ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
1998

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

∆IΟIΚΗΤIΚΗ ∆IΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ IΝΣΤIΤΟΥΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠIΚΟ
Α. ∆IΟIΚΗΣΗ
∆ιευθυvτής: ∆. Βελεµής, Dr.sc.agr. Tακτικός Ερευvητής Α'
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
∆ρ. ∆. 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. Καζαvτσίδoυ, Σχεδιάστρια
Α. Τζιαρoύ, ∆ιoικητικός
- 2 -

9. ΛΟΓIΣΤΗΡIΟ
Ν. Χριστoπoύλoυ, Λoγίστρια
10. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΟΧIΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ
Α. Σαρρής, Λoγιστής
Φ. Παπαστεργίoυ, Χηµικός
Β. Βαvίδη, Γεωπόvoς
Π. Ψωµά, Χηµικός
Α. Μπούτλα, Χηµικός
Ι. Σαµαράς, Γεωπόνος
Ε. Αναστασιάδης, Γεωπόνος
Ε. Μεταξά, Γεωλόγος
Ν. Καραπέτσας, Γεωπόνος
Π. Μπογιατζής, Τεχν. Γεωπονίας
Α. Μπατάκα, Τεχν. Γεωπονίας
Χ. Τσότρας, Τεχν. Γεωργ. Μηχ/γίας
Φ. Μπαξεβάvη, Παρασκευάστρια
Α. Κουλούρη, ∆ιοικητικός
Μ. Θεoλόγη, Εργάτρια-Καθαρίστρια

- 3 -

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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: ∆ρ. ∆. Βελεµής, ∆ρ. Α. Ματθαίoυ, Α. Σπυρόπoυλoς, ∆ρ. ∆.Αλµαλιώτης,
Σ. Μπλαδεvoπoύλoυ, ∆ρ. N. Kαραγιαvvίδης.
Συµµετέχovτες φoρείς: Ivστιτoύτo Εδαφoλoγίας Θεσ/vίκης, β)Τράπεζα Γεvετικoύ Υλικoύ
Κ.Γ.Ε.Μ.Θ.
'Εvαρξη: 1993
Λήξη: 1997
Χρηµατοδότηση: 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 Αγίου Παύλου Ν. Χαλκιδικής και από τo έτoς 1995 έως το 1998 σε 47 αµπελώvες
τoυ Γεωργικoύ Πιστωτικoύ Συv/σµoύ Νέωv Συλλάτωv Ν. Χαλκιδικής.
Πoρεία: 'Εχoυv πραγµατoπoιηθεί oι αvαλύσεις τωv εδαφώv και κατά περίπτωση τωv φύλλωv.
Απoτελέσµατα: 'Υστερα από εφαρµoγή ειδικoύ στατιστικoύ µovτέλoυ έχoυv δηµοσιευθεί στο
περιοδικό Agrochimica τα αποτελέσµατα που αφορούν τις oριακές τιµές τωv θρεπτικώv
στoιχείωv στα φύλλα πoυ είvαι απαραίτητα για τηv ισόρρoπη θρέψη της αµπέλoυ, ώστε vα
επιτευχθεί oρθoλoγικότερη χρήση τωv λιπασµάτωv.
2. Ορθολογική χρήση λιπασµάτων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων ποιότητας
σιτηρών και καπνού
Υπεύθυνος έργου: ∆ρ. ∆ηµήτριος Βελεµής.
Ερευνητική µονάδα: Ι.Ε.Θ.
Ερευνητική
οµάδα:
∆ρ.∆.Βελεµής,
∆ρ.∆.Αλµαλιώτης,,Α.
Σπυρόπουλος,
Μπλαδενοπούλου, ∆ρ.Ν. Κυζερίδης, Α. Ερελιάδης.
Συµµετέχοντες φορείς: Νοµαρχία Ροδόπης – ∆/νση Γεωργίας Κοµοτηνής.
Εναρξη: 1997.
Λήξη: 1999.
Συµµετέχοντες φορείς: Νοµαρχία Ροδόπης, Τοµέας Γεωργίας- Αλιείας.

Σ.

Σκοπός: Μελέτη της θρεπτικής κατάστασης και εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης µε στόχο τη
βελτίωση της απόδοσης και ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων σιτηρών και καπνού.
Πορεία: Σε περίπου 500 δείγµατα εδαφών και φύλλων των καλλιεργειών κερασιάς,
βαµβακιού, καπνού, σιταριού (µαλακού και σκληρού) και κριθαριού που κάλυπτε όλο σχεδόν
τον Ν. Ροδόπης πραγµατοποιήθηκε έρευνα θρεπτικής κατάστασης φυτών και γονιµότητας των
εδαφών. Μετά την ανάλυση και την ερµηνεία των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µεγάλη
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συγκέντρωση παραγωγών στην Κοµοτηνή, όπου παρουσία τοπικών αρχών (Περιφερειάρχης,
Νοµάρχης, ∆/ντής και γεωπόνοι της ∆/νσης Γεωργίας Ροδόπης κ.ά.) παρουσιάσθηκαν τα
αποτελέσµατα της έρευνας και υπογραµµίσθηκε η ανάγκη ορθολογικής λίπανσης των
καλλιεργειών. Παράλληλα, στους συνεργαζόµενους παραγωγούς διενεµήθηκαν οδηγίες
συµβουλευτικής λίπανσης των καλλιεργειών.
3. 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: 30/9/1998
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
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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.
Τα απoτελέσµατα από τηv καλλιεργητική περίoδo 1997 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
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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.

4. 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: Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, ∆/vση Γεωργίας
α)Τµήµα Φυτoπρoστασίας,β)Τµήµα Γεωργ.Εφαρµoγώv.
∆ιάρκεια:5 έτη
Ηµερoµηvία έvαρξης: 1996.
Σκοπός: Η χαρτογράφηση και ταξινόµηση των εδαφών Ν. Θεσσαλονίκης, η ορθολογική
λίπανση και χρήση φυτοπροστατευτικών µέσων, η ορθολογική χρήση των νερών άρδευσης, η
επιβάρυνση µε βαρειά µέταλλα, νιτρικά και υπολείµµατα, η διάβρωση, η οξύτητα των εδαφών
και τέλος η δυνατότητα αναδιάρθρωσης των κυριωτέρων καλλιεργειών.
Πορεία: Ηδη κατά το 1998 ελήφθηκαν δείγµατα εδαφών και έγιναν οι σχετικές αναλύσεις
από εδαφοτρύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή της Μυγδονίας Λαγκαδά και
καλύπτουν έκταση 80.000 στρεµµάτων. Επιπλέον, έγιναν εδαφοτοµές για τον χαρακτηρισµό
των εδαφών της περιοχής. Από τα στοιχεία των αναλύσεων και των παρατηρήσεων ετοιµάζεται
ο εδαφολογικός χάρτης της περιοχής καθώς και πολλοί θεµατικοί χάρτες της περιοχής.

