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Εκστρατεία Ενημέρωσης

Στις 4-6 Οκτωβρίου, πραγμα-
τοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
στη Θεσσαλονίκη, Εκστρα-

τεία Ενημέρωσης, (Road Show) στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
πιλοτικού έργου “Animal Transport 
Guides” (ATG). Η εκδήλωση έγινε με 
βασικό στόχο την παρουσίαση και 
αξιολόγηση των Οδηγών Ορθών και 
Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Με-
ταφορά Ζώντων Ζώων (5 Οδηγοί: 
χοίροι, πτηνά, βοοειδή, πρόβατα, ιπποειδή), οι οποίοι αποτελούν το 
βασικό παραδοτέο του έργου, που χρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα, από τη Γενική Διεύθυνση για την 
Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων (DGSANTE). 

Σημειώνουμε εδώ ότι, η εμπειρία που υπάρχει σε τέτοιου είδους 
διοργανώσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, εί-
ναι σχετικά πτωχή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
περιορίζεται σε συμβατικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι ημερίδες και 
οι συναντήσεις εργασίας. Έτσι, η Οργανωτική Επιτροπή, υπό το συ-
ντονισμό της Δρος Σωσσίδου, επιστημονικά υπεύθυνης του έργου 
σε εθνικό επίπεδο, εργάσθηκε επί μήνες προκειμένου να καταλήξει 
σε ένα πρόγραμμα τριών ημερών, δίνοντας έμφαση στο σημαντικό 
ρόλο που παίζει η υποκειμενική εμπειρία στην επικοινωνία και στη 
διαδικασία της μάθησης. Με άλλα λόγια, αντί να ζητηθεί η απομνη-
μόνευση των νέων πληροφοριών-πρακτικών, επιχειρήθηκε η αναζή-
τηση του νοήματος και του οφέλους που μπορούν να έχουν αυτές 
για την επαγγελματική και κοινωνική πραγματικότητα των επαγγελ-
ματιών της μεταφοράς ζώντων ζώων. Με τον τρόπο αυτό, η Εκ-
στρατεία αποτέλεσε μια πρωτότυπη επιστημονική, ενημερωτική και 
κοινωνική εκδήλωση, με έντονα “γιορτινό” χρώμα μέσα από την αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητών του ATG και των επαγγελμα-
τιών-αποδεκτών των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας. 

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, τα οποία εργάσθηκαν για 
την υποστήριξη της Εκστρατείας επιδεικνύοντας τον νεανικό ενθου-
σιασμό και αυθορμητισμό τους, παράλληλα όμως με μια υποδειγμα-
τική επαγγελματική συνέπεια, είναι: Δρ Πάτσιος (Χημικός Μηχανικός, 
Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας), κ. Α. Κωνσταντινίδου (Κτηνίατρος, 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια), κ. Μ. Κρίτσα (Γεωπόνος Ζωικής Παρα-
γωγής, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια) και Δρ Z. Becskei (Κτηνίατρος, σε 
Μικρής Διάρκειας Επιστημονική Αποστολή CA15134). 

Η 1η ημέρα του Road Show επικεντρώθηκε στη μεταφορά των 
χοίρων και των πτηνών. Το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων και 
σύντομες εναρκτήριες ομιλίες έκαναν ο κ. Σπ. Ντουντουνάκης, Προ-
ϊστάμενος Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτη-
νιατρικών Εφαρμογών του ΥπΑΑΤ, η Δρ Ε. Πιτταρά, Γενική Διευθύ-
ντρια Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και ο Δρ Α. 
Ζδράγκας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ιδιαίτερες αναφορές από τους ομιλητές έγιναν 
σχετικά με την άριστη συνεργασία και τις επιτυχείς συμπράξεις με-
ταξύ των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ και του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 
Ερευνών σε ό,τι αφορά θέματα προστασίας των ζώων. Στη συνέ-
χεια, η Δρ Σωσσίδου, έκανε την επισκόπηση των στόχων και δρα-
στηριοτήτων του έργου ATG. Ο κ. M. Κακάνης, Κτηνίατρος-MSc από 
την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, παρουσίασε τον Οδηγού Μετα-
φοράς των Χοίρων και τα σχετικά με τον Οδηγό αυτό Ενημερωτικά 
Δελτία. Τέλος, ο Δρ. Β. Τσιούρης, Κτηνίατρος του Αγροτικού Πτη-
νοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, παρουσίασε τον 
Οδηγό Μεταφοράς των Πτηνών και τα σχετικά Ενημερωτικά Δελτία. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκε-

φθούν την Έκθεση Οχημάτων Με-
ταφοράς Ζώντων Ζώων (στον χώρο 
έξω από τη συνεδριακή αίθουσα) και 
να συζητήσουν συγκεκριμένα πρα-
κτικά θέματα, που συμβάλλουν στη 
διατήρηση υψηλού επιπέδου ευζω-
ίας των ζώων κατά τη μεταφορά. 
Μερικά από τα ερωτήματα που τέ-
θηκαν αφορούσαν στον σύγχρονο 
εξοπλισμό εξαερισμού των οχημά-
των, στην πυκνότητα φόρτισης του 
δαπέδου, στην ύπαρξη πολλαπλών 

επιπέδων-καταστρωμάτων, στις αδειοδοτήσεις των οχημάτων, στο 
κόστος αγοράς αυτών, κ.ά. Οι απαντήσεις δόθηκαν κατ’ αρχήν από 
τους ίδιους τους οδηγούς των συγκεκριμένων οχημάτων και στη 
συνέχεια, μέσα από τις έντονες συζητήσεις που αναπτύχθηκαν με 
την ανάκληση και αξιοποίηση των βιωμάτων και των εμπειριών των 
συμμετεχόντων. Η 1η ημέρα του Road Show έκλεισε με μια διαδρα-
στική Συνεδρία επί των θεμάτων μεταφοράς χοίρων και πτηνών. 

Η 2η ημέρα του Road Show επικεντρώθηκε στη μεταφορά βοο-
ειδών και προβάτων. H Δρ Κ. Μαρίνου, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προστασίας των Παραγωγικών Ζώων και Ζώων Εργαστηρίων του 
ΥπΑΑΤ, παρουσίασε τον Οδηγό Μεταφοράς και τα Ενημερωτικά 
Φυλλάδια των Βοοειδών και η Δρ Α. Ντόντορου, Κτηνίατρος από 
την Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου, παρουσίασε τον Οδηγό Με-
ταφοράς και τα Ενημερωτικά Φυλλάδια των Προβάτων. Μετά τις 
παρουσιάσεις, το πρόγραμμα της ημέρας περιελάμβανε επίσης μια 
επίσκεψη στην Έκθεση των Οχημάτων Μεταφοράς Ζώντων Ζώων 
και έκλεισε με εκτενή συζήτηση και αξιολόγηση των πρακτικών για 
την προστασία των βοοειδών και των προβάτων κατά τη μεταφορά. 

Η 3η ημέρα της Εκστρατείας Ενημέρωσης επικεντρώθηκε στον 
Οδηγό Μεταφοράς των Ιπποειδών, που παρουσιάστηκε από τη Δρα 
Σωσσίδου μαζί με τα σχετικά Ενημερωτικά Δελτία. Στη συνέχεια, η 
Δρ Ντόντορου παρουσίασε λεπτομερώς τη «Λίστα Σημείων Ελέγχου 
του Οδηγού». Το Road Show ολοκληρώθηκε με μια διαδραστική 
Συνεδρία, κατά την οποία έγινε η συνολική αξιολόγηση των Οδηγών 
και της Εκστρατείας Ενημέρωσης. 

Η Δρ Σωσσίδου έκανε την επίσημη λήξη της Εκδήλωσης δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των ATG στην πράξη και στην ανάγκη 
για συνεχή ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση των Οδηγών με 
πρακτικές πληροφορίες που θα παρέχονται στο εξής από τους Έλ-
ληνες μεταφορείς.

Στο Road Show στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν 120 άτομα, εκ των 
οποίων 91 επαγγελματίες στη μεταφορά των ζώντων ζώων. Οι υπό-
λοιποι συμμετέχοντες, είχαν προσκληθεί για να ενημερωθούν για 
τους Οδηγούς και τα Ενημερωτικά Δελτία που εκπονήθηκαν στο 
πλαίσιο του έργου προκειμένου να υποστηρίξουν την περαιτέρω 
διάχυση και την εφαρμογή των Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών 
κατά τη Μεταφορά Ζώντων Ζώων μέσω των θέσεων τους στις Κτη-
νιατρικές Αρχές, στις Ενώσεις Κτηνοτρόφων, σε Σημεία Ελέγχου, σε 
ΜΚΟ, κ.ά. 

Η Εκστρατεία Ενημέρωσης "Οδηγοί Ορθών και Βέλτιστων Πρακτι-
κών για τη Μεταφορά Ζώντων Ζώων" αξιολογήθηκε με ενθουσιώδη 
σχόλια τόσο από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες της μεταφοράς 
των ζώων, όσο και από τους υπόλοιπους προσκεκλημένους. Το πιο 
σημαντικό όμως αποτέλεσμα της Εκστρατείας ήταν ότι "έκτισε" την 
εμπιστοσύνη και δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των επαγ-
γελματιών στη μεταφορά των ζώντων ζώων και των ερευνητών στο 
αντικείμενο αυτό. 

