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∆IΟIΚΗΤIΚΗ ∆IΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ IΝΣΤIΤΟΥΤΟΥ - ΠΡΟΣΩΠIΚΟ

Α. ∆IΟIΚΗΣΗ
∆ιευθυvτής: ∆. Βελεµής, Dr.sc.agr. Αvαπληρωτής Ερευvητής Β'
Β. ΤΜΗΜΑΤΑ
1. ΤΑΞIΝΟΜΗΣΗ ΚΑI ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ
Α. Σπυρόπoυλoς, M.Sc. Αvαπλ. Ερευvητής Β'
Η. Παρoύσης, Ph.D. Αvαπλ. Ερευvητής Β'
2. ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑI ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ
∆. Αλµαλιώτης, Εvτετ. Ερευvητής Γ'
3. ΧΗΜΕIΑ ΚΑI ΦΥΣIΚΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Σ. Μπλαδεvoπoύλoυ, B.Sc. Χηµείας, Αvαπλ. Ερευvήτρια Β'
Α. Παπαδόπoυλoς, Ph.D., Αvαπλ. Ερευvητής Β'
Φρ. Παπαδόπoυλoς, M.Sc., Εvτετ. Ερευvητής Γ'
4. ΜIΚΡΟΒIΟΛΟΓIΑ ΚΑI ΒIΟΧΗΜΕIΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Ε. Σετάτoυ, Β.Sc., Αvαπλ. Ερευvήτρια Β'
Ν. Καραγιαvvίδης, Dr.sc.agr., Αvαπλ. Ερευvητής Β'
5. ΡΥΠΑΝΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ ΚΑI ΝΕΡΩΝ
Ν. Γκαvτίδης, M.Sc., ∆oκ. Ερευvητής ∆'
6. ΠΑΘΟΓΕΝΗ Ε∆ΑΦΗ
Κ. Τσακελίδoυ, Dr.sc.agr., Εvτετ. Ερευvήτρια Γ'
7. ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΧΗΜIΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Μ. Νικoλαϊδoυ, Παρασκευάστρια
Π. Πoράβoυ,
"
Μ. Μπρέvτα,
"
Μ. ∆ασκαλoύδη, Ειδικευµέvη Εργάτρια
Α. Κάγκα,
"
"
Α. Τσακπίvη, Τεχv.Γεωργ.-Κτηvoτρoφίας
Κ. Βίτκας, Τεχv. Μηχ/γίας-Ηλ/γίας
Β. Μελίσσης, Τεχv. Γεωργ.-Κτηvoτρoφίας
Γ. Κώvστας, Οδηγός
Χ. Κoτζιάµπασης, Οδηγός
8. ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ
Σ. Καζαvτζίδoυ, Σχεδιάστρια
Α. Τζιαρoύ, ∆ιoικητικός
9. ΛΟΓIΣΤΗΡIΟ
Ν. Χριστoπoύλoυ, Λoγίστρια
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10. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΟΧIΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ
Α. Σαρρής, Λoγιστής
Φ. Παπαστεργίoυ, Χηµικός
Β. Βαvίδη, Γεωπόvoς
Π. Ψωµά, Χηµικός
Φ. Μπαξεβάvη, Παρασκευάστρια
Μ. Θεoλόγη, Εργάτρια-Καθαρίστρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.
1. Eπίδραση της λίπαvσης στη θρεπτική κατάσταση, απόδoση και πoιότητα καρπώv της
αµπέλoυ στη Βόρειo Ελλάδα.
Ερευvητική µovάδα: I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς: ∆ρ. ∆ηµ. Βελεµής.
Ερευvητική oµάδα: ∆. Βελεµής, Α. Ματθαίoυ, Α. Σπυρόπoυλoς, ∆. Αλµαλιώτης, Σ.
Μπλαδεvoπoύλoυ, N. Kαραγιαvvίδης.
Συµµετέχovτες φoρείς: Ivστιτoύτo Εδαφoλoγίας Θεσ/vίκης, β) Τράπεζα Γεvετικoύ Υλικoύ
Κ.Γ.Ε.Μ.Θ.
'Εvαρξη: 1993
Λήξη: 1997
Παρατήρηση: Τo κόστoς αvαλύσεωv καταβάλεται από τoυς αγρότες.
Σκoπός: α) Να µελετηθεί η θρεπτική κατάσταση της αµπέλoυ.
β) Να υπoδειχθεί η oρθoλoγική χρήση τωv λιπασµάτωv για τη βελτίωση της απόδoσης και της
πoιότητας τωv καρπώv της αµπέλoυ.
γ) ∆ιερεύvηση τoυ απoικισµoύ τωv ριζώv και τoυ πληθυσµoύ τωv σπoρίωv από τoυς
εvδoµυκoρριζικoύς µύκητες σε υπoκείµεvα αµπέλoυ.
'Ηδη τo πρόγραµµα εφαρµόζεται από τριετίας σε 40 αµπελώvες τoυ Γεωργικoύ Πιστωτικoύ
Συv/σµoύ Νέας Ηράκλειας Ν. Χαλκιδικής και από τo έτoς 1995 σε 47 αµπελώvες τoυ
Γεωργικoύ Πιστωτικoύ Συv/σµoύ Νέωv Σύλλατωv Ν. Χαλκιδικής.
Πoρεία: 'Εχoυv πρoσδιoρισθεί oι εvιαίες εδαφικές µovάδες τωv κτηµάτωv πoυ εφαρµόζεται τo
πρόγραµµα και έχoυv πραγµατoπoιηθεί oι αvαλύσεις τωv εδαφώv και κατά περίπτωση τωv
φύλλωv.
Απoτελέσµατα: 'Υστερα από εφαρµoγή ειδικoύ στατιστικoύ µovτέλoυ έχoυv καθoρισθεί: α) oι
oριακές τιµές τωv θρεπτικώv στoιχείωv στα φύλλα πoυ είvαι απαραίτητα για τηv ισόρρoπη
θρέψη της αµπέλoυ. β) Πρoσδιoρίσθηκαv τα θρεπτικά στoιχεία και φυσικoί παράµετρoι τoυ
εδάφoυς πoυ απoτελoύv περιoριστικό παράγovτα της περιoχής, ώστε vα επιτευχθεί
oρθoλoγικότερη χρήση τωv λιπασµάτωv.
2. Εθvικό Πρόγραµµα "∆ήµητρα '95"
Απoτελεσµατική χρήση αζώτoυ - Μείωση εισρoώv - ∆ιατήρηση φυσικώv πόρωv Πρoστασία περιβάλλovτoς.
Κωδικός έργoυ: "∆" ‘95.VII/11
Υπεύθυvoς έργoυ: Ελέvη Σετάτoυ.
Ερευvητική oµάδα: Ελέvη Σετάτoυ-I.Ε.Θ.
Χρίστoς Τσαvτήλας-IΧΤΕΛ
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Παvαγιώτης Κoυλoυµπής-I.Ε.Α.
Iωάvvης Σφακιαvάκης-I.Σ.Θ.
Βασιλική Σκάρλoυ-ΕΚΕΡΕ ∆ηµόκριτoς.
'Εvαρξη: Μάϊoς 1997.
∆ιάρκεια: 36 µήvες.
Χρηµατoδότηση: ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.
Παρατηρήσεις: Από τov Μάϊo 1997 έγιvαv, oι παρακάτω εργασίες-εvέργειες:
α) Εγκαταστάθηκαv δύo πειραµατικoί λίπαvσης.
β) Πρoσελήφθη, έπειτα από διαγωvισµό, µία χηµικός για τις αvάγκες τoυ πρoγραµµάτoς.
γ) 'Αρχισαv και συvεχίζovται oι αvαλύσεις αζώτoυ σε δείγµατα εδάφoυς και φυτικής ύλης.
δ) 'Εγιvαv δύo συvαvτήσεις της ερευvητικής oµάδας για τηv αξιoλόγηση της πoρείας τoυ
ερευvητικoύ έργoυ.
3. Ερευvα επιπτώσεωv χρήσης αζωτoύχωv λιπασµάτωv στηv πoιότητα
vερώv

τωv υπόγειωv

Ερευvητική µovάδα: I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς: Ν.Γκαvτίδης
Ερευvητική oµάδα: Ν.Γκαvτίδης, Σ. Μπλαδεvoπoύλoυ.
Συµµετέχovτες φoρείς:Ivστιτoύτo Σιτηρώv.
Εvαρξη: 1994
Λήξη: 2000
Σκoπός:'Ερευvα τoυ βαθµoύ και τoυ χρόvoυ έκπλυσης τωv Ν-λιπασµάτωv κάτω από τις
εδαφoκλιµατικές και αγρoτεχvικές συvθήκες της Β. Ελλάδας, καθώς και η επίδραση της
έκπλυσης στηv πoιότητα τωv υπόγειωv vερώv. Ακόµη µελετώvται oι παράγovτες πoυ oδηγoύv
στηv έκπλυση και συγκέvτρωση τωv vιτρικώv στα υπόγεια vερά και διαµoρφώvovται κριτήρια
και µέθoδoι απoτρoπής της συγκέvτρωσης αυτής.
4. Συγκέvτρωση vιτρικώv, βαρέωv µετάλλωv και λoιπώv στoιχείωv στα
Β. Ελλάδας.

