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Πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι εισηγήσεις 
στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
στο πλαίσιο της 26ης Agrotica με θέμα «Προϊόντα 
της ελιάς: σταθερή αξία για την ελληνική οικονομία». 

Στην ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος 
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γ. Καρέτσος, ο Γενικός Γραμματέ-
ας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ν. 
Στουπής, η Περιφεριακή Σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Γ. Μπισμπινά, ενώ τον 
συντονισμό της είχε αναλάβει ο δημοσι-
ογράφος κ. Δ. Μιχαηλίδης.

Η ημερίδα ξεκίνησε με την εισήγηση του 
Δρα Γ. Ντούτσια, Προέδρου της Διεπαγ-
γελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας 
Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ), ο οποίος τόνισε ότι 
η επιτραπέζια ελιά είναι ένας από τους 
δυναμικότερους κλάδους της αγροτικής 
μας οικονομίας, καθώς αποτελεί το νούμε-
ρο ένα εξαγωγικό προϊόν της χώρας μας, 
αφού το 90% του προϊόντος εξάγεται.

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε η Δρ 
Χρ. Τάσσου, τακτική ερευνήτρια του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών 
Προϊόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, η 
οποία επισήμανε ότι οι επιτραπέζιες ελιές 
θα μπορούσαν να είναι ένα προβιοτικό 
τρόφιμο, γεγονός που μπορεί αφενός 
να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην 
ήδη μεγάλη διατροφική τους αξία και 
αφετέρου να βελτιώσει την ανταγωνιστι-
κότητά τους. «Στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων έχει ήδη 
αποδειχθεί η επιτυχημένη ενσωμάτωση προβιοτικών καλλιερ-
γειών στη ζύμωση των επιτραπέζιων ελιών», τόνισε η κ. Τάσσου.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Δρ Κ. Τερτιβανίδης, Προϊστάμε-
νος ΔΑΟΚ ΠΕ Χαλκιδικής, που ενημέρωσε το κοινό για ένα νέο 
εργαλείο για την πιστοποίηση της ποιότητας της επιτραπέζιας 
ελιάς, την οργανοληπτική αξιολόγηση. «Η μέθοδος αυτή έχει ως 
σκοπό την ποιοτική κατάταξη της ελιάς σε εμπορικές κατηγορί-
ες και για το λόγο αυτό συστηματοποιεί μια ομάδα κριτηρίων, 
όπως το άρωμα, η γεύση και η υφή της επιτραπέζιας ελιάς, 
προκειμένου να γίνει η οργανοληπτική της αξιολόγηση», επισή-
μανε ο κ. Τερτιβανίδης.

Η κ. Ε. Κουζούμη, υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ελαιολάδου 
Μυτιλήνης, αναφέρθηκε στις υπηρεσίες που προσφέρουν τα 
τρία εργαστήρια ελαιολάδου του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπι-
κών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που βρίσκο-
νται στην Μυτιλήνη, στην Καλαμάτα και στα Χανιά, τα οποία με 
τις σύγχρονες υποδομές και το εξειδικευμένο επιστημονικό και 
τεχνικό προσωπικό τους, αποτελούν σήμερα ένα ολοκληρωμένο 
εργαλείο προστασίας, ανάδειξης και ποιοτικής αναβάθμισης του 
ελληνικού ελαιολάδου.

Η κ. Μ. Σπέντζου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επίβλεψης και 
Προδιαγραφών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ενημέρωσε το κοινό για 
το “Ελληνικό Σήμα στο Ελαιόλαδο”, που πρόκειται να απονείμει 
ο Οργανισμός. «Στο προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί 
το νέο σχέδιο Κανονισμού Απονομής για τις επιτραπέζιες ελιές, 
ενώ και ο Κανονισμός Απονομής για το ελαιόλαδο, θα τεθεί σε 
ισχύ με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης & Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-
μων», επισήμανε η κ. Σπέντζου.

Ο κ. Γιώργος Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) 
παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκε-
ται στην 3η θέση της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου και 
στην 1η θέση της παραγωγής εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. 
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το ποσοστό του ελληνικού ελαιο-

λάδου που κυκλοφορεί επώνυμο – τυπο-
ποιημένο δεν ξεπερνά το 20%, ενώ αντί-
θετα το χύμα ανέρχεται στο 80%. «Εκτός 
από την παραγωγή πρέπει να μας ενδι-
αφέρει και η εμπορία του προϊόντος. Η 
χύμα πώληση πρέπει να αντικατασταθεί 
από επώνυμα προϊόντα κάθε συνεταιρι-
σμού, ομάδας παραγωγών ή εταιρείας», 
κατέληξε ο κ. Οικονόμου.

Στην εισήγησή της η Δρ Μ. Καραβαγγέ-
λη, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης της Κεντρικής Μακεδονίας του 
ΕΦΕΤ, αναφέρθηκε στις τέσσερις ονομα-
σίες πώλησης του ελαιολάδου στο λιανικό 
εμπόριο: το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλα-
δο, το παρθένο ελαιόλαδο, το ελαιόλαδο 
- αποτελούμενο από εξευγενισμένα και 
παρθένα ελαιόλαδα και το πυρηνέλαιο, 
και επισήμανε ότι η ετικέτα ενός ελαιο-
λάδου φέρει σημαντικές πληροφορίες, η 
ανάγνωση των οποίων μπορεί να βοηθή-
σει τον καταναλωτή στη σωστή επιλογή 
του προϊόντος που θα αγοράσει.

Για την κατάρτιση και πιστοποίηση των χρηστών στην ορθο-
λογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων αναφέρθηκε στη 
συνέχεια ο Δρ Π. Μιχαλακόπουλος, Προϊστάμενος του Κέντρου 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού Μαγνησίας της Γενικής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. «Ο ΕΛΓΟ 
- ΔΗΜΗΤΡΑ, με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δομές 
ανά την επικράτεια, συμμετέχει στο πρόγραμμα Ορθολογικής 
Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, τόσο ως φορέας κατάρτισης, 
όσο και ως φορέας πιστοποίησης. Ο Οργανισμός έχει δεχτεί 
περίπου 20.000 αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και ήδη 
έχουν πιστοποιηθεί περισσότεροι από 7.000 χρήστες, αριθμός 
που αναμένεται να αυξηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα 
με τη λειτουργία του συστήματος των γραπτών εξετάσεων σε 
περισσότερες δομές του Οργανισμού», κατέληξε ο κ. Μιχαλό-
πουλος.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του Δρα Κ. Ηλιό-
πουλου, Διευθυντή του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και 
Κοινωνιολογίας (ΙΝΑΓΡΟΚ) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος 
παρουσίασε μέρος από τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας, 
που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπόνησε το 
ΙΝΑΓΡΟΚ, της οποίας η θεωρητική προσέγγιση βασίζεται στη 
θεωρία των ζωντανών συστημάτων και ανέλυσε τις παθογέ-
νειες της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας ελαιόλαδου στην 
Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ποσοστών 
του ελαιολάδου, που εξάγει η χώρα μας παγκοσμίως, καθώς 
όπως υπογράμμισε ο κ. Ηλιόπουλος διατηρεί πολύ χαμηλό-
τερα ποσοστά (42%), ακόμα και σε σύγκριση με την Τυνησία 
(64%).

