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Γεωργία και περιοχές του Δικτύου Natura 2000
Μαρίνα Ξενοφώντος
Λειτουργός Φυσικού Περιβάλλοντος
στο Tμήμα Περιβάλλοντος

Η

γεωργία εδώ και χιλιετίες επηρέασε και εξακολουθεί να επηρεάζει την τοπογραφική και βιολογική
ποικιλότητα της Ευρώπης. Έχει εξάλλου διαμορφώσει, σε μεγάλο βαθμό, το φυσικό τοπίο της ευρωπαϊκής υπαίθρου και έχει επίσης αναμφίβολα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του κυπριακού τοπίου και της πλούσιας βιοποικιλότητας του νησιού.
Οι ήπιες και κατά κύριο λόγο παραδοσιακές γεωργικές
πρακτικές που εφαρμόζονταν για αιώνες στην Ευρώπη,
έχουν επίσης διαμορφώσει ένα πολυποίκιλο μωσαϊκό
αγροτικών τοπίων, που περιλαμβάνει το ημιφυσικό περιβάλλον και τις καλλιέργειες και εξαπλώνεται από τα
εκτεταμένα βοσκοτόπια της βορειοδυτικής Ευρώπης
και τις εκτενείς αγροδασικές εκτάσεις της σκανδιναβικής χερσονήσου, έως τα μικτά γεωργοκτηνοτροφικά
συστήματα με τους μικρούς κλήρους γης της Μεσογείου. Η δυναμική των αγροτικών οικοσυστημάτων, το κλίμα και η τοπογραφία έχουν δημιουργήσει, ένα πλούσιο
σε βιοποικιλότητα περιβάλλον.
Τα δομικά στοιχεία του αγροτικού τοπίου είναι στην
πλειονότητά τους μωσαϊκά από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στα οποία περιβάλλονται οι φυσικές εκτάσεις, που
διαμορφώνουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Τα αγροτικά οικοσυστήματα συντηρούν μεγάλους αριθμούς ειδών χλωρίδας και πανίδας και δίκαια θεωρούνται ως
αγροτικά συστήματα υψηλής οικολογικής αξίας για τη
βιοποικιλότητα (high-nature-value farming systems),
καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό ποσοστό της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Οι περιοχές αυτές συγκεντρώνονται
κυρίως στον Νότο και περιλαμβάνουν κυρίως περιοχές
με παραδοσιακές καλλιέργειες, όπου γίνεται η εφαρμογή ήπιων καλλιεργητικών μεθόδων με περιορισμένη
χρήση αγροχημικών ουσιών και ημι-φυσικές εκτάσεις,
όπως τα ορεινά λιβάδια εκτατικής κτηνοτροφίας.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι πολλές γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές, που χρησιμοποιούν παραδοσιακές πρακτικές παρουσιάζουν υψηλή βιοποικιλότητα. Μερικές χαρακτηριστικές περιοχές είναι τα μικτά
γεωργοκτηνοτροφικά συστήματα, οι παραδοσιακοί
ελαιώνες της Μεσογείου, τα ορεινά βοσκοτόπια κ.ά.,
τα οποία συντηρούν ένα μεγάλο αριθμό άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Είναι αξιοσημείωτο το
γεγονός ότι το μεσογειακό τοπίο, παρότι είναι ένα
καθαρά ανθρωπογενές περιβάλλον, συμπεριλαμβάνεται στην λίστα του IUCN με τις πιο πλούσιες σε
βιοποικιλότητα περιοχές του πλανήτη. Ιδιαίτερα οι
ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Μεσογείου αποτελούν παραδείγματα περιοχών όπου, για χιλιάδες
χρόνια, η γεωργία και η κτηνοτροφία συντηρούν μια
πλούσια βιοποικιλότητα.
Στην Κύπρο ο μικροτεμαχισμός (πολλοί μικροί αγροί),
που σε αρκετές περιπτώσεις χωρίζονται μεταξύ τους
με φυτοφράκτες, σε συνδυασμό με την παρουσία διάσπαρτων συστάδων δένδρων δημιουργούν ένα ετερογενές τοπίο, που αποτελεί σημαντικό ενδιαίτημα για αρκετά είδη άγριας ζωής και κυρίως για τα πουλιά, όπως
τα μεταναστευτικά είδη, που χρησιμοποιούν σε μεγάλο
βαθμό τους χώρους αυτούς. Επίσης, η εκτατική κτηνοτροφία έχει διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό το φυσικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα ευνοεί την παρουσία
μεγάλων σαρκοφάγων αρπακτικών πουλιών.
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Η πλειοψηφία των αγροτικών εκτάσεων της Κύπρου
(περίπου το 40%) είναι συγκεντρωμένες σε ημιορεινές,
ορεινές και πεδινές περιοχές και χαρακτηρίζονται από
μικρούς κλήρους γης, αναβαθμίδες και βοσκοτόπους,
αποτελούν δηλαδή τις τυπικές αγροτικές δομές της Μεσογείου. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με γεωργικές
πρακτικές όπως η αμειψισπορά και η αγρανάπαυση,
οι μικτές γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, που
συναντούμε κυρίως στις ορεινές περιοχές, συμβάλλουν
στη δημιουργία ενός μωσαϊκού τοπίων μεγάλης ποικιλότητας, που αποτελεί βιότοπο για ένα μεγάλο αριθμό
ειδών της άγριας πανίδας, που ζουν, τρέφονται και αναπαράγονται γύρω από τις καλλιέργειες.
Μερικές χαρακτηριστικές γεωργικές περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, που είναι πλούσιες σε
βιοποικιλότητα αποτελούν:
1. To Βουνί Παναγιάς με τους παραδοσιακούς αμπελώνες του, οι οποίοι περιβάλλονται από δόμες (ξερολιθιές)
και φυσική βλάστηση με δέντρα δρυός (βελανιδιάς) και
υποστηρίζουν πλούσια άγρια ζωή (π.χ. πτηνοπανίδα,
κυρίως αρπακτικά όπως Buteo rufinus και χλωρίδας,
όπως τον κύριο πληθυσμό του είδους Scilla morrisii).
2. Η περιοχή Μαδαρής-Παπούτσας με τους παραδοσιακούς αμπελώνες της, οι οποίοι περιβάλλονται επίσης από παραδοσιακές δόμες (ξερολιθιές) και φυσική
βλάστηση με θάμνους λατζιάς και αοράτων, καθώς και
δέντρα μαύρης πεύκης.
3. Το σύμπλεγμα αλυκών Λάρνακας και οι λίμνες Παραλιμνίου και Ορόκλινης στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εκτάσεις σιτηρών, που υποστηρίζουν μεγάλους
αριθμούς ειδών πανίδας. Επίσης στις καλλιέργειες της
περιοχής Natura 2000 Αλυκές Λάρνακας απαντά ο οικότοπος προτεραιότητας Ziziphus lotus (παλλούρας), ο
οποίος θεωρείται σπάνιος στην Κύπρο.
4. Η περιοχή Natura 2000 της Χερσονήσου του Ακάμα, ανάμεσα σε καλλιεργημένη γη από ελιές και χαρουπιές και τη φυσική βλάστηση με αοράτους, απαντά ο
οικότοπος προτεραιότητας «εποχιακά λιμνία», ο οποίος
ουσιαστικά είναι μικρές κοιλότητες, που βρίσκονται σε

πέτρινο υπόστρωμα (καυκάλλες).
5. Οι αμυγδαλεώνες που συναντούμε στην περιφέρεια
της περιοχής Natura 2000 στο Σταυροβούνι όπου έχει
βρεθεί το ενδημικό είδος κολεοπτέρου Propomacrus
cypriacus.
6. Γεωργικά οικοσυστήματα, που βρίσκονται στις περιοχές Ξερός Ποταμός, Κοιλάδα Διαρίζου, Κοιλάδα Καρκώτη, Επισκοπή Μωρού Νερού, Ποταμός Περιστερώνας και Κοιλάδα Μαρούλλαινας τα οποία υποστηρίζουν
μεγάλους αριθμούς επικονιαστών και συμβάλλουν με
τον τρόπο αυτό στη διατήρηση οικοσυστημικών υπηρεσιών (ecosystem services).
7. Αρκετές περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπου
απαντά ο οικότοπος προτεραιότητας «ψευδοστέππες
με αγρωστώδη», ο οποίος διατηρείται στις περιοχές με
την εκτατική βόσκηση.
8. Τέλος στις περιοχές Μάμμαρι-Δένεια και Χερσόνησος Ακάμα απαντά η τουλίπα η κύπρια, που είναι ενδημικό φυτό της Κύπρου, το οποίο φύεται συνήθως σε
αγροτεμάχια με σιτηρά.
Τα όρια των αγρών (όχθοι), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10 της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/
ΕΟΚ, έχουν πρωταρχική σημασία για τη διατήρηση της
άγριας πανίδας και χλωρίδας. Είναι εξάλλου απαραίτητα για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και
τη γενετική ανταλλαγή αγρίων ειδών. Επιπρόσθετα,
τονίζεται η οικολογική αξία των νεραυλάκων, που είναι
παραδοσιακός τρόπος ποτίσματος ο οποίος συναντάται
σε αρκετές από τις περιοχές του δικτύου, (αλλά κυρίως
στις περιοχές Κοιλάδα Καρκώτη και Φουντουκοδάση
Πιτσιλιάς), και υποστηρίζουν αρκετά είδη άγριας ζωής.
Η ποικιλομορφία των καλλιεργειών που συναντούμε
στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία και διατήρηση της πλούσιας
βιοποικιλότητας του νησιού, αλλά αναμφίβολα και η
πλούσια βιοποικιλότητα μέσω των διαφόρων οικοσυστημικών υπηρεσιών συμβάλλει επίσης σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση μιας πλούσιας και υγιούς γεωργίας.

4 • ΑΓΡΟΤΗΣ

Η ιοντική χρωματογραφία ως μέθοδος αξιολόγησης
της γεωχημικής σύστασης των εδαφών της Κύπρου
Δρ Ειρήνη Χριστοφόρου
Τεχνικός
στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Τ

ο έδαφος είναι αποτέλεσμα πολλών διεργασιών που συντελούνται στην ατμόσφαιρα (κλιματολογικές συνθήκες), στη βιόσφαιρα (χλωρίδα, πανίδα και ανθρώπινες δραστηριότητες) και στη
γεώσφαιρα (πετρώματα και ιζήματα που σχηματίζονται στο ανώτατο επίπεδο του μανδύα της Γης).
Η σημασία του εδάφους έγκειται στο ότι αποτελεί το μέσο για την ανάπτυξη της ζωής και την παροχή
νερού και θρεπτικών ουσιών στις καλλιέργειες φυτών.

Στον εδαφικό άτλαντα της Ευρώπης, το έδαφος ορίζεται χαρακτηριστικά ως το χαλαρό υλικό της επιφάνειας
της Γης που είναι ικανό να υποστηρίξει την ανάπτυξη ζωής (Soil Atlas of Europe, European Soil Bureau
Network European Commission, 2005). Τα ανόργανα άλατα υπό τη μορφή ιόντων που περιέχονται στο
έδαφος μπορούν να διαλυθούν με σχετική ευκολία στο
νερό. Το επίπεδο συγκέντρωσης των εν λόγω αλάτων
είναι κρίσιμης σημασίας καθότι επηρεάζουν τις ζωτικές λειτουργίες που συντελούνται στο έδαφος. Ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις υδατοδιαλυτών αλάτων
αποτελούν απειλή για το έδαφος καθότι είναι άμεσα
συνδεδεμένες με κύρια προβλήματα υποβάθμισης του
εδάφους όπως είναι η αλάτωση (salinization), η απερήμωση του εδάφους και η ρύπανση. O προσδιορισμός
των υδατοδιαλυτών αλάτων μπορεί να επιτευχθεί με τη
χρήση προηγμένων ενόργανων αναλυτικών μεθόδων
όπως είναι η ιοντική χρωματογραφία η οποία επιτρέπει
τον προσδιορισμό πολλών παραμέτρων ταυτόχρονα,
γρήγορα, με χρήση μικρής ποσότητας δείγματος και
παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης
ανάλυσης πολλών δειγμάτων με τη χρήση αυτόματου
δειγματολήπτη (εικόνα 1).
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει πρόσφατα
ολοκληρώσει τη γεωχημική χαρτογράφηση των εδα-

Εικόνα 1: Αυτόματος αναλυτής ιοντικής χρωματογραφίας

φών της Κύπρου, η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση των
εδαφών. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, έγινε
προσδιορισμός διαλυτών αλάτων του φθορίου, του
χλωρίου, των νιτρικών και των θειικών (F-, Cl-, NO3-,
SO42-) σε επιφανειακά εδαφικά δείγματα εφαρμόζοντας
την τεχνική της ιοντικής χρωματογραφίας. Από τα αποτελέσματα αυτά και με τη χρήση προηγμένων συστημάτων ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων, γνωστά
και ως GIS, παράχθηκαν οι αντίστοιχοι χάρτες διασποράς από τους οποίους μπορούμε να εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με την κατάσταση του
εδάφους.
Από τον χάρτη διασποράς των νιτρικών ιόντων της Κύπρου, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση των αυξημένων συγκεντρώσεων των νιτρικών ιόντων με τη χρήση
γης (εικόνα 2). Οι υψηλότερες τιμές προσδιορίζονται σε
ζώνες παρακολούθησης των συγκεντρώσεων των νιτρικών και νιτρωδών αλάτων γνωστές ως Ευπρόσβλητες
σε Νιτρικά Ζώνες (ΕΝΖ) οι οποίες καθορίστηκαν, κατόπιν
εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας 1991/676/ΕΟΚ, για
την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών
από τα νιτρικά άλατα που προέρχονται από γεωργικές
δραστηριότητες. Αυξημένες τιμές παρατηρούνται όμως,
και σε περιοχές εκτός των ΕΝΖ όπως βορειοδυτικά της
πόλεως της Πάφου, σε ολόκληρη την επικράτεια των χωριών Αγρού και Οδού, σε μια έκταση περίπου 110km2 νοτιοδυτικά της ΕΝΖ της Λάρνακας καθώς και στην περιοχή
που εκτείνεται από την πεδιάδα της Μεσαορίας μέχρι τα
Κοκκινοχώρια. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από
εντατικές γεωργικές ή/και κτηνοτροφικές δραστηριότητες
και οι αυξημένες τιμές αποδίδονται στη χρήση λιπασμάτων ή/και στην παραγωγή κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Μια άλλη πιθανή ανθρωπογενής πηγή νιτρικών αλάτων
είναι η διαρροή από τα αστικά συστήματα μεταφοράς και
επεξεργασίας λυμάτων. Μέτριες προς υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών εντοπίζονται στα αστικά κέντρα Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου και κατά μήκος
της ακτογραμμής. Από τον χάρτη διασποράς νιτρικών
ιόντων φαίνεται ξεκάθαρα η ανθρώπινη επίδραση καθότι
οι αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
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Εικόνα 2: Χάρτης διασποράς υδατοδιαλυτών νιτρικών ιόντων

Η αυξημένη παρουσία των χλωριούχων ιόντων οφείλεται κυρίως σε γεωγενείς παράγοντες. Στην Κύπρο,
όπως ήταν αναμενόμενο, υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων χλωρίου εντοπίζονται στις αλυκές της Λάρνακας
και του Ακρωτηρίου ενώ μέτριες προς υψηλές τιμές
παρατηρούνται κατά μήκος της ακτογραμμής και αποδίδονται στο φυσικό φαινόμενο του ψεκασμού της ξηράς με μικροσταγονίδια θαλασσινού νερού μέσω του
ατμοσφαιρικού αέρα (εικόνα 3). Μέτριες προς υψηλές
συγκεντρώσεις χλωριούχων ιόντων παρουσιάζονται
σε αγροτικές περιοχές της πεδιάδας της Μεσαορίας
και των Κοκκινοχωρίων και πιθανόν να οφείλονται σε
ταχεία εξάτμιση του νερού λόγω των ξηρών και ζεστών
περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο. Σε μικρότερο βαθμό, η αυξημένη παρουσία χλωριούχων στο έδαφος, πιθανόν να επηρεάζεται και από

τις μεθόδους άρδευσης και την ποιότητα των νερών
που χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό. Μέτριες
συγκεντρώσεις χλωριούχων ιόντων μετρήθηκαν γύρω
από μεταλλεία χαλκού και ίσως να σχετίζονται με τη
διαδικασία δημιουργίας των κοιτασμάτων χαλκού. Τα
κοιτάσματα χαλκού στην Κύπρο δημιουργήθηκαν όταν
θερμό θαλασσινό νερό, γνωστό ως υδροθερμικό διάλυμα, διείσδυσε, μέσω ρωγμών, έως και τους γάββρους
του ωκεάνιου φλοιού ξεπλένοντας μεταλλικά στοιχεία
από τα πετρώματα αυτά. Στη συνέχεια, τα υδροθερμικά διαλύματα ανήλθαν προς τον βυθό αποθέτοντας τα
μεταλλικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν
κοιτάσματα χαλκού πάνω στους βασάλτες (ορίζοντας
λαβών περιμετρικά του Τροόδους - εικόνα 4). Χαμηλότερες τιμές χλωριούχων παρατηρούνται στην περιοχή
του Τροόδους.

