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Επίσκεψη του ΓΓ του ΥΠΑΑΤ στο Ινστιτούτο 
Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 

ΟΓενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Ν. Αντώνογλου επι-
σκέφτηκε το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & 
Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) στις 29 Ιουνίου στο Ηράκλειο και 
στις 30 Ιουνίου στα Χανιά. Τον κ. Αντώνογλου συνό-

δευαν οι συνεργάτες του Δρ Μαγδαληνή Ράππου, επί δεκαετίες 
στέλεχος του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου στη Μαδρίτη 
και ο κ. Κώστας Μπριλάκης, καθώς επίσης και η βουλευτής Χα-
νίων κ. Βάλια Βαγιωνάκη.

Η περιοδεία του κ. Αντώνογλου στην Κρήτη ξεκίνησε με σύ-
σκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με τον Περιφερειάρχη κ. Σ. Αρ-
ναουτάκη και τους Αντιπεριφερειάρχες, σύσκεψη με τον αντιπε-
ριφερειάρχη Κρήτης για θέματα πρωτογενούς τομέα κ. Χνάρη 
και γεωπόνους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής (ΔΑΟΚ) της Κρήτης και ερευνητών του ΙΕΛΥΑ με θέμα 
την οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας 
στην Κρήτη και τις οργανώσεις ελαιοκομικών φορέων. 

Και στις δύο πόλεις πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους 
Ερευνητές και την Διευθύντρια του Ινστιτούτου, που ανέπτυξαν 
σύντομα τις δραστηριότητες των Τμημάτων και τις δυνατότητες 
περαιτέρω ανάπτυξης της υποστήριξης που παρέχουν με τις υπη-
ρεσίες τους και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους 
στον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην καλλιέργεια της 
ελιάς, της αμπέλου, των υποτροπικών φυτών, των κηπευτικών αλλά 
και της υποστήριξης της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου. 

Αναφορές έγιναν επίσης και στα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει το Ινστιτούτο, κυρίως λόγω έλλειψης τεχνικού και εργατικού 
προσωπικού για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριο-
τήτων του και τη συντήρηση των φυτειών με τις συλλογές ποι-
κιλιών δενδρωδών και αμπέλου, αλλά και στα προβλήματα των 
κτιρίων που χρήζουν άμεσων σοβαρών επισκευών. 

Ο κ. Αντώνογλου ενημερώθηκε ιδιαίτερα για τις συλλογές 
δενδρωδών και αμπέλου που διατηρεί το ΙΕΛΥΑ με περισσότερες 
από 300 και 600 ποικιλίες αντίστοιχα, για την προσπάθεια ανα-
βάθμισής τους και περαιτέρω τεκμηρίωσής τους, που σε συνδυα-
σμό με την πρόσφατη εγκατάσταση φυτειών προβασικού υλικού 
ελιάς στο Ινστιτούτο και τη διατήρηση απηλλαγμένου από ιώσεις 
υλικού ποικιλιών αμπέλου, θα επιτρέψουν την παραγωγή ελλη-
νικού πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ανώτερης ποι-
ότητας από τα φυτώρια της χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε 
επίσης για την καλλιέργεια του αβοκάντο, το πολλαπλασιαστικό 
υλικό, τα υποκείμενα και τα φυτοπαθολογικά του προβλήματα. 
Η συζήτηση και το ενδιαφέρον στράφηκε επίσης σε θέματα φυ-

τοπροστασίας, ιδιαίτερα της έρευνας που πραγματοποιείται από 
το Ινστιτούτο στα έντομα φορείς του φυτοπαθογόνου βακτηρίου 
Xylella που προσβάλει τις ελιές της γειτονικής Ιταλίας και αποτε-
λεί δυνητική απειλή για την ελαιοκαλλιέργεια στη χώρα μας, κα-
θώς και στα ερευνητικά έργα γύρω από θέματα διαχείρισης της 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και 
στη διαδικτυακή βάση δεδομένων ανθεκτικότητας «Γάλανθος». 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στον τρόπο με τον οποίο τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα επί του δάκου 
που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο θα ληφθούν υπόψη για να βελ-
τιωθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος της δακοκτο-
νίας που υλοποιείται πανελλαδικά κάθε χρόνο από τις ΔΑΟΚ με 
κεντρικό συντονισμό του ΥπΑΑΤ. 

Ο κ. Αντώνογλου ξεναγήθηκε στο Εργαστήριο Ελαιολάδου 
του Ινστιτούτου στα Χανιά, ενημερώθηκε για τις διαπιστευμέ-
νες χημικές αναλύσεις που πραγματοποιεί τόσο το εργαστήριο 
όσο και η διαπιστευμένη οργανοληπτική ομάδα του και αναφέρ-
θηκε στην ανάγκη περαιτέρω στήριξης των τριών εργαστηρίων 
ελαιολάδου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να συνεχίσουν τις δρα-
στηριότητές τους προς όφελος της ποιότητας και ανάδειξης του 
ελληνικού ελαιολάδου και της διαπίστευσής τους από το Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου. 

Τέλος, η Διευθύντρια αναφέρθηκε στο γεγονός πως οι ερευ-
νητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου στηρίζονται αποκλειστι-
κά σε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα 
της ΓΓΕΤ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον ιδιω-
τικό τομέα, τα οποία και καθορίζουν τη θεματολογία. Τόνισε επί-
σης, πως είναι ανάγκη να τεθούν από το ΥπΑΑΤ προτεραιότητες 
/ ανάγκες στο πλαίσιο ενός Εθνικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, το οποίο και θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μέσω ανταγωνι-
στικής διαδικασίας αντίστοιχα ερευνητικά έργα.

Από την επίσκεψη του κ. Ν. Αντώνογλου στο Ινστιτούτο Ελιάς 
Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, στα Χανιά.

Σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Γενετικού Υλικού

Σ τις 26-27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
στο Βέλγιο συνάντηση της ομάδας εργα-
σίας του ευρωπαϊκού προγράμματος για 
τους φυτικούς γενετικούς πόρους και ει-

δικότερα των γιγαρτοκάρπων. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών τελειοποιήθηκαν οι μέθοδοι και οι περι-

γραφικοί δείκτες για τον χαρακτηρισμό και την αξι-
ολόγηση των γενετικών πόρων των καλλιεργειών 
μηλιάς και αχλαδιάς. Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο 
ερευνητής του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφό-
ρων Δένδρων Νάουσας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ 
Θωμάς Σωτηρόπουλος.
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Ο Διευθυντής του Ινστιτού-
του Επιστήμης Ζωικής Πα-
ραγωγής Γιαννιτσών, Δρ 
Βλαδίμηρος Χριστοδούλου, 