Πληροφορίες: τηλ.: 2310 365383, e-mail: sossidou@vri.gr
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Ε κδήλωση για την εφαρμοσμένη έρευνα και κα-
τάρτιση στην αγροτική παραγωγή με την αξιοποί-
ηση των εγκαταστάσεων – εκτάσεων του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο 

χώρο της πρώην Γεωργικής Σχολής στον Αμπελούζο (δή-
μου Γόρτυνας) και στη θέση Κατσαμπά και Σκαλάνι (δήμου 
Ηρακλείου), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 
στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Η εκδήλωση με θέμα «Δύο Υπουργεία – ένας στόχος: 
αγροτική παραγωγή με έρευνα-καινοτομία-κατάρτιση, 

Αμπελούζος – Κατσαμπάς» έλα-
βε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Ηρακλείου και συμμετείχαν οι: Κ. 
Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Έρευνας και Καινοτομίας, Γ. Κασίμης, Γ.Γ. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Αθ. Βλά-
χος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 
κοινότητας, των επιμελητηρίων και του αγροτικού κόσμου.

Η αξιοποίηση της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς, προϋποθέτει τη μετατροπή της από ΕΠΑΣ σε ΙΕΚ, 
τη συνεργασία της με το ΕΠΑΛ Μοιρών για μεταλυκειακές σπουδές, και την προσθήκη έτους μαθη-
τείας, ώστε να προσφέρει υψηλότερα επίπεδα κατάρτισης (4ο και 5ο). Στις εγκαταστάσεις της σχολής 
θα πραγματοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης για τους νέους αγρότες. Ο εκσυγχρονισμός των 
υπαρχουσών ειδικοτήτων όσον αφορά τις τεχνολογίες θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων καθώς και η 
διεύρυνση του προγράμματος σπουδών με νέες ειδικότητες και γνωστικά αντικείμενα, θα συμβάλλει 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου της περιοχής. 

Ο σημαντικός ρόλος της επιστημονικής υποστήριξης στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα είναι καθο-
ριστικός για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας, με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ε κδήλωση αφιερωμένη στην καστα-
νιά, στην εκδήλωση οποία συμμετεί-
χε πλήθος καλλιεργητών, πραγμα-
τοποιήθηκε στο χωριό Καστάνιτσα 

Κυνουρίας την Κυριακή 22 Οκτωβρίου. Στην 
εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός 
Αγροτικός Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγ-
γελος Αποστόλου, ο οποίος αναφέρθηκε στις 
δυνατότητες που δημιουργεί για τις ορεινές 
κοινότητες της χώρας η αξιοποίηση των τοπι-
κών προϊόντων, ειδικά μέσα από συνεργατικά 
σχήματα και σε σύνδεση με τη γαστρονομία 
και τον τουρισμό.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης με θέμα: «Καστανιά: Καλλι-
έργεια, Ασθένειες, Μεταποίηση» ήταν ο Δρ Δημήτριος Αβτζής, 
Εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών 
Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο Δρ Αβτζής παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την 
εξάπλωση της σφήκας της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus στην 
Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην ενημέρωση των παρα-
γωγών σχετικά με τα συμπτώματα της προσβολής, ώστε να υπάρ-
χει η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού της. Όπως αναπτύχθηκε 

από τον Δρα Αβτζή, ο ενδεδειγμένος και πλέ-
ον αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης 
της σφήκας είναι η εισαγωγή και εξαπόλυση 
ενός φυσικού εχθρού της, σύμφωνα και με τα 
στοιχεία από χώρες που έχει εφαρμοστεί αυτή 
η μεθοδολογία. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
έχει υποβληθεί σχετική πρόταση από το Ινστι-
τούτου Δασικών Ερευνών σε συνεργασία με 
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, η 
οποία και έχει πάρει την αρχική έγκριση από το 
Πράσινο Ταμείο. Στην ημερίδα που διοργανώ-
θηκε στο πλαίσιο της 34ης Γιορτής του Κάστα-

νου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιοπαραγωγών Κυνουρίας, 
τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και την Τοπική Κοινότητα Καστάνι-
τσας, παρέστησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ κ. Αθανάσιος Βλάχος και ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Γ. Παπαη-
λιού ενώ απηύθυναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος κ. Π. Μαντάς και ο 
πρόεδρος της Τ/Κ κ. Πεφάνης.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος της 
Καστάνιτσας προσέφερε μπουφέ με φαγητά και γλυκά με κά-
στανο σε όλους τους καλεσμένους της εκδήλωσης έξω από το 
Κέντρο Ενημέρωσης.

«Δύο Υπουργεία – ένας στόχος»

Εκδήλωση για την καλλιέργεια, τις ασθένειες 
και τη μεταποίηση της καστανιάς

Ο Δρ Δ. Αβτζής

Ο ΓΓ ΥπΑΑΤ Χ. Κασίμης, ο Αν. Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας Κ. Φωτάκης, 
ο Δ/νων Σύμβουλος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Α. Βλάχος, ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ 
Ηρακλείου Ι. Παυλιδάκης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης.
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Εκπαιδεύσεις παραγωγών σε περιοχές 
καλλιέργειας πυρηνοκάρπων της Κύπρου 

Τ ο Τμήμα Γεωργίας Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος «Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ανά-
πτυξης δεξιοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020», διοργάνω-
σε τριήμερο εκπαιδεύσεων παραγωγών μεταξύ 8 και 

10 Νοεμβρίου, με προσκεκλημένη εκπαιδεύτρια την ερευνήτρια 
Δρ Παυλίνα Δρογούδη, του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωρο-
φόρων Δένδρων Νάουσας - Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 
και Φυτογενετικών Πόρων. Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκ-
παίδευσης πραγματοποιήθηκαν δύο προφορικές παρουσιάσεις 
σε Τριμίκλινη και Αγρό, της επαρχίας Λεμεσού, τις οποίες πα-
ρακολούθησε μεγάλος αριθμός παραγωγών και γεωπόνων και 
έγιναν επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις παραγωγών φυλλοβόλων 
οπωροφόρων δένδρων σε διαφορετικές περιοχές της Κύπρου. 
Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων αναλύθηκαν θέματα, όπως: 
η συσσώρευση ψύχους και απαιτήσεις ειδών και ποικιλιών, συ-
μπτώματα ελλιπούς κάλυψης και μέτρα αντιμετώπισης, πρόσφα-
τα αποτελέσματα αξιολόγησης χαρακτηριστικών νέων ποικιλιών 
ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς, που πραγματοποιήθηκαν 
στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, νέα συστήμα-
τα διαμόρφωσης της κόμης και τέλος παρουσιάστηκαν τα νεώτε-
ρα πειραματικά δεδομένα για την ίωση σάρκα, τρόποι μετάδοσης 
και αντιμετώπισης. 

Με δεδομένη τη σοβαρότητα της απειλής λόγω της κλιματι-
κής αλλαγής, η οποία επιφέρει την αύξηση της θερμοκρασίας 
και κατά συνέπεια τη μείωση της συσσώρευσης ψύχους (παρά-
γοντας που επηρεάζει την παραγωγή των φυλλοβόλων οπω-
ροφόρων δένδρων), δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις παρουσιά-
σεις και συζητήθηκε με ενδιαφέρον με τους παρευρισκόμενους. 
Δεδομένα θερμοκρασιών που καταγράφηκαν σε τέσσερις δεν-
δροκομικές περιοχές της Κύπρου κατά τα τελευταία τρία χρό-
νια είχαν νωρίτερα συλλεχθεί από Λειτουργούς του Τμήματος 
Γεωργίας και υπολογίστηκαν για πρώτη φορά οι ώρες ψύχους 
σε δενδροκομικές περιοχές της Κύπρου. Βρέθηκε πως υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές ως προς τις ώρες ψύχους μεταξύ περιοχών 
και ικανοποιητικό ψύχος, για τα περισσότερα είδη και ποικιλίες 
φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, έχει μόνο στην ορεινή πε-
ριοχή Αγρός Πιτσιλιάς, με τιμές μάλιστα παρόμοιες με αυτές που 
καταγράφονται στη Νάουσα Ημαθίας. Σε περιοχές με μειωμένο 
ψύχος αρκετές ποικιλίες παρουσιάζουν μειωμένη παραγωγή και 
ποιότητα καρπών, τα αίτια της οποίας συχνά οι παραγωγοί που 
τις καλλιεργούν δεν το γνωρίζουν. 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις συζητήθηκαν η δυναμικότητα και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί πυρηνοκάρπων στην Κύπρο. Τα 
τελευταία χρόνια η ίωση σάρκα προκαλεί τεράστιες οικονομικές 
απώλειες στην Κύπρο, αφού έχει επεκταθεί σε όλες τις σημαντι-
κές περιοχές καλλιέργειας. Οι παραγωγοί εισάγουν ποικιλίες και 
ακολουθούν καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην 
Ελλάδα που πολλές φορές δεν είναι κατάλληλες για το κλίμα και 
το έδαφός τους. Οι εκμεταλλεύσεις έχουν μικρό κλήρο και βρί-
σκονται συχνά σε αναβαθμίδες αυξάνοντας το κόστος καλλιέρ-
γειας. Επιπλέον, το έδαφος είναι συχνά άγονο καθώς υπάρχουν 
οπωρώνες που εγκαταστάθηκαν μετά από ισοπέδωση βουνού, 
με αποτέλεσμα να είναι αρκετά δύσκολο να δημιουργηθεί ικανό 

βάθος γόνιμου χώματος για την ανάπτυξη οπωροφόρων δέν-
δρων. Πολύ συχνά οι παραγωγοί καλλιεργούν πολλές διαφορε-
τικές ποικιλίες, που διαθέτουν σε λαϊκές αγορές, με ποιότητα, 
όπως αναφέρουν, ανώτερη από αυτή των καρπών που έρχονται 
από την Ελλάδα. Ιδιαίτερα αγαπημένη ποικιλία ροδάκινων που 
καλλιεργείται στην Κύπρο είναι η παλαιά ποικιλία «Pullar’s» που 
αν και έχει έντονα ανομοιόμορφο σχήμα και παρουσιάζει σχίσι-
μο στο εσωτερικό του καρπού κατά την ωρίμαση, συνεχίζεται η 
καλλιέργειά της γιατί αναζητάται από τους καταναλωτές για το 
ιδιαίτερο άρωμα και γεύση της.

