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... της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας...
... της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας...

Αγαπητοί αναγνώστες,
Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.;
www.eze.org.gr), με την έκδοση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου θα
ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις, πληροφορίες, δράσεις που αφορούν την εταιρεία μας.
Πρώτα-πρώτα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες από τις πιο σημαντικές δράσεις της ΕΖΕ κατά το τελευταίο χρόνο.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου (Χανιά, 29/9 έως 3/10/2013) υπό την
αιγίδα του European Weed Research Association (EWRS), παρουσιάστηκε poster σχετικά με την ΕΖΕ και τις δράσεις αυτής. Παράλληλα, δημοσιεύτηκε αντίστοιχο κείμενο στο ενημερωτικό δελτίο (No 123, Ιούλιος
2013; www.ewrs.org/doc/EWRS_Newsletter_No_123.pdf) της EWRS. Σκοπός ήταν η πληρέστερη διασύνδεση της εταιρείας μας και των μελών
της με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές επιστημονικές εταιρείες και η αύξηση
των δυνατοτήτων συνεργασίας στον Ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο.
Μια άλλη σημαντική δράση είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης ενός επίτομου λεξικού ζιζανιολογικών όρων (Αγγλο-Ελληνικό), που
είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο ΔΣ της Ε.Ζ.Ε. Η συντακτική ομάδα
του λεξικού, το παρόν ΔΣ της Ε.Ζ.Ε. μαζί με τον συντονιστή του λεξικού
(κ. Στρουθόπουλος), έχει ολοκληρώσει όλη την βασική εργασία και βρισκόμαστε ήδη στην τελική φάση της έκδοσης.
Παράλληλα, το παρόν ΔΣ προχώρησε σε ανοικτή πρόσκληση των
μελών και φίλων της εταιρείας ώστε να δηλώσουν συμμετοχή και να δημιουργηθούν Ομάδες Εργασίας. Έτσι μετά την λήψη των σχετικών δηλώσεων σχηματίσθηκαν 4 ομάδες εργασίας ως ακολούθως: 1.
Ολοκληρωμένη και Βιολογική αντιμετώπιση ζιζανίων, 2. Ζιζανιολογία και
Αστικό Πράσινο, 3. Ζιζάνια και ζιζανιοκτόνα καλλιεργειών, 4. Βιοποικιλότητα, καινοτόμα συστήματα διαχείρισης ζιζανίων. Σκοπός της σύστασης
των ομάδων εργασίας είναι η καλύτερη ενεργοποίηση των μελών και
φίλων της Ε.Ζ.Ε. σε εξειδικευμένα αντικείμενα και συνεργασίες της εταιρείας μας.
Τέλος, καταγράφεται ως σημαντικό γεγονός, η συμμετοχή των μελών
της Ε.Ζ.Ε σε μια σειρά εκδηλώσεων, ημερίδων, συσκέψεων, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται νέες εκδηλώσεις και δράσεις για το 2014, όπως
αυτές θα ανακοινώνονται και από το site της Ε.Ζ.Ε.
Κεντρικός στόχος όλων αυτών είναι η ενίσχυση της Ζιζανιολογικής επιστήμης, όπως ρητά ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας μας.
Με εκτίμηση
Δρ Δ. Χάχαλης
Πρόεδρος του ΔΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ιξός: Δύο λίγο γνωστά αλλά ενδιαφέροντα
ημιπαράσιτα ζιζάνια δέντρων
Πλάκα Θερμοκρασιακής Κλίσης (Thermogradient):
Υπό ποιες συνθήκες βλαστάνουν οι σπόροι;
Ψηφιακή χαρτογράφηση ζιζανίων: Hydrosense
16th EWRS SYMPOSIUM: Τουρκία, Σαμσούντα
Διάκριση για το πρόγραμμα Operation Pollinator
EWRS: Workshop, Oυψάλα, Σουηδία
Εθνικός Κήπος: Μια ανοικτή διαμάχη
Οργάνωση Γη: για το περιβάλλον και την κοινωνία
Aστικό πράσινο και Ε.Ζ.Ε.
Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
του ΓΕΩΤΕΕ: Προτάσεις για το ΠΑΑ
Μέτρηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
της ελαιοκαλλιέργειας (πρόγραμμα SAGE10)
Η εφαρμογή των ουδέτερων ζωνών στην άκρη
των χωραφιών: Προστασία της ρύπανσης
των επιφανειακών νερών λόγω της χρήσης των
γεωργικών φαρμάκων
Προσκλήσεις, Ημερίδες, Συνέδρια (www.ewrs.org)

Σύνθεση του ΔΣ της Ε.Ζ.Ε.
Πρόεδρος: Δρ Δ. Χάχαλης
Αντιπρόεδρος: Δρ Α. Αφεντούλη
Γραμματέας: Δρ. Η. Τραυλός
Ταμίας: Α. Καζαντζίδου
Μέλη: Δρ. Θ. Γιτσόπουλος, Δρ. Σ. Ζανόπουλος,
Δρ. Φ. Οικονόμου.
Αποστολή Υλικού, Επικοινωνία:
Δρ Δ. Χάχαλης, dchachalis@hotmail.com
Δρ Η. Τραυλός, htravlos@yahoo.gr
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Ιξός: Δύο λίγο γνωστά αλλά ενδιαφέροντα ημιπαράσιτα
ζιζάνια δέντρων
Πέτρος Χ. Λόλας, σ. Καθηγητής Γεωπονίας Π. Θεσσαλίας, lolaspet@agr.uth.gr

Γενικά. Στην Ελλάδα με το όνομα ιξός υπάρχουν και αναφέρονται δύο είδη τα Loranthus europaeus και το Viscum album,
Το πρώτο αναφέρεται και ως λώρανθος ενώ το Viscum album
αναφέρεται και ως γκύ ή γκί. Είναι επίφυτα ημιπαράσιτα, πολυετή, ανοιξιάτικα ζιζάνια, φυλλοβόλο το Loranthus europaeus
και αειθαλές το Viscum album. Το Loranthus europaeus μεγαλώνει κυρίως πάνω σε διάφορα είδη βελανιδιάς, ενώ σε άλλες
χώρες συναντάται και σε καστανιές καθώς και σε οπορωφόρα
όπως π.χ, μηλιά. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και παρουσία
του σε ελιά. Το Viscum album στην Ελλάδα προσβάλλει κυρίως τα πεύκα και σπανιότερα τα έλατα σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και παρουσία
του σε αρκετά άλλα γένη (Betula, Castanea, Fagus, Malus,
Prunus, Tilia, κ.α.) Και τα δύο είδη συνδέονται με τον ξενιστή με
μυζητήρα (haustorium) που φτάνει ως το ξύλωμα του ξενιστή
από όπου έτσι μπορούν να παίρνουν το νερό με τα θρεπτικά
στοιχεία που χρειάζονται για να φωτοσυνθέτουν στα πράσινα
μέρη τους (ημιπαράσιτα).
Πολλαπλασιάζονται με σπόρο που μεταφέρεται με πτηνά
από δέντρο σε δέντρο. Η βλάστηση του σπόρου τους δεν χρειάζεται διέγερση από τον ξενιστή. Καρποφορούν μετά τον τρίτο
χρόνο από τη βλάστηση του σπόρου και εγκατάσταση του
φυτού. Ο λώρανθος είναι δίοικο είδος ενώ το γκύ μόνοικο αλλά
χωριστά τα αρσενικά από τα θηλυκά άνθη.
Θεωρούνται αρκετά ανταγωνιστικά γιατί εξαντλούν πολύ τα
δέντρα στα οποία υπάρχουν, ιδιαίτερα εάν αυτά είναι μεγάλης
ηλικίας ή σε αντίξοες συνθήκες.
Κατάγονται από την Ευρώπη και σήμερα έχουν διαδοθεί στην
Ασία, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική και αλλού.