συναντήθηκε με την βουλευτή Πέλλας 
κ. Θεοδώρα Τζάκρη και τον υπεύθυνο 
Κεντρικής Μακεδονίας των δράσεων 
Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας κα-
τασκευής του Διαδριατικού Αγωγού 
(TAP), κ. Απόστολο Λεμονίδη, με θέμα 
τη χρηματοδότηση από την εταιρεία TAP του έργου με τίτλο: «Πρό-
τυπο Πάρκο Κτηνοτροφίας: Δημιουργία Πρότυπων Εκτροφών και 
Αγροκτήματος με Ερευνητικό, Εκπαιδευτικό και Επιδεικτικό Χαρα-
κτήρα», συνολικού προϋπολογισμού 730.000 ευρώ περίπου, στο 
πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Η προτεινόμενη δράση που παρουσιάστηκε από τον κ. Χριστο-
δούλου παρουσία και των ερευνητών του Ινστιτούτου κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, 
αφορά στη δημιουργία νέων πρότυπων εκτροφών και ενός προ-
τύπου αγροκτήματος που θα εξυπηρετεί την έρευνα, την εκπαί-
δευση και την επίδειξη. Επισημάνθηκε ότι αυτό το γεγονός, στο 
άμεσο μέλλον, θα βοηθήσει επιπλέον και στη δημιουργία ενός 
μικρού τυροκομείου και μιας μικρής μονάδας παστερίωσης γά-
λακτος για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ενώ ταυτόχρονα θα 
διευρυνθούν και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. 
Η δημιουργία επίσης ενός εργαστηρίου Διατροφής & Φυσιολο-
γίας Θρέψης και Γενικής Ζωοτεχνίας, εξοπλισμένου με σύγχρονα 
εργαστηριακά όργανα, θα εξυπηρετεί τόσο την ερευνητική δρα-
στηριότητα του Ινστιτούτου, όσο και τον Έλληνα κτηνοτρόφο 
μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως εξειδι-
κευμένες αναλύσεις ζωοτροφών και μιγμάτων τους, αναλύσεις 
γάλακτος, αίματος, μοριακές αναλύσεις, κ.λπ.

Η κ. Τζάκρη τόνισε τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν 
από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου για την ευρύτε-
ρη περιοχή, κυρίως όμως για τους κτηνοτρόφους της Κεντρικής 

Μακεδονίας, καθώς και για αυτούς που 
σχεδιάζουν να ασχοληθούν με τον κλάδο 
της κτηνοτροφίας, σε μια περίοδο που η 
κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας μας 
έχει μειωθεί σημαντικά και απαιτεί την 
άμεση στήριξη τόσο της πολιτείας, όσο 
και της επιστημονικής κοινότητας, ώστε 
γρήγορα να μπορέσει να αναταχθεί. 

Το έργο έχει επίσης και αναπτυξιακό 
χαρακτήρα, καθώς η υλοποίησή του 

θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο σε 
βοηθητικό προσωπικό, όσο και σε εξειδικευμένο επιστημονι-
κό προσωπικό. Η δημιουργία των πρότυπων εκτροφών και του 
πρότυπου αγροκτήματος θα ενισχύσει τον ερευνητικό χαρακτήρα 
του Ινστιτούτου και θα συνδράμει στη διεκδίκηση και εκπόνηση 
ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και ως εκ 
τούτου στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την πα-
ραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής, καθώς και την ποιότη-
τα και την ασφάλεια των ζωοκομικών προϊόντων. Παράλληλα, 
η δημιουργία του πρότυπου επιδεικτικού πάρκου κτηνοτροφίας 
θα αποτελέσει πόλο έλξης για νέους ερευνητές, φοιτητές και 
κτηνοτρόφους, που θα το επισκέπτονται για να αντλούν εμπει-
ρίες, τεχνογνωσία και ορθές πρακτικές. Επιπλέον, θα μπορεί να 
λειτουργεί και ως Κέντρο Επιμόρφωσης, καθώς θα μπορούν να 
διεξάγονται σε αυτό, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, σει-
ρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για κτηνοτρόφους της ευρύτερης 
περιοχής της Μακεδονίας. 

Ο κ. Απόστολος Λεμονίδης αναγνώρισε τον αναπτυξιακό χαρα-
κτήρα της προτεινόμενης δράσης που άπτεται των τριών από τους 
τέσσερις άξονες που επιδιώκει η εταιρεία στο πλαίσιο της Κοι-
νωνικής Ευθύνης (περιβάλλον- κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη- 
επιμόρφωση) και συμφωνήθηκε να υπάρξει το επόμενο χρονικό 
διάστημα στενή συνεργασία του Ινστιτούτου και της εταιρείας για 
την περαιτέρω λεπτομερέστερη εξειδίκευση της προτεινόμενης 
δράσης, έτσι ώστε να τύχει της έγκρισης της εταιρείας άμεσα.

Σ την εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένω-
ση Φυτωριούχων Ελλάδος (ΕΦΕ) συμ-
μετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθ. 
Βλάχος και η Διευθύντρια Ανάπτυξης 

Ερευνητικών και Τεχνολογικών Δραστηριοτήτων 
του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γ. Ουζουνίδου. Η ημε-
ρίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου 
στην Αθήνα. Κύριο θέμα της ημερίδας ήταν ο εκ-
συγχρονισμός της νομοθεσίας, καθώς ο τομέας του 
γενετικού υλικού ρυθμίζεται ακόμα από τον Ν.1564/1985 και 
η δημιουργία βάσης συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών.

Η πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού κρίνεται πλέον 

επιβεβλημένη, δεδομένου μάλιστα ότι η χρήση του θα 
είναι υποχρεωτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 
επόμενα χρόνια. Σήμερα στη χώρα μας δεν παράγεται 
πιστοποιημένο φυτικό υλικό για τα φυτικά είδη που 
πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα, με αποτέλεσμα 
οι φυτωριούχοι να εμπορεύονται πιστοποιημένο υλι-
κό μόνο για διεθνείς ποικιλίες που τις προμηθεύονται 
από ξένους φορείς. Αυτός άλλωστε είναι και ο κύ-
ριος στόχος της ΕΦΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2015, η 

παραγωγή πιστοποιημένου και εγγυημένου φυτικού υλικού που 
θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, αλλά και στη 
βιωσιμότητα των φυτωριακών μονάδων.

Πρότυπο Πάρκο Κτηνοτροφίας σε 
συνεργασία με τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Συμμετοχή του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στην 
ημερίδα της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδος

Ο κ. Αθανάσιος Βλάχος
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Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης για τα αρωματικά 
φαρμακευτικά φυτά 

Ο ι βασικές αρχές του Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδίου 
(ΕΣΣ) για την ανάπτυξη του 
κλάδου των Αρωματικών 

και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) 
παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, από τον Υπουργό κ. Ε. 
Αποστόλου την Τετάρτη 31 Μαΐου, πα-
ρουσία των δύο Γενικών Γραμματέων, 
συνεργατών του Υπουργού και των μελών της Ομάδας Εργασί-
ας, η οποία συστάθηκε για τον σκοπό αυτό και αποτελείται από 
υπηρεσιακούς υπαλλήλους, ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, πα-
νεπιστημιακούς, παραγωγούς, συνεταιρισμούς, επιχειρηματίες και 
καλλιεργητές.

