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"Οι προοπτικές του επαγγέλματος του γεωπόνου" 

Μαστρονικολός Γεώργιος,  

 

 "Σε μια κοινωνία που αλλάζει άρδην και εξελίσσεται, οφείλουμε να εξελιχθουμε ώστε να 
συμβαδισουμε με το υφιστάμενο περιβάλλον. Το επάγγελμα του Γεωπόνου είναι  δυναμικό, 
πολυπρισματικο και διεπιστημονικό καθώς περιλαμβάνει όλο το φάσμα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας από την σύγχρονη Φυτοπροστασία (Φυτιατρικη) για την παραγωγή τροφίμων μέχρι 
και την Ιατρική Εντομολογία για την καταπολέμηση μολυσματικών  ασθενειών (Ζικα, Ιός  του Δυτικού  
Νείλου, Ελονοσία κ.α). Δεν πρεπει βέβαια να παραλείπουμε και τη συμβολή της Αγροτικής 
Οικονομίας, τομέα που αναλύει και μελετά τις οικονομίες κλίμακας και κατευθύνει τις στρατηγικές 
λήψης αποφάσεων στον αγροτικό τομέα. Η επιστήμη πρέπει να συνδεθεί με την επιχειρηματικότητα 
και την καινοτομία με σκοπό να υπηρετήσουν στο σύνολο τους τον άνθρωπο και το περιβάλλον." 
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“Γεωργικά φάρμακα στα ύδατα ποταμών της Βορείου Ελλάδας” 

 

Ανθή Γιαννουσά, Κασσιανή Πλιάτσικα, Εμμανουήλ-Νικόλαος Παπαδάκης* και Ουρανία 
Μενκίσογλου-Σπυρούδη 

 

Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
54006 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

 

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η παρουσία των γεωργικών φαρμάκων στα ύδατα  πέντε από τους 
σημαντικότερους ποταμούς της Βορείου Ελλάδας: Αλιάκμονα, Αξιό, Λουδία, Στρυμόνα και Νέστο. Η 
μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του ίδιου έτους (2018). Στην περίπτωση 
των Αλιάκμονα, Λουδία και Αξιού πραγματοποιήθηκαν εννέα δειγματοληψίες  (ανά δεκαπενθήμερο), 
ενώ στην περίπτωση του  Στρυμόνα και του Νέστου, έξι (ανά 1-3 εβδομάδες). Η προετοιμασία των 
δειγμάτων πραγματοποιούνταν με εκχύλιση στερεής φάσης. Η ανάλυση των εκχυλισμάτων 
πραγματοποιούνταν σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή 
φασματογράφο μάζας τριπλού τετραπόλου. Συνολικά προσδιορίστηκε η συγκέντρωση 141 δραστικών 
ουσιών (ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων κ.α.), μεταξύ των οποίων και 8 ουσιών 
προτεραιότητας, σε 39 δείγματα. Ο μεγαλύτερος αριθμός γεωργικών φαρμάκων εντοπίστηκε στον 
Λουδία (52) ενώ ο μικρότερος (19) στον Νέστο. Στους ποταμούς Αλιάκμονα, Αξιό και Λουδία τα πιο 
συχνά ανιχνευόμενα γεωργικά φάρμακα ήταν το εντομοκτόνο chlorpyrifos και τα ζιζανιοκτόνα 
fluometuron και metolachlor. Αντίστοιχα στον ποταμό Στρυμόνα ανιχνεύτηκαν πιο συχνά τα 
fluometuron, metolachlor καθώς και το μυκητοκτόνο metalaxyl. Στον Νέστο ανιχνεύτηκαν κυρίως 
chlorpyrifos και metolachlor. Γενικά, υψηλές συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκωνπαρατηρήθηκαν 
στον ποταμό Λουδία με την μέγιστη τιμή να αντιστοιχεί στο fluometuron (3.438 μg/mL).Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων καταγράφηκαν στις 
δειγματοληψίες του Μαΐου. Δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των Προτύπων Ποιότητας 
Περιβάλλοντος σε κανένα σημείο δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
καταδεικνύουν την ανάγκη παρακολούθησης της παρουσίας των γεωργικών φαρμάκων στα 
επιφανειακά ύδατα για την αξιολόγηση της ποιότητάς τους. 
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“Έλεγχος κομβονηματωδών Meloidogyne spp. με χρήση ανόργανων  νανοσωματιδίων” 

Μάριος Καλομοίρης1, Χριστίνα Γκανάτσιου2, Βασίλης Καραγκούνης2, Αικ.Δενδρινού-Σαμαρά2, 
Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη1 

1 Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Τμήμα Γεωπονίας και 
2 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 
Θεσσαλονίκη 

email: rmenkis@auth.gr; kalomoiri@agro.auth.gr  

 

Οι κομβονηματώδεις Meloidogyne spp. ανήκουν στους σημαντικότερους εχθρούς με ευρύτατη 
κατανομή σε ολόκληρο τον κόσμο αποτελώντας σημαντικό παράγοντα πρόκλησης απωλειών στην 
παραγωγή για πλήθος καλλιεργειών. Ο έλεγχος τους στηρίζεται κυρίως στη χημική καταπολέμηση με  
μικρό αριθμό πλέον διαθέσιμων νηματωδοκτόνων λόγω των περιβαλλοντικών κινδύνων που αυτά 
εγκυμονούν. Επομένως, στις μέρες μας είναι έντονη η ανάγκη για εύρεση νέων εναλλακτικών 
περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων ελέγχου των κομβονηματωδών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρήση 
φυτικών εκχυλισμάτων ή βιοδραστικών συστατικών τους. Παράλληλα τα προϊόντα νανοτεχνολογίας, 
η ανάπτυξη των οποίων αυξάνεται ταχύτατα, μπορούν να μελετηθούν ως ένα νέο εργαλείο στην 
καταπολέμηση των κομβονηματωδών. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η δράση ανόργανων 
νανοσωματιδίων (ΝΡς) οξειδίων μετάλλων για τον έλεγχο των νηματωδών Meloidogyne incognita. 
Επιπλέον, νανοκάψουλες μπορούν να λειτουργήσουν  ως φορείς για την εφαρμογή οργανικών 
φυσικών ενώσεων με νηματωδοκτόνο δράση. Για το σκοπό αυτό, διερευνήθηκε η ενθυλάκωση 
ευγενόλης και πελαργονικού οξέος, δύο συστατικά αιθέριων ελαίων με νηματωδοκτόνο δράση, τα 
οποία έχουν καταχωρηθεί ως δραστικές ουσίες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σε νανοκάψουλες 
νανοσωματιδίων οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO). Παρασκευάσθηκαν νανοκαψουλες  
ZnO@ευγενόλη και ZnO@πελαργονικό οξύ μεγέθους (20 nm) και μελετήθηκε η δράση τους με 
βιοδοκιμές παράλυσης έναντι προνυμφών M. incognita και προσδιορίστηκαν οι τιμές EC50 = 200 
μg/ml και 60 μg/ml αντίστοιχα. 
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“Διερεύνηση της επίδρασης αερίου Όζοντος (Ο3) και 1- μεθυλοκυκλοπροπένιου (1-MCP) στην 
ανάπτυξη του μύκητα Penicillium expansum και στην παραγωγή πατουλίνης σε καρπούς μηλιάς με 
χρήση «ΟΜΙΚΩΝ» τεχνολογιών “ 

 

 

Σ. Τεστέμπασης1 , Γ. Τάνου2 , Α. Σαμαράς1 , Α. Μολασιώτης2 και Γ. Καραογλανίδης1  

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Τ.Θ. 269, 54124, Θεσσαλονίκη 

 2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Δενδροκομίας, 54124, Θεσσαλονίκη  

testempasis@gmail.com 

 

Ο μύκητας Penicillium expansum αποτελεί το κυρίαρχο αίτιο μετασυλλεκτικών σήψεων στα μηλοειδή, 
ενώ επιπλέον, παράγει την επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία μυκοτοξίνη πατουλίνη, προκαλώντας 
σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια και ποιότητα των μεταποιημένων προϊόντων μήλου. Στην 
παρούσα εργασία μελετήθηκε, η επίδραση μακράς διάρκειας έκθεσης καρπών μηλιάς (ποικ. Granny 
Smith) σε όζον (Ο3) (0,3 μLL-1 ) ή/και σε 1-MCP (0.5 μL L -1 , 24 ώρες, 0οC) στην ανάπτυξη της σήψης 
που προκαλείται από τον μύκητα P. expansum, αλλά και στην παραγωγή της πατουλίνης. Επιπλέον, 
διερευνήθηκε η επίδραση της έκθεσης των καρπών στις προαναφερθείσες εφαρμογές, στην έκφραση 
γονιδίων που σχετίζονται με την παραγωγή πατουλίνης (idh, peab1 και p450-1) καθώς και στο 
πρωτέωμα των καρπών. Καρποί μηλιάς στους οποίους έγινε προηγουμένως έκθεση σε 1-MCP ή και 
όχι, μολύνθηκαν τεχνητά με το παθογόνο και συντηρήθηκαν για 2 και 4 μήνες σε θάλαμο με όζον ή 
σε συμβατικό θάλαμο συντήρησης (0oC, RH 95%). Η έκθεση των καρπών που δεν δέχθηκαν εφαρμογή 
με 1-MCP, σε Ο3 για 2 μήνες οδήγησε σε αύξηση της έντασης της ασθένειας, ενώ αντίστοιχη αύξηση 
στην ένταση της ασθένειας καταγράφηκε και στους καρπούς που δέχθηκαν 1-MCP και συντηρήθηκαν 
για 4 μήνες στο συμβατικό θάλαμο συντήρησης. Σε ότι αφορά στην παραγωγή πατουλίνης κατά την 
μακρόχρονη συντήρηση, η εφαρμογή με Ο3 αλλά και η συνδυαστική εφαρμογή όζοντος και 1-ΜCP 
αύξησαν τη συγκέντρωση πατουλίνης, τόσο στους καρπούς που συντηρήθηκαν για 2 μήνες, όσο και 
στους καρπούς που συντηρήθηκαν για 4 μήνες. Η έκφραση γονιδίων που κωδικοποιούν την 
παραγωγή πατουλίνης αυξήθηκε στους καρπούς που δέχθηκαν τις 2 εφαρμογές. Επιπρόσθετα, 
καταγράφηκε μείωση των πρωτεϊνών που σχετίζονται με την άμυνα στους καρπούς με 1-MCP. Τα 
παραπάνω αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι εφαρμογές με 1-MCP ή Ο3 δεν συνεισφέρουν στην 
μείωση της έντασης της ασθένειας και φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με την αύξηση της παραγωγής 
της πατουλίνης στους προσβεβλημένους ιστούς. 
  

mailto:testempasis@gmail.com
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“Επίδραση της φωτοπεριόδου στη διάπαυση του εντόμου Εurytoma plotnikovi σε συνθήκες 
χαμηλής θερμοκρασίας” 

 

Χατζάκη Βασιλεία, Γεροφώτης Χρήστος, Κουλούσης Νίκος, Κωβαίος Δημήτρης 

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης στη Γεωργία Ζωολογία & Παρασιτολογίας 
Γεωπονική Σχολή, ΑΠΘ 
 

Το ευρύτομο της φιστικιάς (Εurytoma plontikovi) Hymenoptera: Chalcidoidea, αποτελεί το 
σοβαρότερο εντομολογικό εχθρό της φιστικιάς. Το ευρύτομο είναι είδος μονοκυκλικό (μια γενεά το 
ετός) και κατά τη διάρκεια του χειμώνα διαπαύει μέσα στους καρπούς των δένδρων του γένους 
Pistacia (κν. φυστικιά). Η διάπαυση είναι μια προγραμματισμένη, νευροορμονικά ελεγχόμενη, 
αναστολή της ανάπτυξης ή αναπαραγωγής, της οποίας η έναρξη προηγείται της εμφάνισης των 
δυσμενών περιβαλλονικών συνθηκών και συμβαίνει κατα τη διάρκεια ορισμένου σταδίου ή σταδίων 
του βιολογικού κύκλου του εντόμου. Η διάρκεια της διάπαυσης διαμορφώνεται από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τη διάπαυση είναι η 
θερμοκρασία και η φωτοπερίοδος (διάρκεια έκθεσης σε συνθήκες φωτός) που εκτείθεται ο 
οργανισμός. Στην παρούσα διατριβή μελετήσαμε πώς η φωτοπερίοδος επηρεάζει τη διάπαυση σε 
συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας (5°C).  

Το Σεπτέμβρη (2016)  προσβεβλημένα φιστίκια τοποθετήθηκαν (σε δείγματα 500 φιστικιών το 
καθένα) σε κλιβάνους με χαμηλή θερμοκρασία (5°C) και απόλυτο σκοτάδι και παρέμειναν σε αυτές 
τις συνθήκες για περίοδο πέντε εβδομάδων. Κατόπιν τα δείγματα μεταφέρθηκαν και υποβλήθηκαν 
στην ίδια χαμηλή θερμοκρασία (5°C), αλλά σε 3 διαφορετικές φωτοπερίοδους (L16:D8; L8:D16; 
L1:D23). Ανά 15 ημέρες, ένα δείγμα από τη κάθε μεταχείρηση μεταφέροταν σε συνθήκες εργαστηρίου 
(20°C και L14:D10). Καθημερινά από το κάθε δείγμα της κάθε μεταχείρησης καταγράφονταν ο 
αριθμός εξόδου των ενήλικων εντόμων και το φύλο τους.  

Η έξοδος των πρώτων ενηλίκων παρατηρήθηκε 30 μέρες μετά την μεταφορά τους στις συνθήκες 
εργαστήριου και για τις 3 μεταχειρήσεις. Η έξοδος των ενηλίκων ακολούθησε αύξουσα πορεία καθώς 
αυξανόταν και ο αριθμός των ημερών διατήρησης στη θερμοκρασία των 5°C, ανεξάρτητα απο τη 
μεταχείρηση. Η έξοδος των ενηλίκων κορυφώθηκε μεταξύ 53 και 83 ημερών διατήρησης σε συνθήκες 
ψύχους 5°C. Αντίθετα μικρή περίοδος (<16 ημερών) διατήρησης σε συνθήκες ψύχους 5°C συντέλεσε 
στη μη περάτωση της διάπαυσης, ενώ μεγάλη περίοδος (> 83 ημερών) οδήγησε σε μείωση του 
αριθμού εξόδου των ενηλίκων. Η εμφάνιση των αρσενικών προηγήθηκε εκείνης των θηλυκών σε όλες 
τις μεταχειρίσεις. Από τα αποτελεσματά μας μπορούμε και συμπεραίνουμε πως το ευρύτομο της 
φυστικιάς μπορεί και διατηρεί την ευαισθησία του στη φωτοπερίοδο ακόμη και κατά τη διάρκεια των 
χαμηλών θερμοκρασιών και πως η ικανοτητά του αυτή επηρεάζει το φαινόμενο της διάπαυσης στο 
συγκεκριμένο έντομο.  

