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Η Ζιζανιολογία στο νέο ευρωπαϊκό γεωγικό περιβάλλον θα διαμορφώνεται
μέσα στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιικής (ΚΓΠ) η οποία είναι γνωστή και
ως Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), των Οδηγιών – Κανονισμών για τα ΦΠ και της
Παγκοσμοιοποίησης. Δύο ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά στοιχεία της νέας
ΚΑΠ είναι η φιλσοφία της και οι αλλαγές στις βασικές κατευθύνσεις στην αγροτική
παραγωγή. Η φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ, που επηρεάζει και
τη Ζιζανιολογία,
στοχεύει σε διάφορες πρακτικές, μέτρα και μεθόδους περιβαλλοντικά ασφαλείς,
οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές. Η Ζιζανιολογία στο νέο ευρωπαϊκό
γεωργικό περιβάλλον διαμορφώνεται και από τις νέες κατευθύνσεις στην αγροτική
παραγωγή που είναι στροφή από την ποσότητα στην ποιότητα (υγιεινά και
ασφαλη για τον καταναλωτή προϊόντα), στροφή από το ανώνυμο στο επώνυμο
προϊόν (προϊόντα με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ) και
γεωργική παραγωγή με αυστηρή τήρηση των ΚΟΓΠ και ΠΣ.
Ειδικότερα, η Ζιζανιολογία στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον επηρεάζεται από
και προσαρμόζεται στις διάφορες Οδηγίες με σημαντικότερες τις 91/414/ECC
(επαναξιολόγηση ΦΠ, εναρμόνιση νομοθεσίας, θετική λίστα, απαραίτητες
χρήσεις, απόσυρση ζιζανιοκτόνων - EC 2076/2002, κ.α.) και 2000/60/ΕΚ (‘’Καλή
κατάσταση΄’ για όλα τα ύδατα σε 15 χρόνια) με συνέπειες απόσυρση-περιορισμός
- αλλαγές στη χρήση ζιζανιοκτόνων, Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
(αμειψισπορά, ελεγχόμενη χρήση, μείωση, διακοπή χρήσης ζιζανιοκτόνων),
Πολλαπλή Συμμόρφωση (ΕΚ 1782/2003, σωστή χρήση, ηπιότερα ζιζαν/να,
μείωση χρήσης, κ.α.), Ενιαία Ενίσχυση (ΕΚ 864/2004), Πλήρη ή Μερική
Κατάργηση επιδοτήσεων (αλλαγή καλλιεργειών –
Αποδέσμευση,
ζιζανιοκτόνων, μείωση καλλιεργειών – ζιζανιοκτόνων, εγκατάλειψη καλλιεργειών –
ζιζανιοκτόνων), ΤΚΑΑ–Γεωργικοί Σύμβουλοι (Ν.3399/06, Επιστημονική στήριξη
αγροτών, Σωστή χρήση ΓΦ- προστασία περιβάλλοντος), Τροποποιημένες
Καλλιέργειες – ΚΑΖ (Ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα), Δικαιώματα, Βιολογική
Γεωργία, (Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα-περιορισμός έκτασης με ζιζανιοκτονία),
Ολοκληρωμένη παραγωγή (ορθολογική χρήση ζιζανιοκτόνων, μείωση χρήσης,
ποσότητας, αριθμού, χαμηλότερα υπολείμματα ή μηδενικά), Νέες Τεχνολογίες
παραγωγής (Ακαλλιεργησία – Μειωμένη καλλιέργεια, Γεωργία Ακριβείας,
Μειωμένες Εισροές),
Ελεύθερη διακίνηση αγαθών (Ζιζανίων- Κίνδυνος
εισαγωγής νέων ζιζανίων).
Συμπερασματικά, στο νέο ευρωπαϊκόγεωγικό περιβάλλον η Ζιζανιολογία θα
έχει ζιζανιοκτόνα ποιο ασφαλή, ορθολογική χρήση τους, απόσυρση και μείωση
αριθμού ζιζανοκτόνων, νέα ηπιότερα ζιζανιοκτόνα, προϊόντα με χαμηλότερα
υπολείμματα και ανάγκη νέων ζιζανιολόγων (ΤΚΑΑ).