«Αυτό που μας ώθησε να συντάξουμε το σχέδιο, είναι το ολοένα 
αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο από τους παραγωγούς, όσο και τους 
μεταποιητές», τόνισε ο κ. Αποστόλου, προλογίζοντάς το, ενώ δεν 
απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν εκτάσεις σε νεοεισερ-
χόμενους στην καλλιέργεια.

Τα είδη προτεραιότητας που προτείνουν τα μέλη της Ομάδας Ερ-
γασίας στο Στρατηγικό Σχέδιο, είναι δώδεκα μεταξύ αυτών το τσάι 
του βουνού, η ρίγανη, το φασκόμηλο, το χαμομήλι κ.ά., σύμφωνα 
με τη ζήτηση και τις τάσεις των φυτικών ειδών στις διεθνείς αγο-
ρές, τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας και την ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών, με κύριο κριτήριο το συγκριτικό πλεονέκτημα της 
χώρας.

Στόχος του ΕΣΣ είναι να δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία στους 
Έλληνες παραγωγούς, ώστε χρησιμοποιώντας ορθές γεωργικές 
πρακτικές, από το χωράφι έως το τελικό μεταποιημένο προϊόν, να 
προωθήσουν τα ΑΦΦ στις διεθνείς αγορές. Μέσω αυτού θα δίνο-
νται πλήρεις καλλιεργητικές οδηγίες ανά προϊόν, προς αξιοποίηση 
από τους καλλιεργητές, αλλά και συμβουλές αναφορικά με τη με-

ταποίηση, που αποτελεί το κεφαλαιώδες 
και σε αυτήν την περίπτωση ζήτημα, για 
την ανάπτυξη του κλάδου.

Σήμερα, στη χώρα μας, οι καλλιεργού-
μενες εκτάσεις αρωματικών φυτών δεν 
ξεπερνούν τα 40.000-50.000 στρ. και οι 
παραγωγοί τους τετρακόσιους, ενώ «οι 
εξαγωγές μας στην ΕΕ καλύπτουν μόνο 
το 0,1%», εξήγησε η Τακτική Ερευνήτρια 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ Ε. Μαλούπα, που συμμετείχε στην Ομά-
δα Εργασίας, ενώ την ίδια ώρα Βουλγαρία και Αλβανία καλύπτουν 
το 5% το εισαγωγών της ΕΕ, σε τέτοιου είδους φυτά.

«Τα αρωματικά φυτά δεν αποκλείονται με κανένα τρόπο από το 
ΠΑΑ 2014-2020», τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέ-
ας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κα-
σίμης, σημειώνοντας ότι υπάρχουν στο Πρόγραμμα Μέτρα, όπως 
αυτό για τις ομάδες παραγωγών, τη συνεργασία και την καινοτομία, 
που μπορούν να αξιοποιήσουν οι παραγωγοί αρωματικών φυτών.

Στην ιδιαίτερη δυναμική του κλάδου αναφέρθηκε και ο συντο-
νιστής της Ομάδας Εργασίας, Σύμβουλος του Υπουργού, κ. Α. Δη-
μάκης, σημειώνοντας ότι «τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 
έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξένων αγορών και πρέπει 
να στηριχθούν από την πολιτεία». 

Επί του περιεχομένου του σχεδίου που έχει αναρτηθεί στις ιστο-
σελίδες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΥΠΑΑΤ, οι υπεύθυνοι της 
Ομάδας Εργασίας δέχονται τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις κ.λπ. 
Από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν ο 
Δρ Γ. Καρέτσος, Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η Δρ Γ. 
Ουζουνίδου, η Δρ Ε. Μαλούπα και η Δρ Π. Χατζοπούλου, Τακτικές 
Ερευνήτριες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και η Δρ Ε. Καραμπίνα, 
Γεωπόνος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργα-
νισμού.

Σ υνάντηση με εκπροσώπους των μεγαλύτερων Super 
Markets όλης της χώρας πραγματοποιήθηκε στην Κε-
ντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, την Τετάρτη 
14 Ιουνίου. Σκοπός της συνάντησης, που διοργάνωσε η 

Διεύθυνση Πιστοποίησης και Προδιαγραφών, ήταν η ενημέρωση 
για την οδηγία που δόθηκε στη χώρα μας σχετικά με τη χρήση των 
ενωσιακών συμβόλων στα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα.

Σύμφωνα με την οδηγία, την οποία οφείλει να ακολουθήσει η 
χώρα μας, θα πρέπει στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, που προορίζονται 
για χύδην πώληση, να εμφανίζονται τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είτε στις εκτυπώσεις από τις ζυγιστικές μηχανές είτε στα 
ταμπελάκια στις προθήκες των βιτρινών. Η απαίτηση αυτή προέ-
κυψε μετά από τον κοινοτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2016 και καλούνται πλέον όλες οι επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα να εναρμονιστούν ακο-
λουθώντας την εν λόγω οδηγία.

Υπενθυμίζουμε ότι στις αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι 
ο έλεγχος των σημείων χονδρικής και λιανικής πώλησης των προϊό-
ντων ΠΟΠ/ΠΓΕ τόσο για να διαπιστωθεί η ορθή χρήση των ενδείξε-
ων, σημάτων και συμβόλων τους, όσο και για να αποφευχθεί η τυχόν 
διάθεση στην αγορά προϊόντων που φέρουν καταχρηστικά ενδεί-
ξεις, σήματα ή σύμβολα που παραπέμπουν σε ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έλαβε χώρα διεξοδική συζήτηση 
κατά την οποία κατατέθηκαν διάφορες απόψεις και εντοπίστηκαν 
πιθανά προβλήματα, όσον αφορά στην υλοποίηση της παραπάνω 
απαίτησης, ενώ συζητήθηκαν παράλληλα και γενικότερα θέματα 
που αφορούν τον έλεγχο προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, σε σημεία χονδρι-
κής και λιανικής πώλησης.

Συνάντηση στελεχών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
με εκπροσώπους των Super Markets
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Τ ο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στον διαγωνισμό 
ECOTROPHELIA 2017 με ομάδα φοιτητών της Σχολής 
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-

χνείου με το προϊόν “VEGGIE-CUTS”. Την καθοδήγηση και τον 
συντονισμό της ομάδας είχε ο Ερευνητής του ΙΤΑΠ Δρ Γεώργιος 
Κατσαρός. Το προϊόν που ανέπτυξε η ομάδα είναι ένα παριζάκι 
λαχανικών, το οποίο αποτελείται από φρέσκα ή/και αφυδατωμέ-
να ελληνικά λαχανικά αλλά και βρώσιμα υπολείμματα βιομηχα-
νιών επεξεργασίας λαχανικών. Η υφή του είναι παραπλήσια με 
το κλασικό παριζάκι από κρέας, με γεύση λαχανικών και έχει όλα 
τα οφέλη της υγιεινής διατροφής που προσφέρει η κατανάλωση 
λαχανικών αντί κρέατος. 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ο ΣΕΒΤ απένειμε το χρηματι-
κό βραβείο FOODPRINT, στην Ομάδα ΕΜΠ / ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, για το προϊόν “VEGGIE-CUTS ”, που 
είχε το καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με στόχο να ευ-
αισθητοποιήσει τους φοιτητές και να ενθαρρύνει τις εταιρείες 
τροφίμων να αναλάβουν όλες τις απαραίτητες δράσεις για τη 
μείωση των εκπομπών του άνθρακα. 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) διορ-
γανώνει, από το 2011, τον Εθνικό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA 
για τη δημιουργία νέων οικολογικών καινοτόμων προϊόντων 
τροφίμων. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να υποστηρίξει νέους 
Έλληνες φοιτητές, που ασχολούνται με την επιστήμη των τρο-
φίμων και να αποτελέσει ένα φυτώριο καινοτόμων ιδεών για 
τη βιομηχανία τροφίμων. Φέτος, συμμετείχαν στην τελική φάση 
του διαγωνισμού δεκαπέντε ομάδες φοιτητών από έντεκα πα-

