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(έως την 31/12/2008)
I. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1. Α. Παπαδόπουλος, M.Sc., Ph.D., Τακτ. Ερευνητής
II.ΤΜΗΜΑΤΑ
Α. ΤΑΞIΝΟΜΗΣΗ ΚΑI ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ
2. Η. Παρoύσης, Ph.D., Αvαπλ. Ερευvητής
3. Π. Τζιαχρής, ΠΕ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc.
4. Α. Αντωνιάδου, ∆Ε, Χειρίστρια Η/Υ
Β. ΓΟΝIΜΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑI ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ
5. ∆. Αλµαλιώτης, M.Sc., Ph.D., Τακτ. Ερευvητής, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής
6. Γ. Στρίκος, ∆Ε, ∆ιοικητικό
Γ. ΧΗΜΕIΑ ΚΑI ΦΥΣIΚΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ
7. Φ. Παπαδόπoυλoς, M.Sc., Αναπλ. Ερευvητής
8. Ε. Μεταξά, ΠΕ, Ειδ. Επιστήµονας - Γεωλόγος, M.Sc.
9. Α. Μπούντλα, ΠΕ, Ειδ. Επιστήµονας – Χηµικός
10. Π. Ψωµά, ΠΕ, Ειδ. Επιστήµονας – Χηµικός
11. Α. Οικονόµου, ∆Ε, ∆ιοικητικό
12. Η. Παλαβάτσιος, ∆Ε, Οικονοµικό
13. Χ. Τσότρας, ∆Ε, Τεχν. Γεωργ. Μηχ/των
∆. ΡΥΠΑΝΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ
14. Ν. Γκαντίδης, M.Sc., Αναπλ. Ερευνητής
Ε. ΠΑΘΟΓΕΝΗ Ε∆ΑΦΗ
15. Κ. Τσακελίδου, Dr.sc.agr., Αν. Ερευνήτρια (αυτοδίκαιη αφυπηρέτηση 5/10/2008)
III. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
16. Μ. Νικολαΐδου, ∆Ε, Βοηθός Εργαστηρίου
17. Π. Ποράβου, ∆Ε, Βοηθός Εργαστηρίου
18. Μ. Μπρέντα, ∆Ε, Βοηθός Εργαστηρίου
19. Η. Ανδρεάδης, ∆Ε, ∆ιοικητικό
20. Μ. ∆ασκαλούδη, ∆Ε, Τεχνικών
21. Α. Κάγκα, ΥΕ, Εργατών
IV. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
22. Ε. Παπαευαγγέλου, ΠΕ, Οικονοµικό
23. Σ. Σισµανίδου, ∆Ε, ∆ιοικητικός
V. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
24. Α. Σαρρής, ΠΕ, Οικονοµικό
25. Ζ. Κύρου, ∆Ε, Χειρίστρια Η/Υ
VI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
26. Κ. Βίτκας, ∆Ε, Τεχν. Μηχ/γίας-Ηλ/γίας-Ηλ/κής
27. Β. Μελίσσης, ∆Ε, Γεωργικού – Κτηνοτροφικού
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VII. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
28. Γ. ∆ηµοπούλου, ∆Ε-Παρασκευάστρια, Αναλύσεις εδαφών, φύλλων, νερών
(λήξη 24/4/2008)
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Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ
Α1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΟ 2008
Εντός του 2008 ολοκληρώθηκαν οι µελέτες των παρακάτω προγραµµάτων :
1. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε καλλιέργειες ελιάς
και σιταριού της Ε.Α.Σ. Έβρου και παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, Σ. Μπλαδενοπούλου
Χρηµατοδότηση: Ε.Α.Σ. Έβρου
Προϋπολογισµός: 9.100,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2007 - 2008
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένου ελαιοκάρπου και σιταριού µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Το έργο ολοκληρώθηκε το 2007.

2.

Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες
ροδακινιάς, κερασιάς και µηλιάς του Α.Σ. Άρνισσας-Καϊµακτσαλάν Ν. Πέλλας και παροχή
οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης”.

Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, Σ. Μπλαδενοπούλου, ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος
Χρηµατοδότηση: Α.Σ. Άρνισσας - Καϊµακτσαλάν Ν. Πέλλας
Προϋπολογισµός: 1.950,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2007 - 2008
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων γεωργικών προϊόντων µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Μεθοδολογία: Ελήφθησαν δείγµατα 22 εδαφών από οπωρώνες του Α.Σ. Στη συνέχεια, µε
βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, καταγράφηκαν τα προγράµµατα ορθολογικής λίπανσης
των οπωρώνων.
Αποτελέσµατα: Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη χαρακτηρίζονται , ως επί το
πλείστον, µέτρια ελαφριάς µηχανικής σύστασης, ελαφρά όξινου έως µέσου αλκαλικού pH,
χαµηλής περιεκτικότητας σε CaCO3, κανονικής (χαµηλής) ηλεκτρικής αγωγιµότητας και
µέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία. Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των
δειγµάτων εδαφών προέκυψε, ως επί το πλείστον, ανεπάρκεια σε βόριο και µαγγάνιο,
επάρκεια σε φωσφόρο σίδηρο, υπερεπάρκεια σε χαλκό και ευρεία διακύµανση (ανεπάρκεια
έως υπερεπάρκεια) στα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης

3. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες του
ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας Ν. Ηµαθίας και παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης
σε οπωρώνες µηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Α. Παπαδόπουλος, Σ. Μπλαδενοπούλου, ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος
Χρηµατοδότηση: ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας
Προϋπολογισµός: 6.900,00 €
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Έναρξη – Λήξη: 2006 - 2008
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων και ροδάκινων µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Το έργο ολοκληρώθηκε το 2007.

4. Πρόγραµµα: “Αξιολόγηση της Ελληνικής ποικιλίας ακτινιδιάς «Τσεχελίδης»”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος (Ι.Φ.∆.)
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης (Ι.Ε.Θ.), Καθ. Ι. Θεριός (Α.Π.Θ.),
Καθ. Μ. Κουκουρίκου - Πετρίδου (Α.Π.Θ.), Αντ. Πετρίδης (Α.Π.Θ.)
Χρηµατοδότηση: Εταιρεία Farma Plant
Προϋπολογισµός: 3.832,00 €
Έναρξη-Λήξη: 15-1-2007 έως 15-1-2009
Σκοπός: Προσδιορισµός των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ποικιλίας ακτινιδιάς
«Τσεχελίδη» και αξιολόγησή της κατόπιν συγκρίσεως µε την ήδη καλλιεργούµενη ποικιλία
“Hayward”.
Μεθοδολογία-Αποτελέσµατα: H ποικιλία ακτινιδιάς “Τσεχελίδης” προήλθε από µεγάλο
σποροφυτικό πληθυσµό της ποικιλίας “Hayward”. Η συστηµατική µελέτη της ποικιλίας
“Τσεχελίδης” σε σύγκριση µε την ποικιλία “Hayward” έγινε σε πειραµατικό οπωρώνα από
όπου προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία:
Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία παραγωγής (Πίνακες 1,2)
Η ποικιλία “Τσεχελίδης” είχε µεγαλύτερο αριθµό εµπορεύσιµων καρπών ανά πρέµνο,
µικρότερο αριθµό µη εµπορεύσιµων καρπών, και µεγαλύτερο συνολικό αριθµό καρπών ανά
πρέµνο σε σχέση µε την ποικιλία “Hayward” (Πίνακας 1). Επίσης, η παραγωγικότητα της
ποικιλίας ‘Τσεχελίδης” ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της “Hayward”.
Πίνακας 1.
Αριθµός
Αριθµός
Αριθµός
καρπών/πρέµνο καρπών/πρέµνο καρπών/πρέµνο

Απόδοση (Κg)
Μη
Εµπ.
εµπ. Σύνολο
102,8a
2,2
105a
29,14b
5,7
34,84b

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Εµπορεύσιµοι
Μη εµπορ.
Σύνολο
“Τσεχελίδης”
917,8a
31,8
949,6a
“Hayward”
298,4b
77,4
375,8b
Επίπεδο
σηµαντικότητας
***
NS
***
***
NS
NS (µη σηµαντική διαφορά), 0,01<P<0,05 *, 0,001<P<0,01 ** και P<0,001 ***

***

Το µέσο βάρος των εµπορεύσιµων καρπών της ποικιλίας “Τσεχελίδης” ήταν σηµαντικά
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της “Hayward”(Εικ. 1). Η συνεκτικότητα των καρπών
(αντίσταση της σάρκας στην πίεση) κατά την περίοδο της συγκοµιδής της ποικιλίας
“Hayward” ήταν µεγαλύτερη ενώ η οξύτητα των καρπών µικρότερη από την αντίστοιχη της
ποικιλίας “Τσεχελίδης”. ∆εν βρέθηκε σηµαντική διαφορά ως προς την περιεκτικότητα
διαλυτών στερεών µεταξύ των δύο ποικιλιών (Πίνακας 2).
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Πίνακας 2.

Μέσο βάρος
καρπών (g)
ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Εµπορεύσιµοι

Μη
εµπορ.

Αντίσταση
της σάρκας
στη πίεση
(Kg/cm2)

“Τσεχελίδης”

111,54a

74,38

6,37b

∆ιαλυτά
στερεά
(oBrix)
(%)

Oξύτητα
(% κιτρικό
οξύ)

5,83

1,91 a

“Hayward”
98,06b
75,48
7,42a
5,91
1,6 b
Επίπεδο
Μη
Μη
σηµαντικότητας
**
σηµαντ.
*
σηµαντ.
*
NS (µη σηµαντική διαφορά), 0,01<P<0,05 *, 0,001<P<0,01 ** και P<0,001 ***
Η συνολικά υψηλότερη απόδοση της ποικιλίας “Τσεχελίδης” οφείλεται αποκλειστικά στο
µεγαλύτερο βάρος των καρπών και επιπλέον στην απουσία µη εµπορεύσιµων καρπών.
Η ποικιλία “Τσεχελίδης” είχε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταµίνη C, φαινόλες καθώς
και µεγαλύτερη αντιοξειδωτική ικανότητα σε σχέση µε την “Hayward” (Πίνακας 3).
Πίνακας 3.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
“Τσεχελίδης”
“Hayward”

Βιταµίνη C
(mg ασκορβικού
οξέος/100g νωπού
βάρους)
69,5 a
42,9 b

Φαινόλες
Αντιοξειδωτική
mg
gallic
acid ικανότητα (µM)
equivalents (GAE)/g
fresh weight
16,83 a
6,3 a
12,33 b
4,5 b

Μέγεθος και διαστάσεις σπερµάτων των καρπών των δύο ποικιλιών
Ο αριθµός σπερµάτων των καρπών της ποικιλίας “Hayward” βρέθηκε µεγαλύτερος από τον
αντίστοιχο της ποικιλίας “Τσεχελίδης” (Πίνακας 4). Όµως, τα σπέρµατα της ποικιλίας
“Τσεχελίδης” ήταν µεγαλύτερα σε µέγεθος όπως προκύπτει από τη µέτρηση του εµβαδού
τους. ∆εν βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ του αριθµού σπερµάτων και του µεγέθους των
καρπών. ∆εν βρέθηκαν διαφορές µεταξύ των δύο ποικιλιών όσον αφορά τις διαστάσεις και
το εµβαδό των γυρεοκόκκων των ανθέων (Πίνακας 5).
Πίνακας 4. Μέγεθος και διαστάσεις σπερµάτων των καρπών των δύο ποικιλιών
Ποικιλία

∆ιαστάσεις
∆ιαστάσεις
Περίµετρος Εµβαδό
Αριθµός
σπερµάτων
σπερµάτων
(mm)
(mm2) σπερµάτων
(mm)
(mm)
Mεγάλος
Mικρός άξονας
άξονας
2,64 ax
1,70 a
6,77 a
3,52 a
684 b
“Τσεχελίδης”
2,49
b
1,64
a
6,43
a
3,20
b
833 a
“Hayward”
x
Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα στην ίδια στήλη δεν διαφέρουν
σηµαντικά (µέθοδος Duncan, P≤0,05).
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Πίνακας 5. Μέγεθος και διαστάσεις γυρεοκόκκων των ανθέων των δύο ποικιλιών
Ποικιλία

∆ιαστάσεις
γυρεοκόκκου (µm)
Άξονας

∆ιαστάσεις
Εµβαδό
γυρεοκόκκου
γυρεοκόκκου
(µm)
(µm2)
Περίµετρος
24,85 a
76,56 a
460,22 a
“Τσεχελίδης”
24,71 a
77,26 a
451,04 a
“Hayward”
x
Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα στην ίδια στήλη δεν διαφέρουν
σηµαντικά (µέθοδος Duncan, P≤0,05).