Κατάταξη – Περιγραφή – Χρήση – Τοξικότητα
Ιξός – Loranthus europaeus Jacq. –LOAEU, Οικογ. Loranthaceae, Τάξη: Santalales, Διαίρεση Magnoliophyta, Υπερδιαίρεση Spermatophyta. Εικ. 1, 2. Από τα 500-600 είδη στο
γένος στην Ευρώπη συναντάται μόνο το Loranthus europaeus.
Ο Βλαστός έχει χαρακτηριστικό χρώμα γκριζοπράσινο ανοιχτό-καφετί εύθραυστος στα γόνατα και διακλάδωση διχαλωτή,
ημιξυλοποιημένος, μήκος έως 60-70cm. Τα Φύλλα είναι αντωοειδή, ανοιχτοπράσινα με δερματώδη υφή, μήκους έως 4-5cm,
πέφτουν το χειμώνα. Τα Άνθη είναι πολύ μικρά, πρασινο-κί2

τρινα με 6 πέταλα, σε χωριστά φυτά τα αρσενικά από τα θηλυκά
(δίοικο είδος), σε Ταξιανθία στάχυ αραιό στις κορυφές βλαστών, με εμφάνιση από Μάιο. Ο Καρπός είναι κίτρινος στην
ωρίμανση, μικρός, σφαιρικός (περί το 1 cm), ράγα με βλενώδες-ιξώδες περιεχόμενο και ένα σπόρο. Ο Σπόρος είναι μικρός, κυλινδρικός, προς γωνιώδης, γυαλιστερός, καφετί
χρώμα, με κολλώδη (βλενώδη-ιξώδη) ουσία εξωτερικά. Περιέχει αλκαλοειδή, σαπωνίνες, φλαβονοειδή και ταννίνες και θεωρείται τοξικό φυτό. Χρήση: Οι καρποί αποτελούν τροφή
άγριων πτηνών ενώ τα φύλλα και οι καρποί σε ορεινές περιοχές
της Δ. Μακεδονίας συλλέγονται ως πολύ καλή τροφή για τα βοοειδή. Πολύ συνηθισμένη χρήση στη λαϊκή ιατρική ως τονωτικό
του οργανισμού (ήπαρ, νεφρά).
Ιξός (Γκυ) – Viscum album L. -VISAL– Οικογ. Viscaceae,
Τάξη: Santalales, Διαίρεση Magnoliophyta, Υπερδιαίρεση
Spermatophyta. Εικ. 3. Το γένος έχει περί τα 400 είδη αλλά
στην Ευρώπη υπάρχουν συχνότερα δύο είδη τα Viscum album
και Viscum laxum.
Βλαστός: Πρασινωπός, λείος, διακλάδωση διχαλωτή, τριχοτομική, πολλοί βλαστοί μαζί, μήκους 40-50cm, ελαφρά ξυλοποιημένοι στη βάση. Η διχάλωση του βλαστού αρχίζει από το τρίτο
έτος με μία διχάλωση κάθε χρόνο (εύρεση έτσι ηλικίας). Τα
Φύλλα είναι πρασινο-κίτρινα, αντίθετα, ακέραια, με δερματώδη
υφή, με 5-6 παράλληλες νευρώσεις αντωοειδή, επιμήκη, 5-8
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cm, αειθαλή. Η Ταξιανθία είναι στάχυς αραιός από Άνθη
μικρά, κίτρινα, σέπαλα, πέταλα (απουσιάζουν στα αρσενικά) τετραμερή, στις μασχάλες των βλαστών, τα αρσενικά χωριστά
από τα θηλυκά αλλά στο ίδιο φυτό (μόνοικο είδος). Ο Καρπός
είναι μικρή γυαλιστερή ράγα, άσπρη διαφανής στην ωρίμανση,
με ιξώδες-βλεννώδες περιεχόμενο και ένα Σπόρο σφαιρικό,
γυαλιστερό, ασπριδερό με κολλώδη (βλενώδη-ιξώδη) ουσία
εξωτερικά. Τοξικότητα: Όλα τα μέρη του φυτού περιέχουν

αμίνες και άλλες ουσίες οι οποίες σε ικανή ποσότητα μπορεί να
δηλητηριάσουν τον άνθρωπο και κατοικίδια. Χρήση: Οι καρποί
αποτελούν τροφή άγριων πτηνών Το φυτό (βλαστοί, φύλλα,
καρποί) σε ορεινές περιοχές της Δ. Μακεδονίας συλλέγονταν
το χειμώνα ως πολύ καλή τροφή για τα βοοειδή και αιγοπρόβατα. Υπάρχουν εργαστηριακές έρευνες οι οποίες αναφέρουν
ότι το γκυ σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Πλάκα Θερμοκρασιακής Κλίσης (Thermogradient):
Υπό ποιες συνθήκες βλαστάνουν οι σπόροι;
Δρ. Δ. Χάχαλης, ΜΦΙ
Στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Breedseed,
Έρευνα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων βελτίωσης και παραγωγής & διαχείρισης πολλαπλασιαστικού υλικού), αναμένεται να λειτουργήσει μια τέτοια
πρότυπη συσκευή στο Εργαστήριο Ζιζανιολογίας του ΜΦΙ.
Την κανονικοποίηση και τελική παράδοση της συσκευής
αυτής έχει αναλάβει ο Δρ Μ. Βλαχογιάννης (Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλίας), σε συνεργασία με τον Δρ Δ. Χάχαλη
(ΜΦΙ) και τον Dr A. Murdoch (Seed Lab, University of Reading,
UK) ο οποίος έχει αναπτύξει μια παρόμοια συσκευή.
Η τεχνολογία με χρήση Πλάκας Θερμοκρασιακής Κλίσης
(thermogradient) είναι ένα μοναδικό σύστημα για να μετρούμε την επίδραση πολύ μικρών (0.1o C) διαφορών της
θερμότητας και αφετέρου μεγάλου αριθμού θερμοκρασιακών διαφορών στην φυτρωτικότητα και δείκτες βλαστητικής
δύναμης του σπόρου. Στους κοινούς θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών ανάπτυξης παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις (±1.5 έως ±2 C) μεταβολών της θερμοκρασίας.
Υπό πραγματικές συνθήκες αγρού, οι μικρές αυτές διαφορές που παρατηρούνται στο έδαφος και έχουν τεράστια επίδραση στην φυσιολογία του σπόρου (βλάστηση, ευρωστίας).
Παράλληλα, με χρήση Πλάκας Θερμοκρασιακής Κλίσης μπορούμε να μελετούμε την αλληλεπίδραση δεκάδων σχέσεων
θερμικού χρόνου με συνθήκες περιβάλλοντος (φως, υγρασία) πράγμα που ανέφικτο με κοινούς θαλάμους ανάπτυξης
(λόγω του τεράστιου αριθμού που απαιτείται).
Ως ένα αρκετά απλό σχήμα, η Πλάκα της Θερμοκρασιακής
Κλίσης είναι βασικά μια συμπαγής πλάκα αλουμινίου με ένα
θερμαινόμενο και ένα ψυχόμενο άκρο. Η θερμοκρασιακή