νεπιστήμια και ένα Ερευνητικό κέντρο και 
παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε ειδική 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒΤ στην 
Αίγλη Ζαππείου στις 26 Ιουνίου. Την εκδή-
λωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, κ. 
Ε. Καλούσης και ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Κ. Φωτά-
κης. 

ECOTROPHELIA 2017

Επίσκεψη εκπροσώπου του Υπουργείου Γεωργίας 
των ΗΠΑ στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας

Τ ην Παρασκευή 16 Ιουνίου, επισκέφτηκε το Κέντρο «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» Δράμας, ο κ. Bryan Purcell, Αναλυτής Αξιο-
λόγησης Διεθνούς Παραγωγής για την Ευρώπη και τη 
Βόρεια Αφρική (USDA/FAS), συνοδευόμενος από τον 

κ. Δημοσθένη Φανιάδη, Γεωργικό Ακόλουθο της πρεσβείας των 
ΗΠΑ στην Ιταλία. Ο κ. Purcell, είχε εποικοδομητική συζήτηση με 
τον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Άνθιμο 
Αναστασιάδη, γεωπόνο, σχετικά με την πορεία της εξέλιξης των 
ενεργειακών καλλιεργειών και ιδιαίτερα του ηλίανθου στη χώρα 
μας τα τελευταία έτη. Στοιχεία όπως, οι κύριες ζώνες καλλιέρ-
γειας ηλίανθου στη χώρα μας, το σύνολο των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων/έτος τη χρονική περίοδο 2010-2016, τεχνική καλλι-
έργειας (εποχή σποράς, λίπανση, άρδευση, αποδόσεις κ.ά.), η 
οικονομικότητα της καλλιέργειας, ήταν μεταξύ άλλων αυτά που 
μετέφερε στον εκλεκτό επισκέπτη, ο  κ. Αναστασιάδης. Στη συνέ-
χεια, ο κ. Αναστασιάδης ξενάγησε τους προσκεκλημένους του, σε 
αγρούς ηλίανθου και ελαιοκράμβης της περιοχής, ολοκληρώνο-
ντας με αυτό τον τρόπο τη γόνιμη συνεργασία των δύο πλευρών. ο κ. B. Purcell και ο κ. Αν. Αναστασιάδης
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Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γαλακτοκομικής 
Σχολής Ιωαννίνων στην Ιταλία

Η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννί-
νων πραγματοποίησε δεκαπεν-
θήμερη επίσκεψη στην Ιταλία 
από 18 Ιουνίου ως 2 Ιουλί-

ου, αφού προκρίθηκε να υλοποιήσει ένα 
πρόγραμμα με τίτλο «Κατάρτιση στις νέες 
τάσεις του γαλακτοκομικού τομέα» στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
ERASMUS+. 

Στην επίσκεψη πήραν μέρος είκοσι τε-
λειόφοιτοι μαθητές που είχαν την υψη-
λότερη βαθμολογία και δυο συνοδοί, η 
Διευθύντρια της Σχολής κ. Α. Μέγα και η 
Καθηγήτρια Φ. Σιούλα, Τεχνολόγος Τρο-
φίμων, και είχαν τη δυνατότητα να δουν 
από κοντά επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται με διαφορετικούς τρόπους στον 
κλάδο της γαλακτοπαραγωγής και μετα-
ποίησης του γάλακτος – τυροκομίας. 

Μεγάλο μέρος των επισκέψεων αφο-
ρούσε επιχειρήσεις ιδιοπαραγωγής γαλα-
κτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, 
δηλαδή από το γάλα ιδιόκτητης κτηνοτρο-
φικής εκμετάλλευσης. Σκοπός ήταν βέβαια 
να παρακολουθήσουν και να μελετήσουν 
τις τεχνικές τυροκόμησης των παραδοσια-
κών ιταλικών τυριών, αλλά εξίσου σημαντική ήταν και η επαφή 
με επιχειρηματικές ιδέες και επαγγελματικές εμπειρίες σε μια 
χώρα, όπως η Ιταλία, όπου η τυροκόμηση στο αγρόκτημα είναι 
εδώ και χρόνια μια διαδεδομένη δραστηριότητα, είτε ως κομμάτι 
αγροτουριστικής εκμετάλλευσης είτε ως διαδικασία παραγωγής 
αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή τοπικών και παραδοσια-
κών προϊόντων, προσδίδοντας στην πρωτογενή παραγωγή οικο-
νομικές διεξόδους με υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Επισκεφθήκαν παράλληλα και βιομη-
χανίες, όπου παρακολουθήσαν την παρα-
γωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων σε συνθήκες σύγχρονων εγκα-
ταστάσεων. 

Πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια σε 
ερεθίσματα ήταν η επίσκεψη στο συνε-
ταιριστικό τυροκομείο “Caseificio Nuova 
Martignana” που παράγει το πολύ γνω-
στό ΠΟΠ τυρί Parmigiano- Reggiano. Δι-
απιστώθηκε το όφελος των κτηνοτρόφων 
που δημιουργούν υγιείς συνεταιρισμούς, 
όπως και η λειτουργία μιας υποδειγμα-
τικής διεπαγγελματικής οργάνωσης που 
ασκεί συνεχή αυτοέλεγχο στα μέλη της 
και αυστηρούς ελέγχους στην αλυσίδα 
πώλησης της “παρμεζάνας”, διατηρώντας 
την ποιότητα και τη φήμη του εκλεκτού 
τυριού ενάντια στις απομιμήσεις. 

Στις υπόγειες σπηλιές που ωριμάζει το 
ΠΟΠ τυρί formaggio di fossa di Sogliano 
για να αποκτήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του, τους εξηγήθηκε πως ξεκίνησε 
η διαδικασία αυτή μερικούς αιώνες πριν.

Στο Δημόσιο Τεχνικό Αγροτικό Ινστιτού-
το “Augusto Ciuffelli” όπου διδάσκεται η 

γαλακτοκομία - τυροκομία, οι μαθητες είχαν τη δυνατότητα να 
συγκρίνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα πάνω στην αγροτική τε-
χνολογική εκπαίδευση των δυο χωρών.