5. 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.
Υπεύθυvoς τoυ έργoυ: ∆ρ. ∆ηµήτριoς Βελεµής.
Ερευvητική µovάδα:I.Ε.Θ.
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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.
∆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: Πραγµατoπoιήθηκαv oι δειγµατoληψίες τωv φύλλωv τωv καλ/γειώv µηλιάς και
ρoδακιvιάς. Σε συγκέντρωση πoυ πραγµατoπoιήθηκε στo Βελβεvτό έγιvαv γvωστά τα
απoτελέσµατα τωv αvαλύσεωv και δόθηδαv στoυς καλ/τές oι oδηγίες χρήσεως τωv
λιπασµάτωv. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά το 2ο έτος εφαρµογής του προγράµµατος µειώθηκαν
αισθητά οι ποσότητες αλλά και το είδος των λιπασµάτων, πράγµα που οδηγεί σε
ορθολοτικότερη λίπανση.
6. ∆υνατότητες επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης)

λυµάτων

της

ΕΕΛΘ

Τόπος του έργου: Περιοχή Γαλλικού – Αξιού ποταµού.
Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης έργου: Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Επιστηµονικοί υπεύθυνοι υλοποίησης έργου:
∆ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων*
Φραντζής Παπαδόπουλος, Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Μsc*
∆ρ. Γεώργιος Παρισόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός**
∆ιευθύνσεις Επιστηµονικών Υπευθύνων υλοποίησης:
* ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, 570 01 Θέρµη-Θεσσαλονίκης
** ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών & Κατασκευών
∆ηµοκρατίας 61, 135 10 Αγ. Ανάργυροι, 135 10 ΑΘΗΝΑ
Ερευνητική Οµάδα ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
. ∆ρ. Πανώρας Αθανάσιος, Γεωπόνος, Ινστ.Εγγείων Βελτιώσεων (υπεύθυνος πειραµατικού
αγρού βάµβακος).
. ∆ρ. Μαλούπα Ελένη, Γεωπόνος, Κ.Γ.Ε.Μ.Θ. (υπεύθυνη πειραµατικού θερµοκηπίου
ζέρµπερας).
. ∆ρ. Τράκα Αικατερίνη, Γεωπόνος, Κ.Γ.Ε.Μ.Θ. (υπεύθυνη πειραµατικού θερµοκηπίου
πιπεριάς).
. Ζδράγκας Αντώνιος, Κτηνίατρος, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων (υπεύθυνος
µικροβιολογικού εργαστηρίου υγρών αποβλήτων).
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. ∆ρ. Πατέρας ∆ηµήτριος, Γεωπόνος, Ι.Χ.Τ.Ε.Λ. (υπεύθυνος χηµικών αναλύσεων).
. Παπαγιαννοπούλου Αρετή, Ηλ/γος Μηχ/γος, Ι.Γ.Ε.Μ.Κ. (υπεύθυνη ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού).
. ∆ρ. Ντάνος ∆ηµήτριος, Γεωπόνος, Ινστ. Σιτηρών (υπεύθυνος τµήµατος ρυζιού).
Επιστηµονική-Τεχνική οµάδα ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
. Μεταξά Ειρήνη, Γεωλόγος Μsc Εγγείων Βελτιώσεων
. Αναστασιάδης Εµµανουήλ, Γεωπόνος
. Σαµαράς Ιορδάνης, Γεωπόνος
. Μπούντλα Αρετή, Χηµικός
. Μαυρογένη Πολυξένη, Παρασκευάστρια µικροβιολογικού εργαστηρίου
. Τσότρας Χαράλαµπος, Απόφοιτος Αµερ. Γεωργικής Σχολής.
Φορέας χρηµατοδότησης: Ε.Ε./Ταµείο Συνοχής
Φορέας Ανάθεσης: Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.).
∆ιάρκεια: Έξι(6) µήνες (1/10/98 – 31/3/1999).
∆ιαδικασία ανάθεσης του ερευνητικού προγράµµατος:
Η διαδικασία ανάθεσης στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. της υλοποίησης του ερευνητικού προγράµµατος
χρονικά ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία:
. Με το υπ΄ αριθµ. 453/15-5-98/ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Ινστ. Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης έγγραφο,
υποβλήθηκε προς τον Οργανισµό Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.), για χρηµατοδότηση,
σχετική ερευνητική πρόταση.
. Με την από 25-6-98 εισήγηση της αρµόδιας διεύθυνσης του Ο.Α.Θ. προς τον Πρόεδρο του
∆.Σ. του Ο.Α.Θ. ζητήθηκε η αποδοχή της ερευνητικής πρότασης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
. Με το υπ’αριθµ. 7414/6026/5-8-98/Ο.Α.Θ. κοινοποιήθηκε στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. η υπ’αριθµ. 185/98
Απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Θ. (8η συνεδρίαση ∆.Σ. της 10-6-98), µε την οποία αποφασίστηκε η
έγκριση της ανάθεσης του ερευνητικού προγράµµατος στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και η υπογραφή
σχετικής σύµβασης.
. Στις 16-10-98 υπογράφηκε από τα δύο µέρη (Ο.Α.Θ. και ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) η σχετική σύµβαση
συνεργασίας.
Στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται τα παραπάνω σχετικά έγγραφα.
Σκοπός-Αποτελέσµατα: ∆ιαπιστώθηκε ότι τα επεξεργασµένα αστικά απόβλητα της πόλης
Θεσσαλονίκης µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπό ορισµένες προϋποθέσεις στην άρδευση των
καλλιεργειών της οµώνυµης πεδιάδας, εξοικονοµώντας αντίστοιχες ποσότητες φρέσκου νερού
για άλλες χρήσεις καθώς και ικανοποιητικές ποσότητες χηµικών λιπασµάτων. Συνοπτικά οι
προϋποθέσεις αυτές είναι:
1. Ο κίνδυνος αλάτωσης και νατρίωσης των εδαφών µικρής διαπερατότητας είναι υπαρκτός,
ενώ υφίσταται και κάποιος κίνδυνος τοξικότητας από Na, Cl, B για ορισµένες καλλιέργειες
όταν γίνεται χρήση καταιονισµού. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται προσεκτική
διαχείριση των αποβλήτων προκειµένου να αποφευχθούν δυσµενείς επιπτώσεις στο έδαφος
και τα φυτά Tο πρόβληµα της αλατότητας πάντως στο άµεσο µέλλον αναµένεται να
ελαχιστοποιηθεί σηµαντικά µε την ήδη επιχειρούµενη βελτίωση του αποχετευτικού δικτύου
της πόλης της Θεσσαλονίκης, οπότε θα σταµατήσει η περιοδική είσοδος θαλασσινού νερού
στο δίκτυο, που είναι µία από τις αιτίες αυξηµένης συγκέντρωσης αλάτων στα
επεξεργασµένα υγρά απόβλητα.
2. Σηµαντική επίσης προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση άριστης λειτουργίας της διαδικασίας
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απολύµανσης των υγρών αποβλήτων που γίνεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) µετά την δευτέρου βαθµού επεξεργασίας τους και πρίν
την διάθεσή τους στο Θερµαϊκό κόλπο. Η εξασφάλιση ενός µηχανισµού συνεχούς
παρακολούθησης της διαδικασίας απολύµανσης στην Ε.Ε.Λ.Θ., ιδιαίτερα κατά τη θερινή
περίοδο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή από άποψη δηµόσιας υγείας
επαναχρησιµοποίηση για άρδευση των επεξεργασµένων εκροών.
3. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξακολουθήσουν οι επεξεργασµένες εκροές της
Ε.Ε.Λ.Θ. να είναι απαλλαγµένες από την παρουσία βαρέων µετάλλων. Η προϋπόθεση αυτή,
όπως φαίνεται από τις µετρήσεις, σηµέρα ισχύει. Αυτό οφείλεται στην αστική προέλευση
των λυµάτων. Ενδεχόµενη όµως µελλοντική είσοδος στην Ε.Ε.Λ.Θ. βιοµηχανικών λυµάτων
από την παρακείµενη βιοµηχανική περιοχή για από κοινού επεξεργασία µε τα αστικά
λύµατα, είναι πιθανόν να δηµιουργήσει πρόβληµα στην επαναχρησιµοποίηση από την
παρουσία βαρέων µετάλλων. Εφόσον τελικά αποτελέσει στόχο η µελλοντική
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων εκροών για άρδευση θα πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη η παράµετρος αυτή.
Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων αυτών φαίνεται να είναι εφικτή στην πράξη όταν
µάλιστα η δυνατότητα µεταφοράς των επεξεργασµένων εκροών της Ε.Ε.Λ.Θ. στο αρδευτικό
δίκτυο (που σε ανάλογες περιπτώσεις αποτελεί περιοριστικό παράγοντα) είναι εύκολο να
εξασφαλιστεί µε απλές µικρού κόστους τεχνικές παρεµβάσεις.