 

Λέξεις κλειδία : ευρύτομο, φυστικιά, διάπαυση, φωτοπερίοδος, θερμοκρασία 
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“Plant available water and related soil physical properties as affected by tillage and residue 
management in a Mediterranean long-term experiment on clay loam” 

M. Eden1*, J. Bachmann1, C. Cavalaris2, S. Kostopoulou3, J. Böttcher1 

1 Institute of Soil Science, Leibniz Universität Hannover, Germany 

2 Laboratory of Farm Mechanization, University of Thessaly, Greece 

3Laboratory of Soil Science, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

*Corresponding author email: eden@ifbk.uni-hannover.de 

Abstract (up to 300 words) 

Objectives 

The aim of the project is to understand and quantify the long-term impact of tillage and residue 
management on topsoil (0-15cm) physical properties of a clay loam in Mediterranean climate, which 
in turn are highly relevant for crop production and the preservation of natural resources. Special 
emphasis is given to plant available water (PAW), which directly affects plant growth: increases in PAW 
may improve production in rainfed agriculture or reduce irrigation needs. The hypothesis is that a 
treatment with higher organic matter (OM) input and tillage retains more PAW than one with lower 
OM input or no-till. 

Materials and Methods 

Soil samples were taken from a unique long-term experiment in Volos, Greece. Laboratory analyses 
included the soil water retention characteristic, bulk density, C and N content, which were 
complemented by some field tests. 

Results 

As expected, bulk density was highest in the no-till soils, the reduced tillage method with low OM input 
had the lowest values. Total carbon was higher in the treatments with higher OM inputs. Regarding 
tillage management, no-till showed the highest C contents and conventional the lowest. PAW was 
highest in the reduced tillage with low OM input, the lowest values were observed in the conventional 
treatment with high OM input. 

Conclusions 

The expectable gradient in C content did not have a direct effect on PAW overall. The C-richest no-till 
soils had rather low values of PAW. In spite of their high bulk density they had higher PAW contents 
than the high OM input conventional treatment though. The highest PAW was found in the soils with 
the lowest bulk densities, which obviously had the largest available pore volume. However, also bulk 
density was not identified as a direct driver of PAW. 

Key-words: plant available water, soil management, tillage, residues 
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“Ανάπτυξη λογισμικού για προγραμματισμό άρδευσης ακριβείας” 
 
Β. Μαδεμλή, Δ. Καρπούζος, Π. Γεωργίου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων 
vmademlis@gmail.com 
 
Περίληψη 

Η γεωργία είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα στην οποία καταναλώνεται το μεγαλύτερο 
μέρος του νερού. Παγκοσμίως, το 70% του νερού χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς. Αυτό 
συνεπάγεται την ευθύνη του γεωργικού τομέα να εξοικονομήσει νερό καθώς είναι ένα πολύτιμο 
αγαθό. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας υπολογιστικής εφαρμογής στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB® για τον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών σε νερό των 
καλλιεργειών και τον προγραμματισμό των αρδεύσεων σε ημερήσιο χρονικό βήμα. Η εφαρμογή 
προγραμματισμού των αρδεύσεων απαρτίζεται από ένα script και είκοσι οχτώ συναρτήσεις. Στον 
κώδικα της εφαρμογής λαμβάνονται υπόψη για τους υπολογισμούς, οι μετεωρολογικές συνθήκες, τα 
χαρακτηριστικά των καλλιεργειών, ο τύπος υφής του εδάφους και η γεωγραφική θέση του 
καλλιεργουμένου αγρού. Επίσης συνδέεται με βάση δεδομένων που περιέχει χαρακτηριστικά 
εβδομήντα οχτώ καλλιεργειών σε Μεσογειακό κλίμα. Μπορεί να λάβει μετεωρολογικά δεδομένα  
από φύλλο υπολογισμού Excel, τόσο ιστορικά όσο και σε πραγματικό χρόνο μέσω 
αγρομετεωρολογικών αισθητήρων. Κάθε συνάρτηση που απαρτίζει το πρόγραμμα είναι 
εξειδικευμένη για τον υπολογισμό συγκεκριμένου μεγέθους ή αποτελέσματος, καθιστώντας την 
τροποποίηση του εύκολη. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων μέσω 
γραφημάτων για την καλύτερη κατανόηση και αξιοποίησή́ τους. Η ανάπτυξη του λογισμικού αυτού 
αποτελεί μια πρακτική εφαρμογή εύκολη στη χρήση, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε 
ανάγκη του χρήστη και διαθεσιμότητα δεδομένων. Επίσης, εξάγει ένα τοπικά προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα άρδευσης ακριβείας χρήσιμο σε εφαρμογές ευφυούς γεωργίας με σκοπό την 
εξοικονόμηση νερού και τη μεγιστοποίηση της παραγωγής.  
Λέξεις-κλειδιά: προγραμματισμός άρδευσης, λογισμικό, ευφυής γεωργία 
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“Αναγνώριση ασθενειών των φυτών με τηλεπισκόπηση και φασματοσκοπία” 

Ι. Ναβροζίδης1*, A.A. Ταμουρίδου2, Θ. Αλεξανδρίδης1, Α. Λαγοπόδη3, και Δ. Μόσχου2 

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, 
Φασματοσκοπίας & GIS, 54124, Θεσσαλονίκη 

2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργικής 
Μηχανολογίας, 54124, Θεσσαλονίκη 

3Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, 54124, 
Θεσσαλονίκη 

*Corresponding author email: ioannien@agro.auth.gr 

Περίληψη 

Οι ασθένειες στα φυτά προκαλούν ζημίες μεγάλης κλίμακας στην παραγωγή και την οικονομία του 
γεωργικού κλάδου παγκοσμίως. Η γεωργία ακριβείας, ως μέθοδος γεωργικής πρακτικής, έχει ως 
στόχο την βελτιστοποίηση των εισροών και ενεργειών σε συστήματα καλλιέργειας προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητά τους. Για το σκοπό αυτό, η γεωργία ακριβείας βασίζεται σε ροές 
πληροφοριών από τις καλλιέργειες αξιοποιώντας ποικίλους αισθητήρες και ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες. Οι συνήθεις αισθητήρες που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση περιλαμβάνουν 
κάμερες στο ορατό και υπέρυθρο, καθώς και φασματόμετρα πεδίου, οι οποίοι μεταφέρονται από 
δορυφόρους, UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), γεωργικούς ελκυστήρες, αλλά και από γεωπόνους 
στο πεδίο. Καινοτόμοι αλγόριθμοι υπολογιστικής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της 
ακρίβειας αναγνώρισης και χαρτογράφησης ασθενειών, ταξινόμησης τύπων εδαφών, πρόβλεψη 
παραγωγής, δημιουργία χαρτών αναγκών σε λίπασμα, και άλλες εφαρμογές. Στον τομέα της 
φυτοπροστασίας, με τις παραπάνω τεχνικές επιτυγχάνεται η αυτόματη και έγκαιρη ανίχνευση των 
ασθενειών, καθώς και ο χωρικός εντοπισμός τους, με στόχο τις πιο αποτελεσματικές επεμβάσεις: α) 
δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για την ταχεία ανίχνευση ασθένειας σε μεγάλες εκτάσεις 
ώστε να οργανώνονται έγκαιρα μεταβάσεις σε κρίσιμες περιοχές για αξιολόγηση, β) πολυφασματικές 
και υπερφασματικές κάμερες σε UAV δίνουν την δυνατότητα να χαρτογραφηθούν τα επίπεδα 
ασθένειας σε ένα αγροτεμάχιο και, στην συνέχεια, να γίνουν ψεκασμοί μεταβλητής ροής με 
φυτοπροστατευτικές ουσίες, γ) φασματικοί αισθητήρες οι οποίοι βρίσκονται συνδεδεμένοι σε 
γεωργικά οχήματα επιτρέπουν την ανίχνευση ασθενειών και την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών 
ουσιών σε πραγματικό χρόνο. Παρουσιάζονται περιπτώσεις εφαρμογής από μεταπτυχιακές 
διατριβές, όπως η χρήση φασματόμετρου, πολυφασματικής κάμερας σε UAV και δορυφορικών 
εικόνων, για την αναγνώριση και χαρτογράφηση ασθενειών σε Triticum aestivum, Silybum marianum 
και Asparagus officinalis. 

Λέξεις-κλειδιά: Γεωργία ακριβείας, φυτοπροστασία, μαθηματικά ομοιώματα, δορυφορικές εικόνες, 
UAV 
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"Οι αμπελοκομικές πρακτικές επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των αισθητήρων φυλλώματος 
στην πρόβλεψη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής". 

Θεοχάρης Σ., Θεοδώρου Ν.  και Κουνδουράς Σ. - Εργαστήριο Αμπελουργίας, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ 

Αναστασίου Ε., Μπαλαφούτης Α., Φουντάς Σ. - Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Τμήμα 
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ 

 

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αισθητήρα φυλλώματος Crop 
CircleACS-210 που χρησιμοποιείται ευρέως στο πλαίσιο της Αμπελουργίας Ακριβείας για το 
χαρακτηρισμό της χωρικής παραλλακτικότητας της βλάστησης σε αμπελώνες. Η μελέτη 
πραγματοποιήθηκε στη Δράμα, το 2013. Ο αμπελώνας ήταν φυτεμένος με τις ποικιλίες Sauvignon 
blanc και Syrah σε 25 και 17 στρέμματα αντίστοιχα. Η ποικιλία Sauvignon blanc δέχθηκε μεγάλο 
αριθμό αμπελοκομικών επεμβάσεων και αυξημένη άρδευση κατά την διάρκεια της βλαστικής 
περιόδου, ενώ η ποικιλία Syrah δέχθηκε μικρό αριθμό επεμβάσεων και περιορισμένη άρδευση. Οι 
μετρήσεις της φαινομενικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ECa) με τη χρήση του οργάνου EM-38 probe 
(EM38 RT, Geonics LTD, Ontario Canada) έδωσαν μια πρώτη εκτίμηση της παραλλακτικότητας του 
εδάφους. Για την εκτίμηση της χωρικής παραλλακτικότητας της βλάστησης της αμπέλου, 
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του δείκτη βλάστησης NDVI (Normalized Difference Vagetation Index) 
χρησιμοποιώντας αισθητήρα φυλλώματος ACS-210 (Holland Scientific Inc., Lincoln, NE, USA) σε 6 
διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια της αμπέλου. Οι μετρήσεις NDVI παρακολούθησαν επιτυχώς τις 
μεταβολές της αύξησης των φυτών και στις δυο ποικιλίες. Η παραλλακτικότητα του δείκτη στην 
ποικιλία Syrah ήταν πολύ υψηλή (CV 48%), ενώ ήταν χαμηλότερη στην ποικιλία Sauvignon blanc (CV 
19%). Ο κάθε αμπελώνας χωρίστηκε σε κελιά έκτασης 1 στρέμματος για την μέτρηση των ποσοτικών 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής. Ο δείκτης βλάστησης NDVI συσχετίστηκε ισχυρά με 
την παραγωγή (r2: 0,77) και το βάρος ράγας (r2: 0,70) ενώ παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με τα 
σάκχαρα (r2: -0,51) και τις ανθοκυάνες (r2: -0,83) των σταφυλιών στην ποικιλία Syrah ενώ δεν 
παρατηρήθηκαν αντίστοιχες συσχετίσεις στην ποικιλία Sauvignon blanc. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
μια ισχυρή επίδραση της εφαρμοζόμενης διαχείρισης του αμπελώνα στην αποτελεσματικότητα των 
αισθητήρων φυλλώματος να αποδίδουν με ακρίβεια τη χωρική παραλλακτικότητα στην ποσότητα και 
ποιότητα της παραγωγής. 
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“Γεωργία Ακριβείας, κατάρτιση των φοιτητών Γεωπονίας σε αυτήν την καινοτόμο μέθοδο 
παραγωγής” 

Α. Παλτάκη Αικατερίνη1*, Β. Αναστάσιος Μιχαηλίδης1, Γ. Σεργάκη Παναγιώτα2 

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών & Αγροτικής 
Κοινωνιολογίας, 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

 2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Εμπορίας, Αγροτικών Προϊόντων, 
Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών, 54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

*E-mail: apaltaki@agro.auth.gr 

Περίληψη 

Σκοπός 
Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η παροχή δεδομένων για την αξιολόγηση των αναγκών 
κατάρτισης χρησιμοποιώντας τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τις μελλοντικές διαδικασίες της 
γεωργίας ακριβείας. Θα απαντηθούν βασικά ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο γνώσεων και 
ικανοτήτων των φοιτητών αναφορικά με τη γεωργία ακριβείας, τις ανάγκες κατάρτισης και τις 
μεθόδους εκπαίδευσής τους, ενώ επίσης θα αξιολογηθεί το ενδιαφέρον και οι προσδοκίες τους. 

Υλικά και Μέθοδοι  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκαν εις βάθος συνεντεύξεις με έναν οδηγό 
συνέντευξης (ερωτηματολόγιο), το οποίο αποτελούνταν από τρία μέρη. Αρχικά γίνεται αξιολόγηση 
των γνώσεων και των ικανοτήτων των ερωτηθέντων σχετικά με τη γεωργία ακριβείας, στη συνέχεια 
αναλύονται το εκπαιδευτικό κενό, οι ανάγκες κατάρτισης και η προτιμώμενη μέθοδος εκπαίδευσης 
και τέλος αναφέρονται κάποια δημογραφικά στοιχεία. Τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας 
συλλέχθηκαν από 100 προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές της Τμήμα της 
Γεωπονίας. Επιπλέον, για την ανάλυση αυτών των ποιοτικών μεταβλητών πραγματοποιήθηκε απλή 
περιγραφική ανάλυση (Descriptive Analysis), για τον υπολογισμό των ποσοστών, του μέσου όρου και 
της τυπικής απόκλισης. Επίσης, τμηματοποιήθηκαν οι φοιτητές ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους 
ανάγκες (Ανάλυση σε Συστάδες) και διερευνήθηκαν οι λόγοι που σχετίζονται με τμηματοποίηση αυτή 
(Παλινδρόμηση). 
Αποτελέσματα  
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν πως σε γενικές γραμμές οι φοιτητές έχουν 
χαμηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων σχετικά με τη γεωργία ακριβείας. Οι φοιτητές με 
υψηλότερο επίπεδο γνώσεων είναι οι διδακτορικοί και οι μεταπτυχιακοί συγκριτικά με τους 
προπτυχιακούς και οι άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες. Οι μεγαλύτερες ανάγκες κατάρτισης 
αφορούν την καινοτομία, την τεχνολογία και το μάρκετινγκ. Σχετικά με τις προτιμώμενες μεθόδους 
εκπαίδευσης, η επίσκεψη των αγροτών σε αγροκτήματα αναφέρθηκε ως η πιο αποτελεσματική. 
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τους διδακτορικούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
από τους άνδρες 

Συμπεράσματα  
Η παρούσα έρευνα, οδήγησε στη διαπίστωση πως οι φοιτητές του Τμήματος της Γεωπονίας δεν είναι 
καλά ενημερωμένοι για τη γεωργία ακριβείας και για τις πρακτικές της. Έτσι, προκύπτει ανάγκη για 
εκπαίδευσή τους σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν αυτή τη μέθοδο παραγωγής. Επιπροσθέτως, 
παρατηρήθηκε πως υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γεωργία 
ακριβείας και για την εφαρμογή της, επομένως η πραγματοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων σε 
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αυτούς είναι μια μορφή εκπαίδευσης μέσα από τα οποία μπορούν να αποκτήσουν χρήσιμες 
δεξιότητες που θα τους προσφέρουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.  