Ημερίδα για τα προϊόντα της ελιάς
από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
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Η 21η Μαρτίου έχει ανακηρυ-
χθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως 
Διεθνής Ημέρα Δασών (μέχρι 
το 2012 γνωστή ως Παγκόσμια 
Ημέρα Δασοπονίας), με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών στην ιδιαίτερη 
σημασία που διαδραματίζουν τα δασικά οικο-
συστήματα στη ζωή μας, ως οικονομικοί πόροι και 
πηγές ποιότητας ζωής. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Μακεδονίας – Θράκης, την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την Ένωση Δασοκτη-
μόνων Ελλάδας πραγματοποίησαν εκδήλωση στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Ημέρας Δασών. Η εκδήλωση περιλάμβανε τοποθε-
τήσεις από τους εκπροσώπους των φορέων διοργάνωσης και 
κεντρική ομιλία με θέμα «Η δασοπονία στη νέα οικονομία της 
γνώσης» από τον κ. Μάριο Τρίγκα, Λέκτορα του Τμήματος Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Ινστι-
τούτου Δασικών Ερευνών Δρ Θωμάς Παπαχρήστου, ο οποίος 
διάβασε σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του Οργανισμού 
Δρα Γεωργίου Καρέτσου, που ήταν ως εξής: «Επί τη ευκαιρία 
της εορταστικής επετείου και της ιδιαίτερης σημασίας που δίδει η 
παγκόσμια κοινότητα για τα δάση, εύχομαι το σύνολο του κόσμου 
και ιδιαίτερα η χώρα μας να συνειδητοποιήσει ότι τα δάση δεν 
είναι αγαθό σε αφθονία. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες κατα-
στροφών τεραστίων δασικών εκτάσεων και στη χώρα μας χιλιά-
δες στρέμματα δάσους αφανίζονται ετησίως λόγω των μεγάλων 
πυρκαγιών. Έχοντας υπόψη ότι τα δάση παίζουν το σημαντικότερο 
ρόλο στην ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων και στηρί-
ζουν οικονομίες χωρών, στο πλαίσιο μιας εορταστικής εκδήλωσης 
δεν μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα για την προστα-
σία τους, πλην της ευκαιρίας να τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία 
τους και τα προβλήματα που συνεχώς γίνονται πολυπλοκότερα 

Συμμετοχή του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ στην Agrotica

Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, για άλλη μια χρονιά συμμετεί-
χε στη Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού & Εφοδίων Agrotica 2016, από τις 
28-31 Ιανουαρίου, όπου μαζί με τους άλλους 

εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ παρουσίασε τις δραστη-
ριότητές του. Φέτος στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ φιλοξενήθηκε 
το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του 
έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2016. Η φετινή Agrotica είχε τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των εποχών. 

Το κεντρικό μήνυμα του Οργανισμού ήταν «Ερευνώντας 
– Εκπαιδεύοντας – Πιστοποιώντας» και οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για την έρευνα και την τεχνο-
λογία, την εκπαίδευση-κατάρτιση και τους ελέγχους και την 
πιστοποίηση που διενεργεί, καλύπτοντας όλο το φάσμα της 
παραγωγικής διαδικασίας του αγροτικού τομέα. Επίσης, έγινε 
επίδειξη οργανοληπτικής αξιολόγησης του ελαιολάδου από 

τις υπεύθυνες των 
διαπιστευμένων 
εργαστηρίων ελαι-
ολάδου Μυτιλήνης 
και Χανίων, κ. Ε. 
Κουζούμη και κ. Ε. 
Μπαρμποπούλου, 
αντίστοιχα.  

Το χώρο έκθεσης 
του Οργανισμού 
ε π ι σ κ έ φ θ η κ α ν, 
μεταξύ των άλλων, 
ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ κ. Ν. Στουπής και ο Γενικός 
Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων ΥΠΑΑΤ κ. Χ. Κασίμης, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου.

Εκδήλωση για τη 
Διεθνή Ημέρα 
Δασών

στη διαχείρισή τους. Τέλος, ως οι πλέον αρμόδιοι θέτουμε τις 
προτάσεις μας για τη βελτίωση της κατάστασής και της διατήρη-
σής τους για τις μελλοντικές γενιές».

Ο Δρ Θ. Παπαχρήστου στην τοποθέτησή του ανέφε-
ρε: «Η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε από τον Οργα-

νισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων 
Εθνών το 1971 να εορτάζεται ως Παγκόσμια 

Ημέρα Δασοπονίας. Κατά την ημέρα αυτή σε 
όλα τα μέρη του κόσμου διοργανώνονται 
εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης για τη σπουδαιότητα των δασών. 
Από 28 Νοεμβρίου του 2012 με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καθιε-

ρώθηκε η ίδια ημέρα ως Διεθνής Ημέρα 
Δασών, συνενώνοντας δύο παρόμοιους 

εορτασμούς, την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπο-
νίας και την Ημέρα Δασών. Είναι πολύ σημαντικό 

για το δημόσιο συμφέρον να αντιληφθούμε την αξία 
των δασών στην καθημερινότητά μας ως πηγών πρώτων 

υλών, ως πηγών απασχόλησης για τις τοπικές κοινωνίες καθώς και 
ως πόρων στην εθνική οικονομία. Επιπλέον, τα δασικά οικοσυστή-
ματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποταμίευση και παραγωγή 
νερού, στη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας, καθώς και στην 
αποθήκευση άνθρακα απαλύνοντας τις συνέπειες από τις εκπομπές 
αερίων. Τέλος, τα δάση είναι τοπία φυσικού κάλλους και κατάλληλοι 
τόποι αναψυχής.

Σήμερα, αν ερωτηθεί οιοσδήποτε εκπρόσωπος της πολιτείας θα 
αναφέρει τα ίδια που ακούγονται σε αυτήν την αίθουσα ή και περισ-
σότερα για τη σημασία των δασών. Ωστόσο, υπάρχει αναντιστοι-
χία μεταξύ λόγων και πράξεων. Η Δασική Υπηρεσία που έχει την 
ευθύνη για τη διαχείριση και προστασία των δασών, απαξιώνεται 
και υποβαθμίζεται από την Πολιτεία και ταυτόχρονα με σειρά νομο-
θετημάτων ή αφαιρούνται αρμοδιότητες από αυτήν ή επηρεάζεται 
αρνητικά ο ρόλος των δασικών οικοσυστημάτων. Απλά θα αναφέ-
ρω, την έλλειψη δασικού κτηματολογίου (οι δασικοί χάρτες εδώ και 
χρόνια γίνονται και ποτέ δεν τελειώνουν), την περιθωριοποίηση των 
βοσκόμενων δασικών εκτάσεων που συνιστούν την πλειονότητα 
των λιβαδιών της χώρας που γίνεται προσπάθεια να διαχειρίζονται 
από άλλες υπηρεσίες, την ανυπαρξία στρατηγικής για την άγρια 
πανίδα, την έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων και μελετών για πολλά 
δάση της χώρας μας, την υποστελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας, 
την ανυπαρξία πολιτικής χρηματοδότησης της δασικής έρευνας, 
κ.λπ. Με  αυτά τα δεδομένα, μάλλον δυσοίωνο είναι το μέλλον της 
αειφόρου διαχείρισης των δασικών μας οικοσυστημάτων και της 
διατήρησης του πολύ-λειτουργικού τους ρόλου».
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Η 21η Μαρτίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα για 
τα Δάση και τη Δασοπονία. Είναι μια ημέρα που έχει 
σκοπό να μας υπενθυμίσει τη μεγάλη σημασία που 
έχουν τα δάση μας και την ανάγκη για την προστα-
σία και τη σωστή διαχείρισή τους, γι’ αυτό σε όλη τη 

χώρα, με πρωτοβουλίες ακαδημαϊκών τμημάτων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων, δασαρχείων και άλλων φορέων, γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό αυτής της ημέρας.

Φέτος, στις 21 Μαρτίου, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Ινστιτούτο Μεσογεια-
κών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
συνδιοργάνωσαν ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Δασοπονίας, με θέμα «Δασοπονία με το βλέμμα στο 
μέλλον». Η ημερίδα έλαβε χώρα στη συνεδριακή αίθουσα του 
ΙΜΔΟ, στα Ιλίσια, στην Αθήνα και η είσοδος ήταν ελεύθερη για 
το κοινό.