κλίση που δημιουργείται είναι σταθερά μεταβαλλόμενη και
μπορεί να ελεγχθεί για πολύ μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας (0.1 C). Θερμοστοιχεία είναι συνεχώς συνδεδεμένα
με την πλάκα και καταγράφουν τις θερμοκρασίες σε διάφορα
σημεία της πλάκας και η θερμοκρασία ελέγχεται ηλεκτρονικά
μέσω υπολογιστή.
Η πρωτοτυπία της συσκευής αυτής είναι ότι μπορεί να εξετάζει την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση της θερμοκρασίας, του
φωτός και του υδατικού δυναμικού, σε ένα μεγάλο εύρος
τιμών, που θα απαιτούσε δεκάδες κλασικούς θαλάμους συνθηκών ανάπτυξης. Έτσι, η μελέτη του μηχανισμού ληθάργου
των σπόρων γίνεται πιο εύκολή καθώς και η μοντελοποίηση
του φαινομένου.

3
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Ψηφιακή χαρτογράφηση ζιζανίων
Εργαστήριο Ζιζανιολογίας ΜΦΙ (Δρ. Β. Κατή και Δρ. Δ. Χάχαλης)
Σύμφωνα με τις καθιερωμένες καλλιεργητικές πρακτικές
στην Ελλάδα, η καταπολέμηση ζιζανίων πραγματοποιείται με
καθολικές και ομοιόμορφες επεμβάσεις ζιζανιοκτόνων στον
αγρό με αποτέλεσμα την χρήση περισσότερων ποσοτήτων χημικών από όση είναι απαραίτητη. Το Εργαστήριο Ζιζανιολογίας
του ΜΦΙ μέσω του έργου LIFE+ HydroSense που υλοποιήθηκε
σε τρεις πιλοτικούς αγρούς βάμβακος της Θεσσαλίας κατά το
2010-2012, επιδίωξε την στοχευμένη εφαρμογή ζιζανιοκτόνων
μόνο στις θέσεις που φυτρώνουν τα ζιζάνια.
Η αποτύπωση της χλωρίδας των ζιζανίων σε έναν αγρό, βοηθάει στην εύρεση των "προβληματικών" περιοχών και στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των ζιζανίων.
Παραδοσιακά γίνεται με χρονοβόρα και επίπονη εργασία στο
χωράφι. Στο πρόγραμμα HydroSense, χρησιμοποιήσαμε δύο
να οδηγήσει σε μείωση του κόστους των επεμβάσεων και σε
τεχνολογίες αισθητήρων εδάφους για να χαρτογραφήσουμε
μείωση των χημικών εισροών στο περιβάλλον.
τα ζιζάνια. Πρώτα σαρώσαμε τα διαστήματα μεταξύ των γραμΗ αντιμετώπιση των ζιζανίων σε ένα χωράφι με βαμβάκι, ξεμών του βαμβακιού με πολυφασματικούς αισθητήρες εδάφους
κινάει ήδη πριν από το φύτρωμα του βαμβακιού. Στο πρόσυνδεδεμένους με GPS υψηλής ακρίβειας και στη συνέχεια πήγραμμα HydroSense η προφυτρωτική
ραμε ψηφιακές φωτογραφίες σε επιλεγμένα
Ψεκασμός κατά λωρίδες
ζιζανιοκτονία έγινε με έναν εδικό τρόπο
σημεία των χωραφιών με γνωστές συντεταγμέψεκασμού, ο οποίος ήταν κατευθυνόνες. Μετά τη σάρωση με τους αισθητήρες δημενος μόνο πάνω στις λωρίδες που
μιουργήσαμε χάρτες ανά χωράφι, του δείκτη
σχημάτιζαν οι γραμμές σποράς του
βλάστησης red-edge NDVI, βάσει του οποίου
βαμβακιού (Εικόνα 1). Με τον τρόπο
μπορούμε να διακρίνουμε τα ζιζάνια από το
αυτό δεν ψεκάστηκε ολόκληρη η επιγυμνό έδαφος. Αντίστοιχα, με τις φωτογραφίες
φάνεια των πιλοτικών αγρών με αποτέκαι με τη χρήση εξειδικευμένων ψηφιακών μεΣπόροι βαμβακιού
λεσμα την εξοικονόμηση περίπου 50%
θόδων ανάλυσης εικόνας, διαχωρίσαμε για
ζιζανιοκτόνου.
κάθε χωράφι τα ζιζάνια από το έδαφος και υποΣτο μεταφυτρωτικό στάδιο, τα ανελογίσαμε τα ποσοστά ζιζανιοκάλυψής τους.
πτυγμένα ζιζάνια αντιμετωπίστηκαν με
Με την ψηφιακή αποτύπωση των ζιζανίων
τη χρήση μιας νέας τεχνολογίας ειδιεπιτυγχάνεται:
κών αισθητήρων, οι οποίοι με την διέ• Η χαρτογράφηση των ζιζανίων μπορεί να
λευση του ελκυστήρα στο χωράφι,
επιτευχθεί σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο
εντοπίζουν τα ζιζάνια και ψεκάζουν
κόπο, με σύγχρονες τεχνολογίες αισθητήρων.
μόνο αυτά (σύστημα WeedSeeker)
• Με τη χρήση των ψηφιακών χαρτών μπο(Εικόνα 2). Η εξοικονόμηση του ζιζαρεί να γίνει διάκριση ζωνών πληθυσμών ζιζανιοκτόνου στην περίπτωση αυτή άγνίων και να καταγράφεται διαχρονικά το
γιξε το 70% και παράλληλα η
ιστορικό παρουσίας ζιζανίων στους αγρούς.
καταπολέμηση των ζιζανίων ήταν
• Η διαχείριση των ζιζανίων κατά ζώνες και
πολύ αποτελεσματική.
η εντοπισμένη εφαρμογή ζιζανιοκτόνων μπορεί
Το έργο υλοποιείται με 50% συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+

4
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16th EWRS SYMPOSIUM: Τουρκία, Σαμσούντα 24-27 Ιουνίου 2013
Δρ Η. Τραυλός, ΓΠ Α
Η European Weed Research Society
είναι ο Επιστημονικός φορέας για
την προώθηση της ζιζανιολογικής
έρευνας και της καινοτομίας στον
ευρωπαϊκό χώρο (www.ewrs.org).
Κεντρικής σκοπός του EWRS είναι η
διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου, κάθε δύο έως τρία χρόνια.
Έτσι, το 16ο Συνέδριο της EWRS
διεξήχθη με επιτυχία στο Ondokuz
Mayis University της Σαμσούντας (Τουρκία) από 24 έως 27
Ιουνίου 2013. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν
περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες από 46 χώρες. Δόθηκαν υποτροφίες σε 44 νέους επιστήμονες, κυρίως μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Το πρόγραμμα του
συνεδρίου αποτελούνταν από 37 προφορικές και 256 γραπτές ανακοινώσεις (posters) σε επτά διαφορετικές θεματικές
ενότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν εργασίες που
αφορούσαν χημικές και άλλες μεθόδους διαχείρισης των ζιζανίων, βιοποικιλότητα, εισβολές ξενικών ειδών, ζιζάνια με
ανθεκτικότητα σε ένα ή περισσότερα ζιζανιοκτόνα κ.ά.
Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν και αρκετά μέλη της Ελλη-

νικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας παρουσιάζοντας πολλές εργασίες
είτε προφορικές είτε ως ανηρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε μια
ευρεία ζιζανιολογική θεματολογία.
Επιπλέον, πριν την έναρξη και κατά
τη διάρκεια του διεθνούς αυτού
συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν οι
συναντήσεις 8 ομάδων εργασίας
(working groups) της EWRS.
Ακόμη, πραγματοποιήθηκε εκδρομη σε ερευνητικο ινστιτούτο και πειραματικούς αγρούς της περιοχής (βλ. σχετική
φώτο). O Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητής
Hüsrev Mennan και η ομάδα του στο Ondokuz Mayis University αξίζουν τα εύσημα για την απόλυτα επιτυχημένη οργάνωση του σημαντικού αυτού συνεδρίου. Να σημειωθεί ότι το
επόμενο συνέδριο της EWRS (17th Symposium) έχει προγραμματιστεί για το 2015 και θα διεξαχθεί στη Γαλλία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της EWRS καθώς και για τις
επόμενες εκδηλώσεις, δραστηριότητες στην ιστοσελίδα
αυτής.

Διάκριση για το πρόγραμμα Operation Pollinator
Δρ Β. Κατή, ΜΦΙ
Το τριετές πρόγραμμα «Operation Pollinator» (OP) για την επίδραση επιλεγμένης
φυτοκάλυψης στη διατήρηση και αύξηση
της παρουσίας ωφελίμων εντόμων και επικονιαστών στις καλλιέργειες της ελιάς και
του αμπελιού ολοκληρώθηκε με ενδιαφέροντα αποτελέσματα για τα προαναφερόμενα αγρο-οικοσυστήματα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος ανακοινώθηκαν σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Το
OP στην ελιά και το αμπέλι υλοποιήθηκε από το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) σε συνεργασία με τον
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ - Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας
(Χανιά, Κρήτη), την εταιρεία Γεωκόμη (Σίβας, Κρήτη), το
Κτήμα ΑΛΦΑ (Αμύνταιο, Φλώρινα) και την εταιρεία Syngenta
Hellas, με χρηματοδότηση της εταιρείας Syngenta. Η εργασία/δράση αυτή έλαβε την τρίτη θέση των Βραβείων «Environmental Awards 2014» στην κατηγορία Corporate Social

Responsibility (CSR). Το πρόγραμμα OP
επεκτείνεται φέτος σε καλλιέργεια καρπουζιού με στόχο την μελέτη της επίδρασης
επιλεγμένων ανθοφόρων φυτών στους πληθυσμούς επικονιαστών και ωφελίμων εντόμων αλλά και στην παραγωγή.
Περισσότερες
πληροφορίες
(www.eze.org.gr): Πρακτικά 16ου και 17ου Πανελλήνιου Ζιζανιολογικού Συνεδρίου, Πρακτικά 14ου και 15ου Πανελλήνιου
Εντομολογικού Συνεδρίου, 16th EWRS Symposium Proceedings.
Συμμετέχοντες: ΜΦΙ: Β. Κατή (συντονίστρια, v.kati@bpi.gr),
Φ. Καραμαούνα (συντονίστρια, f.karamaouna@bpi.gr), Λ.
Οικονόμου, Αι. Μαρκέλλου, Σ. Λυμπεροπούλου, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Κ. Βαρίκου, Ν. Γαραντωνάκης, Α. Μπιρουράκη,
εταιρεία Γεωκόμη: Ν. Βολακάκης, εταιρεία Syngenta Hellas:
Β. Καλλιακάκη, Φ. Ανδρινόπουλος.
5
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EWRS: Workshop, Oυψάλα, Σουηδία, 27-29 Ιανουαρίου 2014
Δρ. Δ. Χάχαλης, ΜΦΙ
Υπό την αιγίδα της European Weed Research Science
(EWRS) διοργανώθηκε Συνάντηση Εργασίας των Ομάδων Εργασίας (Working Groups), Perennial Weeds και Crop-Weed Interactions. Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Δρ. Δ. Χάχαλης
(ερευνητής ΜΦΙ, πρόεδρος της Ε.Ζ.Ε.), παρουσιάζοντας ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την αλληλεπίδραση της ευρωστίας του σπόρου στον ανταγωνισμό των καλλιεργειών με
τα ζιζάνια.
Στην συνάντηση αυτή, οι εργασίες που παρουσιάστηκαν
ήταν δομημένες γύρω από 3 μεγάλες θεματικές ενότητες: τα
πολυετή ζιζάνια, τη σημασία των ανταγωνιστικών ποικιλιών και
τις διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης των ζιζανίων στο
πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης των ζιζανίων.
Πιο συγκεκριμένα, στην 1η ενότητα (πολυετή ζιζάνια), παρουσιάστηκαν δεδομένα για το κίρσιο (Cirsium arvense), το ζιζάνιο (Elumus repens) και το ζωχό (Sonchus arvensis). Σε

πιλοτικούς αγρούς στην Δανία, σε βιολογικές καλλιέργειες μακράς διάρκειας (1997-2008), τονίστηκε η σημασία της σωστής
εναλλαγής καθώς και της αρχικής καλλιέργειας στo σύστημα
εναλλαγής, στην συσσωρευτική αύξηση των πολυετών αυτών
ζιζανίων.
Στην 2η ενότητα (ανταγωνιστικές ποικιλίες), παρουσιάστηκε
μια μελέτη από το Rothamsted Research, UK, σχετικά με την
αντικειμενική αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των ποικιλιών
των σιτηρών όσον αφορά την ανταγωνιστική τους ικανότητα
με τα ζιζάνια. Ο τελικός στόχος είναι να ενσωματωθεί η πληροφορία αυτή, ως ξεχωριστή κατηγορία, στην Λίστα Συνιστώ6