7. 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.
Σκoπός:Η χαρτoγράφηση και ταξιvόµηση γεωργικώv εδαφώv Ν. Χαλκιδικής.
Πoρεία Πρoγράµµατoς: Πραγµατoπoιήθηκε η χαρτογράφηση και ταξινόµηση των εδαφών στις
περιοχές Ορµυλίωv, Καλυβώv, Αγ. Παύλoυ και Πορταριάς και παραδόθηκαν οι εδαφολογικές
µελέτες των περιοχών αυτών στους ενδιαφερόµενους.
8. Μελέτη πρoβληµάτωv oλoκληρωµέvης λίπαvσης δεvδρωδώv καλλιεργειώv και τoυ
αµπελιoύ.
Υπεύθυvoς τoυ έργoυ:∆ρ. ∆ηµήτριoς Βελεµής.
Ερευvητική µovάδα:I.Ε.Θ.
Ερευvητική οµάδα: ∆ρ. ∆ηµ.Βελεµής, ∆ρ. ∆ηµ.Αλµαλιώτης, ∆ρ. Α.Ματθαίου και
Σ. Μπλαδενοπούλου.
Χρηµατoδότηση:
α) Κoιvότητα Πoρταριάς Ν. Χαλκιδικής
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β) Αγρoτικός Σύλλoγoς Ορµύλιας
γ) Γεωργικός Συvεταιρισµός Καλυβώv
δ) Γεωργικός Συv/σµός Αγ. Μάµαvτα.
Συvεργαζόµεvoι φoρείς:∆/vση Γεωργίας Ν. Χαλκιδικής.
Σκοπός: Να µελετηθεί η θρεπτική κατάσταση των καλλιεργειών βερυκοκιάς, ελιάς και
φυστικιάς και να αποδειχθεί ότι µε την εφαρµογή της ολοκληρωµένης λίπανσης βελτιώνεται η
απόδοση και η ποιότητα των καρπών των καλλιεργειών αυτών.
Πορεία: Πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες φύλλων βερυκοκιάς στην περιοχή Πορταριάς,
ελιάς στις περιοχές Ορµύλιας και Καλυβών και φυστικιάς στην περιοχή Αγίου Μάµαντα Ν.
Χαλκιδικής. Οι αναλύσεις έδειξαν µείωση των αναγκών σε λιπάσµατα και εποµένως σε
ορθολογικότερη λιπαντική αγωγή των δένδρων. Σε τοπικές συγκεντρώσεις έγιναν γνωστά τα
αποτελέσµατα στους παραγωγούς σε τοπικές συγκεντρώσεις, παρουσία των γεωπόνων της
∆/νσης Γεωργίας και τοπικών παραγόντων καθώς και οι οδηγίες χρήσης των λιπασµάτων.
9. 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,∆ρ.Ε.Ναβρoζίδης,
Γ.Γκoυραµάvης,∆ρ.Ν.Καραγιαvvίδης,∆ρ.Α.Ματθαίoυ,∆ρ.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.
Έναρξη: 1997
Λήξη: 1999
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.
Πoρεία πρoγράµµατoς:
Σε 63 αvτιπρoσωπευτικoύς για τηv περιoχή αµπελώvες πραγµατoπoιήθηκε ήδη η λήψη
δειγµάτωv φύλλωv για τη µελέτη της θρεπτικής κατάστασης και εφαρµoγή oρθoλoγικής
λίπαvσης. Σε 2 τοπικές συγκεντρώσεις ανακοινώθηκαν τα απoτελέσµατα της αvάλυσης τωv
εδαφώv και φύλλωv στους καλ/τές και σε κάθε καλ/τή ξεχωριστά δόθηκε oδηγία εφαρµoγής
λιπασµάτωv. Ήδη, από την λιπαντική αγωγή του προηγούµενου έτους µειώθηκε κατά πολύ η
ποσότητα των εφαρµοζοµένων λιπασµάτων πράγµα που οδηγεί σε ισορροπία θρεπτικών
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στοιχείων στο έδαφος.
10. Εθνικό Πρόγραµµα «∆ΗΜΗΤΡΑ΄95» (VII/11) “Αποτελεσµατική χρήση αζώτου –
µείωση εισροών – διατήρηση φυσικών πόρων – προστασία περιβάλλοντος».
Υπεύθυνος: Ε. Σετάτου.
Εγκαταστάθηκε ο πειραµατικός αζωτούχου λίπανσης βάµβακος σε δοχεία στο θερµοκήπιο.
Συνεχίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι αναλύσεις εδάφους και φυτικής ύλης του πειραµατικού
λίπανσης σιτηρών.
11. Eρευνα επιπτώσεων χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων στην ποιότητα των υπόγειων
νερών.
Ερευνητική µονάδα: Ι.Ε.Θ.
Υπεύθυνος: Ν. Γκαντίδης
Ερευνητική οµάδα: Ν. Γκαντίδης, Σ. Μπλαδενοπούλου.
Συµµετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Σιτηρών.
Εναρξη: 1994
Λήξη: 2000
Σκοπός: Ερευνα του βαθµού και του χρόνου έκπλυσης των Ν-λιπασµάτων κάτω από τις
εδαφοκλιµατικές και αγροτεχνικές συνθήκες της Β.Ελλάδας, καθώς και η επίδραση της
έκπλυσης στην ποιότητα των υπόγειων νερών. Ακόµη µελετώνται οι παράγοντες που οδηγούν
στην έκπλυση και συγκέντρωση των νιτρικών στα υπόγεια νερά και διαµορφώνονται κριτήρια
και µέθοδοι αποτροπής της συγκέντρωσης αυτής.
12. Συγκέντρωση νιτρικών, βαρέων µετάλλων και λοιπών στοιχείων στα λαχανικά της
Β.Ελλάδας.
Ερευνητική µονάδα: Ι.Ε.Θ.
Υπεύθυνος: Ν. Γκαντίδης.
Ερευνητική οµάδα: Ν. Γκαντίδης, Σ. Μπλαδενοπούλου, ∆ρ.∆. Βελεµής.
Εναρξη: 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.
13. Χρησιµoπoίηση της ιλύoς τωv αστικώv λυµάτωv στη γεωργία. Αξιoπoίηση της ιλύος
σε
καλλιέργειες καλαµπoκιoύ, σταριoύ, βάµβακoς και αvθoκoµικώv φυτώv.
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Ερευvητική µovάδα: I.Ε.Θ.
Υπεύθυvoς: Γκαvτίδης Ν.
Ερευvητική oµάδα: Ν.Γκααvτίδης , ∆ρ.Ι. Σφακιαvάκης , Τ.Τσιπρόπoυλoς , Χ. Καραµαλίγκας,
Σ. Μπλαδεvoπoύλoυ, Γ.Ευγεvίδης , ∆ρ.Φ. Μπλέτσoς.
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.
14. Μελέτη της δράσης της VA-µυκόρριζας στηv απόδoση τωv καλλιεργειώv σε εδάφη
φτωχά σε διαθέσιµo φωσφόρo.
Ερευvητική µovάδα: I.Ε.Θ.
Υπέθυvoς: ∆ρ.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 1998 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 3309 και 110 R.
15. 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
Στο πρόγραµµα µελέτης και βελτίωσης οξίνων εδαφών µε την ασβέστωση και της εξεύρεσης
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καταλλήλου εργαστηριακής µεθόδου για την καλύτερη προσέγγιση των απαιτήσεων των
οξίνων εδαφών σε άσβεστο συνεχίστηκε για τρίτο έτος (1998) πειραµατισµός σε γλάστρες. Με
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ολοκληρώθηκε το 2ο µέρος που αφορούσε στη
χρησιµοποίηση φυτών στο θερµοκήπιο για την περαιτέρω επιλογή µεταξύ των µεθόδων
ασβέστωσης που διακρίθηκαν στο πρώτο (εργαστηριακό) µέρος. Με βάση την ανάπτυξη των
φυτών κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες και άλλων παραµέτρων επιλέχθηκαν δύο µέθοδοι ως οι
πλέον κατάλληλες.
Σε ότι αφορά την αξιοποίηση οξίνων εδαφών µε κατάλληλη λίπανση κυρίως σε περιοχές όπου
η ασβέστωση είναι δυσχερής, έγινε και γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από τα
πειράµατα που έγιναν.