Σηματοδοτώντας τη μεγάλη σημασία των δασών και της 
δασοπονίας για τη χώρα μας, μετά το καλωσόρισμα από τη 
διευθύντρια του ΙΜΔΟ Δρ Κ. Τσαγκάρη, απηύθυναν χαιρετισμό 
ο Αναπληρωτής Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Ι. Τσιρώνης, ο Γενικός Διευ-
θυντής Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και. Αγροπεριβάλλοντος 
κ. Κ. Δημόπουλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γ. Καρέτσος και ο Γενικός Διευθυ-
ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων και ασκών καθήκοντα 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Δρ Ν. Θεοδωρίδης. 
Εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος ο πυραγός κ. Ι. Κουϊ-
νέλης μετέφερε τον χαιρετισμό του Αρχηγού, ενώ στη συνέ-
χεια χαιρέτισαν την ημερίδα ο κ. Ν. Μπόκαρης πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, η κ. 
Σ. Κολλάρου, γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Δασοπόνων και 
ο κ. Γ. Παπαδιάς, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων. 
Στο σύνολό τους οι χαιρετισμοί ξέφυγαν από τα πλαίσια του 
τυπικού και περιέλαβαν σημαντικές διαπιστώσεις για τη σημασία 
των δασών, τα σημερινά προβλήματα της διαχείρισής τους, τις 
προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της κατάστασης και 
προτάσεις για το μέλλον, ώστε να αναδειχθούν τα δάση πέραν 
του οικολογικού τους ρόλου σε ένα σημαντικό πυλώνα πρωτο-
γενούς παραγωγής.

Γύρω από τα βήματα που γίνονται για το πέρασμα της Ελλη-
νικής Δασοπονίας στο μέλλον, με την εισαγωγή νέων γνώσεων, 
αντιλήψεων και τεχνολογιών, περιστράφηκαν και οι ομιλίες που 
ακολούθησαν. Έτσι, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δρ Ι. Γήτας και ο 
υποψήφιος διδάκτορας Θ. Καταγής παρουσίασαν δύο μεγά-
λα και ιδιαίτερα χρήσιμα έργα που έχει αναλάβει το Τμήμα, τα 
οποία καθώς ολοκληρώνονται αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα για την Ελληνική Δασοπονία φέρνοντάς την πλησιέστε-
ρα σε ένα μέλλον αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών για 
τη χωρική ψηφιακή πληροφορία. Τα έργα αυτά είναι το «Εθνικό 
Παρατηρητήριο Δασών (ΕΠαΔ)» και το «Εθνικό Παρατηρητήριο 
Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ)». 

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής ερευνητής του ΙΜΔΟ Δρ Γ. 
Ξανθόπουλος, μίλησε για τη  «Διαχείριση των δασικών πυρκα-

γιών στο εγγύς μέλλον» αναφερόμενος τόσο στις διεθνείς 
όσο και στις ελληνικές τάσεις, επισημαίνοντας την αδυναμία 
των τεχνικών λύσεων που δίνουν μονοσήμαντη έμφαση στη 
δασοπυρόσβεση να δώσουν λύση στο πρόβλημα των δασικών 
πυρκαγιών. Κατόπιν, οι δασολόγοι Γ. Καζάκης από το Μεσο-
γειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και Ι. Φωτάκης από τη 
Διεύθυνση Δασών Χανίων μίλησαν με θέμα «Σχεδιασμός ενός 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρι-
σης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. Πιλοτικό έργο για 
το Ν. Χανίων» αναδεικνύοντας τη σημασία αυτών των φυτών 
ως πλουτοπαραγωγικού πόρου υπό την προϋπόθεση σωστής 
διαχείρισης και προστασίας.

Στη συνέχεια η Εντεταλμένη Ερευνήτρια του ΙΜΔΟ Δρ Σ. 
Γούναρη μίλησε για τη  «Μελισσοκομία στο Δάσος». Παρου-
σιάζοντας πλήθος γνώσεων και στοιχείων για τη μελισσοκο-
μία ανέδειξε ότι πρόκειται για έναν ανεκμετάλλευτο πόρο και 
πρότεινε ότι η άσκηση της μελισσοκομίας πρέπει να πάρει τη 
θέση της στα διαχειριστικά σχέδια των δασών. Για έναν άλλο 
σημαντικό πόρο των δασών, τα μανιτάρια, μίλησε ο Δρ Στ. 
Διαμαντής, τ. τακτικός ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών 
Ερευνών. Στην ομιλία του με τίτλο «Πρόταση για νομοθετική 
ρύθμιση για τη συλλογή, πιστοποίηση και εμπορία των αυτοφυ-
ών εδώδιμων μανιταριών» ανέδειξε τον πλούτο μανιταριών που 
κρύβουν τα δάση μας αλλά και την ανάγκη να υπάρξει σωστός 
έλεγχος και οργανωμένη διαχείριση, ώστε να αποφευχθεί 
ληστρική συγκομιδή που μπορεί να προξενήσει καταστροφές.

Κατόπιν, η αναπληρώτρια ερευνήτρια του ΙΜΔΟ Δρ Ε. Δασκα-
λάκου, παρουσίασε την εργασία της «Συμβολή στη μεταπυρική 
διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» μέσω της οποίας 
αποτύπωσε τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στη φυσι-
κή αναγέννηση του ελατοδάσους που κάηκε το 2007 και έκανε 
προτάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη μελλοντική 
διαχείριση. Τέλος, ολοκληρώνοντας τις ομιλίες που αφορούσαν 
τη «Δασοπονία με το βλέμμα στο μέλλον», η Δασάρχης Μεγά-
ρων κ. Σ. Φράγκου παρουσίασε τη «Χαρτογράφηση των Αλλα-
γών Κάλυψης Γης με Χρήση Δορυφορικών Εικόνων Landsat 
ΤM: Η περίπτωση του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλiας» αναδεικνύ-
οντας τη σημασία της αξιοποίησης του σύγχρονου εργαλείου 
της τηλεπισκόπησης για τη μελέτη του περιβάλλοντος και τον 
σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων. Μετά το τέλος των παρου-
σιάσεων ακολούθησε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με 
τα όσα ακούστηκαν και το τι πρέπει να γίνει. 

Τόσο οι εργασίες όσο και τα συμπεράσματα θα περιληφθούν 
στα πρακτικά που θα γίνουν σύντομα διαθέσιμα στον ιστότοπο 
του ΙΜΔΟ (www.fria.gr). Την ημερίδα παρακολούθησαν περισ-
σότερα από 150 άτομα. Επιπλέον, υπήρξε σημαντική προβολή 
από έντυπα και τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ημερίδα εορτασμού 
της Παγκόσμιας 
Ημέρας Δασοπονίας
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Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ημερίδα με θέμα «Η 
καλλιέργεια της κερασιάς στην Κεντρική Μακεδονία», που διορ-
γάνωσε το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας στις 
10 Φεβρουαρίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος 
Έδεσσας κ. Δ. Γιάννου, ο αντιδήμαρχος Έδεσσας κ. Χρ. Πέτκος, ο 
αντιδήμαρχος Σκύδρας κ. Χρ. Μακρίδης, ο αντιδήμαρχος Αλμω-
πίας κ. Στ. Αβραμίκας, καθώς και πλήθος γεωτεχνικών αλλά και 
συνεταιριστικών υπαλλήλων.

Η ημερίδα προλογίστηκε από τον γεωπόνο του Κέντρου 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας κ. Μ. Σιδηρόπουλο. Στη συνέχεια ο κ. 
Κ. Καζαντζής, Γεωπόνος του Τμήματος 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 
Νάουσας, μίλησε για το ρεκόρ εξαγω-
γών στις εξαγωγές κερασιών που σημει-
ώθηκε το 2015, με ποσότητες γύρω 
στους 25.000 τόνους, ενώ ο γεωπό-
νος κ. Ν. Μπουρονίκος αναφέρθηκε 
στις ιδιαιτερότητες της περιοχής όσον 
αφορά το χρησιμοποιούμενο ελεύθερο 
σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων 
«κυπαρισσάκι», καθώς και το συχνό 
φαινόμενο του σχισίματος του φλοιού 
του δένδρου στη δυτική πλευρά του.