Η θεματολογία που αναλύθηκε είχε προηγουμένως συζητηθεί 
με τους Λειτουργούς Γεωργίας κ. Γ. Αριστείδου, Π. Αθανασίου, 
Δ. Παπανικολάου και Μ. Χατζηπιερή, οι οποίοι διοργάνωσαν τις 
επισκέψεις σε παραγωγούς και τις παρουσιάσεις. Να σημειωθεί 
πως στην Κύπρο επιτελείται σημαντικό έργο μεταφοράς τεχνο-
γνωσίας και παροχής υπηρεσιών σε παραγωγούς από Λειτουρ-
γούς Γεωργίας, οι οποίοι παρέχουν πλήθος υπηρεσιών, όπως 
επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
καλλιεργητικές φροντίδες, αναλύσεις εδάφους, νερού, υπηρεσί-
ες φυτοπροστασίας με αναλύσεις φυτοϋγείας και άλλα. Τέλος, 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με τη Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας Δρ Α. 
Γεωργίου, καθώς και ερευνητές από το Ινστιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών Κύπρου, όπου συζητήθηκαν θέματα μελλοντικής συ-
νεργασίας.

Επισκέψεις σε παραγωγούς στον Αγρό Πιτσιλιάς

Η παλαιά ποικιλία ροδακινιάς «Pullar’s»
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Σ τις 31 Οκτωβρίου επισκέφτηκε το Ινστιτούτο Δασικών 
ερευνών η Δευτέρα τάξη Δημοτικού σχολείου των εκ-
παιδευτηρίων Μαντουλίδη. Οι 125 μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Δρα Γαβριήλ Σπύρο-

γλου για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου Δασι-
κών Ερευνών Θεσσαλονίκης και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ γενικότερα 
με ένα ιδιαίτερο τρόπο που να είναι αντιληπτός από παιδιά των 
πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου ”Λεωνίδας Λιάκος”, τους 
έγινε πολυμεσική παρουσίαση για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ιν-
στιτούτο Δασικών Ερευνών. Δόθηκε έμφαση στην περιβαλλοντι-
κή ευαισθητοποίηση των μαθητών, όπου η εικονική και ντροπαλή 
“Δρυάδα” μίλησε στους μαθητές για την αξία του δάσους και το 
πόσο πολύτιμο είναι για τη Ζωή, την Υγεία και τον Πολιτισμό μας. 
Δεν παρέλειψε να τους τονίσει για το ότι πρέπει οι άνθρωποι να 
φροντίζουν δάσος και να το προστατεύουν από τη ρύπανση, τις 
πυρκαγιές και την καταστροφή για να μπορεί και αυτό να μας προ-
σφέρει εκτός από τα αγαθά του και το καθαρό και υγιεινό περιβάλ-
λον που τόσο το έχουμε ανάγκη!

Αμέσως μετά, στην ίδια αίθουσα, οι μαθητές με μεγάλη χαρά και 
έκπληξη έμαθαν από τον Δρα Δημήτριο Αβτζή τι είναι ένας εντομο-
λόγος και τι τα έντομα. Μέσα από μια πολυμεσική παρουσίαση τα 
παιδιά διαπίστωσαν ότι πίσω από κάθε super ήρωα των κινουμέ-
νων σχεδίων που παρακολουθούν στην τηλεόραση υπάρχει κάποιο 
έντομο που η φύση το έχει προικίσει με αντίστοιχες δυνάμεις έτσι 
ώστε να μπορούν να προφυλαχθούν από τους εχθρούς τους και να 
βρίσκουν την τροφή τους. Οι μαθητές έμαθαν με τον πιο διασκεδα-
στικό τρόπο για τη χρησιμότητα των εντόμων στη ζωή μας και στο 
περιβάλλον, να μην τα φοβούνται και το πώς πρέπει να συμπεριφέ-
ρονται απέναντι σ’ αυτά που μπορεί να μας βλάψουν.

Ακολούθησε περίπατος στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου. Οι μα-
θητές γνώρισαν τα διάφορα είδη δέντρων που είναι φυτεμένα στο 
χώρο. Είδαν πως είναι ένας σύγχρονος μετεωρολογικός σταθμός 
πώς γίνονται οι μετρήσεις και πώς αυτές οι μετρήσεις οδηγούν 
στον προσδιορισμό του κλίματος της περιοχής.

Παρατήρησαν από κοντά τις βελανιδιές που παράγουν φελλό 
και τους έγινε επίδειξη με ειδικά δοκίμια φελλού για το πώς συγκο-
μίζεται ο φλοιός και πώς καταλήγουμε στην παραγωγή των πωμά-
των των φιαλών κρασιού, που είναι και το κύριο τελικό προϊόν που 
παράγουν αυτά τα δέντρα.

Αμέσως μετά οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η μία ακο-
λούθησε τον βιολόγο του Ινστιτούτου Δρα Σάββα Καζαντζίδη, ο 
οποίος τους μίλησε για τα πουλιά που υπάρχουν στο αγρόκτημα, 
και τους έκανε επίδειξη της διαδικασίας δακτυλίωσης και καταγρα-
φής τους. Παράλληλα οι μαθητές έμαθαν για τη μετανάστευση των 
πουλιών, τους τόπους διαχείμασης και γενικότερα για τους κινδύ-
νους που κρύβει η μετανάστευση. Αυτό που τους έκανε πολύ με-
γάλη εντύπωση, εκτός βέβαια από την ευκαιρία να δουν διάφορα 
είδη πουλιών ζωντανά από πολύ κοντά, είναι το γεγονός ότι πολύ 
μικρά πουλάκια της τάξης των 10 με 15 γραμμαρίων βάρους κατα-
φέρνουν να φύγουν από την Ελλάδα, να διασχίσουν όλη την έρημο 
Σαχάρα, να διαχειμάσουν στη ζεστή τροπική Αφρική και πολλά από 
αυτά να επιστρέψουν την επόμενη χρονιά ξανά πίσω στην Ελλάδα 
για να ξεκαλοκαιριάσουν.

Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τον περίπατο στο Αγρόκτημα με τον 
Δρα Γαβριήλ Σπύρογλου. Οι μαθητές γνώρισαν την τραχεία πεύκη, 
την κουκουναριά με τα μεγάλα κουκουνάρια που έχουν εδώδιμα 
σπέρματα, τα ορθόκλαδα και οριζοντιόκλαδα κυπαρίσσια και τα 
έλατα. Πήραν συνέντευξη από ένα ορθόκλαδο κυπαρίσσι και μέ-
τρησαν το ύψος του με απλά και επιστημονικά όργανα. Εντύπω-
ση τους προκάλεσε ο τρόπος που προσδιορίζουμε την ηλικία ενός 
δέντρου και πρότειναν μεθόδους προσδιορισμού της ηλικίας των 
δέντρων χωρίς να χρειάζεται να τα κόβουμε. Η επίσκεψη ολοκλη-
ρώθηκε αφού όλοι οι μαθητές είδαν τη δακτυλίωση και έκαναν 
περίπατο στο αγρόκτημα.

Οι επισκέψεις αυτές έχουν σκοπό να φέρουν σε επαφή τα παιδιά 
με τη φύση, να τα ευαισθητοποιήσουν σε θέματα φυσικού περι-
βάλλοντος και της σπουδαιότητας των δασών μας. Κάθε χρόνο 
επισκέπτονται το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 15 με 20 σχολεία 
δημόσια και ιδιωτικά. Πάνω από 500 μαθητές ετησίως έχουν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν με διασκε-
δαστικό και διδακτικό τρόπο σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος.

Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
μαθητών από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος “FATIMA” (Farming Tools for 
external nutrient Inputs and water Management), την 
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ιν-

στιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας, με θέμα 
«Αειφορική εντατικοποίηση της γεωργίας: μπορούμε με λιγότερο άζω-
το μεγαλύτερες αποδόσεις;».

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας και την τοπική αυτοδιοίκηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων, γεωπόνοι, αγρότες καθώς και μέλη συνεταιρι-
σμών και ομάδων παραγωγών, ενώ χαιρετισμό έκανε ο βουλευτής κ. 
Νίκος Παπαδόπουλος.

Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των βασικών αποτελε-
σμάτων του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος FATIMA, που τα 
τελευταία 3 χρόνια αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα projects 
που χρηματοδοτούσε η ευρωπαϊκή επιτροπή σε θέματα γεωργίας 
ακριβείας. 

Ο Δρ Χρήστος Τσαντήλας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανι-
κών και Κτηνοτροφικών Φυτών με την ομιλία του «Αειφορική Εντα-
τικοποίηση της Γεωργίας και Γεωργία Ακριβείας» αναφέρθηκε στην 
ανάγκη αύξησης της παράγωγής αγροτικών προϊόντων με ταυτόχρονη 
προστασία του περιβάλλοντος και μείωσης του κόστους παραγωγής 
και στη συμβολή που μπορεί να έχουν τα συστήματα της Γεωργίας 
Ακριβείας σε αυτούς τους στόχους.

Στη συνέχεια ο Δρ Σταμάτης Σταματιάδης, διευθυντής του Κέντρου 
Γαία του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με την ομιλία του 
«Το ερευνητικό πρόγραμμα FATIMA: Μεταβλητή παροχή αζώτου στην 
Ελλάδα», αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους και επιδιώξεις του 
ερευνητικού προγράμματος FATIMA και επικεντρώθηκε στη μεταβλη-
τή παροχή αζώτου, που αποτελεί το βασικό ερευνητικό αντικείμενο της 
ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα. Υπογράμμισε την ανάγκη της 
μεταβλητής παροχής λιπάσματος σε διαφορετικά σημεία του αγρού 
ανάλογα με την ικανότητα του εδάφους να παρέχει θρεπτικά στοιχεία. 
Τέλος, o Δρ Σταματιάδης αναφέρθηκε στο πρωτότυπο ολοκληρωμένο 
σύστημα μεταβλητής παροχής αζώτου που αναπτύχθηκε από την ελ-
ληνική ομάδα του FATIMA και δοκιμάστηκε σε πειραματικούς αγρούς 
της Λάρισας, στο πλαίσιο του προγράμματος, παρουσιάζοντας τις βα-
σικές αρχές λειτουργίας του. 