λαχαvικά της

Ερευvητική µovάδα: I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς: Ν.Γκαvτίδης
Ερευvητική oµάδα: Ν.Γκαvτίδης, Σ.Μπλαδεvoπoύλoυ, ∆. Βελεµής.
Εvαρξη: 1994
Λήξη: 2000
Σκoπός: ∆ιερεύvηση τoυ βαθµoύ επιβάρυvσης τωv λαχαvoκoµικώv ειδώv της Β. Ελλάδας µε
vιτρικά, βαριά µέταλλα και λoιπώv για τηv αvθρώπιvη υγεία ζηµιoγόvωv στoιχείωv.
Πoρεία: Οι αvαλύσεις δειγµάτωv πρoηγoυµέvωv ετώv και vέωv δειγµατoληψιώv
πρoσκρoύoυv στηv έλλειψη πρoσωπικoύ και µέσωv.
Απoτελέσµατα: Από τα πρώτα απoτελέσµατα πρoκύπτει ότι υπάρχει πoλύ µεγάλη απόκλιση
ως πρoς τη συγκέvτρωση vιτρικώv και βαρέωv µετάλλωv στα διάφoρα είδη λαχαvικώv,
πράγµα πoυ υπoχρεώvει στηv βελτίωση τoυ τρόπoυ και µεθoδoλoγίας αvάλυσης καθώς και
επαvέλεγχo τωv σχετικώv δειγµάτωv.
Λόγω της σπoυδαιότητoς τoυ πρoγράµµατoς κρίvεται αυτό vα εvταχθεί στα πoλυετή, µε
αvτίστoιχη υπoστήριξη.
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5. Χρησιµoπoίηση της ιλύoς τωv αστικώv λυµάτωv στη γεωργία. Αξιoπoίηση της ιλύoς
σε καλλιέργειες καλαµπoκιoύ, σταριoύ, βάµβακoς και αvθoκoµικώv φυτώv.
Ερευvητική µovάδα: I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς: Γκαvτίδης Ν.
Ερευvητική oµάδα: Γκαvτίδης Ν., Σφακιαvάκης I., Τσιπρόπoυλoς
Τ., Καραµαλίγκας Χ.,
Μπλαδεvoπoύλoυ Σ., Ευγεvίδης Γ.,
Μπλέτσoς Φ.
Συµµετέχovτες φoρείς: I.Ε.Θ., I.Σ., Σ.Γ.Ε. Βαρδατώv,
Κ.Γ.Ε.Μ.Θ.
'Εvαρξη: 1992
Λήξη: Πoλυετές.
Χρηµατoδότηση: Τo έργo ξεκίvησε µε δαπάvες τoυ πρoγράµµατoς ENVIREG, στo oπoίo
ήταv εvτεταγµέvo και θα συvεχιστεί όπως ξεκίvησε, εφόσov εγκριθoύv από τo ΕΘ.I.ΑΓ.Ε. oι
απαραίτητες πρoς τoύτo πιστώσεις πoυ ζητήθηκαv.
Πoρεία: Ο σχετικός πειραµατισµός συvεχίζεται µε πoλύ κόπo λόγω έλλειψης πρoσωπικoύ και
µέσωv.
Απoτελέσµατα: Τα µέχρι τώρα απoτελέσµατα είvαι πoλύ θετικά και επιβάλλoυv τη συvέχιση
και εvτατικoπoίηση της σχετικής έρευvας για αξιoπoίηση και oικoλoγική διαχείρηση της ιλύoς
βιoλoγικoύ καθαρισµoύ αστικώv λυµάτωv, πράγµα πoυ απoτελεί στόχo πρώτης
πρoτεραιότητας τoυ ΕΘ.I.ΑΓ.Ε. και επιβάλλεται και από τη σχετική voµoθεσία.
6. Πρόγραµµα 'Ερευvας:
Μελέτη της δράσης της VA-µυκόρριζας στηv απόδoση τωv καλλιεργειώv σε εδάφη
φτωχά σε διαθέσιµo φωσφόρo.
Ερευvητική µovάδα: I.Ε.Θ.
Υπέθυvoς: Ν. Καραγιαvvίδης.
'Εvαρξη: 1991
Λήξη: Πoλυετές
Σκoπός: Η µελέτη εδαφικώv κυρίως παραγόvτωv πoυ επηρεάζoυv τη συµβίωση τωv
εvδoµυκoρριζικώv µυκήτωv µε φυτά πoυ αvήκoυv σε διάφoρες oικoγέvειες, καθώς και η
αλληλεπίδραση της εvδoµυκόρριζας µε άλλoυς µικρooργαvισµoύς τoυ εδάφoυς.
Πoρεία: Τo 1997 τελείωσαv oι ακόλoυθoι πειραµατισµoί σε δoχεία χωρητικότητας 20 kg
εδάφoυς, πoυ ήταv 5ετoύς διάρκειας.
α) Αλληλεπίδραση εvδoµυκόρριζας και τωv βαρέωv µετάλλωv Cd και Pb σε φυτά αµπέλoυ
πoικιλιώv Cabernet και Merlot επί 110 R.
β) Αλληλεπίδραση διαφoρετικώv µoρφώv αζωτoύχας λίπαvσης και εvδoµυκόρριζας σε φυτά
αµπέλoυ πoικιλίας Ρoζακί επί 100 R.
γ) Αλληλεπίδραση διαφoρετικώv µoρφώv φωσφoρικής λίπαvσης και εvδoµυκόρριζας σε φυτά
αµπέλoυ πoικιλίας Victoria επί τωv υπoκειµέvωv 330 g και 110 R.
7. Μελέτη τωv oξίvωv εδαφώv της Βόρειας Ελλάδας και τωv τρόπωv της βελτίωσής
τoυς.
Ερευvητική µovάδα: I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς: ∆ρ. Κ. Τσακελίδoυ
'Εvαρξη: 1990
Λήξη: Πoλυετές
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Σχετικά µε τo πρόγραµµα τoυ ΕΘ.I.ΑΓ.Ε. τoυ τµήµατoς παθoγεvώv εδαφώv πoυ αφoρά στη
βελτίωση oξίvωv εδαφώv της Βόρειας Ελλάδας κατά τo 1996 πραγµατoπoιήθηκαv τα εξής:
A. Mε τηv εγκατάσταση πειραµατικoύ στo θερµoκήπιo oλoκληρώθηκε η δεύτερη φάση της
έρευvας η oπoία αφoρά στηv εξεύρεση καταλλήλoυ εργαστηριακής µεθόδoυ πρoσέγγισης τωv
απαιτήσεωv σε άσβεστo τωv oξίvωv εδαφώv, καθώς επίσης και στη µελέτη τωv
αλληλεπιδράσεωv oξίvoυ εδάφoυς - φυτoύ µετά τηv ασβέστωση. Χρησιµoπoιήθηκαv όξιvα
έως πoλύ όξιvα εδάφη µε διαφoρετικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες πoυ επιλέχθηκαv από
διάφoρες περιoχές της Βόρειας Ελλάδας.
Γίvεται αvάλυση της φυτικής ύλης και τωv εδαφώv καθώς και αξιoλόγηση και συγγραφή
πρoηγoυµέvωv απoτελεσµάτωv της έρευvας αυτής. Για τηv oλoκλήρωση της παραπάvω
µελέτης υπoλείπεται και η εγκατάσταση πειραµατικoύ στov αγρό η oπoία έπεται.
Β. Σε ότι αφoρά τoυς πειραµατικoύς λίπαvσης oξίvωv έως πoλύ oξίvωv εδαφώv πoυ
πρoηγήθηκαv και oι oπoίoι πραγµατoπoιήθηκαv µε σκoπό τη µελέτη τωv επιδράσεωv τωv
διαφόρωv λιπασµάτωv στα χαρακτηριστικά τoυ εδάφoυς, έγιvε και συvεχίζεται η αξιoλόγηση
τωv χηµικώv και στατιστικώv αvαλύσεωv καθώς και η συγγραφή σχετικώv εργασιώv.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΚΥΡIΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡIΤΟΥΣ
(εκτός ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.).
1. Αvάκτηση Αστικώv Υγρώv Απoβλήτωv µε χρήση φυσικώv συστηµάτωv και
επαvαχρησιµoπoίησή τoυς για άρδευση και αvάπλαση υγρoτόπωv.
Υπεύθυvoς 'Εργoυ: ∆ρ. Αριστoτέλης Παπαδόπoυλoς.
Ερευvητική Μovάδα ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.:Ivστιτoύτo Εδαφoλoγίας Θεσ/vίκης
Υπεύθυvoς Ερευvητικής Οµάδας ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.:Φραvτζής Παπαδόπoυλoς.
Ερευvητική Μovάδα ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.:Ivστιτoύτo Εδαφoλoγίας Θεσ/vίκης
Ερευvητική Μovάδα ΕΘ.I.ΑΓ.Ε. αvά Ivστιτoύτo:
Ivστιτoύτo Εδαφoλoγίας Θεσ/vίκης:Α.Παπαδόπoυλoς, Φρ.Παπαδόπoυλoς
Ivστ.Γεωρ.Μηχαv.&Κατασκευώv:Γ.Παρισόπoυλoς, Α.Παπαγιαvvoπoύλoυ
Ivστ.Εγγείωv Βελτιώσεωv: Α.Παvώρας
Ivστ.Χαρτ.&Ταξ.Εδαφώv Λάρισας: ∆.Πατέρας
Ivστ.Αµπέλoυ,Λαχαv.Αvθoκoµίας Ηρακλείoυ: Α.Αγγελάκης
Ivστ.Λoιµωδώv και Παρασιτικώv Νoσηµάτωv Θεσ/vίκης: Α.Σδράγκας
Ivστ.Υγιειvής Τρoφίµωv: Κ.Αvαγvωστόπoυλoς
Κέvτρo Γεωρ.'Ερευvας Μακ.-Θράκης: Ε.Μαλoύπα, Α.Τράκα.
Αvάδoχoς Φoρέας: ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.
Συµµετέχovτες Φoρείς:
- Μoυσείo Γoυλαvδρή Φυσικής Iστoρίας/Ελλ.Κέvτ. Βιoτόπωv-Υγρoτόπωv
- Κ & Ν Ευθυµιάδης/AGROLAB
- Ελληvική Βιoµηχαvία Ζάχαρης
- EURODRIP
- PLANET Βoρείoυ Ελλάδoς
'Εvαρξη: 1/1/1995
Λήξη: 30/6/1998
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Χρηµατoδότηση: Ευρωπαϊκή 'Εvωση µέσω της ΓΓΕΤ, Πρόγραµµα ΕΠΕΤ II.
Σκoπός: Η έρευvα της λειτoυργίας τωv φυσικώv αυτώv συστηµάτωv κάτω από Ελληvικές
συvθήκες, µε πρooπτική επέκτασης τωv συστηµάτωv αυτώv στηv Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αστικές
περιoχές µε πληθυσµό έως 10.000 κατoίκoυς.
Από τo 1997 άρχισε
πλήρης λειτoυργία τωv φυσικώv συστηµάτωv (δεξαµεvές
σταθερoπoίησης και τεχvητoί υγρότoπoι) για τηv εξαγωγή ερευvητικώv συµπερασµάτωv, εvώ
συvεχίστηκε τo τµήµα της ερευvητικής δραστηριότητας πoυ αφoρά τηv επαvαχρησιµoπoίηση
τωv επεξεργασµέvωv αστικώv υγρώv απoβλήτωv κατά τη δεύτερη καλλιεργητική περίoδo.
Κατά τη διάρκεια της λειτoυργίας τωv λιµvoδεξαµεvώv σταθερoπoίησης έγιvαv oρισµέvες
διoρθωτικές παρεµβάσεις πρoκειµέvoυ vα αvτιµετωπισθoύv πρoβλήµατα πoυ εµφαvίστηκαv
κατά τη λειτoυργία..Ολoκληρώθηκε η πρoµήθεια τoυ απόλυτα αvαγκαίoυ εξoπλισµoύ για τη
λειτoυργία τoυ µικρoβιoλoγικoύ εργαστηρίoυ, έτσι ώστε vα είvαι δυvατή η εξυπηρέτηση τωv
αvαγκώv τoυ πρoγράµµατoς.
Για τo 1997 επαvαλήφθηκε η διαδικασία άρδευσης τωv πειραµατικώv αγρώv πoυ είχε γίvει και
τo 1996 τόσo στα πειραµατικά τεµάχια τωv ζαχαρoτεύτλωv όσo και στα πειραµατικά τεµάχια
τoµάτας και ζέρµπερας στo θερµoκήπιo, µε τη διαφoρά ότι η άρδευση έγιvε µε τρείς πoιότητες
vερoύ, πρoστέθηκε δηλαδή και τo vερό πoυ πρoερχόταv από τηv επεξεργασία µέσα στις
δεξαµεvές σταθερoπoίησης. Η πρώτη πoιότητα είvαι τo vερό πoυ πρoέρχεται από τη Μovάδα
Βιoλoγικoύ Καθαρισµoύ Θεσ/vίκης, µετά τηv δευτέρoυ βαθµoύ επεξεργασία τoυς και τηv
χλωρίωση. Η δεύτερη πoιότητα είvαι τo καθαρό vερό πoυ χρησιµoπoιείται ως µάρτυρας. Η
τρίτη πoιότητα είvαι τo vερό πoυ πρoέρχεται από τηv φυσική επεξεργασία τωv αστικώv υγρώv
απoβλήτωv στις λιµvoδεξαµεvές σταθερoπoίησης.
Απoτελέσµατα
Τα πρώτα απoτελέσµατα από τη λειτoυργία τωv φυσικώv συστηµάτωv επεξεργασίας υγρώv
απoβλήτωv τoυ ερευvητικoύ αυτoύ έργoυ είvαι:
1. Η µείωση τoυ ΒΟD5 στηv αvαερόβια δεξαµεvή ακόµη και κατά τoυς δυσµεvείς χειµεριvoύς
µήvες είvαι της τάξεως τoυ 50%.
2. Η απoυσία oσµώv τόσo στηv αvαερόβια όσo και στις αερόβιες δεξαµεvές. Στηv αvαερόβια
δεξαµεvή η απoυσία oσµώv εξασφαλίστηκε µε τηv κάλυψή της µε επιπλέov κάλυµµα (floating
cover) από ειδική µεµβράvη Linear Low Density PE (LLDPE).
3. Μετά τηv έξoδo από τηv επαµφoτερίζoυσα λίµvη η µείωση τoυ BOD5 κυµάvθηκε από 5080% σε µη φιλτραρισµέvα δείγµατα (συµπεριλαµβαvόµεvoυ και τoυ φυτoπλαγκτoύ πoυ
αvαπτύχθηκε) εvώ πoλλές φoρές έφτασε στo 90% στα φιλτραρισµέvα δείγµατα. Η κάθε µία
από τις δύo δεξαµεvές ωρίµαvσης (αερόβιες) είχαv επιπλέov µείωση τoυ ΒΟD5 κατά 25%. Η
τελική εκρoή είχε µείωση τoυ ΒΟD5 (σε φιλτραρισµέvα δείγµατα) µεγαλύτερη τoυ 90% σε
σχέση µε τηv είσoδo.
4. Η µείωση τoυ µικρoβιακoύ φoρτίoυ τoυς χειµεριvoύς µήvες ήταv 4-5 λoγαριθµικές µovάδες,
εvώ κατά τoυς θεριvoύς µήvες αvαµέvεται vα αvέλθει σε 7 λoγαριθµικές µovάδες.
5. Η απαιτoύµεvη έκταση για τις πειραµατικές σειρές δεξαµεvώv ήταv η εξής:
"αvαερόβια-επαµφoτερίζoυσα-2 αερόβιες"........< 7 m2/ισoδ.κάτoικo
"αvαερόβια-επαµφoτερίζoυσα-2 αερόβιες
µε επαvακυκλoφoρία"..........................< 3 m2/ισoδ.κάτoικo
5. Η τρίτη σειρά, η oπoία δέχεται τα πρωτoβάθµια επεξεργασµέvα λύµατα, φαίvεται ότι µπoρεί
vα υπoκαταστήσει απoτελεσµατικά τo δεύτερo στάδιo επεξεργασίας τωv συµβατικώv µovάδωv
επεξεργασίας (βιoλoγικό καθαρισµό) σε περιoχές όπoυ έχει ήδη κατασκευαστεί συµβατική
µovάδα επεξεργασίας πρώτoυ βαθµoύ.
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Τα πρώτα απoτελέσµατα από τηv καλλιεργητική περίoδo 1996 από τηv
επαvαχρησιµoπoίηση τωv επεξεργασµέvωv εκρoώv της Μovάδας Βιoλoγικoύ Καθαρισµoύ
Θεσσαλovίκης σε πειραµατικoύς αγρoύς ζαχαρoτεύτλωv και σε θερµoκηπιακές καλλιέργειες
τoµάτας και ζέρµπερας έδειξαv:
1. 'Οτι δεv υπήρξε καvέvα πρόβληµα όσov αφoρά τη µικρoβιoλoγική επιβάρυvση τόσo τωv
φυτικώv ιστώv όσo και τoυ εδάφoυς.
2. Τηv εξoικovόµηση σηµαvτικώv πoσoτήτωv αvόργαvωv λιπασµάτωv λόγω της
περιεκτικότητας τωv επεξεργασµέvωv απoβλήτωv σε αvόργαvα θρεπτικά στoιχεία. Εvδεικτικά
σηµειώvεται ότι στις υδρoπovικές καλλιέργειες τoµάτας και ζέρµπερας σε αδραvή
υπoστρώµατα (περλίτη, ζεόλιθo), oι oπoίες αρδεύτηκαv µε επεξεργασµέvα υγρά απόβλητα
χωρίς καµία πρoσθήκη χηµικώv λιπασµάτωv, η παραγωγή ήταv µειωµέvη µόvo κατά 30% σε
σχέση µε τo µάρτυρα στov oπoίo είχε εφαρµoσθεί η καvovική λίπαvση. Η µείωση αυτή ήταv
αµελητέα στις καλλιέργειες πoυ αvαπτύχθηκαv πάvω σε έδαφoς.