Εικόνα 3: Χάρτης διασποράς υδατοδιαλυτών χλωριούχων ιόντων
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Εικόνα 4: Γεωλογικός Χάρτης της Κύπρου

Εικόνα 5: Χάρτης διασποράς υδατοδιαλυτών θειικών ιόντων

Σε αντίθεση με τα χλωριούχα ιόντα, η διασπορά
των θειικών ιόντων είναι πιο σύνθετη και αποδίδεται τόσο σε γεωγενείς όσο και σε ανθρωπογενείς
παράγοντες (εικόνα 5). Χαμηλές συγκεντρώσεις
θειικών ιόντων εντοπίζονται στην οροσειρά του
Τροόδους. Μέτριες τιμές μετρήθηκαν περιμετρικά
της οροσειράς του Τροόδους και αποδίδονται στην
αποσάθρωση θειούχων ορυκτών όπως είναι ο σιδηροπυρίτης (FeS2) και ο χαλκοπυρίτης (CuFeS2) τα
οποία απαντιούνται στον ορίζοντα των λαβών (εικόνες 4&5). Αυξημένες τιμές εντοπίζονται σε περιοχές
ενεργών και ιστορικών μεταλλείων χαλκού όπως
είναι η Σκουριώτισσα, η Λίμνη, η Καλαβασός και η
Κοκκινοπεζούλα, και είναι αποτέλεσμα επιμόλυνσης
του εδάφους από μεταλλευτικές δραστηριότητες. Οι
όξινες απορροές ορυχείων στα υπόγεια και επιφανειακά νερά και, ενδεχομένως, η διασπορά της σκόνης και των θειούχων ιζημάτων έχουν προκαλέσει
αυξημένες συγκεντρώσεις θειικών ιόντων στις περιοχές περιμετρικά των μεταλλείων. Αυξημένες τιμές εντοπίζονται, επίσης, στις αλυκές της Λάρνακας
και του Ακρωτηρίου και σε περιοχές με αποθέματα

γυψούχων ιζημάτων (CaSO4.2H2O) όπως είναι οι
λεκάνες Πολεμίου, Πισσουρίου, Ψεματισμένου και
Λεμεσού.
Οι χάρτες διασποράς των υδατοδιαλυτών αλάτων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση των εν λόγω
αλάτων στα κυπριακά εδάφη ελέγχεται κατά κύριο λόγο
από γεωγενείς παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με
φυσικές περιβαλλοντικές διεργασίες και με τη φυσική
χημική σύσταση του μητρικού πετρώματος. Ανθρωπογενής επιρροή εντοπίζεται σε μια ακτίνα περίπου 2km
γύρω από μεταλλεία όπου παρατηρείται τοπική επιμόλυνση του εδάφους (αυξημένες τιμές θειικών ιόντων),
ως αποτέλεσμα των εξορυκτικών διεργασιών. Μια δεύτερη ανθρώπινη παρεμβολή, που έχει συμβάλει στη
διατάραξη των ισορροπιών στα εδάφη της Κύπρου,
προέρχεται από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων
με αποτέλεσμα την επιμόλυνση του εδάφους με νιτρικά
ιόντα, σε περιοχές εντατικών καλλιεργειών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ελέγχου της χρήσης λιπασμάτων
και εφαρμογής γεωργικών μεθόδων φιλικών προς το
περιβάλλον.

ΑΓΡΟΤΗΣ • 7

Προστασία των χοίρων στις εκτροφές και η εφαρμογή
της πρόνοιας της σχετικής νομοθεσίας για τον ομαδικό
ενσταβλισμό των χοιρομητέρων
Γιόλα Iακώβου
Kτηνιατρικός Λειτουργός
στις Kτηνιατρικές Yπηρεσίες

Η

προστασία και η ευημερία των χοίρων διέπεται από τον κανονισμό ΚΔΠ82/2002 για την Προστασία των Ζώων που Προορίζονται για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς (οδηγία 98/58/EK) που αφορά τις
γενικές απαιτήσεις που προβλέπονται για όλα τα ζώα εκτροφής και τους κανονισμούς ΚΔΠ467/2001
και ΚΔΠ749/2003 (οδηγία 2008/120/EK) που αφορούν συγκεκριμένα την προστασία των χοίρων που
προορίζονται για εκτροφή και πάχυνση.

Η οδηγία 98/58/ΕΚ ορίζει τους στοιχειώδεις κανόνες
για την προστασία των ζώων που αφορούν τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, τις συνθήκες ενσταβλισμού
των ζώων, την τήρηση μητρώων, την παροχή στέγης,
τροφής, νερού και φροντίδας στα ζώα, καθώς και την
επιθεώρηση του εξοπλισμού και των ζώων. Επιπρόσθετα των γενικών απαιτήσεων που προβλέπονται
για όλα τα ζώα εκτροφής κατά την εκτροφή των χοίρων και σύμφωνα με την οδηγία 2008/120/EK, πρέπει
να τηρούνται και οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Ι. Γενικές απαιτήσεις
1. Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις κάθε απογαλακτισμένος χοίρος ή χοίρος παραγωγής που εκτρέφεται οµαδικά πρέπει να έχει στη διάθεσή του ελεύθερο χώρο
δαπέδου ανάλογα µε το βάρος του (πίνακας).

Eικόνα 1: Ομαδικός ενσταβλισμός χοιρομητέρων

κάθε µικρό θηλυκό χοίρο. Σε περίπτωση που τα ζώα
ενσταβλίζονται σε ομάδες μικρότερες των έξι, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου αυξάνεται κατά 10%, και όταν
ενσταβλίζονται σε ομάδες σαράντα ή περισσότερων
ζώων ο ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να μειωθεί
κατά 10%.

Πίνακας: Eλεύθερος χώρος δαπέδου σε σχέση με το ζωντανό
βάρος

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, σε όλες τις εγκαταστάσεις που διατηρούν δέκα και άνω χοιρομητέρες,
οι χοιρομητέρες και οι µικροί θηλυκοί χοίροι θα πρέπει να ενσταβλίζονται οµαδικά για την περίοδο που
αρχίζει τέσσερις εβδομάδες µετά την οχεία και λήγει
μια εβδομάδα πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.
Για τον οµαδικό ενσταβλισµό πρέπει να προβλέπονται 2,25m² ελεύθερος χώρος δαπέδου για κάθε χοιροµητέρα και 1,64m² ελεύθερος χώρος δαπέδου για

Ο στάβλος στον οποίο εκτρέφεται η ομάδα πρέπει να
έχει πλευρές μήκους μεγαλύτερο από 2,8m. Όταν, λιγότερα από έξι ζώα ενσταβλίζονται ομαδικά, ο στάβλος στον οποίο εκτρέφεται η ομάδα πρέπει να έχει
πλευρές μήκους μεγαλύτερο από 2,4m.
3. Όταν χρησιμοποιούνται δοκιδωτά από σκυρόδεμα δάπεδα, για χοίρους που ενσταβλίζονται ομαδικά,
το μέγιστο πλάτος των ανοιγμάτων πρέπει να είναι:
• 11mm για χοιρίδια,
• 14mm για απογαλακτισμένους χοίρους,
• 18mm για χοίρους αναπαραγωγής,
• 20mm για μικρούς θηλυκούς χοίρους μετά την
οχεία και για τις χοιρομητέρες
4. Τα ζώα πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε
υλικό για απασχόληση, όπως στρωµνή, άχυρα, ξύλο,
πριονίδι, κοπρόχωμα μανιταριών, τύρφη ή μείγμα των
υλικών αυτών, τα οποία δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων.
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Eικόνα 2: Υλικό απασχόλησης για χοιρίδια

5. Τα δάπεδα πρέπει να είναι λεία, όχι όμως ολισθηρά, και να αποστραγγίζονται ικανοποιητικά. Πρέπει να
είναι κατάλληλα για το μέγεθος και το βάρος των χοίρων και να αποτελούνται από ανθεκτική, επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
6. Στο τμήμα του κτηρίου όπου ενσταβλίζονται οι χοίροι πρέπει να αποφεύγονται οι συνεχείς θόρυβοι που
φθάνουν τα 85dBA, καθώς και κάθε διαρκής ή αιφνίδιος θόρυβος.
7. Οι χοίροι πρέπει να είναι εκτεθειμένοι σε φως
έντασης τουλάχιστον 40lux επί οκτώ ώρες την ημέρα
ή και περισσότερο.
8. Οι εγκαταστάσεις ενσταβλισμού για χοίρους πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο που να επιτρέπουν στα ζώα:
• να έχουν πρόσβαση σε ένα χώρο ανάπαυσης άνετο
από φυσική και θερμική άποψη, καθώς και κατάλληλα αποστραγγιζόμενο και καθαρό χώρο, ο οποίος να
επιτρέπει την κατάκλιση όλων των ζώων συγχρόνως,
• να αναπαύονται και να σηκώνονται χωρίς δυσκολία,

Eικόνες 3&4: Xώροι ενσταβλισμού

• να βλέπουν άλλα ζώα, ωστόσο, κατά την εβδομάδα
πριν από τον αναμενόμενο χρόνο τοκετού και στη
διάρκεια του τελευταίου, οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι μπορεί να μην έρχονται σε οπτική επαφή με άλλα ζώα του ιδίου είδους.
9. Σε όλα τα ζώα πρέπει να παρέχεται τροφή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Σε περίπτωση που οι
χοίροι τρέφονται ομαδικά και όχι ελεύθερα ή με αυτόματο σύστημα τροφής των ζώων μεμονωμένα, όλοι οι
χοίροι της ομάδας πρέπει να λαμβάνουν τροφή την
ίδια ώρα.
10. Όλοι οι χοίροι ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων
πρέπει να έχουν διαρκώς πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα πόσιμου νερού.
11. Η μερική αποκοπή της ουράς ή η μείωση των
γωνιακών οδόντων, δεν πρέπει να αποτελεί πάγια
τακτική, αλλά να διενεργείται μόνον όταν υπάρχουν
αποδείξεις ότι μαστοί των χοιρομητέρων ή αυτιά ή
ουρές άλλων χοίρων υπέστησαν κακώσεις. Πριν από
την εκτέλεση αυτών των πράξεων, θα πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή των
τραυματισμών, αλλά και να ληφθούν υπόψη το περιβάλλον και η πυκνότητα του πληθυσμού. Για τον λόγο
αυτό, πρέπει να τροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί
όροι ή τα συστήματα διαχείρισης, εφόσον αυτά δεν
είναι κατάλληλα. Σε περίπτωση που ο ευνουχισμός ή
η αποκοπή της ουράς πραγματοποιηθούν μετά από
την έβδομη ημέρα από τη γέννηση του ζώου, θα πρέπει να διενεργείται μόνο από κτηνίατρο, με τη χρήση
αναισθητικού, καθώς και με παρατεταμένη χορήγηση
παυσίπονων.
ΙΙ. Ειδικές απαιτήσεις για τις διάφορες κατηγορίες
χοίρων
Κάπροι αναπαραγωγής
Τα διαμερίσματα για τους κάπρους πρέπει να έχουν
ελάχιστο εμβαδόν 6m². Εφόσον, όμως, χρησιμοποιούνται για την οχεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 10m²
και να είναι ελεύθερα από κάθε εμπόδιο. Τα χωρίσματα για τους κάπρους πρέπει να τοποθετούνται και να
κατασκευάζονται με τρόπο που να επιτρέπει στους
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κάπρους να γυρίζουν, να αντιλαμβάνονται τον γρυλισμό, την οσμή και την παρουσία των άλλων ζώων.
Χοιρομητέρες και μικροί θηλυκοί χοίροι – Χοιρίδια
στους θαλάμους τοκετού
 Οι κυοφορούσες χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι υποβάλλονται σε θεραπεία κατά των εσωτερικών και εξωτερικών παρασίτων προτού μεταφερθούν στο χώρο τοκετού.
 Οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι μεταφέρονται στους χώρους τοκετού τουλάχιστον µία
εβδομάδα πριν τον αναµενόµενο τοκετό και τους παρέχεται, όπου είναι δυνατό, κατάλληλο υλικό για κατασκευή φωλιάς.
 Πίσω από τη χοιροµητέρα ή τον μικρό θηλυκό χοίρο πρέπει να διαμορφώνεται χώρος για τη διευκόλυνση του τοκετού.
 Τα χοιρίδια πρέπει να προστατεύονται µε κατάλληλο εξοπλισμό π.χ. κιγκλιδώματα.
 Ο χώρος ανάπαυσης των χοιριδίων πρέπει να καλύπτεται από χαλί ή να έχει στρωμνή και να επιτρέπει
την ταυτόχρονη ανάπαυση όλων των χοιριδίων.
 Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ειδικό χώρισμα τοκετού, τα χοιρίδια πρέπει να έχουν επαρκή
χώρο ώστε να μπορούν να θηλάζουν χωρίς δυσκολία.
 Οι ειδικές ανάγκες των χοιριδίων όσον αφορά τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να καλύπτονται
ξεχωριστά µε ειδική πηγή θερµότητας που δεν επηρε-

Eικόνες 5&6: Xώροι ενσταβλισμού

άζει τη χοιροµητέρα.
 Τα χοιρίδια δεν πρέπει να απογαλακτίζονται πριν
από την ηλικία των 28 ηµερών, εκτός εάν επηρεάζονται έτσι αρνητικώς οι συνθήκες διαβίωσης ή η υγεία
της μητέρας ή των χοιριδίων. Μπορούν, όμως, να
απογαλακτιστούν µέχρι επτά ηµέρες νωρίτερα εάν θα
μετακινηθούν σε ειδικούς στεγασμένους χώρους οι
οποίοι είναι διαχωρισμένοι από τους χώρους διαβίωσης των χοιρομητέρων.
Απογαλακτισμένα χοιρίδια και χοίροι προς πάχυνση
 Οι χοίροι πρέπει να εκτρέφονται σε όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογενείς οµάδες. Η συγκρότηση
των ομάδων γίνεται πριν ή το πολύ µία βδομάδα µετά
τον απογαλακτισµό.
 Εφόσον οι χοίροι εκτρέφονται ομαδικά πρέπει να
λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη των συγκρούσεων. Τα ζώα που κινδυνεύουν ή εκείνα που επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιθετικότητα απομονώνονται από την
ομάδα.
 Τα ζώα κρατούνται κατά το δυνατό στις ίδιες ομάδες μέχρι την τελική πάχυνση και αποφεύγεται η περαιτέρω ανάμιξή τους.
 Η χρήση ηρεµιστικών φαρµάκων για διευκόλυνση
της ανάµειξης διαφόρων κατηγοριών χοίρων πρέπει
να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνον
αφού ζητηθεί η γνωμάτευση κτηνιάτρου.
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To πρόγραμμα CORINE Land Cover στην Κύπρο
Ανδρέας Αντωνίου
Δασικός Λειτουργός
στο Τμήμα Περιβάλλοντος

Τ

ο ακρωνύμιο CORINE προκύπτει από της λέξεις Coordination of Information for the Environment
(συντονισμός των πληροφοριών που αφορούν το περιβάλλον). Είναι μια από τις πρώτες και
πιο σημαντικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε το 1985, για να οργανώσει
σωστά τις πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον ώστε να μπορέσει να στηρίξει τις πολιτικές
της. Οι τρεις βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν: (α) να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά
με την κατάσταση του περιβάλλοντος σε θέματα προτεραιότητας των κρατών μελών της ΕΕ, (β) να
συντονίσει τη συλλογή των στοιχείων και την οργάνωση των πληροφοριών και (γ) να εξασφαλιστεί συμβατότητα, συγχρονισμό και συνέπεια για τα στοιχεία και τις πληροφορίες. Το πρόγραμμα
έχει, σχεδόν, ολοκληρώσει 30 χρόνια ζωής και είναι το μακροβιότερο πρόγραμμα χαρτογράφησης
που υπάρχει στην Ευρώπη και σε αυτό συμμετέχουν και χώρες που είναι εκτός ΕΕ αλλά βρίσκονται στον ευρύτερο γεωγραφικό της χώρο.

Το CORINE Land Cover (CLC), ή Xάρτης Kάλυψης
Γης, περιλαμβάνει 44 κατηγορίες οι οποίες συγκροτούν τις ακόλουθες τέσσερις βασικές ομάδες: (α) το
ανθρωπογενές περιβάλλον ή τεχνητές επιφάνειες,
(β) τις γεωργικές περιοχές, (γ) τις δασικές, φυσικές
και ημιφυσικές περιοχές και (δ) τους υδρότοπους. Ο
τρόπος καταγραφής των κατηγοριών είναι τυποποιημένος και βασίζεται στη φωτοερμηνεία δορυφορικών
εικόνων της συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς (π.χ.
CLC2000=δορυφορικές εικόνες του 2000 ±1 χρόνος).
Η μικρότερη χαρτογραφική μονάδα που απεικονίζεται έχει έκταση μεγαλύτερη των 25ha, ενώ γραμμικές
απεικονίσεις πρέπει να έχουν πλάτος μεγαλύτερο των
100m.
Το 2003 η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Τμήματος
Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), ξεκίνησε την προσπάθεια για εφαρμογή του προγράμματος CLC για
πρώτη φορά στην Κύπρο. Η προσπάθεια αφορούσε
την υλοποίηση του προγράμματος CLC2000 καθώς
δεν συμμετείχε στο προηγούμενο πρόγραμμα CLC90
που υλοποιήθηκε με βάση το 1990. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχαν και άλλα Τμήματα και Οργανισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως το Τμήμα
Δασών, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης κτλ. Το CLC2000
στην Κύπρο, κατέγραψε για πρώτη φορά 33 κατηγορίες κάλυψης από τις 44 που υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι κατηγορίες αυτές κάλυψαν ολόκληρη την έκταση
της Κύπρου, ενιαία για πρώτη φορά, αφού συμπεριλαμβάνονται και εκτάσεις που δεν βρίσκονται κάτω
από τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας (κατεχόμενες περιοχές και βρετανικές βάσεις).