Ο Δρ Λευτέρης Ευαγγέλου, γεωπόνος/εδαφολόγος, που συνεργά-
ζεται με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών στο 
πρόγραμμα, παρουσίασε με την ομιλία του «Πιλοτική εφαρμογή της 
μεταβλητής παροχής αζώτου σε βασικές καλλιέργειες της Θεσσαλί-
ας» αποτελέσματα από τη χρήση του νέου συστήματος μεταβλητής 
παροχής αζώτου σε 8 πειράματα αγρού τα τελευταία 3 χρόνια. Συ-
γκεκριμένα στις καλλιέργειες του σιταριού, του αραβόσιτου και του 
καλαμποκιού, τα πειράματα που σύγκριναν τη νέα μέθοδο λίπανσης με 
την ομοιόμορφη συμβατική λίπανση ανέδειξαν τα σημαντικά περιθώ-
ρια εξοικονόμησης αζώτου με τη μεταβλητή παροχή καθώς μειώθηκε 
το εφαρμοζόμενο άζωτο σε σχέση με τη συμβατική λίπανση, κατά 39% 
στο βαμβάκι, κατά 38% για το σιτάρι και κατά 24% για το καλαμπό-
κι, χωρίς να μειωθούν οι αποδόσεις. Αντίθετα, αυξήθηκε σημαντικά 
η αποδοτικότητα της λίπανσης ενώ μειώθηκαν οι συγκεντρώσεις του 
νιτρικού αζώτου στο έδαφος κατά τη συγκομιδή, μειώνοντας σημαντι-
κά τον κίνδυνο της νιτρορύπανσης. Σύμφωνα με τα πειραματικά απο-
τελέσματα, το κόστος παραγωγής μόνο από τη μείωση της λίπανσης 
μπορεί να μειωθεί μέχρι και 9 ευρώ/στρ. για το βαμβάκι, 6 ευρώ /στρ. 
για τον αραβόσιτο και 7ευρώ/στρ. για το σιτάρι. 

Ο Δρ Νίκος Δέρκας, καθηγητής και διευθυντής του εργαστηρίου 
Γεωργικής Υδραυλικής του ΓΠΑ με την ομιλία του «Η σημασία της άρ-
δευσης στη βελτιστοποίηση της αζωτούχου λίπανσης», αναφέρθηκε 
στις σωστές αρδευτικές πρακτικές που βοηθούν στην αποδοτικότερη 

λίπανση του αζώτου. Επίσης, παρουσίασε τα αποτελέσματα του ισοζυ-
γίου νερού των πειραμάτων του FATIMA. 

Ο Αντώνης Γλαμπεδάκης από την εταιρία Red Coast International, 
έκανε επίδειξη λειτουργίας του συστήματος μεταβλητής παροχής αζώ-
του στον προαύλιο χώρο του Ινστιτούτου. Οι παρευρισκόμενοι είχαν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά και σε λειτουργία όλα τα συστήματα 
του νέου πρωτότυπου μηχανήματος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από κάθε τρακτέρ ανεξαρτήτου τύπου και παλαιότητας, όπως οι πολυ-
φασματικοί αισθητήρες που συλλέγουν τη βασική πληροφορία συγκέ-
ντρωσης αζώτου στο φύλλωμα της καλλιέργειας καθώς και τον ειδικό 
λιπασματοδιανομέα, που λειτουργεί με αέρα και έχει τη δυνατότητα 
να διαφοροποιεί τη δόση λίπανσης κάθε ένα μέτρο ανάλογα με τις 
ανάγκες των φυτών, όπως αυτές καταγράφονται στους αισθητήρες. 

Ο Δρ Νίκος Δαλέζιος, καθηγητής Αγρομετεορολογίας και Τηλεπι-
σκόπισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την ομιλία του «Χρήση 
των δορυφορικών εικόνων στη Γεωργία. Η περίπτωση της λίπανσης 
αζώτου» αναφέρθηκε στις δυνατότητες των δορυφορικών εικόνων να 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λίπανση του αζώ-
του για πολύ μεγάλες εκτάσεις. Ειδικότερα έγινε αναφορά στη χρήση 
εικόνων του δορυφόρου “worldviewII” και την ισχυρή συσχέτιση των 
πληροφοριών που συλλέχτηκαν με τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
πεδίου των πειραμάτων, ενώ δεν απέκλεισε ότι στο άμεσο μέλλον θα 
μπορούμε με ασφάλεια να παράγουμε χάρτες απαιτήσεων αζώτου με-
γάλων εκτάσεων, που θα προέρχονται από την κατάλληλη επεξεργα-
σία δορυφορικών εικόνων. 

Ο κ. Στέλιος Κωτσόπουλος, MSc, από την εταιρεία Δράξης-Περι-
βαλλοντική με την ομιλία του «Μετεωρολογικές προγνώσεις ακριβείας 
στη γεωργία (ΜΕΤΕΟ-TOOL)» ανάλυσε την ανάγκη για μετεωρολο-
γικές προβλέψεις εστιασμένες όσο το δυνατόν πιο κοντά στον αγρό 
κάθε παραγωγού και αναφέρθηκε στο εργαλείο «ΜΕΤΕΟ ΤΟΟL», που 
δίνει αυτή τη δυνατότητα συνδυάζοντας διάφορα προγνωστικά μοντέ-
λα με δορυφορικές πληροφορίες. 

Η Δρ Θωμαή Νικολή, γεωπόνος/εδαφολόγος, που συνεργάζεται 
με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών στο πρό-
γραμμα, με την ομιλία της «On-line πληροφορίες για τους αγρότες. Η 
περίπτωση του SPIDER-webGIS» αναφέρθηκε στις δυνατότητες που 
δίνουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες στη διαχείριση των αγρών. Συγκε-
κριμένα, η Δρ Νικολή αναφέρθηκε στο εργαλείο «SPIDER-webGIS», 
στο οποίο «ανεβαίνουν» δορυφορικές εικόνες από διαφορετικούς 
δορυφόρους κάθε 4-7 ημέρες, με αποτέλεσμα ο χρήστης να έχει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης της καλλιέργειάς του από 
τον υπολογιστή ή το κινητό του τηλέφωνο. 

Τέλος, ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Δρ Λεωνίδας 
Τούλιος παρουσίασε τα τμήματα και τα βασικά ερευνητικά αντικείμενα 
του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών. 

Ημερίδα στο πλαίσιο του 
προγράμματος FATIMA

Το σύστημα μεταβλητής παροχής αζώτου, εφαρμόζει κοκκώδες λίπασμα 
σε βαμβάκι ανάλογα με τις μετρήσεις που κάνουν οι αισθητήρες. 
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Στις 24 Οκτωβρίου πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση κινεζικής 
αντιπροσωπείας και ερευνητών 
του Ινστιτούτου Ελιάς, Υπο-

τροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) 
στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στο 
Ηράκλειο. Επικεφαλής της ομάδας των 
επισκεπτών ήταν ο Γενικός Διευθυντής 
του Τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας 
της επαρχίας Guanxi, κ. Cao Kun Hua, 
ενώ μετείχαν εκπρόσωποι του Κέντρου Παραγωγικότητας, του Κέ-
ντρου Πληροφόρησης και του Κέντρου Μεταφοράς Τεχνολογίας 
της συγκεκριμένης Επαρχίας. Από το Ινστιτούτο στο Ηράκλειο συμ-
μετείχαν η Διευθύντρια Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, ο Αναπληρω-
τής Διευθυντής Δρ Εμμανουήλ Τζωρτζακάκης και από τα Χανιά ο 
Δρ Γεώργιος Ψαρράς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε σύντομη παρουσίαση 
των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου στον τομέα της ελαιοκαλ-
λιέργειας, ενώ από κινεζικής πλευράς μεταφέρθηκε η πρόθεση 
των Αρχών της επαρχίας Guanxi για εισαγωγή της καλλιέργειας 
της ελιάς στην περιοχή, με στόχο την αύξηση του εισοδήματος 

του αγροτικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο επικεφαλής της κινεζικής αντι-
προσωπείας εξέφρασε την πρόθεση συ-
νεργασίας μεταξύ του τοπικού Ινστιτού-
του Δασολογίας με το ΙΕΛΥΑ, με σκοπό 
τη μελέτη της δυνατότητας εισαγωγής 
της καλλιέργειας της ελιάς στην περιο-
χή. Συμφωνήθηκε η αρχική επικοινωνία 
μεταξύ ερευνητών από τις δύο πλευρές, 
με πρώτο στόχο την ανταλλαγή επισκέ-

ψεων για ενημέρωση Κινέζων ερευνητών για την καλλιέργεια της 
ελιάς και Ελλήνων ερευνητών για το τοπικό περιβάλλον καλλιέρ-
γειας. Εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση σχετικά με την καταλ-
ληλότητα της περιοχής, απώτερος στόχος θα είναι η συνεργασία 
για τη δημιουργία πιλοτικών πειραματικών αγρών στην επαρχία 
Guangxi. Επιπλέον, εκφράστηκε η πεποίθηση πως η συνεργασία 
μπορεί να επεκταθεί και σε θέματα τεχνολογίας ελαιολάδου και εν 
γένει βιοτεχνολογίας προϊόντων ελαιοκαλλιέργειας.