Λέξεις-κλειδιά: Γεωργία ακριβείας, Κατάρτιση, Τεχνολογία, Εκπαιδευτικό κενό, Αειφόρος γεωργία. 
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“Οργανοληπτική αξιολόγηση και μελέτη κάλυψης πικρής γεύσης μαγιονέζας εμπλουτισμένη με 
φυσικές πολυφαινόλες της ελιάς.” 

Πετρούλα Τσιτλακίδου1*, Ιωάννης Μουρτζίνος1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Tροφίμων, Τ.Θ. 256 
Θεσσαλονίκη 54124 

*Corresponding author email: ptsitlak@agro.auth.gr) 

Περίληψη 

Διαρκώς αυξανόμενη είναι η προτίμηση των καταναλωτών για λειτουργικά τρόφιμα εμπλουτισμένα 
με φυσικές πολυφαινόλες. Η τυροσόλη και υδροξυτυροσόλη, φαινολικές ενώσεις της ελιάς, 
παρουσιάζουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και επιπλέον έχει προταθεί ότι η καθημερινή 
κατανάλωση 5 mg υδροξυτυροσόλης και των παραγώγων της δρα ευεργετικά στον άνθρωπο 
προσφέροντας προστασία κατά της οξειδωτικής βλάβης (Ισχυρισμός υγείας, EFSA, 2011). Ωστόσο, οι 
περισσότερες φαινολικές ενώσεις χαρακτηρίζονται από πικρή ή/και στυφή γεύση περιορίζοντας τη 
χρήση τους σε εφαρμογές τροφίμων λόγω  ανεπιθύμητων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. Στην 
παρούσα εργασία μελετήθηκε η ικανότητα κάλυψης της πικρής γεύσης εκχυλίσματος καρπού ελιάς 
από τη β-κυκλοδεξτρίνη μέσω της δημιουργίας συμπλόκου εγκλεισμού με φαινολικές ενώσεις της 
ελιάς.  

Σκοπός 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ικανότητα κάλυψης της πικρής γεύσης εκχυλίσματος καρπού 
ελιάς από τη β-κυκλοδεξτρίνη μέσω της δημιουργίας συμπλόκου εγκλεισμού με φαινολικές ενώσεις 
της ελιάς. 

Υλικά και Μέθοδοι 

Ένα σετ 4 δειγμάτων μαγιονέζας παρασκευάστηκαν∙ μαγιονέζα που περιείχε 50% ηλιέλαιο(δείγμα 
αναφοράς), μαγιονέζα με 25% ηλιέλαιο και 25% ελαιόλαδο (Veg_Oils_Mix), μαγιονέζα με 50% 
ηλιέλαιο εμπλουτισμένη με 0,166 g εκχυλίσματος ελιάς (ημερήσια συνιστώμενη δοσολογία για τον 
ισχυρισμό υγείας) και μαγιονέζα με 50% ηλιέλαιο 0,166 g εκχυλίσματος συμπλοκοποιημένο με β-CD. 
Το πάνελ δοκιμαστών απαρτιζόταν από οχτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές με προηγούμενη εμπειρία 
στην οργανοληπτική αξιολόγηση τροφίμων εμπερία και αποδεδειγμένη την ικανότητα αντίληψης της 
πικρής γεύσης.  

1. Εκχύλισμα καρπού ελιάς, >30% ολικό περιεχόμενο πολυφαινολών (Olivex, Groupe Grap’sud, 
France) 

2. β-κυκλοδεξτρίνη, 98%, CAS7585-39-9, J&K Scientific Gmbh 

3. WPI 92.08 % w/w  πρωτεΐνη ορού γάλακτος, 1.08 % w/w λίπος, 4.08% w/w τέφρα, και 1.08% 
w/w λακτόζη),  Davisco Foods International, Inc. (Le Sueur, MN, USA) 

4. Ηλιέλαιο, εξευγενισμένο ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλάτι, ξύδι, κόμμι ξανθάνης 

 

Η οργανοληπτική μέθοδος της Ποσοτικής Περιγραφικής Ανάλυσης (Quantitative Descriptive analysis, 
QDA) χρησιμοποιήθηκε, η εκπαίδευση των δοκιμαστών διήρκησε συνολικά 210 λεπτά, και η τελική 
οργανοληπτική αξιολόγηση διεξήχθη σε δύο διαδοχικές συνεδρίες. Ανάλυση Διασποράς Δύο 
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Κατευθύνσεων (Two-Way Analysis of Variance, ANOVA) χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση, 
παράλληλα εφαρμόστηκε η δοκιμή Tukey-Kramer HSD ώστε να αναγνωρισθούν στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δειγμάτων σε p < 0.05 (SENPAQ software; Qi Statistics, Ruscombe, 
UK). 

 

Αποτελέσματα  

Συνολικά, διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές σε δεκατρία οργανοληπτικά χαρακτηριστικά μεταξύ 
των δειγμάτων. Οι βαθμολογίες/ένταση των ιδιοτήτων «πικρή» γεύση και επίγευση και η επίγευση 
«πάστα ελιάς» μειώθηκαν στατιστικώς σημαντικά στη μαγιονέζα που περιείχε το σύμπλοκο β-CD με 
το εκχύλισμα ελιάς σε σύγκριση με τη μαγιονέζα που περιείχε μόνο το εκχύλισμα ελιάς.  

Συμπεράσματα  

Οι οργανοληπτικές ιδιότητες «πικρή» γεύση, γεύση «πάστα ελιάς» και «πικρή» επίγευση πιστεύεται 
ότι σχετίζονται άμεσα με την προσθήκη των φαινολικών ενώσεων ελιάς στη μαγιονέζα, συνεπώς ο 
σχηματισμός συμπλόκων εγκλεισμού της β-CD με το εκχύλισμα ελιάς έδειξε πως καλύπτει σημαντικά 
την πικρή γεύση με πιθανότερο μηχανισμό τη μείωση της ποσότητας των φαινολικών μορίων που 
εκτείθενται στους γευστικούς κάλυκες της στοματικής κοιλότητας. 

Λέξεις-κλειδιά: φαινόλες ελιάς, σύμπλοκα εγκλεισμού, κάλυψη πικρής γεύσης, οργανοληπτική 
αξιολόγηση, λειτουργικά τρόφιμα 
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“Προσδιορισμός της επικινδυνότητας αλλοίωσης του αποστειρωμένου – συμπυκνωμένου 
γάλακτος που εξάγεται στις αγορές της περιοχής της Μεσογείου βασισμένοι στην επίδραση της 
θερμοκρασίας αποθήκευσης στην ανάπτυξη του Geobacillus stearothermophilus” 

Μυρσίνη Κακαγιάννη1, Κωνσταντίνος Π. Κουτσουμανής1,2 

    1Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
57001. e-mail: mkakagianni@agro.auth.gr 

    2 Τηλ: +30 2310991647, e-mail: kkoutsou@agro.auth.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός  

Εφαρμόστηκε ένα μοντέλο πρόβλεψης για την επίδραση της θερμοκρασίας αποθήκευσης στην 
ανάπτυξη του Geobacillus stearothermophilus με σκοπό να εκτιμηθεί ο κίνδυνος αλλοίωσης του 
αποστειρωμένου - συμπυκνωμένου γάλακτος στις αγορές της περιοχής της Μεσογείου.  

Υλικά και Μέθοδοι 

Η ανάπτυξη του G. stearothermophilus στο αποστειρωμένο - συμπυκνωμένο γάλα αξιολογήθηκε κατά 
τη διάρκεια ζωής του ενός έτους. Η συλλογή των ωριαίων θερμοκρασιακών δεδομένων για την 
περίοδο 2012 - 2016 σε 23 μεσογειακές πρωτεύουσες πραγματοποιήθηκε από τη βάση δεδομένων 
Weather Underground (http://www.wunderground.com/). Συνολικά 115 πιθανά σενάρια 
εξετάσθηκαν, προσομοιάζοντας τις συνθήκες διανομής και αποθήκευσης του αποστειρωμένου - 
συμπυκνωμένου γάλακτος στην περιοχή της Μεσογείου. 

Αποτελέσματα 

Η μέγιστη ανάπτυξη του G. stearothermophilus για τα πέντε έτη (2012 - 2016) προβλέφθηκε για το 
Μαρακές, τη Δαμασκό και το Κάιρο με μέσες τιμές 7.2, 7.4 και 5.5 log CFU/ml, αντίστοιχα. 
Ακολούθησαν η Τύνιδα, η Ποντγκόριτσα και η Τρίπολη με μέσες τιμές ανάπτυξης 2.8, 2.4 και 2.3 log 
CFU/ml. Για τις υπόλοιπες 17 πρωτεύουσες, η μέση ανάπτυξη του μικροοργανισμού ήταν μικρότερη 
του 1.5 log CFU/ml. Η Ποντγκόριτσα, το Κάιρο, η Τύνιδα και η Άγκυρα, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα στην ανάπτυξη του μικροοργανισμού κατά την εξεταζόμενη πενταετία, με τιμές 
τυπικής απόκλισης 2.01, 1.79, 1.77 και 1.25 log CFU/ml, αντίστοιχα. Η προβλεπόμενη έκταση και 
μεταβλητότητα της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος χρησιμοποιήθηκαν για να 
εκτιμηθεί ο κίνδυνος αλλοίωσης του γάλακτος που απεικονίσθηκε σε ένα γεωγραφικό χάρτη 
επικινδυνότητας. Το μοντέλο ανάπτυξης του G. stearothermophilus χρησιμοποιήθηκε επίσης για να 
αξιολογηθούν προσαρμογές στην ημερομηνία λήξης του αποστειρωμένου - συμπυκνωμένου 
γάλακτος, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος αλλοίωσής του.  

Συμπεράσματα 

Τα ποσοτικά δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έρευνα, μπορούν να βοηθήσουν τη 
βιομηχανία τροφίμων να αξιολογήσει τη μικροβιακή σταθερότητα των παραπάνω προϊόντων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διανομής και αποθήκευσής τους, με μειωμένο κόστος (μειώνοντας τις 
δειγματοληψίες κατά τον ποιοτικό έλεγχο). Παράλληλα θα τη βοηθήσουν στην εκτίμηση των 
συνθηκών (π.χ. ημερομηνία λήξης) κάτω απ’ τις οποίες ένα προϊόν θα μπορεί να εξαχθεί σε μία χώρα 
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσής του. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά 
πλεονεκτήματα τόσο για τη βιομηχανία τροφίμων, όσο και για τους καταναλωτές. 
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Λέξεις – κλειδιά : Geobacillus stearothermophilus, αποστειρωμένο – συμπυκνωμένο γάλα, 
επικινδυνότητα αλλοίωσης, χώρες Μεσογείου 
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“Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων” 

 Βασιλάκη Αθανασία1*, Χατζηκαμάρη Μαγδαληνή1, Στάγκος-Γεωργιάδης Αλκιβιάδης1, 
Μουρτζίνος Ιωάννησ1 

 Α Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 54124,Θεσσαλονίκη*Corresponding author  

e-mail: athavasilaki@yahoo.gr   

Περίληψη 

Σκοπός 

Σκοπός της μελέτης  ήταν η χρήση φυσικών προϊόντων ως  συστατικά  τροφίμων και συγκεκριμένα η 
ενσωμάτωση «πράσινου» εκχυλίσματος πρόπολης σε μη ανθρακούχα  πορτοκαλάδα. Η προσθήκη  
του εκχυλίσματος αποβλέπει στην αύξηση της αντιοξειδωτικής δράσης και της βιολειτουργικότητας 
του προϊόντος.  

Υλικά και Μέθοδοι  

Για το εκχύλισμα πρόπολης χρησιμοποιήθηκε , ως διαλύτης, υδατικό διάλυμα υδροξυπρόπυλο-β-
κυκλοδεξτρίνης, και το τελικό σημείο ορίστηκε από την αντιοξειδωτική δράση και το ολικό φαινολικό 
περιεχόμενο. Το εκχύλισμα προστέθηκε σε πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό και το τελικό προϊόν 
μελετήθηκε ως προς την αντιοξειδωτική δράση του, το ολικό φαινολικό περιεχόμενο, τη μεταβολή 
του χρήματος, τις φυσικοχημικές ιδιότητες και το μικροβιολογικό φορτίο του. Το προϊόν αυτό 
συγκρίθηκε με αντίστοιχο αναψυκτικό που περιλαμβάνει συμβατικά συντηρητικά. Τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά εξετάστηκαν με την πάροδο του χρόνου κατά την αποθήκευση  σε θερμοκρασίες 4, 
25 και 45°C. Η κινητική αποικοδόμησή  του ασκορβικού  οξέος μελετήθηκε μέσω υγρής 
χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης.  

Αποτελέσματα  

Η αντιοξειδωτική δράση του εκχυλίσματος αυξήθηκε ευθέως ανάλογα με την αύξηση του ολικού 
φαινολικού  περιεχομένου, ενώ ως τελικό σημείο εκχυλίσματος  ορκίστηκαν τα  

12,08 mM TRE και 3,568 g GAE/L, αντίστοιχα. Ο χρόνος αποθήκευσης  του αναψυκτικού επηρέασε 
την αντιοξειδωτική του δράση, το ολικό φαινολικό περιεχόμενο και το χρήμα, ενώ η θερμοκρασία 
αποθήκευσης  δεν επηρέασε κανένα χαρακτηριστικό. Το προϊόν παρέμεινε μικροβιολογικά σταθερό 
έως  και το τέλος της αποθήκευσης. Η κινητική αποικοδόμηση  του ασκορβικού οξέος φάνηκε να μην 
εξαρτάται από τη θερμοκρασία αποθήκευσης , την προσθήκη  εκχυλίσματος πρόπολης και τη 
συγκέντρωσή  του ασκορβικού οξέος, εμφανίζοντας  γραμμική μείωση και κινητική μηδενικής τάξης 
καθ’ όλη τη διάρκεια αποθήκευσης .  