Η προσπάθεια συνεχίστηκε με τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα CLC2006 το οποίο ολοκληρώθηκε το
2009, καταγράφοντας 34 κατηγορίες σε ολόκληρο το νησί βασιζόμενο σε δορυφορικές εικόνες
του 2006 ±1 χρόνο. Για πρώτη φορά καταγράφηκαν αλλαγές που πρόεκυψαν από το έτος 2000
(CLC2000) μέχρι το έτος 2006. Οι αλλαγές αυτές
απεικονίσθηκαν εφόσον είχαν έκταση μεγαλύτερη από 5ha. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι περιοχές όπου υπάρχει σφράγιση
εδάφους (soil sealing), με μικρότερη χαρτογραφική μονάδα το μέγεθος ενός εικονοστοιχείου (pixel)
20x20m, των δορυφορικών εικόνων.
Το 2012 το πρόγραμμα CORINE Land Cover
(CLC2012) μετεξελίχθηκε και εντάχθηκε κάτω από
το Global Monitoring for Environment and Security
(GMES) που αργότερα μετονομάστηκε σε Copernicus.
Πρόκειται για ένα ευρύτερο προγραμματισμό της ΕΕ
κάτω από τον οποίο δημιουργούνται οι υποδομές και
η ικανότητα για παρακολούθηση της γης και των φαινομένων της, καθώς αναγνωρίζεται ότι οι περιβαλλοντικές πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας. Ανάμεσα
σε άλλα, στοχεύει στο να βοηθήσει να κατανοήσουμε
πώς ο πλανήτης μας και το κλίμα του αλλάζει, τον ρόλο
που διαδραματίζουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε
αυτές τις αλλαγές και πώς αυτές θα επηρεάσουν την
καθημερινή μας ζωή. Η ευημερία και η ασφάλεια των
μελλοντικών μας γενεών, εξαρτώνται από τις δράσεις
και αποφάσεις του καθενός μας, που λαμβάνονται σήμερα και σχετίζονται άμεσα με τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Για να μπορούν να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις, οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες και γενικότερα οι
πολίτες πρέπει να έχουν αξιόπιστες και ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με το πώς ο πλανήτης μας και το
κλίμα του αλλάζει.
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Eικόνα 1: Xάρτες κάλυψης γης CLC2000 και CLC2006

Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα Περιβάλλοντος αναγνωρίζοντας όλα τα πιο πάνω, προχώρησε σε συνεργασία
με τον EEA, στην υπογραφή συμφωνίας για την υλοποίηση του CLC2012. Το πρόγραμμα βρίσκεται στα
τελικά στάδια ολοκλήρωσής του, καθώς αναμένονται
τα τελικά σχόλια από την ομάδα έλεγχου ποιότητας
του προγράμματος. Καταγράφηκαν 34 κατηγορίες σε
ολόκληρη την Κύπρο, με βάση τις δορυφορικές εικόνες του 2012 ±1 χρόνος. Καταγράφηκαν, επίσης, οι
αλλαγές που πρόεκυψαν από το έτος 2006 (CLC2006)
μέχρι το έτος 2012 κατά τον ίδιο τρόπο με αυτό του
CLC2006, δηλαδή, με έκταση μεγαλύτερη από 5ha.
Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν 5
επίπεδα υψηλής ευκρίνειας (High Resolution Layers):
(α) για τη διαπερατότητα του εδάφους (imperviousness
- degree of imperviousness), (β) την κάλυψη με δασικά

είδη (forest areas - tree cover density and leaf type)
περιλαμβάνοντας κωνοφόρα και πλατύφυλλα (στον
ορισμό πλατύφυλλων περιλαμβάνονται και είδη που
καλλιεργούνται όπως λεμονιές κτλ.), (γ) την κάλυψη με
μόνιμα υδροτροπικά συστήματα γλυκού νερού (water
bodies - permanent water bodies), (δ) την κάλυψη με
υδροβιότοπους (wetlands) και (ε) την κάλυψη με μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις (permanent grassland).
Όλα τα αποτελέσματα των προγραμμάτων (CLC2000,
CLC2006 και CLC2012) που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών μέσω των
αντίστοιχων ιστοσελίδων του Τμήματος Περιβάλλοντος καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.moa.
gov.cy/moa/environment/environment.nsf/, www.eea.
europa.eu/publications/COR0-landcover).
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Κυριότερες μυκητολογικές ασθένειες
και εχθροί του κρεμμυδιού
Χριστόδουλος Χατζηπέτρου
Λειτουργός Γεωργίας
στο Tμήμα Γεωργίας

Τ

ο κρεμμύδι (Allium cepa) ανήκει στην οικογένεια των Alliaceae και κατάγεται από τις περιοχές γύρω από
την Περσία, το δυτικό Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Κατατάσσεται μεταξύ των πιο δημοφιλών λαχανικών
στον κόσμο. Χρησιμοποιείται στις πλείστες χώρες του κόσμου ως τροφή και ως καρύκευμα λόγω της γεύσης και του αρώματός του, που οφείλονται στα αιθέρια έλαια που έχουν όλα τα μέρη του φυτού. Η γνώση
των διαφόρων ασθενειών και εχθρών που προσβάλλουν το κρεμμύδι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι
για μία πετυχημένη και ποιοτική παραγωγή.
Μυκητολογικές ασθένειες κρεμμυδιού
O περονόσπορος αποτελεί ίσως τη σοβαρότερη ασθένεια του κρεμμυδιού. Eίναι μύκητας, που αν βρεθεί σε
ευνοϊκές συνθήκες και δεν ληφθούν έγκαιρα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, μέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη τη φυτεία.
Έξαρση περονόσπορου αναμένεται όταν επικρατούν
υγρές και θερμές συνθήκες την ημέρα, που εναλλάσσονται με περιόδους ήπιων θερμοκρασιών τη νύχτα συνοδευόμενες από υψηλή σχετική υγρασία. Ο περονόσπορος προσβάλλει όλα τα μέρη του φυτού: φύλλα, στελέχη
και βολβούς. Στα φύλλα και στα στελέχη η προσβολή εκδηλώνεται με ωοειδείς κηλίδες, ανοικτού πράσινου έως
κυανού χρώματος που τελικά γίνονται κίτρινες και λευκές (εικόνα1). Όταν επικρατεί υψηλή σχετική υγρασία οι
προσβεβλημένες περιοχές καλύπτονται από τεφροϊώδη
εξάνθηση. Οι παραγόμενοι βολβοί είναι ζαρωμένοι, μικρότεροι και έχουν σπογγώδη σύσταση. Η αντιμετώπιση
του περονόσπορου βασίζεται στην εφαρμογή προληπτικών ψεκασμών. Ο χρόνος έναρξης των ψεκασμών αποφασίζεται εμπειρικά, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές
συνθήκες και το στάδιο της καλλιέργειας. Οι ψεκασμοί
αυτοί περιλαμβάνουν τη χρήση κατάλληλων μυκητοκτόνων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της φυτείας και τις
επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.
H σκληρωτίνια ή λευκή σήψη είναι μύκητας που αναπτύσσεται όταν επικρατούν μέτριες θερμοκρασίες και
υγρασία ο οποίος προσβάλλει όλα τα μέρη του φυτού.
Τα αρχικά συμπτώματα της προσβολής είναι κιτρίνισμα,
μάρανση και ξήρανση των φύλλων (ιδιαίτερα των παλαιότερων), η οποία αρχίζει από τις κορυφές και προχωρεί προς τη βάση. Από την προσβολή προκαλείται
σήψη (σάπισμα) της βάσης των φύλλων, του βολβού και
του ριζικού συστήματος. Στα σημεία αυτά αναπτύσσεται
λευκό χνούδι (μυκήλιο) στο οποίο παρατηρούνται μικρά
μαύρα σώματα-σκληρώτια (εικόνα 2). Η σήψη των βολβών συνεχίζεται και κατά την αποθήκευση. Η αντιμετώπιση της ασθένειας βασίζεται κυρίως σε καλλιεργητικά
μέτρα όπως η αμειψισπορά, η καλή αποστράγγιση του
εδάφους, η χρήση υγιούς και απολυμασμένου σπόρου,
καθώς και στην εφαρμογή προληπτικών και κατασταλτικών ψεκασμών με κατάλληλα μυκητοκτόνα.
Ο βοτρύτης ή τεφρά σήψη είναι ασθένεια που προκα-

λείται από μύκητες του γένους Botrytis οι οποίοι προσβάλλουν τα φύλλα, τον λαιμό και τους βολβούς των
κρεμμυδιών. Το σημαντικότερο πρόβλημα που δημιουργεί ο βοτρύτης είναι η σήψη των βολβών, τόσο κατά την
καλλιέργεια όσο και κατά την αποθήκευση των κρεμμυδιών. Για την αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα με αυτά που εφαρμόζονται για την
καταπολέμηση της λευκής σήψης.
Η σκωρίαση είναι ένας μύκητας που προσβάλλει τα
φύλλα και τα στελέχη. Στα σημεία προσβολής δημιουργούνται φλύκταινες, κυκλικού έως επιμήκους σχήματος,
χρώματος ανοικτού πορτοκαλί έως ανοικτού καστανού
που με την πάροδο του χρόνου γίνονται μαύρες. Σε έντονες προσβολές, τα φύλλα κιτρινίζουν και ξεραίνονται. Η
καταπολέμησή της βασίζεται κυρίως σε θεραπευτικούς
ψεκασμούς με κατάλληλα μυκητοκτόνα, κατά τα αρχικά
στάδια ανάπτυξή της.
Το ωίδιο ή στάχτη είναι ασθένεια που προσβάλλει τα
φύλλα στα οποία σχηματίζεται δυσδιάκριτη εξάνθηση
καστανού χρώματος. Όταν επικρατήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας αναπτύσσεται
υπόλευκη εξάνθηση που μπορεί να καλύψει σημαντικό
μέρος του φύλλου. Η αντιμετώπιση της ασθένειας γίνεται
με χημικούς ψεκασμούς με κατάλληλα μυκητοκτόνα.
Εχθροί του κρεμμυδιού
Η προνύμφη της μύγας του κρεμμυδιού (λέμια) προσβάλλει τα νεαρά κρεμμύδια στον λαιμό και τα καταστρέφει. Σε μεγαλύτερα φυτά εισέρχεται μέσα στους βολβούς
όπου με τη διατροφή της σχηματίζει στοές και προκαλεί
σήψη. Το έντομο αυτό καταπολεμάται επαρκώς με την
εφαρμογή προφυτρωτικών εντομοκτόνων πριν τη φύτευση των κρεμμυδιών. Εάν παρουσιαστεί προσβολή
μετά τη βλάστηση τότε διενεργείται χημικός ψεκασμός
με κατάλληλο εντομοκτόνο.
Το σηριβίδι αποτελεί ένα σημαντικό εχθρό των κρεμμυδιών. Οι προνύμφες του εντόμου τρέφονται κυρίως με
τα φύλλα των φυτών. Αν δεν ληφθούν έγκαιρα προστατευτικά μέτρα το σηριβίδι μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη τη φυτεία. Η καταπολέμηση του σηριβιδίου γίνεται
με την εφαρμογή ψεκασμών. Πριν την εφαρμογή των
εντομοκτόνων πρέπει να γίνεται έλεγχος της φυτείας για
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Εικόνα 1: Προσβολή από περονόσπορο (πηγή: Ασθένειες
Κηπευτικών Καλλιεργειών, Χ. Γ. Παναγόπουλος)

Εικόνα 2: Προσβολή από σκληρωτίνια (πηγή: Ασθένειες Κηπευτικών Καλλιεργειών, Χ. Γ. Παναγόπουλος)

να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν σκουλήκια ή φαγώματα
στα φύλλα. Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη τους, γίνεται
ψεκασμός στα αρχικά στάδια της προσβολής, όπου τα
σκουλήκια βρίσκονται στα πρώτα προνυμφικά στάδια
και είναι πιο ευαίσθητα στα εντομοκτόνα. Καλύτερα αποτελέσματα έχουμε όταν η εφαρμογή γίνεται μετά τη δύση
και πριν την ανατολή του ήλιου, όπου το σηριβίδι δραστηριοποιείται.

γανισμοί, αόρατοι με γυμνό μάτι, που απομυζούν τους
χυμούς από τους βολβούς, τις ρίζες, το στέλεχος και τα
φύλλα των κρεμμυδιών. Τα προσβεβλημένα φυτά μένουν κοντά, λεπτά, παραμορφώνονται και κιτρινίζουν.
Στα σημεία προσβολής σχηματίζονται εξογκώσεις και η
επιδερμίδα σχίζεται, ενώ ο ιστός στην κορυφή του βολβού και στα φύλλα μαλακώνει. Η αντιμετώπιση τους γίνεται με την εφαρμογή συστήματος αμειψισποράς, τη
χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και την εφαρμογή νηματοκτόνου κατά τη φύτευση.

Ο θρίπας είναι πολύ μικρό έντομο που τρέφονται στα
εσωτερικά τρυφερά φύλλα των κρεμμυδιών, προκαλώντας μικρές λευκές-κίτρινες κηλίδες. Σε σοβαρές
προσβολές τα φυτά χάνουν σημαντικό μέρος από τη
φωτοσυνθετική τους επιφάνεια, με αποτέλεσμα να
υποβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά η παραγωγή. Ο
θρίπας αντιμετωπίζεται με ψεκασμούς με κατάλληλα
εντομοκτόνα.
Η λιριομύζα είναι ένα μικρό δίπτερο έντομο (μύγα) που
δημιουργεί τσιμπήματα ωοτοκίας και διατροφής στα
φύλλα. Την μεγαλύτερη όμως ζημιά την προκαλούν οι
προνύμφες του οι οποίες δημιουργούν στοές στο παρέγχυμα των φύλλων μειώνοντας τη φωτοσυνθετική τους
επιφάνεια. Η καταπολέμηση του εντόμου γίνεται με την
εφαρμογή κατάλληλων εντομοκτόνων με την εμφάνιση
των πρώτων προσβολών.
Οι νηματώδεις είναι πολύ μικροί σκωληκόμορφοι ορ-

Η καλλιέργεια του κρεμμυδιού αποτελεί μια σημαντική
καλλιέργεια για τον Κύπριο παραγωγό. Για να έχουμε
μια πετυχημένη παραγωγή, πρέπει να εφαρμόζεται ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των
εχθρών και ασθενειών που προσβάλλουν τα κρεμμύδια.
Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει καλλιεργητικά μέτρα όπως η αμειψισπορά, η αγρανάπαυση, η
χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, η καταστροφή των ζιζανίων και των φυτών εθελοντών. Η χημική καταπολέμηση
χρησιμοποιείται μόνο ως συμπληρωματικό και διορθωτικό μέτρο. Σε περίπτωση διαδοχικών ψεκασμών πρέπει
να χρησιμοποιούνται γεωργικά φάρμακα από διαφορετική χημική ομάδα και με διαφορετικό τρόπο δράσης, έτσι
ώστε από τη μια να αποτρέπεται ο κίνδυνος ανάπτυξης
ανθεκτικότητας των επιζήμιων οργανισμών σε αυτά και
από την άλλη να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των
επεμβάσεων.
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Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα
Μπεντονίτης
Ιουλία Γεωργιάδου
Γεωλογικός Λειτουργός
στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Η

αξία των ορυκτών και πετρωμάτων για τον άνθρωπο διαπιστώνεται ήδη από τη λίθινη εποχή,
μέσα από ευρήματα τα οποία ανακαλύφθηκαν και φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν, κυρίως, για την
κάλυψη βασικών αναγκών του ανθρώπου, απαραίτητων για την επιβίωση του. Μέσα από ανασκαφές
έγινε κατορθωτή η διάσωση λίθινων εργαλείων, πήλινων δοχείων και οικιακών σκευών, μυλόλιθων,
ειδωλίων, γεωργικών εργαλείων και άλλων αντικείμενων. Με την πάροδο του χρόνου τα ορυκτά και
πετρώματα άρχισαν να βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε τομείς όπως η οικοδομική βιομηχανία (οικοδομικά υλικά), η φαρμακοβιομηχανία, η γεωργία αλλά και η αγιογραφία και ζωγραφική.
Η Κύπρος διαθέτει μια ποικιλία βιομηχανικών ορυκτών
και πετρωμάτων στα οποία περιλαμβάνονται τα αργιλικά πετρώματα, ο γύψος, ο αμίαντος, οι κρητίδες, οι
μάργες, τα θραυστά αδρανή υλικά (αποτελούνται από
διαβάση, ασβεστόλιθο και ασβεστολιθικό ψαμμίτη),
οι διαβασικές και άλλες ηφαιστειογενείς κροκάλες, οι
ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι (χρησιμοποιήθηκαν ως πέτρα δόμησης και διακόσμησης), οι φυσικές
χρωστικές ουσίες κ.ά. Κατά το παρελθόν έτυχαν εκμετάλλευσης, σε μικρές ποσότητες, ο σελεστίτης, ο
μαγνησίτης, ο τάλκης και ο χαλαζιακός ψαμμίτης.
Ο μπεντονίτης είναι αργιλικό πέτρωμα το οποίο
πήρε το όνομα του από την τοποθεσία Fort Benton
της πολιτείας Wyoming των Η.Π.Α., όπου άρχισε να
πρωτοεξορύσσεται. Κύριο συστατικό του είναι ο μοντμοριλλονίτης, ορυκτό της ομάδας σμεκτιτών. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι μπεντονίτη ανάλογα με το επικρατούν ανταλλάξιμο κατιόν στον μοντμοριλλονίτη, οι
νατριούχοι μπεντονίτες, οι οποίοι συνήθως είναι υψηλής ποιότητας, και οι ασβεστούχοι μπεντονίτες. Η παρουσία συνδρόμων ορυκτών στη δομή του μπορεί να
επηρεάσει, είτε θετικά είτε αρνητικά τις μηχανικές του
ιδιότητες και, κατά συνέπεια, και τη βιομηχανική του
αξία, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η μεγάλη προσροφητική ικανότητα, η υψηλή πλαστικότητα, η ενεργοποίηση και ο υψηλός βαθμός ιοντοεναλλαγής, η ικανότητα διόγκωσης και η συνδετική του ικανότητα. Η
βασικότερή του όμως ιδιότητα είναι η ικανότητα του
να απορροφά σημαντικές ποσότητες υγρών και να διογκώνεται, μεταβάλλοντας έτσι την συνεκτικότητα του
και αυξάνοντας τον όγκο του σε μεγάλο βαθμό. Με την
προσθήκη ηλεκτρολυτών, είναι δυνατό να διατηρηθεί
σε διασπορά και να αποχωριστεί εύκολα από το νερό.
Με την προσθήκη νερού σχηματίζει αιωρήματα που
με την πάροδο του χρόνου στερεοποιούνται μετατρέ-