Ο κ. Cao Kun Hua διαβεβαίωσε, ότι το συγκεκριμένο πλάνο δρά-
σεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοπική χρηματοδότηση, λόγω 
του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των τοπικών Αρχών. 

Επίσκεψη κινεζικής αντιπροσωπείας στο Ινστιτούτο 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου 

Εκδήλωση στο Μουσείο της Πέλλας 
«Αριστοτέλης – Μ. Αλέξανδρος: Από το Χθες στο Σήμερα»

H πρώτη εκδήλωση, από τις επτά 
που θα ακολουθήσουν και εντάσ-
σονται στον θεματικό άξονα «Αρι-
στοτέλης – Μ. Αλέξανδρος: Από 

το χθες στο σήμερα», πραγματοποιήθηκε στο 
αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας το απόγευ-
μα της Πέμπτης 5 Οκτωβρίου. Το εγχείρημα 
συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή 
Ενότητα και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλ-
λας στο πλαίσιο του προγράμματος τουρι-
στικής προβολής της Περιφέρειας κεντρικής 
Μακεδονίας.

Η εκδήλωση με τίτλο «Πέλλα: Η Γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου» προσέλκυσε τοπικούς φορείς, ανθρώπους του τουρισμού 
και πλήθος κόσμου σε μια κατάμεστη αίθουσα, όπου πραγματο-
ποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ομιλίες, διανθισμένες με ηχοχρώματα 
μουσικών οργάνων της αρχαιότητας καθώς και παρουσίαση του 
αγροτοδιατροφικού πλούτου και της μακεδονικής κουζίνας. 

Η σύνδεση του τουρισμού – πολιτισμού με το κομμάτι της γα-
στρονομίας έγινε με τρεις ενδιαφέρουσες ομιλίες. Συγκεκριμένα, η 
διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετι-
κών Πόρων Δρ Ελένη Μαλούπα, σε συνεργασία με τον κ. Ευάγγελο 
Κορπέτη (εργαστήριο σιτηρών), τον κ. Δημήτρη Φωτάκη (ευρωπαϊ-
κό πρόγραμμα BigPicnic) και την ομάδα του Βαλκανικού Βοτανικού 
Κήπου Κρουσσίων (κκ. Κατερίνα Παπαναστάση, Λουϊζα Καστάνη, 
Έφη Γρηγοριάδου, Στέλιο Παπακωνσταντίνου) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ πραγματοποίησε μια διαδραστική εισή-
γηση με τίτλο «Φυτικός γενετικός πλούτος 
στην αρχαία και σύγχρονη Μακεδονία: επι-
σιτιστική ασφάλεια και διατροφή». Σε αυτή 
παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό ο κόσμος των 
βοτάνων της αρχαιότητας και του σήμερα, οι 
ιδιότητες και οι χρήσεις τους διαχρονικά, θί-
γοντας και πολύ σημαντικά διατροφικά θέμα-
τα, ενώ την εισήγηση πλαισίωνε έκθεση των 
φυτικών ειδών είτε στη φυσική είτε σε απο-
ξηραμένη μορφή που τράβηξε ιδιαιτέρως την 

προσοχή και τις θετικές αντιδράσεις των παραβρισκόμενων. Από το 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παραβρέθηκαν επίσης στην εκδήλωση η Δρ Ειρή-
νη Πιτταρά, Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας και η κ. Χαριτίνη 
Μαγγανά, υπεύθυνη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στη συνέχεια, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέα Αρχαιολογί-
ας, Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, ΑΠΘ και διευθύντρια προ-
γράμματος PLANTCULT (ERC) Σουλτάνα – Μαρία Βαλαμώτη-Κα-
πετανάκη ανέδειξε την έρευνα για τα είδη διατροφής στην αρχαία 
Μακεδονία και τις προοπτικές σύνδεσής τους με τη σύγχρονη 
παραδοσιακή κουζίνα, ενώ, η γεωπόνος της διεύθυνσης αγροτι-
κής οικονομίας και κτηνιατρικής ΠΕ Πέλλας Κατερίνα Καλαϊτζίδου 
παρουσίασε προϊόντα του σήμερα από επιχειρήσεις της ΠΕ Πέλλας 
και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξέλιξη των αντί-
στοιχων προϊόντων του παρελθόντος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με γευσιγνωσία εκλεκτών κρασιών και προϊόντων. 

Η κ. Σ.Μ. Βαλαμώτη, η κ. Ε. Τσιγαρίδα,  
η κ. Α. Αηδονά και η κ. Ε. Μαλούπα
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Ημερίδα για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας των 
καλλιεργειών στην αγορά, πραγματοποιήθηκε στις 
12 Δεκεμβρίου στη αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Γε-
νετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη 

Θέρμη Θεσσαλονίκης, από την Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού 
Υλικού σε συνεργασία με φορείς του Ευρωπαϊκού Προγράμμα-
τος DIVERSIFOOD.

Οι καταναλωτές αξιοποιούν όλο και περισσότερο τη βιοποι-
κιλότητα των καλλιεργούμενων φυτών με τις αγοραστικές τους 
προτιμήσεις. Από την άλλη μεριά, τα συστήματα βιολογικής γε-
ωργίας απαιτούν υψηλότερη γενετική ποικιλομορφία πολλαπλα-
σιαστικού υλικού για να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές 
και τις βιοτικές καταπονήσεις.

Περισσότεροι από 60 συμμετέχοντες από 6 ευρωπαϊκές χώ-
ρες, Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Κύπρος, Μάλτα και Ελλάδα, 
συζήτησαν προτάσεις και πιθανές λύσεις για την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας των καλλιεργειών και την εφαρμογή των οδη-
γιών προστασίας των τοπικών ποικιλιών και μάρκετινγκ σπόρων 
για σπορά. Παρουσιάστηκαν τα νομοθετικά πλαίσια εγγραφής 
και καλλιέργειας των τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών από εκ-

προσώπους των αρμόδιων αρχών από χώρες μέλη της ΕΕ, συ-
γκεκριμένα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Δανία και την Ελλάδα. 
Ακόμη παρουσιάστηκε και ο επικείμενος υπό συζήτηση Κανονι-
σμός της ΕΕ για τη Βιολογική Γεωργία.

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας εστίασαν σε παραδείγματα βέλ-
τιστης πρακτικής από τις προαναφερόμενες χώρες καθώς και σε 
προβλήματα εφαρμογής των κανονισμών των χωρών της ΕΕ, 
θέτοντας τη θεματολογία για συζήτηση στρογγυλής τράπεζας. Οι 
εργασίες ολοκληρώθηκαν με την αποτύπωση των προβλημάτων 
και περιορισμών από την ισχύουσα νομοθεσία και με προτάσεις 
για πιθανές λύσεις για έμπρακτη προώθηση της βιοποικιλότη-
τας στους αγρούς καλλιέργειας και στην αγορά μέσω βιολογι-
κής παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών, 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και αειφόρου χρήσης των 
γενετικών πόρων καθώς και ευαισθητοποίησης των ενδιαφερό-
μενων ομάδων στην ΕΕ.

Η βιοποικιλότητα των καλλιεργούμενων φυτών αποτελεί μέ-
ρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και πρέπει να διατηρηθεί 
και να χρησιμοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο για την ενίσχυση της 
επισιτιστικής ασφάλειας.

Ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα 
των καλλιεργειών στην αγορά

Ημερίδα για τις νέες τεχνολογίες στη 
σύγχρονη γεωργία

Τ ην Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις 
του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφό-
ρων Δένδρων Νάουσας, πραγματοποι-
ήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, ημερίδα 

με θέμα «Νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη γε-
ωργία». Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης Θ. Θωμίδης ανέπτυξε το θέμα 
«Νέες τεχνολογίες στη φυτοπροστασία». Ανα-
φέρθηκε στα λογισμικά μοντέλα πρόβλεψης και 
αντιμετώπισης διαφόρων ασθενειών και ειδικότε-
ρα της μονίλιας, του εξώασκου και του κορύνεου των 
πυρηνοκάρπων καθώς και του φουζικλαδίου της μηλιάς. 
Με την έγκαιρη πρόβλεψη της προσβολής πραγματοποιούνται 
μόνο οι απαραίτητοι ψεκασμοί, όταν κριθούν αναγκαίοι, και 
έτσι μπορεί να προκύψει μείωση του κόστους των ψεκασμών. 
Ο επόμενος εισηγητής Δρ Π. Τζιαχρής, ερευνητής του Ινστι-
τούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε 
στις νέες τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση χρηστών των εδα-
φολογικών δεδομένων. Με τις συγκεκριμένες εφαρμογές μέσω 
διαδικτύου πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των παραγωγών και των γεωπόνων μέσω ειδικής πλατφόρμας 
του διαδικτύου. Οι επόμενοι εισηγητές Δρ Ε. Χατζηγιαννάκης, 
αναπληρωτής ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πό-
ρων Θεσσαλονίκης και Δρ Α. Πανώρας διατελέσας διευθυντής 
του ιδίου Ινστιτούτου, ανέπτυξαν το θέμα «ορθολογική άρδευση 
με τη χρήση αγρομετεωρολογικών σταθμών». Γνωρίζοντας τα 

χαρακτηριστικά των εδαφών, τις ανάγκες σε νερό της 
κάθε καλλιέργειας και των κλιματικών συνθηκών 

που επικρατούν σε μια περιοχή, μπορεί να εκτιμη-
θεί η συχνότητα και η ποσότητα του αρδευτικού 
νερού, περιορίζοντας τις άσκοπες αρδεύσεις. 
Στη συνέχεια, ο Δρ Α. Γκέρτσης. Καθηγητής της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
ανέπτυξε το θέμα «ψηφιακή γεωργία και η νέα 

ΚΑΠ-ο ρόλος της γεωργίας ακριβείας». Αναφέρ-
θηκε στα σύγχρονα μέσα εκτίμησης των αναγκών 