Εικ. 1. Αντιπροσωπευτικοί καρποί των ποικιλιών «Τσεχελίδης» και «Hayward».

Οι συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου στα φύλλα της ποικιλίας «Τσεχελίδης» βρέθηκαν
χαµηλότερες σε σύγκριση µε την ποικιλία “Hayward”. Οι συγκεντρώσεις καλίου,
µαγνησίου, µαγγανίου, ψευδαργύρου και σιδήρου στα φύλλα της ποικιλίας “Hayward”
βρέθηκαν χαµηλότερες σε σύγκριση µε την ποικιλία «Τσεχελίδης». Για τα υπόλοιπα
θρεπτικά στοιχεία δεν παρατηρήθηκε καµία διαφορά (Πίνακας 6).
Πίνακας 6. Συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα των ποικιλιών «Τσεχελίδης» και
“Hayward”.
N
P
K
Ca
Mg
Mn
Zn
Fe
B
x
2,16 a 0,22 a 1,39 b 3,84 a 0,47 b 115 b 14 b 102 b 48 a
“Hayward”
2b
0,18 b 1,58 a 3,73 a 0,61 a 129 a 20 a 129 a 49 a
“Τσεχελίδης”
x
Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα στην ίδια στήλη δεν διαφέρουν
σηµαντικά (µέθοδος Duncan, P≤0,05).
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Συντηρησιµότητα των καρπών
Αµέσως µετά τη συγκοµιδή, οι καρποί αποθηκεύτηκαν σε ψυκτικούς θαλάµους και κατά
διαστήµατα λαµβάνονταν δείγµατα στα οποία έγιναν οι εξής µετρήσεις: αντίσταση της
σάρκας στην πίεση, περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά και οξύτητα των καρπών.
Κατά τη συγκοµιδή των καρπών, και κυρίως κατά τη δεύτερη δειγµατοληψία (Νοέµβριος),
η συνεκτικότητα των καρπών της ποικιλίας “Hayward” ήταν µεγαλύτερη από την ποικιλία
‘Τσεχελίδης”. Από τον Ιανουάριο όµως µέχρι και τον Απρίλιο η διαφορά στη
συνεκτικότητα µεταξύ των δύο ποικιλιών µειώθηκε. Η συντήρηση των καρπών των δύο
ποικιλιών ήταν ικανοποιητική µέχρι και τα τέλη Απριλίου.
Η περιεκτικότητα των καρπών σε διαλυτά στερεά αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της
συντήρησης. Κατά τη συγκοµιδή των καρπών, δεν βρέθηκαν διαφορές µεταξύ των δύο
ποικιλιών. Από τη δεύτερη δειγµατοληψία και έπειτα (Νοέµβριος-Απρίλιος), η ποικιλία
“Hayward” παρουσίασε τάση µεγαλύτερης αύξησης στην περιεκτικότητα σε διαλυτά
στερεά.
Η οξύτητα των καρπών µειώθηκε κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Κατά τη συγκοµιδή
των καρπών και µέχρι τον Νοέµβριο η οξύτητα των καρπών της ποικιλίας ‘Τσεχελίδης”
ήταν µεγαλύτερη από εκείνη της “Hayward”. Στο επόµενο διάστηµα η οξύτητα των καρπών
των δύο ποικιλιών δεν διέφερε σηµαντικά.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τις σχετικές παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τον
πειραµατικό οπωρώνα ακτινιδιάς κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2008, φαίνεται ότι η νέα
ποικιλία “Τσεχελίδης” διαθέτει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι της κύριας
καλλιεργούµενης ποικιλίας “Hayward” και αξιολογείται ως µια υποσχόµενη νέα ποικιλία
ακτινιδιάς.

5. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών σε καλλιέργειες διαφόρων
περιοχών της Β. Ελλάδας για λογαριασµό της SULPHUR ΕΛΛΑΣ ”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Χρηµατοδότηση: «SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
Προϋπολογισµός: 1.120,00 €
Έναρξη – Λήξη: 4/2/2008 - 3/8/2008
Σκοπός: Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής
πρακτικής.
Μεθοδολογία: ∆ιενεργήθηκαν αναλύσεις 20 δειγµάτων εδαφών και καταγράφηκαν τα
αποτελέσµατα.
Αποτελέσµατα: Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη χαρακτηρίζονται , ως επί το
πλείστον, ελαφριάς µηχανικής σύστασης, αλκαλικού pH, χαµηλής έως µηδενικής
περιεκτικότητας σε CaCO3, κανονικής (χαµηλής) ηλεκτρικής αγωγιµότητας και χαµηλής έως
µέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία. Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των
δειγµάτων εδαφών προέκυψε, ως επί το πλείστον, ανεπάρκεια σε βόριο και µαγγάνιο,
επάρκεια σε ασβέστιο, µαγνήσιο και χαλκό, υπερεπάρκεια σε φωσφόρο και σίδηρο και
ευρεία διακύµανση σε κάλιο και ψευδάργυρο.
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6. Πρόγραµµα: “ ∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών σε οπωρώνες κερασιάς και άλλες
καλλιέργειες για λογαριασµό του «Α.Σ. Πέτρας Πιερίας» και παροχή οδηγιών για εφαρµογή
ορθολογικής λίπανσης ”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, Π. Ψωµά
Χρηµατοδότηση: «Α.Σ. Πέτρας Πιερίας»
Προϋπολογισµός: 1.400,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2007 - 2008
Σκοπός: Η παραγωγή κερασιών σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής.
Αποτελέσµατα: Το έργο ολοκληρώθηκε το 2007.

7.

Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες µηλιάς
του Α.Σ. Ζαγοράς Πηλίου και παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης ”.

Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, Π. Ψωµά, Π. Μπογιατζής
Χρηµατοδότηση: «Α.Σ. Ζαγοράς Πηλίου»
Προϋπολογισµός: 14.000,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2007 - 2008
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Μεθοδολογία: Ελήφθησαν δείγµατα 277 (εκ των οποίων 115 το 2007)εδαφών και 118
φύλλων από οπωρώνες µηλιάς. Στη συνέχεια, µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης,
καταγράφηκαν τα προγράµµατα ορθολογικής λίπανσης, τα οποία παραδόθηκαν στον Α.Σ.
Αποτελέσµατα : Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη χαρακτηρίζονται , ως επί το
πλείστον, µέτρια ελαφριάς µηχανικής σύστασης, ελαφρά έως µέτρια όξινου pH, πολύ
χαµηλής έως µηδενικής περιεκτικότητας σε CaCO3, κανονικής (χαµηλής) ηλεκτρικής
αγωγιµότητας και υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία. Από τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης των δειγµάτων εδαφών προέκυψε, ως επί το πλείστον, ανεπάρκεια σε ασβέστιο,
βόριο, µαγγάνιο και µαγνήσιο και υπερεπάρκεια σε φωσφόρο, κάλιο, ψευδάργυρο, σίδηρο
και χαλκό (Σχήµα 1). Όσο αφορά τα φύλλα παρουσιάστηκε ανεπάρκεια σε φωσφόρο,
βόριο, ψευδάργυρο και ασβέστιο, υπερεπάρκεια σε άζωτο και κάλιο και ευρεία
διακύµανση σε µαγγάνιο (Σχήµα 2).
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Σχήµα 1. Συχνότητα κατανοµής ασβεστίου σε εδάφη οπωρώνων µηλιάς του Α.Σ. Ζαγοράς
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Σχήµα 2. Συχνότητα κατανοµής ασβεστίου σε φύλλα οπωρώνων µηλιάς του Α.Σ. Ζαγοράς
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης.

8. Πρόγραµµα: “∆ιερεύνηση της γονιµότητας των εδαφών των οπωρώνων της περιοχής
Καστοριάς καθώς και ορθολογική χρήση λιπασµάτων για τη βελτίωση της απόδοσης και την
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, ∆ρ. Ν. Καραγιαννίδης, Σ. Μπλαδενοπούλου
Χρηµατοδότηση: Γεωργική Εταιρεία Οπωροκηπευτικών Καστοριάς (ΓΕΟΚ)
Προϋπολογισµός: 9.900,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2004-2008
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.
Μεθοδολογία: Πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε οπωρώνες κυρίως µηλιάς από όπου
ελήφθησαν 76 δείγµατα εδαφών. Στη συνέχεια, µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης,
καταγράφηκαν τα προγράµµατα ορθολογικής λίπανσης, τα οποία παραδόθηκαν στον Α.Σ.
Αποτελέσµατα : Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη χαρακτηρίζονται , ως επί το
πλείστον, µέτρια ελαφριάς έως µέσης µηχανικής σύστασης, ελαφρά όξινου έως ελαφρά
αλκαλικού pH, πολύ χαµηλής έως µηδενικής περιεκτικότητας σε CaCO3, κανονικής (χαµηλής)
ηλεκτρικής αγωγιµότητας και µέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία. Από τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης των δειγµάτων εδαφών προέκυψε, ως επί το πλείστον,
ανεπάρκεια σε ασβέστιο, βόριο, µαγνήσιο και µαγγάνιο, επάρκεια σε κάλιο, υπερεπάρκεια
σε φωσφόρο, ψευδάργυρο, σίδηρο και χαλκό (Σχήµα 3).
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Σχήµα 3. Συχνότητα κατανοµής φωσφόρου σε εδάφη οπωρώνων µηλιάς της ΓΕΟΚ
Καστοριάς
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Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης

9.

Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών, φύλλων και νερού
άρδευσης, σε µονοετείς και πολυετείς καλλιέργειες περιοχών της Βορείου Ελλάδας και
παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης για λογαριασµό της
ΑΓΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.”.

Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Χρηµατοδότηση: «ΑΓΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.»
Προϋπολογισµός: 9.750,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008 - 2009
Σκοπός: Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής
πρακτικής.
Μεθοδολογία: Ελήφθησαν δείγµατα 121 εδαφών και 48 φύλλων. Στη συνέχεια, µε βάση τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης, καταγράφηκαν τα προγράµµατα ορθολογικής λίπανσης, τα
οποία παραδόθηκαν στην εταιρεία.
Αποτελέσµατα : Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη χαρακτηρίζονται , ως επί το
πλείστον, µέτρια ελαφριάς έως µέσης µηχανικής σύστασης, αλκαλικού pH, χαµηλής
περιεκτικότητας σε CaCO3, κανονικής (χαµηλής) ηλεκτρικής αγωγιµότητας και χαµηλής έως
µέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία. Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των
δειγµάτων εδαφών προέκυψε, ως επί το πλείστον, ανεπάρκεια σε βόριο και µαγγάνιο,
επάρκεια έως υπερεπάρκεια σε κάλιο, ασβέστιο, ψευδάργυρο και σίδηρο, υπερεπάρκεια σε
χαλκό και ευρεία διακύµανση στα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία. Όσο αφορά τα φύλλα
παρουσιάστηκε ανεπάρκεια σε άζωτο, κάλιο, φωσφόρο και ψευδάργυρο, επάρκεια σε
ασβέστιο, βόριο, µαγγάνιο, σίδηρο και χαλκό και υπερεπάρκεια σε µαγνήσιο (Σχήµα 4).
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Σχήµα 4. Συχνότητα κατανοµής φωσφόρου σε φύλλα οπωρώνων ακτινιδιάς
«ΑΓΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.»