2. Χαρτoγράφηση και ταξιvόµηση εδαφώv Ν. Θεσ/vίκης, oρθoλoγική χρήση λιπασµάτωv
φυτoπρoστατευτικώv πρoϊόvτωv και vερώv, άρδευση και πρoστασία τoυ εδάφoυς, τωv
επιφαvειακώv και υπoγείωv vερώv καθώς και τηv παραγωγή υψηλής πoιότητας
πρoϊόvτωv.
Υπεύθυvoς έργoυ: ∆ρ. ∆ηµήτριoς Βελεµής.
Φoρέας: I.Ε.Θ.
Συvεργάτες: Αθ.Σπυρόπoυλoς, Ελ.Σετάτoυ, Σ.Μπλαδεvoπoύλoυ, ∆ρ.Κυρ.Τσακελίδoυ,
∆ρ.∆ηµ.Αλµαλιώτης,
∆ρ.Ηλ.Παρoύσης,
∆ρ.Νικήτας
Καραγιαvvίδης,
∆ρ.Αριστoτ.Παπαδόπoυλoς, Νικ.Γκαvτίδης, Φραvτζής Παπαδόπoυλoς.
Συvεργαζόµεvες µovάδες τoυ ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.:
Κέvτρo Γεωργικής 'Ερευvας, Τµήµα Λαχαvoκoµίας κ.Γεωργ. Σπαvoµήτσιoς.
Ivστιτoύτo Χαρτoγράφησης και Ταξιvόµησης Εδαφώv Λάρισας (IΧΤΕΛ) ∆ρ. Χρ. Μακρίδης,
Μαργ. Τoύλιoς, Iωαv. Αλεξίoυ, Λεωvίδας Τoύλιoς, Iωαv. Σγoύρας.
Ivστιτoύτo Γεωργooικovoµικώv και Κoιvωvιoλoγικώv Ερευvώv
Χρήστoς Φωτόπoυλoς, Iωάvvης Αvδρεάκoς
Χρηµατoδότες:Νoµαρχία Θεσ/vίκης, Τoµέας Γεωργίας-Αλιείας
Αvτιvoµάρχης, κ. Γεώργιoς Πoλίτης, κ. Νικόλαoς Καραµαvλής.
Συvεργαζόµεvoι Φoρείς:
1. ∆/vση Γεωργίας α)Τµήµα Φυτoπρoστασίας,β)Τµήµα Γεωργ.Εφαρµoγώv.
2. Περιφερειακό Κέvτρo Πρoστασίας Φυτώv και Πoιoτικoύ Ελέγχoυ.
Συvoλικός Πρoϋπoλoγισµός: 400.000.000 δρχ.
∆ιάρκεια:5 έτη
Ηµερoµηvία έvαρξης: 1996.
Πoρεία Πρoγράµµατoς:
Βρισκόµεθα σε αvαµovή καταβoλής από Νoµαρχία Θεσ/vίκης, τoυ πoσoύ τωv 40.000.000 δρχ.
για vα αρχίσει η λειτoυργία τoυ Πρoγράµµατoς.
3. Χαρτoγράφηση και ταξιvόµηση εδαφώv τoυ ∆ήµoυ Βελβεvτoύ τoυ Ν. Κoζάvης,
oρθoλoγική χρήση λιπασµάτωv για τηv παραγωγή υψηλής πoιότητας ρoδακίvωv και
µήλωv και τηv πρoστασία τoυ εδάφoυς της περιoχής.
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Υπεύθυvoς τoυ έργoυ: ∆ρ. ∆ηµήτριoς Βελεµής.
Ερευvητική µovάδα:I.Ε.Θ.
Ερευvητική oµάδα:∆ρ.∆ηµ.Βελεµής, ∆ρ.∆ηµ.Αλµαλιώτης, Αθαv.Σπυρόπoυλoς, ∆ρ. Ηλίας
Παρoύσης, ∆ρ. Νικ.Καραγιαvvίδης, Σoφία Μπλαδεvoπoύλoυ, Νικ.Γκαvτίδης.
Χρηµατoδότες:Αγρoτικός Συv/σµός ΣΕΠΟΠ Βελβεvτoύ "Η ΕΝΩΣΗ".
Συvεργαζόµεvoι φoρείς:∆/vση Γεωργίας Ν. Κoζάvης.
Πρoϋπoλoγισµός: 30.000.000 δρχ.
∆ιάρκεια: 3 έτη
'Εvαρξη: 1997.
Σκoπός:
α) Η χαρτoγράφηση και ταξιvόµηση της έκτασης 12.000 στρ. τoυ ∆ήµoυ Βελβεvτoύ.
β) Η oρθoλoγική λίπαvση για τη βελτίωση της απόδoσης τωv κυριoτέρωv καλλιεργειώv (µηλιά,
ρoδακιvιά) και της πoιότητας τωv γεωργικώv πρoϊόvτωv µε απoτέλεσµα τηv ελάτωση της
επιβάρυvσης τoυ περιβάλλovτoς από τη µείωση τωv χηµικώv εισρoώv.
γ) Ο πρoσδιoρισµός τωv κριτηρίωv καταλληλότητας τωv εδαφώv της περιoχής για τηv
εφαρµoγή καταλλήλωv διαρθρωτικώv καλ/γειώv.
Πoρεία Πρoγράµµατoς: Τo πρόγραµµα αρχικά εφαρµόσθηκε σε 66 oπωρώvες. Μετά τηv
παρoυσίαση τωv απoτελεσµάτωv τoυ πρώτoυ έτoυς σε αvoιχτή συζήτηση παρoυσία όλωv τωv
µελώv τoυ Συv/σµoυ, o Αγρoτικός Συv/σµός ΣΕΠΟΠ Βελβεvτoύ "Η ΕΝΩΣΗ" απoφάσισε τηv
επέκταση τoυ πρoγράµµατoς αυτoύ σε 600 κτήµατα oπωρώvωv µηλιάς και ρoδακιvιάς. 'Ηδη
έγιvε η αvαγvώριση της περιoχής. Τα απoτελέσµατα τωv αvαλύσεωv έγιvαv γvωστά τόσo σε
επίπεδo περιoχής όσo και σε κάθε παραγωγό ξεχωριστά.
Πραγµατoπoιήθηκαv oι δειγµατoληψίες τωv εδαφώv και φύλλωv τωv καλ/γειώv µηλιάς και
ρoδακιvιάς. Σε δύo ηµερίδες πoυ πραγµατoπoιήθηκαv στo Βελβεvτό έγιvαv γvωστά τα
απoτελέσµατα τωv αvαλύσεωv και εδόθηδαv στoυς καλ/τές oι oδηγίες χρήσεως τωv
λιπασµάτωv.
4α. Χαρτoγράφηση και ταξιvόµηση εδαφώv Ν. Χαλκιδικής, για καλύτερη αξιoπoίηση της
γεωργικής γής.
Υπεύθυvoς τoυ έργoυ: ∆ρ. ∆ηµήτριoς Βελεµής.
Ερευvητική oµάδα:I.Ε.Θ.
Συvεργάτες:Αθαv. Σπυρόπoυλoς, ∆ρ. Ηλίας Παρoύσης.
Χρηµατoδότες:Νoµαρχία Χαλκιδικής.
Συvεργαζόµεvoι φoρείς:∆/vση Γεωργίας Ν. Χαλκιδικής.
∆ιάρκεια: 1 έτoς.
'Εvαρξη: 1997.
Πρoϋπoλoγισµός:5.900.000 δρχ.
Σκoπός:Η χαρτoγράφηση και ταξιvόµηση γεωργικώv εδαφώv Ν. Χαλκιδικής.
Πoρεία Πρoγράµµατoς: Πραγµατoπoιήθηκε µακρoσκoπικά η αvαγvώριση της περιoχής
χαρτoγράφησης και στις περιoχές Ορµυλίωv, Καλυβώv και Αγ. Παύλoυ έγιvαv oι
εδαφoτρήσεις, καθώς και oι πρoβλεπόµεvες βάσει τoυ πρoγράµµατoς αvαλύσεις.
4β. Μελέτη πρoβληµάτωv oλoκληρωµέvης λίπαvσης δεvδρωδώv καλλιεργειώv και τoυ
αµπελιoύ.
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Υπεύθυvoς τoυ έργoυ:∆ρ. ∆ηµήτριoς Βελεµής.
Ερευvητική µovάδα:I.Ε.Θ.
Ερευvητική
oµάδα:∆ρ.∆ηµ.Βελεµής,
∆ρ.∆ηµ.Αλµαλιώτης,
Σ.Μπλαδεvoπoύλoυ.
Χρηµατoδότες:
α) Κoιvότητα Πoρταριάς Ν. Χαλκιδικής
β) Αγρoτικός Σύλλoγoς Ορµύλιας
γ) Γεωργικός Συvεταιρισµός Καλυβώv
δ) Γεωργικός Συv/σµός Αγ. Μάµαvτα.
Συvεργαζόµεvoι φoρείς:∆/vση Γεωργίας Ν. Χαλκιδικής.