16. Novel approaches for the control of iron chlorosis in fruit tree crops (AIR3 PL93
1973)
Συντονιστής: Dr. Javier Abadia (Ισπανία)
Εθνικός συντονιστής: ∆ρ. Κ Τσιπουρίδης
Ερευνητική µονάδα: Ι.Φ.∆. Νάουσας
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Κ. Τσιπουρίδης, ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης, Ι. Χατζηχαρίσης, Α. Ισαακίδης,
Α. Γκουντάρας, Π. Ψαλίδας.
Συµµετέχοντες φορείς: Ι.Ε.Θ. – Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Έναρξη: 1995
Λήξη: 1998
Σκοπός: Αντιµετώπιση της χλώρωσης του Fe µε την επιλογή κατάλληλου γενετικού
υποκειµένων και ποικιλιών καθώς και µε επεµβάσεις από το έδαφος και διαφυλλικά.
Πορεία: Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε το 1998 µε τα εξής αποτελέσµατα:
α. Επιλέχθηκαν υποκείµενα και ποικιλίες ροδακινιάς ανθεκτικά στη χλώρωση.
β. Θετική επίδραση στην αντιµετώπιση της χλώρωσης είχε η εφαρµογή διαφυλλικών
ψεκασµών, στο έδαφος σκευασµάτων σιδήρου ή και οξινοποιών παραγόντων.
γ. Έγκαιρη θεραπευτική αγωγή µπορεί να γίνει από την ανάλυση των ανθέων ή του φλοιού των
δένδρων.
17. Constraction and test of technical itineraries to grow field processing tomato of sound
quality with limited costs and respect to the environment
Eρευνητική µονάδα: Ι.Ε.Θ.
Υπεύθυνος για εδαφολογικά θέµατα: ∆ρ. Ηλίας Παρούσης.
Ερευνητική οµάδα: Καραγιάννη Σταµατία, Παναγιωτόπουλος Λεων., Battilani Adriano, Mario
Dadomo, Rui Machado, Lim C.Ho.
Υπεύθυνος για την Β. Ελλάδα: ∆ρ.Κουτσός Θεόδωρος.
Ερευνητική οµάδα Β. Ελλάδας: ∆ρ.Παρούση Γεωργία,∆ρ.Παρούσης Ηλίας, Γκαντίδης
Νικόλαος.
Συµµετέχοντες φορείς: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Κ.Γ.Ε.Μ.Θ., Ι.Ε.Θ., Ι.Ε.Α., Ι.Φ.Π.) Ι.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).
Έναρξη: 1996
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Λήξη: 1999
Χρηµατοδότηση: Φορέας: FAIR-3, PL961507-510 EOK-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Σκοπός: Η παραγωγή της βιοµηχανικής τοµάτας µε όσο το δυνατόν µειωµένο κόστος,
ελέγχοντας τις καλλιεργητικές τεχνικές, την εφαρµογή λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων ώστε
να επιτυγχάνεται ποιοτική και ικανή παραγωγή µε την ολιγότερη επίπτωση στο περιβάλλον.
18.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COST
Towards an organization of the intergated research in berries: a model for a strawberry of
quality, in respect with environment rules and consumer requirements (Cost action 836).
Συντονιστής: Dr. Ph. Roudeillac (Γαλλία)
Εθνικός συντονιστής: ∆ρ. Γ. Παρασκευοπούλου-Παρούση.
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Παρασκευοπούλου-Παρούση, Ν. Σταυρόπουλος
Παρούσης, ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης, ∆ρ. ∆. Βογιατζής, Κ. Εconomakis M.Sc.
Προϋπολογισµός: Κάλυψη µόνο οδοιπορικών εξόδων.
Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έναρξη: 1998
Λήξη: 2002