Η εκπαιδευτική προσπάθεια κορυφώθηκε με ένα τριήμερο 
σεμινάριο για το ιταλικό παγωτό (gelato) στο Universita dei 
Sapori. Αν και το χρονικό διάστημα ήταν περιορισμένο, έγινε δυ-
νατόν να αποκτηθούν βασικές θεωρητικές γνώσεις και οι μαθη-
τές να παρασκευάσουν τουλάχιστον μια φορά οι ίδιοι διάφορους 

τύπους gelato, προσπάθεια που όλοι 
«απόλαυσαν» στη συνέχεια. 

Σε όλες τις δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος, οι μαθη-
τές ρωτούσαν με ενδιαφέρον, συζη-
τούσαν και αντάλλασαν απόψεις με 
τους υπεύθυνους για το γάλα και τα 
«μυστικά της τυροκόμησης», εισέπρα-
ξαν δε από όλους όσους τους υποδέ-
χθηκαν, θετικότατα σχόλια για την κα-
τάρτιση και τις γνώσεις τους αλλά και 
για την ευγένειά τους.

Στο Δημόσιο Τεχνικό Αγροτικό Ινστιτούτο 
“Augusto Ciuffelli” 

Στο συνεταιριστικό τυροκομείο Caseificio 
Nuova Martignana

Στην αγροτουριστική επιχείρηση 
San Vito που εκτρέφει πρόβατα 
και παράγει τυρί με το γάλα τους 
στο ιδιόκτητο τυροκομείο.

Στο τυροκομείο Caseificio 
Broccatelli που παράγουν 
μεγάλη ποικιλία από 
παραδοσιακά τυριά. 

Στην επιχείρηση Fossa 
Pelegrini, όπου ωριμάζει το 
ΠΟΠ τυριού formaggio di 
fossa di Sogliano.
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Συνέδριο για τα Γεωγραφικά 
Πληροφοριακά Συστήματα 

Το 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων & 
Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και το Περιβάλλον πραγματοποι-
ήθηκε στις 25-26 Μαΐου στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την 
Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και την Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
(Hellas GIS). Το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Βιομηχα-
νικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας Χ. Τσαντήλας, Λ. Τούλιος, 
Μ. Τζιουβαλέκας, Ε. Ευαγγέλου και Α. Τσίτουρας συμμετείχαν στο 
συνέδριο παρουσιάζοντας εργασία με τίτλο «Αξιοποίηση των ελεύ-
θερων λογισμικών GIS στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες».

Η εργασία αφορούσε στην παρουσίαση του ελεύθερου λογι-
σμικού QGIS, το οποίο αναπτύχθηκε από το εργαστήριο Γεωγρα-
φικών Συστημάτων Πληροφοριών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών 
και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας. Ο σκοπός της χρήσης του λο-
γισμικού αυτού είναι να αξιοποιήσει συνδυαστικά σειρά δεδομέ-
νων που παρήχθησαν από το Ινστιτούτο τις τελευταίες δεκαετίες 
με τρόπο ώστε αυτά να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο 
για αμιγώς γεωργικούς σκοπούς όσο και για διεξαγωγή έρευ-
νας. Παρουσιάστηκε η ανάπτυξη του cloud του Ινστιτούτου όπου 
μεταφορτώθηκαν μια σειρά δεδομένων (shp). Πρόκειται για τον 
πλήρη εδαφολογικό χάρτη των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων 
συνολικής έκτασης 135.656 εκταρίων, τα αποτελέσματα των βα-
σικών αναλύσεων (pΗ, EC, περιεκτικότητα σε άργιλο και οργανική 
ουσία), εδαφικών δειγμάτων από περισσότερες από 4.000 θέσεις 
κατανεμημένες σε εννέα νομούς της χώρας, τις εκατοντάδες θέ-
σεις άρδευσης και τις ζώνες Natura. Με την ολοκλήρωση της με-
ταφόρτωσης και το στήσιμο του project δημιουργείται αυτόματα 
ένας σύνδεσμος (link) μέσω του οποίου μπορεί ο ενδιαφερόμενος 
χρήστης να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Όλες οι παραπάνω πλη-
ροφορίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα κατά 
κατηγορία είτε συνδυαστικά ανάλογα με τις ανάγκες του υποψή-
φιου χρήστη. Τα παραπάνω δεδομένα θα ανανεώνονται και θα 
εμπλουτίζονται συνεχώς και θα διατίθενται με βάση τους ισχύο-
ντες κανόνες του οργανισμού από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 
(www.ipsw.gr).

Διημερίδα για τον ενιαίο χώρο 
εκπαίδευσης και έρευνας & την 
παραγωγική ανασυγκρότηση

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗ-
ΣΙΣ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων διοργάνωσε στις 9 και 10 Ιουνίου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης 
διημερίδα με θέμα «Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας & 
Παραγωγική Ανασυγκρότηση».

Ο Δρ Χρ. Τσαντήλας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών 
& Κτηνοτροφικών Φυτών μίλησε για τον ρόλο της αγροτικής έρευ-
νας στην ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα.

Η ομιλία περιελάμβανε αρχικά μία σύντομη περιγραφή του ελ-
ληνικού πρωτογενή τομέα, με αναφορές στο διεθνές περιβάλλον, 
το οικονομικό μέγεθος, την κοινωνική σημασία, τα βασικά προβλή-

ματα και τις προοπτικές. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε ο ρόλος της 
αγροτικής έρευνας στην ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα, 
με παραδείγματα συμβολής της στην αντιμετώπιση κορυφαίων 
προβλημάτων της ανθρωπότητας (επισιτιστικό πρόβλημα, πράσι-
νη επανάσταση, σιτάρκεια στην Ελλάδα κ.λπ.) εξέλιξη του πλαι-
σίου στο οποίο διεξάγεται (διεθνές και εθνικό). Έγινε ακόμη μία 
περιγραφή της αγροτικής έρευνας στην Ελλάδα, με στοιχεία του 
ιστορικού της και της εξέλιξης της από πηγές, όπως το ΥΠΑΑΤ, το 
ΕΘΙΑΓΕ και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Τονίστηκαν επίσης οι δυνατότητες 
υποστήριξης του αγροτικού τομέα, με αναφορά κατά κλάδο της 
γεωργίας σε επιτεύγματα/δυνατότητες.

Πανελλήνιο Συνέδριο για την κλιματική 
αλλαγή

H Περιφερειακή Ένωση Δή-
μων Θεσσαλίας διοργάνωσε το 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα 
«Κλιματική αλλαγή: Η Αυτοδιοί-
κηση και η Θεσσαλία μπροστά 
στην παγκόσμια πρόκληση». Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε στις 9 και 10 Ιουνίου στην 
Καρδίτσα. Συνδιοργανωτές του 
συνεδρίου ήταν το ΤΕΕ–Περιφε-
ρειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυ-
τικής Θεσσαλίας, το ΤΕΕ–Περι-
φερειακό Τμήμα Μαγνησίας, το 
ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος και 
η ΕΘΕΜ (Εταιρεία Θεσσαλικών 
Μελετών).