μενων Ποικιλιών (Recommended List) της Αγγλίας. Έτσι οι παραγωγοί θα έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν ποικιλίες όχι
μόνο με βάση κριτήρια απόδοσης ή αντοχής στις ασθένειες
αλλά και της ανταγωνιστικής τους ικανότητας με τα ζιζάνια. Η
πληροφορία αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική για
σωστή επιλογή ποικιλιών σε συστήματα χαμηλών εισροών ή
για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της ανθεκτικότητας της ανεπονουράς (Alopecorus myosuroides) στα ζιζανιοκτόνα.
Στην 3η ενότητα (στρατηγικές αντιμετώπισης ζιζανίων), παρουσιάστηκαν δεδομένα που αφορούσαν την εξάπλωση του
συστήματος της ακαλλιέργειας σε χειμερινά σιτηρά στην Φιλανδία. Έτσι τα τελευταία 7 χρόνια, καταγράφεται μια δραστική μείωση του ποσοστού των αγρών που υφίστανται
όργωμα (μόνο το 50% των αγρών) με μια θεαματική αύξηση
της απευθείας σποράς (περίπου 30% των αγρών). Η αύξηση
της απευθείας σποράς καταγράφτηκε αποκλειστικά και μόνο
σε συμβατικές καλλιέργειας και μόνο όπου υπάρχει δυνατότητα προ-σπαρικού ψεκασμού με glyphosate. Ως αποτέλεσμα
της απευθείας σποράς καταγράφηκε μια μετατόπιση των ειδών
(weed shift) προς κυρίως τα αγρωστώδη ζιζάνια.
Τέλος, κατά την διάρκεια της συνάντησης εργασίας πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο ερευνητικό ίδρυμα JTI (www.jti.se)
όπου παρουσιάστηκε ένα πρότυπο-μοντέλο ενός εξελιγμένου
μηχανήματος για μηχανική επιλεκτική αφαίρεση ζιζανίων (μεταξύ και επί των γραμμών σποράς) σε καλλιέργειες σιτηρών.

Περισσότερες πληροφορίες, στο site της Ε.Ζ.Ε.
(www.eze.org.gr).
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Εθνικός Κήπος: Μια ανοικτή διαμάχη
Δρ. Δ. Χάχαλης, ΜΦΙ
Η πρόταση μελέτης αρχιτεκτονικού τοπίου για τον Εθνικό Κήπο την οποία έχει
υποβάλει ο ιδιωτικός οργανισμός πολιτισμού και ανάπτυξης με την επωνυμία
ΝΕΟΝ και χρηματοδοτείται από τον ΣΕΒ,
έχει προκαλέσει μια αληθινή διαμάχη με
εκατέρωθεν ισχυρά επιχειρήματα. H πρόταση αυτή έχει δύο σκέλη, αφενός τις παρεμβάσεις φυτοτεχνικού χαρακτήρα σε 8
σημεία του κήπου και εφετέρου με την
υποδοχή και διοργάνωση πολιτιστικών
δρώμενων στο χώρο του Κήπου.
Από την μια πλευρά, κατά της πρότασης τάσσονται η Εταιρεία Φίλων του
Εθνικού Κήπου, ο Σύλλογος Αποφοίτων
του ΓΠΑ, διάφοροι φορείς και ομάδες πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία
Φίλων του Εθνικού Κήπου κατάφερε να
μπλοκάρει την απόφαση του Δήμου Αθηναίων μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος της
Αθήνας, η Επιτροπή Διαχείρισης του
Εθνικού Κήπου και άλλοι φορείς σημειώνουν την υποστήριξή τους στην κατατεθείσα πρόταση και προτείνουν ανοικτό

διάλογο για την βελτιστοποίηση της πρότασης αυτής.
Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία
συμμετείχε, μέσω παρουσίασης του προέδρου Δρ. Δ. Χάχαλη, σε σχετική ημερίδα
του Παραρτήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος του ΓΕΩΤΕΕ (Σάββατο 21
Δεκεμβρίου 2013) καταθέτοντας σκέψεις
για μια αειφορική διαχείριση του Εθνικού
Κήπου. Πιο συγκεκριμένα, από την
πλευρά της Ε.Ζ.Ε., τονίστηκε η σημασία
σύνταξης μιας ολοκληρωμένης διαχειριστικής μελέτης που να προτάσσει τις
προτεραιότητες, τις αντίστοιχες δράσεις
και την χρηματοδότησή τους. Παράλληλα, να δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση όλων των σημαντικών προβλημάτων
φυτοπροστασίας των φυτικών ειδών (με
ιδιαίτερη έμφαση στα είδη «σύμβολα»
του Εθνικού Κήπου, π.χ. Ουασιγκτόνιες),
όπως ήδη γίνεται για την προστασία των
φοινικοειδών από το ρυγχοφόρο (μέσω
αντίστοιχου προγράμματος με το ΜΦΙ).
Επιπρόσθετα, η εισαγωγή νέων ειδών
στο Κήπο να γίνεται με βάση την προσαρμοστικότητά τους στις ξηροθερμικές Με-

σογειακές συνθήκες και την ελάχιστη δυνατή απαίτηση για συντήρηση (με δεδομένο την σημαντική υπο-στελέχωση του
κήπου, από 50-60 άτομα προ πενταετίας
έχουν απομείνει μόνο 6). Τέλος, να προσεχθεί ιδιαίτερα η πιθανότητα να εισαχθούν φυτικά είδη με υψηλό δυναμικό
ανταγωνισμού και εξάπλωσης ώστε να
μην δημιουργηθούν προβλήματα κυριαρχίας με τα υπάρχοντα φυτικά είδη του
κήπου.
Η διαμάχη αυτή είναι ανοικτή και με δεδομένο την τεράστια σημασία του Εθνικού Κήπου για την πόλη και τους πολίτες,
η σφαιρική ενημέρωση είναι ύψιστο καθήκον όλων μας.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς
και τα εκατέρωθεν επιχειρήματα, στο site
της ΕΖΕ (www.eze.org.gr).

Οργάνωση Γη: Για το περιβάλλον και την κοινωνία
Νατάσα Πενταγιώτη, ΟΓ
Η Οργάνωση Γη
είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση με
σκοπό την ανάπτυξη
και υλοποίηση δράσεων για το περιβάλλον και τη κοινωνία.
Αποτελούμε μία ενεργή κοινότητα ανθρώπων με συλλογικές και δημιουργικές
δράσεις και εκπαιδευτικές δομές.
Φέρνουμε κοντά ανθρώπους, ιδέες και
πρακτικές που εξερευνούν, ανακαλύπτουν και δημιουργούν μία διαφορετική
σχέση:

- του ανθρώπου με τη γη
- του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο
- της οικονομίας με τη κοινωνία και το
οικοσύστημα.
Αναζητάμε και προτείνουμε τρόπους
που ο σύγχρονος άνθρωπος μέσα από
την μεταβολή του παραδοσιακού συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης θα
πετύχει μικρές νίκες στην καθημερινότητα του για ένα βιώσιμο μέλλον.
Τα δύο χρόνια δραστηριοποίησης της
Οργάνωσης Γη έχουμε αναπτύξει τέσσερις κύριες δράσεις:

το Ταξίδι στο Κέντρο της Γης, η Κυριακή στη Γη, το “Εισαγωγή στη Γεωργία” και το Aephoria.net.
Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις
δράσεις μας και τη συμμετοχή σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ogi.gr
και τη σελίδα μας στο Fb:
Οργάνωση Γη - Κέντρο της Γης
Λεωφόρος Δημοκρατίας 67, 131-22,
Ίλιον, 210-2325380
epikinono@organizationearth.org
7
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Aστικό πράσινο και Ε.Ζ.Ε.
Δρ Αφεντούλη Αικατερίνη, Ζιζανιολόγος
Η ανάπτυξη και η διατήρηση του πρασίνου στο αυστηρό οικιστικό περιβάλλον αποτελεί μείζον θέμα για την ποιότητα της
ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο 17ο Συνέδριο
της Ε.Ζ.Ε., μία ιδιαίτερη ενότητα αφορούσε το αστικό πράσινο,
περιλαμβάνοντας σημαντικές εργασίες για το θέμα αυτό.
Σύμφωνα με την εργασία των Καλύβα κ.ά., για τη σωστή διαχείριση και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου, απαιτείται ακριβής σχεδιασμός, καταγραφή των υπαρχόντων αλλά και των
πιθανών χώρων πρασίνου(είδος βλάστησης, ηλικία, κατάσταση) και σωστή συντήρηση αυτών. Σκοπός της μελέτης
ήταν, μέσω των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
(ΓΠΣ) και της τηλεπισκόπησης, η αποτύπωση και συγκριτική
ανάλυση της χωρικής κατανομής του αστικού πρασίνου σε 11
ελληνικές πόλεις καθώς και η καταγραφή και διαχείριση του
αστικού πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.
Στην εργασία του Κρίγκα Ν. προβλήθηκε ο χλωριδικός πλούτος της Θεσσαλονίκης, συνοψίστηκε η φυτική ποικιλότητα της
περιοχής και αναδείχτηκε η ετερογενής κατανομή της. Διακρίθηκαν βασικές ομάδες φυτών σε σχέση με τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες και αναφέρθηκαν παραδείγματα προστατευόμενων, απειλούμενων και ενδημικών φυτικών ειδών στο αστικοποιημένο περιβάλλον με γνώμονα την ασφάλεια των
κατοίκων.
Στη μελέτη του Ματζίρη Ε. αναφέρθηκε ότι στο αστικό περιβάλλον η ανάπτυξη και παρουσία των ζιζανίων υπάρχει σε όλες
τις μορφές αστικού πρασίνου όπως πάρκα, δενδροστοιχίες,
κοιμητήρια, παιδικές χαρές κ.λ.π. Η παρουσία τους επηρεάζει
δραστικά, τόσο την ανάπτυξη του φυτικού υλικού, όσο και την
γενικότερη εικόνα της λειτουργίας των χώρων αυτών. Η καταπολέμηση και ο έλεγχος των ζιζανίων μπορεί να ακολουθεί μεθόδους καλλιεργητικές, μηχανικές, φυτοτεχνικές ή χημικές και
είναι απαραίτητο να εντάσσεται στη μελέτη και το σχεδιασμό
για την κατασκευή και συντήρηση των έργων πρασίνου. Συνολικά η διαχείριση και ο έλεγχος των ζιζανίων στους χώρους
αστικού πρασίνου με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
χωρίς την αλόγιστη χρήση χημικών σκευασμάτων θα πρέπει να
αποτελεί τη σύγχρονη κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθείται.
Στην εργασία των Τραυλού κ.ά. έγινε μία προσπάθεια επισκόπησης των κυριότερων ζιζανίων σε 12 βασικούς χώρους
αστικού πρασίνου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Ακολούθησε η δειγματοληψία, αναγνώριση των φυτικών ειδών και
η αξιολόγηση της κατάστασης ως προς τα υφιστάμενα ζιζανιο8

λογικά προβλήματα. Η πλειονότητα των αυτοφυών φυτικών ειδών αφορούσε
πλατύφυλλα ζιζάνια, πολλά
εκ των οποίων ήταν πολυετή.
Τα ζιζάνια που απαντώνται
με μεγαλύτερη συχνότητα
στους χλοοτάπητες της περιοχής (πάρκα, πλατείες,
παιδικές χαρές) ήταν το πεντάνευρο, περδικούλι, νεραγριάδα
και τριφύλλι και θα μπορούσαν να διαχειριστούν με επανειλημμένες χορτοκοπές. Αντίθετα για τον έλεγχο ζιζανίων περισσότερο ανταγωνιστικών ή δυσεξόντωτων, που εισβάλλουν
ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει άλλη φυτοκάλυψη, θα απαιτηθεί
μια περισσότερη σύνθετη στρατηγική.
Οι Δρ. Αφεντούλη και Δρ. Βυζαντινόπουλος αναφέρθηκαν
στην σημαντική ανάπτυξη της έρευνας που αφορά τη διαχείριση των ζιζανίων σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης των
ζιζανίων (μηχανικές, θερμικές, χημικές). Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της διαχείρισης ζιζανίων στο αστικό πράσινο, είναι
απαραίτητη η αξιολόγηση των μεθόδων αυτών με βάση διάφορα κριτήρια από τα οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (LIFE Cycle Assessment-L.C.A.).
Αναφέρθηκε, επίσης, ότι η μη ορθολογική εφαρμογή ζιζανιοκτόνων για την αντιμετώπιση των ζιζανίων στο αστικό πράσινο
μπορεί να προκαλέσει χρόνιες δυσμενείς επιδράσεις σε άνθρωπο και οργανισμούς μη-στόχους (που εξαρτώνται από τη
δόση και την τυποποίηση του κάθε ζιζανιοκτόνου) ή/και ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών.Η ορθή και
ασφαλής εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης
με την ασφαλή χρήση του ζιζανιοκτόνου για τον άνθρωπο, τους
οργανισμούς μη-στόχους και το περιβάλλον.
Τέλος, ο κ. Π. Παπαδάκης εστίασε στο ανθρωποκεντρικό
κομμάτι του πρασίνου, στην ευεργετική επίδρασή του στην καθημερινή διάθεση και τον ψυχισμό καθενός από εμάς, χρησιμοποιώντας για την ανάδειξη του θέματος τις Εικαστικές
Τέχνες με βάση καλλιτεχνήματα από έκθεση της Εταιρείας
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου.
Περισσότερες πληροφορίες (www.eze.org.gr).
Βιβλιογραφία: Πρακτικά 17ου Συνεδρίου ΕΖΕ
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Μέτρηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
της ελαιοκαλλιέργειας (πρόγραμμα SAGE10)
Α. Ακρίβου & Δ. Χάχαλης, ΜΦΙ
Τα τελευταία 3 χρόνια υλοποιείται πρόγραμμα
LIFE09/ENV/GR/000302
SAGE10: «Ανάπτυξη & Εφαρμογή Μεθόδου Προσδιορισμού του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος για Αειφόρα
Αγρο-οικοσυστήματα Η Περίπτωση του
Μεσογειακού Ελαιώνα» με Συντονιστή Δικαιούχο το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο (Επισ. Υπεύθυνη. Δρ Α. Μαρκέλλου).
Στην Ομάδα των εταίρων περιλαμβάνονται: 1. O Eλληνικός Γεωργικός Oργανισμός «Δήμητρα», Γενική Διεύθυνση
Aγροτικής Έρευνας - Ινστιτούτο Εγγείων
Βελτιώσεων, 2. Το Mουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Iστορίας Ελληνικό Κέντρο ΒιοτόπωνYγροτόπων, 3. Η ΡοδαξΑγρο
ΕΠΕ και 4. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).
Οι περιοχές υλοποίησης του
προγράμματος είναι: η Χώρα
Μεσσηνίας (Ο.Π. ΝΗΛΕΑΣ), τα
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (ΕΑΣ
ΠΕΖΩΝ) και το Μεραμβέλλο Λασιθίου Κρήτης (ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ).