Α.Ματθαίoυ

και

Πoρεία Πρoγράµµατoς: Κατά τηv έvαρξη τoυ παρόvτoς πρoγράµµατoς στηv Κoιvότητα
Πoρταριάς σε 36 κτήµατα παραγωγώv βερυκoκιάς πραγµατoπoιήθηκαv δειγµατoληψίες
εδαφώv και φύλλωv. Στoυς καλ/τές τωv κτηµάτωv αυτώv της βερυκoκιάς σε τoπικές
συγκεvτρώσεις, ύστερα από αvoιχτή συζήτηση, εδώθησαv oδηγίες oρθoλoγικής χρήσης
λιπασµάτωv, παρoυσία και τωv αρµoδίωv υπαλλήλωv της τoπικής ∆/vσης Γεωργίας. Ο τρόπoς
αυτός αvτιµετώπισης πρoβληµάτωv oρθoλoγικής χρήσης λιπασµάτωv κρίθηκε αvαγκαίoς και
oρθός από τηv τoπική Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση. Για τo λόγo αυτό η Νoµαρχία Χαλκιδικής
εvισχύει τo πρόγραµµα αυτό. 'Ηδη ύστερα από πρoσωπικές µας επαφές κατά τo τρέχov έτoς
άρχισε η µελέτη της θρεπτικής κατάστασης της ελιάς σε 283 κτήµατα και σε 52 κτήµατα
φυστικιάς. 'Ηδη πραγµατoπoιήθηκαv βάσει της µεθoδoλoγίας τoυ πρoγράµµατoς oι
δειγµατoληψίες στo έδαφoς και στα φύλλα τωv καλλιεργειώv αυτώv. Σε τoπικές
συγκεvτρώσεις έγιvαv γvωστά στoυς εvδιαφερόµεvoυς τα απoτελέσµατα τωv αvαλύσεωv
καθώς και oι oδηγίες χρήσεως τωv λιπασµάτωv.
5. Βελτίωση της πoιότητας τωv αµπελooιvικώv πρoϊόvτωv τoυ Ν. Καβάλας µε τη
βελτίωση της θρεπτικής κατάστασης και τηv εφαρµoγή σύγχρovωv µεθόδωv
αvτιµετώπισης εχθρώv και ασθεvειώv στηv αµπελoκαλλιέργεια.
Υπεύθυvoι Πρoγράµµατoς:∆ρ. ∆ηµήτριoς Βελεµής, Ζ. Ζαρταλoύδης.
Συvεργάτες:∆ρ.∆ηµ.Αλµαλιώτης,Α.Σπυρόπoυλoς,Σ.Μπλαδεvoπoύλoυ,Ε.Ναβρoζίδης,
Γ.Γκoυραµάvης, ∆ρ.Ν.Καραγιαvvίδης, Α.Ματθαίoυ, Ν. Νίκλης, Γ.Σαλπιγγίδης, Μ.Χρυσάγη.
Συvεργαζόµεvα Iδρύµατα:
1. Ivστιτoύτo Εδαφoλoγίας Θεσσαλovίκης
2. Ivστιτoύτo Πρoστασία Φυτώv Θεσσαλovίκης
3. Γεωπovικό Παvεπιστήµιo Αθηvώv
4. Κ.Γ.Ε.Μ.Θ.
Πρoϋπoλoγισµός: 4.500.000 δρχ.
Σκoπός:
α) Μελέτη της θρεπτικής κατάστασης και εφαρµoγή oρθoλoγικής λίπαvσης µε στόχo τη
βελτίωση της απόδoσης και πoιότητας τωv αµπελooιvικώv πρoϊόvτωv.
β) Βελτίωση της παραγωγής µε τηv αvάπτυξη vέωv ή βελτιωµέvωv µεθόδωv oλoκληρωµέvης
αvτιµετώπισης εχθρώv και ασθεvειώv της αµπέλoυ µε µεταφoρά και πρoσαρµoγή vέας
τεχvoλoγίας.
γ) Παραγωγή βελτιωµέvωv πρoϊόvτωv µε υψηλή πρoστιθέµεvη αξία, καλύτερη
αvταγωvιστικότητα και διείσδυση σε vέες αγoρές.
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Πoρεία πρoγράµµατoς:
Σε 30 αvτιπρoσωπευτικoύς για τηv περιoχή αµπελώvες
πραγµατoπoιήθηκε ήδη η λήψη δειγµάτωv φύλλωv για τη µελέτη της θρεπτικής κατάστασης
και εφαρµoγή oρθoλoγικής λίπαvσης. Τα απoτελέσµατα της αvάλυσης τωv εδαφώv και
φύλλωv αvακoιvώθηκαv στoυς καλ/τές και σε κάθε καλ/τή ξεχωριστά εδώθη oδηγία
εφαρµoγής λιπασµάτωv. Επίσης στα κτήµατα αυτά άρχισε η εφαρµoγή oλoκληρωµέvης
αvτιµετώπισης εχθρώv και ασθεvειώv.
6. Οργάvωση oµάδωv παραγωγώv για αvτιµετώπιση πρoβληµάτωv θρέψης.
Συµβάσεις µε Σωµατείo Παραγωγώv Λαϊκής Αγoράς ∆ράµας.
α) Σύµβαση για 33 κτήµατα oπωρώvωv
β) Σύµβαση για 48 κτήµατα κηπευτικώv κυρίως θερµoκήπια.
Από τo τρέχov έτoς 1997 άρχισε η συvεργασία µε τo Σωµατείo Παραγωγώv Λαϊκής Αγoράς Ν.
∆ράµας, για τηv επίλυση πρoβληµάτωv θρέψης φυτώv και µείωσης τωv χηµικώv εισρoώv για
τηv παραγωγή oπωρoκηπευτικώv πρoϊόvτωv υψηλής πoιότητας.
Στoυς παραγωγoύς της Λαϊκής Αγoράς Ν. ∆ράµας ύστερα από ερµηvεία απoτελεσµάτωv
αvάλυσης δειγµάτωv εδαφώv και φύλλωv διαφόρωv ειδώv καλ/γειώv oπωρoκηπευτικώv, σε
αvoιχτές συγκεvτρώσεις, παρέχovται oδηγίες oρθoλoγικής χρήσης λιπασµάτωv και γεvικότερα
oδηγίες για τη µείωση τωv χηµικώv εισρoώv στηv Γεωργία.
Επίσης πραγµατoπoιήθηκαv πρoσωπικές µας επαφές µε τov Νoµάρχη Ν. ∆ράµας και τη ∆/vση
Γεωργίας, ώστε πoλύ σύvτoµα ύστερα vα πραγµατoπoιηθεί έvα πρόγραµµα στo Νoµό µε
σκoπό τη µείωση τωv χηµικώv εισρoώv στη Γεωργία και τηv oλoκληρωµέvη παραγωγή
γεωργικώv πρoϊόvτωv ελεγχόµεvης πoιότητας.
7. ∆ιακρατικό πρόγραµµα συvεργασίας ΕΘ.I.ΑΓ.Ε. Βρετταvικoύ Συµβoυλίoυ.
Optimization of interaction between nitrogen fixation and the supply of mineral nitrogen under
Mediterranean conditions.
Υπεύθυvoι έργoυ: Ελέvη Σετάτoυ-I.Ε.Θ.
James MacDuff-IGER-U.K.
'Εvαρξη: Μάρτιoς 1996
Λήξη: Μάρτιoς 1998
Χρηµατoδότηση: ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.
Παρατήρηση: Εγκαταστάθηκε έvας πειραµατικός στo Institute of Grassland and Environmental
Research, Aberystwyth, σε ειδικά διαµoρφωµέvo χώρo, µε ελεγχόµεvες συvθήκες.
8. Πρόγραµµα συvεργασίας 15 χωρώv της ΕΚ στα πλαίσια τoυ "FAIR".
Environmental problems associated with the nitrogen fertilization of field grown vegetable
crops (ENVEG).
Υπεύθυvoς έργoυ: Ελέvη Σετάτoυ
'Εvαρξη: 1997
Λήξη: 2000
Χρηµατoδότηση: FAIR
Παρατηρήσεις:
- Πραγµατoπoιήθηκε η πρώτη συvάvτηση τωv µελώv στη Ζυρίχη και
πάρθηκαv απoφάσεις για τηv πoρεία τoυ πρoγράµµατoς.
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- ∆ηµιoυργήθηκε τo ENVEG, τo Ευρωπαϊκό δίκτυo, πoυ συvεργάζεται µε ερευvητές,
συµβoύλoυς, βιoµηχαvίες, αγρότες και κυβερvήσεις για vα καλυτερεύσει τις µεθόδoυς
εφαρµoγής της αζωτoύχoυ λίπαvσης στα υπαίθρια λαχαvικά και πoυ επιτρέπει τηv αvταλλαγή
ερευvητικώv δεδoµέvωv µεταξύ 15 Ευρωπαϊκώv χωρώv.
Η διεύθυvση είvαι:
http://www.hri.ac.uk/enveg/
- Κυκλoφόρησε τo πρώτo τεύχoς τoυ περιoδικoύ Enveg news, πoυ εκδίδεται από τα 17 µέλη
πoυ συµµετέχoυv στo πρόγραµµα.
9. COST 821.
Arbuscular mycorrhizas in sustainuble soil-plant systems.
Μέλoς της Επιτρoπής διαχείρισης: Ελέvη Σετάτoυ
Χρηµατoδότηση: COST 821
Παρατηρήσεις: Η χώρα µας συµµετείχε στηv 9η συvάvτηση της επιτρoπής διαχείρισης, πoυ
έλαβε στo Τoρίvo της Iταλίας.
10. Επιστηµovική και τεχvoλoγική συvεργασία ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.-Γεωργικής Ακαδηµίας της
Βoυλγαρίας.
Impact of sludge and waste water use in agriculture on soil physical and chemical properties.
Yπεύθυvoι έργoυ: Χ. Τσαvτήλας-I.Χ.Τ.Ε.Λ.
Valiu Valev - Βoυλγαρία
Ερευvητική oµάδα: Ε.Σετάτoυ-I.Ε.Θ.
Β.Σαµαράς-I.Χ.Τ.Ε.Λ.
Χρηµατoδότηση:ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.
Παρατήρηση: Πραγµατoπoιήθηκε η πρώτη συvάvτηση της ερευvητικής oµάδας.
11. Constraction and test of technical itineraries to grow field processing tomato of sound
quality with limited costs and respect to the environment.
Ερευvητική µovάδα:I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς για εδαφoλoγικά θέµατα: ∆ρ. Ηλίας Παρoύσης
Ερευvητική oµάδα:Καραγιάvvη Σταµατία, Παvαγιωτόπoυλoς Λεωv.,
Battilani Adriano,
Mario Dadomo, Rui Machado, Lim C.Ho
Υπεύθυvoς για τη Β.Ελλάδα: Κoυτσός Θεόδωρoς
Ερευvητική oµάδα Β.Ελλάδας: Παρoύση Γεωργία, Παρoύσης Ηλίας, Γκαvτίδης Νικόλαoς.
Συµµετέχovτες φoρείς: ΕΘ.I.ΑΓ.Ε. (Κ.Γ.Ε.Μ.Θ., I.Ε.Θ., I.Ε.Α., I.Φ.Π.) I.Ν.R.A., (France),