των καλλιεργειών σε λιπάσματα και στις αρδεύσεις 
που προάγουν την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων, διατηρώντας την αειφορία των φυσικών πόρων. Επίσης, 
σχολίασε κάποιες αλλαγές που προωθούνται στον αγροτικό το-
μέα βάση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα ισχύσουν μετά 
το 2020. Η τελευταία εισήγηση από τον κ. Δ. Κυπαρισσούδα π. 
Διευθυντή της Υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων Κ. Μα-
κεδονίας αφορούσε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 
προστασίας της φυτικής παραγωγής. Με βάση εκτεταμένο δί-
κτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών στην Περιφέρεια Κ. Μακε-
δονίας και τη χρήση ειδικών ραντάρ, γίνεται πρόβλεψη ακραίων 
καιρικών φαινομένων, όπως καύσωνας, παγετός, χαλάζι, άκαιρες 
βροχοπτώσεις κ.ά. και ακολουθεί έγκαιρη ενημέρωση των παρα-
γωγών για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Τέλος, ακολούθη-
σε επίδειξη ψεκασμού με drone (ΣμηΕΑ – σύστημα μη επανδρω-
μένου αεροσκάφους). 
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Ημερίδα για τη διαχείριση των κενών 
συσκευασιών

Σ ε μια κατάμεστη αίθουσα και με 
μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 
ενημερωτική εκδήλωση για την 

ορθή διαχείριση των κενών συσκευασι-
ών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που 
συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» Σκύδρας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους τοπικοί παράγοντες της πολιτικής, 
πολιτειακής και θρησκευτικής ηγεσίας 
καθώς και πλήθος ενδιαφερόμενων πο-
λιτών.

Οι έγκριτοι ομιλητές με τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τους 
έθεσαν το σημαντικό θέμα στους παρευρισκόμενους από τη δική 
τους επιστημονική πτυχή. Ειδικότερα, ο κ. Κ. Τσομπάνογλου από 
τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών απο-
βλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, ανέπτυξε τον περιφερειακό σχε-
διασμό για τη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια, η κ. Σ. Θε-
οδωρίδου Σοφία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Έδεσσας Γιαννιτσών, μίλησε για τη συμβολή της “ατζέντα 2030” 
του ΟΗΕ στην προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στα από-
βλητα των φυτοφαρμάκων. Από την πλευρά του ο κ. M. Πελεκάνος 
από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, ανέπτυξε τη μεθο-
δολογία, τις δράσεις και τα αποτελέσματα των ανά την Ελλάδα 

πιλοτικών προγραμμάτων συλλογής και 
ανακύκλωσης κενών πλαστικών φιαλών 
φυτοφαρμάκων με ιδιαίτερη αναφορά 
στην προσπάθεια που γίνεται στο Δήμο 
Πέλλας. Η κ. Στ. Λαμπάδα από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ 
Πέλλας, ανέφερε προτάσεις για την ορθο-
λογική διαχείριση των κενών συσκευασι-
ών και τη σημασία της μετατροπής τους 
από «επικίνδυνα» σε «μη επικίνδυνα», 
ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισης 
και να μην επιβάλλονται πρόστιμα κα-
θώς η ρύπανση αποτελεί ποινικό αδίκημα. 

Έπειτα, ο κ. Σ. Μαρνασίδης, οργανωτικά υπεύθυνος από το τμήμα 
Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Πέλλας παρουσίασε 
τα αποτελέσματα της έρευνάς του αναφορικά με τα εφαρμοζόμε-
να προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης στις αναπτυγμένες 
χώρες, τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων πλαστικών φιαλών 
κατά καλλιέργεια και κατά Δήμο της ΠΕ Πέλλας και έκανε προτά-
σεις αναφορικά με την ορθή διαχείρισή τους.

Στο τέλος της ημερίδας συζητήθηκε και θα δρομολογηθεί άμεσα 
η σύσταση μιας επιστημονικής ομάδας εργασίας που θα αποτελεί-
ται από υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πέλλας και ιδιώτες, με στόχο την εκπόνηση και κατάθεση 
μιας εφαρμοστέας μελέτης, για την συλλογή και την ανακύκλωσή 
των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Διεθνές Συμπόσιο με θέμα την ποιότητα 
ζωής κοντά στα δάση

Ο Τακτικός Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Δρ Χρήστος Γαλ-
λής μετά από επίσημη πρόσκληση της Δασικής Υπηρεσίας της Νοτίου Κο-
ρέας ήταν ένας από τους κύριους προσκεκλημένους ομιλητές σε διεθνές 
συμπόσιο με θέμα “Healthy Life with Forest Welfare and Nature”. 

Στo πλαίσιο αυτών των διεθνών συμποσίων ιδρύθηκε η Διεθνής Επιστημονική 
Ένωση «Nature and Forest Welfare» με έδρα τη Σεούλ. Ο Δρ Χρήστος Γαλλής 
είναι από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της διεθνούς οργάνωσης και εκλεγμένος Αντι-
πρόεδρός της.

Με τη συνδρομή και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας της Ν. Κορέας και στο 
πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, εκδόθηκε ένα επιστημονικό πληροφοριακό εγχειρίδιο 
(Newsletter) με τίτλο “Nature and Human Well-being”, το οποίο διανέμεται δωρεάν και διεθνώς. Το πρώτο τεύχος είναι στα 
Κορεάτικα αλλά σύντομα θα είναι και στα αγγλικά.

Αποφασίστηκε ότι η Διεθνής Επιστημονική Ένωση Nature and Forest Welfare, και με τη συμπαράσταση της Κορεάτικης Δασικής Υπη-
ρεσίας, θα έχει την επιστημονική ευθύνη έκδοσης ενός διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με κριτές (peer reviewed) στο πλαίσιο των 
εκδόσεων του εκδοτικού οίκου Springer. Έγιναν οι σχετικές ενέργειες και το περιοδικό αναμένεται να εκδοθεί στο τέλος του 2018.

Αποφασίστηκε επίσης, η διοργάνωση ενός παγκόσμιου συνεδρίου με αντικείμενο Δάσος και Υγεία του Ανθρώπου. Το συνέδριο θα γίνει 
στην Ελλάδα με ευθύνη του Δρα Χρήστου Γαλλή (επιστημονικού αξιωματούχου του IUFRO) και τη συμμετοχή στην οργάνωση του IUFRO 
και της Δασικής Υπηρεσίας της Νοτίου Κορέας.

Ο κ. Σηφάκης και ο κ. Σιδηρόπουλος
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Οικοτεχνία και παραδοσιακά προϊόντα

Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του ARIMNet 2

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα 
«Οικοτεχνία – Παρασκευή πα-
ραδοσιακών Προϊόντων» διορ-
γάνωσε το κέντρο εκπαίδευσης 

και κατάρτισης «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας 
του ΕΛΓΟ σε συνεργασία με την Περι-
φερειακή Ενότητα Πέλλας και τον Δήμο 
Σκύδρας. Η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και 
απευθυνόταν στους παραγωγούς, γεω-
πόνους, καταναλωτές καθώς και όλους 
τους φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον αγροτικό χώρο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε ομιλία για το «Θε-
σμικό πλαίσιο για την παραγωγή και διάθεση αγροδιατροφικών 
προϊόντων Οικοτεχνίας» από τον κ. Δ. Τσελεμπή, Γεωπόνο της 
ΔΑΟΚ Πέλλας, παρουσίαση από την κ. Α. Δέλλιου Αλεξάνδρα, Γε-
ωπόνο, για την «Παραγωγή Παραδοσιακών Προϊόντων - Από τη 
θεωρία στην πράξη - Παρουσίαση της διαδικασίας παρασκευής 
τραχανά λαχανικών». Ο κ. Β. Ζέρζης, παραγωγός χειροποίητων πα-
ραδοσιακών προϊόντων μίλησε για την «Παραγωγή χειροποίητων 
παραδοσιακών προϊόντων σήμερα, ανάγκη ή επιλογή; Παρουσίαση 
της διαδικασίας παρασκευής γλυκού του κουταλιού», ενώ ο κ. Α. 
Τρεσίνης, Διατροφολόγος – Διαιτολόγος έδωσε μια εικόνα για τη 
«Διατροφική αξία χειροποίητων παραδοσιακών προϊόντων». Στη 
συνέχεια οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν συ-
νταγές και παραδοσιακά εδέσματα με επιμέλεια των σπουδαστών 
του Δημοσίου ΙΕΚ Έδεσσας, Τμήμα Μαγειρικής και Στελεχών Δια-
τροφής και Διαιτολογίας, υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Α. Αθανασιάδου – Αηδονά ανέ-

φερε μεταξύ άλλων ότι «Η υψηλή διατρο-
φική αξία των προϊόντων που παράγονται 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας σε συν-
δυασμό με τις παραδοσιακές μορφές επιχει-
ρηματικότητας, όπως η οικοτεχνία μπορούν 
να προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη εξω-
στρέφεια στην τοπική οικονομία». 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Έδεσ-
σας κ. Δ. Γιάννου επισήμανε ότι «οι διεθνείς 
τάσεις επιτάσσουν να αναπτύξουμε τον 
αγροτουρισμό στην περιοχή μας και να ανα-
δείξουμε και νέα προϊόντα μέσα από πρωτο-

βουλίες οικοτεχνικών επιχειρήσεων». 
Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ήταν οι Περιφερει-

ακοί Σύμβουλοι Π. Ζέρζης και Μ. Ζωγράφου – Τσαντάκη, οι κ.κ. 
Αντιδήμαρχοι Σκύδρας κ. Θ. Κρητίδης και Γ. Θεοδοσίου, ο πρώην 
Ευρωβουλευτής κ. Γ. Γκλαβάκης, ο Διευθυντής Αγροτικής Κατάρ-
τισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Αθ. Μπουρλέτσικας, ο Διευθυντής 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Πέλλας κ. Τρ. Τσαντά-
κης, εκπρόσωπος του Βουλευτή Γιώργου Καρασμάνη, στελέχη και 
σπουδαστές των ΔΙΕΚ Έδεσσας και Αριδαίας – Τμήμα Μελισσο-
κομίας, καθώς και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών. Τα μέλη του 
Συλλόγου Γυναικών «Σκυδραία», συνέβαλαν ουσιαστικά στη δια-
μόρφωση του μπουφέ και της γευσιγνωσίας εδεσμάτων και γλυ-
κών με τα παραδοσιακά προϊόντα της Πέλλας.