ποντάς τα σε στερεούς πολτούς. Η ενεργοποίηση του
μπεντονίτη είναι η επεξεργασία με την οποία επιτυγχάνεται η αντικατάσταση ανεπιθύμητων κατιόντων,
με επιθυμητά κυρίως κατιόντα νατρίου, λόγω ιοντοανταλλαγής και μπορεί να είναι αλκαλική ή όξινη.
Η δυνατότητα εκμετάλλευσης των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων παρουσιάζει άμεση σχέση με
τις εφαρμογές της βιομηχανίας αλλά και τις εκάστοτε τεχνολογικές συνθήκες. Οι δυνατότητες τεχνικών
εφαρμογών των μπεντονιτών φαίνεται να μην έχουν
εξαντληθεί. Καινοτόμες μέθοδοι ενεργοποίησής τους
χρησιμοποιούνται σήμερα και στην Κύπρο, με την
εφαρμογή της ξηρής μεθόδου (χωρίς τη χρήση σόδας). Η ανάπτυξη της μεθόδου έχει ως αποτέλεσμα
την επιτυχή παραγωγή με χαμηλότερη κατανάλωση

Εικόνα 1: Μπεντονίτης
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Εικόνα 2: Λατομείο μπεντονίτη και εγκαταστάσεις επεξεργασίας

καυσίμου. Εξοικονόμηση στην παραγωγική διαδικασία, επιτυγχάνεται επίσης, με χρήση των υποπροϊόντων (συλλογή σκόνης) για την παραγωγή τελικού
προϊόντος, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και
μειώνοντας το κόστος.
Χρήσεις και εφαρμογές
1. Σε χυτήρια, σε διάφορες μεθόδους χύτευσης μετάλλων, ανάλογα με τον τύπο του κράματος και το
μέγεθος των χυτών, ως συνδετικό υλικό των κόκκων
άμμου στην κατασκευή των καλουπιών, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην κατασκευή βιομηχανικών
μηχανημάτων.
2. Σε χωματερές για στεγανοποίηση της βάσης και
την επικάλυψή τους. Πυρήνας μπεντονίτη τοποθετείται ανάμεσα σε γεωυφάσματα ή σε γεωμεμβράνες.
3. Στην ταφή ραδιενεργών αποβλήτων όπου εμποδίζει τη μετάδοση υπερβολικών πιέσεων στα δοχεία
ταφής λόγω πλαστικής παραμόρφωσης, ενώ, ταυτόχρονια, περιορίζει την προσβολή τους από το νερό και
αυξάνει τον χρόνο που απαιτείται ώστε οι ραδιενεργές
ουσίες να διασχίσουν το στρώμα του μπεντονίτη.
4. Στη βιομηχανία χαρτιού, όπου συμβάλλει στον
καθαρισμό διαφόρων επιμολυσμένων υδάτων και
των υδατικών απόβλητων με την απομάκρυνση ινών,
χρωμάτων, ρητινών, προσμίξεων από ξύλο ή ανακυκλούμενο χαρτί και άλλων ουσιών από τον χαρτοπολτό.
5. Στις γεωτρήσεις χρησιμοποιείται για καλύτερη
λίπανση της διατρητικής στήλης και ως στεγανωτικό υλικό στα τοιχώματα της γεώτρησης. Φράζει τις
ρωγμές των πετρωμάτων και αυξάνει τη συνοχή τους
ώστε να αποφεύγονται οι καταπτώσεις. Επίσης, χρησιμεύει ως καθαριστικό των τοιχωμάτων της γεώτρησης. Απομακρύνει τα θραύσματα και τα παραπροϊό-

ντα της γεώτρησης και λιπαίνει την κεφαλή κοπής του
γεωτρύπανου.
6. Στην άμμο υγιεινής κατοικίδιων ως προσροφητικό υλικό με τη μορφή άμμου υγιεινής κατοικίδιων.
Απορροφά τα υγρά απορρίμματα των ζώων σχηματίζοντας συνεκτικά συσσωματώματα που μπορούν
εύκολα να απομακρυνθούν, επιτρέποντας την περαιτέρω χρησιμοποίηση της υπόλοιπης άμμου υγιεινής.
7. Στη γεωργία ως συμπλήρωμα ζωοτροφών, στην
ενίσχυση της ρευστότητας ζωοτροφών, στην προετοιμασία των εδαφών, σε ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα.
8. Στην οινολογία, χάρη στις ηλεκτροστατικές του
ιδιότητες καταφέρνει να προσροφά πρωτεΐνες και να
τις συμπαρασύρει. Η επεξεργασία διαύγασης λευκών,
κυρίως, οίνων είναι διαδεδομένη στην οινοποίηση γιατί απομακρύνει τις πλεονάζουσες και ασταθείς πρωτεΐνες οι οποίες θεωρούνται ως πιθανή αιτία θολώματος
στο κρασί.
9. Ως συστατικό σε φάρμακα (πληρωτικό υλικό),
απορρυπαντικά, υγρά καθαριστικών χεριών, σαπούνια, καλλυντικά, κρέμες για εγκαύματα, παιδικές πούδρες, χρώματα, πλαστικά, κεραμικά κ.ά.

Εικόνα 3: Άμμος μπεντονίτη για την υγιεινή κατοικίδιων ζώων
πριν και μετά την προσθήκη υγρού
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Ριζοκτόνια της πατάτας
Στέλλα Λάμπρου
Λειτουργός Γεωργίας Α΄
στο Tμήμα Γεωργίας

Η

πατάτα προσβάλλεται από πολλούς εχθρούς και ασθένειες. Μια από τις ασθένειες είναι και η
ριζοκτόνια, η οποία μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής αλλά και της εμπορικής αξίας
της πατάτας. Η ριζοκτόνια είναι μία εδαφογενής μυκητολογική ασθένεια των φυτών, που προκαλείται
από τον μύκητα Rhizoctonia solani. Προσβάλλει, όχι μόνο τις πατάτες, αλλά τα περισσότερα από τα
καλλιεργούμενα ποώδη φυτά που ανήκουν σε διάφορες οικογένειες.
Μεταξύ των κυριότερων ξενιστών του μύκητα
Rhizoctonia solani είναι η πατάτα στην οποία προκαλεί: (α) καταστροφή των βλαστών πριν την έξοδο
τους από το έδαφος, (β) μαύρισμα και σάπισμα των
ριζών και του υπόγειου στελέχους του φυτού, (γ)
προσβολή του λαιμού με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η μετακίνηση θρεπτικών στοιχείων και νερού,
(δ) υποβάθμιση της ποιότητας των κονδύλων με
την εμφάνιση μαύρων κηλίδων-σκληρώτιων πάνω
στους κονδύλους. Η προσβολή της πατατοφυτείας
οδηγεί στη μείωση της παραγωγής και στην ποιοτική
υποβάθμιση των παραγόμενων κονδύλων με αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής τους αξίας.
Η ριζοκτόνια προκαλεί διάφορα συμπτώματα με πιο
σοβαρής οικονομικής σημασίας τη δημιουργία σκληρωτίων που είναι μαύρες συμπαγείς μάζες ακανόνιστου σχήματος πάνω στους κονδύλους, οι οποίες δεν αφαιρούνται με το πλύσιμο. Τα μαύρα αυτά
σκληρώτια εμφανίζονται πρώτα σαν μικρά γκριζωπά
στίγματα που αποτελούνται από πολλές μυκηλιακές
υφές οι οποίες σε λίγες ημέρες εξαπλώνονται και γίνονται τα μαύρα συμπαγή σκληρώτια. Τα σκληρώτια είναι συνήθως μικρά, διαμέτρου 1-5mm, αλλά
σε έντονη προσβολή μπορεί να καλύψουν μέχρι και
ολόκληρη την επιφάνεια του κονδύλου, οπότε οι πατάτες καθίστανται ακατάλληλες για εμπορία.

πάνω από την πληγή νεκρώνεται. Μπορεί να επαναβλαστήσουν αλλά το φυτό, εφόσον είναι προσβεβλημένο, δεν θα αναπτυχθεί κανονικά. Εάν η προσβολή
είναι έντονη, αρκετοί βλαστοί δεν βγαίνουν πάνω από
το χώμα και έτσι παρατηρούνται κενά στη φυτεία.
Β. Σε περίπτωση που η προσβολή γίνει αργότερα,
σε στελέχη και στóλωνες του φυτού της πατάτας,
που βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, προκαλεί καθήλωση του φυτού και παρουσιάζεται ρόδινο
χρώμα στα κορυφαία μεριστώματα (μύτες του φυτού), τα οποία, σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί να
κιτρινίσουν ή να κοκκινίσουν και να ξηραθούν πρόωρα, λόγω διακοπής της καθόδου των χυμών προς τη
ρίζα, εξαιτίας των ελκών στο στέλεχος των φυτών. Το
φυτό δεν ξηραίνεται συνήθως αλλά τα φύλλα συστρέφονται και αποκτούν κοκκινωπή χροιά. Στα προσβεβλημένα φυτά μπορεί να εμφανιστούν εναέριοι κόνδυλοι, δηλαδή κόνδυλοι που φαίνονται πάνω από το
χώμα, πράσινοι ή ροζ και πλάγιοι παραμορφωμένοι
βλαστοί. Αν προσβληθούν οι στόλωνες καταστρέφεται η άκρη τους. Αυτό έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη
μείωση της παραγωγής και την εμφάνιση «φωλιών»
από πολλούς μικρούς παραμορφωμένους κονδύλους. Στη βάση του φυτού εμφανίζεται άσπρο μυκήλιο όπου δημιουργούνται τα σπόρια του μύκητα.

Το φυτό της πατάτας μπορεί να προσβληθεί από τον
μύκητα σε όλα τα στάδια της βλαστικής περιόδου,
οπότε έχουμε και διαφορετικά συμπτώματα σε κάθε
περίπτωση.
Α. Σε περίπτωση που η προσβολή αφορά νεαρά
φυτά πατάτας και συγκεκριμένα όταν οι νεαροί βλαστοί
προσβληθούν μόλις φυτρώσουν μέσα στη γη και πριν
βλαστήσουν, τότε προκαλείται ζημιά στο φυτό, δηλαδή
εμφανίζονται κόκκινες-καφέ προς γκριζόμαυρες βαθουλωμένες πληγές πάνω στους βλαστούς. Με μεγεθυντικό φακό φαίνονται οι μαύρες μακριές υφές του μύκητα.
Οι πληγές μπορεί να επεκταθούν και να περικυκλώσουν τον βλαστό οπότε το τμήμα του βλαστού που είναι

Eικόνα 1: Φύτευση πατατών
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Eικόνα 2: Πιστοποιημένος πατατόσπορος

Γ. Σε περίπτωση που η προσβολή συμβεί αργότερα
στους αναπτυσσόμενους κονδύλους, τότε δημιουργούνται μεγάλες δερματώδεις πληγές που έχουν
σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση των κονδύλων.
Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν σπασίματα και βαθουλώματα στην επιδερμίδα της πατάτας και κόνδυλοι χωρίς μάτια.
Η ασθένεια ευνοείται κυρίως σε υγρά εδάφη, όταν
επικρατεί ψυχρός (θερμοκρασίες κάτω των 10°C),
υγρός καιρός και παρατεταμένες βροχές. Ο μύκητας
διαχειμάζει σε μορφή μυκηλίου ή σκληρωτίων σε φυτικά υπολείμματα που βρίσκονται στο έδαφος ή σε
μορφή σκληρώτιων πάνω σε αποθηκευμένους κονδύλους ή στο έδαφος.
Τα μέτρα αντιμετώπισης της ριζοκτόνιας που
πρέπει να λαμβάνει ο πατατοπαραγωγός είναι
κυρίως προληπτικά και περιλαμβάνουν:
 Χρησιμοποίηση υγιούς πατατόσπορου, απαλλαγμένου από σκληρώτια και μυκηλιακές υφές του
μύκητα. Oι μολυσμένοι κόνδυλοι είναι σοβαρή πηγή
μόλυνσης.

 Απομάκρυνση προσβεβλημένων φυτικών υπολειμμάτων και μολυσμένων κονδύλων από το έδαφος και κάψιμό τους.
 Αποφυγή φύτευσης πατατόσπορου όταν ο καιρός
είναι ψυχρός με θερμοκρασία εδάφους κάτω από
10°C.
 Tη φύτευση προβλαστημένου πατατόσπορου σε
μικρό βάθος, όπου τα εδάφη έχουν ιστορικό προσβολής από τον μύκητα για να βλαστήσει γρήγορα
στο χωράφι, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση στα
πολύ αρχικά στάδια.
 Εναλλαγή καλλιεργειών στο χωράφι. Αμειψισπορά για 3-4 χρόνια, κυρίως με σιτηρά, βοηθά στη μείωση του μολύσματος στο έδαφος.
 Αγρανάπαυση, δηλαδή την παραμονή του τεμαχίου χωρίς καλλιέργεια για 3-4 χρόνια, βοηθά επίσης
στη μείωση του μολύσματος στο έδαφος.
 Εμβάπτιση ή σκόνισμα του πατατόσπορου πριν
τη φύτευση με εξειδικευμένα απολυμαντικά μυκητοκτόνα ή εφαρμογή τους στο χωράφι πριν ή αμέσως
μετά τη φύτευση σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκεκριμένης ετικέτας.
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Ο καρκίνος της ελιάς
Στέλιος Σαμουήλ
Λειτουργός Γεωργίας
στο Tμήμα Γεωργίας

Ο

καρκίνος της ελιάς είναι βακτηριολογική ασθένεια αιτιολογίας η οποία προσβάλλει μόνο την ελιά (Olea
europaea). Είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές του κόσμου και ιδιαίτερα στις
μεσογειακές χώρες, στις οποίες οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωσή της. Στη χώρα μας είναι ευρέως διαδεδομένη η ντόπια ποικιλία ελιάς («κυπριακή»), η οποία ως παραδοσιακή καλλιέργεια διατηρείται συνήθως σε μικρές φυτείες ή ως μεμονωμένα δέντρα, κυρίως σε μη αρδεύσιμη έκταση. Τα τελευταία χρόνια με
την αύξηση του ενδιαφέροντος για την ελαιοκαλλιέργεια εισήχθηκαν νέες ποικιλίες και εγκαταστάθηκαν νέες
μεγαλύτερες φυτείες σε αρδευόμενες εκτάσεις. Στην Κύπρο ο καρκίνος της ελιάς εντοπίζεται και αποτελεί
πρόβλημα σε περιοχές όπου καλλιεργούνται ευαίσθητες ποικιλίες όπως είναι η κορωνέικη και η μανζανίλο.