Συμπεράσματα  

Συμπερασματικά, το εκχύλισμα πρόπολης αντικατέστησε  επιτυχώς τα συμβατικά συντηρητικά του 
προϊόντος.  

Λέξεις-κλειδιά: πρόπολη, πράσινη εκχύλιση, αναψυκτικό, συντηρητικά, ασκορβικό οξύ. 
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“Λεπτοκρυστάλλωση βαμβακόμελου με έλεγχο φυσικοχημικών παραμέτρων” 

B. Σερέτη1*, Α. Λαζαρίδου1, Χ. Τανανάκη2, Κ. Μπιλιαδέρης1 

1Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 
Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη 

2Εργαστήριο Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας, Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου, Τμήμα 
Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη 

*Corresponding author e-mail: vasisere@agro.auth.gr 

Περίληψη 

Σκοπός 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του λεπτοκρυσταλλωμένου μελιού (creamed honey) είναι οι πολύ 
μικροί και ομοιόμορφα κατανεμημένοι κρύσταλλοι, ώστε να μην γίνονται οργανοληπτικά αντιληπτοί 
και η μαλακή υφή (ευκολία στην επάλειψη). Το βαμβακόμελο κρυσταλλώνει ταχύτατα αποκτώντας 
όμως, ακόμη και ως λεπτοκρυσταλλωμένο, σκληρή υφή. Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στη 
βελτίωση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων του λεπτοκρυσταλλωμένου βαμβακόμελου. 

Υλικά και Μέθοδοι 

Οι μεταχειρίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο λεπτοκρυσταλλωμένο βαμβακόμελο (με ενσωμάτωση 
10% εμπορικού λεπτοκρυσταλλωμένου μελιού ως μαγιά) ήταν η προσθήκη φρουκτόζης (1-6%) και 
νερού (έως 18% υγρασία) και η επιλογή θερμοκρασίας της λεπτοκρυστάλλωσης (5-23oC x 20 ημέρες) 
και του ακoλουθούμενου κοντισιοναρίσματος (20-30oC x 10 ημέρες). Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του 
αποθηκευμένου προϊόντος (20°C x 1,5 μήνες) εξετάστηκαν με ρεομετρία, θερμιδομετρία, οπτική 
μικροσκοπία, χρωματομετρία και οργανοληπτική αξιολόγηση. 

Αποτελέσματα 

Η προσθήκη νερού και φρουκτόζης αύξησε την εφαπτομένη απώλειας (tanδ) του 
λεπτοκρυσταλλωμένου μελιού και μείωσε τις παραμέτρους, ελαστική (G΄) και ιξώδη (G΄΄) συνιστώσα, 
φαινομενικό (η) και σύνθετο (η*) ιξώδες, σκληρότητα (Fmax), έργο (δυσκολία) επάλειψης (W), 
φαινομενική ενθαλπία τήξης των κρυστάλλων (ΔΗ), φωτεινότητα (L) και βαθμό κρυστάλλωσης (Dcr). 
Οι παράμετροι η, η*, G΄, G΄΄ εμφάνισαν μέγιστη τιμή σε θερμοκρασία κρυστάλλωσης 14oC, ενώ οι 
τιμές των Fmax, W, ΔΗ, L και Dcr μειώνονταν με την αύξηση της θερμοκρασίας κρυστάλλωσης. Οι 
δείκτες κρυστάλλωσης η, η*, G΄, G΄΄, Fmax, W, ΔΗ και Dcr  είχαν μέγιστη τιμή όταν το κοντισιονάρισμα 
γινόταν στους ~25oC. Επιπλέον, γραμμικές συσχετίσεις (p<0,05) βρέθηκαν ανάμεσα στη βαθμολογία 
των εκπαιδευμένων κριτών για τη δυσκολία επάλειψης και στις παραμέτρους η, η*, G΄΄, L, Fmax, W, 
ΔΗ, Dcr (θετικές) και tanδ (αρνητική). Η γενική αποδοχή του προϊόντος από τους κριτές σχετίζονταν 
με τους δείκτες η, L, Fmax, W, ΔΗ, Dcr (αρνητικά) και tanδ (θετικά).  

Συμπεράσματα 

Προσθήκη φρουκτόζης (5%) και ρύθμιση της υγρασίας (~17,5%), όπως και της θερμοκρασίας 
λεπτοκρυστάλλωσης (23οC) και κοντισιοναρίσματος (20οC), βελτίωσαν τις οργανοληπτικές ιδιότητες 
του λεπτοκρυσταλλωμένου βαμβακόμελου. 
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Λέξεις-κλειδιά: Λεπτοκρυστάλλωση, Βαμβακόμελο, Υφή, Ρεολογία 
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“Χωριάτικα λουκάνικα  με την προσθήκη ελαιοπηκτών” 

  Ζαμπούνη Κωνσταντίνα, Σονιάδης Αλέξανδρος και Κατσανίδης Ευγένιος 

 Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 
Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 

Τ.Θ. 235, Θεσσαλονίκη 54124, e-mail: ekatsani@agro.auth.gr 

       Τα λίπη και τα έλαια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργικότητα, στα οργανοληπτικά, 
τεχνολογικά και διατροφικά χαρακτηριστικά σχεδόν όλων των συστημάτων τροφίμων. Η αξιοποίηση 
των ελαιοπηκτών για την υποκατάσταση του ζωικού λίπους ή/και των κορεσμένων λιπαρών αποτελεί 
μια καινοτόμο και πολλά υποσχόμενη τεχνική στη βιομηχανία τροφίμων, με ελάχιστες ακόμη 
εφαρμογές σε νέα τρόφιμα, και ειδικά σε αλλαντικά ζύμωσης - ωρίμανσης. Εφαρμογή των 
ελαιοπηκτών έγινε κατά την παρασκευή χωριάτικων λουκάνικων με σκοπό την μερική υποκατάσταση 
χοίρειου λίπους με στόχο τη βελτίωση των διατροφικών χαρακτηριστικών τους. Αναφορικά με τις 
ελαιοπηκτές, αποτελούνται από εδώδιμα έλαια τα οποία, με την προσθήκη πηκτωματοποιητών, 
δημιουργούν μια ημιστερεή πηκτή. Ως πηκτωματοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ουσίες 
χαμηλού μοριακού βάρους, όπως μονογλυκερίδια, λιπαρά οξέα και λιπαρές αλκοόλες, κηροί, εστέρες 
κηρών κ.ά. Ειδικότερα, τα μονογλυκερίδια παρέχουν παρόμοιες κρυσταλλικές ιδιότητες με το 
κολλοειδές κρυσταλλικό δίκτυο των τριγλυκεριδίων και, έτσι, οι μηχανικές ιδιότητες των 
δημιουργούμενων ελαιοπηκτών προσομοιάζουν αυτές των κορεσμένων λιπών. Μονογλυκερίδια 
χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία δομής στο ελαιόλαδο, σε διάφορες αναλογίες, καθώς και σε 
συνδυασμό με φυτοστερόλες, οι οποίες πέρα από τις καλές δομικές ιδιότητες που παρέχουν σε 
συστήματα τροφίμων, μπορούν να συμβάλλουν στην ελάττωση των επιπέδων της χοληστερόλης του 
αίματος.  

Βρέθηκε ότι η υποκατάσταση του ζωικού λίπους από ελαιοπηκτές επιδρά σημαντικά στο ρυθμό της 
αφυδάτωσης και ότι ο συνδυασμός υποκατάστασης λίπους και αλατιού επιδρά επιπλέον και στη 
μικροχλωρίδα του τροφίμου. Κατά την οργανοληπτική αξιολόγηση από εκπαιδευμένους δοκιμαστές 
ταυτοποιήθηκαν διαφορές στο χρώμα, στη συνεκτικότητα και σκληρότητα των αλλαντικών, ενώ τα 
δείγματα με υποκατάσταση λίπους κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στη γενική προτίμηση των 
καταναλωτών. Ακόμη, τα χωριάτικα λουκάνικα με ελαιοπηκτές εμφάνισαν βελτιωμένα διατροφικά 
χαρακτηριστικά, με μείωση του ενεργειακού περιεχομένου, των ολικών λιπαρών και της 
χοληστερόλης. Συνεπώς, η δημιουργία και η προσθήκη ελαιοπηκτής ελαιολάδου, καταδεικνύεται ως 
ένας αξιόλογος υποκατάστατης του ζωικού λίπους, με δυνατότητα να βελτιώσει το διατροφικό 
προφίλ των ζυμούμενων αλλαντικών. 
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“Περιγραφή της Βλάχικης Φυλής Προβάτου” 

Γ. Ζιάγκας1*, Ζ. Μπασδαγιάννη2, Ε. Σινάπης 

Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας                                                         

  Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 

              * 1Τηλ.:+30 6978465541 Διεύθυνση e-mail: ziagkas@uth.gr 

2 Τηλ.: +30 2310991737   Διεύθυνση e-mail: basdagianni@agro.auth.gr 

Περίληψη 

Σκοπός 

Σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή εκ νέου του προτύπου της Βλάχικης φυλής προβάτου η οποία 
κινδυνεύει με εξαφάνιση τα τελευταία χρόνια. Τα ζώα αυτά, τα εξέτρεφε η νομαδική φυλή των 
Βλάχων. Πρόκειται για μία  φυλή λιτοδίαιτη, ανθεκτική, με μικρές αποδόσεις, ικανή να αξιοποιεί τους 
δύσβατους, πετρώδεις αλλά πλούσιους σε ενδημικά είδη βοτάνων ορεινούς βοσκοτόπους και να 
παράγει υψηλής θρεπτικής αξίας προϊόντα για τον άνθρωπο. 

Υλικά και μέθοδοι 

Για τη μελέτη αυτή επιλέχθηκε μία εκτροφή 1000 προβάτων, ίσως από τις τελευταίες που παρέμειναν,  
που διασώζει και διατηρεί μέχρι σήμερα αμιγή πρόβατα της φυλής. Από αυτά επιλέχθηκαν τυχαία 60 
ενήλικα θηλυκά, στα οποία ήταν γνωστός ο αριθμός της γαλακτικής περιόδου, η ημερομηνία τοκετού 
και ο αριθμός και το φύλο των γεννηθέντων αμνών,15 ενήλικα αρσενικά και 30 αμνάδες 3 μηνών. Οι 
μετρήσεις που έγιναν στο ποίμνιο ήταν το σωματικό βάρος του ζώου, το ύψος ακρωμίου (cm), το 
μήκος σώματος (cm), η περίμετρος θώρακα (cm), το πάχος της ουράς, το μήκος των μετακάρπιων, το 
μήκος και πλάτος των αυτιών (cm), ο Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης σε κλίμακα από 1 έως 5  και 
τέλος το σωματικό βάρος 60 αμνών κατά τον τοκετό και τον απογαλακτισμό. Επίσης συλλέχθηκαν 
στοιχεία και αναφορές από παλαιότερες προσπάθειες για περιγραφή του προτύπου ώστε να υπάρχει 
μία βάση για τη σύγκριση των παρόντων δεδομένων.  

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν πως οι μέσοι όροι του ύψους ακρωμίου είναι 60cm, του 
μήκους σώματος 61cm, της περιμέτρου θώρακος 82 cm στα θηλυκά ενώ στα αρσενικά βρέθηκε 65cm, 
68cm και 85cm αντίστοιχα. Το ζώο βάρος των θηλυκών ήταν γύρω στα 39 κιλά και περίπου 49 kg των 
αρσενικών. Τα βάρη τον αμνών κατά τον τοκετό βρέθηκαν κατά μέσο όρο 3,71kg για τα θηλυκά και 
4,27kg για τα αρσενικά, τα οποία σε διάστημα 50-60 ημερών έφταναν τα 13,84 kg και 16 kg για τα 
θηλυκά και αρσενικά αντίστοιχα, με απόδοση σε σφάγιο γύρω στο 65%. Στους αμνούς 3 μηνών, 
βρέθηκε ότι το ύψος ακρωμίου είναι 48 cm, το μήκος του σώματος 48,8cm, η περίμετρος θώρακα 57 
cm και το μήκος της ουράς 26,6cm  

Συμπεράσματα 

Η μελέτη αυτή έδειξε πως τα στοιχεία αυτά που συλλέχθηκαν από την παρούσα εκτροφή συμφωνούν 
με παλαιότερες αλλά και με τις πιο πρόσφατες περιγραφές της φυλής με μικρές δικαιολογημένες 
πάντα παρεκκλίσεις. Οι παρεκκλίσεις αυτές οφείλονται στον παράγοντα της επιλογής του εκτροφέα 
καθώς και στην καλύτερη διαβίωση και διατροφή που έχουν τα ζώα σήμερα συγκριτικά με 
παλαιότερα. 