Ο Δρ Χρ. Τσαντήλας και ο Δρ Ε. Ευαγγέλου μίλησαν για τον 
ρόλο των εδαφών στην κλιματική αλλαγή. Η ομιλία περιελάμβανε 
αρχικά μία εισαγωγή στην έννοια της κλιματικής αλλαγής και στην 
έκφρασή της μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας και της συγκέ-
ντρωσης του CO2. Αναφέρθηκαν στη συνέχεια οι συνέπειές της, οι 
οποίες είναι η μείωση της γεωργικής παραγωγικότητας, η αύξηση 
των ασθενειών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα (ξηρασίες, πλημ-
μύρες), οικονομικές συνέπειες, όπως η αύξηση τιμών γεωργικών 
προϊόντων και η απώλεια δις δολαρίων στην παγκόσμια οικονο-
μία. Στην ομιλία, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του εδάφους 
στην κλιματική αλλαγή. Έγινε περιγραφή του κύκλου του άνθρακα 
στο έδαφος, του εδάφους ως αποθήκης και πηγής αερίων θερ-
μοκηπίου, όπως επίσης και αναφορά στις κατηγορίες οργανικού 
άνθρακα στα εδάφη. Αναλυτική αναφορά έγινε στη διαχείριση του 
εδάφους για αύξηση της δέσμευσης και προστασίας του άνθρακα, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο φυσικούς (κλίμα, μητρικό υλικό, κά-
λυψη-είδος βλάστησης γης, τοπογραφία) όσο και ανθρωπογενείς 
παράγοντες (χρήση γης, διαχείριση και υποβάθμιση εδαφών).  

4η Περιφερειακή Συνάντηση Μελών του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος FATIMA

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FATIMA, διοργάνωσε στις 
20 Ιουνίου την 4η Περιφερειακή Συνάντηση των μελών του ευ-

Δραστηριότητες που συμμετείχε το Ινστιτούτο 
Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών 
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ρωπαϊκού προγράμματος FATIMA, στο Κέντρο ΓΑΙΑ, του Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά, Αθήνα.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν μέλη από όλους τους συνεργαζό-
μενους ελληνικούς φορείς του προγράμματος και συγκεκριμένα το 
Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, το Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
καθώς και οι ιδιωτικές εταιρίες Sigma Geotechnologie, RedCoast 
International και DRAXIS.

Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν η περιγραφή της προόδου 
των πειραμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη την περίοδο αυτή, στην 
περιοχή της Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφηκε η παρούσα 
κατάσταση των πειραματικών αγρών με σιτάρι, καλαμπόκι και βαμ-
βάκι, στους οποίους εφαρμόζεται για τρίτη χρονιά η καινοτόμος 
τεχνολογία διαφοροποιημένης λίπανσης αζώτου, στο πλαίσιο της 
Γεωργίας Ακριβείας. Ακόμη, έγινε ο σχεδιασμός των επόμενων ερ-
γασιών στα πειράματα του καλοκαιριού 2017, και παρουσιάστη-
καν ορισμένα αρχικά αποτελέσματα των πειραμάτων της περιόδου 
2016-2017. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μέχρι τώρα επιτυχημέ-
νες εφαρμογές της τεχνολογίας VRA, η οποία αποτελεί παγκόσμια 
καινοτομία και συζητήθηκαν πιθανές μελλοντικές συνεργασίες με 
φορείς αλλά και ομάδες παραγωγών που ενδιαφέρονται για την 
ενασχόληση με τη Γεωργία Ακριβείας.

Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση 
Βιώσιμων Στερεών Αποβλήτων

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών συμμε-
τείχε στο Συνέδριο “ATHENS 2017 5th International Conference 
on Sustainable Solid Waste Management” (Διεθνές Συνέδριο για 
τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων), που διοργάνωσε το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διεξήχθη στην Αίγλη Ζαππείου 
21-24 Ιουνίου. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να εστιάσει στα θέ-
ματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνο-
λογιών. Επιπλέον, το συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα συνάντησης 

εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου σε διε-
θνές επίπεδο που ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να προτα-
θούν και να αναδειχθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυ-
ση της κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Χ. Τσαντήλας, Μ. Τζουβαλέκας, 
Ε. Ευαγγέλου, και Π. Ράπτης, παρουσίασαν εργασία σχετικά με τη 
δυνατότητα ανοργανοποίησης αζώτου σε δύο τυπικά εδάφη της 
Θεσσαλίας εμπλουτισμένου με λυματολάσπη.

Στην εργασία παρουσιάσθηκαν δεδομένα που αποκτήθηκαν 
κατά τη διάρκεια προγράμματος ΑΓΡΟΕΤΑΚ από την εργασία του 
Δρ Ε. Ευαγγέλου, στην οποία μελετήθηκε η ανοργανοποίηση του 
οργανικού αζώτου που περιέχεται στην επεξεργασμένη ιλύ βι-
ολογικού καθαρισμού, με απώτερο στόχο τη χρησιμοποίησή της 
έναντι ανόργανων χημικών αζωτούχων λιπασμάτων. Η εργασία 
πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο του Ινστιτούτου Βιομηχανι-
κών και Κτηνοτροφικών Φυτών και τα συμπεράσματα ήταν ότι η 
ανοργανοποίηση του οργανικού αζώτου από την ιλύ βιολογικού 
καθαρισμού εξαρτάται ισχυρά από τον τύπο του εδάφους και την 
ποσότητα της ιλύος. Η ιλύς αποτελεί μια καλή πηγή αζώτου για τα 
φυτά και καλό βελτιωτικό των γεωργικών εδαφών.

16ο Φεστιβάλ περιβάλλοντος στον 
Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων

Τ ην Κυριακή 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στον Βαλ-
κανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων το 16ο Φεστιβάλ 
Περιβάλλοντος με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη σχέ-
ση του ανθρώπου με τα ελληνικά φυτά, στα προϊόντα 

μεταποίησής τους και στο φυσικό περιβάλλον γενικότερα. 

Παρά τον άστατο καιρό πλήθος επισκεπτών παρακολούθησε 
δράσεις αφιερωμένες στα αυτοφυή φυτά και συμμετείχε σε παι-
χνίδια, εκθέσεις, επιδείξεις και γευσιγνωσίες. Το φεστιβάλ απο-
τέλεσε μοναδική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να γνωρί-
σουν τις ευεργετικές ιδιότητες των πολύτιμων αρωματικών και 
φαρμακευτικών ελληνικών φυτών με τρόπο διαδραστικό, βιω-
ματικό και συνδημιουργικό. Πραγματοποιήθηκαν επίσης, παράλ-
ληλες ξεναγήσεις στον κήπο με θεματολογία τη βιοποικιλότητα, 
τα εδώδιμα είδη του δάσους, τη φωτογραφία στο φυσικό περι-
βάλλον, την παρακολούθηση πουλιών και τα τοξικά, παραθαλάσ-
σια, φαρμακευτικά και υδρόβια φυτά.