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας Μ. Σιδηρό-
πουλος και Γ. Θεοχαρόπουλος ευχαρίστησαν τους ομιλητές, τους 
συνδιοργανωτές καθώς και όλους όσους παρευρέθηκαν σε αυτή, 
για τη μεγάλη της επιτυχία. 

Ο κ. Σιδηρόπουλος, η κ. Αηδονά,  
ο κ. Θεοχαρόπουλος και ο κ. Μπουρλέτσικaς

Το έργο ARIMNet 2 (Agricultural Research in the Mediterranean 
Network, 2014-2017), συνέχεια του ARIMNet (2008-2013) στο 
πλαίσιο του ERA-NET, χρηματοδοτήθηκε από το 7ο ΠΠ. Οι χώρες 
της Μεσογείου από την ΕΕ και τις ακτές της Ανατολικής και Νότιας 
Μεσογείου συνεργάστηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
κοινά προβλήματα στον τομέα των τροφίμων, στη χρήση νερού και 
φυσικών πόρων καθώς και την αγροτική ανάπτυξη προτείνοντας 
στρατηγικές αντιμετώπισής τους.

Συμμετείχαν συνολικά 24 εταίροι από ερευνητικά ιδρύματα, 
υπουργεία και φορείς χρηματοδότησης από 15 χώρες της Βόρειας, 
Νότιας και Ανατολικής Μεσογείου, οι οποίοι προσδιόρισαν κοινές 
επιστημονικές προτεραιότητες, υποστήριξαν διακρατικά ερευνητι-
κά έργα συνεργασίας μέσω συγχρηματοδοτούμενων κοινών προ-
σκλήσεων και εφάρμοσαν κοινές δραστηριότητες κατάρτισης και 
δικτύωσης για ερευνητές, ώστε να αντιμετωπιστούν με συντονι-
σμένο τρόπο οι μεγάλες προκλήσεις της μεσογειακής γεωργίας.

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα ήταν: 
 � Η ολοκληρωμένη στρατηγική ατζέντα έρευνας – Integrated 

Strategic Research Agenda (ISRA), η οποία προσδιορίζει τις 
προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Μεσογείου στον τομέα 
της γεωργίας και της καινοτομίας, πλαισιώνοντας τις δραστη-
ριότητες ARIMNet 2 και καθοδηγώντας τη χάραξη πολιτικής.

 � Οι συγχρηματοδοτούμενες διακρατικές προσκλήσεις, στο πλαί-

σιο των οποίων 17 έργα με ελληνική συμμετοχή, χρηματοδοτή-
θηκαν για τη βιώσιμη γεωργία και ανάπτυξη, την ενδυνάμωση 
της αξίας των αλυσίδων τροφίμων και την αξιοποίηση των τοπι-
κών προϊόντων και την αειφόρο διαχείριση των τοπίων και των 
φυσικών πόρων. 

 � Το εκπαιδευτικό σεμινάριο για νέους ερευνητές στο Μονπελιέ, 
στο πλαίσιο του οποίου συμμετείχαν 28 νέοι ερευνητές (3 από 
πλευράς ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) από 13 μεσογειακές χώρες, κατά τη 
διάρκεια του οποίου έγινε αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και 
εκπαιδεύτηκαν σε διαδραστικά μοντέλα ανάπτυξης ερευνητι-
κών και αναπτυξιακών έργων με γνώμονα την καινοτομία με τη 
συμμετοχή των τελικών χρηστών. 

 � Το διεθνές συνέδριο στη Μεσογειακή Αγροτική Γνώση και Συ-
στημάτων Καινοτομίας (Mediterranean Agricultural Knowledge 
and Innovation Systems - AKIS), στο οποίο συμμετείχαν 75 
εμπειρογνώμονες (ερευνητές, αγρότες, επιχειρηματίες αγροβι-
ομηχανίας, χρηματοδότες, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.) 
από 16 χώρες της Μεσογείου, που μέσω της δικτύωσης μεταξύ 
των φορέων στον τομέα καινοτόμων δράσεων στόχευε στην 
αξιοποίηση της γεωργικής έρευνας, στη βελτίωση της αμοιβαίας 
κατανόησης των αντιλήψεων, τους ρόλους και τους παράγοντες 
επιτυχίας των πολιτικών γεωργικής καινοτομίας στην περιοχή 
της Μεσογείου. 
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Σ το πλαίσιο του προγράμματος για την προστασία της 
Νανόχηνας LIFE 10 NAT/GR/638 «Safe guarding the 
Lesser White-fronted goose Fennoscandian population 
in key wintering and staging sites within the European 

fly way»,του οποίου εταίρος ήταν ο ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτού-
το Δασικών Ερευνών, προβλεπόταν μεταξύ των άλλων, η έκδο-
ση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νανόχηνα. Το Ινστιτούτο 
Δασικών Ερευνών σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία, στηριζόμενοι στα αποτελέσματα του προγράμματος και 
στη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, κατέληξαν στα μέτρα 
που απαιτούνται για την προστασία του είδους και είναι δυνατόν 
να υλοποιηθούν από κρατικούς και μη φορείς. Στη συνέχεια, συ-
νέταξαν «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα», το οποίο 
παραδόθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σχε-
δόν αυτούσιο περιλήφθηκε στη με αριθμό 43235/1053ΚΥΑ, που 
εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2017 με το ΦΕΚ 3762/Τεύχος 2ο/25-10-
2017. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προβλέπει όλες τις απαραίτητες 
δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα κατά την 
πενταετία 2017-2022 για τη διατήρηση της Νανόχηνας, του πιο 

απειλούμενου υδρόβιου είδους πουλιού στην Ευρώπη. Το Σχέδιο 
βασίστηκε στην πλέον επίκαιρη γνώση για το είδος στην Ελλά-
δα που συνοψίστηκε στην έκδοση «Νανόχηνα (Ansererythropus 
Linnaeus, 1758) - Η Κατάσταση του Είδους Σήμερα», μια έκδοση 
του Οργανισμού μας σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογι-
κή Εταιρεία που ολοκληρώθηκε το 2016. 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα 
έγινε νόμος του Κράτους

Ενημερωτική ημερίδα για το έντομο 
Diabrotica virgifera στον αραβόσιτο

Ε νημερωτική ημερίδα με θέμα 
«Το έντομο virgifera στον αρα-
βόσιτο, στους Νομούς Δράμας, 
Καβάλας και Σερρών. Ενημέ-

ρωση - ορθή αντιμετώπιση», διοργάνω-
σε το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας του 
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με τη 
ΔΑΟΚ της ΠΕ Δράμας και το ΓΕΩΤΕΕ - 
παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στη 
Δράμα.

Η ημερίδα, η οποία είχε μεγάλη απή-
χηση τόσο σε γεωτεχνικούς όσο και σε 
αγρότες, υλοποιήθηκε την Τετάρτη 4 
Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δρά-
μας.

Εισηγητές στην ημερίδα ήταν οι γεωπόνοι, Αλέξανδρος Αλε-
ξόπουλος, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ, 
Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής - ΠΕ Δράμας, Ιωάννης Μυλωνόπουλος, Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών και Ζωή Αδα-
μίδου, Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών- ΠΕ Καβάλας.

Η ημερίδα έγινε με αφορμή την πληθυσμιακή έξαρση που εμ-
φάνισε το έντομο Diabrotica στην περιοχή της Ανατολικής Μα-
κεδονίας, τη φετινή καλλιεργητική περίοδο στην καλλιέργεια του 
αραβοσίτου. Το κολεόπτερο (σκαθάρι) Diabrotica virgifera, είναι 
είδος ενδημικό της Β. Αμερικής, το οποίο εισήλθε στην Ευρώ-

πη το 1993 και έκτοτε, έχει εξαπλωθεί 
σχεδόν σε όλες τις χώρες της Γηραιάς 
Ηπείρου, όπου καλλιεργείται ο αραβό-
σιτος. Στη χώρα μας εντοπίστηκε πρώτη 
φορά το 2009 και έκτοτε η παρουσία του 
επικεντρώνεται στη Μακεδονία. Κατά τη 
φετινή καλλιεργητική περίοδο, εμφά-
νισε έξαρση προκαλώντας ζημιές στην 
καλλιέργεια του αραβοσίτου, στους Νο-
μούς Δράμας, Καβάλας και Σερρών. Οι 
δύο πρώτοι εισηγητές, ο κ. Αλεξόπουλος 
Αλέξανδρος και η κ. Αδαμίδου Ζωή, πα-
ρουσίασαν μια ιστορική αναδρομή της 

εμφάνισης του εντόμου στην Ευρώπη και στη χώρα μας και στα 
φυτοϋγειονομικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
εντόμου. Επίσης έγινε περιγραφή του προγράμματος Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων του ΥΠΑΑΤ, το οποίο εκτελείται από το 2014 
από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών της ΠΕ Καβά-
λας. Στη βιολογία του εντόμου, στην προσαρμοστικότητά του και 
τη φαινολογία του καθώς και στους τρόπους ολοκληρωμένης 
αντιμετώπισής του, αναφέρθηκαν ο κ. Ιωάννης Μυλωνόπουλος 
και ο κ. Κων/νος Σίμογλου. Από τα λεγόμενα των δύο τελευ-
ταίων εισηγητών, η 3ετής αμειψισπορά, στον κύκλο της οποίας 
παρεμβάλλεται για δύο έτη οποιοδήποτε είδος καλλιέργειας δι-
αφορετικό από τον αραβόσιτο, είναι η πιο αποτελεσματική και 
οικονομική μέθοδος αντιμετώπισης του Diabrotica, ιδιαίτερα αν 
αυτή εφαρμοσθεί από όλους τους καλλιεργητές σε μια περιοχή. 