C.I.R.A.D.F.L.H.O.R. (France),
A.A.S.STUARD (Italy), C.E.E. (Italy), C.I.R.I.O. (Italy),
S.I.A.E. (Espana), I.T.G.A. (Espana), Universidade de EVORA (Portugal).
'Evαρξη: 1996
Λήξη:1999
Χρηµατoδότηση:Φoρέας:FAIR-3, PL961507-510 ΕΟΚ-ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.
Σκoπός: Η παραγωγή της βιoµηχαvικής τoµάτας µε όσo τo δυvατόv µειωµέvo κόστoς,
ελέγχovτας τις καλλιεργητικές τεχvικές, τηv εφαρµoγή λιπασµάτωv και φυτoφαρµάκωv ώστε
vα επιτυγχάvεται πoιoτική και ικαvή παραγωγή µε τηv oλιγότερη επίπτωση στo περιβάλλov.
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12. Constraction and test of technical itineraries to grow field processing tomato of sound
quality with limited costs and respect to the environment
Ερευvητική µovάδα:I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς για εδαφoλoγικά θέµατα:∆ρ. Ηλίας Παρoύσης.
Ερευvητική oµάδα:Καραγιάvvη Σταµατία, Παvαγιωτόπoυλoς Λεωv., Battilani Adriano,
Mario Dadomo, Rui Machado, Lim C.Ho
Υπεύθυvoς για τη Β.Ελλάδα:Κoυτσός Θεόδωρoς.
Eρευvητική oµάδα Β.Ελλάδας:Παρoύση Γεωργία, Παρoύσης Ηλίας, Γκαvτίδης Νικόλαoς.
Συµµετέχovτες φoρείς:ΕΘ.I.ΑΓ.Ε. (Κ.Γ.Ε.Μ.Θ., I.Ε.Θ., I.Ε.Α.,
I.Φ.Π.) I.N.R.A., (France),
C.I.R.A.D.F.L.H.O.R. (France),
A.A.S.STUARD (Italy), C.E.E. (Italy), C.I.R.I.O. (Italy),
S.I.A.E. (Espana), I.T.G.A. (Espana), Universidade de EVORA (Portugal).
'Εvαρξη:1996
Λήξη: 1999
Χρηµατoδότηση:Φoρέας: FAIR-3, PL961507-510 EOK-ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.
Σκoπός: Η παραγωγή της βιoµηχαvικής τoµάτας µε όσo τo δυvατόv µειωµέvo κόστoς,
ελέγχovτας τις καλλιεργητικές τεχvικές, τηv εφαρµoγή λιπασµάτωv και φυτoφαρµάκωv ώστε
vα επιτυγχάvεται πoιoτική και ικαvή παραγωγή µε τηv oλιγότερη επίπτωση στo περιβάλλov.
13. "Quality and Competitiveness of the European Rices" concerted action Air 3-ct942518.
Eρευvητική µovάδα:I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς για εδαφoλoγικά θέµατα:∆ρ. Ηλίας Παρoύσης
Ερευvητική oµάδα:Ντάvoς ∆ηµήτριoς, Ελευθερoχωριvός Ηλίας, Γκoυραµάvης Γεώργιoς.
'Εvαρξη:1995
Λήξη: 1999
Χρηµατoδότηση:Ε.Ο.Κ. (Air 3ct94-2518)
Σκoπός: Η αvταλλαγή τεχvoγvωσίας στηv καλλιέργεια τoυ ρυζιoύ µεταξύ τωv επιστηµόvωv
τωv συµµετεχόvτωv κρατώv της Ε.Ο.Κ. Η αvτιµετώπιση τωv πρoβληµάτωv και o
πρoγραµµατισµός έρευvας στη βιoλoγία, τηv oικovoµικότητα και τις επιπτώσεις στo
περιβάλλov από τηv καλλιέργεια τoυ ρυζιoύ.
14. Αγρovoµική αξιoλόγηση πoικιλιώv φράoυλας στα πλαίσια Ευρωπαϊκoύ δικτύoυ
Ερευvητική µovάδα: I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς για εδαφoλoγικά θέµατα: ∆ρ. Ηλίας Παρoύσης.
Ερευvητική oµάδα: Παρoύση Γεωργία, Παρoύσης Ηλίας, Καραγιαvvίδης Νικήτας,
Σπαvoµήτσιoς Γεώργιoς.
Χρηµατoδότηση:AIR-CT 920670
Συµµετέχovτες φoρείς:
ΕΘ.I.ΑΓ.Ε. (Κ.Γ.Ε.Μ.Θ., I.Ε.Θ.)
Α.Π.Θ.
Γαλλία CIREF
'Εvαρξη:1-1-1997
Λήξη:31-12-99.
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15. ∆ήµητρα 95 IΧ/7
Εφαρµoγή ηλιακής εvέργειας, γεωθερµίας και βιoµάζας στηv εκτός επoχής παραγωγή
τoµάτας και σπαραγγιoύ
Επιστηµovικός υπεύθυvoς:∆ρ. Μ. Γραφιαδέλλης
Ερευvητική oµάδα για τo σπαράγγι: ∆ρ. Γ.Παρoύση, ∆ρ. Η.Παρoύσης, ∆ρ. Θ.Κoυτσός.
∆ιάρκεια έργoυ: 1997-2001
Σκoπός: Η µελέτη της επίδρασης της θέρµαvσης τoυ εδάφoυς µε καύση βιoµάζας στηv εκτός
επoχής παραγωγή σπαραγγιoύ σε θερµoκήπιo και στηv πρωϊµιση τoυ σπαραγγιoύ σε υπαίθρια
καλ/γεια.
16. INTEREG II
∆ηµιoυργία Βoταvικoύ κήπoυ και Κέvτρoυ 'Ερευvας και Εκπαίδευσης µε αvτικείµεvo
τη Βαλκαvική χλωρίδα
Υπεύθυvoς έργoυ: ∆ρ. Ε. Μαλoύπα.
Ερευvητική oµάδα: Γερασόπoυλoς ∆., Γραφιαδέλλης Μ., Σταυρόπoυλoς Ν., Κoκκίvη
Στέλλα, Μάττας, Κ., Καµάρη, Γ., Παρoύσης Ηλίας.
Απoτελέσµατα: 'Εγιvε αvαγvωριστική εδαφoλoγική µελέτη της περιoχής όπoυ καθoρίστηκε
vα γίvει η εγκατάσταση τoυ βoταvικoύ κήπoυ.
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∆ΗΜΟΣIΕΥΣΕIΣ - ΑΝΑΚΟIΝΩΣΕIΣ
∆IΕΘΝΗ ΠΕΡIΟ∆IΚΑ
Almaliotis, D., Therios, I., Karatassiou, M., 1997. Effect of nitrogen fertilization on growth,
leaf nutrient concentration and photosynthesis in the peach cv. Redhaven grafted on three
rootstocks. Acta Horticulturae 449(1): 169-174.
Almaliotis, D., Therios, I. and Karatassiou, M., 1997. Effects of nitrogen fertilization on
growth, leaf nutrient
concentration and photosynthesis in three peach cultivars.
Acta
Horticulturae 449(2): 529-534.
Almaliotis, D. and Velemis D. Leaf nutrient levels in twelve apricot cultivars in relation to
rootstock/scion trunk growth (υπό δηµoσίευση στo Advances in Horticulturae Science).
P. A. Drakatos, I.K. Kalavrouziotis, T.C. Hortis, S.P. Varnavas, S.P.Drakatos, S.
Bladenopoulou, I.N. Fanariotou.
Antagonistic action on Fe and Mn in Mediterranean-type plants irrigated with wastewater
effluents following biological treatment. Plant resistance to high Mn concentrations.
In press The Int. Journal of Enviromental Studies.
Karagiannidis, N., Velemis, D., Stavropoulos, N., 1997. Root
colonization and spore
population by VA-mycorrhizal fungi in four grapevine rootstocks. Vitis 36(2): 57-60.
Karagiannidis, N., Hadjisavva-Zinoviadi, S., 1997. The
mycorrhizal fungus Gloumus
mosseae enhances growth, yield and chemical composition of a durum wheat variety in 10
different soils. Nutr. Cycl. Agroecosyst. (Eγκρίθηκε για δηµoσίευση).
Μaloupa, E., Traka-Mavrona, E., Papadopoulos, A., Pateras, D., Papadopoulos, F., 1997.
Wastewater Reuse in Horticultural Crops Growing in Soil and Soiless Media. Acta
Horticulturae (in press).
Paraskevopoulou-Paroussi G., N.Karagiannidis, E.Paroussis and G. Spanomitsios, 1997. The
effect of mycorrhiza on nutrient uptake and plant development of three strawberry cultivars.
Acta Horticulturae 439 vol.2: 709-715.
Simonis, A. and H. Setatou, 1997. Determination of available phosphorus in soils from
Northern Greece by the electroultrafiltration (EUF) and other methods of soil analysis. Soil and
Plant Analysis in Sustainable Agriculture and Environment, T. Hood and J. Benton Jones (Eds),
Marcel Dekker, pp. 533-549.
Simonis, A. and H. Setatou, 1997. Assessment of available phosphorus anad potassium in soils
by the calcium chloride
extraction method. Soil and Plant Analysis in Sustainable Agriculture and Environment, T.
Hood and J. Benton Jones (Eds), Marcel Dekker, pp. 295-304.
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Velemis, D., Mattheou, A., Almaliotis, D. and Bladenopoulou, S., 1997. Leaf nutrient levels of
grapevines in relation to crop yield. (Υπό δηµoσίευση στo Agrochimica, τεύχoς 3/4).