Συμπτωματολογία
Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η
δημιουργία όγκων (εξωγενών ογκωμάτων) στα σημεία
προσβολής ως αποτέλεσμα ορμονικών διαταραχών του
φυτού που προκαλούνται από το βακτήριο (εικόνα 1). Οι
όγκοι εμφανίζονται συνήθως σε σημεία του φυτού που
είναι ευάλωτα σε πληγές και επομένως επιδεκτικά στις
μολύνσεις, καθότι το βακτήριο εισέρχεται εντός του φυτού μέσω πληγών, που προκαλούνται από ανθρώπινους
(π.χ. κλάδεμα, συγκομιδή κ.ά.) και φυσικούς παράγοντες
(δυνατοί άνεμοι, χαλάζι και παγετός). Οι όγκοι σχηματίζονται κυρίως στα κλαδιά και στον κορμό και σπανιότερα
σε ρίζες και φύλλα (εικόνα 1). Παρουσιάζονται αρχικά
σαν μικρές διογκώσεις με ομαλή επιφάνεια, ενώ στη συνέχεια αυξάνονται σε όγκο και αποκτούν ανώμαλη επιφάνεια. Σε ορισμένες ποικιλίες, τα συμπτώματα δυνατό
να εκδηλωθούν και στον καρπό με τη μορφή κηλίδων. Η
προσβολή από το ογκογόνο βακτήριο προκαλεί ξήρανση
βλαστών που οδηγεί άμεσα στη μείωση της παραγωγής,
ενώ επηρεάζει το μέγεθος και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιόκαρπου. Εκτεταμένη προσβολή ή προσβολή
νεαρών δέντρων οδηγούν σε εξασθένηση των φυτών και
σπανιότερα στην ξήρανσή τους.
Παθογόνο αίτιο, βιολογικός κύκλος και επιδημιολογία
Η ασθένεια οφείλεται στο βακτήριο Pseudomonas
savastanoi pv. savastanoi. Το παθογόνο επιβιώνει εντός
των σχηματιζόμενων όγκων αλλά και ως επίφυτο σε κλαδιά, φύλλα και καρπούς. Η αναπαραγωγή του μπορεί να

Α

συμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά είναι πιο
εντατική κατά τις περιόδους που επικρατούν υγρές συνθήκες και βροχοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια υγρών συνθηκών, τα σπόρια του βακτηρίου, είτε προέρχονται από
βακτηριακό εκχύλισμα που εκρέει από τους διαβρεγμένους όγκους ή από αυτά που βρίσκονται στην επιφάνεια των φυτικών ιστών, ενεργοποιούνται και προκαλούν
πρωτογενείς μολύνσεις (εικόνα 2). Με τη βοήθεια του
ανέμου και της βροχής τα σπόρια μεταφέρονται σε άλλα
σημεία του δέντρου ή σε γειτονικά δέντρα, τα οποία προκαλούν νέες μολύνσεις. Το μόλυσμα δύναται, επίσης, να
μεταφερθεί σε νέα δέντρα και φυτείες από μολυσμένα γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα. Σε μεγαλύτερες αποστάσεις, το βακτήριο μεταδίδεται, κυρίως, με μολυσμένο
πολλαπλασιαστικό υλικό.
Το βακτήριο εισέρχεται εντός των φυτικών ιστών μέσω
φυσικών ανοιγμάτων, τα οποία δημιουργούνται με την
πτώση των φύλλων, ανθέων ή καρπών ή μέσω πληγών
που προκύπτουν από φυσικά συμβάντα όπως παγετός
ή χαλάζι και μέσω πληγών οι οποίες προκύπτουν ως
αποτέλεσμα καλλιεργητικών πρακτικών, όπως κλάδεμα
και συγκομιδή του ελαιοκάρπου (εικόνα 2). Οι τομές κλαδέματος μένουν επιδεκτικές στη μόλυνση για τουλάχιστο
14 ημέρες ενώ οι ουλές από την πτώση των φύλλων, οι
οποίες αποτελούν και το συνηθέστερο σημείο εισόδου
του παθογόνου, διατηρούν την ευπάθειά τους στη μόλυνση μέχρι και μια βδομάδα. Ασθένειες, όπως το κυκλοκόνιο της ελιάς το οποίο σχετίζεται με την πρόωρη πτώ-

Β

Εικόνα 1: Όγκοι σε κλαδί και σε φύλλο ελιάς μετά από προσβολή από το βακτήριο Pseudomonas savastanoi
(πηγές: (Α) www. bgtechno.com και (Β) www.lawnandgarden.com.cy/)
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Επιβίωση βακτηρίου μέσα στους
ιστούς του όγκου ή επιφανειακά σε
κλαδιά, φύλλα και καρπούς.
Διασπορά εντός της κόμης του
δέντρου και σε γειτονικά δέντρα με
πιτσιλίσματα νερού ή με τα
εργαλεία κλαδέματος
Μόλυνση βακτηρίου μέσω
ανοιγμάτων στο δέντρο
(κυρίως κατά την περίοδο των
βροχοπτώσεων)

Σχηματισμός όγκων
στα κλωνιά

Ουλή από
πτώση φύλλου

Έλκος από χαλάζι
ή παγετό

Σημεία εισόδου του βακτηρίου
Εικόνα 2: O βιολογικός κύκλος του καρκίνου της ελιάς

ση των φύλλων, ευνοούν την εξάπλωση του βακτηρίου
καθώς δημιουργούνται σημεία εισόδου για το παθογόνο.
Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της ασθένειας στηρίζεται κυρίως σε
καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες αποσκοπούν στο να
προλάβουν την εγκατάσταση της ασθένειας στον ελαιώνα. Αρχίζοντας από την εγκατάσταση ενός ελαιώνα,
αποφεύγουμε όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Ως εκ τούτου,
προμηθευόμαστε υγιή δενδρύλλια και μεριμνούμε η
εγκατάσταση των δενδρυλλίων να γίνεται στις σωστές
αποστάσεις ώστε με τη διαμόρφωση της κατάλληλης κόμης να υπάρχει καλός αερισμός. Επιπλέον, η επιλογή
ανθεκτικών ποικιλιών ή η αποφυγή εγκατάστασης πολύ
ευαίσθητων ποικιλιών όπως είναι η Κορωνέικη και η
Μανζανίλο είναι ένα σημαντικό μέτρο στην πρόληψη της
ασθένειας.
Στην περίπτωση υφιστάμενων ελαιώνων η αντιμετώπιση
του παθογόνου βασίζεται κυρίως σε καλλιεργητικά μέτρα
και μέτρα υγιεινής που στοχεύουν στη δημιουργία μη ευνοϊκών συνθηκών για την εγκατάσταση ή εξάπλωση της
ασθένειας. Τέτοια μέτρα είναι τα εξής:
 Ορθό κλάδεμα για τον καλύτερο αερισμό της κόμης των δέντρων. Επίσης, η αποφυγή κλαδέματος όταν

επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας και βροχές. Οι
προσβεβλημένοι βλαστοί θα πρέπει να αφαιρούνται και
μετά το κλάδεμα να ακολουθεί ψεκασμός με χαλκούχο
σκεύασμα.
 Η αποφυγή δημιουργίας πληγών κατά τη συλλογή
του ελαιοκάρπου, η οποία θα πρέπει να γίνεται όταν δεν
επικρατούν υγρές και βροχερές συνθήκες. Στα προσβεβλημένα δέντρα και στις προσβεβλημένες φυτείες συνιστάται, μετά τη συγκομιδή, η εφαρμογή χαλκούχου σκευάσματος.
 Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή όλων των
προσβεβλημένων ιστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
όπου δεν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του παθογόνου. Στις περιπτώσεις που δημιουργούνται μεγάλες πληγές συνιστάται η επάλειψή τους με
προστατευτικά σκευάσματα.
 Η απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων κατά
τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλο απολυμαντικό όπως για παράδειγμα διάλυμα εμπορικής χλωρίνης
10%.
 Αντιμετώπιση του κυκλοκόνιου, καθότι οι προσβολές από τον μύκητα ενθαρρύνουν μολύνσεις από το
ογκογόνο βακτήριο.
 Εφαρμογή χαλκούχων μυκητοκτόνων μετά από παγετό και χαλάζι κυρίως σε ευαίσθητες ποικιλίες και σε
περιοχές όπου ευδοκιμεί η ασθένεια.
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Οργανοληπτικές ιδιότητες ελαιολάδου
Γεωργία Αντωνίου
Λειτουργός Γεωργίας
στο Tμήμα Γεωργίας

Α

πό τον ελαιόκαρπο παίρνουμε το παρθένο ελαιόλαδο που διαχωρίζεται στο εξαιρετικά παρθένο,
στο παρθένο ελαιόλαδο και στο ελαιόλαδο λαμπάντε. Παρθένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο που
λαμβάνεται από τον καρπό της ελιάς αποκλειστικά και μόνο με μηχανικούς ή άλλους φυσικούς τρόπους και κάτω από συνθήκες, κυρίως θέρμανσης, που δεν οδηγούν σε αλλαγές στο έλαιο. Το παρθένο
ελαιόλαδο δεν υποβάλλεται σε καμιά άλλη μεταχείριση εκτός από πλύσιμο, διαχωρισμό, φυγοκέντρηση και διήθηση. Η παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου δεν εξαρτάται μόνο από τη διαδικασία παραγωγής, αλλά και από τη διαδικασία συλλογής του ελαιοκάρπου, τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, τις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα ελαιοτριβεία και τη φύλαξη του μέχρι την κατανάλωση.
Η χρήση αποκλειστικά φυσικών και μηχανικών μεθόδων, κάνει το ελαιόλαδο να ξεχωρίζει από τα άλλα
φυτικά έλαια, καθώς τα δεύτερα αποτελούν προϊόν
χημικής επεξεργασίας. Στο ελαιόλαδο, όπως και σε
όλα τα φυτικά έλαια, τα τριγλυκερίδια είναι υπεύθυνα για τη λιπαρή αίσθηση στην αφή και στο στόμα.
Αυτό που διαχωρίζει το ελαιόλαδο είναι το γεγονός
ότι, ως φυσικός χυμός του καρπού της ελιάς, φέρει
μαζί του πολλές ουσίες, σε χαμηλές μεν συγκεντρώσεις, οι οποίες όμως προσδίδουν ξεχωριστό άρωμα
και γεύση, ενώ είναι ευεργετικές και στην ανθρώπινη υγεία. Οι φαινόλες και οι τοκοφερόλες είναι
φυσικά αντιοξειδωτικά του ελαιολάδου. Σε κάποιες
από αυτές οφείλει και τη γεύση του. Στις χρωστικές
ουσίες οφείλει το χρώμα του. Mε την παρουσία φωτός, η χλωροφύλλη επιταχύνει την οξίδωση για αυτό
χρησιμοποιούνται σκούρου χρώματος μπουκάλια
κατά την αποθήκευσή του. Στα πτητικά, κυρίως, συστατικά οφείλει το ελαιόλαδο το χαρακτηριστικό του
άρωμα.
Οι ιδιότητες της ποιότητας ενός τροφίμου είναι οι
κρυφές και οι αισθητήριες. Τις κρυφές τις ανιχνεύουμε με φυσικοχημικούς προσδιορισμούς και τις αισθητήριες με τα ανθρώπινα αισθητήρια όργανα. Οι
αισθητήριες ιδιότητες της ποιότητας γίνονται με την
οργανοληπτική αξιολόγηση. Έτσι, οργανοληπτική
αξιολόγηση ενός τροφίμου, γενικά, αποκαλούμε τη
μέτρηση του αρώματος και των άλλων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του τροφίμου, χρησιμοποιώντας τα όργανα των αισθήσεων. Όταν μιλούμε για
την οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου, εννοούμε την ανίχνευση και περιγραφή των ποιοτικών και
ποσοτικών οσφραντικο-γευστικών χαρακτηριστικών
του παρθένου ελαιολάδου χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες αισθήσεις και την ταξινόμηση αυτού σύμφωνα με τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά. Η
μέθοδος χρησιμοποιεί μια ομάδα εκπαιδευμένων
και επιλεγμένων δοκιμαστών. Εφαρμόζεται μόνο για
την ταξινόμηση παρθένων ελαιολάδων, σύμφωνα με

την αντιλαμβανόμενη ένταση του ελαττώματος που
γίνεται αντιληπτό με τη μεγαλύτερη ένταση και την
παρουσία ή όχι του φρουτώδους. Η οργανοληπτική
αξιολόγηση, όταν πραγματοποιείται σύμφωνα με τη
συγκεκριμένη μέθοδο, δίδει αποτελέσματα ισοδύναμα με αυτά μιας χημικής ανάλυσης.
Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά συνδέονται με
το αντικείμενο (ελαιόλαδο) και όχι με το υποκείμενο (δοκιμαστής) και αναφέρονται στη γεύση και στο
άρωμα. Ο ελαιόκαρπος, ανάλογα με την ποικιλία,
την περιοχή και άλλους παράγοντες, έχει διαφορετική περιεκτικότητα σε χημικές ενώσεις, οι οποίες,
αν και βρίσκονται σε μικρές συγκεντρώσεις, προσδίδουν διαφορετικό άρωμα και γεύση. Έτσι, οι εκπαιδευμένοι δοκιμαστές, ανιχνεύουν στο ελαιόλαδο

Eικόνα 1: Oμάδα δοκιμαστών (panel)
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Eικόνα 2 & 3: Eξοπλισμός panel

οσμές που θυμίζουν φρούτα, πράσινα χόρτα, φρέσκια βλάστηση και άλλα. Από την άλλη, λανθασμένοι χειρισμοί στο χωράφι, στο ελαιοτριβείο ή στη
φύλαξη του ελαιολάδου μπορούν να προκαλέσουν
αλλοιώσεις και συγκέντρωση χημικών ουσιών που
προσδίδουν στα λάδια άσχημη γεύση και μυρωδιά,
οδηγώντας τους δοκιμαστές στο να αντιληφθούν στο
ελαιόλαδο μια σειρά από αρνητικές ιδιότητες.
Η μεθοδολογία για την οργανοληπτική αξιολόγηση
έχει γίνει αποδεκτή από όλες τις επίσημες ομάδες
δοκιμαστών (panel) του κόσμου και έτσι έχει γίνει
ευκολότερο το παγκόσμιο εμπόριο του ελαιολάδου,
αφού όλες οι χώρες αποδέχονται τα ίδια κριτήρια
ποιότητας. Το ελαιόλαδο είναι το μόνο τρόφιμο που
έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο συμφωνίας.
Η οργανοληπτική αξιολόγηση είναι σημαντική γιατί
δεν υπάρχουν φυσικοχημικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό όλων των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και τα χημικά κριτήρια δεν είναι επαρκή για
αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου. Η οργανοληπτική αξιολόγηση είναι το πλέον δυναμικό εργαλείο
που έχουμε για να τεκμηριώσουμε την πραγματική
ποιότητα του παρθένου ελαιολάδου. Όταν στο ελαιόλαδο γίνει αντιληπτή η ιδιότητα του φρουτώδους και
δεν έχουν βρεθεί σε αυτό αρνητικές ιδιότητες, αυτό
κατατάσσεται στην κατηγορία του εξαιρετικά παρθένου. Αν το φρουτώδες δεν γίνει αντιληπτό, ή στο λάδι
ανιχνεύονται από την ομάδα δοκιμαστών αρνητικές
ιδιότητες, τότε αυτό αμέσως πέφτει σε χαμηλότερη
ποιοτική κατηγορία, ανεξάρτητα αν το χημικό του
προφίλ το κατατάσσει σε υψηλότερη κατηγορία. Με
την οργανοληπτική αξιολόγηση επωφελούνται οι καταναλωτές αφού αγοράζουν προϊόν που τους ικανο-

ποιεί απόλυτα, καθώς επίσης και οι έμποροι ελαιολάδου αφού η ζήτηση του προϊόντος τους αυξάνεται.
Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παρθένου
ελαιολάδου διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: θετικές
(φρουτώδες, πικρό, πικάντικο), αρνητικές (ατροχάδο - μούργα, μουχλιασμένο - νοτισμένο, κρασώδες ξιδάτο, όξινο - ξινό, παγωμένη ελιά, ταγγό) και άλλες
αρνητικές ιδιότητες (καμένο, άχυρο - ξύλο, χονδροειδές, λιπαντικά, απόνερα, άλμη, σπάρτο, χωματίλα,
σκουλήκι, αγγούρι, μεταλλικό κ.ά.). Οι ουσίες που
είναι υπεύθυνες για τις αρνητικές οργανοληπτικές
ιδιότητες είναι ορισμένες αλειφατικές αλδεΰδες και
βινυλοκετόνες και δεν απαντώνται στον καλής ποιότητας ελαιόκαρπο. Οι ουσίες αυτές είναι δευτερογενή
προϊόντα οξίδωσης ή ενζυματικών αντιδράσεων του
παρθένου ελαιολάδου. Αιτίες εμφάνισής τους είναι ο
αέρας, το φως, η θερμοκρασία, οι επιμολύνσεις με
ξένες ουσίες, τα ίχνη μεταλλικών στοιχείων. Έτσι, για
να έχουμε ελαιόλαδο με καλές ιδιότητες ποιότητας
πρέπει να εφαρμόζουμε καλές πρακτικές στην καλλιέργεια, στη συγκομιδή, στην αποθήκευση και στη
διαδικασία ελαιοποίησης αποφεύγοντας, έτσι, την
ενζυματική οξίδωση. Επίσης, πρέπει να προστατεύουμε το ελαιόλαδο από το φως, τη θερμότητα, τον
αέρα και ίχνη μεταλλικών στοιχείων αποφεύγοντας,
έτσι, τη χημική οξίδωση. Πρέπει να αποφεύγουμε
την αποθήκευση του ελαιολάδου για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Μετά τους οχτώ μήνες αρχίζουν να μειώνονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και υποβαθμίζεται η ποιότητά του.
Θετικές ιδιότητες
Φρουτώδες: Tο σύνολο γευστικό-οσφραντικών αισθήσεων οι οποίες εξαρτώνται από την ποικιλία των
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ελιών και είναι χαρακτηριστικές του ελαιολάδου που
προέρχεται από υγιείς και φρέσκες ελιές, άγουρες ή
ώριμες, το οποίο γίνεται αισθητό απευθείας από τη
μύτη ή από την οπισθορινική οδό. Το φρουτώδες χαρακτηρίζεται ως άγουρο, όταν οι οσφραντικές αισθήσεις θυμίζουν ανώριμους καρπούς και χαρακτηρίζουν ελαιόλαδο που προέρχεται από πράσινες ελιές
ενώ, ως ώριμο, όταν προέρχεται από ώριμες ελιές. Η
ιδιότητα αυτή χαρακτηρίζεται ως η πλέον σημαντική
στην οργανοληπτική αξιολόγηση, διότι εάν δεν γίνει
αντιληπτή το δοκιμαζόμενο ελαιόλαδο δεν μπορεί να
ταξινομηθεί ως εξαιρετικό ή παρθένο.
Πικρό: Χαρακτηριστική γεύση ελαιολάδου που προέρχεται από πράσινες ελιές ή από ελιές που το χρώμα τους αρχίζει να αλλάζει. Μπορεί να είναι ευχάριστη ή όχι, εξαρτώμενη από την ένταση. Το πικρό
ελαιόλαδο οφείλει την πικράδα του στην αυξημένη
παρουσία των ευεργετικών φαινολών και αντέχει περισσότερο στον χρόνο. Το πικρό όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ελάττωμα. Εάν
η πικράδα γίνεται αντιληπτή με ένταση μεγαλύτερη
από το πέντε, σε μία κλίμακα που φτάνει μέχρι το
10, πρέπει να δηλώνεται στο πιστοποιητικό αξιολόγησης.
Πικάντικο: Χαρακτηριστική αίσθηση της ενόχλησης στον λαιμό, το πιπεράτο, που τη συναντούμε σε
λάδια που παράγονται στην αρχή της ελαιοκομικής
περιόδου, κυρίως από ελιές που είναι ανώριμες. Η
αίσθηση αυτή προκαλείται από τη δράση φαινολικών ουσιών πάνω στην άκρη του τριδύμου νεύρου
και εξαλείφεται λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δοκιμή.
Η ένταση του πικάντικου μειώνεται κατά τη διάρκεια
της ωρίμανσης του ελαιολάδου. Το πικάντικο είναι
μια χαρακτηριστική ιδιότητα του ελαιολάδου, η οποία
είναι ευχάριστη στον ουρανίσκο και η οποία δείχνει
ότι το ελαιόλαδο έχει παραχθεί από ανώριμες, φρέσκες, υγιείς ελιές. Δεν πρέπει να συγχέουμε αυτή την
αίσθηση με εκείνη του ταγγού όπου η αίσθηση είναι
πολύ ενοχλητική και διατηρείται για πολύ περισσότερο χρόνο.
Κύριες αρνητικές ιδιότητες
Ατροχάδο-μούργα: Χαρακτηριστική οσμή-γεύση
ελαιολάδου που προέρχεται από ελιές συγκεντρωμένες σε σωρούς ή αποθηκευμένες σε συνθήκες
τέτοιες ώστε να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αναερόβιας ζύμωσης ή σε ελαιόλαδο που έχει
παραμείνει σε επαφή με το ίζημα το οποίο καθιζάνει
σε βαρέλια και δεξαμενές φύλαξης και έχει υποστεί
αναερόβια ζύμωση. Συνιστάται η άμεση μεταφορά
του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο για ελαιουργία και
μετά από την παραλαβή του, η μετάγγιση του ύστερα
από ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε άλλο δοχείο
φύλαξης λαμβάνοντας μέτρα ώστε η επαφή με τα κατακάθια να είναι όσο το δυνατό λιγότερη.