Ο γεωπόνος του ΑΣΟΠ Επισκο-
πής Νάουσας κ. Π. Ασβεστάς έδωσε 
έμφαση στην εξωστρέφεια του προϊ-
όντος, μέσω διαφόρων τρόπων, για 
να αυξηθεί η εμπορική και εξαγωγι-
κή δυναμική του. 

Στη συνέχεια ο γεωπόνος της 
ΔΑΟΚ Κιλκίς κ. Τρ. Σιάλδας ανέλυ-
σε την υφιστάμενη κατάσταση και 
τα κυριότερα προβλήματα της 
περιοχής, ενώ ο γεωπόνος της 
ΔΑΟΚ Σερρών, κ. Κ. Τζουβάρας, 
αναφέρθηκε στην έλλειψη επαρ-
κών τρόπων διάθεσης του προϊόντος στην περιοχή, καθώς και 
τον ανεπαρκή εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας.

Ο κ. Σ. Μαρνασίδης γεωπόνος της ΔΑΟΚ Πέλλας, ανέλυσε την 
κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και ιδιαίτερα 
στον Δήμο της Έδεσσας και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα 
προβλήματα φυτοπροστασίας και θρέψης για το έτος 2015.

Ακολούθησε η εισήγηση του γεωπόνου του Δήμου Αλμωπίας 
κ. Πρόδρομου Λαμπρίδη, ο οποίος εστίασε μεταξύ άλλων και 
στην έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης των παραγωγών και την 
ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης αυτών.

Κατόπιν ο γεωπόνος κ. Σ. Παστόπουλος αναφέρθηκε στον 
κακό συντονισμό φυτεύσεων νέων ποικιλιών, καθώς και στα 
ιδιαίτερα προβλήματα εμφάνισης τρωκτικών και της δροσό-
φυλλας μύγας στην περιοχή των Γιαννιτσών και ιδιαίτερα τις 
κερασοπαραγωγικές περιοχές Μυλότοπο και Αχλαδοχώρι.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις των υποστηρικτών της εκδήλω-
σης, γεωπόνων κ. Άρη Κωνσταντινίδη (VITRO HELLAS ΑΕ) και 
κ. Ευάγγελου Γκλαβάκη (ΦΥΤΩΡΙΑ ΓΚΛΑΒΑΚΗ), παρουσιάζο-
ντας το αξιόλογο πολλαπλασιαστικό υλικό που εμπορεύονται 
οι επιχειρήσεις τους. 

Κατόπιν ο γεωπόνος της NOVACERT ΕΠΕ, κ. Γ. Πεχλιβανίδης 
παρουσίασε μεταξύ άλλων τρόπους βελτίωσης της ποιότητας 
και της ελκυστικότητας του προϊόντος. Τέλος, ο εμπορικός διευ-
θυντής του ΑΣΚ Φλαμουριάς κ. Δ. Τερζής, τοποθετήθηκε επί της 

εμπορίας του καρπού, των προβλημάτων, 
των λανθασμένων ενεργειών και 
τακτικών εμπορίας και προσπάθη-
σε να στρέψει το σκεπτικό πάνω 
στην εμπορία κερασιού σε τακτικές 
με ορίζοντα τη μελλοντική ευημε-
ρία του κλάδου και την αναγνώριση 
των κερασιών με βάση την περιοχή 
προέλευσης. 
Συμπερασματικά, οι διάφορες 

περιοχές της Κεντρικής Μακεδονί-
ας έχουν τις ιδιαιτερότητές τους σε 
ό,τι αφορά προσβολές από μύκητες 
ή έντομα και σε ό,τι αφορά ελλείψεις 
σε υποδομές, συλλογικούς φορείς, 
υπηρεσίες υποστήριξης, ενημέρωση 
και εκπαίδευση. Επισημάνθηκε επίσης, 
η τεράστια δυναμική φυτεύσεων κερα-
σιάς χωρίς προγραμματισμό ποικιλιών, 
έλεγχο κατάλληλων συνδυασμών 
υποκειμένων/ποικιλιών και τρόπων 
διάθεσης του προϊόντος. 
Συνολική απαίτηση των παρευρισκο-

μένων ήταν να επαναληφθεί αυτού του 
είδους η εκδήλωση, με στόχο την εξεύ-
ρεση λύσεων που αφορούν την οργάνω-

ση, ενδυνάμωση και βελτίωση των συλλογικών φορέων των 
παραγωγών, την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των εγχώριων 
ποικιλιών, την οργάνωση του προγραμματισμού των φυτεύ-
σεων με κατάλληλες ποικιλίες, σε κατάλληλες ζώνες και σε 
κατάλληλες ημερομηνίες ωρίμασης, καθώς και την οργάνωση 
της εμπορίας του τελικού προϊόντος, ακολουθώντας τις νέες 
τάσεις του εμπορίου που απαιτεί, μεταξύ των άλλων, σκληρό 
κεράσι, σκουρόχρωμες ποικιλίες, μικροσυσκευασίες, ομοιόμορ-
φη παρουσίαση του προϊόντος. 

Ημερίδα για την καλλιέργεια της κερασιάς

Στο πλαίσιο της 25ης Διεθνής Έκθεσης Τροφίμων Ποτών, Μηχα-
νημάτων, Εξοπλισμού και Συσκευασίας «Detrop boutique», το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι εποπτευ-
όμενοι φορείς του, συμμετείχαν με περίπτερο κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των επιχειρήσεων 
τροφίμων αλλά και των καταναλωτών για τις δραστηριότητες 
του Φορέα. 

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως και τις 29 

Φεβρουαρίου 2016 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
απαντούσαν σε ερωτήματα των επισκεπτών και πρόσφεραν 
ενημερωτικό υλικό.

Η HELLEXPO απένειμε Αναμνηστικό Έπαινο στο Υπουργείο 
για την αξιόλογη παρουσία του σε όλες τις διοργανώσεις 
της.

Detrop 2016
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασί-
ες του διεθνούς «Εργαστηρίου και Σχολείου 
Πρακτικής Άσκησης» που διοργανώθηκε στο 
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), από 
15 μέχρι 19 Φεβρουαρίου, με θέμα την καλλι-

έργεια των μακροφυκών (Workshop & Training School on 
seaweed cultivation). Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Δράσης COST «PHYCOMORPH» (http://www.
phycomorph.org/), με υπεύθυνους τον Δρα Σωτήρη Ορφανί-
δη, Τακτικό Ερευνητή ΙΝΑΛΕ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τον Δρα 
Χρήστο Κατσαρό, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. 

Συμμετείχαν 40 περίπου διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες, 
νέοι επιστήμονες, σύμβουλοι επιχειρήσεων & υδατοκαλλιεργη-
τές από 15 διαφορετικές χώρες: Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, 
Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, Εσθονία, Ελλάδα, Κύπρος, Βέλγιο, 
Δανία, Βρετανία, Ισραήλ, Τουρκία και Μαρόκο. Οι επιστήμο-
νες παρουσίασαν θέματα σχετικά με την υπάρχουσα γνώση και 
εμπειρία τους σε θέματα υδατοκαλλιεργειών και συζήτησαν 
τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων υδατοκαλλι-
έργειας για την παραγωγή νέων προϊόντων φιλικών προς το 
περιβάλλον με βάση τα μακροφύκη, με παράλληλη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, αντικείμενα της εκδήλωσης αποτέλεσαν η ανάπτυ-
ξη νέων τεχνολογικών εργαλείων βασισμένων στις αρχές της 
Αναπτυξιακής Βιολογίας των μακροφυκών και η μεταφορά των 
υπαρχόντων στην υδατοκαλλιέργεια ειδών με εμπορική αξία, με 
έμφαση στην «Ολοκληρωμένη Πολυτροφική Υδατοκαλλιέργεια» 
(Integrated Multitrophic Aquaculture, IMTA). 

