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Τ η Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία και με τη συμμετοχή πολλών δενδροκαλλιεργη-
τών και γεωτεχνικών στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, του 

Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ημερίδα με θέμα «Η χρήση των υγρών οργανι-
κών λιπασμάτων στη δενδροκομία».

Στην εισαγωγική του ομιλία ο Δρ Θωμάς Σωτηρόπουλος, Διευ-
θυντής Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε αποτελέσμα-
τα πειραματικού λίπανσης σε ακτινιδιές. Σκοπός του πειράματος 
ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας των φυτών και η βελτίωση 
της ποιότητας των καρπών με στοχευμένες λιπάνσεις σε διάφο-
ρα στάδια του βλαστικού κύκλου. Χρησιμοποιήθηκαν πλήρως 
υδατοδιαλυτά λιπάσματα με  εφαρμογές διαφυλλικά και μέσω 
υδρολίπανσης για άμεση απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων εισηγήσεων ο κ. Τάσος Παπ-
πάς. Διευθυντής της Εταιρείας "ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Υγρά Οργανικά 
Λιπάσματα" αναφέρθηκε στη χρήση των υγρών οργανικών λι-
πασμάτων στη δενδροκομία ενώ ο Καθηγητής της Σχολής Γεω-

πονικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιος 
Νάνος ανέπτυξε το θέμα «Μια διαφορετική ματιά στη σημερινή 
λίπανση των δέντρων».

Ο Δρ Θ. Σωτηρόπουλος

Ημερίδα στη Νάουσα για τη χρήση των υγρών οργανικών 
λιπασμάτων στη δενδροκομία

Η Άρδευση των καλλιεργειών

Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευ-
σης, η χρήση σύγχρονων εργαλείων για τον σχεδια-
σμό της άρδευσης και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνι-

κών, αποτέλεσαν το βασικό κίνητρο για τη συγγραφή αυτού 
του βιβλίου. Στο βιβλίο, με εμπειρία του συγγραφέα πάνω 
από 35 χρόνια σε θέματα άρδευσης, καταβλήθηκε προσπά-
θεια να καταγραφεί η υπάρχουσα επιστημονική γνώση σε 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την άρδευση και τις νέες 
τεχνολογίες, που πρέπει να εφαρμοσθούν στις συνθήκες που 
διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια. 

Στόχος της έκδοσης, είναι να αποτελέσει ένα πολύτιμο βο-
ήθημα για φοιτητές, μελετητές, μηχανικούς περιβάλλοντος, 
γεωπόνους, στελέχη δημόσιας διοίκησης σε θέματα αγροτι-
κής ανάπτυξης αλλά και για σύγχρονους αγρότες.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη.
Το Α΄ μέρος (Γενικό) απαρτίζεται από 10 Κεφάλαια, που 

αναφέρονται στην εξέλιξη των αρδεύσεων στον κόσμο και 
την Ελλάδα, στις σχέσεις νερού και εδάφους, στις σχέσεις 
νερού και φυτού, στα συστήματα και μεθόδους άρδευσης, 
στην εκτίμηση των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό, 
στον σχεδιασμό των αρδεύσεων, στις καινοτόμες πρακτικές 
άρδευσης, στην αποτελεσματικότητα των αρδεύσεων, στην 
ποιότητα του νερού άρδευσης και στη χρήση των επεξεργα-
σμένων εκροών για άρδευση.

Το Β΄ μέρος (Ειδικό) 
απαρτίζεται από 7 κεφά-
λαια που αναφέρονται 
στον σχεδιασμό της άρδευ-
σης, στις ανάγκες σε νερό 
και την ποιότητα νερού για 
τις κύριες καλλιέργειες της 
χώρας, ελιά, εσπεριδοειδή, 
αμπέλι, φυλλοβόλα (ρο-
δακινιά, μηλιά, βερικοκιά, 
αχλαδιά, ροδιά, φιστικιά), 
υποτροπικά (αβοκάντο και 
ακτινιδιά), κηπευτικά (βιο-
μηχανική ντομάτα, πατάτα, 
φασολιά) και υπό κάλυψη (ντομάτα, αγγουριά, μελιτζάνα, 
πιπεριά) και φυτά μεγάλης καλλιέργειας (βαμβάκι, αραβόσι-
τος, τεύτλα, μηδική).

Πληροφορίες: 
έτος έκδοσης: 2019

σελίδες: 435 
εικόνες: έγχρωμες

διαστάσεις βιβλίου: 17x24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος

ISBN: 978-960-7667-52-6 

Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης



Το βιβλίο με τίτλο 
«ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ – Τι 

πρέπει να ξέρω;» (ISBN - 
978-960-98079-2-0) πα-
ρουσιάστηκε την Παρασκευή 
1 Φεβρουαρίου 2019 στο 
πλαίσιο της 11ης Zootechia, 
στη Θεσσαλονίκη. Η βιβλιο-
παρουσίαση έγινε στο stand 
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στο 
περίπτερο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Την εκδήλωση παρακολούθησαν η 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, 
η οποία προλόγισε το βιβλίο, στελέχη του ΥΠΑΑΤ, ερευνη-
τές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι συλλογικών αγροτικών 
φορέων και πλήθος κόσμου. Την παρουσίαση συντόνισε η 
Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας Δρ Ειρήνη Πιτταρά. 
Για το βιβλίο μίλησαν επίσης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ - ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ καθηγητής Νικόλαος Κατής, ο Πρόεδρος της Κτηνι-
ατρικής Σχολής του ΑΠΘ καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάν-
νου, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών 
(ΙΚΕ) Δρ Αντώνης Ζδράγκας και ο Διευθυντής του αγροτι-
κού τομέα της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιάννης Χανιωτάκης.