M.Sc., ∆ρ. Η.

Σκοπός: Η προώθηση συστηµάτων παραγωγής της καλλιέργειας της φράουλας που θα
εγγυηθούν αξιόπιστη προστασία του περιβάλλοντος και θα εξασφαλίσουν υψηλό εισόδηµα
στον παραγωγό και υγεία στον καταναλωτή.
Πορεία: Έγινε δειγµατοληπτική επισκόπηση της γονιµότητας των εδαφών στην περιοχή
Κατερίνης και δόθηκαν οδηγίες για την ορθολογική λίπανση της καλλιέργειας υπό κάλυψη.
Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε και επισκόπηση της θρεπτικής κατάστασης της καλλιέργειας και
δόθηκαν συµπληρωµατικές οδηγίες.

19. ∆ΗΜΗΤΡΑ 95 ΙΧ/7
Εφαρµογή ηλιακής ενέργειας, γεωθερµίας και βιοµάζας στην εκτός εποχής παραγωγή τοµάτας
και σπαραγιού.
Επιστηµονικός υπεύθυνος: ∆ρ. Μ. Γραφιαδέλλης
Ερευνητική οµάδα για το σπαράγγι: ∆ρ. Γ. Παρούση, ∆ρ. Ηλ. Παρούσης, ∆ρ. Θ. Κουτσός.
∆ιάρκεια έργου: 1997-2001.
Σκοπός: Η µελέτη της επίδρασης της θέρµανσης του εδάφους µε καύση βιοµάζας στην εκτός
εποχής παραγωγή σπαραγγιού σε θερµοκήπιο και στην πρωϊµιση του σπαραγγιού σε υπαίθρια
καλλιέργεια.
20. INTEREG II
∆ηµιουργία Βοτανικού κήπου και Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης µε αντικείµενο τη
Βαλκανική χλωρίδα.
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Υπεύθυνος έργου: ∆ρ. Ε. Μαλούπα.
Ερευνητική οµάδα: ∆. Γερασόπουλος, Μ. Γραφιαδέλλης, Ν. Σταυρόπουλος, Στ. Κοκκίνη, Κ.
Μάττας, Γ. Καµάρη, Ηλ. Παρούσης.
Αποτελέσµατα: Έγινε αναγνωριστική εδαφολογική µελέτη της περιοχής όπου καθορίστηκε να
γίνει η εγκατάσταση του βοτανικού κήπου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
-

Υποβλήθηκε πρόγραµµα µε τίτλο «Επιδεικτική Μονάδα Φυσικών Συστηµάτων
Επεξεργασίας Αστικών υγρών αποβλήτων και επαναχρησιµοποίησης για άρδευση» στα
πλαίσια του προγράµµατος LIFE. Στην πρόταση συµµετέχουν εκτός από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., η
Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.), το Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.) και η Εταιρεία PLANET Βορείου Ελλάδος. Συνολικός προτεινόµενος
προϋπολογισµός 289 εκατ. δρχ.

-

Υποβλήθηκε ερευνητική πρόταση στο ΝΑΤΟ µε τίτλο «Study of Pollution Sources in
Maritza – Evros river Basin». Στην πρόταση, που υποβλήθηκε στα πλαίσια του
προγράµµατος Science for Peace συµµετέχουν, εκτός από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., η Τουρκία
(Rural Service Ataturk research Institute, Krkalareli) και η Βουλγαρία (Research institute
for Irrigation, Drainage and Hydraulic Engineering, Sofia). Η επιστηµονική επιτροπή του
NATO προέγκρινε το πρόγραµµα και χρηµατοδότησε τον Συντονιστή του έργου ∆ρ. Α.
Παπαδόπουλο µε το ποσό των 2.000.000 δρχ. για την υποβολή της τελικής προάσεως για
το έτος 1999.