Ορισμένα από τα συμπεράσματα χρήσιμα για τη χώρα μας 
είναι:

●  Η αξιοποίηση των μακροφυκών έχει υψηλότερες προοπτι-
κές επιτυχίας εάν υιοθετηθεί από υπάρχοντες συνεταιρι-
σμούς ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
εκτατικής ή εντατικής υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την 
περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητάς τους με περισ-
σότερα και ακόμη υψηλότερης αξίας προϊόντα, διατηρώ-
ντας ταυτόχρονα την ποιότητα του θαλάσσιου μέσου καλλι-
έργειας των ιχθύων τους υψηλή. Επιπλέον, εξαιτίας της 
έντονης αντιμικροβιακής και αντιμυκητιακής δράσης των 
φυκών εξασφαλίζεται, τόσο η υγεία των ιχθύων, όσο και η 
καλή κατάσταση, εξαιτίας της αποφυγής επιφύτων (fouling) 
των ιχθυοκλωβών.

●  Είδη των γενών Ulva, Gracilaria, Asparagopsis μπορούν να 
αξιοποιηθούν ως βιοφίλτρα για τη βιομετατροπή των λυμά-
των της ιχθυοκαλλιέργειας σε χρήσιμη βιομάζα μακροφυ-
κών. Η υιοθέτηση τέτοιων ολοκληρωμένων πολύ-τροφικών 

πρακτικών (IMTA) αυξάνει την περιβαλλοντική, οικονομική 
και κοινωνική αποδοχή της υδατο-καλλιεργητικής βιομη-
χανίας. 

●  Είδη των γενών Ulva, Gracilaria, Cystoseira μπορούν να 
αξιοποιηθούν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων για την απομάκρυνση από τα λύματα των θρεπτι-
κών αλάτων και των βαρέων μετάλλων, με αποτέλεσμα 
να αποφεύγονται τα φαινόμενα τοπικού ευτροφισμού που 
παρατηρούνται σε πολλές παράκτιες περιοχές της χώρας, 
όπου λειτουργούν βιολογικοί καθαρισμοί. Η παραγομένη 
βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορες χρήσεις, π.χ. 
παραγωγή χαρτιού, λιπασμάτων ή βιοκαυσίμων.  

●  Οι καλλιέργεια ειδών του γένους Porphyra και 
Chondracanthus μπορεί να δώσει προϊόντα υψηλής διατρο-
φικής αξίας ή συμπληρώματα διατροφής, που συμβάλλουν 
στην καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Εάν, μάλιστα, πραγματοποιηθεί σε εύτροφες λιμνοθάλασ-
σες μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της οικολογικής τους 
ποιότητας. 

●  Η επιλογή γενών για καλλιέργεια ή συλλογή ξενικών γενών, 
π.χ. Caulerpa, που παράγουν υψηλής αξίας δευτερογενείς 
μεταβολίτες, καθώς και άλλες βιολογικές ή τεχνολογικές 
βελτιώσεις της υπάρχουσας καλλιέργειας που θα υπάρξουν 
στο μέλλον, δημιουργούν νέα κίνητρα αυτόνομης ανάπτυ-
ξης της καλλιέργειας σε συστήματα δεξαμενών ή λιμνοδε-
ξαμενών. 

Στο Σχολείο Πρακτικής Άσκησης δίδαξαν 7 διεθνώς καταξιω-
μένοι Ερευνητές και Καθηγητές Πανεπιστημίων, ενώ το παρα-
κολούθησαν 22 νέοι Ερευνητές από ολόκληρη την Ευρώπη και 
βέβαια από την Ελλάδα. Τα μαθήματα επικεντρώθηκαν σε γένη 
θαλάσσιων μακροφυκών με ιδιαιτερότητες ανάπτυξης, όπως 
είναι τα γένη Fucus, Dictyota και Ectocarpus, γένη υψηλής 
οικολογικής σημασίας, όπως είναι το γένος Cystoseira, αλλά 
και σε γένη με εμπορική αξία, όπως είναι της Ulva, Saccharina 
και Porphyra.  

Διεθνές εργαστήριο & πρακτική
άσκηση μακροφυκών στο ΙΝΑΛΕ

Ομαδική φωτογραφία των συμμετεχόντων στο 
«Εργαστήριο και Σχολείο Πρακτικής Άσκησης 
Μακροφυκών».
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Με παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου από τον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ 
Ανατ. Μακεδονίας, εκδήλωση με θέμα «Καλλιέρ-
γεια Αρωματικών - Φαρμακευτικών Φυτών και 

Φαρμακογνωσία» στην αίθουσα του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας. Οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι από όλη τη Β. Ελλά-
δα, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις δύο διακε-
κριμένων επιστημόνων του κλάδου των αρωματικών – φαρμα-
κευτικών φυτών, της κ. Αικ. Γρηγοριάδου, γεωπόνου-βιοτεχνο-
λόγου και της καθηγήτριας στη Φαρμακευτική Σχολή του ΑΠΘ 
(Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας) κ. Δ. Λάζαρη.

Η κ. Γρηγοριάδου, με πολυετή παρουσία στο χώρο των ΑΦΦ, 
παρουσίασε το θέμα «Η καλλιέργεια ΑΦΦ – Προϋποθέσεις 
δημιουργίας επιτυχημένης μονάδας καλλιέργειας/μεταποίησης 
ΑΦΦ» και αναφέρθηκε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 
καλλιέργεια αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στη χώρα μας, 
η συνολική έκταση των οποίων υπολογίζεται στις 50 χιλ. στρ., 
με κύριους εκπρόσωπους τη ρίγανη, τη λεβάντα και το τσάι του 
βουνού.

Η κ. Λάζαρη μίλησε για την «Αξιοποίηση Αρωματικών-Φαρμα-
κευτικών Φυτών με βάση τις ιδιότητές τους» και αναφέρθηκε 

στη δυνατότητα χρήσης των ΑΦΦ στη φαρμακευτική ως βότα-
να, στην κοσμετολογία αλλά και στη μαγειρική.

Την εκδήλωση προλόγισε ο προϊστάμενος του Κέντρου 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, γεωπόνος Άνθιμος Αναστασιάδης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της γεωργικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, αλλά και στο εκπαιδευτικό έργο του Κέντρου  
τα τελευταία χρόνια. 

Η εκδήλωση έκλεισε με εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ του 
κοινού και των εισηγητών.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης 
επιστημονικής συνάντησης «Ημέρα Ζιζανιολο-
γίας», που διοργάνωσε το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ Ανατ. 
Μακεδονίας, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.

Παρουσία πλήθους αγροτών, γεωτεχνικών και φοιτη-
τών, δύο καταξιωμένοι ζιζανιολόγοι της χώρας μας, 
ο ομότιμος καθηγητής Ζιζανιολογίας του ΑΠΘ, 
κ. Ηλίας Ελευθεροχωρινός και ο Δρ Κων/
νος Γιαννοπολίτης, Ζιζανιολόγος, ανέλυσαν 
με σαφήνεια ζιζανιολογικά θέματα. Στην 
έναρξη της εκδήλωσης, ο γεωπόνος του 
Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» κ. Άνθιμος Αναστα-
σιάδης, μετά το χαιρετισμό, παρουσίασε 
το θέμα «Αντιμετώπιση ζιζανίων στον 
ηλίανθο. Φαινόμενα φυτοτοξικότητας», 
όπου στάθηκε ιδιαίτερα στον κρίσιμο χρόνο 
εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων στον ηλίαν-
θο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελε-
σματικότητα. Σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, 
ο χρόνος αυτός είναι 30-35 μέρες από τη σπορά της 
καλλιέργειας.  Στη συνέχεια ο κ. Γιαννοπολίτης, παρουσί-
ασε τα κυριότερα φθινοπωρινά και θερινά (ετήσια και πολυ-
ετή) ζιζάνια της χώρας μας, εστιάζοντας στα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά, καθώς και στις καλλιεργητικές τεχνικές, που 
περιορίζουν την εμφάνισή τους. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπι-
ση των ζιζανίων στις κυριότερες καλλιέργειες του Ν. Δράμας, 
όπως ο αραβόσιτος, το βαμβάκι, η μηδική, η ροδιά κ.ά., ήταν 
το θέμα της επόμενης εισήγησης του κ. Γιαννοπολίτη, παρου-
σιάζοντας μεταξύ άλλων πίνακες με τα εγκεκριμένα σε κάθε 

