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Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017  
 

   
   Ημερίδα για την βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι 
 

Στις 3 Φεβρουαρίου 2017, διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη ημερίδα με θέμα «βιώσιμη 
διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι». Οργανώθηκε από την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία 
(ΕΖΕ) και  τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
Στο συνημμένο CD  σε μορφή αρχείων pdf περιέχονται η πλειονότητα των παρουσιάσεων 
της ημερίδας καθώς και περιλήψεων. Συνοπτικά από  τις παρουσιάσεις των ομιλητών και 
τις συζητήσεις οι οποίες διεξήχθησαν προκύπτει ότι το βαμβάκι είναι από τις πλέον 
σημαντικές καλλιέργειες για την Εθνική οικονομία.  
Επίσης  ότι η καλλιέργεια  του βαμβακιού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ζιζανίων τα 
οποία πολύ δύσκολα διαχειρίζονται από την διαθέσιμα μέσα ζιζανιοκτονίας. Παράλληλα 
τονίσθηκε και ή μέχρι τώρα διαχρονική συμβολή των ζιζανιοκτόνων στην βιωσιμότητα της 
καλλιέργειας το βαμβακιού. 
 
Παρουσιάστηκε  μελέτη επισκόπησης ζιζανίων στο βαμβάκι η οποία διενεργήθηκε σε κύριες 
περιοχές της καλλιέργειες του βαμβακιού κατά την καλλιεργητική περίοδο 2016. Με την 
μελέτη αυτή καταγράφηκαν  τα μέσα και οι τρόποι διαχείρισης των ζιζανίων στην 
καλλιέργεια του βαμβακιού.  
 
Τονίσθηκε ιδιαίτερα η σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των ζιζανίων στο βαμβάκι με 
την χρήση των διαθέσιμων μέσων ζιζανιοκτονίας ούτως ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον  και ιδιαίτερα  της ρύπανσης των υδάτων. 
 
Σε ότι αφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία και στην υπό εξέλιξη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
(ενδοκρινικοί διαταράκτες, κατευθυντήριο έγγραφο για τις μέλισσες και το αντίστοιχο για 
την έκθεση του χρήστη) (EC; EFSA) ως επιπρόσθετο νομοθετικό πλαίσιο οδηγούν με 
βεβαιότητα σε πιθανές νέες απώλειες εργαλείων φυτοπροστασίας.  
  
Επίσης έγινε εμπεριστατωμένη παρουσίαση σε ότι αφορά την άσκηση της ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας στα πλαίσια της οδηγίας 120/2009/ΕΕ. Παρουσιάσθηκε επίσης η 
διαδικασία αξιολόγησης για την κατά παρέκκλιση έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού 1107/2009.  
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Για θέματα καινοτομιών στη γεωργία οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν και στην 
καλλιέργεια του βαμβακιού παρουσιάσθηκαν δύο καινοτομίες. 
Η δυνατότητα εφαρμογής των τεχνικών της «γεωργίας συντηρήσεως» που μπορεί να  
συμβάλλει τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας όσο και στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Η δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και μεθόδων παρατήρησης και των 
προηγμένων μέσων της τεχνολογίας και πληροφορικής. Η εφαρμογή των τεχνολογιών 
αυτών οδηγεί στην βελτιστοποίηση των εισροών στην καλλιέργεια το βαμβακιού όπως 
λιπάσματα, αρδευτικό νερό κλπ. 
 
Τέλος η βιομηχανία φυτοπροστατευτικών προϊόντων  παρουσίασε τις προτάσεις της για την 
διαχείριση των ζιζανίων στο βαμβάκι. 
 
 
Από την Οργανωτική Επιτροπή. 
Δημοσθένης Χάχαλης, Πρόεδρος Ο.Ε. 
Μίλτος Γαλάνης, Γραμματέας Ο.Ε. 
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