Μουχλιασμένο-νοτισμένο: Χαρακτηριστική οσμή γεύση ελαιολάδων που έχουν παραληφθεί από ελιές
στις οποίες έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μυκήτων και ζυμομυκήτων μετά από παραμονή των καρπών σε υγρές συνθήκες για αρκετές ημέρες.
Κρασώδες-ξιδάτο: Χαρακτηριστική οσμή-γεύση
ελαιολάδων που θυμίζουν κρασί ή ξίδι και οφείλεται
κυρίως σε μια διαδικασία ζύμωσης στους καρπούς
της ελιάς που οδηγεί στον σχηματισμό οξικού οξέος,
οξικού αιθυλεστέρα και αιθανόλης.
Παγωμένη ελιά: Χαρακτηριστική οσμή-γεύση ελαιολάδων που παράγονται από ελιές οι οποίες υπέστησαν παγετό επί του δέντρου.
Ταγγό: Χαρακτηριστική οσμή-γεύση ελαιολάδου
που έχει υποστεί μια διαδικασία οξίδωσης οφειλόμενη σε παρατεταμένη επαφή με τον ατμοσφαιρικό
αέρα. Αυτό το ελάττωμα είναι αδύνατο να διορθωθεί.
Μεταλλικό: Γεύση που θυμίζει μέταλλα. Είναι χαρακτηριστικό ελαιολάδου που έχει έλθει σε παρατεταμένη επαφή με μεταλλικές επιφάνειες κατά τη διάρκεια της θραύσης των ελαιοκάρπων, της μάλαξης,
της πίεσης ή της αποθήκευσης.
Ψημένο-καμένο: Χαρακτηριστική οσμή-γεύση ελαιολάδου που προήλθε από υπερβολική ή και παρατεταμένη θέρμανση κατά την εξαγωγή του και ιδιαίτερα
κατά τη θερμομάλαξη της ελαιόπαστας αν πραγματοποιηθεί σε ακατάλληλες συνθήκες.
Άχυρο-ξύλο: Χαρακτηριστική οσμή-γεύση ορισμένων ελαιολάδων που έχουν παραχθεί από ξηραμένες ελιές και μας θυμίζουν ξηρό χόρτο.
Δριμύ: Χαρακτηριστική πηχτή και ζυμώδης αίσθηση
που παράγεται στο στόμα από κάποια ελαιόλαδα.
Λιπαντικό: Οσμή-γεύση ελαιολάδου που θυμίζει
πετρέλαιο, λιπαντικό ή ορυκτέλαιο. Οφείλεται στην
ελλιπή απομάκρυνση υπολειμμάτων των πιο πάνω
ουσιών από τον εξοπλισμό εκθλίψεως στα ελαιοτριβεία.
Απόνερα: Οσμή-γεύση που αποκτάται από το ελαιόλαδο μετά από παρατεταμένη επαφή του με τα
απόνερα.
Άλμη: Οσμή-γεύση ελαιολάδου που προέρχεται από
ελιές που έχουν διατηρηθεί σε αλατούχα διαλύματα.
Σπάρτο: Χαρακτηριστική οσμή-γεύση ελαιολάδου
που προέρχεται από ελιές που έχουν υποστεί έκθλιψη μέσα σε καινούργιους σάκους από σπάρτο.
Χωματίλα: Οσμή-γεύση ελαιολάδου που προέρχεται από ελιές που έχουν μαζευτεί μαζί με χώμα ή λάσπη και δεν έχουν πλυθεί.
Σκουλήκι: Οσμή-γεύση ελαιολάδου που παραλαμβάνεται από ελιές που έχουν προσβληθεί σοβαρά
από νύμφες του δάκου.
Αγγούρι: Οσμή-γεύση που παράγεται όταν το ελαιόλαδο είναι συσκευασμένο σε ερμητικά κλειστά δοχεία
για πολύ χρόνο και ειδικά σε λευκοσιδηρά δοχεία.
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Η Γεωργική μας
Έρευνα
Ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες σιτηρών
Άγγελος Κυρατζής
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
στο Iνστιτούτο Γεωργικών Eρευνών

Ο

ι ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες σιτηρών αποτελούσαν το κύριο γενετικό υλικό που χρησιμοποιούσαν οι γεωργοί μέχρι και τα μέσα του περασμένου αιώνα όταν ξεκίνησε η αντικατάσταση τους με
νέες, μοντέρνες ποικιλίες οι οποίες προέκυψαν από τα προγράμματα βελτίωσης σιτηρών. Παρόλα αυτά,
τα τελευταία χρόνια, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους έχει αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον
για τη χρήση παραδοσιακών ποικιλιών τόσο για επιστημονικούς σκοπούς όσο και για την επαναφορά
τους στην καλλιέργεια.
Οι ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες είναι ποικιλίες οι
οποίες δεν προέκυψαν από κάποιο πρόγραμμα βελτίωσης ή επιστημονική δραστηριότητα. Διατηρούνται αποκλειστικά από τους γεωργούς από σπόρους της δικής
τους παραγωγής, έχουν μακρόχρονη παρουσία σε μία
περιοχή και παρουσιάζουν ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα
στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες της περιοχής
που καλλιεργούνται. Η διατήρηση τους αποκλειστικά
από γεωργούς, καθώς και οι πιέσεις που δέχονται από
ανθρώπινες επιλογές και το περιβάλλον, συμβάλλουν
στη δημιουργία γενετικής παραλλακτικότητας η οποία
μεταβάλλεται στον χώρο και στον χρόνο. Αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προσαρμογή των παραδοσιακών ποικιλιών στο περιβάλλον που καλλιεργούνται.
Από αρχαιολογικές ανασκαφές είναι γνωστή η παρουσία σιτηρών στην Κύπρο από το 6000π.Χ. Το 1927 επι-

σκέφθηκε την Κύπρο ο Ρώσος γενετιστής Vavilov και
έγιναν οι πρώτες εκτεταμένες συλλογές παραδοσιακών
ποικιλιών σιτηρών. Το 1973 η ερευνήτρια Erna Bennet
αναφέρει ότι οι ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες σιτηρών καλλιεργούνται σε μεγάλη έκταση και διαπιστώνει
την ύπαρξη μεγάλης παραλλακτικότητας, κυρίως στις
ορεινές περιοχές Τροόδους και Πενταδακτύλου. Το
1978 γίνεται συστηματική συλλογή των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών σιτηρών από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.
Συνολικά συλλέχθηκαν 106 καταχωρήσεις σπόρων
σιτηρών από διαφορετικές περιοχές της Κύπρου (πίνακας 1). Οι καταχωρήσεις αυτές διατηρούνται στην
Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών
Ερευνών. Σήμερα, παραδοσιακές ποικιλίες σιτηρών
συνεχίζουν να καλλιεργούνται σε πολύ μικρή έκταση,
κυρίως σκληρού σιταριού, στις ορεινές και απομακρυ-

Πίνακας 1: Παραδοσιακές ποικιλίες σιτηρών που διατηρούνται στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών
Ερευνών
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σμένες περιοχές της επαρχίας Πάφου.
Οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι πιο ψηλές, πιο όψιμες και λιγότερο παραγωγικές σε γεωργικά συστήματα υψηλών εισροών από τις μοντέρνες ποικιλίες.
Παρουσιάζουν, επίσης, εντονότερο πλάγιασμα. Τα
χαρακτηριστικά αυτά, και ιδιαίτερα η χαμηλότερη
απόδοση, συνετέλεσαν στην εγκατάλειψη της καλλιέργειάς τους και στην αντικατάστασή τους από μοντέρνες ποικιλίες.
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η επιστημονική
έρευνα κατέδειξε τη χρησιμότητα των παραδοσιακών
ποικιλιών ως πηγή γονιδίων για τη βελτίωση νέων
ποικιλιών λόγω της μακροχρόνιας προσαρμογής
τους σε περιβάλλοντα με βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Παράλληλα, ανέδειξε τη χρησιμότητά τους
ως γενετικό υλικό για χρήση σε γεωργικά συστήματα
χαμηλών εισροών όπως η βιολογική γεωργία.
Οι ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες σχετίζονται με
την ιστορία, την παράδοση και τα έθιμα της περιοχής όπου καλλιεργούνταν. Τα πιο πάνω συνηγορούν
στην ανάγκη συνέχισης της διατήρησης των παραδοσιακών ποικιλιών σιτηρών και δημιουργούν τις
προοπτικές για περαιτέρω χρήση τους.

Εικόνες 1&2: Στάχυα διαφόρων ποικιλιών σιτηρών
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Ερευνητικό πρόγραμμα DoMEsTIc
Παράγοντες που επηρεάζουν τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας
σε χώρες της Μεσογείου
Δρ Γεωργία Χατζηπαύλου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τ

ο ερευνητικό πρόγραμμα DoMEsTIc πέτυχε τη χρηματοδότησή του μετά από πανευρωπαϊκή αξιολόγηση που έγινε το πρώτο τρίμηνο του 2012, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου ARIMNet (Agricultural
Research in the Mediterranean Area), το οποίο αφορά την έρευνα στη γεωργία και κτηνοτροφία στην
περιοχή της Μεσογείου. Στόχος του δικτύου ARIMNet είναι η ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας
μεταξύ χωρών της Μεσογείου και η δημιουργία μιας ενιαίας ερευνητικής κοινότητας, μέσω του συντονισμού των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής έρευνας. Οι χώρες της Μεσογείου παρουσιάζουν κοινά
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι σημαντικά για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, όπως το κλίμα,
η βλάστηση και η μοναδική βιοποικιλότητα. Το δίκτυο ARIMNet επιδιώκει τη συνεργασία ερευνητικών
ομάδων των χωρών της Μεσογείου για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, όπως η βιώσιμη
ανάπτυξη, η διαχείριση των φυσικών πόρων και η κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα DoMEsTIc συντονίζει ερευνητική ομάδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από την Ελλάδα, και συμμετέχει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών εκ μέρους της
Κύπρου, καθώς επίσης και ερευνητές από τη Γαλλία
και το Μαρόκο. Το ερευνητικό έργο DoMEsTIc έχει ως
τίτλο «Η μεσογειακή βιοποικιλότητα ως εργαλείο για
αειφόρο ανάπτυξη του τομέα των μικρών μηρυκαστικών: συνδυάζοντας την παραδοσιακή γνώση με την
καινοτομία». Κύριος σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των ποιμενικών, εκτατικών και μεικτών παραγωγικών συστημάτων, προβάτων και αιγών στους άξονες:
περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία.
Στο πλαίσιο του προγράμματος διερευνώνται οι εξής
παράγοντες της αιγοπροβατοτροφίας:
1) οι διαφορετικές συνισταμένες του παραγωγικού συστήματος,

2) η συλλογική οργάνωση του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας σε τοπικό επίπεδο, και
3) η εφοδιαστική αλυσίδα, οι δυνατότητες προώθησης
των προϊόντων και οι τάσεις της αγοράς.
Όλα αυτά εξετάζονται και στις τέσσερις μεσογειακές
χώρες που συμμετέχουν, ώστε να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές, αλλά και να καταρτιστεί μια κοινή
προσπάθεια και προσέγγιση για να ληφθούν γνώσεις
και εμπειρίες για παραγωγικότερη αντιμετώπιση των
ζητημάτων που θα εντοπιστούν σε κάθε χώρα ξεχωριστά.
Στο παρόν στάδιο, το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται στο τρίτο έτος της υλοποίησής του. Αρχικά,
οι ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώθηκαν στη
δημιουργία ενός κοινού ερωτηματολογίου και στη
συλλογή πληροφοριών από τους κτηνοτρόφους στις
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τέσσερις χώρες που συμμετέχουν (Κύπρος, Ελλάδα,
Γαλλία, Μαρόκο). Ακολούθως, μέσω προκαταρτικών
αναλύσεων των δεδομένων, χαρτογραφήθηκε η κάθε
περιοχή, ταυτοποιήθηκαν οι κύριοι συμμετέχοντες
στη διαχείριση των φυλών αιγοπροβάτων και περιγράφηκαν οι διαδικασίες για παραγωγή προϊόντων
προστιθέμενης αξίας. Τέλος, έγινε συγκριτική ανάλυση των πληροφοριών από τις τέσσερις χώρες, ώστε
να δημιουργηθούν οι χάρτες για την αλυσίδα αξίας
της κάθε χώρας.
Μέχρι τώρα, ανάμεσα σε άλλα πρωταρχικά ευρήματα και μέσω της συλλογής στοιχείων για πολλά επίπεδα παραγωγής, έχουμε εντοπίσει τις εξής προκλήσεις για την αιγοπροβατοτροφία στην Κύπρο και τις
υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:
Πρώτη πρόκληση που εντοπίστηκε σε όλες τις χώρες,
εκτός από τη Γαλλία, είναι η γήρανση των ατόμων που
απασχολούνται στην αιγοπροβατοτροφία και η απουσία διαδόχων στον τομέα αυτό. Δεύτερη πρόκληση,
η οποία δηλώθηκε από το 1/3 περίπου των Κύπριων
αιγοπροβατοτρόφων ως σημαντικό πρόβλημα, είναι
η απουσία τεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση,
βελτίωση, διατροφή, αναπαραγωγή και αντιμετώπιση
ασθενειών των ζώων. Τρίτον, οι αιγοπροβατοτρόφοι
της Κύπρου και του Μαρόκου θεωρούν ως πολύ σημαντικό παράγοντα που αποτρέπει την ανάπτυξη του
τομέα, το γεγονός ότι η προώθηση παραδοσιακών
πιστοποιημένων προϊόντων είναι πολύ περιορισμένη.
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη Γαλλία, όπου οι κτηνοτρόφοι
έχουν σημαντικά οφέλη από την ευρεία πιστοποίηση
και προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, κυρίως
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τυριών. Τέλος, ακόμη ένα σημείο που κρίνεται ως πολύ
σημαντικό από τα 2/3 των ερωτηθέντων παραγωγών
στην Κύπρο είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, κυρίως στο θέμα των
επιδοτήσεων και ενισχύσεων των κτηνοτρόφων. Σε
αυτό συμφωνούν και οι κτηνοτρόφοι στη Γαλλία και
την Ελλάδα.
Τον Απρίλη του 2014, διεξήχθη η τρίτη ετήσια επιστημονική συνάντηση ολόκληρης της ερευνητικής ομάδας
στην Κύπρο, όπου και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα
των δεσμών εργασίας που είχαν ολοκληρωθεί και τα
εξαγόμενα συμπεράσματα. Έγινε επίσης προγραμματισμός των εργασιών για ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.
Συμφωνήθηκε όπως συνεχιστεί η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τους παράγοντες που επηρεάζουν
την προώθηση των προϊόντων από τους ίδιους τους
κτηνοτρόφους, τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη διαχείριση των προϊόντων και των κτηνοτροφικών μονάδων και πως αυτές μπορούν να βελτιστοποιηθούν.
Απώτερος στόχος του ερευνητικού προγράμματος
DoMEsTIc είναι να περιγραφούν ενδελεχώς οι παράγοντες που θα προσθέσουν αξία στα προϊόντα, και
επομένως μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τον παραγωγό, αλλά και να αξιολογηθεί η αειφορική διαχείριση της αιγοπροβατοτροφίας ως προς την παραγωγή,
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την κοινωνικοοικονομική διάσταση της συνεισφοράς αυτού του τομέα
σε κάθε χώρα.
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Ο ρόλος των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών
στην πληροφόρηση των αγροτών
Ανδρέας Στυλιανού
Λειτουργός Γεωργικών Eρευνών και
Γιώργος Αδαμίδης
Aνώτερος Λειτουργός Γεωργικών Eρευνών
στο Iνστιτούτο Γεωργικών Eρευνών

Ο

ι Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προσαρμογή και στον
προγραμματισμό της παραγωγής με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς (εγχώριας και εξωτερικής), στη
διευκόλυνση της διάθεσης των προϊόντων, στην εφαρμογή κοινών κανόνων παραγωγής, κυρίως, σε
θέματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρμογής συστημάτων ολοκληρωμένης και βιολογικής παραγωγής, αλλά και στη δημιουργία κλίματος οικονομίας νερού. Γενικότερα, με την οργάνωση,
οι αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται
για να παράγουν, να προσθέτουν αξία και να εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Με βάση τα πιο πάνω, οι
Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών μπορούν να αποτελέσουν σημαντικότατο εργαλείο σωστής πληροφόρησης των αγροτών.

Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), αναγνωρίζοντας τη
σπουδαιότητα των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών για την
έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των
αγροτών, πραγματοποίησε σχετική
έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας
καταρτίστηκε τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα από όλες τις περιοχές της ελεύθερης Κύπρου και
συντάχθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε ερωτήσεις
σχετικές με την πληροφόρηση των
αγροτών από τις Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών. Ακολουθήθηκε η
διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων που είχε ως αποτέλεσμα
τη συλλογή 602 πλήρως συμπληρωμένων ερωτηματολογίων (εικόνα 1). Τα κοινωνικοοικονομικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων
παρουσιάζονται
στον πίνακα 1.
Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι η
πλειονότητα (53%) των συμμετεχόντων ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία από 40 έως 61 ετών, ενώ
το μεγαλύτερο ποσοστό (49,2%)
είναι απόφοιτοι λυκείου. Επιπρόσθετα, σχεδόν το 71% του δείγματος είναι γεωργοί και οι περισσότεροι, (26,2%) δραστηριοποιούνται
στην επαρχία Λεμεσού, ακολουθεί
η επαρχία Λευκωσίας (23,4%),

Εικόνα 1: Κατανομή του δείγματος της έρευνας (n=602)

η Λάρνακα (24,1%), η Πάφος
(17,3%) και η Αμμόχωστος (9%).
Σχετικά με το Ετήσιο Γεωργικό
Εισόδημα, το μεγαλύτερο ποσοστό (25,2%) του δείγματος ανήκει
στην κατηγορία ≤5.000 ευρώ, ενώ
το 23,1% στην κατηγορία ≥30.001
ευρώ. Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό (44,5%) των συμμετεχόντων
είναι μέλη σε κάποια Ομάδα/Οργάνωση Παραγωγών.
Σχετικά με την πληροφόρησή
τους από τις Ομάδες/Οργανώσεις
Παραγωγών και λαμβάνοντας
υπόψη το σύνολο του δείγματος

(n=602), το 59,1% των παραγωγών δηλώνει ότι δεν ενημερώνεται καθόλου από τις Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών, το 14,6%
ενημερώνεται λίγο, το 12,3% αρκετά, το 9,8% πολύ και το 4,2%
πάρα πολύ. Από την άλλη, από
τους παραγωγούς που είναι μέλη
σε Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών (n=268), το 19,8% δεν ενημερώνεται καθόλου από αυτές, ενώ
οι υπόλοιποι (80,2%) λαμβάνουν
κάποιου είδους πληροφόρηση
(λίγη, αρκετή, πολύ, πάρα πολύ)
από τις οργανώσεις στις οποίες
ανήκουν (διάγραμμα 1).
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Παρ’ όλα αυτά και ανεξάρτητα από το αν ένας παραγωγός είναι ή δεν είναι μέλος σε Ομάδες/Οργανώσεις
Παραγωγών, το 58,3% του δείγματος θεωρεί ότι ο
ρόλος των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών στην
ενημέρωσή τους είναι (ή θα μπορούσε να είναι) πολύ
σημαντικός, ενώ το 17,3% πιστεύει ότι ο ρόλος των
Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών στην ενημέρωσή τους δεν είναι καθόλου σημαντικός. Αναφορικά με
την αποτελεσματικότητα των Ομάδων/Οργανώσεων
Παραγωγών ως μέσο ενημέρωσης των αγροτών, το
34,1% του δείγματος θεωρεί τις Ομάδες/Οργανώσεις
Παραγωγών αποτελεσματικές ως προς την πληροφόρηση που τους παρέχει, ενώ ανάμεσα σε 13 πηγές
πληροφόρησης, οι Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών
κατατάσσονται στην 7η θέση (διάγραμμα 2).
Σε ερώτηση κατά πόσον η πληροφόρηση που έλαβαν από τις Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών τούς
έχει επηρεάσει θετικά, δηλαδή να καινοτομήσουν,
να εισαγάγουν νέες τεχνολογίες και να εφαρμόσουν
ερευνητικά αποτελέσματα, η πλειοψηφία (52,3%) των
ερωτηθέντων δήλωσε «καθόλου», το 12,1% «λίγο»,
το 6% «μέτρια», το 20,6% «πολύ» και το 9% δήλωσε
«άγνοια». Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα μέλη των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών (n=268) διαφέρουν
σημαντικά, αφού το 24,6% απάντησε «καθόλου», το
20,5% «λίγο», το 11,2% «μέτρια», το 43,3% «πολύ»
και το 0,4% απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Επιπρόσθε-

Πίνακας 1: Κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (n=602)

Διάγραμμα 1: Βαθμός πληροφόρησης από τις Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών του συνολικού δείγματος (n=602) και των
μελών των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών (n=268)

τα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα
σε 13 πηγές πληροφόρησης (διάγραμμα 2), αυτές με
τις οποίες πιστεύουν ότι διαδίδεται καλύτερα (έγκαιρα
και έγκυρα) η πληροφόρηση. Οι Ομάδες/Οργανώσεις
Παραγωγών επιλέχθηκαν από το 34,6% του δείγματος (n=602). Το ποσοστό αυτό στα μέλη των Ομάδων/

Οργανώσεων Παραγωγών (n=268) αγγίζει το 57,1%.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τους αγρότες
που είναι μέλη σε Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών
(n=268), το 21,6% δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου
ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση που τους πα-
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Διάγραμμα 2: Αποτελεσματικότητα των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών ως μέσο ενημέρωσης ανάμεσα σε 13 πηγές πληροφόρησης (n=602)

ρέχουν οι οργανώσεις τους, ενώ, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (34,7%) δηλώνει πολύ ικανοποιημένο.
Οι υπόλοιποι απάντησαν ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι
(28,4%), μέτρια ικανοποιημένοι (14,6%) και ένα πολύ
μικρό ποσοστό δήλωσε άγνοια (0,7%) (πίνακας 2).
Για να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ενημέρωσης από τις
Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών (καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ) και της ηλικίας, της μόρφωσης
και του Ετήσιου Γεωργικού Εισοδήματος, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (rs).
Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική αρνητική
συσχέτιση μεταξύ της ενημέρωσης από τις Ομάδες/
Οργανώσεις Παραγωγών και της ηλικίας σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% [rs (600)=0.12,
p=0.004]. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι μεγαλύτερης
ηλικίας παραγωγοί τείνουν να ενημερώνονται λιγότερο
		
Ικανοποίηση

n=268
%

Καθόλου

21,6

Λίγο

28,4

Μέτρια

14,6

Πολύ

34,7

Δεν ξέρω
Σύνολο

0,7
100,0

Πίνακας 2: Ικανοποίηση από την πληροφόρηση που παρέχουν οι Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών στα μέλη τους

από τις Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών ή οι μικρότερης ηλικίας παραγωγοί τείνουν να ενημερώνονται
περισσότερο από τις Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών. Επίσης, στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση βρέθηκε να υπάρχει και με τη μόρφωση σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% [rs (600)=0.09,
p=0.03]. Άρα οι λιγότερο μορφωμένοι παραγωγοί
τείνουν να ενημερώνονται περισσότερο από τις Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών ή οι περισσότερο μορφωμένοι τείνουν να ενημερώνονται λιγότερο από τις
Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών. Τέλος, στατιστικώς
σημαντική διαφορά με θετική συσχέτιση βρέθηκε να
υπάρχει με το Ετήσιο Γεωργικό Εισόδημα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% [rs (600)=0.19,
p<0.001]. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί που πληροφορούνται περισσότερο από τις Ομάδες/Οργανώσεις
Παραγωγών είναι πιο πιθανόν να έχουν υψηλότερο
Ετήσιο Γεωργικό Εισόδημα και αντίστροφα.
Συμπερασματικά, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΓΕ, αρκετοί παραγωγοί δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πληροφόρηση που τους παρέχουν
οι Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών και, ανεξάρτητα
από τον αν είναι ή δεν είναι μέλη σε Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών, θεωρούν ότι ο ρόλος των τελευταίων
στην ενημέρωσή τους είναι πολύ σημαντικός. Τέλος,
από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι
οι μικρότερης ηλικίας ή λιγότερο μορφωμένοι παραγωγοί τείνουν να ενημερώνονται περισσότερο από τις
Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών, ενώ, παράλληλα,
αυτοί που ενημερώνονται από τις οργανώσεις τείνουν
να έχουν υψηλότερα εισοδήματα.

30 • ΑΓΡΟΤΗΣ

θέματα
ΚΟΑΠ
Ενέργειες ενημέρωσης για τις ποσοστώσεις ρυζιού και σιτηρών
Ξένια Πατσαλοσαββή,
Άννα Παπαλεοντίου,
Μαρία Γεωργίου
Λειτουργοί Αγροτικών Πληρωμών
στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τις ποσοστώσεις ρυζιού και σιτηρών, για να ελέγχει την εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων στην ΕΕ. Οι εισαγωγείς επωφελούνται μειωμένους ή και μηδενικούς δασμούς βάση του
ισχύων κανονισμού. Κατά τη στιγμή της πρώτης αίτησής τους, οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλλουν στον ΚΟΑΠ
αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν ασχοληθεί με το εμπόριο προϊόντων, καλυπτόμενων από τη σχετική Κοινή Οργάνωση Αγοράς, με τρίτες χώρες:
 κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται άμεσα της στιγμής υποβολής της συγκεκριμένης αίτησης,
 κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται άμεσα του δωδεκάμηνου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση, κατά
τη στιγμή υποβολής της αιτήσεώς τους.
Στις ποσοστώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 καθώς και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής.
Σιτηρά
 Κανονισμός (EΕ) αριθ 1085/2010 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή γλυκοπατάτας, μανιόκας, αμύλου μανιόκας και άλλων προϊόντων τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0714 90 11 και ΣΟ 0714 90 19 και για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1000/2010

 Κανονισμός (EK) αριθ. 1064/2009 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης γα την εισαγωγή κριθής ζυθοποιίας προέλευσης τρίτων χωρών.
Ο παρών κανονισμός ανοίγει δασμολογική ποσόστωση για την εισαγωγή 50.000 τόνων κριθής ζυθοποιίας που
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υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00, η οποία προορίζεται για την παρασκευή μπίρας που ωριμάζει σε δεξαμενές
από ξύλο οξιάς. Η ποσόστωση αυτή φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.0076.
 Κανονισμός (EK) αριθ. 2305/2003 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής
ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής προέλευσης τρίτων χωρών.
Ανοίγεται ετήσια δασμολογική ποσόστωση (αύξων αριθμός 09.4126) και ύψους 307.105 τόνων κριθής προέλευσης τρίτων χωρών που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00.
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης
τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.
Αφορά στο άνοιγμα ετήσιας συνολικής δασμολογικής ποσόστωσης 2.989.600 τόνων μαλακού σίτου που υπάγεται
στον κωδικό ΣΟ 1001 99 00, ποιότητας άλλης πλην της υψηλής ποιότητας. Η δασμολογική ποσόστωση υποδιαιρείται σε τρεις επιμέρους ποσοστώσεις.
• Επιμέρους ποσόστωση Ι: 572.000 τόνοι για τις ΗΠΑ. Αύξων αριθμός ποσόστωσης 09.4123
• Επιμέρους ποσόστωση ΙΙ: 38.853 τόνοι για τον Καναδά. Αύξων αριθμός ποσόστωσης 09.4124
• Επιμέρους ποσόστωση ΙΙΙ: 2.371.600 τόνοι για λοιπές χώρες. Αύξων αριθμός ποσόστωσης 09.4125
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 969/2006 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής
ποσόστωσης για την εισαγωγή αραβοσίτου προέλευσης τρίτων χωρών.
Ανοίγεται δασμολογική ποσόστωση (αύξων αριθμός 09.4131) την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους για 277.988 τόνους
αραβόσιτου υπαγόμενου στους κωδικούς ΣΟ 1005 10 90 και 1005 90 00. Η ποσόστωση υποδιαιρείται σε δύο εξαμηνιαίες υποπεριόδους 138.994 τόνων οι οποίες καλύπτουν τις ακόλουθες ημερομηνίες. Η πρώτη υποπερίοδος
ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου και η δεύτερη υποπερίοδος από την 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου.

1

Εξαιρείται ο κωδικός ΣΟ, 1006 10 10

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωτικά έντυπα και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τους λειτουργούς του Μέτρου στα τηλέφωνα 22 557709 /723 /690.
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Ειδήσεις για τον
αγροτικό κόσμο
Ερωτόκριτος Φάχμι
Λειτουργός Tύπου

Εγκαίνια του Νέου Ψηφιακού Σεισμολογικού Δικτύου Κύπρου από
τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Το νέο Εθνικό Ψηφιακό Σεισμολογικό Δίκτυο της Κύπρου εγκαινίασε
την Πέμπτη 3 Oκτωβρίου, 2014, ο
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκος
Κουγιάλης σε εκδήλωση που έγινε
στον χώρο του Σταθμού Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας του Τμήματος Μετεωρολογίας.

O κ. Κουγιάλης υπογράμμισε
τον καθοριστικό ρόλο του
νέου ψηφιακού σεισμολογικού δικτύου του Τμήματος
Γεωλογικής Επισκόπησης
Σε σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε, ο κ. Κουγιάλης υπογράμμισε
τον καθοριστικό ρόλο του νέου ψηφιακού σεισμολογικού δικτύου του
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
στην προσπάθεια που καταβάλλεται

για τη μείωση των καταστροφικών
συνεπειών των σεισμών. «Πιστεύω
ότι αυτό το έργο θα σηματοδοτήσει
την έναρξη μιας συντονισμένης προσπάθειας όλων των κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, των διαφόρων

επιστημονικών και επαγγελματικών
φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης, για την καλύτερη δράση και τις
απαραίτητες ενέργειες που πρέπει
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να υλοποιούνται τόσο διορθωτικά
έπειτα από την εκδήλωση ενός σεισμού όσο και προληπτικά σε μόνιμη
βάση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Υπουργός.
Ο κ. Κουγιάλης εξήρε, επίσης, το
γεγονός ότι η εκδήλωση έγινε μέσα
από τη συνεργασία του Τμήματος
Γεωλογικής Επισκόπησης και του
Τμήματος Μετεωρολογίας, τονίζοντας ότι «η συνέργεια κρατικών Τμημάτων θα πρέπει να επιδιώκεται με
απώτερο σκοπό την καλύτερη και

ουσιαστικότερη προσφορά υπηρεσιών προς τον πολίτη από το κράτος».
Το Νέο Εθνικό Ψηφιακό Σεισμολογικό Δίκτυο της Κύπρου έχει λειτουργήσει σε πιλοτική βάση από τον Αύγουστο του 2013, και βρίσκεται σε
πλήρη λειτουργία από τον Ιούλιο του
2014. Αποτελείται από οκτώ νέους
υπαίθριους σεισμολογικούς σταθμούς, εξοπλισμένους με ψηφιακά
σεισμόμετρα τελευταίας γενιάς με
αυτόνομη και απρόσκοπτη ηλεκτρική παροχή και δορυφορικά και διαδι-

κτυακά συστήματα τηλεπικοινωνίας,
μεγάλο μέρος των οποίων χορηγεί η
A.TH.K., για συνεχή και αμφίδρομη
επικοινωνία με δύο ανεξάρτητα κέντρα επεξεργασίας δεδομένων.