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ SAGE10
Η δημιουργία ενός πλαισίου για την παροχή περιβαλλοντικά προσανατολισμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς
τον ελαιοκαλλιεργητή, με τη χρήση μιας
καινοτόμου μεθόδου εκτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ενεργειών και επιλογών του λαμβάνοντας
υπόψην
• τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός του &
• την παραγωγική ικανότητα κάθε με-

μονωμένου αγροτεμαχίου,
με στόχο την βελτιστοποίηση των
πρακτικών που εφαρμόζει και τη
διατήρηση της απόδοσης του ελαιώνα λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του
καλλιεργητή.
ΖΙΖAΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙEΡΓΕΙΑ
Μία από τις Δράσεις του Προγράμματος είναι η μελέτη της ζιζανιοχλωρίδας τόσο από την άποψη της
βιοποικιλότητας και της γεωγραφικής

κατανομής ειδών ζιζανίων (ΓΠΑ) όσο και
της σχέσης της με παραμέτρους της καλλιέργειας (τύπος και χαρακτηριστικά εδά-

φους, άρδευση, βιολογική ή μη, καλλιέργεια) και με τους εφαρμοζόμενους τρόπους διαχείρισης των ζιζανίων, σε ένα
πλήθος 600 αγροτεμαχίων στις τρεις πιλοτικές περιοχές του Έργου.
Ειδικότερα στα πλαίσια του έργου
πραγματοποιούνται:
• Εκπαιδεύσεις παραγωγών και γεωπόνων στην ορθή διαχείριση ζιζανίων
στους ελαιώνες.
• Εκτεταμένη καταγραφή και αναγνώριση των ειδών ζιζανίων
• Συσχετίσεις ζιζανίων με βιοτικούς
(π.χ. συνύπαρξη ζιζανίων) και αβιοτικούς
(π.χ. εδαφικές ιδιότητες) παράγοντες.
• Διερεύνηση της πιθανής ανάπτυξης
ανθεκτικότητας της κόνυζας (Conyza
spp.) στη δ.ο glyphosate και επιδεικτικές
εφαρμογές τρόπων διαχείρισής της σε
αγρούς
• Βελτίωση τρόπου εφαρμογής ζιζανιοκτόνων με ειδική μπάρα που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου
• Ανάλυση εδαφικών δειγμάτων και
νερού για τον έλεγχο υπολειμμάτων της
δραστικής ουσίας glyphosate και του μεταβολίτη AMPA
Το έργο υλοποιείται με 50% συνεισφορά της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) στο πλαίσιο
του προγράμματος LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 (www.sage10.gr)
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Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ:
Προτάσεις για το ΠΑΑ
Δρ Σ. Ζανόπουλος, ΓΕΩΤΕΕ
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ
παρουσίασε τις προτάσεις του για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,
οι οποίες υποβλήθηκαν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και εν συνεχεία, προωθήθηκαν στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), στο
πλαίσιο της διενέργειας της σχετικής διαβούλευσης.
Με το κείμενο των προτάσεων που ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα το ΓΕΩΤΕΕ παρεμβαίνει δυναμικά στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής και των τροφίμων και μάλιστα στο πιο
σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής, το ΠΑΑ.
Αφορμή για την εκπόνηση της εργασίας, είναι το γεγονός
ότι μας θεωρούμε αναγκαίο να αναδιαρθρωθούν βασικές
δομές των μέτρων του ΠΑΑ της επόμενης Προγραμματικής
Περιόδου, σύμφωνα με τους εξής στόχους:
• Βελτίωση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων
• Μείωση του διοικητικού χρόνου και κόστους
• Αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας των πόρων
• Προώθηση των κεντρικών πολιτικών του ΥπΑΑΤ
• Προσαρμογή των μέτρων στους κανόνες της αγοράς, υπό
την έννοια της αγροτικής επιχειρηματικότητας τόσο στην
πρωτογενή παραγωγή όσο και στο χώρο των τροφίμων
• Προσήλωση στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών
προϊόντων, τα οποία έχουν θέση στην αγορά και απαντούν
στην ανάγκη της εθνικής οικονομίας για εξαγωγικό
προσανατολισμό
• Άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Με βάση το σκεπτικό αυτό, συστάθηκε μια πολυμελής
ομάδα εργασίας που απαρτίζονταν από μέλη του Παραρτήματος, τόσο από το χώρο της αγοράς, όσο και από στελέχη
φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ των οποίων το
ΥπΑΑΤ, το ΥΠΕΚΑ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι Περιφέρειες, ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Ίδρυμα Γεωπονικών Επιστημών, το Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών του
Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς
και εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων
Γεωπόνων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων
Επαγγελματιών Γεωπόνων, εντός της οποίας συζητήθηκαν οι
παρούσες προτάσεις.
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Η συζήτηση για τις υφιστάμενες δράσεις του ΠΑΑ 20072013 και η συσχέτισή τους με νέο ΠΑΑ 2014-2020 πραγματοποιήθηκε σε χρονική περίοδο κατά την οποία πολλά μέτρα
ανακοινώνονται, με συνέπεια να ανακύπτουν νέα ζητήματα.
«Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Ενημέρωσης»
Ως μικρό μόνο δείγμα, στο συνοπτικό αυτό κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του Παραρτήματος σχετικά με την
προηγούμενη υπο-δράση, ως ακολούθως:
1. Σεμινάρια στη Φυτική Παραγωγή: Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Υπαίθρια κηπευτικά, Οπωροφόρα, Αμπελουργία. Οριζόντια έμφαση στην Ολοκληρωμένη διαχείριση, Πολλαπλή
συμμόρφωση, Βιολογική γεωργία, εξοικονόμηση ύδατος,
γεωθερμία.
2. Προτεινόμενη Δράση: Σεμινάρια στη Ζωική Παραγωγή:
Προβατοτροφία, Αγελαδοτροφία, Μελισσοκομία.
3. Προτεινόμενη Δράση: Σεμινάρια στη Μεταποίηση, Τυποποίηση και Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Σκεπτικό: Κατάρτιση (α) γεωπόνων με έμφαση στους άνεργους και τους νέους επιστήμονες, (β) αγροτών και ενδιαφερόμενων να ακολουθήσουν τη γεωργία σε ξεχωριστούς
κύκλους, για κατηγορίες των κύριων κλάδων παραγωγής με
ελκυστικό εισόδημα, υψηλή υπεραξία και ενδιαφέρον για αύξηση της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών. Στόχος:
αύξηση της παραγωγικότητας, δημιουργία ολοκληρωμένης
διαχειριστικής ικανότητας μιας εκμετάλλευσης / επιχείρησης,
αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ποικιλιών, αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών, εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μείωση της
ανεργίας.
Δικαιούχοι: ΓΕΩΤΕΕ, ΙΓΕ, ΜΦΙ, ΙΝΕΠ, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ, ΔΑΟΚ
Περιφερειών, Επιχειρήσεις.
Επειδή λοιπόν τα δεδομένα στα μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι σε συνεχή αναδιαμόρφωση, απευθυνόμαστε στη διοίκηση και τα μέλη της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας
και ενημερώνουμε ότι αν και έχουμε συμπεριλάβει στις προτάσεις μας νέες δράσεις που αφορούν τη φυτοπροστασία και
συγκεκριμένα τη ζιζανιολογία, παραμένουμε διαθέσιμοι να συζητήσουμε τυχόν νέες προτάσεις, να επικαιροποιήσουμε το
κείμενό μας και να τις θέσουμε υπόψη των αρμοδίων υπηρεσιών, ως εταίροι του ΥπΑΑΤ.
Το αναλυτικό αυτό κείμενο είναι ελεύθερα προσβάσιμο από
το site της ΕΖΕ (www.eze.org.gr).
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Η εφαρμογή των ουδέτερων ζωνών (buffer strips)
στην άκρη των χωραφιών (edge-of-field):
Προστασία της ρύπανσης των επιφανειακών νερών λόγω της χρήσης
των γεωργικών φαρμάκων
Δρ Σ. Βυζαντινόπουλος
Η ρύπανση των επιφανειακών
νερών λόγω της χρήσης ζιζανιοκτόνων και γενικότερα των γεωργικών φαρμάκων σε καλλιεργούμενα χωράφια μπορεί να
οφείλεται στην απορροή ( run-off)
και διάβρωση (erosion) των ψεκασθέντων εδαφών, σε μεταφερόμενα σταγονίδια από το ψεκαστικό
νέφος (spray-drift) και σε σημειακές πηγές ( point sources). Στις
περιπτώσεις ενδεχόμενης ρύπανσης των επιφανειακών νερών
λόγω απορροής ή διάβρωσης η εφαρμογή μέτρων μείωσης
της επικινδυνότητας της ρύπανσης (risk reduction) είναι επιβεβλημένη. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την εφαρμογή είτε ζωνών εδάφους ( συνήθως με βλάστηση) στην
άκρη των χωραφιών (vegetated filter
strips, VFSs), είτε παρόχθιων λωρίδων
με βλάστηση , δένδρα και θάμνους (riparian buffers), είτε τη χρήση υδάτινων
νεροσυρμών βλάστησης (grass waterways). Η απεικόνιση των μέτρων αυτών
παρουσιάζεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες και σκαριφήματα.
Η αποτελεσματικότητα των VFSs για την δέσμευση (trapping)
των γεωργικών φαρμάκων εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων
όπως είναι το πλάτος , το είδος
της επικρατούσας βλάστησης, η
κλίση της εδαφικής λωρίδας, το
είδος του εδάφους, ο συντελεστή
προσρόφησης των γεωργικών
φαρμάκων (Koc), το ποσοστό της
εδαφικής υγρασίας στη VFS και
την ένταση της βροχής. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνητικών εργα-