 Η εκδήλωση είχε και πολιτιστικό χαρακτήρα καθώς ξεκίνησε 
το πρωί με παραδοσιακούς χορούς από τα μέλη του Πολιτιστικού 

και Μορφωτικού Συλλόγου «Οι Μωμόγεροι» του Αγίου Μάρκου 
Κιλκίς και έκλεισε το βράδυ με την Μαριάννα Ζάχου και τους 
συνεργάτες της με τη μουσική συναυλία “τραγούδι στον αέρα”. 
Τέλος, εγκαινιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η γοητεία 
της Φύσης» της Αντωνίας Αγά και του Σπύρου Μαρκογιάννη, η 
οποία θα παραμείνει για όσους θα επισκέπτονται τον ΒΒΚΚ.

Περίπτερο και μέλη του ΕΛΓΟ-ΔΉΜΉΤΡΑ

Εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης σε καλλιέργεια βαμβακιού με την 
καινοτόμο τεχνολογία VRA (Μελία, Λάρισα).
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Επίσκεψη Κινέζων επιστημόνων στον ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ στην Κρήτη

Ημερίδα για τη γεωργία ακριβείας 

Τ ο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου 
(ΙΕΛΥΑ) επισκέφθηκαν την Τετάρτη 5 Απριλίου στο 
Ηράκλειο και την Παρασκευή 7 Απριλίου στα Χανιά, οι 
εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Κίνας στην Ελλάδα κ. Tian Zhong, πρώτος γραμματέας και κ. 
Ruojun Zhou, σύμβουλος οικονομικών και εμπορικών θεμάτων. Η 
επίσκεψη έλαβε μέρος στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής τους 
με σκοπό τη γνωριμία με τις δραστηριότητες, τις επιτυχίες και τη 
στρατηγική των Ιδρυμάτων της Κρήτης και τη διερεύνηση δυνατο-
τήτων ερευνητικής, επιχειρηματικής ή επενδυτικής συνεργασίας και 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του ASEM (ASEM 
Center for Science, Technology and Innovation) που στην Ελλάδα 
φιλοξενείται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. 

Οι ερευνητές και το επιστημονικό προσωπικό του ΙΕΛΥΑ ενη-
μέρωσαν για τις δραστηριότητες και τα ερευνητικά προγράμματα 
του Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα, στο Ηράκλειο έγινε παρουσίαση 
των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου καθώς και της δομής της 
Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από τον Ανα-
πληρωτή Διευθυντή του ΙΕΛΥΑ Δρ Ε. Τζωρτζακάκη. Παρουσίαση 
των εργαστηρίων/ δραστηριοτήτων σε πιθανά θέματα με προο-
πτική συνεργασίας έγινε και από τρεις ερευνητές: Δρ Α. Ντούλη 
που παρουσίασε τη δραστηριότητα του εργαστηρίου βιοτεχνο-
λογίας φυτών και γενομικών πόρων (ταυτοποίηση με μοριακούς 
δείκτες γηγενών ποικιλιών αμπέλου και ελιάς, επιγενετική), Δρ Ε. 

Καμπουράκη, εργαστήριο συστημάτων οικολογικής παραγωγής 
(σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση, κοινωνικοοικονομικές επι-
πτώσεις, μελέτη αποτυπώματος άνθρακα, ιχνηλασιμότητα τροφι-
κής αλυσίδας κ.λπ.) και Δρ Ε. Ροδιτάκη, εργαστήριο εντομολογίας 
και γεωργικής ζωολογίας (ανάπτυξη και διαχείριση ανθεκτικότητας 
σε εντομοκτόνα κ.λπ.). Από το εργαστήριο εντομολογίας και γε-
ωργικής ζωολογίας τονίστηκε η δυνατότητα συνεργασίας για την 
ολοκληρωμένη παραγωγή ντομάτας στις δύο χώρες με έμφαση 
τη διαχείριση δύο εντόμων που αποτελούν τους σοβαρότερους 
εχθρούς στην καλλιέργεια και αναφέρθηκε η επαφή που υπάρχει 
ήδη με Κινέζους επιστήμονες. 

Κατά την επίσκεψή τους στο Ινστιτούτο στα Χανιά ο κ. Tian 
Zhong και η κ. Ruojun Zhou συναντήθηκαν με τους Δρ Γ. Ψαρρά 
(φυσιολογία και θρέψη ελιάς), Δρ Ν. Κουργιαλά (διαχείριση υδάτι-
νων πόρων στη γεωργία) και Δρ Κ. Τζεράκη (αρωματικά φυτά και 
υδροπονικές καλλιέργειες), οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τις τρέ-
χουσες ερευνητικές τους δραστηριότητες και ιδιαίτερα εκείνες που 
έχουν να κάνουν με τις καλλιεργητικές τεχνικές που προάγουν τη 
μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα και του υδάτινου αποτυ-
πώματος στην καλλιέργεια της ελιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε 
τόσο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελαι-
οκαλλιέργεια στην Κίνα, όσο και κατά την επίσκεψη και ξενάγησή 
τους από την κ. Μπαρμποπούλου στο διαπιστευμένο Εργαστήριο 
Ελαιολάδου, για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου. 

Τ ην Τετάρτη 3 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυλ-
λοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάου-
σας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης 

& Φυτογενετικών Πόρων, ημερίδα με θέματα που 
αφορούν τη γεωργία ακριβείας. Η γεωργία ακρι-
βείας αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών 
προϊόντων που στηρίζεται στη διαχείριση των εισ-
ροών σε έναν αγρό, σύμφωνα με τις πραγματικές 
ανάγκες της καλλιέργειας, τόσο χωρικά όσο και 
χρονικά. Με τη γεωργία ακριβείας γίνεται αποτελε-
σματικότερη διαχείριση της τοπικής παραλλακτικότητας ενός 
αγρού με στόχο την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής, τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την ορθολογική και 
αποτελεσματικότερη χρήση των χημικών εισροών, τη μείωση κα-
τανάλωσης ενέργειας και την προστασία του εδάφους και των 
υπογείων υδάτων.

Ο Δρ Φραντζής Παπαδόπουλος, Τακτικός Ερευνητής του Ινστι-
τούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στη 
σημασία της εδαφολογικής ανάλυσης και στις ηλεκτρονικές οδη-
γίες λίπανσης που παρέχονται από το Ινστιτούτο στους γεωργούς. 
Επίσης, παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα εδαφολογικών 
αναλύσεων του αγροτικού συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας 
κατά την περίοδο 2012-2016 που πραγματοποιήθηκαν στο Ινστι-
τούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης. Τέλος, αναφέρθηκε 

στη συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, όπως λογισμικά προγράμ-
ματα υπολογιστών, χρήση γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών κ.ά., που συμβάλλουν στη δημιουργία 
σύγχρονων εδαφολογικών χαρτών. 

Ο Δρ Αθανάσιος Γκέρτσης, Καθηγητής στην Αμερι-
κάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε 
στις αρχές της γεωργίας ακριβείας και στις πρακτικές 
εφαρμογές της σε επίπεδο παραγωγού και ειδικότε-
ρα στην εφαρμογή της φυτοπροστασίας, την αζω-
τούχο λίπανση και την εφαρμογή της άρδευσης. Οι 

παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δουν ορισμένα μηχα-
νήματα και όργανα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της 
γεωργίας ακριβείας και να παρακολουθήσουν σχετικά video από 
την πρακτική εφαρμογή της σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. 