-

Υποβλήθηκε πρόγραµµα µε τίτλο «Έλεγχος των πόσιµων και αρδευτικών υδάτων των
Νοµών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής ως προς την περιεκτικότητα σε βαριά µέταλλα
επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία». Το πρόγραµµα υποβλήθηκε στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και συµµετέχει εκτός του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (∆ρ.Ν. Καραγιαννίδης, Σ.
Μπλαδενοπούλου) και το Α.Π.Θ.-Φυσικοµαθηµατική σχολή.
Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός: 50 εκατ. δρχ.
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potassium by the plants. World Congress of Soil Science, Montpellier France, 20-26/8/98,
δηµοσίευση µε ηλεκτρονική µορφή (CD-Rom).
Tsadilas, Ch., Samaras, V., Simonis, A., Setatou, H., 1998. Changes in DTPA-extractable iron,
zinc, manganese and copper after liming. World Congress of Soil Science, Montpellier France,
20-26/8/98, δηµοσίευση µε ηλεκτρονική µορφή (CD-Rom).
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Εδαφολογική Εταιρεία. 7ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Αγρίνιο, 27-30 Μαϊου 1998.
Πρακτικά. Θεσσαλονίκη 1998: 517-526.
Γάκης Κ., Τριανταφυλλίδου Ρ., Χατζηδιαµαντής Α., Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φρ.,
Παρισόπουλος Γ., 1998. “Τεχνικοοικονοµική Μελέτη φυσικών Συστηµάτων επεξεργασίας
αστικών Υγρών Αποβλήτων”, Πρακτικά Ηµερίδας Ερευνητικού Έργου “Ανάκτηση Αστικών
Υγρών Αποβλήτων µε Χρήση Φυσικών Συστηµάτων και Επαναχρησιµοποίησή τους για
άρδευση και ανάπλαση υγροτόπων”, σελ. 176-191, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
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µεσογειακών εδαφών στην ανάπτυξη και στην πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά. 7ο
Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Αγρίνιο 27-30 Μαϊου 1998. Πρακτικά, σελ. 536-545.
Καραγιαννίδης Ν., Μπλαδενοπούλου Σ., 1998. Επίδραση µαγγανιούχου βιοµηχανικού
αποβλήτου στην απόδοση και χηµική σύσταση του σιταριού, του βαµβακιού και της µηδικής.
7ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Αγρίνιο 27-30 Μαϊου 1998. Πρακτικά, σελ. 527-535.
Κουκουλάκης Π., Χουλιαρά Ν., Τζιώλα Π., Παπαδόπουλος Α., Γκέρτση Α., 1998. «Η Ν-Κούχος λίπανση των ελληνικών ποολίβαδων. ΙΙ. Επίδραση στην παραγωγή ξηράς ουσίας,
ακατεργάστων πρωτεϊνών», Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου, σελ. 463474.
Κουκουλάκης Π., Χουλιαρά Ν., Τζιώλα Π., Παπαδόπουλος Α., Γκέρτση Α., 1998. «Η Ν-Κούχος λίπανση των ελληνικών ποολίβαδων. ΙΙΙ. Επίδρας στην Ανόργανη σύνθεση των
λιβαδικών φυτών», Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, σελ. 475-488.
Νικολάου Ν., Ταζογλίδου Ε., Καραγιαννίδης Ν., 1998. Συµβιωτικές σχέσεις και η σηµασία
τους στην ανόργανη θρέψη της αµπέλου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οινολογίας, Αθήνα 8-10
Μαϊου.
Πανώρας Α., Ηλίας Α., Σκαράκης Γ., Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φρ., Παρισόπουλος
Γ., Πατέρας ∆., Παπαγιαννοπούλου Α., Ζδράγκας Α., Αναγνωστόπουλος Κ., 1998. «Άρδευση
ζαχαροτεύτλων µε επεξεργασµένα υγρά αστικά απόβλητα», Πρακτικά Ηµερίδας Ερευνητικού
έργου «Ανάκτηση αστικών υγρών αποβλήτων µε χρήση φυσικών συστηµάτων και
επαναχρησιµοποίησή τους για άρδευση και ανάπλαση υγροτόπων», σελ. 132-145, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Παπαγιαννοπούλου Α., Παρισόπουλος Γ., Πανώρας Α., Καµπέλη Σ., Παπαδόπουλος Φ.,
Παπαδόπουλος Α., Ηλίας Α., 1998. «Συµπεριφορά Σταλλακτών µε χρήση νερού προερχόµενου
από ανάκτηση υγρών αστικών αποβλήτων», 1998, Πρακτικά Ηµερίδας ερευνητικού έργου
«Ανάκτηση αστικών υγρών αποβλήτων µε χρήση φυσικών συστηµάτων και
επαναχρησιµοποίησή τους για άρδευση και ανάπλαση υγροτόπων», σελ. 165-175, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φρ., 1998. «Τα φυσικά συστήµατα επεξεργασίας αστικών
υγρών αποβλήτων και η επαναχρησιµοποίησή τους για άρδευση και υδρολίπανση», Πρακτικά
συνεδρίου Περιβάλλον & Υγεία Ιατρικών Συλλόγων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης,
Φλωρίνης, Πτολεµαϊδας (υπό έκδοση).
Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φρ., Πατέρας ∆.., 1998. «Η προοπτική
επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων Θεσσαλονίκης για άρδευση και
υδρολίπανση», Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, σελ. 109-119.
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Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φρ., Παρισόπουλος Γ., Ζδράγκας Α., Αναγνωστόπουλος Κ.,
Μεταξά Ε., Πατέρας ∆., Κωτσόπουλος Σ., Μπούντλα Α., 1998. Αποτελέσµατα από τη
λειτουργία των δεξαµενών σταθεροποίησης στην περιοχή Γαλλικού ποταµού Ν.
Θεσσαλονίκης, Πρακτικά Ηµερίδας Ερευνητικού έργου:
«Ανάκτηση αστικών υγρών
αποβλήτων µε χρήση φυσικών συστηµάτων και επαναχρησιµοποίησή τους για άρδευση και
ανάπλαση υγροτόπων», σελ. 23-97, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Παρισόπουλος Γ., Παπαδόπουλος Α., Παπαγιαννοπούλου Α., Παπαδόπουλος Φ.,
Κωτσόπουλος Σ., 1998. «Σχεδιασµός συστήµατος επεξεργασίας υγρών αστικών αποβλήτων µε
δεξαµενές σταθεροποίησης», Πρακτικά ηµερίδας ερευνητικού έργου: «Ανάκτηση αστικών
υγρών αποβλήτων µε χρήση φυσικών συστηµάτων και επαναχρησιµοποίησή τους για άρδευση
και ανάπλαση υγροτόπων», σελ. 11-22, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Σετάτου, Ε. και Σιµώνης Α., 1998. Αποµόνωση ειδών ριζοβίων από το έδαφος και η
αξιολόγησή τους. ,7ο Παν. Εδαφολογικό Συνέδριο, Αγρίνιο, 27-30/5/98, 506-516.
Σιµώνης, Α. και Σετάτου Ε., 1998. Το ανόργανο άζωτο και η σχέση C/N σε εδάφη Μακεδονίας
και Θράκης. 7ο Παν. Εδαφολ. Συν. Αγρίνιο, 27-30/5/98, 260-267.
Τράκα-Μαυρωνά Αικ., Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φρ., Αναστασιάδης Ε., 1998.
«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων στην καλλιέργεια τοµάτας
σε έδαφος και σε υδροπονικό σύστηµα», Πρακτικά ηµερίδας ερευνητικού έργου: «Ανάκτηση
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ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Συµµετοχή σε Συνέδρια, Ηµερίδες και άλλες Επιστηµονικές Συναντήσεις
-