Λέξεις κλειδιά: πρόβατα, βλάχικη φυλή 



22 
 

“ΗΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ” 

 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΧΡ1., ΒΑΤΖΙΑΣ Γ1., ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ Ζ2., ΣΙΝΑΠΗΣ Ε.2† 

1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 

2 Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 

 

Για αιώνες οι Έλληνες κτηνοτρόφοι μετακινούνταν μεταξύ των πεδιάδων το χειμώνα και των ορεινών 
βοσκοτόπων το καλοκαίρι. Παρόλο που αυτή η πολιτιστική κληρονομιά και οι κοινωνικοοικονομικές 
της επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες έχουν μελετηθεί εκτενώς, η συμπεριφορά των αγροτικών 
ζώων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία μετακίνησης δεν έχει διερευνηθεί ακόμη. Οι 
στόχοι αυτής της μελέτης ήταν να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι ηθολογικοί τύποι που 
αναπτύσσονται μεταξύ των μετακινήσεων από τα χειμερινά προς τα καλοκαιρινά βοσκοτόπια. Τα 
δεδομένα συλλέχθηκαν (με τη χρήση ερωτηματολογίου) από πενήντα (στο σύνολο) ποίμνια 
προβάτων (Ν:197907) και αιγών (Ν:3970). Επίσης ελήφθησαν συνεντεύξεις από πέντε κτηνοτρόφους 
και καταγράφηκαν παρατηρήσεις από ένα μετακινούμενο κοπάδι κατά τη θερινή περίοδο. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι 62,9% (P<0,05) των μετακινούμενων προβατίνων εκδήλωσαν υψηλή 
κινητικότητα 3 έως 5 ημέρες πριν από την ημέρα μετακίνησης, ενώ αυτός ο τύπος συμπεριφοράς 
(νευρικότητα) δεν παρατηρήθηκε κατά τη μετακίνηση (P>0,05). Σε συνθήκες ακραίων καιρικών 
φαινομένων, οι προβατίνες (52,3%) τείνουν να κινούνται ταχύτερα, ενώ σε περιπτώσεις απειλής ή 
γεωμορφολογικών εμποδίων, τα πρόβατα τείνουν να συγκεντρώνονται μεταξύ τους (Ρ<0,05, 90,9% 
και 95,5% αντίστοιχα). Η πλειονότητα (61,4%, Ρ<0,05) των ζώων των ποιμνίων δεν αναμείχθηκαν 
μεταξύ τους. Τα μετακινούμενα ζώα αναπτύσσουν μια αξιόπιστη μνήμη κατά τη διάρκεια των χρόνων 
μετακίνησης και «αισθάνονται» ασφαλείς κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Επίσης, ήταν σε θέση 
να αναγνωρίσουν το δικό τους κοπάδι από εξωτερικά ερεθίσματα (οσμή, εμφάνιση, ήχο κουδουνιού 
κλπ.). Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την καταγραφή επιμέρους ηθολογικών τύπων, όπως 
διατροφικής ή αναπαραγωγικής ηθολογίας ή εκδήλωσης ιδιαίτερων  στοιχείων μητρότητας. 
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“Παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης των χοιριδίων μέχρι τον απογαλακτισμό 
τους.” 

Καλφόπουλος Χρήστος,  Βατζιάς Γ. , Μενεξές Γ. 

Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας                                                          

 Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 

Xr.kalfopou@gmail.com  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η συγκεκριμένη πτυχιακή διατριβή αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση χοιρομητέρων και 
χοιριδίων από τον τοκετό μέχρι τον απογαλακτισμό των χοιριδίων. Επιπροσθέτως , μελετούνται οι 
παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης των χοιριδίων από τη γέννησή τους μέχρι τον 
απογαλακτισμό τους. Χρησιμοποιήθηκαν 20 χοιρομητέρες ( δέκα πρώτου τοκετού και δέκα με τρεις 
τοκετούς και άνω) με διαφορετικό χρόνο απογαλακτισμού (21 και 28 ημέρες αντίστοιχα). Οι 
χοιρομητέρες κατανεμήθηκαν σε τέσσερεις πειραματικές ομάδες (πέντε ανά ομάδα), ανά χρόνο 
απογαλακτισμού (10 χοιρομητέρες συνολικά). Καταγράφησαν τα ακόλουθα δεδομένα : αριθμός 
γεννηθέντων-ζωντανών χοιριδίων, φύλο, βάρος χοιριδίων-τοκετοομάδας κατά τον τοκετό, βάρος 
χοιριδίων-τοκετοομάδας κατά τον απογαλακτισμό και αριθμός απογαλακτισμένων χοιριδίων. Οι 
τοκετοί πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα 20 ημερών κατά τον μήνα Ιούλιο. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι τα χοιρίδια των ομάδων που απογαλακτίστηκαν πρόωρα είχαν μικρότερο δείκτη 
ανάπτυξης σε σχέση αυτών που απογαλακτίστηκαν στο καθιερωμένο χρόνο απογαλακτισμού. Επίσης, 
σημαντικό εύρημα αποτελεί ότι το μέγεθος της τοκετοομάδος επηρεάζει το βάρος τοκετού-
απογαλακτισμού και το ρυθμό ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα ο πρώιμος 
απογαλακτισμός ενδεικνυται μόνο σε περιπτώσεις μικρού μεγέθους τοκετοομάδες όπου δεν θα 
επηρεαστεί το μέσο βάρος τοκετοομάδας κατά τον απογαλακτισμό, καθώς και ο ρυθμός ανάπτυξης. 
Περαιτέρω έρευνα συνιστάται ως προς τη διάρκεια του μεσοδιαστήματος απογαλακτισμού- 
εκδήλωσης οίστρου των χοιρομητέρων μετά από πρώιμο απογαλακτισμό.  
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“Αντιλήψεις και συμπεριφορές Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών βοοτρόφων για την ανάπτυξη των 
εκμεταλλεύσεών τους” 

Χαραλαμπίδου Αθηνά1, Σεργάκη Παναγιώτα2 και Μιχαηλίδης Αναστάσιος3 

1Υποψήφια Διδάκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας 

acharalamp@agro.auth.gr 

2Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας 

gsergaki@auth.gr 

3Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας 

tassosm@auth.gr 

Περίληψη 

Σκοπός 

Η γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία είναι ένας τομέας της κτηνοτροφίας ο οποίος εξελίσσεται διαρκώς 
και συμβάλλει στον εφοδιασμό της αγοράς τροφίμων με προϊόντα ημερήσιας κατανάλωσης για 
μεγάλο φάσμα καταναλωτών. Για την ανάπτυξη του κλάδου αυτού βασική προϋπόθεση είναι η 
συνεχής και παράλληλη πορεία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 
και της προόδου της τεχνολογίας. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για τις 
απαιτήσεις των καταναλωτών αλλά και τις καινοτομίες στα προϊόντα και στις διαδικασίες με τις 
οποίες παράγονται. Επομένως, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών στην 
παραγωγικής τους διαδικασία αλλά και η ευαισθησία τους στο θέμα της καλής διαβίωσης των ζώων. 
Η εν λόγω εμπειρική έρευνα παρουσιάζει την κατάσταση που επικρατεί στην Κεντρική Μακεδονία και 
εξετάζει τις αντιλήψεις και συμπεριφορές των κτηνοτρόφων για την καινοτομία και την ευζωία των 
ζώων.  

Υλικά και Μέθοδοι 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 185 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Κεντρική Μακεδονία, το 
καλοκαίρι του 2016 και διεξήχθη με τηλεφωνική επικοινωνία. Η ανάλυση του ερωτηματολογίου έγινε 
με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. 

 Αποτελέσματα 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ελάχιστες από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υιοθετούν 
καινοτομίες με σκοπό τη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους. Ανασταλτικός παράγοντας είναι το 
μεγάλο κόστος παραγωγής του γάλακτος και η χαμηλή τιμή που λαμβάνουν από τις 
γαλακτοβιομηχανίες. Ακόμη, προέκυψε ότι ο προαναφερθείς παράγοντας είναι ανασταλτικός και για 
την ώθηση των κτηνοτρόφων να ενεργούν με τρόπο που να προάγουν την ευζωία των ζώων, μολονότι 
οι ίδιοι το επιθυμούν επειδή γνωρίζουν ότι το παραγόμενο προϊόν από ένα καλά διαβιούν ζώο 
υπερτερεί σε ποιότητα.  

Συμπεράσματα 
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Οι κτηνοτρόφοι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να εντάξουν 
καινοτομίες στις κτηνοτροφικές τους μονάδες και ενδιαφέρονται για την ευζωία των ζώων. Το 
βασικότερο κίνητρο είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Επίσης, ενθαρρυντικό είναι το 
ενδιαφέρον που παρουσιάζεται από το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων για συμμετοχή σε γεωργικές 
εφαρμογές και ενημερωτικά προγράμματα. Είναι επομένως, μείζονος σημασίας θέμα να μεριμνήσει 
το κράτος να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή με γνώσεις θεωρητικές και πρακτικές που θα παρέχει 
στους κτηνοτρόφους μέσω γεωργικών εφαρμογών, αλλά και να τους χρηματοδοτήσει έτσι ώστε να 
υπάρχει μέλλον για την ελληνική γαλακτοπαραγωγό βοοτροφία.    

Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας, Καινοτόμες κτηνοτροφικές πρακτικές, 
Ευζωία. 
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“ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥ ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ 
ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ” 

 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Χ.,1 ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ Ζ.,1* ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ Ι.,2 ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ Ε.3 ΣΙΝΑΠΗΣ Ε.1† 

*Corresponding author email: basdagianni@agro.auth.gr 
 

1Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 
2Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 
3Κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ   Δυτικής 
Μακεδονίας, Φλώρινα. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός  

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης προσθήκης ελαίου λιναρόσπορου και 
γαϊδουράγκαθου στο σιτηρέσιο προβατινών, στο προφίλ των λιπαρών οξέων του γάλακτος καθ’ όλη 
τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου. 

Υλικά και Μέθοδοι 

 Για την πραγματοποίηση του πειράματος συμμετείχαν 30 προβατίνες, ορεινής φυλής, που 
βρισκόταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο, οι οποίες χωρίστηκαν σε 3 ισοδύναμες ομάδες. Η πρώτη 
ομάδα αποτελούσε την ομάδα του μάρτυρα (Α), ενώ στο σιτηρέσιο των ομάδων επέμβασης  Β και Γ 
ενσωματώθηκαν σε περιεκτικότητα 3% έλαιο λιναρόσπορου και γαϊδουράγκαθου αντίστοιχα. 
Επιπλέον, λαμβανόταν ατομικά δείγματα γάλακτος από όλες τις προβατίνες μηνιαίως. 

Αποτελέσματα 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των μικρής, μεσαίας αλύσου και κορεσμένων 
λιπαρών οξέων παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική μείωση τόσο στις ομάδες των επεμβάσεων σε 
σύγκριση με την ομάδα του μάρτυρα όσο και μεταξύ των ομάδων των επεμβάσεων, με μεγαλύτερη 
μείωση στην ομάδα Γ με το έλαιο γαϊδουράγκαθου. Όμοια εικόνα παρουσιάστηκε και στο λόγο των 
κορεσμένων/ακόρεστων λιπαρών οξέων και στον αθηρωματικό δείκτη. Εν αντιθέσει, με τις 
προαναφερθείσες κατηγορίες λιπαρών οξέων η συγκέντρωση των πολυακόρεστων, μονοακόρεστων 
και μακράς αλύσου πολυακόρεστων λιπαρών οξέων αυξήθηκε στατιστικώς σημαντικά στις ομάδες Β 
και Γ σε σχέση με την ομάδα του μάρτυρα. Επίσης στην ομάδα Γ παρουσιάστηκε στατιστικώς 
σημαντική αύξηση στη συγκέντρωση των μονοακόρεστων λιπαρών οξέων σε σύγκριση με την ομάδα 
Β. 

Συμπεράσματα 

 Η προσθήκη ελαίου λιναρόσπορου και γαϊδουράγκαθου στο σιτηρέσιο των προβατινών 
μετέβαλε το προφίλ των λιπαρών οξέων του λίπους του πρόβειου γάλακτος και συγκεκριμένα 
παρατηρήθηκε αύξηση των λιπαρών οξέων που είναι γνωστά για τις ευεργετικές τους δράσεις 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες διατροφικές οδηγίες για υγιεινή διατροφή. 
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Λέξεις-κλειδιά: λιπαρά οξέα, έλαιο γαϊδουράγκαθου, λινέλαιο, πρόβειο γάλα 

† Στη μνήμη του αναπληρωτή καθηγητή Ευθυμίου Σινάπη 
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“Παραπροϊόντα χυμοποίησης ροδιού ως λειτουργικά τρόφιμα” 

Κ. Καδερίδης, Λ. Παπαοικονόμου, Α.Μ. Γούλα* 

Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 
Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. 

Corresponding author email: athgou@agro.auth.gr 

 

Το ρόδι έχει μελετηθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης διαιτητικής αξίας που 
αποδίδεται στον καρπό του. Σήμερα, διεξάγεται παγκοσμίως σημαντική έρευνα σχετικά με τη χημική 
σύσταση του καρπού και του χυμού του ροδιού, κυρίως όσο αφορά στην περιεκτικότητα σε 
δευτερογενείς μεταβολίτες, που φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτροπή σοβαρών 
ασθενειών και βλαβών του ανθρώπινου οργανισμού, ενώ θεωρείται ότι ασκούν γενικώς ευεργετική 
επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας του 
ροδιού, παράγονται μεγάλες ποσότητες παραπροϊόντων, τα οποία αξιοποιούνται μέχρι σήμερα 
κυρίως ως ζωοτροφή ή εναποτίθενται στο περιβάλλον ως απόβλητα. Από αυτά, οι φλοιοί αποτελούν 
σχεδόν το 78% και οι σπόροι το 22%. Από έρευνες που έχουν διενεργηθεί σχετικά με τους σπόρους 
ροδιού έχει βρεθεί ότι είναι πλούσιοι σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, κυρίως λινολενικό και 
λινελαϊκό, πουνικό, ελαϊκό, στεατικό και παλμιτικό, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτροπή 
σοβαρών ασθενειών. Συγκεκριμένα, το έλαιο ροδιού έχει αναφερθεί ότι παρουσιάζει βιολογικές 
δράσεις, όπως αντιοξειδωτικές ιδιότητες και αναστολή της δράσης του εικοσανοειδούς ενζύμου, 
ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και μεταβολισμό λιπιδίων, υψηλό 
περιεχόμενο σε οιστρογόνα, αναστολή της φωτογήρανσης και τέλος υπεροξείδωση των λιπών και 
δραστηριότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων. Όσο αφορά στο κύριο παραπροϊόν της χυμοποίησης του 
ροδιού, τους φλοιούς, περιέχουν σημαντικές ποσότητες βιοδραστικών συστατικών, ιδίως φαινολικές 
ενώσεις. Τα εν λόγω χημικά συστατικά, προερχόμενα από χαμηλής αξίας βιομηχανικά απόβλητα, θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνεπώς, 
είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου για την αξιοποίηση του φλοιού του ροδιού 
στη βιομηχανία τροφίμων, κάνοντας χρήση τεχνικών εκχύλισης και ενθυλάκωσης των φαινολικών του 
ενώσεων και την ακόλουθη ενσωμάτωσή τους σε διάφορα συστήματα τροφίμων, με σκοπό τη 
βελτίωση των λειτουργικών τους ιδιοτήτων αλλά και της διατηρησιμότητάς τους. 
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“Απορρύπανση υγρών αποβλήτων ελαιουργείας μέσω μεθόδων ανάκτησης βιολειτουργικών 
συστατικών” 

Λ. Παπαοικονόμου, Κ. Λαμπανάρης, Κ. Καδερίδης, Α.Μ. Γούλα*  

Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 
Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. 