καλλιέργεια ζιζανιοκτόνα και το φάσμα δράσης του καθενός 
από αυτά, με σκοπό την επιλογή τόσο του κατάλληλου χρόνου 
ζιζανιοκτονίας (προσπαρτική, προφυτρωτική ή μεταφυτρωτική), 
αλλά και την επιλογή του πλέον αποτελεσματικού. Τα κριτή-
ρια επιλογής, του χρόνου εφαρμογής ζιζανιοκτόνων και του 

καταλληλότερου σκευάσματος, όπως και η ορθολογική 
χρήση τους που προϋποθέτει την επαρκή κατάρτι-

ση των χρηστών, αλλά και η κατοχή αξιόπιστου 
ψεκαστικού συγκροτήματος, ήταν μερικά από τα 

σημεία της ομιλίας του κ. Ελευθεροχωρινού 
για τα ζιζανιοκτόνα, με κύριο σκοπό τη βελτι-
στοποίηση της δράσης/εκλεκτικότητας του 
ζιζανιοκτόνου και τη μικρότερη επιβάρυνση 
στο περιβάλλον. Η ζιζανιοκτονία και ιδιαίτε-
ρα η επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου 
στην καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών, 

ήταν το επόμενο αντικείμενο της ομιλίας του 
κ. Ελευθεροχωρινού. Η επιλογή αυτή πρέπει να 

βασίζεται πρώτα στην παρατήρηση της καλλιέρ-
γειας για τη διαπίστωση των κύριων ειδών ζιζανίων 

και μετά στο φάσμα δράσης του κάθε ζιζανιοκτόνου. 
Ο κ. Ελευθεροχωρινός, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εμφάνιση 
ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά, ως αποτέ-
λεσμα της συνεχούς χρήσης σκευασμάτων που ανήκουν στην 
ίδια ομάδα, με την ομάδα των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν 
το ένζυμο ALS, να θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας. Ως 
παράδειγμα ανθεκτικών ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά ανέφερε 
την αγριοβρώμη, τη λεπτή ήρα, την παπαρούνα και το άγριο 
σινάπι. Η εκδήλωση έκλεισε με γόνιμη συζήτηση μεταξύ του 
κοινού και των εισηγητών. 

Εκδήλωση για τα 
αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά

«Ημέρα Ζιζανιολογίας»
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Την Τετάρτη 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις εγκα-
ταστάσεις του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας, ενημερω-
τική ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του εδάφους και η 
αναγκαιότητα των αναλύσεων εδάφους, φύλλων και 
νερού στην αειφόρο γεωργία». 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα 
Γεωργικών Εφαρμογών & Αναλύσεων Λιπασμάτων Μακεδονί-
ας – Θράκης, τον Δήμο Σκύδρας και τον Δήμο Έδεσσας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι δήμαρχοι 
Σκύδρας κ. Αικ. Ιγνατιάδου και Έδεσσας κ. Δ. Γιάννου, καθώς 
και πλήθος γεωτεχνικών και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Μ. Σιδηρόπουλος, Γεωπόνος Msc, 
Προϊστάμενος του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας,  ο οποίος 
αναφέρθηκε  στο ρόλο του εδάφους δίνοντας κατ’ αρχήν τον 
ορισμό και αναλύοντας τις φυσικές, χημικές, μηχανικές και 
βιοχημικές ιδιότητες του εδάφους. Υπογράμμισε τον σημαντικό 
ρόλο της οργανικής ουσίας στη βελτίωση του εδάφους, στο να 
συγκρατεί θρεπτικά στοιχεία, να τα αποθηκεύει και να τα αποδί-
δει στα φυτά. Επίσης, εστίασε στην κινητικότητα των θρεπτικών 
στοιχείων τόσο στο έδαφος όσο και μέσα στα φυτά, αναφερό-
μενος τόσο στις απώλειές τους μέσω της συγκομιδής, έκπλυσης, 
διάβρωσης κ.λπ. όσο και στους τρόπους αναπλήρωσής τους 
μέσω των φυτικών υπολειμμάτων, χλωρής λίπανσης, οργανικών 
και ανόργανων λιπασμάτων.

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κ. Δ. Καρυώτης, Γεωπόνος, Προϊ-
στάμενος του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυ-

σης Λιπασμάτων Μακεδονίας – Θράκης, ο οποίος αφού έκανε 
μία σύντομη παρουσίαση της υπηρεσίας του, των δραστηριο-
τήτων και των αρμοδιοτήτων της αναφέρθηκε στην προεργα-
σία και τη διαδικασία που ακολουθείται στο εργαστήριο για 
να γίνει μία ανάλυση εδάφους, φύλλων ή νερού. Υπογράμ-
μισε επίσης την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναλύ-
σεων στην παροχή οδηγιών θρέψης – λίπανσης αλλά και 
συμβουλών για την καταλληλότητα ενός εδάφους για την 
εγκατάσταση νέας καλλιέργειας. Τέλος, αναφέρθηκε στην 
τήρηση αρχείου με τα φυσικοχημικά και λοιπά χαρακτηριστι-
κά των εδαφών που εξετάστηκαν, ώστε να υπάρχει δυνατό-
τητα ενημέρωσης για τη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά 
των εδαφών που καλλιεργούνται στους νομούς αρμοδιότη-
τας της υπηρεσίας.

Τρίτος ομιλητής ήταν ο κ. Ι. Χατζησπύρογλου, Γεωπόνος, 
Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων 
Μακεδονίας – Θράκης, ο οποίος αναφέρθηκε ξεχωριστά για 
κάθε είδος ανάλυσης (εδάφους – φύλλων – νερού) σε ό, τι 
αφορά τα στοιχεία για τα οποία το εργαστήριο δίνει αποτε-
λέσματα. Επίσης, αναφέρθηκε αναλυτικά στην ορθή και αντι-
προσωπευτική μέθοδο δειγματοληψίας εδάφους, φύλλων και 
νερού, διότι είναι βασική προϋπόθεση για ληφθούν σωστά και 
χρήσιμα αποτελέσματα.

Κατόπιν ακολούθησε συζήτηση με τους παραβρισκόμενους 
για να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με θέματα θρέψης και 
λήψης δειγμάτων

Η Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών 
Προϊόντων υλοποίησε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Επιθε-
ωρητών-Ελεγκτών του Μητρώου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με 
τίτλο «Έλεγχος Ισοζυγίων Γάλακτος - Έλεγχος και Πιστοποί-
ηση τυριών ΠΟΠ - Ελληνικό Σήμα στο Γάλα και στα Γαλα-
κτοκομικά Προϊόντα - Έλεγχος Ισοζυγίων Κρέατος - Έλεγχος 
Αγοράς - Δειγματοληψία», στην Αθήνα (21-22/01/2016), στη 
Λάρισα (23-24/02/2016), στα Χανιά (1-2/03/2016) και στη 
Θεσσαλονίκη (8-9/03/2016). 
Σκοπός του Προγράμματος Επιμόρφωσης ήταν:
•  η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων ή/και η επικαιρο-

ποίησή τους, στα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν 
•  η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για τη διενέργεια των ελέγχων 
•  η ανάπτυξη εναρμονισμένης προσέγγισης, όσον αφορά 

τους ελέγχους 
•  η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών ή/και η αλλα-

γή εδραιωμένων στάσεων και συμπεριφορών 
προκειμένου οι ελεγκτές να εκτελούν τα καθήκοντά τους 

με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι αυξημένες ανάγκες διεξαγωγής των ελέγ-
χων. 
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στόχευε στα εξής:
1. Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι:

•  το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τον έλεγχο ισοζυγίων 

γάλακτος, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων 
ΠΟΠ ζωικής προέλευσης,  τη διαδικασία απονομής ελλη-
νικού σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, 
τον έλεγχο ισοζυγίων κρέατος και τον έλεγχο αγοράς

• το σκοπό και το στόχο κάθε ελέγχου
•  τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, τις υποχρεώσεις 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τις υποχρεώσεις της ελεγχόμε-
νης επιχείρησης

•  τη διαδικασία προετοιμασίας ενός ελέγχου και τις τεχνι-
κές ελέγχου

•  τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και την αξιο-
λόγηση μη συμμορφώσεων της ελεγχόμενης επιχείρησης 

•  τον τρόπο διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε σημεία 
χονδρικής και λιανικής πώλησης προϊόντων, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η τήρηση των προδιαγραφών καταχώρη-
σης των προϊόντων ΠΟΠ και η ορθή χρήση των ενδείξεων 
αυτών, καθώς και του  ελληνικού σήματος    

• τις πρακτικές δειγματοληψίας των τυριών ΠΟΠ.
2. Να κατανοήσουν το περιβάλλον στο οποίο θα εκτε-
λούν το έργο τους
3. Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της διεξαγωγής 
ενός ελέγχου στη διασφάλιση της ποιότητας των αγρο-
τικών προϊόντων

ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια, αντικει-
μενικότητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.