της

Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν οδηγίες για την ορθολογική χρήση λιπασµάτων σύµφωνα µε
τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής.
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10. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και νερού άρδευσης σε
καλλιέργειες καλαµποκιού, βαµβακιού και βιοµηχανικής τοµάτας διαφόρων περιοχών
της Ελλάδας και παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης για λογαριασµό
της ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΪΟΝΙΡ ΧΑΪ –
ΜΠΡΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Χρηµατοδότηση: «ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΪΟΝΙΡ ΧΑΪ
– ΜΠΡΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Προϋπολογισµός: 5.800,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008 -2009
Σκοπός: Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής
πρακτικής.
Μεθοδολογία: Ελήφθησαν δείγµατα 250 εδαφών. Στη συνέχεια, µε βάση τα αποτελέσµατα
της ανάλυσης, καταγράφηκαν τα προγράµµατα ορθολογικής λίπανσης, τα οποία παραδόθηκαν
στην εταιρεία.
Αποτελέσµατα : Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη χαρακτηρίζονται , ως επί το
πλείστον, µέσης έως υψηλής εναλλακτικής ικανότητας (CEC), µέτρια ελαφράς έως µέτριας
βαριάς µηχανικής σύστασης, αλκαλικού pH, ευρείας διακύµανσης σε CaCO3, κανονικής
(χαµηλής) ηλεκτρικής αγωγιµότητας και µέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική
ουσία (Σχήµα 5). Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δειγµάτων εδαφών προέκυψε, ως
επί το πλείστον, ανεπάρκεια σε µαγγάνιο και ψευδάργυρο, επάρκεια σε κάλιο, βόριο και
σίδηρο, υπερεπάρκεια σε ασβέστιο, µαγνήσιο και χαλκό και ευρεία διακύµανση σε
φωσφόρο.
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Σχήµα 5. Συχνότητα κατανοµής εναλλακτικής ικανότητας σε εδάφη της «ΠΑΪΟΝΙΡ ΧΑΪ
– ΜΠΡΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν οδηγίες για την ορθολογική χρήση λιπασµάτων σύµφωνα µε
τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής.

11. Πρόγραµµα: “ ∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών, φύλλων και νερού άρδευσης
σε µονοετείς και πολυετείς καλλιέργειες περιοχών της Βορείου Ελλάδας και παροχή
οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης για λογαριασµό του κ. Νικ. Ταραζά ”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
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Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Χρηµατοδότηση: «Νικόλαος Ταραζάς»
Προϋπολογισµός: 4.500,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008 -2009
Σκοπός: Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής
πρακτικής.
Μεθοδολογία: Ελήφθησαν δείγµατα 27 εδαφών και 12 φύλλων. Στη συνέχεια, µε βάση τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης, καταγράφηκαν τα προγράµµατα ορθολογικής λίπανσης, τα
οποία παραδόθηκαν στον εργοδότη.
Αποτελέσµατα : Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη χαρακτηρίζονται , ως επί το
πλείστον, µέτρια ελαφριάς έως µέσης µηχανικής σύστασης, µέσο αλκαλικού pH, µέσης έως
υψηλής περιεκτικότητας σε CaCO3, κανονικής (χαµηλής) ηλεκτρικής αγωγιµότητας και
χαµηλής έως µέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία. Από τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης των δειγµάτων εδαφών προέκυψε, ως επί το πλείστον, ανεπάρκεια σε βόριο και
µαγγάνιο, επάρκεια σε φωσφόρο, µαγνήσιο και σίδηρο υπερεπάρκεια σε κάλιο, ασβέστιο
και χαλκό και ευρεία διακύµανση σε ψευδάργυρο. Όσο αφορά τα φύλλα παρουσιάστηκε
υπερεπάρκεια σε µαγνήσιο και χαλκό και επάρκεια στα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν οδηγίες για την ορθολογική χρήση λιπασµάτων σύµφωνα
µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής.

12. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων φύλλων και νερού 2άρδευσης σε
οπωρώνες του Α.Σ. Παλαιφύτου Ν. Πέλλας και παροχή οδηγιών για εφαρµογή
ορθολογικής λίπανσης”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Χρηµατοδότηση: «Α.Σ. Παλαιφύτου Ν. Πέλλας»
Προϋπολογισµός: 750,00 €
Έναρξη – Λήξη: 13/6/2008-31/12/2008
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων ροδάκινων µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.
Μεθοδολογία: Ελήφθησαν 25 δείγµατα φύλλων και 2 νερού άρδευσης. Στη συνέχεια, µε βάση
τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, καταγράφηκαν τα προγράµµατα ορθολογικής λίπανσης, τα
οποία παραδόθηκαν στον Α.Σ.
Αποτελέσµατα: Όσο αφορά τα φύλλα παρουσιάστηκε ανεπάρκεια σε φωσφόρο,
υπερεπάρκεια σε ασβέστιο, µαγνήσιο και χαλκό και επάρκεια στα υπόλοιπα θρεπτικά
στοιχεία (Σχήµα 6).
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Σχήµα 6. Συχνότητα κατανοµής φωσφόρου σε φύλλα οπωρώνων ροδακινιάς του Α.Σ.
Παλαιφύτου
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Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης.

13. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων φύλλων και νερού άρδευσης σε
οπωρώνες του Α.Σ. ∆ροσερού Ν. Πέλλας και παροχή οδηγιών για εφαρµογή
ορθολογικής λίπανσης”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Χρηµατοδότηση: «Α.Σ. ∆ροσερού Ν. Πέλλας»
Προϋπολογισµός: 750,00 €
Έναρξη – Λήξη: 13/6/2008-31/12/2008
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων ροδάκινων µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.
Μεθοδολογία: Ελήφθησαν 25 δείγµατα φύλλων και 1 δείγµα νερού άρδευσης. Στη συνέχεια,
µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, καταγράφηκαν τα προγράµµατα ορθολογικής
λίπανσης, τα οποία παραδόθηκαν στον Α.Σ.
Αποτελέσµατα: Όσο αφορά τα φύλλα παρουσιάστηκε ανεπάρκεια σε φωσφόρο και
ψευδάργυρο, υπερεπάρκεια σε ασβέστιο, µαγνήσιο και χαλκό και επάρκεια στα υπόλοιπα
θρεπτικά στοιχεία.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης.

14. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων φύλλων και νερού άρδευσης σε
οπωρώνες ροδακινιάς του Α.Σ. Π. Μυλοτόπου Ν. Πέλλας και παροχή οδηγιών για
εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Χρηµατοδότηση: «Α.Σ. Π. Μυλοτόπου»
Προϋπολογισµός: 550,00 €
Έναρξη – Λήξη: 25/6/2008-31/12/2008
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων ροδάκινων µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.
Μεθοδολογία: Ελήφθησαν 13 δείγµατα φύλλων και 1 δείγµα νερού άρδευσης. Στη συνέχεια,
µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, καταγράφηκαν τα προγράµµατα ορθολογικής
λίπανσης, τα οποία παραδόθηκαν στον Α.Σ.
Αποτελέσµατα: Όσο αφορά τα φύλλα παρουσιάστηκε ανεπάρκεια σε φωσφόρο,
υπερεπάρκεια σε ασβέστιο, µαγνήσιο και χαλκό και επάρκεια στα υπόλοιπα θρεπτικά
στοιχεία.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης.
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15. Πρόγραµµα: «Tεχνική έκθεση για τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης για άρδευση
των επεξεργασµένων λυµάτων του Νέου Βιοµηχανικού Πλυντηρίου» στη θέση
«ΠΟΤΑΜΙΑ» των Οινοφύτων Βοιωτίας της εταιρείας “GMP INTERNATIONAL
TRADE POWER SΑ”
Συµµετέχοντες φορείς: ΕΘΙΑΓΕ/ Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης,
“GMP INTERNATIONAL TRADE POWER SA”
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: Φραντζής Παπαδόπουλος, Aν. ερευνητής
Ερευνητική οµάδα: 1. ∆ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, Τακτικός Ερευνητής
2. Μεταξά Ειρήνη, Γεωλόγος, M.Sc. Εγγείων Βελτιώσεων
Χρηµατοδότηση: “GMP INTERNATIONAL TRADE POWER SA”
Προϋπολογισµός: 4.165,00 €
Έναρξη – Λήξη: 13-06-2008 έως 12-08-2008
Σκοπός: Η διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιµοποίησης για άρδευση των
επεξεργασµένων λυµάτων του «Νέου Βιοµηχανικού Πλυντηρίου» στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ»
των Οινοφύτων Βοιωτίας της εταιρείας “GMP INTERNATIONAL TRADE POWER SA”
και η εκπόνηση τεχνικής έκθεσης σχετικής µε το υπόψη θέµα
Μεθοδολογία: Η µελέτη αφορά την επαναχρησιµοποίηση για άρδευση των
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων του βιοµηχανικού πλυντηρίου ξενοδοχειακού ιµατισµού
“GMP”, που βρίσκεται στη θέση «Ποταµιά» του δήµου Οινοφύτων του νοµού Βοιωτίας. Η
θέση του συγκροτήµατος είναι πλησίον του Ασωπού ποταµού, ενώ παράλληλα γειτνιάζει µε
έκταση του δήµου Οινοφύτων, η οποία παλαιότερα είχε χρησιµοποιηθεί ως λατοµείο
αδρανών υλικών και σήµερα βρίσκεται σε φάση ανάπλασής της σε χώρο πρασίνου. Η
ποσότητα των 250 m3/ηµέρα των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, µπορεί να
επαναχρησιµοποιηθεί τη θερινή περίοδο για άρδευση µε σταγόνες, της έκτασης των 75
στρεµµάτων του υπό ανάπλαση χώρου, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόµενα όρια από την
Μ.Π.Ε., που προβλέπουν διάθεσή τους στον Ασωπό ποταµό.
Ο Ασωπός ποταµός παρουσιάζει σοβαρή υποβάθµιση, λόγω των εξαιρετικά υψηλής
αλατότητας και pH και γι’ αυτό δεν συνιστάται η χρήση του για άρδευση. Παράλληλα,
υπάρχει έντονη ανησυχία µεταξύ της τοπικής κοινωνίας, λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων
χρωµίου, που έχουν ανιχνευθεί στα υπόγεια νερά της ευρύτερης περιοχής των Οινοφύτων.
Οι συγκεντρώσεις ολικού χρωµίου, που ανιχνεύθηκαν την τελευταία διετία, στην ευρύτερη
περιοχή, ποικίλλουν από 10 έως 136 µg /l.
Η συγκεκριµένη εφαρµογή, που υλοποιείται µε τη συνεργασία του δήµου Οινοφύτων,
µπορεί να αποτελέσει ένα πιλοτικό έργο, που θα επιτρέψει στο άµεσο µέλλον και άλλες
επιχειρήσεις της περιοχής να οδηγηθούν σε παρόµοιες εφαρµογές διάθεσης των
επεξεργασµένων λυµάτων τους. Η διαδικασία αυτή µπορεί να συµβάλει στην εξυγίανση του
Ασωπού ποταµού και του υπόγειου υδροφορέα, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιηθούν
σηµαντικές ποσότητες υδατικών πόρων.
Αποτελέσµατα: Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα του βιοµηχανικού πλυντηρίου
ξενοδοχειακού ιµατισµού της εταιρείας “GMP”, µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν τη
θερινή περίοδο για άρδευση µε σταγόνες, της παρακείµενης υπό ανάπλαση έκτασης (πρώην
λατοµείο), εφόσον τηρούν τα προβλεπόµενα από την Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) όρια, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις για επαναχρησιµοποίηση. Η
ωριµότητα εφαρµογής της προτεινόµενης επαναχρησιµοποίησης είναι σε υψηλό βαθµό,
αφού έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικότερα έργα υποδοµής στην υπό ανάπλαση έκταση.
Η απαιτούµενη παροχή για τη λειτουργία του πλυντηρίου, θα προέρχεται από το δίκτυο της
ΕΥ∆ΑΠ. Έτσι, θα εξασφαλιστεί η καταλληλότητα (από πλευράς αλατότητας) της
επαναχρησιµοποίησης για άρδευση, ενώ την χειµερινή περίοδο, που οι επεξεργασµένες
εκροές θα διατίθενται στον Ασωπό θα συµβάλλουν στην εξυγίανσή του.
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16. Πρόγραµµα: «Αναβάθµιση εξοπλισµού και παρεχόµενων υπηρεσιών στον αγροτικό
τοµέα – Βελτίωση και αναβάθµιση ερευνητικών µονάδων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε».
ΕΘΙΑΓΕ/ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
ΕΘΙΑΓΕ/ Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών
ΕΘΙΑΓΕ/ Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης
ΕΘΙΑΓΕ/ Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων
ΕΘΙΑΓΕ/ Ινστιτούτο Σιτηρών
ΕΘΙΑΓΕ/ Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας – Θράκης/
Τµήµα Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών
ΕΘΙΑΓΕ/ Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. Σµαρώ Σωτηράκη, Αν. ερευνήτρια του
ΕΘΙΑΓΕ/ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
Θεσσαλονίκης
Επιστηµονικός υπεύθυνος για το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης: Φραντζής
Παπαδόπουλος, Αν. ερευνητής
Χρηµατοδότηση: ΓΓΕΤ, Πρόγραµµα ΜΟΧΛΟΣ, Κωδικός υποέργου 05 MOXLOS 05
Αρχικός συνολικός προϋπολογισµός: 567.350,00 €
Εγκριθείς προϋπολογισµός για το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης: 31.823,70 €
Έναρξη – Λήξη: 1-9-2006 έως 30-6-2008
Σκοπός του όλου έργου:
Συµµετέχοντες φορείς:

Επένδυση στην ανάπτυξη νέας γνώσης και τεχνολογικής καινοτοµίας και
ενσωµάτωσής τους σε όλες τις φάσεις της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας, στη
µεταποίηση και στο περιβάλλον.
Ανάπτυξη συµπληρωµατικών και συνεργιστικών δράσεων των τοµέων φυτικής και
ζωικής παραγωγής
∆ιαχρονική παρακολούθηση (monitoring) της ποιότητας των φυσικών πόρων του
αγροοικοσυστήµατος για την έγκαιρη και επιστηµονική αντιµετώπιση τυχόν
προβληµάτων ( π.χ. υποβάθµιση, ρύπανση).
Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων µορφών γεωργίας π.χ. βιολογική γεωργία (φυτική και
ζωική παραγωγή), χρήση νέων προϊόντων για την αντιµετώπιση εχθρών των
καλλιεργειών, παραγωγή νεοφανών τροφίµων (novel food), διερεύνηση οικονοµικής
εκµετάλλευσης των non-food products (βιοενεργά φυτά, αρωµατικά &
φαρµακευτικά κλπ).
Μείωση των εισροών στο αγροοικοσύστηµα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
λιπάσµατα, υδατικοί πόροι) και αναδιάρθρωση των καλλιεργειών µε κατεύθυνση τη
χρήση ανταγωνιστικών και ολιγότερο απαιτητικών σε νερό και ενέργεια φυτών.
Πολλές από τις δράσεις και κατευθύνσεις, που αναφέρονται παραπάνω, αποτυπώνονται στις
επί µέρους δραστηριότητες των ερευνητικών µονάδων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που
δραστηριοποιούνται στη Κεντρική Μακεδονία, ενώ η υλοποίηση του έργου παρέχει το
συγκριτικό πλεονέκτηµα της ολόπλευρης αντιµετώπισης σύνθετων προβληµάτων, απόρροια
της εντατικοποίησης της Ελληνικής Γεωργίας. Επί πλέον η µοναδικότητα, που
παρουσιάζεται στο εγχείρηµα της συνεργασίας διαφορετικών ερευνητικών µονάδων του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. σε διαφορετικά θεµατικά πεδία της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας,
αποτελεί εργαλείο για τον προσδιορισµό των κρίσιµων παραγόντων, των κινητήριων
δυνάµεων, των συνεχειών - ασυνεχειών και των ευκαιριών του αγροτικού τοµέα της
Κεντρικής Μακεδονίας.
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Σκοπός του έργου, που αφορά το Ι.Ε.Θ. : Η δηµιουργία πακέτου συµβουλευτικής για τη
λίπανση καλλιεργειών αντίστοιχων µε τις καλλιέργειες των πακέτων εργασίας (σιτηρά,
σίκαλη, βρώµη, κτηνοτροφικά φυτά, αρωµατικά φυτά)
Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, που αφορά το Ι.Ε.Θ : Στα πλαίσια του
προγράµµατος µελετήθηκαν δείγµατα εδαφών από διάφορες καλλιέργειες για να
συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά µε τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος
και τα καλλιεργούµενα φυτά καθώς και λοιπών εδαφολογικών παραµέτρων, όπως το pH, η
οργανική ουσία και η µηχανική σύσταση. Για το σκοπό αυτό έγινε αρχικά διερεύνηση της
διεθνούς βιβλιογραφίας µε σκοπό την επιλογή των κατάλληλων µεθόδων και σύσταση των
αντίστοιχων ερευνητικών πρωτοκόλλων.
Έγινε ο προσδιορισµός των προς ανάλυση εδαφών, η συλλογή δειγµάτων εδάφους από
διάφορες καλλιέργειες όπως για παράδειγµα βρώµης, σίκαλης και αρωµατικών φυτών και η
ανάλυση των δειγµάτων.
Τα παραπάνω στοιχεία συλλέχθηκαν για να χρησιµοποιηθούν στη δηµιουργία πακέτου
συµβουλευτικής που θα χρησιµοποιηθεί από το κάθε παραγωγό για τη σωστή λίπανση των
καλλιεργειών του. Επιπλέον στα πλαίσια της συνεργασίας των Ινστιτούτων του ΕΘΙΑΓΕ,
ένα τέτοιο πακέτο θα χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση της καλλιέργειας κτηνοτροφικών
φυτών (Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών και Ινστιτούτο Σιτηρών) και αρωµατικών
φυτών για την προσθήκη τους στα σιτηρέσια ζώων (Τµήµα Αρωµατικών και
Φαρµακευτικών Φυτών )
Εξοπλισµός, που αποκτήθηκε από Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης:
α/α
1
2

3
4

5

Ε

Είδος Εξοπλισµού

Αξία σε €

Μια προχοϊδα τιτλοδότης
ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙ∆Η Α.Ε.
Μια συσκευή µονής απόσταξης
νερού
ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙ∆Η Α.Ε.
Μια Προχοϊδα Τιτλοδότη
MEGA – LAB
Μία Συσκευή πέψης εκχύλισης
δειγµάτων µε χρήση µικροκυµάτων
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε
Ένα φασµατοφωτόµετρο
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε

2.990,00
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1.495,00

2.450,00
18.300,00

7.300,00

Α2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Κατά την περίοδο 2008-2009 υλοποιούνται οι µελέτες των παρακάτω προγραµµάτων :
1. Πρόγραµµα: “Αξιολόγηση της ποικιλίας µηλιάς «Fuji kiku 8»”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος (Ι.Φ.∆.)
Ερευνητική οµάδα: Καθ. Ι. Θεριός (Α.Π.Θ.), ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης (Ι.Ε.Θ.), ∆ρ. Θ. Θωµίδης
(Α.Τ.Ε.Ι.)
Χρηµατοδότηση: «Φυτώρια Πουλτσίδη»
Προϋπολογισµός: 3.582,00 €
Έναρξη-Λήξη: 1-4-2007 έως 1-4-2009
Σκοπός: Προσδιορισµός των ποιοτικών χαρακτηριστικών, των απαιτήσεών σε θρεπτικά
στοιχεία και της µετασυλλεκτικής συµπεριφοράς της ποικιλίας µηλιάς ‘Fuji kiku 8’.
Αποτελέσµατα: Κατά το έτος 2008 σε οπωρώνες της ορεινής περιοχής του νοµού Πέλλας
πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις και προσδιορισµοί στις ποικιλίες Fuji Kiku, Red Kan
(κλώνος Red Delicious) και Red Jonaprince (κλώνος Jonagold) που αφορούσαν ποσοτικά
και ποιοτικά στοιχεία παραγωγής.
Οι καρποί της ποικιλίας Fuji Kiku ωριµάζουν το πρώτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου. Η
ποικιλία Fuji Kiku παρουσιάζει πολύ µεγάλη καρπόδεση και ελάχιστα ποσοστά
καρπόπτωσης στις διάφορες φάσεις. Το σχήµα των καρπών της είναι σχεδόν σφαιρικό,
πεπλατυσµένο, µε ευρεία κοιλότητα κάλυκα. Ο λόγος ύψος/διάµετρος σε δείγµατα του
κλώνου Fuji Kiku κατά το έτος 2008 ήταν 0,82, ενώ των ποικιλιών Red Kan και Red
Jonaprince ήταν 0,93 και 0,90 αντίστοιχα. Έχει περισσότερα σπέρµατα ανά καρπό (7) σε
σχέση µε τις ποικιλίες Red Kan (4) και Red Jonaprince (4).
Κατά τη συγκοµιδή, η αντίσταση της σάρκας των καρπών στην πίεση της ποικιλίας Fuji
Kiku βρέθηκε 7,0 kg/cm2, ενώ των ποικιλιών Red Kan και Red Jonaprince 6,78 και 6,70. Η
σάρκα του καρπού της ποικιλίας Fuji Kiku είναι πολύ εύχυµη, πολύ γλυκιά µε
περιεκτικότητα σε ολικά διαλυτά στερεά 17,0ο Brix έναντι 12,8 και 15,3 των ποικιλιών Red
Kan και Red Jonaprince, µε περιεκτικότητα σε ολικά σάκχαρα 136,7 γραµ. ανά λίτρο
χυµού, έναντι 94.5 και 112 των ποικιλιών Red Kan και Red Jonaprince, µε περιεκτικότητα
σε µηλικό οξύ 3,72 γραµ. ανά λίτρο χυµού έναντι 3,32 και 5,21 των ποικιλιών Red Kan και
Red Jonaprince. Η ποιότητα της ποικιλίας Fuji Kiku, όπως αυτή εκφράζεται από το δείκτη
Thiault κατά τη συγκοµιδή των καρπών, είναι σηµαντικά υψηλότερη από την ποικιλία Red
Kan. Ο δείκτης Thiault (άθροισµα σακχάρων συν δεκαπλάσιο του µηλικού οξέος) κατά τη
συγκοµιδή της ποικιλίας Fuji Kiku βρέθηκε 173.9 έναντι 127.7 και 164.1 των ποικιλιών
Red Kan και Red Jonaprince. Η περιεκτικότητα της ποικιλίας Fuji Kiku σε βιταµίνη C
βρέθηκε 7,5 mg/100 g νωπού βάρους, ενώ των ποικιλιών Red Kan και Red Jonaprince 6.7
και 5,5 αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια της συντήρησης σε ψυκτικούς θαλάµους δείγµατα λαµβάνονται κατά
τακτά χρονικά διαστήµατα και οι παρατηρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη.
Οι συγκεντρώσεις αζώτου, φωσφόρου, σιδήρου, βορίου και µαγγανίου στα φύλλα της
ποικιλίας Fuji Kiku βρέθηκαν σηµαντικά υψηλότερες σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες της
ποικιλίας Red Jonaprince, η συγκέντρωση ασβεστίου χαµηλότερη, ενώ για τα υπόλοιπα
θρεπτικά στοιχεία δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές. Οι συγκεντρώσεις ασβεστίου και
ψευδαργύρου στα φύλλα της ποικιλίας Fuji Kiku βρέθηκαν σηµαντικά υψηλότερες σε
σύγκριση µε την ποικιλία Red Kan, οι συγκεντρώσεις αζώτου, καλίου, µαγγανίου, σιδήρου
και βορίου χαµηλότερες, ενώ για τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία δεν βρέθηκαν σηµαντικές
διαφορές.
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ΦΥΛΛΑ

Ν
(% ξ.β)

P
(% ξ.β)

K
(% ξ.β)

Ca
(% ξ.β)

Mg
(% ξ.β)

Mn
(ppm)

JONAPRINCE
FUJI KIKU

2,22bx
2,4a

0,13b
0,17a

0,86a
0,82a

2,61a
2,44b

0,4a
0,44a

38b
42a

20a
23a

96b
113a

38b
44a

RED KAN
FUJI KIKU

2,37a
2,27b

0,21a
0,24a

1,01a
0,92b

2,37b
2,46a

0,32a
0,29a

80a
73b

17b
22a

107a
97b

41a
33b

ΚΑΡΠΟΙ
RED KAN
FUJI KIKU
JONAPRINCE

Ν
(% ξ.β)
0,41b
0,55a
0,38b

P
(% ξ.β)
0,08ab
0,05b
0,10a

K
(% ξ.β)
0,81a
0,50c
0,76b

Ca
(% ξ.β)
0,08a
0,07a
0,07a

Mg
(% ξ.β)
0,05a
0,03b
0,04ab

Mn
(ppm)
5a
4a
4a

Σχέσεις
θρεπτικών
στοιχείων σε
καρπούς
RED KAN
FUJI KIKU
JONAPRINCE

N/Ca
5,13
7,85
5,43

K/Ca
10,12
7,14
10,86

K+Mg/Ca
10,75
7,57
11,43

Zn
Fe
B
(ppm) (ppm) (ppm)

Zn
Fe
B
(ppm) (ppm) (ppm)
1a
13a
21b
2a
11b
17c
2a
14a
31a

x

Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα στην ίδια στήλη για τον κάθε φυτικό ιστό δεν διαφέρουν
σηµαντικά (µέθοδος Duncan, P≤0,05).