Corresponding author email: athgou@agro.auth.gr 

 

Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (κατσίγαρος) είναι αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας 
του ελαιολάδου. Ο κατσίγαρος αποτελεί παραπροϊόν χωρίς εμπορική αξία και συγκαταλλέγεται στα 
κατ’ εξοχήν βεβαρημένα από πλευράς ρυπαντικού φορτίου γεωργικά βιομηχανικά απόβλητα. Τα 
κυριότερα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του κατσίγαρου είναι το σκούρο χρώμα, η άσχημη οσμή, ο 
όξινος χαρακτήρας και οι υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερεών και φαινολικών ενώσεων. Οι 
φαινόλες είναι η κύρια ρυπαντική παράμετρος των φυσικών αποδεκτών όπου διατίθεται ο 
κατσίγαρος, καθώς δημιουργούν προβλήματα υψηλής φυτοτοξικότητας και κατ΄ επέκταση απειλή της 
υδρόβιας ζωής. Σήμερα, η κύρια πρακτική διαχείρισης του κατσίγαρου είναι η εναπόθεση και 
αποθήκευσή του σε δεξαμενές εξάτμισης. Παρόλα αυτά, πολλές είναι οι μελέτες που στοχεύουν στην 
λύση αυτού του προβλήματος, βασιζόμενες σε τεχνικές και μεθόδους επεξεργασίας όπως είναι η 
κροκκίδωση, η επίπλευση, η φυγοκέντριση, η οξείδωση και η ρόφηση. Η τελευταία έχει στόχο την 
απομάκρυνση και απομόνωση των φαινολικών ενώσεων από τον κατσίγαρο, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς πλήθος ερευνών αναφέρει την 
ευεργετική δράση τους στον άνθρωπο.  

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η προσρόφηση φαινολικών συστατικών του κατσίγαρου με 
χρήση σπόρου ροδιού ως προσροφητικό μέσο. Στην πρώτη φάση της προτεινόμενης διαδικασίας 
μελετώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της διεργασίας προσρόφησης ασυνεχούς 
λειτουργίας, ενώ στη συνέχεια ερευνάται η πιθανότητα βελτίωσης της απόδοσης ύστερα από θερμική 
και χημική ενεργοποίηση του προσροφητικού μέσου. Τέλος, ακολουθεί εκρόφηση των φαινολικών 
συστατικών σε ποικίλες συνθήκες, με στόχο την εύρεση των καταλληλότερων προς μεγιστοποίηση 
της απόδοσης εκρόφησης. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η υγρή φάση που προκύπτει από τη 
διεργασία της προσρόφησης είναι σαφώς πολύ χαμηλότερης συγκέντρωσης σε φαινόλες, γεγονός 
που δηλώνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του υγρού υπολείμματος για άρδευση ή λίπασμα. 
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“Επίδραση της συγκέντρωσης φαινολικών ενώσεων σε αγροτοβιομηχανικά απόβλητα ως προς την 
αναερόβια αποικοδομήσιμοτητα τους.” 
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1Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων, Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

*Corresponding author email: a.eftaxias@act4energy.com 

Λέξεις-κλειδιά: (φαινολικές ουσίες, αναερόβια χώνευση, στέμφυλα, ρόδια, ελαιουργικό 

απόβλητο) 

Περίληψη 

Στερεά αγροτοβιομηχανικά απόβλητα όπως στέμφυλα και φλοιοί ροδιών μπορούν με κατάλληλη 
επεξεργασία να μετατραπούν σε υγρό απόβλητο. Τα υγρά αυτά απόβλητα, όπως και τα αυτά από την 
παραγωγή λαδιού χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου (COD), μεγάλη 
περιεκτικότητα σε στερεά, υψηλή συγκέντρωση σε οργανικές ενώσεις όπως σάκχαρα και φαινολικές 
ενώσεις. Στην διεθνή βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί ότι συγκεντρώσεις  φαινολικών ενώσεων έχουν 
την τάση να δρουν ανασταλτικά στην αναερόβια διεργασία. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα 
θερμικής υδρόλυσης στα στερεά απόβλητα με χρήση νερού αραίωσης ώστε να παραχθεί υγρό 
απόβλητο για να οδηγηθεί προς αναερόβια χώνευση, επιπλέον δοκιμάστηκε και υγρό ελαιουργικό 
απόβλητο και μελετήθηκε με την ίδια διεργασία σε αντιδραστήρες διαλείποντως έργου σε μεσόφιλες 
συνθήκες. Όλα τα πειράματα εξελήχθησαν σε παρόμοιες συνθήκες. 

1. Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η συσχέτιση της αναερόβιας 
αποικοδομησιμότητας αποβλήτων με διαφορετικές συγκεντρώσεις φαινολικών 
ενώσεων.Μελετήθηκαν αγροτοβιομηχανικά απόβλητα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία 
(στέμφυλα και φλοιοί ροδιών) καθώς και υγρά απόβλητα από την επεξεργασία ελαιών, όλα τα 
παραπάνω απόβλητα χαρακτηρίζονται με διαφορετικές συγκεντρώσεις φαινολικών ενώσεων. 

2. Υλικά και Μέθοδοι 

2.1 Προέλευση αποβλήτων 

Τα στερεά υπολείμματα προήλθαν από λευκά στέμφυλα τα οποία παραλήφθηκαν από το οινοποιείο 
«Κτήμα Χατζηγεωργίου», με έδρα την Κάριανη στο Νομό Καβάλας. Τα στερεά υπολείμματα από τα 
ρόδια προήλθαν από τον «Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών 

Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου Δράμας» (ΑΣΟΠ), ο οποίος έχει έδρα τον Άγιο Αθανάσιο στο 
Νομό Δράμας. Το ελαιουργικό απόβλητο συλλέχθηκε μήνα Δεκέμβριο (εκεί οφείλετε το χαμηλό του 
οργανικό φορτίο) από το τριφασικό ελαιοτριβείο «Άτλας» στην περιοχή της Ξάνθης. 

2.2 Θερμική υδρόλυση 

Η θερμική υδρόλυση πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, στους 65oC και τους 
135 oC, με τη βοήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού. Αρχικά έγινε παραλαβή της πρώτης ύλης 
(στέμφυλα και φλοιοί ροδιού), ζύγιση και προσθήκη νερό με αναλογία αποβλήτου: νερό 
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1:3. Το μίγμα με χρήση σπαστήρα στις 3000 rpm (ραβδομπλέντερ Siemens – MQ5N150N) 
διαλυτοποιήθηκε/ τεμαχίστηκε σε μέγεθος < 3 mm και οδηγήθηκε για θερμική υδρόλυση. Η 
τελευταία πραγματοποιήθηκε στους 65oC για περίπου 30 min. Στην περίπτωση της υψηλής 
θερμοκρασίας (135 oC) η διεργασία πραγματοποιήθηκε με χρήση χύτρας ταχύτητας (υπό πίεση) 
επίσης για 30 min. Με το πέρας της θερμικής υδρόλυσης, έλαβε χώρα διαχωρισμός των στερεών > 1 
mm με χρήση κοσκίνου. Τα λαμβανόμενα εκχυλίσματα επεξεργάστηκαν σε αναερόβιους 
αντιδραστήρες διαλείποντος έργου. 

2.3 Αναερόβιος αντιδραστήρας διαλείποντος έργου (batch) 

Η αναερόβια χώνευση των θερμικά υδρολυμένων αποβλήτων πραγματοποιήθηκε σε αντιδραστήρες 
διαλείποντος έργου (batch) λειτουργικού όγκου 2 L. Οι αντιδραστήρες ήταν τύπου CSTR με συνεχή 
ανάδευση που πραγματοποιούνταν με μαγνητικό αναδευτήρα (Labinco model L - 7) στις 200 rpm. 
Λειτουργούσαν σε μεσόφιλες συνθήκες (37 – 39.5oC) η θέρμανσή τους γίνονταν με χρήση 
υδατόλουτρου (LAUDA) και η ρύθμιση του με χρήση θερμομέτρου εντός του αντιδραστήρα. To pH 
μετρούνταν συνεχώς με χρήση ηλεκτρονικού pH-μέτρου. Η μέτρηση του παραγόμενου βιοαερίου 
γινόταν με την μέθοδο της εκτόπισης του νερού σε ανεστραμμένο ογκομετρικό κύλινδρο 1 L, ο οποίος 
ήταν πληρωμένος με οξινισμένο νερό (pH < 2), ώστε να μην λαμβάνει χώρα διαλυτοποίηση του CO2. 
Όλα τα πειράματα  πραγματοποιήθηκαν με αρχική συγκέντρωση COD της τάξης των 3 g L-1και 
συγκέντρωση MLSS μεταξύ 10 - 12 g L-1 

. 

2.4 Αναλυτικές μέθοδοι 

Κατά την λειτουργία των αντιδραστήρων σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνταν μέτρηση του 
παραγόμενου βιοαερίου, του pH, της θερμοκρασίας και οπτικός έλεγχός του αντιδραστήρα. Πριν από 
κάθε τροφοδοσία στους εν λόγω αντιδραστήρες γινόταν δειγματοληψία του ανάμικτου υγρού και 
πραγματοποιούνταν οι εξής αναλύσεις: 

• αιωρούμενα στερεά (Mixed Liquid Suspended Solids), 

• ορθοφωσφορικά (PO4 3- -P), 

• ηλεκτρική αγωγιμότητα (Electric Conductivity) και 

• αμμωνιακό άζωτο (NH4+ -Ν) 

Αντιστοίχως κάθε απόβλητο χαρακτηρίζονταν ως προς τα εξής: 

• Ολικό και διαλυτό Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD), 

• pH, 

• Ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), 

• Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS), 

• Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4+-Ν), 

• Ορθοφωσφορικά (PO43--P) και 

• Φαινολικά 

Για την μέτρηση του pH και της αγωγιμότητας χρησιμοποιήθηκε το Metrohm 632 και το 
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CM 35 (Crison) αντίστοιχα. Το διαλυτό κλάσμα του COD, PO43- -P, NH4+ -N μετρήθηκε μετά από 
φυγοκέντρηση για 5min στις 4000 rpm. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
Standard Methods (APHA, 1998). 

3. Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών ιδιοτήτων από τις υδρολύσεις 
των στέμφυλων και των φλοιών ροδιών, καθώς επίσης και από το ελαιουργικό απόβλητο. Επιπλέον 
παρατίθενται τα κινητικά δεδομένα που προέκυψαν από την αναερόβια χώνευση τους. Η φόρτιση 
(F/M) που εφαρμόστηκε κατά την αναερόβια χώνευση και στις τέσσερις των περιπτώσεων παρέμεινε 
σταθερή 0.24 ± 0.03 gCOD g-1MLSS. Τα στέμφυλα και  στις δύο περιπτώσεις υδρόλυσης παρουσίασαν 
υψηλό συντελεστή απόδοσης βιοαερίου (YBG/COD) ο οποίος κυμάνθηκε μεταξύ 0.50 και 0.53 L g-
1COD. 

Πίνακας 1. Φυσικοχημικές ιδιότητες των υποστρωμάτων και κινητικές τους παράμετροι ως προς την 
αναερόβια χώνευση. 

Παράμετρος Μονάδες Υ.Σ.65οC Υ.Σ.135οC Υ.Φ.Ρ. 

65οC 

Υ.Φ.Ρ. 

135οC 

Ελαιουργικό 

pH -- 3.8 3.5 3.4 3.2 4.9 

EC mScm-1 

6.9 7.0 5.25 5.0 4.47 

CODtotal g L-1 

105.0 78.1 143.0 83.0 31.7 

NH4-N g L-1 

168 180 42 58 -- 

Phenolics mg galic 

acid L-1 

121 367 7573 6863 4284.4 

PO4-P mg L-1 

126 117 60 65 -- 

F/M g g-1 

0.24 0.22 0.29 0.22 0.3 

YieldBG/COD L g-1 
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0.526 0.499 0.39 0.42 0.415 

RBG-max L d-1 

0.76 1.39 1.13 1.06 0.70 

pH -- 7.13 7.12 6.9 7.0 7.5 

T 

oC 39.0 39.0 39.0 40.0 38.9 

F/M = λόγος COD προς MLSS, Y BG/COD = απόδοση βιοαερίου ως προς το εισερχόμενο COD, R BG 

max = μέγιστος ρυθμός παραγωγής βιοαερίου, Y.Σ.: Υδρολυμένα Στέμφυλα, Υ.Φ.Ρ.: Υδρολυμένος 

Φλοιός Ροδιού 

4. Συμπεράσματα 

Τα κύρια συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εργασία είναι: 

• Οι συντελεστές απόδοσης βιοαερίου κατά την αναερόβια χώνευση θερμικά υδρολυμένων 
οργανικών αποβλήτων της χυμοποίησης ροδιού και της οινοποίησης σταφυλιών, κυμαίνονται σε 
επίπεδα μεταξύ 0.39 έως 0.53 m3 kg-1COD. Αντίστοιχα η απόδοση ελαιουργικού αποβλήτων 
κυμάνθηκε στα 0.43 m3 kg-1COD. 

• Στην περίπτωση των στέμφυλων, η θερμική υδρόλυση στους 135 oC διπλασίασε τη μέγιστη 
ταχύτητα παραγωγής βιοαερίου σε σχέση με την υδρόλυση στους 65 oC. Για  τους φλοιούς ροδιού η 
μέγιστη ταχύτητα παραγωγής βιοαερίου δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά με τη θερμοκρασία 
υδρόλυσης. 

• Οι φαινολικές ενώσεις δρουν ανασταλτικά στην αναερόβια επεξεργασία και παρουσιάζουν υψηλές 
συγκεντρώσεις στα απόβλητα από τη χυμοποίηση ροδιού καθώς και τα ελαιουργικά απόβλητα. 