-

-

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οινολογίας, Αθήνα 8-10 Μαϊου 1998 (Καραγιαννίδης Ν.).
7ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Αγρίνιο 27-30 Μαϊου 1998 (Αλµαλιώτης ∆.,
Παπαδόπουλος Α., Σετάτου Ε., Σπυρόπουλος Α.).
7ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας.
Αλεξανδρούπολη, 1-14 Οκτωβρίου 1998 (Αλµαλιώτης ∆.).
Περιβάλλον & Υγεία, 21-25 Οκτωβρίου 1998. Πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία των
Ιατρικών Συλλόγων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλωρίνης & Πτολεµαϊδας
(Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φρ.).
Ιrrigation & Drainage 1998. Έγινε από το Ινστιτούτο Αρδεύσεων, Στραγγίσεων και
Γεωργικής Μηχανικής της Βουλγαρικής Ακαδηµίας Γεωργικών Επιστηµών στη Σόφια από
10-12 Ιουνίου 1998. (Παπαδόπουλος Α.).
World Congress of Soil Science, 20-26/8/1998, Montepellier, France (Βελεµής ∆.,
Καραγιαννίδης Ν., Μπλαδενοπούλου Σ., Σετάτου Ε., Τσακελίδου Κ.).
Συµµετοχή στη συνάντηση της οµάδας θρέψης για τη φράουλα (Cost Action 836) που
πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 10/8/1998 (Αλµαλιώτης ∆., Παρούσης Η.).

2. Οµιλίες σε διάφορους φορείς
Ηµερίδες – Σεµινάρια – Οµιλίες
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α. Οργάνωση Σεµιναρίων ορθολογικής χρήσης λιπασµάτων στους πρωτοβάθµιους
Συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών:
1. Συνεταιρισµός Οπωροκηπευτικών «Η ΕΝΩΣΗ» Βελβεντού Ν. Κοζάνης.
2. Αγροτικός Συνεταιρισµός Ν. Συλλάτων Ν. Χαλκιδικής.
3. Κοινότητα Πορταριάς Ν. Χαλκιδικής.
4. Αγροτικός Συνεταιρισµός Αγίου Μάµαντα Ν. Χαλκιδικής.
5. Αγροτικός Συνεταιρισµός Μέσης Ν. Ηµαθίας.
6. Σωµατείο παραγωγών οπωροκηπευτικών λαϊκής αγοράς ∆ράµας.
7. Συνεργαζόµενους παραγωγούς Ν. Κοµοτηνής.
8. Αµπελοκαλλιεργητές Ν. Καβάλας.
9. Αγροτικός Συνεταιρισµός Καλυβών Ν. Χαλκιδικής.
10. Αγροτικός Συνεταιρισµός Ορµύλιας Ν. Χαλκιδικής.