σιών (περισσότερες από 180) με
στόχο την εκτίμηση ή πρόβλεψη
της αποτελεσματικότητας των
VFSs στην μείωση της μεταφοράς, λόγω απορροής και διάβρωσης, των ζιζανιοκτόνων και
γενικότερα των γεωργικών φαρμάκων προς τα επιφανειακά
νερά. Λόγω της ύπαρξης , όπως
αναφέρθηκε προηγούμενα, πολλών παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία δέσμευσης
των γεωργικών φαρμάκων από
τις VFSs τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών ποικίλουν. Όμως μπορεί να υποστηριχθεί από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων ότι ‘ κατά μέσον όρο’ η
αποτελεσματικότητα της δέσμευσης
των VFSs εκτιμάται σε 50% μείωση
για 5 μ πλάτος, 90% για 10 μ. πλάτος
και 97,5% για 20 μ. πλάτος για όλα
τα γεωργικά φάρμακα.
Στη χώρα μας δεν έχει γίνει συστηματική έρευνα και δεν υπάρχουν
αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των VFSs και έτσι δεν μπορούν να προταθούν, εκτός από τα αναφερθέντα προηγούμενα, γενικά μέτρα
προς το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να ενσωματωθούν στην ετικέτα
των γεωργικών φαρμάκων με
στόχο την μείωση της ρύπανσης
των επιφανειακών νερών. Είναι
όμως απαραίτητο να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των
VFSs και να επικυρωθούν τα
πρότυπα (μοντέλα) που έχουν
αναπτυχθεί διεθνώς στις αγροπεριβαλλοντικές συνθήκες της
χώρας μας είτε σε επίπεδο χωραφιού είτε σε επίπεδο λεκάνης
απορροής.
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Η Ε.Ζ.Ε. μετά από ομόφωνη απόφαση του παρόντος ΔΣ απευθύνει έκκληση στα μέλη και φίλους της για συμμετοχή στις ήδη
σχηματισθείσες 4 Ομάδες Εργασίας (1. Ολοκληρωμένη και Βιολογική αντιμετώπιση ζιζανίων, 2. Ζιζανιολογία και Αστικό Πράσινο,
3. Ζιζάνια και ζιζανιοκτόνα καλλιεργειών, 4. Βιοποικιλότητα, καινοτόμα συστήματα διαχείρισης ζιζανίων).

Πρόσκληση Εγγραφής Νέων Μελών:
To παρόν ΔΣ, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας μας, απευθύνει πρόσκληση σε συναδέλφους αποφοίτους ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γεωπονίας ή φυτικής παραγωγής, που έχουν ενασχόληση με θέματα ζιζανίων, ζιζανιοκτόνων για εγγραφή, ως μέλη της Ε.Ζ.Ε. Αρκεί η αποστολή αίτησης και αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

Πρόσκληση Αποστολής υλικού για Ιστοσελίδα/Ενημερωτικό Δελτίο:
To παρόν ΔΣ, αποφάσισε την πιο τακτική έκδοση (2-3 τεύχη ανά έτος) του παρόντος ενημερωτικού δελτίου γιαυτό και απευθύνει
πρόσκληση στα μέλη και φίλους, να αποστείλουν υλικό για την επόμενη έκδοση. Το υλικό αυτό πρέπει να έχει σχέση με τους
σκοπούς και στόχους της Ε.Ζ.Ε. και να μην αποτελεί εμπορική διαφήμιση.
Για περισσότερες πληροφορίες, για όλα τα παραπάνω θέματα μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής e-mails
(dchachalis@hotmail.com ή htravlos@yahoo.gr)

Ημερίδες, Συνέδρια (www.ewrs.org)
16 - 19 March 2014
10th workshop of the EWRS Working Group Physical and Cultural Weed Control
18 - 23 May 2014
4th International Symposium on Weeds and Invasive Plants. Venue: Montpellier, France
19 - 20 May 2014
Herbicide resistance in Europe: Challenges, opportunities and threats. Venue: Frankfurt, Germany
21 May 2014
Workshop of the EWRS Working Group Herbicide Tolerant Varieties. Venue: Frankfurt, Germany
21 - 23 May 2014
Second International Conference on Robotics and associated High-technologies and Equipment for Agriculture and
forestry New trends in mobile robotics, perception and actuation for agriculture and forestry. Venue: Madrid, Spain
24 - 28 June 2014
Special International Workshop on Weeds and Invasive Plants: Exploring weeds and their management from
novel viewpoints. Venue: Spain
3 - 8 November 2014
8th Neobiota Conference. Venue: Antalya, Turkey