Βιβλιογραφία 
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της λιπαντικής ικανότητας ιλύος αστικών λυμάτων, 
σταθεροποιημένης με νέες μεθόδους (προσθήκη ορυκτών της αργίλου), στην προοπτική χρήσης της 
ως βιο-λίπασμα, σε σύγκριση με την πλέον κοινή μέθοδο σταθεροποίησής της (ασβέστωση). Εννέα 
δείγματα ορυκτών της αργίλου, που συλλέχθηκαν από τρεις περιοχές της Ελλάδας, και επιπλέον 
Ca(OH)2 προστέθηκαν σε αφυδατωμένη ιλύ αστικών λυμάτων που συλλέχθηκε από τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων Θεσσαλονίκης, σε αναλογίες 0-30% επί υγρού βάρους, σε τρεις 
επαναλήψεις. Τα μίγματα αφέθηκαν προς εξισορρόπηση για 70 ημέρες. Στην ιλύ και τα μίγματα 
προσδιορίστηκε το μικροβιακό φορτίο. Επίσης στην ιλύ, τα ορυκτά και τα μίγματα, στα οποία 
παρατηρήθηκε μείωση του μικροβιακού φορτίου, προσδιορίστηκαν ορισμένες χημικές ιδιότητες και 
για κάθε ιδιότητα έγινε στατιστική ανάλυση. Μετά την περίοδο εξισορρόπησης το μικροβιακό φορτίο 
της ιλύος μειώθηκε κατά μία με τρεις λογαριθμικές μονάδες με την προσθήκη 30% δύο ποιοτήτων 
μπεντονίτη, ατταπουλγίτη, σαπωνίτη-ατταπουλγίτη και ζεόλιθου, ενώ στην περίπτωση του Ca(OH)2 
ήταν μη ανιχνεύσιμο. Το pH των πέντε μιγμάτων ορυκτών-ιλύος ήταν περίπου ουδέτερο, ενώ ήταν 
ισχυρά αλκαλικό στο μίγμα με το Ca(OH)2. Η σημαντικά υψηλότερη συγκέντρωση άμεσα διαθεσίμου 
Ν παρατηρήθηκε στα μίγματα με τον ατταπουλγίτη, το σαπωνίτη-ατταπουλγίτη και το ζεόλιθο, ενώ 
το μίγμα με το ζεόλιθο είχε τη σημαντικά χαμηλότερη και υψηλότερη συγκέντρωση Ρ και Κ, 
αντίστοιχα. Σε όλες τις περιπτώσεις το άμεσα διαθέσιμο Β κυμάνθηκε από 3,1-6,2 mg kg-1. Όσον 
αφορά στις ολικές συγκεντρώσεις των επτά βαρέων μετάλλων που καθορίζουν την αγρονομική χρήση 
της ιλύος σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ήταν κάτω από τα κρίσιμα όρια σε 
όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση το Ni στα μίγματα με τον ατταπουλγίτη και το σαπωνίτη-
ατταπουλγίτη. Επομένως, φαίνεται ότι τα προαναφερόμενα πέντε ορυκτά μπορούν να επιδράσουν 
ευνοϊκά στη σταθεροποίηση της ιλύος, αλλά και στην ποιότητα της παραγόμενης επεξεργασμένης 
ιλύος ως βιο-λίπασμα, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα συσσώρευσης βαρέων μετάλλων στο 
περιβάλλον. 

Λέξεις-κλειδιά: Άζωτο, βαρέα μέταλλα, βιο-λιπάσματα, ιλύς αστικών λυμάτων, μικροβιακό φορτίο 
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“Καλλιέργεια σε συνθήκες μικροβαρύτητας, πρόκληση του μέλλοντος ή εφικτή πραγματικότητα; Η 
περίπτωση του Space Agrobox.” 

 

 Κοντογιάννη Μ.1,  Πανταζίδης Α.1*,  Προφητηλιώτης Γ.2, Μπαρτζάνας Θ. 1  

1Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα  

2Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, 
Ζωγράφου  

*avgpantazidis@gmail.com 

Περίληψη 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαστημικές αποστολές είναι η 
πρόσβαση σε φρέσκια τροφή υψηλής διατροφικής αξίας κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους 
μεταφοράς. Οι μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές καθώς και η εκτεταμένη παραμονή στο 
διάστημα προϋποθέτει κατάλληλες διατροφικές προμήθειες για τους διαστημικούς ταξιδιώτες, με 
ελάχιστη ανατροφοδότηση από τη Γη (Perhonok et al. 2012). Το ζήτημα είναι κρίσιμο για τη 
διατήρηση της σωματικής και της ψυχικής υγείας των ταξιδιωτών σε αποστολές μεγάλης διάρκειας, 
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό την απώλεια βάρους, τις μεταβολές στο 
κυκλοφορικό σύστημα και την επίδραση της ακτινοβολίας στο σώμα τους (Kennedy et al., 2007). Στο 
πλαίσιο των προσπαθειών για την παραγωγή τροφής στο διάστημα (food for space) προτείνουμε τη 
δοκιμή διαφορετικών καλλιεργειών υψηλής θρεπτικής αξίας (μεταξύ των οποίων και microgreens) σε 
συνθήκες μικροβαρύτητας, χρησιμοποιώντας μια ειδικά σχεδιασμένη κάψουλα (“Space AgroBox”). 
Τα microgreens παράγονται από σπόρους λαχανικών και βοτάνων και έχουν μικρό καλλιεργητικό 
κύκλο (Xiao et al. 2012, Sun et al. 2013). Tο Space AgroBox είναι ένας μικρός θάλαμος, σχεδιασμένος 
για καλλιέργεια σε ελεγχόμενο περιβάλλον και σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Το σύστημα είναι μία 
εξαγωνική κάψουλα σε μικρό μέγεθος με δυνατότητα να γίνεται και αρθρωτό, για ενδεχόμενο 
πολλαπλασιασμό των θαλάμων, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Το κύριο πλεονέκτημα του Space 
AgroBox έναντι των υπαρχόντων θαλάμων υδροπονικής και αεροπονικής καλλιέργειας είναι η 
ικανότητά του να αυξάνει αποτελεσματικά σχεδόν ογκομετρικά τη βιομάζα, με δείκτη συγκομιδής 
100%. Το Space AgroBox μπορεί να παρέχει στις διαστημικές εταιρίες, που χρησιμοποιούν τον Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό ή άλλους μελλοντικούς κυβερνητικούς διαστημικούς σταθμούς, πρόσβαση σε 
φρέσκια τροφή υψηλής διατροφικής αξίας μειώνοντας σημαντικά το κόστος αποστολής. Οι νέες 
διαστημικές εταιρίες, που πρόκειται να εκτοξεύσουν τα επόμενα χρόνια τροχιακά ξενοδοχεία, 
μπορούν να αξιοποιήσουν το Space AgroBox, προσφέροντας φρέσκια τροφή στους πελάτες τους 
(space tourists). Η όλη τεχνογνωσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αειφορική παραγωγή 
φυτών σε περιοχές με δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (κυρίως μέσω θερμοκηπίων) αλλά και σε 
εφαρμογές αστικής γεωργίας.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Space AgroBox, microgreens, καλλιέργεια σε ελεγχόμενες συνθήκες, θερμοκήπια, 
αστική γεωργία  
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“Το δηλητήριο ως προϊόν της κυψέλης: συλλογή, σύνθεση, ιδιότητες” 

Ν. Αργενά1*, Χ. Τανανάκη1, Α. Θρασυβούλου1 

1Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας, Αγρόκτημα Πανεπιστημίου, Θέρμη Θεσσαλονίκης 
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Περίληψη 

Σκοπός 

Στην παρούσα έρευνα διερευνάται  η αποδοτικότητα συλλογής του δηλητηρίου στο πλαίσιο του 
ελληνικού οικοσυστήματος, αλλά και το ποιοτικό προφίλ του παραγόμενου προϊόντος. Επίσης γίνεται 
αναφορά στις ιδιότητες του δηλητηρίου. 

Υλικά και Μέθοδοι 

Τα πειράματα πεδίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια μιας  μελισσοκομικής περιόδου, κατά 
τη διάρκεια τριών ετών στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τρεις ομάδες 
μελισσιών ίδιας δυναμικής, ενώ για τη συλλογή του δηλητηρίου χρησιμοποιήθηκε συσκευή 
ηλεκτρικής διέγερσης των μελισσών. Στα πλαίσια της μελέτης, εκτιμήθηκε η εποχιακή διακύμανση 
στην παραγόμενη ποσότητα δηλητηρίου και διερευνήθηκαν δυνητικές ποιοτικές μεταβολές. Για την 
ανίχνευση και τον προσδιορισμό τριών κύριων συστατικών του δηλητηρίου, της απαμίνης, της 
φωσφολιπάσης και της μελιτίνης αναπτύχθηκε  κατάλληλη μέθοδος  υγρής χρωματογραφίας υψηλής 
πίεσης (HPLC). 

Αποτελέσματα 

            Από τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψε ότι η συλλογή του δηλητηρίου είναι εφικτή. Από τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των παραπάνω κύριων συστατικών του δηλητηρίου και τη συσχέτισή τους 
με την εποχή συλλογής, προέκυψε ότι η συγκέντρωση τους κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα στο μέσο 
της Άνοιξης με ανοδική πορεία το τέλος της Άνοιξης με αρχές Καλοκαιριού και με διατήρηση των 
υψηλών τιμών μέχρι το Φθινόπωρο. Όσον αφορά την ποσότητα δηλητηρίου παρατηρήθηκε αύξηση 
στο τέλος της Άνοιξης και στην αρχή του Φθινοπώρου, κάτι το οποίο δικαιολογείται από την αυξημένη 
ποσότητα γύρης που έχει συλλεχθεί από τις μέλισσες σε αυτά τα χρονικά διαστήματα. 

Συμπεράσματα 

Η έρευνα αποδεικνύει ότι η εποχή συλλογής του δηλητηρίου, επιδρά τόσο στην ποσότητα, όσο και 
στην ποιότητα του παραγόμενου δηλητηρίου στις ελληνικές συνθήκες. Επιπλέον, η πληθώρα των 
δράσεων του, το καθιστά ως ένα προϊόν υψηλής βιολογικής αξίας με πολλές πιθανές εφαρμογές στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. 

 

Λέξεις-κλειδιά: δηλητήριο μέλισσας, συλλογή, σύνθεση 

  



38 
 

“Η Εφαρμογή της Ενεργειακής Ανάλυσης, του Ανθρακικού και Υδατικού Αποτυπώματος στη 
γεωργία” 

Δημήτριος Π. Πλατής, Κυριακή Κ. Καλμπουρτζή, Γεώργιος Χ. Μενεξές, Ανδρέας Π. Μαμώλος 

Σε παγκόσμια κλίμακα, η γεωργία θεωρείται ότι καταναλώνει το 5% της συνολικής 
χρησιμοποιούμενης ενέργειας. Η ενέργεια που καταναλώνεται δεν είναι εξολοκλήρου ανανεώσιμη, 
οπότε κρίνεται αναγκαία η σωστή χρήση της. Η ενεργειακή προσέγγιση των αγροοικοσυστημάτων, 
γίνεται με βάση την μετατροπή όλων των συντελεστών παραγωγής και των προϊόντων της 
καλλιέργειας, σε μονάδες ενέργειας.Η αύξηση της χρήσης μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην 
αγροτική παραγωγή, συνεπάγεται αύξηση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Για την επίτευξη 
των στόχων που αφορούν  το κλίμα, όπως καθορίζονται στη σύμβαση των Παρισίων του 2015, οι 
εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν δραστικά, όχι μόνο από τη ορθολογική χρήση 
ορυκτών καυσίμωνκαι πόρων αλλά και από τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι 
παραγωγοί. Κρίνεται επομένως, αναγκαία η εκτίμηση του Αποτυπώματος Άνθρακα των παραγόμενων 
προϊόντων. Το Αποτύπωμα Άνθρακα αναφέρεται στις εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου ενός 
προϊόντος καθ' όλη τη διαδικασία παραγωγής του.Το ίδιο κρίσιμη είναι η μείωση της χρήσης νερού 
στην αγροτική παραγωγή.Ο τομέας της γεωργίας είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρήστες νερού, 
επομένως επηρεάζει τόσο την ποιότητα των υδάτων,όσο και τη διατήρηση των υδάτινων 
οικοσυστημάτων. Σήμερα, εξαιτίας των έντονων μεταβολών στη διαθεσιμότητα του νερού στα 
αγροοικοσυστήματα, η έννοια του Υδατικού Αποτυπώματος, που εκφράζει την ποσότητα του νερού 
που καταναλώνεται άμεσα ή έμμεσα για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, είναι ιδιαίτερη 
χρήσιμη.Με βάση τα παραπάνω, η εφαρμογή δεικτών που προκύπτουν από την Ενεργειακή Ανάλυση 
αγροοικοσυστημάτων και τού Ανθρακικού και Υδατικού Αποτυπώματος των γεωργικών προϊόντων, 
μπορεί να συμβάλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση των αγροποικοσυστηματων, μειώνοντας τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.Τέλος, μπορεί να συνεισφέρουν στη στρατηγική μείωσης των 
επιδράσεων της Κλιματικής Μεταβολής στην αγροτική παραγωγή, αλλά και την προσαρμογή της 
γεωργίας στην Κλιματική Μεταβολή. 

Λέξεις Κλειδιά: Αειφόρος γεωργία, ενεργειακή ανάλυση, ανθρακικό αποτύπωμα, υδατικό 
αποτύπωμα 
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“Η επίδραση της διαθεσιμότητας του νερού σε ελληνικούς πληθυσμούς βασιλικού (Ocimum 
basilicum)” 
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Περίληψη  

Η συνεχής μείωση της διαθεσιμότητας των υδατικών πόρων επιτείνει, ιδιαίτερα σε ξηροθερμικά 
αγροοικοσυστήματα, την ανάγκη εξεύρεσης φυτικών γενετικών πόρων, προσαρμοσμένων σε αυτές 
τις συνθήκες. H Ελλάδα διαθέτει υψηλό αριθμό τοπικών πληθυσμών από σημαντικά καλλιεργούμενα 
είδη, οι οποίοι συναντώνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, με διαφορετικά μικροκλίματα και 
μπορούν να καλλιεργηθούν τόσο σε δυσμενή περιβάλλοντα όσο και σε ευνοϊκά, για την αύξηση της 
παραγωγής ή τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Μεταξύ αυτών είναι και οι 
πληθυσμοί του βασιλικού (Ocimum basilicum), με χαρακτηριστικά πολλαπλού επιστημονικού 
ενδιαφέροντος και προϊόντα ιδιαίτερης εμπορικής αξίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να 
μελετηθεί η συμπεριφορά, σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης, τεσσάρων ελληνικών πληθυσμών 
βασιλικού, ώστε να διαπιστωθεί αν τα αγροκομικά, φυσιολογικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά και η 
περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια επηρεάζονται από τη διαθεσιμότητα του νερού σε σύγκριση με την 
ποικιλία Sweet. Το πείραμα εγκαταστάθηκε σε αγρό στο Αγρόκτημα του τμήματος Γεωπονίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήθηκαν δύο επίπεδα άρδευσης 40% και 
100% της απαιτούμενης εξατμισοδιαπνοής για μέγιστη απόδοση (ETm). Πραγματοποιήθηκαν 
μετρήσεις σε τρία στάδια: στην έναρξη της άνθησης, στην πλήρη άνθηση και στην ολοκλήρωση της 
άνθησης. Διαπιστώθηκε ότι η διαθεσιμότητα του νερού επηρέασε τα περισσότερα χαρακτηριστικά 
που μελετήθηκαν. Το χλωρό και ξηρό βάρος, ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας και η περιεκτικότητα σε 
αιθέρια ελαία εμφάνισαν σημαντική συσχέτιση με την απόδοση σε αιθέρια έλαια. Σε ότι αφορά τη 
φυλλική επιφάνεια υπήρξε αλληλεπίδραση γενοτύπου και σταδίου ανάπτυξης, ενώ για την απόδοση 
των αιθέριων ελαίων υπήρξε επίδραση γενοτύπου και άρδευσης. Ως συμπέρασμα προέκυψε ότι με 
την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του αρδευτικού νερού και με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων 
γενοτύπων μπορεί να διατηρηθεί η ποιότητα και η απόδοση του βασιλικού σε υψηλά επίπεδα, 
γεγονός που επιτρέπει την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, αλλά και την αξιοποίηση εδαφών με 
περιορισμένες δυνατότητες άρδευσης. 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η συμπεριφορά, σε συνθήκες υδατικής 
καταπόνησης, τεσσάρων ελληνικών πληθυσμών βασιλικού, ώστε να διαπιστωθεί αν τα αγροκομικά, 
φυσιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τη διαθεσιμότητα του νερού σε 
σύγκριση με την ποικιλία Sweet. 