O κ. A. Αναστασιάδης
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15ο Συνέδριο ECPGR

Γ ια πρώτη φορά θα διεξαχθεί στην Ελλάδα το 15ο Συ-
νέδριο της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Συνεργατικού Προγράμματος Φυτικών Γενετικών Πό-
ρων (ECPGR). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 

15-17 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη της 
Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι εθνι-
κοί εκπρόσωποι από 40 χώρες μέλη θα συγκεντρωθούν για να 
εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειώσει το πρόγραμμα κατά 
τη φάση ΙΧ (2014-2018) και να καθορίσουν σχέδια για τη νέα 
Φάση Χ (2019-2023).

Οι κύριοι στόχοι του ECPGR κατά τη φάση ΙΧ αφορούσαν την 
ευρύτερη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Γενετικών 
Τραπεζών, γνωστό ως AEGIS, με σημαντική συλλογή γενετικών 
πόρων, για τις οποίες οι ευρωπαϊκές χώρες ανέλαβαν την ευ-
θύνη για μακροπρόθεσμη διατήρηση, διαχείριση της ποιότητας 
και εγγυημένη ανοικτή πρόσβαση. Ο ευρωπαϊκός κατάλογος των 
Τραπεζών Διατήρησης Γενετικού Υλικού γνωστός ως EURISCO, 
συνέχισε την ανάπτυξή του και επέτρεψε την ηλεκτρονική πρό-
σβαση σε πληροφορίες για περίπου 2 εκατομμύρια προσχωρή-
σεις, δείγματα, επεκτείνοντας την πρόσβαση και σε πληροφορίες 
για φαινοτυπικά δεδομένα. Ακόμη, τέθηκαν κοινές αρχές στην 
Ευρώπη για τη διατήρηση των άγριων συγγενών των καλλιερ-
γούμενων ειδών και τη διαχείριση των τοπικών παραδοσιακών 
ποικιλιών στον αγρό. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα βή-
ματα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αξι-
ολόγησης, προωθώντας τη σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ 
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για τη διερεύνηση, σε προ-α-

νταγωνιστικό επίπεδο, της πιθανής αξίας των γενετικών πόρων 
σε ευρωπαϊκές Τράπεζες Γενετικού Υλικού για τη βελτίωση της 
γεωργίας.

Το 15ο Συνέδριο της Συντονιστικής Επιτροπής στη Θεσσα-
λονίκη θα ανακεφαλαιώσει και επικαιροποιήσει τους στόχους 
του ECPGR και θα λάβει αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και 
την περαιτέρω υλοποίησή τους, με τη στήριξη της υφιστάμενης 
Γραμματείας του ECPGR, με έδρα τη Ρώμη της Ιταλίας και της δι-
αχείρισης της EURISCO, στο Gatersleben της Γερμανίας. Ακόμη, 
θα συζητηθούν και θα ανανεωθούν ο τρόπος λειτουργίας του 
συνολικού προγράμματος καθώς και οι τρόποι πρόσβασης στις 
πιστώσεις του ECPGR από τις τρέχουσες 21 Ομάδες Εργασίας 
που θα λειτουργήσουν.

Το Συνέδριο θα παρέχει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους 
των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και στους διεθνείς παρατη-
ρητές της Bioversity International, του FAO, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Έρευνα και Παραγωγή Φυτών (EUCARPIA), 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σπόρων 
(ESA) του Κέντρου Γενετικών Πόρων της Σκανδιναβίας, (Nordic 
Genetic Resource Centre), να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με 
το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις των ελληνικών προγραμμά-
των για τη διατήρηση και τη χρήση των φυτογενετικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 2310 471 544 (218)
email: phmylona@nagref.gr
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15ο Συνέδριο ECPGR 
 
Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στην Ελλάδα το 15ο  Συνέδριο της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συνεργατικού Προγράμματος Φυτικών Γενετικών Πόρων 
(ECPGR). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Μαΐου 2018 στη Θεσσαλονίκη 
με την υποστήριξη της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι εθνικοί εκπρόσωποι από 40 
χώρες μέλη θα συγκεντρωθούν για να εξετάσουν την πρόοδο που έχει σημειώσει το 
πρόγραμμα κατά τη φάση ΙΧ (2014-2018) και να καθορίσουν σχέδια για τη νέα Φάση Χ 
(2019-2023). 
 
Οι κύριοι στόχοι του ECPGR κατά τη φάση ΙΧ αφορούσαν την ευρύτερη ανάπτυξη του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Γενετικών Τραπεζών, γνωστό ως AEGIS, με σημαντική 
συλλογή γενετικών πόρων, για τις οποίες οι ευρωπαϊκές χώρες ανέλαβαν την ευθύνη για 
μακροπρόθεσμη διατήρηση, διαχείριση της ποιότητας και εγγυημένη ανοικτή πρόσβαση. 
Ο ευρωπαϊκός κατάλογος των Τραπεζών Διατήρησης Γενετικού Υλικού γνωστός ως 
EURISCO, συνέχισε την ανάπτυξή του και επέτρεψε την ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
πληροφορίες για περίπου 2 εκατομμύρια προσχωρήσεις, δείγματα, επεκτείνοντας την 
πρόσβαση και σε πληροφορίες για φαινοτυπικά δεδομένα. Ακόμη, τέθηκαν κοινές αρχές 
στην Ευρώπη για τη διατήρηση των άγριων συγγενών των καλλιεργούμενων ειδών και 
τη διαχείριση των τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών στον αγρό. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Αξιολόγησης, προωθώντας τη σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ  
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για τη διερεύνηση, σε προ-ανταγωνιστικό επίπεδο, της 
πιθανής αξίας των γενετικών πόρων σε ευρωπαϊκές Τράπεζες Γενετικού Υλικού για τη 
βελτίωση της γεωργίας. 
 
Το 15ο Συνέδριο της Συντονιστικής Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη θα ανακεφαλαιώσει και  
επικαιροποιήσει τους στόχους του ECPGR και θα λάβει αποφάσεις για τον 
προϋπολογισμό και την περαιτέρω υλοποίησή τους, με τη στήριξη της υφιστάμενης 
Γραμματείας του ECPGR, με έδρα τη Ρώμη της Ιταλίας και της διαχείρισης της 
EURISCO, στο Gatersleben της Γερμανίας. Ακόμη, θα συζητηθούν και θα ανανεωθούν ο 
τρόπος λειτουργίας του συνολικού προγράμματος καθώς και οι τρόποι πρόσβασης στις 
πιστώσεις του ECPGR από τις τρέχουσες 21 Ομάδες Εργασίας που θα λειτουργήσουν. 
 
Το Συνέδριο θα παρέχει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των συμμετεχουσών χωρών, 
καθώς και στους διεθνείς παρατηρητές της Bioversity International, του FAO, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και Παραγωγή Φυτών (EUCARPIA), της 

Επιχειρηματικότητα & Αγροτική Ανάπτυξη

Ε νημερωτική ημερίδα 
με θέμα «Επιχειρημα-
τικότητα & Αγροτική 
Ανάπτυξη» διοργάνω-

σε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις 18 
Οκτωβρίου, στον Βόλο. Η ημε-
ρίδα συνδιοργανώθηκε με την 
Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητη-
ρίου Μαγνησίας, το Επιμελητή-
ριο Μαγνησίας, τον Γεωπονικό 
Σύλλογο Μαγνησίας και τελούσε 
υπό την αιγίδα του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας. 

Στην εκδήλωση, που πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα εκδη-
λώσεων «Ιωάννης Αμοιρόγλου» του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, 
εκ μέρους του ΕΛΓΟ ο Δρ Παναγιώτης Μιχαλακόπουλος, πε-
ριφερειακός συντονιστής των προγραμμάτων κατάρτισης των 
νέων αγροτών για τη Θεσσαλία, ανέπτυξε την ομιλία με θέμα 
«Ο ρόλος της κατάρτισης των αγροτών στην ανάπτυξη επιχει-
ρηματικής συνείδησης – Δράσεις κατάρτισης νέων αγροτών από 
τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ». Ο Δρ Γεώργιος Βλόντζος, Επίκουρος 

Καθηγητής Αγροτικής Οικονο-
μίας του Τμήματος Γεωπονίας, 
Φυτικής Παραγωγής και Αγρο-
τικού Περιβάλλοντος της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας παρου-
σίασε τις «Προοπτικές σύστασης 
και λειτουργίας κτηνοτροφικού 
πάρκου» ενώ ο κ. Αθανάσιος 
Κούντριας, Γεωπόνος, Αντιπρό-
εδρος Γεωπονικού Συλλόγου 
Μαγνησίας, από την ΑΓΡΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΕ παρουσία-
σε τα «Προγράμματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2016-2020, Νέοι 

Αγρότες – Σχέδια Βελτίωσης».
Χαιρετισμό απεύθυναν ο κ. Βασίλειος Καραλής, Πρόεδρος 

Εταιρείας Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας, ο κ. Αριστοτέ-
λης Μπασδάνης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας, ο κ. Κων-
σταντίνος Λάμπρος, Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησί-
ας και ο κ. Αθανάσιος Μπουρλέτσικας, Διευθυντής Αγροτικής 
Κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 