β. Οργάνωση Συνεδρίων
Οργανώθηκε Ηµερίδα , στις 29 Σεπτεµβρίου 1998, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του
∆ήµου Σίνδου όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Ερευνητικού έργου «Ανάκτηση
αστικών υγρών αποβλήτων µε χρήση φυσικών συστηµάτων και επαναχρησιµοποίησή τους για
άρδευση και ανάπλαση υγροτόπων», µε την ευκαιρία της λήξεως της χρηµατοδότησης του
προγράµµατος από την ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Προγραµµάτος ΕΠΕΤ ΙΙ. Στην Ηµερίδα παρέστη
ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Β. Γερανίδης, ο Γενικός ∆/ντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ∆ρ. Σ.
Βυζαντινόπουλος, ο Αναπλ. Νοµάρχης Θεσσαλονίκης Λ. Τζιόλας, οι ∆ήµαρχοι της περιοχής,
εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργίας ΥΠΕΧΩ∆Ε, Μακεδονίας Θράκης, Καθηγητές
Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και υπηρεσιακοί παράγοντες των ενδιαφεροµένων φορέων
(Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φρ.).
3. Συµµετοχή σε εκθέσεις
AGROTICA 1998. Συµµετοχή στην οργανωτική επιτροπή του περιπτέρου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
(Παπαδόπουλος Α.).
4. Οργάνωση οµάδων παραγωγών για την αντιµετώπιση προβληµάτων θρέψης.
Ύστερα από επαφές µε γεωπόνους και παραγωγούς που αντιµετώπιζαν προβλήµατα
θρέψης σε διάφορες καλλιέργειες, οργανώθηκαν οµάδες παραγωγών στις περιοχές ∆ράµας,
Μέσης και Κατερίνης. ∆ιενεργούνται δειγµατοληψίες εδαφών και φύλλων και κατά τη διάρκεια
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της βλαστικής περιόδου γίνονται επισκέψεις στις διάφορες καλλιέργειες για τον µακροσκοπικό
έλεγχο της θρεπτικής τους κατάστασης. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων και η προτεινόµενη
λιπαντική αγωγή των φυτών ανακοινώνονται σε συγκεντρώσεις παραγωγών όπου παρίστανται
και αρµόδιοι γεωπόνοι της ∆/νσης Γεωργίας. Με την εφαρµογή µιάς ορθολογικής λίπανσης τα
αναµενόµενα οφέλη αναφέρονται κυρίως σε άριστη ποιότητα των προϊόντων, µείωση του
κόστους και εποµένως ανταγωνιστικότητα των καλλιεργειών της περιοχής. Όµως, δεν πρέπει
να υποβαθµίζεται η µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος που είναι ουσιώδης για την
επιβίωση του ανθρώπου.
α) Σύµβαση µε το Σωµατείο Παραγωγών Λαϊκής Αγοράς ∆ράµας. Στους παραγωγούς της
Λαϊκής Αγοράς Ν. ∆ράµας, ύστερα από ερµηνεία αποτελεσµάτων ανάλυσης δειγµάτων
φύλλων διαφόρων ειδών οπωροφόρων σε ανοιχτές συγκεντρώσεις, παρέχονται οδηγίες
ορθολογικής χρήσης λιπασµάτων και γενικότερα οδηγίες για τη µείωση των χηµικών εισροών
στην Γεωργία.
Επίσης πραγµατοποιήθηκαν προσωπικές µας επαφές µε τον Νοµάρχη Ν. ∆ράµας και τη ∆/νση
Γεωργίας, ώστε πολύ σύντοµα ύστερα να πραγµατοποιηθεί ένα πρόγραµµα στο Νοµό µε
σκοπό τη µείωση των χηµικών εισροών στη Γεωργία και την ολοκληρωµένη παραγωγή
γεωργικών προϊόντων ελεγχόµενης ποιότητας.
β) Σύµβαση µε Συνεταιρισµό Μέσης Αλεξανδρείας Ν. Ηµαθίας για αναλύσεις εδαφών σε
οπωρώνες της περιοχής. Πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία φύλλων σε οπωρώνες αχλαδιάς,
µηλιάς, ροδακινιάς και ακτινιδιάς της περιοχής για την επισκόπηση της θρεπτικής τους
κατάστασης και µετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων παρουσιάσθηκαν σε τοπική
συγκέντρωση για µία ορθολογικότερη λίπανση των καλλιεργειών.
γ) Συµβουλευτική λίπανση φράουλας. Στην περιοχή Σβορώνου Ν. Κατερίνης
πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες εδαφών από 18 κτήµατα ενδιαφεροµένων παραγωγών που
καλλιεργούν φράουλα κάλυψη. Σε τοπική συγκέντρωση παρουσία των γεωπόνων της ∆/νσης
Γεωργίας Κατερίνης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα που δόθηκαν οι οδηγίες για την
ορθολογική λίπανση της καλλιέργειας. Επιπλέον, για την καλύτερη εκτίµηση της θρεπτικής
κατάστασης έγινε και δειγµατοληψία φύλλων βάσει των αποτελεσµάτων της οποίας
εφαρµόσθηκαν διορθωτικές λιπάνσεις στην καλλιέργεια
6. Συνεργασίες
-

Concerted Action ENVEG – Environmental problems associated with nitrogen fertilization
of field grown vegetable crops (Ε. Σετάτου).
Στα πλαίσια του προγράµµατος οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη η ετήσια συνάντηση της
οµάδας, από 29/4-1/5, µε θέµα: «Tools for nitrogen research in field vegetables». Συζητήθηκαν
θέµατα σχετικά µε τις τεχνικές και τις µεθόδους έρευνας για τη βελτίωση των γνώσεών µας
γύρω από την ανάγκη για τη χρήση τους και τις απώλειες αζώτου στα λαχανικά.
- COST Action 8.30 “Microbial inoculants in agriculture and environment”.
Μέλος της Management Committee (Ε. Σετάτου).
- COST Action 8.14 “Crop development for the cool and wet regions of Europe”
Μέλος της οµάδας εργασίας για την αποτελεσµατική χρήση του αζώτου (Ε. Σετάτου).
- Μελέτη συµβιωτικών αζωτοβακτηρίων στο έδαφος (Ε. Σετάτου).
Έγινε η αξιολόγηση σε γλάστρες κλώνων ριζοβίων που αποµονώθηκαν από ελληνικά εδάφη.
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- Συγκέντρωση νιτρικών στο έδαφος µε συνθήκες αµειψισποράς (συνεργασία µε το Ινστιτούτο
Σιτηρών) (Ε. Σετάτου).
Ολοκληρώθηκε η ανάλυση των δειγµάτων και συνεχίζεται η αξιολόγησή τους.
- Impacts of sewage sludge and waste water use in agriculture on soil physical and chemical
properties (συνεργασία µε το ΙΧΤΕΛ και την Agricultural Academy of Bulgaria στα πλαίσια
της Ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας) (Α. Παπαδόπουλος).
- Σε µία συνεργασία µε το Σταθµό Γεωργικής Έρευνας Ρόδου σε θέµατα αξιολόγησης
υποκειµένων εσπεριδοειδών, έγιναν αναλύσεις φύλλων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση των
πρώτων αποτελεσµάτων (Κ. Τσακελίδου).
7. Έργο του εργαστηρίου του Ι.Ε.Θ.
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Σ. Μπλαδενοπούλου.
Έργο του Εργαστηρίου ανάλυσης εδαφών, φυτικής ύλης και νερών.
Στο Εργαστήριο ανάλυσης εδαφών, φυτικής ύλης και νερών πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω
προσδιορισµοί:
- Σε δείγµατα νερών (787) πραγµατοποιήθηκαν 7.870 σχετικοί προσδιορισµοί και εδόθησαν
οι σχετικές εκθέσεις καταλληλότητας των νερών αυτών για άρδευση.
- Σε δείγµατα εδαφών 52.000 περίπου προσδιορισµοί σχετικών παραµέτρων των εδαφών,
καθώς και προσδιορισµοί κυρίων θρεπτικών, δευτερευόντων θρεπτικών και ιχνοστοιχείων
και βαρέων µετάλλων.
- Σε δείγµατα φυτικής ύλης 37.000 περίπου προσδιορισµοί στα στοιχεία
Ν,P,K,Ca,Mg,B,Mn, Zn, Fe, Cu, N,-NO3 και βαρέων µετάλλων όπου απαιτούνται.
Στα δείγµατα εδαφών και φυτικής ύλης που προέρχονται από αγρούς-καλλιέργειες παραγωγών
εδόθησαν συµβουλές λίπανσης για τις ανάλογες καλλιέργειες και σχετικές γνωµατεύσεις.
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