H συγκέντρωση αζώτου των καρπών της ποικιλίας Fuji Kiku βρέθηκε σηµαντικά
υψηλότερη, ενώ η συγκέντρωση σιδήρου χαµηλότερη σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες των
άλλων ποικιλιών. Οι συγκεντρώσεις φωσφόρου και βορίου των καρπών της ποικιλίας
Jonaprince βρέθηκαν υψηλότερες σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες των άλλων ποικιλιών. Οι
συγκεντρώσεις Ca, Mn και Zn δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των ποικιλιών. Οι σχέσεις
K/Ca και K+Mg/Ca στους καρπούς της ποικιλίας Fuji Kiku βρέθηκαν χαµηλότερες σε
σύγκριση µε τις αντίστοιχες των άλλων ποικιλιών. Οι µετρήσεις αυτές σε συνδυασµό µε τον
υψηλότερο δείκτη Thiault της ποικιλίας Fuji Kiku είναι ένας δείκτης καλύτερης
συντηρησιµότητας των καρπών της ποικιλίας.

2. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες µηλιάς
και ροδακινιάς του Α.Σ. Βελβεντού Ν. Κοζάνης «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» και παροχή οδηγιών για
εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, Σ. Μπλαδενοπούλου
Χρηµατοδότηση: Α.Σ.Βελβεντού «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ»
Προϋπολογισµός: 5.700,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2006-2009
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων και ροδάκινων µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις εδάφους από 39 οπωρώνες και
φύλλων από 9 οπωρώνες. Τα αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης των εδαφών δεν
ολοκληρώθηκαν ακόµη.
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Από τα αποτελέσµατα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι οπωρώνες είναι
ανεπαρκείς σε ψευδάργυρο και φωσφόρο, επαρκείς σε άζωτο, κάλιο, βόριο, σίδηρο και
µαγγάνιο, υπερεπαρκείς σε ασβέστιο, µαγνήσιο και χαλκό, επαρκείς έως υπερεπαρκείς σε
άζωτο, ασβέστιο και µαγγάνιο και ανεπαρκείς έως επαρκείς σε ψευδάργυρο.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης

3.

Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών, φύλλων και νερού
άρδευσης σε οπωρώνες ροδακινιάς, κερασιάς και µηλιάς του Α.Σ. Άρνισσας
«Καϊµακτσαλάν» Ο.Π. – Ε.Γ.Α. Ν. Πέλλας και παροχή οδηγιών για εφαρµογή
ορθολογικής λίπανσης”.

Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος
Χρηµατοδότηση: Α.Σ. Άρνισσας «Καϊµακτσαλάν»
Προϋπολογισµός: 1.550,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008-2009
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων και ροδάκινων µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις εδάφους από 21 οπωρώνες. Από τα
αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη χαρακτηρίζονται, ως επί το πλείστον, µέτρια ελαφριάς
µηχανικής σύστασης, αλκαλικού pH, χαµηλής περιεκτικότητας σε CaCO3, κανονικής
(χαµηλής) ηλεκτρικής αγωγιµότητας και µέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία. Επιπλέον,
τα εδάφη χαρακτηρίζονται, ως επί το πλείστον, ανεπαρκή σε ασβέστιο, βόριο, µαγγάνιο και
µαγνήσιο, και ευρείας διακύµανσης σε κάλιο και υπερεπαρκή στα υπόλοιπα θρεπτικά
στοιχεία.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης

4. Πρόγραµµα: “Αξιολόγηση ποικιλιών χειµερινών σιτηρών στο Ν. Έβρου”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. Κ. Μπλαδενόπουλος
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Σ. Κοτζαµανίδης, ∆ρ. ∆. Κατσαντώνης, Μ. Παπαγεωργίου,
∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Χρηµατοδότηση: Νοµαρχία Έβρου
Προϋπολογισµός: 21.000,00 €
Έναρξη – Λήξη: 1-10-2007 έως 1-10-2009.
Σκοπός: Αξιολόγηση 24 ελληνικών και ξένων ποικιλιών χειµερινών σιτηρών, ήτοι:
Μαλακό σιτάρι 9, σκληρό σιτάρι 7, κριθάρι 6 και Τριτικάλε 2, ως προς αγρονοµικά και
ποιοτικά γνωρίσµατα και αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
Αποτελέσµατα: Η αξιολόγηση των ποικιλιών έγινε στην πρώτη καλλιεργητική περίοδο ως
προς την προσαρµοστικότητα, απόδοση σε καρπό, ποιοτικά χαρακτηριστικά, αντοχή σε
ασθένειες και εµφάνιση ζιζανίων. Η αξιολόγηση των ποικιλιών θα ολοκληρωθεί το 2009.

5. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε ελαιώνες της
Ε.Α.Σ. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής και παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής
λίπανσης”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
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Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, Σ. Μπλαδενοπούλου
Χρηµατοδότηση: Ε.Α.Σ. Πολυγύρου
Προϋπολογισµός: 13.750,00 €
Έναρξη-Λήξη: 2007- 2010
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένου ελαιοκάρπου µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις 98 δειγµάτων εδαφών και 93
δειγµάτων φύλλων από ελαιώνες. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη
χαρακτηρίζονται, ως επί το πλείστον, µέτρια ελαφράς µηχανικής σύστασης, αλκαλικού pH,
κανονικής (χαµηλής) ηλεκτρικής αγωγιµότητας, µέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και
ευρείας διακύµανσης σε ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο. Επιπλέον, τα εδάφη χαρακτηρίζονται,
ως επί το πλείστον, ανεπαρκή σε µαγγάνιο, επαρκή σε σίδηρο, ευρείας διακύµανσης σε
ψευδάργυρο και υπερεπερκή σε όλα τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία.
Από τα αποτελέσµατα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι ελαιώνες είναι, ως
επί το πλείστον, ανεπαρκείς σε φωσφόρο, βόριο, ψευδάργυρο, υπερεπερκείς σε µαγνήσιο και
χαλκό και επαρκείς σε όλα τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία.

6. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες του
ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας και παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης στους
οπωρώνες µηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος
Χρηµατοδότηση: ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας
Προϋπολογισµός: 16.500,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008 - 2010
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων και ροδάκινων µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις εδάφους από 9 οπωρώνες, και
φύλλων από 74 οπωρώνες.
Από τα αποτελέσµατα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι οπωρώνες είναι
ανεπαρκείς σε φωσφόρο και ψευδάργυρο, υπερεπαρκείς σε ασβέστιο και µαγνήσιο και
επαρκείς ως προς τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης.

7.

Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών, φύλλων και νερού
άρδευσης σε οπωρώνες µηλιάς και ροδακινιάς του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού και την
παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης”.

Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος
Χρηµατοδότηση: ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού
Προϋπολογισµός: 9.750,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008-2011
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων και ροδάκινων µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις εδάφους από 95 οπωρώνες και
φύλλων από 108 οπωρώνες. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι τα εδάφη χαρακτηρίζονται,
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ως επί το πλείστον, µέτρια ελαφριάς µηχανικής σύστασης, ευρείας διακύµανσης pH,
µηδενικής έως χαµηλής περιεκτικότητας σε CaCO3, κανονικής (χαµηλής) ηλεκτρικής
αγωγιµότητας και µέσης περιεκτικότητας σε οργανική ουσία. Επιπλέον, τα εδάφη
χαρακτηρίζονται, ως επί το πλείστον, ανεπαρκή σε ασβέστιο, βόριο και µαγγάνιο, υπερεπαρκή
σε σίδηρο, χαλκό και φωσφόρο, επαρκή έως υπερεπαρκή σε ψευδάργυρο και ευρείας
διακύµανσης σε κάλιο και µαγνήσιο.
Από τα αποτελέσµατα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι οπωρώνες είναι
ανεπαρκείς σε φωσφόρο και ψευδάργυρο, υπερεπαρκείς σε µαγνήσιο, ασβέστιο και χαλκό,
ευρείας διακύµανσης σε µαγγάνιο και επαρκείς σε άζωτο, κάλιο, βόριο και σίδηρο.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης.
8.

Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών, φύλλων και νερού
άρδευσης σε οπωρώνες µηλιάς και ροδακινιάς του Α.Σ. Πύργων και την παροχή
οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης”.

Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος
Χρηµατοδότηση: Α.Σ. Πύργων
Προϋπολογισµός: 9.700,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008-2011
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων και ροδάκινων µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις εδάφους από 79 οπωρώνες, φύλλων
από 31 οπωρώνες και νερού άρδευσης από 2 οπωρώνες. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι
τα εδάφη χαρακτηρίζονται, ως επί το πλείστον, µέτρια ελαφριάς έως µέτρια βαριάς µηχανικής
σύστασης, αλκαλικού pH, ευρείας διακύµανσης σε CaCO3, κανονικής (χαµηλής) ηλεκτρικής
αγωγιµότητας και µέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία. Επιπλέον, τα εδάφη
χαρακτηρίζονται, ως επί το πλείστον, ανεπαρκή σε µαγγάνιο, υπερεπαρκή σε φωσφόρο,
ασβέστιο, µαγνήσιο, ψευδάργυρο και χαλκό, επαρκή σε κάλιο και σίδηρο και ευρείας
διακύµανσης σε βόριο.
Από τα αποτελέσµατα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι οπωρώνες είναι
ανεπαρκείς σε φωσφόρο, κάλιο και ψευδάργυρο, επαρκείς σε ασβέστιο, µαγγάνιο, και σίδηρο,
υπερεπαρκείς σε άζωτο, µαγνήσιο και χαλκό και ευρείας διακύµανσης σε βόριο.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης

9.

Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών, φύλλων και νερού
άρδευσης σε οπωρώνες της Ε.Α.Σ. Έδεσσας – Σκύδρας του Ν. Πέλλας και την παροχή
οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης”.

Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος
Χρηµατοδότηση: Ε.Α.Σ. Έδεσσας – Σκύδρας
Προϋπολογισµός: 5.750,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008-2011
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων ροδάκινων µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις φύλλων από 37 οπωρώνες και νερού
άρδευσης από έναν.
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Από τα αποτελέσµατα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι οπωρώνες είναι
ανεπαρκείς σε φωσφόρο και ψευδάργυρο, υπερεπαρκείς σε ασβέστιο, µαγνήσιο, ευρείας
διακύµανσης σε κάλιο και µαγγάνιο και επαρκείς στα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης
10. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών, φύλλων και νερού
άρδευσης σε οπωρώνες και καλλιέργεια σπαραγγιού του Α.Σ. Προφήτη Ηλία Ν.
Πέλλας και παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Χρηµατοδότηση: Α.Σ. Προφήτη Ηλία
Προϋπολογισµός: 7.000,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008-2011
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων ροδάκινων και σπαραγγιών µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις φύλλων από 29 οπωρώνες και 1
δείγµατος νερού. Από τα αποτελέσµατα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι
οπωρώνες είναι ανεπαρκείς σε φωσφόρο και ψευδάργυρο, υπερεπαρκείς σε ασβέστιο, χαλκό
και µαγνήσιο, ευρείας διακύµανσης σε µαγγάνιο και επαρκείς στα υπόλοιπα θρεπτικά
στοιχεία.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης

11. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών, φύλλων και νερού
άρδευσης σε οπωρώνες του Α.Σ. Μανδάλου Ν. Πέλλας και παροχή οδηγιών για
εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος,
Χρηµατοδότηση: Α.Σ. Μανδάλου
Προϋπολογισµός: 4.550,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008-2011
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων και ροδάκινων µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Πραγµατοποιήθηκαν χηµικές αναλύσεις φύλλων από 25 οπωρώνες και 1
δείγµατος νερού. Από τα αποτελέσµατα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης προέκυψε ότι οι
οπωρώνες είναι ανεπαρκείς σε φωσφόρο, κάλιο και ψευδάργυρο, υπερεπαρκείς σε ασβέστιο,
µαγνήσιο και χαλκό, και επαρκείς στα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία.
Βάσει των παραπάνω, δόθηκαν στα µέλη του Α.Σ. οδηγίες για την ορθολογική χρήση
λιπασµάτων σύµφωνα µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης

12. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες
µηλιάς του Α.Σ. Ζαγοράς Πηλίου και την παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής
λίπανσης”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος,
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Χρηµατοδότηση: Α.Σ. Ζαγοράς Πηλίου
Προϋπολογισµός: 9.750,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008-2009
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων µήλων µε το σύστηµα της ολοκληρωµένης
διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Αναµένονται τα πρώτα αποτελέσµατα.
13. Πρόγραµµα: “ ∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε ελαιώνες
της Ένωσης ∆ασικών και Γεωργικών Συνεταιρισµών Αρναίας και παροχή οδηγιών για
εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης ”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος,
Χρηµατοδότηση: Ένωση ∆ασικών και Γεωργικών Συνεταιρισµών Αρναίας
Προϋπολογισµός: 1.100,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008-2009
Σκοπός: Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής
πρακτικής.
Αποτελέσµατα: Αναµένονται τα πρώτα αποτελέσµατα.
14. Πρόγραµµα: “∆ιεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων δειγµάτων εδαφών από τις
αποκατεστηµένες εκτάσεις του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας της ∆ΕΗ”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Χρηµατοδότηση: ∆ΕΗ Α.Ε. Γενική ∆/νση Ορυχείων – ∆/νση Λ.Κ.∆.Μ.
Προϋπολογισµός: 15.113,00 €
Έναρξη – Λήξη: 1/11/2008-1/11/2009
Σκοπός: Η διερεύνηση της καταλληλότητας των εδαφών που προέρχονται από
αποκαταστηµένες και µη αποθέσεις αγόνων υλικών των ορυχείων του Λ.Κ.∆.Μ. για
γεωργικές καλλιέργειες και η συµβουλευτική τους λίπανση.
Αποτελέσµατα: Αναµένονται τα πρώτα αποτελέσµατα.
“Επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων µε φυσικά συστήµατα
15. Πρόγραµµα:
(Ερευνητικό πεδίο Γαλλικού)”
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: Φρ. Παπαδόπουλος
Ερευνητική οµάδα: Φρ. Παπαδόπουλος, ∆ρ. Α. Παπαδόπουλος, ∆ρ. Α. Ζδράγκας,
Ε. Μεταξά, Α. Μπούντλα
Χρηµατοδότηση: Πιστώσεις Ι.Ε.Θ.
Προϋπολογισµός: ---Έναρξη – Λήξη: 1996 – Συνεχές
Σκοπός : Η αξιολόγηση της επεξεργασίας βοθρολυµάτων σε δεξαµενές σταθεροποίησης µε
µακρόφυτα (duckweed).
Μεθοδολογία: Εντός του 2008 άρχισε το πείραµα επεξεργασίας βοθρολυµάτων µε
δεξαµενές σταθεροποίησης. Το πείραµα γίνεται στην πιλοτική εγκατάσταση φυσικών
συστηµάτων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, στην περιοχή της
Σίνδου του Ν. Θεσσαλονίκης (Εικ. 2 & 3).
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Εικ. 2. Άποψη της πιλοτικής εγκατάστασης
δεξαµενών σταθεροποίησης του ΕΘΙΑΓΕ

Εικ. 3. ∆εξαµενή σταθεροποίησης

Για τους σκοπούς του πειράµατος, διατίθενται από το Μάρτιο του 2008, κατά µέσο όρο 55
m3 βοθρολύµατα /ηµέρα, στην πρώτη, από τις 3 σε σειρά δεξαµενές σταθεροποίησης. Τα
βοθρολύµατα µεταφέρονται µε βυτίο εκκένωσης βόθρων από την γειτονική περιοχή της
Σίνδου (Εικ. 4). Στην επιφάνεια των δεξαµενών σταθεροποίησης αναπτύχθηκε εντελώς
φυσικά µία κατηγορία υδροχαρών µακρόφυτων, το κοινώς duckweed (Εικ. 5). Για να
διερευνηθεί η λειτουργία των δεξαµενών σταθεροποίησης κάτω από δυσµενείς συνθήκες,
θεωρήθηκε σκόπιµο να µην αποµακρυνθεί το duckweed.

Εικ. 4. ∆ιάθεση βοθρολυµάτων στην πρώτη
δεξαµενή (C2)

Εικ.5. ∆είγµα «duckweed» στο
στερεοσκόπιο

Αποτελέσµατα: Η δειγµατοληψία και καταγραφή των φυσικοχηµικών παραµέτρων, σε
κάθε µία από τις 3 δεξαµενές σταθεροποίησης, άρχισε τον Ιούλιο του 2008 και συνεχίζεται.
Τα αρχικά αποτελέσµατα έδειξαν ελλειπή ανάπτυξη αλγών (φυτοπλαγκτόν), έλλειψη
διαλυµένου οξυγόνου και σχεδόν ουδέτερο pH σε όλη την υδάτινη στήλη. Στη έναρξη του
πειράµατος µετρήθηκαν υψηλές τιµές αλατότητας, οι οποίες όµως µειώνονταν σταδιακά µε
το χρόνο.
Οι δεξαµενές σταθεροποίησης έδειξαν να είναι αποτελεσµατικές στην αποµάκρυνση του
BOD5 (µείωση κατά 92%) και του ολικού αζώτου (µείωση κατά 70%). Η αποµάκρυνση
ήταν µικρότερη για τα ολικά αιωρούµενα στερεά TSS (39%) έως µηδενική για τα
ορθοφωσφορικά (7%). Η εκροή των επεξεργασµένων βοθρολυµάτων από την τρίτη
δεξαµενή ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας (91/271), που αφορά την
επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων.
Όσο αφορά τα κολοβακτηρίδια, ο ρυθµός µείωσης /ηµέρα των E.coli (Kb) στις δεξαµενές
σταθεροποίησης µε duckweed είναι µικρότερος σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους
συντελεστές Kb σε δεξαµενές µε άλγη. Παρόλο, που η συνολική µείωση των E.coli ήταν της
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τάξης των 2 λογαριθµικών µονάδων (µείωση 99.1%), οι εκροές ικανοποιούσαν τις οδηγίες
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (WHO), για άρδευση χωρίς περιορισµούς.
Η έρευνα θα συνεχιστεί έως το 2010 για να διερευνηθεί η ανθεκτικότητα του duckweed στις
εποχιακές µεταβολές και ιδιαίτερα στις χαµηλές θερµοκρασίες, µε τις αντίστοιχες
επιπτώσεις στη λειτουργία των δεξαµενών επεξεργασίας, και χωρίς παρέµβαση για την
αποµάκρυνση της επιφανειακής στρώσης duckweed.

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΈΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
Που εγκρίθηκαν αλλά δεν πραγµατοποιήθηκαν
1. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια των αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε οπωρώνες του
Α.Σ. «Ένωση Παραγωγών Κάτω Αγιάννη» Ν. Πιερίας και παροχή οδηγιών για εφαρµογή
ορθολογικής λίπανσης στους οπωρώνες ροδακινιάς, βερικοκιάς και ακτινιδιάς καθώς και
καλλιέργειας µπρόκολου και βιοµηχανικής τοµάτας”.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος Σ. Μπλαδενοπούλου, ∆ρ. Ν. Καραγιαννίδης
Χρηµατοδότηση: Α.Σ. «Ένωση Παραγωγών Κάτω Αγιάννη»
Προϋπολογισµός: 7.200,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2005-2008
Σκοπός: Η παραγωγή πιστοποιηµένων γεωργικών προϊόντων µε το σύστηµα της
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Αποτελέσµατα: Το έργο δεν πραγµατοποιήθηκε.

2. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε µονοετείς και
πολυετείς καλλιέργειες περιοχών της Β. Ελλάδας για λογαριασµό της «VERMIO FARM
Ο.Ε.» και παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης ”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, Π. Ψωµά.
Χρηµατοδότηση: «VERMIO FARM Ο.Ε.»
Προϋπολογισµός: 900,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2007-2008
Σκοπός: Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής
πρακτικής.
Αποτελέσµατα: Το έργο δεν πραγµατοποιήθηκε.

3. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων εδαφών και φύλλων σε µονοετείς και
πολυετείς καλλιέργειες περιοχών της Β. Ελλάδας για λογαριασµό της «Π. ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και παροχή οδηγιών για εφαρµογή ορθολογικής λίπανσης ”.
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, Π. Ψωµά
Χρηµατοδότηση: «Π. ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Προϋπολογισµός: 4.250,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2007-2008
Σκοπός: Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε τους κανόνες της ορθής γεωργικής
πρακτικής.
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Αποτελέσµατα: Το έργο δεν πραγµατοποιήθηκε.
4. Πρόγραµµα: “∆ιενέργεια αναλύσεων δειγµάτων ζωοτροφών για λογαριασµό της
«ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.»”.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. Η. Παρούσης
Ερευνητική οµάδα: ∆ρ. Τσακελίδου, Π. Ψωµά
Χρηµατοδότηση: «ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.»
Προϋπολογισµός: 1.160,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2008-2009
Σκοπός: Η διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης των ζωοτροφών που παράγονται από την
Εταιρεία.
Αποτελέσµατα: Έγινε διερευνητική εξέταση κάποιων δειγµάτων αλλά το έργο δεν
ολοκληρώθηκε.

Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΈΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ
α) Που υποβλήθηκαν µέσα στο 2008 και αναµένεται η έγκρισή τους
Πρόγραµµα : Ολοκλήρωση εδαφολογικών µελετών Ν. Κοζάνης, ενταγµένο στο «ΕΙ∆ΙΚΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Α.Π.) ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20072011» /Άξονας 3: Επιχειρηµατικές υποδοµές και στήριξη παραγωγικού
περιβάλλοντος/ Μέτρο 3.1: Υποδοµές ανάπτυξης του παραγωγικού
περιβάλλοντος
Επιστηµονικός υπεύθυνος του Έργου: ∆ρ. Α. Παπαδόπουλος, Τακτικός ερευνητής
Ερευνητική - επιστηµονική οµάδα: Όλο το προσωπικό του Ι.Ε.Θ.
Χρηµατοδότηση: ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Φορέας στον οποίο κατατέθηκε το Τεχνικό ∆ελτίο: Ν.Α. Κοζάνης / ∆-νση
Προγραµµατισµού / Γραµµατεία Τέλους Ανάπτυξης
Ηµεροµηνία συµπλήρωσης Τεχνικού ∆ελτίου: 24-06-2008
Προϋπολογισµός : 1.071.000,00 €
Τόπος υλοποίησης : Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις (γεωργική γη), συνολικής έκτασης
600.000 στρεµµάτων περίπου, των παρακάτω ∆ήµων και Κοινοτήτων του Ν. Κοζάνης (οι
εκτάσεις είναι κατά προσέγγιση και έχουν εκτιµηθεί µε βάση στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας)
∆ήµοι:
1. Αγ. Παρασκευής, 29.000 στρέµµατα
2. Αιανής, 31.000 στρ.
3. Βελβεντού, 13.000 στρ.
4. Βερµίου, 60.500 στρ.
5. Καµβουνίων, 30.500 στρ.
6. Κοζάνης, 113.000 στρ.
7. Νεάπολης, 101.000 στρ.
8. Πτολεµαίδας, 121.000 στρ.
9. Σιάτιστας, 24.000 στρ.
10. Τσοτυλίου, 72.000 στρ.
Κοινότητες:
11. Βλάστης, 2.500 στρ.
12. Πενταλόφου, 2.500 στρ.
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Σκοπός: Η υλοποίηση των µελετών αυτών, πέρα από την δυνατότητα άµεσης πρακτικής
εφαρµογής τους, σε επίπεδο παραγωγού, θα αναδείξει το Νοµό Κοζάνης σαν τον πρώτο
Νοµό της χώρας, που θα διαθέτει σε ολοκληρωµένη µορφή ένα σύγχρονο Εδαφολογικό
Χάρτη σε λεπτοµερή κλίµακα 1 : 5.000. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσει η γεωργική
παραγωγή του Νοµού Κοζάνης ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων Νοµών
της χώρας, αφού θα είναι η µοναδική, σε επίπεδο Νοµού, που η λίπανση και άρδευση θα
βασίζεται σε επιστηµονικά δεδοµένα και όχι στην εµπειρία, µε ότι θετικές συνέπειες
συνεπάγεται αυτό για το εισόδηµα των παραγωγών. Τα στοιχεία αυτά, µετά την
ολοκλήρωση των µελετών, θα είναι πλέον διαθέσιµα σε κάθε παραγωγό των υπόψη
∆ήµων, ο οποίος θα µπορεί έτσι να εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις της νέας Κ.Α.Π περί
πολλαπλής συµµόρφωσης, µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, µε παράλληλη
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων.
β) Που υποβλήθηκαν µέσα στο 2008 και εγκρίθηκαν για το 2009
Πρόγραµµα: “Έρευνα επίδρασης της κάλυψης της καλλιέργειας κερασιάς µε πλαστικά φύλλα
για την προστασία των καρπών από το σχίσιµο και µελέτη των τυχόν παρενεργειών στην
αύξηση, ανάπτυξη, απόδοση των δένδρων , ποιότητα των καρπών και στην ευπάθεια στους
σηµαντικότερους εχθρούς και ασθένειες”.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου: ∆ρ. Θ. Σωτηρόπουλος
Ερευνητική οµάδα: Καθ. Ι. Θεριός, ∆ρ. Ειρ. Καραγιάννη, Καθ. Μ. Κουκουρίκου – Πετρίδου,
∆ρ. ∆ηµ. Αλµαλιώτης, ∆ρ. Θ. Θωµίδης, ∆ρ. Σπ. Κωτσόπουλος, ∆ρ. ∆ηµ.
Καλφούντζος, ∆ρ. Ι. Αλεξίου, ∆ρ. Ι. Παπαδάκης, Μ. Παππά, Χρ.
Παπαβασιλείου, Όλγα Καλτσά
Χρηµατοδότηση: ΕΛΓΑ
Προϋπολογισµός: 56.100,00 €
Έναρξη – Λήξη: 2009 – 2011
Σκοπός: Η µελέτη της επίδρασης της κάλυψης της καλλιέργειας της κερασιάς µε πλαστικά
φύλλα για την προστασία των καρπών από το σχίσιµο λόγω των άκαιρων βροχοπτώσεων
και η διερεύνηση των επιπτώσεων πάνω στην παραγωγή.