Υλικά και Μέθοδοι 

Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ., κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 
2018, τους μήνες Απρίλιο – Οκτώβριο. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε γενότυποι βασιλικού, μια ποικιλία η 
«Sweet» και τέσσερεις πληθυσμοί οι «Στάχυς Ροζ», «Γίγας Στάχυς Λευκό», «Άθως Στάχυς Λευκό» και 
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«Κόρυμβος Βιολετί», οι οποίοι διέφεραν ως προς την πρωιμότητα και τη σύσταση των αιθέριων 
ελαίων.  

Εξετάστηκαν δύο επίπεδα άρδευσης, d40= 40% και d100= 100% της απαιτούμενης εξατμισοδιαπνοής 
για μέγιστη απόδοση (ETm = Kc ETo).  

Οι μετρήσεις - δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε τρία στάδια της καλλιέργειας (έναρξη 
άνθησης, πλήρη άνθηση, ολοκλήρωση της άνθησης).  

Οι παράμετροι που εξετάστηκαν ήταν φυλλική επιφάνεια, υδατικό δυναμικό φύλλων, απόδοση σε 
ξηρό βάρος βιομάζας και αποτελεσματικότητα χρήσης νερού.  

Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι πλήρως τυχαιοποιημένες ομάδες (RCBD), σε 
διάταξη split - plot, με τέσσερις επαναλήψεις (block). Κύρια τεμάχια ήταν τα επίπεδα άρδευσης σε 
διάταξη strip και υπο-τεμάχια ήταν οι γενότυποι βασιλικού. 

Αποτελέσματα 

H διαθεσιμότητα του νερού επηρέασε όλα τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. Ο παράγοντας νερό 
επέδρασε ως κύριος παράγοντας (α= 0,01) στο δείκτη φυλλικής επιφάνειας και στο ξηρό βάρος. Για 
d100 ο μέσος όρος του δείκτη φυλλικής επιφάνειας ήταν 2,66 και για d40 ήταν 1,75, ενώ αντίστοιχα 
ο μέσος όρος του ξηρό βάρος ήταν 316g και 230g. Στο υδατικό δυναμικό βρέθηκε αλληλεπίδραση 
μεταξύ των επεμβάσεων του νερού, του γενοτύπου και του σταδίου ανάπτυξης.Στην 
αποτελεσματικότητα χρήσης νερού βρέθηκε αλληλεπίδραση μεταξύ των επεμβάσεων του νερού και 
του σταδίου ανάπτυξης. Τη μεγαλύτερη απόδοση σε ξηρό βάρος παρουσίασε η ποικιλία «Sweet» 
(343g) και από τους πληθυσμούς ο «Γίγας Στάχυς Λευκό» (339g).  

Συμπεράσματα 

H αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του αρδευτικού νερού μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση 
κατάλληλων γενοτύπων και με την εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης. Σε καθεστώς ελλειμματικής 
άρδευσης μπορεί να διατηρηθεί η ποιότητα και η απόδοση του βασιλικού σε υψηλά επίπεδα, γεγονός 
που επιτρέπει την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, αλλά και την αξιοποίηση εδαφών με 
περιορισμένες δυνατότητες άρδευσης.  

Λέξεις-κλειδιά: τοπικοί πληθυσμοί, υδατική καταπόνηση, περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια, 
φυσιολογικά χαρακτηριστικά 
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“ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ” 

E. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ1, Α. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ1 

1ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΏΝ, ΣΧΟΛΉ ΓΕΩΠΟΝΊΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΎ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ, 
Α.Π.Θ.,54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ, MAIL: PALEXIOS@AGRO.AUTH.GR 

 

Λέξεις κλειδιά: Castanea sativa, καστανιά, SSR, HRM,  

  

Η καστανιά (Castanea sativa Mill.) είναι ένα από τα σημαντικότερα δασικά είδη και το μοναδικό 
αυτόχθονο είδος του γένους Castanea στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο μέρος της διανομής του στο 
νότιο τμήμα της ηπείρου. Η καστανιά είναι ένα μεγάλο φυλλοβόλο πολυλειτουργικό δέντρο, το οποίο 
ενδιαφέρει τόσο τη γεωργία όσο και τη δασοκομία, καθώς είναι ένα από τα πιο ευρέως 
καλλιεργούμενα είδη από τα αρχαία κιόλας χρόνια.  Αποτελεί ένα από τα πιο οικονομικώς σημαντικά 
είδη της μεσογειακής περιοχής. Πέρα από τους καρπούς, τη ξυλεία και το νέκταρ της, τα τελευταία 
χρόνια γίνεται λόγος για τις πολύτιμες αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές και καρδιοπροστατευτικές 
ιδιότητες των παραπροϊόντων της. Από μεγάλη έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα ανάμεσα σε 
ευρωπαϊκές χώρες, φάνηκε ότι περίπου το 1/2 του εύρους της γενετικής ποικιλότητας της καστανιάς 
στην Ευρώπη βρίσκεται στον ελληνικό χώρο. Έτσι, η μοναδική θέση του ελληνικού γονιδιακού 
αποθέματος της καστανιάς στην Ευρώπη, αναδεικνύει την πολύ μεγάλη σημασία του για μελέτη ως 
γενετικό πόρο. Η ικανότητα των μακρόβιων δασών καστανιάς να ανταποκρίνονται και να 
προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές αλλαγές μέσω της φυσικής επιλογής οφείλεται κυρίως στην 
υψηλή παραλλακτικότητά τους εντός του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η προσαρμοστική διατήρηση της 
γενετικής παραλλακτικότητας έχει γίνει κέντρο ερευνητικού ενδιαφέροντος. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης γενετικής ποικιλότητας του γενετικού υλικού 
καστανιάς της περιοχής Πηλίου. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 
στην περιοχή Ζαγοράς Πηλίου, όπου συλλέχθηκαν 80 δείγματα γενετικού υλικού καστανιάς από 
φυσικούς πληθυσμούς. Στη συνέχεια ακολούθησε η ζύγιση και η λυοτρίβηση των νεαρών φύλλων για 
την απομόνωση του γενωμικού DNA με τη μέθοδο CTAB. Για την μοριακή ανάλυση, δοκιμάστηκαν 6 
ουδέτεροι εκκινητές μοριακών δεικτών μικροδορυφόρων (SSRs) με PCR, ειδικά σχεδιασμένοι για την 
Castanea sativa, και έπειτα εφαρμόσαμε την post-PCR μέθοδο, Σύγκριση Καμπυλών Τήξης σε Υψηλής 
Ευκρίνειας Ανάλυση (High Resolution Melting ) για την αξιολόγηση του γενετικού υλικού καστανιάς. 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν υψηλά επίπεδα πολυμορφισμού εντός του πληθυσμού, 
γεγονός που υποδεικνύει ένα γενετικό υλικό μεγάλης οικολογικής σημασία ως γενετική κληρονομιά, 
η οποία κρίνεται αναγκαίο να προστατευτεί και να διατηρηθεί.  
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“Αξιολόγηση ανασυνδυασμένων σειρών τομάτας με τη χρήση αγρονομικών και μοριακών 
μεθόδων σε σύστημα καλλιέργειας χαμηλών εισροών “ 

 

Ρ. Ταγιάκας1, Η. Αυδίκος2, Α. Αποστολοπούλου1, Γ. Ντεβέ1, Α. Μαυρομάτης1 

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης 
Φυτών 

2ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, Τομέας Αγροτικής Κατάρτισης 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση 20 ανασυνδυασμένων σειρών 
τομάτας, προχωρημένων γενεών (F5 και F8), που δημιουργήθηκαν : α) με γενεαλογική επιλογή εντός 
των υβριδίων Formula και Elpida και β) μετά από ημισυγγενική επιλογή HS6 γενεάς, εντός των 
υβριδίων Iron και Sahara, με μάρτυρες τα απλά εμπορικά υβρίδια προέλευσης, καθώς και την 
εγχώρια ποικιλία Μακεδονία.  

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση το παραγωγικό δυναμικό των φυτών, σε σύστημα 
καλλιέργειας χαμηλών εισροών. Όλες οι παρατηρήσεις και μετρήσεις λήφθηκαν με βάση το ατομικό 
φυτό. Για κάθε γενετικό υλικό αξιολογήθηκαν χαρακτηριστικά απόδοσης, πρωιμότητας και ποιότητας 
των εμπορικά ώριμων καρπών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των μορφολογικών 
χαρακτηριστικών κάθε φυτού ξεχωριστά με τη βοήθεια της κλίμακας UPOV (upov.org). Ακολούθησε 
μοριακή ανάλυση των γενετικών υλικών, στο εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης φυτών Α.Π.Θ., με 
τη μέθοδο PCR και χρήση δεικτών τύπου RAPD’s, SSR’s και ISSR’s, με σκοπό τον προσδιορισμό των 
γενετικών τους αποστάσεων για μελέτη των φυλογενετικών τους σχέσεων. 

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο (2015-2016). σε μη θερμαινόμενο 
θερμοκήπιο στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στη περιοχή της Θέρμης υπό την επίβλεψη του εργαστήριου Γενετικής & Βελτίωσης 
φυτών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Εφαρμόστηκε σχέδιο πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων (RCBD) με τρεις επαναλήψεις. Ως μάρτυρες 
χρησιμοποιήθηκαν τα υβρίδια F1 ''Iron'', ''Formula'' και ''Εlpida'', καθώς και η εγχώρια ποικιλία 
Μακεδονία. Οι ανασυνδυασμένες σειρές συγκρίθηκαν με τα υβρίδια, ως προς τα συστατικά της 
απόδοσης (πρωιμότητα, συνολική απόδοση, συνολικός αριθμός καρπών ανά φυτό, συνολικό βάρος 
καρπού), τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (ολικά διαλυτά στερεά συστατικά °Brix, ποσοστό ξηρής 
ουσίας (%) , σχήμα καρπού, κ.α.) και την διατροφική αξία (λυκοπένιο, περιεκτικότητα σε χρωστικές, 
φαινόλες και συνολικά αντιοξειδωτικά). 

Τα αποτελέσματα οδήγησαν στον εντοπισμό ανασυνδυασμένων σειρών που ανταποκρίνονται 
ικανοποιητικά στο σύστημα χαμηλών εισροών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έφτασαν σε επίπεδο 
πρωιμότητας ανάλογο των υβριδίων. Επιπλέον, βρέθηκαν ανασυνδυασμένες σειρές που υπερτερούν, 
ή είναι ισοδύναμες με τα εμπορικά υβρίδια, όσον αναφορά το παραγωγικό δυναμικό. Τέλος, 
αναδείχτηκαν ανασυνδυασμένες σειρές με εξαιρετική ποιότητα καρπού και υψηλά επίπεδα 
αντιοξειδωτικών ουσιών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως λειτουργικά τρόφιμα. 
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“Η συμβολή της καινοτομίας στο οικονομικό αποτέλεσμα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 
(Μελέτη περίπτωσης) “ 

Μαρία Ντούσα1 Θωμάς Μπουρνάρης2 Ελένη Δημητριάδου3 

1.mariantousa@agro.auth.gr 2. tbournar@agro.auth.gr 3. edimitri@agro.auth.gr 

 

Η κτηνοτροφία αν και αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο του  πρωτογενή τομέα της χώρας μας, τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ολοένα και μεγαλύτερη συρρίκνωση. Η ελληνική αγορά τυριού 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ενώ το λευκό αγελαδινό τυρί φαίνεται να δέχεται τις 
περισσότερες πιέσεις, γεγονός που επιβάλλει την παραγωγή καινοτόμου γνώσης και τεχνολογίας 
στον κλάδο της μεταποίησης του γάλακτος.  

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής διατριβής του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας. 
Στόχος της εργασίας αποτέλεσε, η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων μιας κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης και πιο συγκεκριμένα γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας, στην περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Για την επίτευξη του στόχου, αποτυπώθηκε και μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση 
της εκμετάλλευσης και της αγοράς όπου δραστηριοποιείται και στη συνέχεια συντάχθηκε ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο πενταετίας με την εισαγωγή μιας καινοτόμου ιδέας στην λειτουργία της 
εκμετάλλευσης. Η ιδέα αφορούσε τη δημιουργία μεταποιητικής μονάδας (τυροκομείου) στο χώρο 
της εκμετάλλευσης και πιο συγκεκριμένα την εγκατάσταση ενός τύπου container - τυροκομείο 
‘TYROBOX’, προκειμένου να μεταποιείται μέρος της παραγόμενης ποσότητας γάλακτος σε τυρί με 
αρωματικά βότανα. Η συγκεκριμένη κατασκευή τοποθετείτε σε πολύ σύντομο διάστημα, κατόπιν 
παραγγελίας, στην επιχείρηση και είναι έτοιμη προς χρήση με όλο το μηχανικό εξοπλισμό που είναι 
απαραίτητος για την παραγωγή τυριού. Η συγκριτική ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων 
υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης, έδειξε ότι με την εισαγωγή της καινοτομίας, 
πραγματοποιείται αύξηση του ακαθάριστου κέρδους της εκμετάλλευσης, της τάξης του 73% περίπου, 
ενώ ο υπολογισμός του Νεκρού Σημείου ενίσχυσε την ιδέα εφαρμογής της. 

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η εισαγωγή της καινοτόμου ιδέας συμβάλλει στην βελτίωση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης χωρίς να την επιβαρύνει με υψηλό κόστος 
επένδυσης και επιπλέον δαπανών, ενώ παράλληλα δημιουργεί και μια νέα θέση εργασίας στην 
εκμετάλλευση, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία.  

 

Λέξεις- Κλειδιά : Καινοτομία , τυρί , κτηνοτροφία   
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