Συγγραφείς του βιβλίου είναι όλοι οι ερευνητές του ΙΚΕ. 
Το βιβλίο αποτελεί έκδοση του ΙΚΕ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τη 
στήριξη της Διεύθυνσης Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πει-
ραιώς. Προσφέρεται δωρεάν σε 3.000 αντίτυπα, και διατίθε-
ται ελεύθερα από τους ιστότοπους του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ και 
της Τράπεζας. Η έκδοση αυτή προέκυψε από την διαπίστωση 
ότι οι κτηνοτρόφοι διψούν για ενημέρωση και κυρίως έχουν 
ανάγκη για ενθάρρυνση, όσον αφορά στην ενσωμάτωση της 
καινοτομίας και της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις τους. Οι 
Ερευνητές του ΙΚΕ προσπάθησαν να εκλαϊκεύσουν και να 
απλοποιήσουν την επιστημονική γνώση, ώστε να είναι εύλη-
πτη και κατανοητή από τους κτηνοτρόφους της χώρας μας. 
Η ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με τη σωστή διαχεί-
ριση των εκτροφών τους (υγεία, διατροφή, αναπαραγωγή, 
γενετική βελτίωση, άρμεγμα κ.λπ.), στοχεύει στην παραγω-
γή υγιεινού γάλακτος και είναι απολύτως αναγκαία για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη κτηνοτροφία.

Η υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης κ. Ο. Τελιγιορίδου χαρα-
κτήρισε το βιβλίο σπουδαίο επί-
τευγμα και σημαντικό εργαλείο 
στα χέρια των κτηνοτρόφων, διότι 
ο πρωτογενής τομέας μπορεί να 
γίνει μοχλός ανάπτυξης και επα-
νεκκίνησης της οικονομίας στα 
κρίσιμα χρόνια που διανύουμε. 
Τόνισε ότι πρέπει να θέσουμε 
ως βασικό τον ρόλο της γνώσης και 
εκπαίδευσης, ώστε οι επιστήμονες και οι κτηνοτρόφοι να 
βρουν έναν κοινό τόπο και ένα κοινό λεξιλόγιο. Διαπίστω-
σε ως κτηνίατρος, ότι το βιβλίο αυτό δίνει με απλά λόγια 
γνώσεις στους κτηνοτρόφους, που θα τους βοηθήσουν 
ώστε να προϊόντα τους να είναι ποιοτικά. Επεσήμανε επί-
σης, ότι το βιβλίο αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους 
επιστήμονες και στους κτηνοτρόφους, αφού αναφέρει και 
την εκλαϊκευμένη ονομασία πολλών επιστημονικών όρων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, 
καθηγητής Νικόλαος Κατής, έκανε λόγο για μία καταπλη-
κτική δουλειά των ερευνητών του ΙΚΕ, σημειώνοντας πως 
το βιβλίο αποτελεί ένα πολύ καλό βοήθημα για τους αν-
θρώπους της παραγωγής.

Ο Πρόεδρος της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, καθη-
γητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, καλωσόρισε το βιβλίο και 
επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών 
και των μελών ΔΕΠ για την προώθηση της έρευνας και τη 
βοήθεια προς τους κτηνοτρόφους.

Ο Διευθυντής του ΙΚΕ Δρ Αντώνης Ζδράγκας, τόνισε ότι 
το βιβλίο έχει στόχο να καλύψει το κενό ανάμεσα στην επι-
στήμη και τη σκληρή πραγματικότητα των κτηνοτρόφων 
και πως έγινε προσπάθεια να απλοποιηθεί η γλώσσα ώστε 
να είναι κατανοητό από όλους. Ο κ. Ζδράγκας ανέφερε ως 
τα δυνατά σημεία της ελληνικής κτηνοτροφίας: τον μεγά-
λο αριθμό των γιδιών και των προβάτων που εκτρέφονται 
στη χώρα μας καθώς και τα εξαιρετικής ποιότητας τυρο-
κομικά προϊόντα ΠΟΠ της Ελλάδας. Τόνισε ότι  αδυναμίες 
του κλάδου αποτελούν: η απουσία πολιτικής γύρω από το 
γενετικό υλικό των ζώων, τα νοσήματα, η αδυναμία ενσω-
μάτωσης της καινοτομίας στην παραγωγή και η απουσία 
συνεργατικής διάθεσης μεταξύ των κτηνοτρόφων.

Τέλος, ο κ. Γ. Χανιωτάκης, Διευθυντής του αγροτικού το-
μέα της Τράπεζας Πειραιώς, έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα 
σημαντική πρωτοβουλία των ερευνητών του ΙΚΕ, την οποία 
στήριξε η Τράπεζα Πειραιώς. Επεσήμανε ότι η Τράπεζα 
Πειραιώς στέκεται διακριτικά στην άκρη του πάνελ και ευ-
χαριστεί που της δίνεται η δυνατότητα να βρίσκεται δίπλα 
τόσο στους κτηνοτρόφους όσο στην επιστημονική κοινότη-
τα. Συνεχάρη όλους τους συντελεστές και συγγραφείς του 
βιβλίου και τόνισε ότι σε τέτοιες πρωτοβουλίες η Τράπεζα 
Πειραιώς θα είναι πάντα δίπλα για να τις στηρίζει όχι μόνο 
με χρηματοδότηση, αλλά με όποιο τρόπο μπορεί.Η κ. Ο. Τελιγιορίδου με το πάνελ των ομιλητών.

Ο κ. Ν. Κατής
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