∆. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
•

Επίβλεψη ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών από τον ∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλο:
Νοέµβριος 2007. Μέλος Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής του Τµήµατος
Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος, του Πανεπιστήµιου Αιγαίου, για
εκπόνηση ∆ιδακτορικής από τον υποψήφιο διδάκτορα Φιλίντα Αγάθου, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 1/26.09.2007 απόφαση της συνεδρίασης του τµήµατος, µε τίτλο:
«Μεθοδολογία αξιολόγησης χρήσεων γης για την ασφαλή άρδευση φυτικών ειδών
µε επεξεργασµένα αστικά λύµατα και εφαρµογή λάσπης σε εδάφη και
καλλιέργειες από µονάδες επεξεργασίας αστικών λυµάτων, µε χρήση των
Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών - Τηλεπισκόπισης και πολυκριτιριακής
ανάλυσης στα πλαίσια ολοκληρωµένου περιβαλλοντικού σχεδιασµού σε αστικά
κέντρα».
Ιούνιος 2008. Μέλος Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστήµιου Θράκης, σύµφωνα µε την 3/11-2-2008 απόφαση της Γ.Σ. Ειδικής
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Σύνθεσης του Τµήµατος, για εκπόνηση ∆ιδακτορικής από την υποψήφια διδάκτορα
Μαρία Χαλάτση, στο γνωστικό αντικείµενο: «Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας
Λυµάτων».
∆ιδασκαλία στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης το έτος 2008

•

1. ∆ρ. Αλµαλιώτης ∆. : «Υπολογιστικά φύλλα-Πολυµέσα-Σεµινάριο»
2. Τζιαχρής Π.: «Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S.)» του Τµήµατος
Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων (Logistics)

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
•

Την συµµετοχή, ως µέλη, των ∆ρ. ∆. Αλµαλιώτη και ∆ρ. Α. Παπαδόπουλου, στη
συντακτική επιτροπή του ∆ιεθνούς Περιοδικού “Journal of Balkan Ecology”, που
εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας.

• Από το τµήµα Γονιµότητας εδάφους και θρέψης φυτών (υπεύθυνος ∆ρ. ∆ηµήτριος
Αλµαλιώτης - συνεργάτης Γεώργιος Στρίκος) χαρακτηρίστηκαν οι παράµετροι για τα
αποτελέσµατα ανάλυσης δειγµάτων εδαφών και φύλλων (που προσκοµίζουν οι
παραγωγοί) και δόθηκε η συµβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στα πλαίσια του
«άτυπου προγράµµατος συµβουλευτικής λίπανσης», που εφαρµόζεται εδώ και
πολλά χρόνια από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας. Επιπλέον, µετά από ανάλυση δειγµάτων
εδαφών, δόθηκαν γνωµατεύσεις για την καταλληλότητα των εδαφών, που
αντιπροσωπεύονται από τα δείγµατα αυτά, για εγκατάσταση φυτωρίων. Τα έσοδα από
τις χηµικές αναλύσεις των δειγµάτων µαζί µε τη συµβουλευτική λίπανση των
καλλιεργειών ανέρχονται στο ποσό των 30.771,00 € από τα οποία επιστράφηκαν στο
Ι.Ε.Θ. τα 18.100,59 € µετά το συµψηφισµό του ΦΠΑ (19%) (4.913,04 €) και της
παρακράτησης του 30% (7,757,31 €) από την Κ.Υ.
•

Στην Ηµερίδα: «Καλλιέργεια και φυτοπροστασία της ελιάς», που συνδιοργάνωσε η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής µε την Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδας
παρουσιάσθηκε από τον ∆ρ. Νικήτα Καραγιαννίδη η εργασία: Καραγιαννίδης Νικ. και
∆. Αλµαλιώτης, 2008, «Γονιµότητα εδάφους, θρέψη και λίπανση ελιάς». Ν. Μουδανιά
Χαλκιδικής, 04-04-2008.

•

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. συµµετείχε σε Ηµερίδα για την «Πράσινη
Επιχειρηµατικότητα», που συνδιοργάνωσε το Υπ. Εξωτερικών µε το ΕΒΕΑ, σε
συνεργασία µε το Τ.Ε.Ε., τον Σ.Ε.Β. και το Ε.Μ.Π. Στην Ηµερίδα, που διεξήχθη στις
08-08-2008 στο αµφιθέατρο «Γ. Κρανιδιώτης» του Υπ. Εξωτερικών, παρέστησαν ο
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ο Πρόεδρος της Βουλής κ.
∆ηµήτρης Σιούφας, η Υπ. ΕΞ. κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο Υφυπ. ΕΞ. κ. Ι.
Βαληνάκης, ο Υπ. Επικρατείας κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο Υφυπ. ΕΞ. κ. Πέτρος
∆ούκας, και ο Υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σάββας Κιλτίδης.
Σκοπός της ηµερίδας ήταν να καταγραφούν οι δυνατότητες, που υπάρχουν στην
ελληνική αγορά και την ακαδηµαϊκή κοινότητα, σε πρωτοπόρα "πράσινα" προϊόντα,
έρευνα, τεχνογνωσία και τεχνολογία, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην
"παγκόσµια µάχη για το περιβάλλον".
Στα πλαίσια της Ηµερίδας, ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης
∆ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, παρουσίασε το θέµα : «Φυσικά Συστήµατα
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Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων: Προοπτικές για Εφαρµογή στα Βαλκάνια & Μ.
Ανατολή».
•

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. συµµετείχε στην Ηµερίδα, που οργάνωσε
στις 16-09-2008 το Υπ. Εξωτερικών, σε συνεργασία µε το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα «Αγροτική Επιχειρηµατικότητα: Ελληνικά Προϊόντα και
Τεχνολογίες Αιχµής».
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η καταγραφή των καινοτόµων ελληνικών ιδεών και
προϊόντων, η διεύρυνση των δυνατοτήτων, τόσο συνεργασιών όσο και
χρηµατοδότησης, η προβολή και αξιοποίησή τους, καθώς και η παρακίνηση και
κινητοποίηση των αρµοδίων. Στη συνέχεια τα σύγχρονα και ανταγωνιστικά αυτά
προϊόντα θα προβληθούν διεθνώς µέσω των δράσεων της οικονοµικής διπλωµατίας
µας. Την έναρξη των εργασιών της Ηµερίδας κήρυξε ο Υφ. Εξωτερικών κ. Πέτρος
∆ούκας, ενώ χαιρετισµό απεύθυναν ο Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών
Σχέσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Χ. Αυγουλάς και ο Γ.Γ.
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπ. Εξωτερικών, κ.
Θ. Σκυλακάκης και ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Γ. Ζέρβας.
Επίτιµοι προσκεκληµένοι της εκδήλωσης ήταν ο κ. Α. Σαρρής- ∆ιευθυντής Εµπορίου
και Αγοράς του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) και η κα. Χ.
Μινώτου - Πρόεδρος του Μεσογειακού Τµήµατος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας
Οργανώσεων για τη Βιολογική Γεωργία (IFOAM).
Στα πλαίσια της παραπάνω Ηµερίδας παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους :
Ο ∆ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος µε θέµα: «∆ιαχείριση Εδαφοϋδατικών
Πόρων στη Γεωργία µε χρήση νέων Τεχνολογιών: Το Πιλοτικό έργο Ν. Κοζάνης
– ∆υνατότητες ευρύτερης εφαρµογής».
Ο Φρ. Παπαδόπουλος µε θέµα: «Η Επαναχρησιµοποίηση των Επεξεργασµένων
Υγρών Αποβλήτων για Άρδευση και Λίπανση Καλλιεργειών ως Μέσο Προστασίας
του Περιβάλλοντος και Μείωσης του Κόστους Παραγωγής».

•

Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη του Αν. ερευνητή Φραντζή Παπαδόπουλου (µαζί µε τον
∆ρ. Γ. Παρισόπουλο του ΙΓΕΜΚ) στις Καρυές του Αγίου Όρους (28-30 Ιουνίου 2008),
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους Άθω, µε σκοπό
να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής συστήµατος φυσικής επεξεργασίας λυµάτων
στην περιοχή των Καρυών. Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκαν τα παρακάτω, τα οποία
τέθηκαν υπόψη της σχετικής επιτροπής της Ιεράς Κοινότητας :
1. Λόγω του έντονου ανάγλυφου της περιοχής και των περιορισµών, που τίθενται από
την παρουσία διάσπαρτων σκητών, δεν υπάρχει το περιθώριο επιλογής πολλών
εναλλακτικών εκτάσεων, όπου θα µπορούσαν να κατασκευαστούν ένα ή
περισσότερα συστήµατα φυσικής επεξεργασίας λυµάτων.
2. Το φυσικό σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων, που προσιδιάζει µε το φυσικό
ανάγλυφο και το χαρακτήρα της περιοχής, είναι ο τεχνητός υγρότοπος υπόγειας
ροής.
3. Η θέση κατασκευής του τεχνητού υγροτόπου, που προτάθηκε, είναι αυτή του πρώην
σκουπιδότοπου, στη δεξιά πλευρά της κεντρικής οδού Καρυών – ∆άφνης. Για την
υπόψη περιοχή υπάρχει στα γενικότερα σχέδια του Αγίου Όρους, η ανάπλασή της,
οπότε στα πλαίσια αυτά, θα µπορούσε να ενταχθεί και το υπόψη έργο.
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•

•

Τον ορισµό του Αν. ερευνητή κ. Φραντζή Παπαδόπουλου, ως εκπροσώπου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ), στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Αποκατάσταση λίµνης
Κορώνειας Ν. Θεσσαλονίκης», µε βάση το υπ. αριθµ. 263565/30-01-08 έγγραφο του
Υ.Α.Α.Τ και την υπ. αριθµ, 3508/07-02-08 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο εργαστήριο ανάλυσης εδαφών, φυτικής ύλης και νερών, πραγµατοποιήθηκαν οι
παρακάτω προσδιορισµοί:
σε 2.035 δείγµατα εδαφών έγιναν 28.490 περίπου προσδιορισµοί σχετικών
παραµέτρων των εδαφών, καθώς και προσδιορισµοί κυρίων θρεπτικών,
δευτερευόντων θρεπτικών, ιχνοστοιχείων και βαρέων µετάλλων.
σε 955 δείγµατα φυτικής ύλης έγιναν 9.550 περίπου προσδιορισµοί στα στοιχεία N,
P, K, Ca, Mg, B, Zn, Fe, Cu, N-NO3.
σε δείγµατα 167 νερών έγιναν 1.336 περίπου προσδιορισµοί χαρακτηρισµού των
νερών και συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις καταλληλότητας των νερών αυτών για
άρδευση.