Velemis, D., Almaliotis, D. Karayiannis, I. and Bladenopoulou, S.,1997. Growth and nutritional
status of twelve apricot varieties grafted on two rootstocks. XIth International Symposium on
Apricot culture, May, 1997, Veria, Greece. Acta Horticulturae (υπό δηµoσίευση).
Velemis, D. und Manolakis, E., 1997. Trockensubstanzbildung bei Kiwifruchten in
Abhangigkeit vom Mineralstoffgehalt in den Blattern und Fruchten. Dry matter production of
kiwi fruit as affected by mineral nutrients in leaves and fruit. Erwerbsobstbau 39: 24-26.
Velemis, D., Vasilakakis, M. and Manolakis, E., 1997. Effect of dry matter content of the
kiwifruit at harvest on storage Performance and Quality. Acta Horticulturae (υπό δηµoσίευση).
Velemis, D., Louisakis, A. and Simonis, A., 1997. Economic rate analysis of nitrogen
fertilization in wheat. Journal of Production Agriculture (υπό δηµoσίευση).
ΕΘΝIΚΑ ΠΕΡIΟ∆IΚΑ
Καραγιαvvίδης, Ν., Μπλαδεvoπoύλoυ, Σ., 1997. Η επίδραση τoυ
εδάφoυς στη δράση της
σύσταση φυτώv τριγωvίσκoυ και σόργoυ.
VA-µυκόρριζας στηv αύξηση και χηµική
Γεωργική 'Ερευvα
(Εγκρίθηκε για δηµoσίευση).
Καραγιαvvίδης, Ν., Μπλέτσoς, Φ., 1997. Η αvτίδραση oρισµέvωv γεvoτύπωv µελιτζάvας και
τoµάτας στov εµβoλιασµό µε τo µυκoρριζικό µύκητα Glomus macrocarpum. Γεωργική 'Ερευvα
(Εγκρίθηκε για δηµoσίευση).
Καραγιαvvίδης, Ν., Τσακελίδoυ, Κ., 1997. Η δράση τoυ εvδoµυκoρριζικoύ µύκητα Glomus
macrocarpum στηv πρόσληψη θρεπτικώv στoιχείωv και τηv αύξηση φυτώv βαµβακιoύ και
ταγίτη σε εξάρτηση από τo pH τη συγκέvτρωση Zn στo έδαφoς. Γεωργική 'Ερευvα (Εγκρίθηκε
για δηµoσίευση).
Παρισόπoυλoς, Γ., Παπαδόπoυλoς, Α., 1997. Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας Απoβλήτωv
και Επαvαχρησιµoπoίηση, Εvηµερωτικό ∆ελτίo Τ.Ε.Ε., τεύχoς 1984, σελ. 116-117.
Σπαvoµήτσιoς, Γ., Η. Παρoύσης και Γ. Παρασκευoπoύλoυ-Παρoύσης, 1997. Καλλιεργητικoί
συvτελεστές φράoυλας υπό κάλυψη. Γεωτεχvικά επιστηµovικά θέµατα. Τόµoς 8, Τεύχoς 3: 4148.
∆IΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡIΑ
Almaliotis, D., Therios, I. and Karatassiou, M., 1997. Effect of nitrogen fertilization on
growth, leaf nutrient
concentration and photosynthesis in the peach cv. Redhaven
grafted on three rootstocks. 2nd International Symposium on irrigation of Horticultural Crops.
Subtropical Plants and
Olive Tree Institute. September 8-13,1996. Chania,Crete,Greece.

Bladenopoulou, S., Spyropoulos, A. "A comparison of ten
extractants for the termination
of plant available
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Velemis, D., Almaliotis, D. and S. Bladenopoulou. A nutritional survey of cv. Starkcrimson at
Kastoria district (Northern Greece). 4th International Meeting on Red Mediterranean Soils.
June 1997, Plovdiv, Bulgaria.

ΕΘΝIΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡIΑ
Αλµαλιώτης, ∆. και I. Θεριός. Επίδραση τoυ εµβoλιασµoύ και της συγκέvτρωσης ΝΟ3--Ν τoυ
θρεπτικoύ διαλύµατoς στη φωτoσυvθετική ικαvότητα της ρoδακιvιάς (πoικ. Redhaven). 18o
Επιστηµovικό
Συvέδριo της Ελληvικής Εταιρείας της Επιστήµης τωv
Οπωρoκηπευτικώv. Θεσσαλovίκη, 5-7 Νoεµβρίoυ 1997.
Καραγιαvvίδης, Ν., 1997. Αvτίδραση oρισµέvωv φυτώv µεγάλης καλλιέργειας στηv πρoσθήκη
στo έδαφoς στερεoύ βιoµηχαvικoύ απoβλήτoυ πoυ περιέχει Mn. 5o Συvέδριo Περιβαλλovτικής
Επιστήµης και Τεχvoλoγίας. Μόλυβoς Λέσβoυ, 1-4 Σεπτεµβρίoυ. Πρακτικά, Τόµoς Β, σελ. 3744.
Καραγιαvvίδης, Ν., Μπλαδεvoπoύλoυ, Σ., 1997. Θρεπτική επισκόπηση τωv oπωρoφόρωv τoυ
Νoµoύ Πέλλας κατά τα έτη 1983-1992. 18η Παvελλήvια Επιστηµovική Συvεδρίαση της
Ελληvικής Εταιρείας της Επιστήµης τωv Οπωρoκηπευτικώv. Θεσσαλovίκη, 5-7 Νoεµβρίoυ.
Περιλήψεις Αvακoιvώσεωv σελ. 46 (Πρακτικά υπό έκδoση).
Καραγιαvvίδης, Ν., Νταραράς, Β., 1997. Επίδραση της εvδoµυκόρριζας, τoυ βερτισιλίoυ και
τoυ ζιζαvιoκτόvoυ napropamide στηv αvάπτυξη της πιπεριάς. 18η Παvελλήvια Επιστηµovική
Συvεδρίαση της Ελληvικής Εταιρείας της Επιστήµης τωv Οπωρoκηπευτικώv. Θεσσαλovίκη, 57 Νoεµβρίoυ 1997. Περιλήψεις Αvακoιvώσεωv 131 (Πρακτικά υπό έκδoση).
Παπαδόπoυλoς, Α., Παπαδόπoυλoς, Φρ., Παρισόπoυλoς, Γ., Κωτσόπoυλoς, Σ., 1997.
Αvάκτηση αστικώv Υγρώv Απoβλήτωv µε Χρήση Φυσικώv Συστηµάτωv και
Επαvαχρησιµoπoίησή τoυς για 'Αρδευση: Τo Ερευvητικό 'Εργo στηv Περιoχή Γαλλικoύ
πoταµoύ Θεσσαλovίκης. Πρακτικά Σεµιvαρίoυ της 3ης ∆ιηµερίδας Αvθρώπιvoυ ∆ικτύoυ Ε &
Τ Γvώσης, Θεσσαλovίκη, σελ. 170-183.
Παπαδόπoυλoς, Φ., Παπαδόπoυλoς, Α., Βαφειάδης, Π., 1997. Η Επαvαπλήρωση τoυ
Υδρoφoρέα µε Επεξεργασµέvα Αστικά Λύµατα για τηv Αvτιµετώπιση της Εδαφικής
Καθίζησης της Περιoχής Καλoχωρίoυ Ν. Θεσσαλovίκης. Πρακτικά Σεµιvαρίoυ της 3ης
∆ιηµερίδας Αvθρώπιvoυ ∆ικτύoυ Ε & Τ Γvώσης, Θεσσαλovίκη, σελ. 133-140.
Παπαδόπoυλoς, Α., Παπαδόπoυλoς, Φρ., Παρισόπoυλoς, Γ., Αγγελάκης, Α., 1997.
Πειραµατικές εγκαταστάσεις αvάκτησης και
επαvαχρησιµoπoίησης αστικώv υγρώv
απoβλήτωv µε φυσικά συστήµατα της Θεσσαλovίκης, Πρακτικά ∆ιηµερίδας της Ε.∆.Ε.Υ.Α.,
Χαλκίδα.
Παπαδόπoυλoς, Α., Παπαδόπoυλoς, Φ., Παρισόπoυλoς, Γ., Κωτσόπoυλoς, Σ., 1997. ∆εξαµεvές
Σταθερoπoίησης. Μια Εvαλλακτική Μέθoδoς Επεξεργασίας τωv αστικώv Υγρώv Απoβλήτωv.
Πρακτικά 7oυ Παvελλήvιoυ Συvεδρίoυ της Ελληvικής Υδρoτεχvικής 'Εvωσης (Ε.Υ.Ε.),
Πάτρα, σελ. 571-578.
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Παπαδόπoυλoς, Φ., Παπαδόπoυλoς, Α., Πατέρας, ∆., 1997. Κριτήρια εκρoώv αστικώv υγρώv
απoβλήτωv για επαvαχρησιµoπoίηση για άρδευση, Πρακτικά 7oυ Παvελλήvιoυ Συvεδρίoυ
Ελληvικής Υδρoτεχvικής 'Εvωσης, (Ε.Υ.Ε.), Πάτρα, σελ. 503-510.
Ρoύσκας, ∆. και Αλµαλιώτης, ∆., 1997. Απoτελέσµατα αξιoλόγησης τεσσάρωv πoικιλιώv
καρυδιάς (Juglans regia L.). 18o Επιστηµovικό Συvέδριo της Ελληvικής Εταιρείας της
Επιστήµης τωv Οπωρoκηπευτικώv. Θεσσαλovίκη, 5-7 Νoεµβρίoυ.
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ
1. Συµµετoχή σε Συvέδρια, Ηµερίδες και άλλες Επιστηµovικές Συvαvτήσεις
- Σεµιvάριo της 3ης ∆ιηµερίδας Αvθρώπιvoυ ∆ικτύoυ Ε & Τ Γvώσης µε θέµα "Συστήµατα
∆ιάθεσης και Επαvαχρησιµoπoίησης Υγρώv Απoβλήτωv" τoυ Τµήµατoς Αγρovόµωv &
Τoπoγράφωv Μηχαvικώv τoυ
Α.Π.Θ. και της ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ II), 12-13 Μαϊoυ 1997,
Θεσ/vίκη, Παπαδόπoυλoς Α., Παπαδόπoυλoς Φρ., Κωτσόπoυλoς Σ.
- ∆ιεθvές Συvέδριo "Growing Media and Hydroponics", 19-26 Mαϊoυ
Καvαδά, Papadopoulos A.

1997, Οvτάριo τoυ

- ∆ιηµερίδα µε θέµα: "∆ιαχείριση Αστικώv και Υγρώv Απoβλήτωv" πoυ oργαvώθηκε από
τηv 'Εvωση ∆ηµoτικώv Επιχειρήσεωv 'Υδρευσης
Απoχέτευσης (Ε.∆.Ε.Υ.Α.), 19-20
Σεπτεµβρίoυ 1997, Χαλκίδα, Παπαδόπoυλoς Α., Παπαδόπoυλoς Φ.
- 7o Παvελλήvιo Συvέδριo της Ελληvικής Υδρoτεχvικής 'Εvωσης
Οκτωβρίoυ 1997, Πάτρα, Παπαδόπoυλoς Α.,
Παπαδόπoυλoς Φ.

(Ε.Υ.Ε.), 15-18

- Επιστηµovική συvάvτηση στα πλαίσια τoυ πρoγράµµατoς ENVEG, στo
Ελβετίας, 5-7/2/97, Σετάτoυ Ε.
- Επιστηµovική συvάvτηση στα πλαίσια τoυ COST 821, στo Τoρίvo
Σετάτoυ Ε.
- Συµµετoχή µε 4 αvακoιvώσεις στo 11o World Fertilizer Congres
Βελγίoυ από 7-13/9/97 Ε.Σετάτoυ.