Ημερίδα για το ρόλο του έδαφους στην 
αειφόρο γεωργία

Προγράμμα Επιμόρφωσης  Επιθεωρητών-
Ελεγκτών του Μητρώου του  ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ



Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τρεις 
ενημερωτικές ημερίδες που διοργάνω-
σε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο Κέντρο 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας.

Στις 18 Μαρτίου πραγματοποι-
ήθηκε ημερίδα με θέμα «Προοπτικές ανάπτυ-
ξης της Δενδροκομίας στην Ανατολική Μακε-
δονία», με εισηγητή τον ομότιμο καθηγητή 
δενδροκομίας της Γεωπονικής Σχολής του 
ΑΠΘ κ. Μ. Βασιλακάκη. Παρουσία πλήθους 
ενδιαφερομένων ο κ. Βασιλακάκης ανέφερε 
ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης, διαθέτει τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά, 
που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της δενδροκομίας 
στην περιοχή, αφού όμως προηγηθεί επαρκής ενημέρωση 
και εκπαίδευση στον τομέα αυτό, έτσι ώστε οι παραγωγοί να 
αποκτήσουν δενδροκομική συνείδηση, προκειμένου η επεν-
δυτική τους επιλογή να μην αποβεί λανθασμένη. Κρίσιμο 
ρόλο στην επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος διαδραματίζει 
η συγκρότηση ισχυρών ομάδων παραγωγών, ώστε να 
εξασφαλιστεί η διάθεση της παραγωγής, σημείωσε 
ο κ. Βασιλακάκης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα 
προτεινόμενα είδη δέντρων για τους νομούς 
Δράμας και Καβάλας. Στην ημιορεινή ζώνη 
αυτών πρότεινε την καρυδιά, την καστανιά, 
την κερασιά και τη μηλιά. Για την πεδινή ζώνη 
του Ν. Δράμας, τα φυλλοβόλα είδη, μηλιά, 
ροδακινιά, νεκταρινιά, αχλαδιά, δαμασκηνιά, 
λωτός, ροδιά και φουντουκιά, θεωρούνται τα 
καταλληλότερα. Στην αντίστοιχη πεδινή ζώνη 
του Ν. Καβάλας πρότεινε την αμυγδαλιά και την 
ελιά, ενώ για την παραθαλάσσια ζώνη, αμυγδαλιά, 
ελιά, ακτινίδιο, βερικοκιά, ροδιά, νεκταρινιά και ροδακινιά. 
Για την τελευταία, η φύτευση βιομηχανικών ροδάκινων για 
παραγωγή κομπόστας, μπορεί να λειτουργήσει ως δικλείδα 
ασφαλείας σε περίπτωση μειωμένης παραγωγής στην περι-
οχή της Πέλλας και της Ημαθίας. Ειδικότερα, για τη βερι-
κοκιά, ο κ. Βασιλακακης τόνισε, ότι μπορεί να ευδοκιμήσει 
στην παραλιακή ζώνη των νομών Καβαλας, Ξάνθης Ροδόπης 
και Έβρου, επιλέγοντας κατά προτίμηση ποικιλίες ανθεκτικές 
στην ίωση Σάρκα.

Στις 26 Μαρτίου, στην ημερίδα με θέμα «Ανοικτή 
συζήτηση για μελισσοκομικά θέματα», ομιλητές 
ήταν ο κ. Α. Θρασυβούλου, καθηγητής στο 
Εργαστήριο Μελισσοκομίας της Γεωπονικής 
Σχολής του ΑΠΘ, η κ. Ελισάβετ Λαζαρίδου, 
μελισσοκόμος και ο κ. Φ. Κανετούνης, πρόε-
δρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού 
Δράμας. Περισσότεροι από 100 μελισσοκόμοι 
της Ανατολικής Μακεδονίας συμμετείχαν σε 
μία ανοικτή συζήτηση με το πάνελ των ομιλητών, 
για θέματα που τους απασχολούν και κυρίως για 
την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των μελισσών, 
τους μελισσοκομικούς χειρισμούς κατά τη διάρκεια του έτους 
και τη βασιλοτροφία. Στο πρώτο μέρος της συζήτησης, ο κ. 
Θρασυβούλου αναφέρθηκε στις κυριότερες ασθένειες και 
εχθρούς των μελισσών (νοσεμίαση, αμερικάνικη σηψιγονία, 
ασκόσφαιρα, βαρρόα κ.ά.), τα ενδεικνυόμενα και παράλλη-

λα εγκεκριμένα σκευάσματα για την αντιμετώπισή τους 
και ακολούθως, τόσο αυτός όσο και η κ. Λαζαρί-

δου απάντησαν στις ερωτήσεις των μελισσοκό-
μων, τονίζοντας ιδιαίτερα την προτίμηση στη 
χρήση πιο ήπιων και φιλικών σκευασμάτων, 
όπως η θυμόλη. Οι απαιτούμενοι μελισσο-
κομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 
και η πορεία ανάπτυξης του γόνου και του 
πληθυσμού των μελισσών μέσα σ’ αυτό, ήταν 

το αντικείμενο της συζήτησης του δευτέρου 
μέρους της εκδήλωσης. Στο σημείο αυτό τονί-

στηκε από την κ. Λαζαρίδου ότι η χώρα μας διαθέ-
τει μεγάλο αριθμό μελισσοκόμων και γι’ αυτό το λόγο 

η ανάπτυξη των μελισσών (κυψελών) πρέπει να είναι κάθετη, 
εννοώντας τη δημιουργία δυνατών μελισσιών και όχι πλάγια, 
δηλαδή του μεγάλου αριθμού κυψελών. Στο τρίτο μέρος της 
συζήτησης παρουσιάστηκε πρακτική επίδειξη της μεθόδου 
καταστολής σμηνουργίας, γνωστή ως DEMAREE, από τον κ. 
Θρασυβούλου και την κ. Λαζαρίδου. Επίσης, αναφέρθηκαν με 

απλό και κατανοητό τρόπο στον τομέα της βασιλοτρο-
φίας, με σκοπό την παραγωγή πολλών και άριστων 

βασιλισσών, ενώ ο πρόεδρος του μελισσοκο-
μικού Συνεταιρισμού Δράμας κ. Κανετούνης 
συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, πως δεν νοεί-
ται κάποιος που είναι επαγγελματίας μελισ-
σοκόμος, να μη γνωρίζει από βασιλοτροφία. 
Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση γύρω από 
τους τρόπους προστασίας του ελληνικού 

μελιού από τις εισαγωγές, αλλά και τη δυνατό-
τητα να απονεμηθεί στο μέλι το Ελληνικό Σήμα, 

γεγονός που θα δώσει υπεραξία στο προϊόν. Τέλος, 
όπως σημείωσε ο κ. Θρασυβούλου, γίνονται προσπά-

θειες για τη δημιουργία προτύπων ποιότητας του ελληνικού 
βασιλικού πολτού, έτσι ώστε να προασπιστεί από τις ελληνο-
ποιήσεις, που συχνά γίνονται στο συγκεκριμένο προϊόν. 

Τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την καλλιέργεια του 
ηλίανθου στο λεκανοπέδιο του Νευροκοπίου, είχαν την 
ευκαιρία καλλιεργητές της περιοχής, στην τρίτη ενημερωτική 
ημερίδα του Μαρτίου, που διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
Δράμας, σε συνεργασία με τον Δήμο Κ. Νευροκοπίου και τον 

τοπικό Σύλλογο Αγροτών, στο ακριτικό Κ. Νευροκόπι, 
με ομιλητή τον γεωπόνο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Δράμας, κ. Άνθιμο Αναστασιάδη. Αφορμή για την 
υλοποίηση της εκδήλωσης αποτέλεσε το γεγο-
νός της σταδιακής αύξησης των καλλιεργού-
μενων στρεμμάτων ηλίανθου στην περιοχή, 
περίπου 5.000 στρ., την περυσινή περίοδο. 
Οι βασικές αρχές για έναν ορθολογικό τρόπο 

διαχείρισης της καλλιέργειας του ηλίανθου 
αποτέλεσε το βασικό μέρος της ομιλίας του κ. 

Αναστασιάδη. Παρουσιάζοντας πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό, οι  συμμετέχοντες είχαν τη δυνατό-

τητα να γνωρίσουν τα στάδια ανάπτυξης του ηλίανθου, 
την έγκαιρη επιλογή του χρόνου ζιζανιοκτονίας, την παρου-
σία τροφοπενιών (κυρίως βορίου), τα φαινολογικά στάδια 
του φυτού, όπου απαιτείται άρδευση και τις κυριότερες ασθέ-
νειες του φυτού, έτσι ώστε να λαμβάνουν προληπτικά αλλά 
και κατασταλτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 
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Ενημερωτικές ημερίδες στο Κέντρο 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 
Μαρτίου στη Βεύη Φλώρινας, ημερίδα με θέμα 
«Πρόβατο φυλής Φλώρινας-Πελαγονίας. Ένας 
γενετικός πόρος ανάπτυξης». Την ημερίδα  διορ-
γάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 

Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Εργαστή-
ριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου "St. Kliment 
Ohridski" –Bitola, το Δήμο Dolneni της FYROM, το Κέντρο 
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας και το Γεωπονικό 
Σύλλογο Φλώρινας. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση του προβάτου φυλής 
Φλώρινας-Πελαγονίας στην περιοχή καταγωγής του, η ανάδει-
ξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και η ανάγκη διάσω-
σης αυτού του αυτόχθονου γενετικού πόρου, υψηλής αξίας. 
Το πρόβατο της φυλής Φλώρινας παραδοσιακά εκτρεφόταν 
σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως στο Νομό 
Φλώρινας, Κοζάνης και λιγότερο της Καστοριάς. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης, Ν. Μεσήμβριας 
Θεσσαλονίκης, σήμερα υπάρχουν μόνο τρία καθαρόαιμα ποίμνια 
προβάτων της φυλής Φλώρινας-Πελαγονίας. Το μεγαλύτερο 
ποίμνιο είναι αυτό που εκτρέφεται στο Ινστιτούτο Επιστήμης 
Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας, ο Δρ Β. 
Άμπας, Γεωπόνος στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρι-
νας παρουσίασε την ανάγκη για τη διάσωση της φυλής 
Φλώρινας-Πελαγονίας, ακολούθησε η εισήγηση του Δρα Δ. 
Ρουστέμη, Γεωπόνο-Ζωοτέχνη του Κέντρου Γενετικής Βελτί-
ωσης Ζώων της Ν. Μεσήβριας Θεσσαλονίκης για τη γενετι-
κή βελτίωση ως εργαλείο για τη διατήρηση των ελληνικών 
σπάνιων φυλών προβάτων. Στην εισήγηση του Δρος Βλ. 
Χριστοδούλου, Τακτικού Ερευνητή του Ινστιτούτου Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναδείχτηκαν 
τα μορφολογικά, παραγωγικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά του προβάτου φυλής Φλώρινας-Πελαγονίας καθώς και 
η ανάγκη διάσωσης και διάδοσης της φυλής στην περιοχή 
καταγωγής του. Ακολούθησε η εισήγηση του Dr P. Dodovski 
από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου "St. Kliment 
Ohridski" –Bitola, στην οποία παρουσιάστηκαν οι αυτόχθο-
νες φυλές προβάτων στην ευρύτερη περιοχή της Πελαγονίας 
της FYROM και οι δυνατότητες γενετικής βελτίωσής τους. 
Τέλος, ο Δρ Αθ. Ράγκος Γεωπόνος-Γεωργοοικονομολόγος 
του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙΘ παρουσία-
σε τις οικονομικές προοπτικές της εκτροφής του προβάτου 
Φλώρινας-Πελαγονίας.

Η ημερίδα έκλεισε με εκτενή και εποικοδομητική συζήτηση 
μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων, πολλοί από 
τους οποίους ήταν κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής. 

Ημερίδα για το πρόβατο φυλής 
Φλώρινας - Πελαγονίας

Στις 18 Φεβρουαρίου και κατόπιν αιτήματος του 33ου Δημο-
τικού Σχολείου Αθηνών προς τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου ενημε-
ρωτική παρουσίαση με θέμα «Αρωματικά φυτά και βότανα». 
Η κ. Κατερίνα Μαλλή, Τεχνολόγος Γεωπόνος, της Γενικής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ενημέρωσε τους 
μαθητές και τις μαθήτριες της Β’ και Γ’ τάξης για τα αρωμα-
τικά και φαρμακευτικά φυτά, τη ζωή των φυτών, μίλησε μαζί 
τους και απάντησε σε σχετικές με το θέμα ερωτήσεις τους. 

Ακολούθησε θεματικό βιωματικό εργαστήριο στον προαύλιο 
χώρο του σχολείου, όπου οι μαθητές σε τμήματα συμμετείχαν 
στο τρίψιμο ρίγανης, την οποία ανέμειξαν με χονδρό αλάτι 
και ακολούθως συσκεύασαν το μείγμα σε μικρά βαζάκια για 
οικιακή μαγειρική χρήση.

Τα παιδιά εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση με την οποία ευχα-
ρίστησαν την κ. Μαλλή για την παρουσίασή της, ενώ προτρέ-
πουν όλες τις οικογένειες να έχουν στο μπαλκόνι τους ένα-δύο 
γλαστράκια με αρωματικά φυτά ή βότανα!

Γνωριμία των παιδιών με τα 
αρωματικά φυτά και βότανα



Βοηθήστε μας να αντιμετωπίσουμε 
το νέο εχθρό της καστανιάς

Η σφήκα της καστανιάς
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Προσβάλει τα διάφορα είδη
της καστανιάς και προκαλεί
μείωση της παραγωγής
κάστανων (60-85%)
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 Πως μοιάζει η προσβολή:

Χαρακτηριστικές κηκίδες που δημιουργεί 
το έντομο κατά το τέλος της άνοιξης και 
τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι την 
έξοδο των ενηλίκων (1η και 2η) και νωρίς 
την άνοιξη (3η).
Αποφυγή μεταφοράς του εντόμου με τις 
διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
όπως για παράδειγμα τα μολυσμένα 
δενδρύλλια/εμβόλια.

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος
Διεύθυνση Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος
www.ypeka.gr

Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής 
Ζωολογίας
Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας
www.bpi.gr

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
Εργαστήριο Δασικής
Εντομολογίας
www.fri.gr

Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης 
Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής
www.minagric.gr

E

Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου δείγματος άμεση επικοινωνία με τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες 
(Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για τις καλλιεργούμενες 
καστανιές και Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων για τις καστανιές σε δάση και δασικές εκτάσεις, 
και στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας Σ.Κ.∆., τηλ.: 1591).