Ακολούθησε συζήτηση, την οποία συντόνισε ο ερευνητής του 
Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας Δρ 
Θωμάς Σωτηρόπουλος, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν 
ερωτήσεις προς τους ομιλητές από τους παρευρισκόμενους πα-
ραγωγούς και γεωτεχνικούς. Από τις εισηγήσεις που αναπτύχθη-
καν και τη συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχτηκε η σημασία 
της ορθολογικής διαχείρισης των εισροών σε επίπεδο αγρού 
στην οικονομικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ποι-
ότητα των καρπών, στην αειφορική χρήση της καλλιεργούμενης 
γης και στην προστασία του οικοσυστήματος.

O κ. Θ. Σωτηρόπουλος
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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 21 
Απριλίου στο Ναύπλιο η εσπερίδα με τίτλο «Αντιμε-
τώπιση εχθρών των εσπεριδοειδών με φιλικές προς 
το περιβάλλον μεθόδους». Περισσότεροι από 110 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με ειδικούς επι-
στήμονες τεσσάρων ερευνητικών ιδρυμάτων (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο) και της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αργολίδας θέματα που 
αφορούν στην αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου, που απο-
τελεί το σημαντικότερο εχθρό των καρποφόρων δέντρων παγκο-
σμίως και στη χώρα μας. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Αργολί-
δας, ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ανδριανός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. 
Τάσσος Χειβιδόπουλος και η προϊσταμένη της ΔΑΟΚ Αργολίδας κ. 
Αγγελική Θεοδώρου. 

Η μύγα της Μεσογείου, πέρα από την άμεση ζημιά στην παρα-
γωγή, αποτελεί έντομο καραντίνας για πολλές χώρες, οι οποίες 
εισάγουν νωπά φρούτα από τη χώρα μας και ιδιαίτερα από την πε-
ριοχή της Αργολίδας. Τα προβλήματα που δημιουργεί η παρουσία 
της μύγας της Μεσογείου στις εξαγωγές συζητήθηκαν ενδελεχώς 
και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισης. 

Επιπλέον, έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου 
«LIFE BIODELEAR» που συγχρηματοδοτείται από το ελληνικό 
δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στην ανάπτυξη 
μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογεί-
ου που βασίζεται στη χρήση του νέου ελκυστικού ΒΙΟΔΕΛΕΑΡ, 

το οποίο είναι περιβαλλοντικά ασφαλές και καθόλου τοξικό για 
τον άνθρωπο και άλλους οργανισμούς, για τη μαζική παγίδευση 
των ενηλίκων του εντόμου. Η πιλοτική, πειραματική εφαρμογή της 
παραπάνω στρατηγικής σε οπωρώνες εσπεριδοειδών στην περι-
οχή Κάμπος Χίου, έχει δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα καθώς 
μείωσε σημαντικά τα ποσοστά προσβολής από τη μύγα της Με-
σογείου τόσο σε μανταρίνια όσο και σε πορτοκάλια. Η συστημα-
τική καταγραφή της βιοποικιλότητας των αρθροπόδων, των υπο-
λειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και παραγόντων που 
αφορούν στους εδαφικούς πόρους των πειραματικών οπωρώνων, 
έδειξε ότι η εφαρμογή της μαζικής παγίδευσης με το ελκυστικό 
ΒΙΟΔΕΛΕΑΡ ως τμήμα μιας γενικότερης στρατηγικής διαχείρισης 
των πληθυσμών της μύγας της Μεσογείου μπορεί να αποτελέσει 
ένα βιώσιμο εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης του εντόμου που 
θα συμβάλλει στην αειφορική παραγωγή φρέσκων φρούτων. 

Στο τέλος της εσπερίδας συζητήθηκαν τα γενικότερα εντομο-
λογικά προβλήματα της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών και η 
δυνατότητα εφαρμογής της στρατηγικής μαζικής παγίδευσης στην 
περιοχή της Αργολίδας. Οι επιστημονικοί φορείς του έργου «LIFE 
BIODELEAR» και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής Αργολίδας δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία 
τους και να διερευνήσουν τρόπους για την ανάπτυξη ολοκληρω-
μένων στρατηγικών και μεθόδων αντιμετώπισης της μύγας της 
Μεσογείου στην περιοχή της Αργολίδας. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα 
στον κ. Κωνσταντίνο Τσαρτσάλη, συνταξιούχο Γεωπόνο, για την 
αμέριστη και καθοριστικής σημασίας συμβολή του στο έργο LIFE 
BIOLELEAR. 

Εσπερίδα για την αντιμετώπιση των εχθρών 
των εσπεριδοειδών 

Η λαχανοκομία στον 21ο αιώνα
Σαλάτες, μικροφρούτα & νέα είδη

Η εξέλιξη της επιστήμης της υγιεινής δια-
τροφής συστήνει κατανάλωση πολλών λα-
χανικών και φρούτων, τα οποία εφοδιάζουν 
τον ανθρώπινο οργανισμό με φυτικές ίνες, 
βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία, λίγες θερμί-
δες και αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες 
βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής. Επίσης, 
διευκολύνουν την πέψη και εμποδίζουν την 
εμφάνιση της παχυσαρκίας. 

Πολύχρωμες σαλάτες και μικροφρούτα 
με ασυνήθιστα χρώματα και σχήματα δια-
κοσμούν το καθημερινό μας τραπέζι. Την 
τελευταία δεκαετία αυξάνεται η κατανάλω-
ση των κομμένων φρέσκων λαχανικών, τα 
οποία συσκευάζονται στο εργοστάσιο και προσφέρονται ως 
νέες σαλάτες (μείγματα διαφόρων ειδών). 

Σ’ αυτό το βιβλίο αναπτύσσονται πρακτικές καλ-
λιέργειας και παραγωγής αυτών των φυλλωδών 
λαχανικών και των νέων ειδών που άρχισαν να 
καλλιεργούνται στη χώρα μας. 

Το βιβλίο απευθύνεται στους καλλιεργητές 
(επαγγελματίες και ερασιτέχνες), στους ερευ-
νητές, στους γεωπόνους, στους φοιτητές των 
γεωπονικών σχολών που ασχολούνται με την 
παραγωγή και την εμπορία λαχανοκομικών ει-
δών και στους καταναλωτές που ενδιαφέρονται 
για την υγιεινή διατροφή και συμπεριλαμβάνουν 
στο ημερήσιο διαιτολόγιό τους σαλάτες και επι-
δόρπια. 

Στην καλύτερη εξοικείωση των αναγνωστών 
με τις σαλάτες, τα μικροφρούτα και τα νέα είδη 

βοηθούν οι 1.050 σχετικές έγχρωμες φωτογραφίες που περι-
έχονται στο βιβλίο.

Φώτιος Μπλέτσος - Γεωπόνος MSc, PhD, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ - www.embryopub.gr - e-mail: info@embryopub.gr - τηλ.: 210-5315012 - ISBN: 978-960-8002-85-2 
Σελ. 480, έγχρωμες φωτογραφίες 1.050