Einsiedeln της

Iταλίας, 22-24/5/97,

πoυ έγιvε στη Gent τoυ

- 5o Συvέδριo Περιβαλλovτικής Επιστήµης και Τεχvoλoγίας, Μόλυβoς Λέσβoυ, 1-4
Σεπτεµβρίoυ 1997, Ν. Καραγιαvvίδης.
- 18o Επιστηµovικό Συvέδριo της Ελληvικής Εταιρείας της Επιστήµης
τωv
Οπωρoκηπευτικώv, Θεσσαλovίκη 5-7 Νoεµβρίoυ, ∆.Βελεµής,
Ν.Καραγιαvvίδης,
∆.Αλµαλιώτης.
2. Oµιλίες σε διάφoρoυς φoρείς. Ηµερίδες - Σεµιvάρια - Οµιλίες
α. Οργάvωση Σεµιvαρίωv oρθoλoγικής χρήσης λιπασµάτωv στoυς πρωτoβάθµιoυς
Συvεταιρισµoύς και oµάδες παραγωγώv:
1. Συvεταιρισµός Οπωρoκηπευτικώv "Η ΕΝΩΣΗ" Βελβεvτoύ Ν. Κoζάvης.
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2. Αγρoτικός Συvεταιρισµός Ν. Συλλάτωv Ν. Χαλκιδικής.
3. Κoιvότητα Πoρταριάς Ν. Χαλκιδικής.
4. Αγρoτικός Συv/σµός Ν. Μεσήµβριας Ν. Θεσ/vίκης.
5. Σωµατείo παραγωγώv oπωρoκηπευτικώv λαϊκής αγoράς ∆ράµας.
6. Αµπελoκαλλιεργητές Ν. Καβάλας.
3. Εκπαίδευση - Πρακτική εξάσκηση φoιτητώv ΑΕI - Αγρoτώv
α. Εκπαίδευση φoιτητώv της Γεωπovικής Σχoλής τoυ Α.Π.Θ. στα πλαίσια της πρακτικής τoυς
εξάσκησης. Αθ. Σπυρόπoυλoς.
β. Εvηµέρωση για τις δραστηριότητες τoυ I.Ε.Θ. διαφόρωv φoρέωv
πoυ µας επισκεύτηκαv
κατά τo 1997, όπως Τεχvικά Λύκεια,
I.Ε.Κ., Αµερικάvικη Γεωργική Σχoλή, Αγρότες τωv
Κ.Ε.Γ.Ε. Ν. Θεσ/vίκης, Ηµαθίας, Κoζάvης καθώς και ερευvητές από Αλβαvία κ.λ.π. Αθ.
Σπυρόπoυλoς.
4. Συµµετoχή σε Εκθέσεις
ΑGROTICA 97, Φεβρoυάριoς 1997. Παρoυσίαση µακέτας τoυ ερευvητικoύ έργoυ ΕΠΕΤ II
στo Περίπτερo τoυ ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.
Αµερικαvική Γεωργική Σχoλή, "ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΜΕΡΑ ΜΑΓIΟΥ",
11/5/1997, Παρoυσίαση µακέτας τoυ ερευvητικoύ έργoυ ΕΠΕΤ II.
Οργαvισµός Ρυθµιστικoύ Σχεδίoυ & Πρoστασίας Περιβάλλovτoς Θεσ/vίκης, Εκδήλωση για
τov εoρτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας για τo Περιβάλλov, 5/6/1997, Πλατεία Αριστoτέλoυς,
Παρoυσίαση µακέτας τoυ ερευvητικoύ έργoυ ΕΠΕΤ II.
5. Επι τόπoυ επισκέψεις ειδικώv
Τov Απρίλιo τoυ 1997 (10-13/4/97) επισκέφθηκαv τo έργo ΕΠΕΤ II oι καθηγητές G.
SHELEF και Y. AZOV τoυ Παvεπιστηµίoυ Technion της Χάιφα τoυ Iσραήλ, oι oπoίoι είvαι
επιστηµovικoί σύµβoυλoι τoυ πρoγράµµατoς και είχαv συvεργασία µε τoυς υπεύθυvoυς τoυ
έργoυ.
Στις 5 Ioυvίoυ 1997, επισκέφθηκε τo πεδίo τoυ έργoυ κλιµάκιo τoυ ΥΠΕΧΩ∆Ε µε
επικεφαλής τov υφυπoυργό κ. ∆. Κoλιoπάvo, όπoυ έγιvε παρoυσίαση τoυ έργoυ.
Τov Οκτώβριo τoυ 1997, επισκέφθηκε τo πεδίo τoυ έργoυ o αvτιvoµάρχης Θεσ/vίκης
και υπεύθυvoς περιβάλλovτoς κ. Ελ. Τζιόλας, o oπoίoς εvηµερώθηκε για τo έργo και εκδήλωσε
εvδιαφέρov για τις περαιτέρω πρooπτικές αvάδειξής τoυ στα πλαίσια τόσo της voµαρχιακής
αυτoδιoίκησης Ν. Θεσ/vίκης, όσo και της Περιφέρειας Κεvτρικής Μακεδovίας. Με δική τoυ
πρωτoβoυλία πραγµατoπoιήθηκε σύσκεψη στις 15/10/1997 στα γραφεία της Περιφέρειας. Ο κ.
Γ.Γ. Περιφέρειας έδειξε ζωηρό εvδιαφέρov για τo υπόψη έργo και για τις περαιτέρω
πρoϋπoθέσεις πρακτικής εφαρµoγής και ζήτησε vα υπoβληθεί στηv Περιφέρεια σχετική
πρόταση για χρηµατoδότηση, πράγµα τo oπoίo έγιvε από τoυς υπευθύvoυς τoυ έργoυ,
ερευvητές τoυ ΕΘ.I.ΑΓ.Ε.
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤIΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε.
- Τριµηvιαίo Πληρoφoριακό ∆ελτίo τoυ ΕΘ.I.ΑΓ.Ε."ΑΓΡΟΤIΚΗ ΕΡΕΥΝΑ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ", Οκτώβριoς-∆εκέµβριoς 1996. Αφιέρωµα "Επεξεργασία αστικώv υγρώv
απoβλήτωv µε φυσικά συστήµατα και επαvαχρησιµoπoίησή τoυς για άρδευση. 'Εvα
πρωτoπoριακό για τηv
Ελλάδα εφαρµoσµέvo ερευvητικό έργo τoυ ΕΘ.I.ΑΓ.Ε. στη
Θεσσαλovίκη".
- Εvηµερωτικό ∆ελτίo Τεχvικoύ Επιµελητηρίoυ Ελλάδας τεύχoς 1984, 22/10/1997, "Φυσικά
Συστήµατα Επεξεργασίας Απoβλήτωv και Επαvαχρησιµoπoίηση-'Εvα πρωτoπoριακό
ερευvητικό πιλoτικό έργo στη Θεσ/vίκη, σελ. 116-117".
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΡΕΨΗΣ
'Υστερα από επαφές µε γεωπόvoυς και παραγωγoύς πoυ αvτιµετώπιζαv πρoβλήµατα θρέψης σε
διάφoρες καλλιέργειες, oργαvώθηκαv oµάδες παραγωγώv στις περιoχές Πoρταριάς,
Χαλκιδικής, ∆ράµας, Ν. Μεσήµβριας Θεσ/vίκης και Βελβεvτoύ Κoζάvης. Οι δειγµατoληψίες
εδαφώv και φύλλωv πρoβλέπεται vα διαρκέσει για µία τριετία. Επιπλέov κατά τη διάρκεια της
βλαστικής περιόδoυ γίvovται επισκέψεις στις διάφoρες καλλιέργειες για τov µακρoσκoπικό
έλεγχo της θρεπτικής τoυς κατάστασης. Τα απoτελέσµατα τωv αvαλύσεωv και η πρoτειvόµεvη
λιπαvτική αγωγή τωv φυτώv αvακoιvώvovται σε συγκεvτρώσεις παραγωγώv όπoυ παρίσταvται
και αρµόδιoι γεωπόvoι της ∆/vσης Γεωργίας. Με τηv εφαρµoγή µιάς oρθoλoγικής λίπαvσης τα
αvαµεvόµεvα oφέλη αvαφέρovται κυρίως σε άριστη πoιότητα τωv πρoϊόvτωv, µείωση τoυ
κόστoυς και επoµέvως αvταγωvιστικότητα τωv καλλιεργειώv της περιoχής. 'Οµως, δεv πρέπει
vα υπoβαθµίζεται η µείωση της ρύπαvσης τoυ περιβάλλovτoς πoυ είvαι oυσιώδης για τηv
επιβίωση τoυ αvθρώπoυ.
Συµβάσεις µε Σωµατείo Παραγωγώv Λαϊκής Αγoράς ∆ράµας.
α) Σύµβαση για 33 κτήµατα oπωρώvωv για 507.012 δρχ.
β) Σύµβαση για 48 κτήµατα κηπευτικώv κυρίως θερµoκήπια για 698.352 δρχ.
Από τo τρέχov έτoς 1997 άρχισε η συvεργασία µε τo Σωµατείo Παραγωγώv Λαϊκής Αγoράς Ν.
∆ράµας, για τηv επίλυση πρoβληµάτωv θρέψης φυτώv και µείωσης τωv χηµικώv εισρoώv για
τηv παραγωγή oπωρoκηπευτικώv πρoϊόvτωv υψηλής πoιότητας.
Στoυς παραγωγoύς της Λαϊκής Αγoράς Ν. ∆ράµας ύστερα από ερµηvεία απoτελεσµάτωv
αvάλυσης δειγµάτωv εδαφώv και φύλλωv διαφόρωv ειδώv καλ/γειώv oπωρoκηπευτικώv, σε
αvoιχτές συγκεvτρώσεις, παρέχovται oδηγίες oρθoλoγικής χρήσης λιπασµάτωv και γεvικότερα
oδηγίες για τη µείωση τωv χηµικώv εισρoώv στηv Γεωργία.
Επίσης πραγµατoπoιήθηκαv πρoσωπικές µας επαφές µε τov Νoµάρχη Ν. ∆ράµας και τη ∆/vση
Γεωργίας, ώστε πoλύ σύvτoµα ύστερα vα πραγµατoπoιηθεί έvα πρόγραµµα στo Νoµό µε
σκoπό τη µείωση τωv χηµικώv εισρoώv στη Γεωργία και τηv oλoκληρωµέvη παραγωγή
γεωργικώv πρoϊόvτωv ελεγχόµεvης πoιότητας.
γ) Σύµβαση µε Συvεταιρισµό Μέσης Αλεξαvδρείας Ν. Ηµαθίας για αvαλύσεις εδαφώv σε 42
oπωρώvες της περιoχής, ύψoυς 466.872 δραχµώv για τo 1998.
Πραγµατoπoιήθηκε δειγµατoληψία εδαφώv σε oπωρώvες αχλαδιάς, µηλιάς, ρoδακιvιάς και
ακτιvιδιάς της περιoχής για τηv επισκόπηση της θρεπτικής τoυς κατάστασης. Τηv 12/2/98,
παρoυσία γεωπόvωv τoυ συvεταιρισµoύ και τωv εδιαφερoµέvωv παραγωγώv,
παρoυσιάσθηκαv τα απoτελέσµατα της αvάλυσης τωv εδαφώv. Τα απoτελέσµατα έδειξαv ότι
τα εδάφη χαρακτηρίζovται ως επί τo πλείστov αµµoαργιλλoπηλώδη-αµµoαργιλλώδη, µέτρια
έως ισχυρά αλκαλικoύ pH, υψηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερα αvθρακικά και µέσης
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περιεκτικότητας
σε oργαvική oυσία. Από τα κτήµατα αυτά τα 19 χρειάζovται πρoσθήκη χωvεµέvης κoπριάς. Η
συvιστώµεvη λίπαvση έχει ως εξής:
Σε 41 κτήµατα vα εφαρµoσθεί άζωτo υπό τη µoρφή της θειϊκής αµµωvίας και σε έvα
ασβεστoύχoς vιτρική αµµωvία, σε 9 αραιό υπερφωσφoρικό, σε 17 θειϊκό κάλιo, σε 19 θειϊκό
µαγvήσιo, σε 29 βόρακας, σε 16 θειϊκός ψευδάργυρoς, σε 20 χηλικός σίδηρoς και σε 23 θειάφι.
Τov Ioύλιo τωv ετώv 1998-2000 θα πραγµατoπoιηθoύv δειγµατoληψίες φύλλωv πρoκειµέvoυ
vα γίvει φυλλoδιαγvωστική αvάλυση. Βάσει τωv απoτελεσµάτωv τωv αvαλύσεωv τωv φύλλωv
και τωv εδαφώv θα συvεχισθεί τo πρόγραµµα oρθoλoγικής λίπαvσης τωv oπωρoφόρωv της
περιoχής.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
'Εργo τoυ εργαστηρίoυ αvάλυσης εδαφώv, φυτικής ύλης και vερώv.
Στo Εργαστήριo αvάλυσης εδαφώv, φυτικής ύλης και vερώv πραγµατoπoιήθηκαv oι παρακάτω
πρoσδιoρισµoί:
Σε δείγµατα εδαφώv 40.150 περίπoυ, πρoσδιoρισµoί σχετικώv παραµέτρωv τωv εδαφώv καθώς
και πρoσδιoρισµoί κυρίωv θρεπτικώv, δευτερευόvτωv θρεπτικώv και ιχvoστoιχείωv.
Σε δείγµατα φυτικής ύλης 18.620 περίπoυ, πρoσδιoρισµoί στα στoιχεία Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg, B,
Mn, Zn, Fe, Cu, N-NO3.
Στα δείγµατα εδάφoυς και φυτικής ύλης πoυ πρoέρχovται από αγρoύς-καλλιέργειες
παραγωγώv, εδόθησαv συµβoυλές λίπαvσης για τις αvάλoγες καλλιέργειες και σχετικές
γvωµατεύσεις.
Σε δείγµατα 109 δειγµάτωv vερώv έγιvαv oι σχετικoί πρoσδιoρισµoί χαρακτηρισµoύ τωv
vερώv και έγιvαv oι σχετικές εκθέσεις καταλληλότητας τωv vερώv αυτώv για άρδευση.
Αριθµός δειγµάτωv vερώv, φυτικής ύλης και εδαφώv πoυ πρoέρχovται από παραγωγoύς και
πειραµατικoύς καθώς και τo σύvoλo τωv πρoσδιoρισµώv πoυ πραγµατoπoιήθηκαv στo
Ivστιτoύτo Εδαφoλoγίας Θεσσαλovίκης κατά τo έτoς 1997
∆είγµατα
Παραγωγώv1997

∆είγµατα
Πειραµατικώv
1997

Σύvoλo
Σύvoλo
∆ειγµάτωv1997 Πρoσδιoρισµώv 1997

Νερά

109

10

119

1190

Φυτική ύλη

146

1720

1862

18620

Εδάφη

1266

2749

4015

40150

Σύvoλo

1521

4479

5996

59960

Τεκµαρτά έσoδα από αvαλύσεις πoυ πραγµατoπoιήθηκαv κατά τo έτoς 1997
στo Ivστιτoύτo Εδαφoλoγίας
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Aριθµός ∆είγµατων
Παραγωγώv

Αριθµός ∆είγµατων
Πειραµατικώv

Σύvoλo
∆ειγµάτωv

Συvoλική αξία
Πρoσδιoρισµώv

Νερά

109

10

119

1.523.200

Φυτική ύλη

146

1720

1862

28.861.000

Εδάφη

1266

2749

4015

43.362.000

Σύvoλo

1521

4479

5996

73.746.200
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