Κρίση ερευνητικών εργασιών (σε διεθνές επίπεδο)
∆ρ. Αρ. Παπαδόπουλος, κριτής εργασίας, µε τίτλο: “Modelling Sludge Accumulation in an
Anaerobic Pond for Treating Dairy Farm Wastewater” για δηµοσίευση στο διεθνές
περιοδικό Journal of Environmental Management του Εκδοτικού Οίκου Elsevier.
ΣΤ. ∆ΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Βιβλία- ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις – Μελέτες
∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Περιοδικά µε κρίση
1. D. Almaliotis, N. Karagiannidis, C. Chatzisavvidis, T. Sotiropoulos, S. Bladenopoulou,
2008, “Mycorrhizal colonization of table grapevines (ev. Victoria) and its relationship
with certain soil parameters and plant nutrition”, Agrochimica : L II-(3): 129-135.
2. Kalavrouziotis I. K., P. Robolas, P. H. Koukoulakis, A. H. Papadopoulos, 2008,
“Effects of Municipal Reclaimed Wastewater on the Macro and Microelements
Status of Soil and of Brassica oleracea var. Italica, and Brassica
Oleracea var. Gemmifera”, Agricultural Water Management, 95(4), pp.: 419 – 426.
3. Kalavrouziotis I. K., P. H. Koukoulakis, P. Robolas, A. H. Papadopoulos, V. Pantazis,
2008, “Interrelationships of Heavy Metals Macro and Micronutrients and Properties of
a Soil Cultivated with Brassica oleracea var. Italica (Broccoli), under the Effect of
Treated Municipal Wastewater”, Water, Air, & Soil Pollution, 190 (1-4), pp.: 309 –
321.
4. Prochaska C., Dioudis P., Papadopoulos A., Grohmann A., 2008, “Applying Virtual
Water Concept at the Regional Level: The Example of Thessaly (Greece)”, Fresenius
Environmental Bulletin, 17(5), pp.: 601 – 607.
5. Ioannis K. Kalavrouziotis, Prodromos H. Koukoulakis, Panagiotis Robolas, Aristotelis
H. Papadopoulos, Vasilios Pantazis, 2008, “Macro and Micronutrient Interactions in
Soil Under the Effect of Brassica oleracea var. Italica Irrigated with Treated Municipal
Wastewater”, Fresenius Environmental Bulletin, 17(9a), pp.: 1270 – 1282.
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6. Koukoulakis, P.H., Papadopoulos, A., Chatzissavvidis, C., Ch. Paschalides and V.
Kavvadias, 2008. “The Effect of N and Zn and their Interrelationships
in Maize Nutrition Grown in Calcareous Soils”, Ecology and Future. Bulgarian
Journal of Ecological Science, VII(2), pp. 25-28 .

∆ηµοσιεύσεις σε Πρακτικά ∆ιεθνών Συνεδρίων
1. Filintas, P. Dioudis, J. Hatzopoulos, A. Papadopoulos, 2008, “Biomass GIS Variability
Modelling of Zea mays L. for Biofuell Use and Irrigation Water Management Effects”,
Proceedings of the International Conference on “Studying, Modeling and Sense
Making of Planet Earth”, (Earth Conference 2008), CD.
2. Παπαδόπουλος Φ., Παπαδόπουλος Α., Μεταξά Ε., 2008, “Επεξεργασία Βοθρο-λυµάτων
µε ∆εξαµενές Σταθεροποίησης”, Proceedings of the 2nd International Conference on
Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, pp. 65 – 71.
3. Papadopoulos A., Papadopoulos F., Parisopoulos G., Zdragas A., Ntanos d., Prochaska
C., Metaxa I., 2008, “On Site Reuse of Treated Municipal Sewage Effluent for RiceField Irrigation”, International Water Association (IWA), Proceedings of the 6th
World Water Congress and Exhibition, Vienna, (CD).
4. Dioudis P., Ag. Filintas, A. Papadopoulos, 2008, “Drip Irrigation Water and GIS Based
Nitrates-Mapping of an Experimental Cornfield as a Method for Non-Polluting
Fertilizing”, Proceedings of the 3rd International Conference AQUA 2008 on: Water
Science and Technology with Emphasis on Water & Climate. (CD).
5. Ag. Filintas1, I. Kalavrouziotis, J. Hatzopoulos, Ar. Papadopoulos, 2008, “Wastewater
Safe Reuse for Irrigation of Plants Species and Deserted Soils in Agricultural and
Forestland of Western Greece with the Use of in Situ Measurements, Laboratory, GIS
and GPS Methods”, Proceedings of the 3rd International Conference AQUA 2008 on:
Water Science and Technology with Emphasis on Water & Climate. (CD).
∆ηµοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων
1. ∆. Αλµαλιώτης, Χ. Χατζησαββίδης, Ιωάννα Μπούντλα και Πολυξένη Ψωµά, 2008.
“Επισκόπηση γονιµότητας εδαφών σε οπωρώνες µηλιάς της περιοχής Ζαγοράς Πηλίου”,
12ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Πρακτικά της Ελληνικής Εδαφολογικής
Εταιρείας. Πύργος Ηλείας, 24-26 Σεπτεµβρίου 2008: 371-377.
2. Χ. Χατζησαββίδης, ∆. Αλµαλιώτης, Θ. Σωτηρόπουλος και Πολυξένη Ψωµά, 2008.
“Επισκόπηση θρεπτικής κατάστασης οπωρώνων κερασιάς του Ν. Πιερίας”, 12ο
Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Πρακτικά της Ελληνικής Εδαφολογικής
Εταιρείας. Πύργος Ηλείας, 24-26 Σεπτεµβρίου 2008: 441-447.
3. Μπλαδενόπουλος Κ., Σ. Κοτζαµανίδης, ∆. Ιωαννίδης, Μ. Παπαγεωργίου, ∆.
Κατσαντώνης, Θ. Γιτσόπουλος, ∆. Ράπτης, Σ.Χαριτούδης, Β. ∆έδογλου, Σ. Στάνκογλου
και ∆. Αλµαλιώτης, 2008. “Αξιολόγηση ποικιλιών χειµερινών σιτηρών στο Ν. Έβρου ως
προς τα αγρονοµικά και ποιοτικά γνωρίσµατα και αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς
παράγοντες”. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας
της Γενετικής Βελτίωσης Φυτών: «Οι φυτογενετικοί πόροι στη γενετική βελτίωση
φυτών». Νάουσα Ηµαθίας, 8-10 Οκτωβρίου2008: 105.
4. Τσακελίδου Κ., Ξ. Παπανικολάου και Α. Μπούντλα, 2008, «Συγκεντρώσεις θρεπτικών
στοιχείων στα φύλλα πορτοκαλιάς Skagg’s bonanza όπως επηρεαστήκαν από το
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υποκείµενο». Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου Πύργος Ηλείας
24-26 Σεπτεµβρίου 2008, σελ. 411-420.
5. Τσακελίδου K. και Η. Παρούσης, 2008, «Επίδραση λίπανσης Καλίου και Ασβεστίου σε
φυτά αραβοσίτου σε όξινα εδάφη. Ι. Ξηρό βάρος και N, Ρ, K, Ca, και Mg». Πρακτικά
12ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου, Πύργος Ηλείας 24-26 Σεπτεµβρίου
2008, σελ. 421-430.
6. Τσακελίδου K. και Η. Παρούσης, 2008, «Επίδραση λίπανσης Καλίου και Ασβεστίου σε
φυτά αραβοσίτου σε όξινα εδάφη. ΙΙ. Al και Ιχνοστοιχεία». Πρακτικά 12ου Πανελληνίου
Εδαφολογικού Συνεδρίου Πύργος Ηλείας 24-26 Σεπτεµβρίου 2008, σελ.431-440.
7. Πασχαλίδης, Χρ., Καββαδίας Β. , Κουκουλάκης Π. , Χατζησαββίδης Χρ. , Κορίκη Α.,
Καλιγερή O., Χρ. Πασχαλίδου, Παπαδόπουλος Α, 2008, «Επίδραση του ZnSO4 στην
Ανάπτυξη και Ανόργανη Σύνθεση του Μαρουλιού (lactuca sativa) παρουσία του NPK»,
Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Εδαφολογικού Συνεδρίου, σελ. 35-45.
8. Χατζησαββίδης Χρ., Κουκουλάκης Π., Παπαδόπουλος Α, Ποντίκης ∆., 2008,
«Κατανοµή των Οπωρώνων Φιστικιάς (Pistacia vera L.) του Ν. Φθιώτιδας ως προς τις
Φυσικές και Χηµικές Ιδιότητες του Εδάφους», Πρακτικά 12ου Πανελληνίου
Εδαφολογικού Συνεδρίου, σελ. 449-458.
9. Φιλίντας Α., Ντιούδης Π., Χατζόπουλος Ι., Πατέρας ∆., Παπαδόπουλος Α.,
Καλαβρουζιώτης Ι, 2008, “Παραλλακτικότητα Παραγωγής Βιοµάζας Ενσίρωσης
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ΕΣΟ∆Α
Επιχορήγηση Ινστιτούτου Εδαφολογίας

34.000,00

Από µεµονωµένους παραγωγούς

10.017,14

Από Προγράµµατα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ/
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Αναλύσεις εδαφών, φύλλων, νερών)
Από Πρόγραµµα “GMP”

18.100,59
2.450,19

Από Πρόγραµµα ΧΑΡΤ/ΣΗΣ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

236.053,83

ΣΥΝΟΛΟ
Επιστροφή ∆ανεισµού Κ.Υ. για
Πρόγραµµα «ΧΑΡΤ/ΣΗΣ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»

300.621,57

∆ανεισµός σε Πρ. «ΜΟΧΛΟΣ» (από Πρ. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ)

-38.515,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

252.106,45

-10.000,00

34

ΕΞΟ∆Α ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
138.329,74

• Πρ. «ΧΑΡΤ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»

4.219,90

• Πρ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Σύνολο Μισθοδοσίας

142.549,64

ΛΟΙΠΑ ΈΞΟ∆Α
(Αναλώσιµα υλικά, βενζίνες, οδοιπορικά κ.λ.π.)
Πρ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ (Αναλύσεις εδάφους, φύλλων, νερού)

7.182,71

Πρόγραµµα «GMP» (Παροχή σε τρίτους)

2.419,14

Πρόγραµµα «ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας» (Αναλύσεις εδαφών, φύλλων)

323,50

Πρόγραµµα «ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού» (Αναλύσεις εδαφών, φύλλων)

809,04

Πρόγραµµα Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» (Αναλύσεις εδαφών, φύλλων)

95,12

Πρόγραµµα «ΧΑΡΤ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ »

70.949,38

Λειτουργικά έξοδα Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης

42.356,42

Σύνολο Λοιπών Εξόδων

124.135,31

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

266.684,95
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008
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ΕΞΟ∆Α

Όπως προκύπτει από τα οικονοµικά στοιχεία χρήσης 2008, τα έσοδα του Ινστιτούτου
Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης (290.621,45 €, συµπεριλαµβάνοντας το δανεισµό στο Πρ.
«ΜΟΧΛΟΣ»), προήλθαν κατά 11,70 % από επιχορήγηση και κατά 88,30 % από
διάφορα προγράµµατα και δραστηριότητες. Όσο αφορά τα έξοδα (266.684,95 €),
καλύφθηκαν ανάγκες µισθοδοσίας σε ποσοστό 53,56% και λοιπές ανάγκες σε
ποσοστό 46,44 %.
Από τα παραπάνω προκύπτει πλεόνασµα ύψους 23.936,50 € (-14.578.50 € + 38.515.00
€) στη χρήση του 2008, µετά την επιστροφή του δανεισµού από το πρόγραµµα
«ΜΟΧΛΟΣ».
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Ε.Θ. ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Τακτικό προσωπικό: 26
Ερευνητές: 5
Βαθµίδα Α΄: 2
Βαθµίδα Β΄: 3
Βαθµίδα Γ΄: Βαθµίδα ∆΄: Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες: 4
Χηµικοί: 2
Γεωλόγος: 1
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός: 1
Προσωπικό υποστήριξης: 17
∆ιοικητικό: 4
Οικονοµικό: 3
Χειριστές Η/Υ: 2
Βοηθοί εργαστηρίου: 3
Τεχνικό: 3
Γεωργικού-Κτηνοτροφικού: 1
Εργάτες: 1
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