Σε πορεία υλοποίησης η δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας
για ανάπτυξη του Τροόδους, δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας
«Υλοποιείται η προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Τροόδους» δήλωσε
ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκος
Κουγιάλης. Οι δηλώσεις του Υπουργού έγιναν μετά από συνεδρία της
Υπουργικής Επιτροπής για την
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
του Τροόδους της οποίας προήδρευσε ο κ. Κουγιάλης, στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος. Στη συνέδρια
συμμετείχαν, επίσης, ο Υπουργός
Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος,
ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητριάδης και ο
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, καθώς
και τεχνοκράτες των εμπλεκόμενων
Υπηρεσιών.
Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ μετά
το πέρας της συνεδρίας της Επιτρο-

Ο κ. Κουγιάλης υπογράμμισε
τη μεγάλη περιβαλλοντική
αξία της ευρύτερης περιοχής
του Τροόδους
πής, ο κ. Κουγιάλης δήλωσε τα πιο
κάτω:
«Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρία της Υπουργικής Επιτροπής για
την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Τροόδους κατά την οποία έχουμε εξετάσει το έργο που έχει επιτελέσει η αρμόδια τεχνική επιτροπή.
Αυτή η τεχνική επιτροπή έχει καταγράψει την κρατική περιουσία και
έχει προσδιορίσει το καθεστώς των
περιουσιών στην ευρύτερη περιοχή
Τροόδους. Έχει αποφασιστεί όπως
αξιοποιηθούν, η πλατεία Τροόδους,
οι κυβερνητικές κατοικίες και το Μεταλλείο Αµιάντου. Η Υπουργική Επιτροπή έχει, επίσης, αποφασίσει, σή-

μερα, τον ορισμό μιας νέας τεχνικής
επιτροπής η οποία θα συντονίσει
την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους και θα προωθήσει την υλοποίηση του έργου. Αυτή
η νέα επιτροπή θα εισηγηθεί όλη την
περιουσία που μπορεί να αναπτυχθεί και στη συνέχεια το Υπουργείο
Συγκοινωνιών θα ετοιμάσει έγγραφα
ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε δυνητικούς επενδυτές. Έχει
δοθεί χρόνος ενός μηνός σε αυτή
την επιτροπή και ευελπιστώ πως θα
είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε
περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι το
τέλος Νοεμβρίου».
Ερωτηθείς για την αξία της γης ο
Υπουργός απάντησε ότι αυτή θα
προκύψει κατόπιν εκτίμησης του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ξεκαθάρισε παράλληλα, ότι
προς το παρόν έγινε ο καθορισμός
της κρατικής περιουσίας που βρίσκεται εντός της συγκεκριμένης πε-
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ριοχής. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει ως προς το τι ακριβώς μπορεί να τύχει ανάπτυξης
από ιδιώτες επενδυτές κατόπιν πρότασης της τεχνικής
επιτροπής η οποία και θα υποδείξει τις περιοχές που
μπορούν να αξιοποιηθούν.
Ο κ. Κουγιάλης υπογράμμισε στις δηλώσεις του τη μεγάλη περιβαλλοντική αξία της ευρύτερης περιοχής του
Τροόδους. «Eπιθυμούμε να αναδείξουμε τη μεγάλη πε-

ριβαλλοντική αξία της περιοχής. Υπάρχει εκεί το Μεταλλείο του Αμιάντου καθώς και το γεωπάρκο Τροόδους το
οποίο σκοπεύουμε να το εντάξουμε στο δίκτυο γεωπάρκων της Ευρώπης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε
να αναδείξουμε το κάλλος αυτής της περιοχής προσελκύοντας περισσότερους τουρίστες στην πατρίδα μας»,
δήλωσε ο Υπουργός τονίζοντας, παράλληλα, πως κάποιες από τις υφιστάμενες υποδομές μπορούν να τύχουν αξιοποίησης πολύ σύντομα.

Δίπλα στην Κύπρια αγρότισσα το Υπουργείο Γεωργίας, δηλώνει ο
Υπουργός Γεωργίας
Τον σημαντικό και πολύπλευρο ρόλο της Κύπριας
αγρότισσας, εξήρε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
κ. Νίκος Κουγιάλης
Χαιρετίζοντας το 7ο Φεστιβάλ προς
τιμή της Κυπρίας αγρότισσας που
διοργάνωσε η Γυναικεία Οργάνωση
του Δημοκρατικού Συναγερμού Αμμοχώστου, ο Υπουργός Γεωργίας
υπογράμμισε τον ρόλο που η Κύπρια αγρότισσα διαδραματίζει στην
κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου
διαβεβαιώνοντας πως το Υπουργείο

του θα φροντίσει ώστε η αγρότισσα
να προετοιμαστεί κατάλληλα και να
αποκτήσει γνώσεις και επιδεξιότητες για να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας.
Κατά την ομιλία του ο κ. Κουγιάλης
αναφέρθηκε επίσης στην εκδήλωση
της Κυπριακής Δημοκρατίας που
διοργανώθηκε από κοινού με τον
FAO στις 27 Οκτωβρίου στη Ρώμη,
στο πλαίσιο της Διάσκεψης για τον
Παγκόσμιο διάλογο για την Οικογενειακή Γεωργία, κατά την οποία
ο Υπουργός παρουσίασε στους
παρευρισκομένους τις προκλήσεις
και τις ευκαιρίες που έχει η Κύπρια

αγρότισσα στον θεσμό της Οικογενειακής Γεωργίας. «Η γυναίκα έχει
κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των
στόχων της Οικογενειακής Γεωργίας που αφορούν στην εξάλειψη της
πείνας και της φτώχειας, στην παροχή επισιτιστικής ασφάλειας και
ασφάλειας διατροφής, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, στη
διαχείριση των φυσικών πόρων,
στην προστασία του περιβάλλοντος
και στην επίτευξη της αειφόρου
ανάπτυξης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Θα πρέπει όλοι από κοινού
να αναγνωρίσουμε και να προωθήσουμε τον ρόλο των γυναικών στον
θεσμό της Οικογενειακής Γεωργίας», δήλωσε ο Υπουργός.
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Από την ευρωπαϊκή
ατζέντα
Ερωτόκριτος Φάχμι
Λειτουργός Tύπου

Εκδήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια του Παγκόσμιου
Διαλόγου για την Οικογενειακή Γεωργία
Με μεγάλη επιτυχία, διεξήχθη
στις 27 Οκτωβρίου στη Ρώμη,
εκδήλωση που συνδιοργάνωσε
η Κυπριακή Δημοκρατία με τον
Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων (FAO) των Ηνωμένων
Εθνών, με θέμα «Ο ρόλος της
γυναίκας στην οικογενειακή
γεωργία». Η εκδήλωση οργανώθηκε στα πλαίσια του Παγκόσμιου Διαλόγου για την Οικογενειακή Γεωργία.
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης
ήταν ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ.
Νίκος Κουγιάλης. Χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο Γενικός Διευθυντής
του FAO, η Γενική Διευθύντρια του
World Food Programme (WFP) των

Ηνωμένων Εθνών, ο Γραμματέας
του International Fund for Agricultural
Development (IFAD) των Ηνωμένων
Εθνών, καθώς και ο Πρέσβης/Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής
Δημοκρατίας για τους Οργανισμούς
των Ηνωμένων Εθνών στη Ρώμη.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πληθώρα Υπουργών, Πρέσβεων, καθώς και Μόνιμων Αντιπρόσωπων από διάφορες Χώρες.
Στην ομιλία του ο Υπουργός, μεταξύ
άλλων, ανέφερε ότι, ο ρόλος και η παρουσία των γυναικών στην οικογενειακή γεωργία συμβάλλει στη διατήρηση
του κοινωνικού ιστού και στην περαιτέρω ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, στην αναζωογόνηση των τοπικών
οικονομιών, στην αειφόρο ανάπτυξη
της υπαίθρου, στην ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, καθώς και στη
διασφάλιση και ανάδειξη της πολιτιστι-

κής κληρονομιάς και παραδοσιακής
κουλτούρας. Ο κ. Υπουργός, κλείνοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι η
γυναίκα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της
αγροτικής οικονομίας.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στην Έκθεση Κυπριακών
Παραδοσιακών Προϊόντων και Τροφίμων που διοργάνωσε ο Πρέσβης της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγία
Έδρα και Μόνιμος Αντιπρόσωπος
στους Οργανισμούς των Ηνωμένων
Εθνών στη Ρώμη κ. Γ. Πουλίδης.
Τόσο ο Γενικός Διευθυντής του FAO,
όσο και η Γενική Διευθύντρια του
WFP συνεχάρησαν την Κυπριακή
Δημοκρατία που επέλεξε να αναδείξει
αυτό το σημαντικό θέμα, δηλαδή, τη
γυναίκα στην οικογενειακή γεωργία.

Συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
στο 9ο Συνέδριο MEDPOWER 2014, στην Αθήνα
Την ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και
τις προσπάθειες που καταβάλλει η
Κύπρος προς αυτή τη κατεύθυνση είχε
την ευκαιρία να αναδείξει ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης
σε χαιρετισμό του στο 9ο Συνέδριο
MEDPOWER 2014, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου, στην Αθήνα. Το 9ο Μεσογειακό Συνέδριο για την
Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και
Μετατροπή Ενέργειας (MEDPOWER
2014) εντάσσεται σε μια σειρά από
συνέδρια που έχουν δημιουργήσει
μια σημαντική ενεργειακή πλατφόρμα
στην περιοχή της Μεσογείου.
H ανάγκη για αποτροπή της καταστροφής του περιβάλλοντος αποτελεί
την μεγαλύτερη πρόκληση που έχει
να αντιμετωπίσει σήμερα ο τομέας
της ενέργειας, δήλωσε ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας ότι

H ανάγκη για αποτροπή της
καταστροφής του περιβάλλοντος αποτελεί τη μεγαλύτερη
πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα ο τομέας της
ενέργειας
η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν αποκτήσει
σήμερα ανησυχητικές διαστάσεις.
Οι επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, στην οποία
ανήκει και η Κύπρος, αναμένονται να
είναι αρνητικές και για αυτόν τον λόγο
η Κυπριακή Κυβέρνηση και τα γειτονικά κράτη λαμβάνουν τα απαραίτητα
μέτρα προς αντιμετώπιση αυτών των
επιπτώσεων, ανέφερε ο Υπουργός.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
έχει δείξει εμπράκτως την αποφασι-

στικότητά της να συνεισφέρει στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Έχει προχωρήσει στον καθορισμό
βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης σε ό,τι αφορά
την αποτελεσματική διαχείριση των
υδρογονανθράκων, ενώ ήδη έχει συσταθεί το Συμβουλίο Ενεργειακής Πολιτικής για τον καθορισμό μακροχρόνιας στρατηγικής, δήλωσε.
Μέσα στις συνθήκες της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που βιώνουμε οι τομείς του Περιβάλλοντος αλλά
και οι απαραίτητες δράσεις προς
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και
στις προσπάθειες που καταβάλλονται
από όλα τα κράτη της περιοχής για
οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, δήλωσε ο κ.
Κουγιάλης, υποδεικνύοντας ότι οι σημερινές δυσκολίες μπορούν να μετατραπούν σε μελλοντικές ευκαιρίες.
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Φυσικοί εχθροί των τρωκτικών στην Κύπρο
Χάρης Νικολάου
Δασικός Λειτουργός
στο Τμήμα Δασών

Τ

α τρωκτικά, είναι ζώα μεγάλης προσαρμοστικότητας με πολύ ραγδαίο ρυθμό αναπαραγωγής γι’ αυτό
και τα συναντούμε σε όλες σχεδόν τις γωνιές της Γης σε μεγάλους αριθμούς. Καταστρέφουν ένα μεγάλο
μέρος των αποθεμάτων τροφών του ανθρώπου, είτε άμεσα καταναλώνοντάς τα ή έμμεσα, μολύνοντάς τα
με τα περιττώματά τους. Επιπλέον, τα ζώα αυτά είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση μιας σειράς μολυσματικών
ασθενειών όπως η πανώλη, ο τυφοειδής πυρετός και η λύσσα. Από την άποψη αυτή, η αποτελεσματική και
αδιαπραγμάτευτη καταπολέμηση των ζώων αυτών είναι απαραίτητη.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν υπάρχουν υγιείς
και ανέξοδοι τρόποι ελέγχου των τρωκτικών με μια πιο
οικολογική προσέγγιση ώστε να αποφεύγονται χημικά
σκευάσματα και άλλες ζημιογόνες για το περιβάλλον και
την οικονομία, μέθοδοι καταπολέμησης. Αν αφήσουμε τη
φύση να λειτουργήσει από μόνη της, διατηρώντας τους
φυσικούς εχθρούς των τρωκτικών σε υψηλά επίπεδα,
ώστε να διαδραματίσουν τον ρόλο που έχουν στο περιβάλλον, οι πληθυσμοί των τρωκτικών θα μειωθούν σε
επίπεδα που πλέον δεν θα επηρεάζουν στον βαθμό που
συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Kάποια είδη που λειτουργούν ως φυσικοί εχθροί των
τρωκτικών, αναφέρονται στη συνέχεια.
Το ανθρωποπούλι, (Tyto alba), είναι μια μετρίου μεγέθους κουκουβάγια που διαφέρει από τα άλλα είδη κουκουβάγιας αφού έχει ένα χαρακτηριστικό καρδιοειδές
σχήμα προσώπου και, συγκριτικά, μακριά πόδια. Όπως
και τα περισσότερα αρπακτικά πουλιά, σκοτώνει τη λεία
του για να τραφεί. Η διατροφή του περιλαμβάνει στην
μεγάλη πλειοψηφία μικρά θηλαστικά, κυρίως τρωκτικά,
καθώς και πουλιά. Το πιο κοινό είδος της διατροφής του
είναι τα ποντίκια και οι νυφίτσες. Από επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες περιοχές στην Κύπρο
αλλά και σε άλλες χώρες μετά από ανάλυση των εμεσμάτων (pellets), ή και από απευθείας παρατηρήσεις, έχει
διαπιστωθεί ότι το 93-99% της διατροφής του αποτελείται από τρωκτικά.
Φωλιάζει συνήθως σε τρύπες παλαιών κτιρίων και γκρεμών με σχετικά άνετο εσωτερικό το οποίο διατηρείται

Εικόνα 1: Aνθρωποπούλι

σκοτεινό. Τα νεαρά παραμένουν στη φωλιά για περίπου
εννιά βδομάδες μετά την εκκόλαψη. Οι ανάγκες τους για
φαγητό κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη φωλιά
είναι αυξημένες αφού τα μεγαλύτερα μπορούν να καταναλώνουν μέχρι και 10 τρωκτικά το καθένα κάθε βράδυ.
Αυτό αποδεικνύει τη χρησιμότητα των πουλιών αυτών
υπέρ της βιολογικής καταπολέμησης των τρωκτικών χωρίς τη χρήση δηλητηρίων και χημικών σκευασμάτων και
πόσο χρήσιμα μπορούν να αποδειχτούν για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους.
Τοποθετώντας τεχνητές φωλιές σε περιοχές όπου βρίσκονται ανθρωποπούλια τα ενθαρρύνουμε να παραμένουν σε αυτές τις περιοχές. Έστω και αν δεν είναι κοινά
σε μια περιοχή οι τεχνητές φωλιές μπορούν να προσελκύσουν ένα περιπλανώμενο ζευγάρι να παραμείνει στην
περιοχή. Σε περιοχές όπου το είδος είναι κοινό η τοποθέτηση τεχνητών φωλιών θα βοηθήσει τα ανθρωποπούλια
να αναπαραχθούν και να αποικίσουν περιοχές όπου δεν
είναι και τόσο κοινά.
Ο σπιζαετός ή περδικοσιάχινο, (Aquila fasciata), έχει
μήκος σώματος 65-72 cm και άνοιγμα φτερούγων 150180 cm. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος και σημασία είδος αρπακτικού που ζει στην Κύπρο μετά από
τον γύπα. Ζει σε περιοχές με αραιή δασώδη καθώς και
θαμνώδη βλάστηση ενώ φωλιάζει σε ψηλά πεύκα κατά
την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου γεννώντας 2-3
αυγά. Τρέφεται με θηλαστικά, πουλιά και ερπετά, ενώ,
η πέρδικα μαζί με την ποντίκα αποτελούν το μεγαλύτερο
ποσοστό στη διατροφή του.
Φυσικοί εχθροί των τρωκτικών, σε μικρότερο βαθμό,
αποτελούν και άλλα αρπακτικά πουλιά είτε ημερόβια είτε
νυχτόβια όπως για παράδειγμα η αετογερακίνα (Buteo
rufinus), το διπλοσάινο (Accipiter gentilis) και ο αρκόθουπος (Asio otus). Όλα τα αρπακτικά πουλιά συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα είδη πτηνών του νόμου
που προνοεί για την προστασία και διαχείριση άγριων
πτηνών και θηραμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας του
2003 καθώς και στην ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των πουλιών 2009/147/EC.
Η αλεπού, (Vulpes vulpes) είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θηλαστικό της κυπριακής πανίδας μετά το αγρινό.
Είναι ζώο που πάντοτε πρωταγωνιστούσε σε διάφορες
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Εικόνα 2: Mαύρο φίδι

Εικόνα 3: Tεχνητή φωλιά για ανθρωποπούλια

παραδόσεις του νησιού μας, σε θρύλους, παροιμίες
αλλά ακόμα και σε πολλά παραμύθια και ιστορίες από
πολύ παλιά. Πάντοτε αναφερόταν ως ζώο πονηρό αλλά
συνάμα ζημιογόνο για τον άνθρωπο, πράγμα που έχει
περάσει στις συνειδήσεις πολλών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια όχι και τόσο καλή εντύπωση για το είδος
αυτό. Από τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και από μελέτες
πανεπιστημιακών ινστιτούτων για τις τροφικές συνήθειες
της αλεπούς, προκύπτει ότι είναι παμφάγο αλλά συνάμα
ευρυφάγο αρπακτικό, δηλαδή η τροφή της αποτελείται,
κυρίως, από είδη τα οποία απαντούν σε αφθονία και η
σύλληψη τους είναι σχετικά εύκολη. Τα βασικά είδη τροφής της αλεπούς είναι τα τρωκτικά και ακολουθούν έντομα, πτηνά, φρούτα, βολβοί φυτών, αυγά, σκουλήκια, καθώς και πτώματα μεγάλων θηλαστικών. Επίσης, έρευνες
αποδεικνύουν ότι η επίδραση της αλεπούς σε θηραματικά είδη, όπως λαγούς και περδίκια είναι πολύ μικρή ενώ,
αντίθετα, ο ρόλος της στη γεωργία είναι πολύ ευεργετικός λόγω του ελέγχου που ασκεί στους πληθυσμούς των
τρωκτικών και των ακρίδων. Γεννά 3-6 μικρά μέσα στην
άνοιξη, αλλά περισσότερο από το 50% των μικρών πεθαίνει πριν την ενηλικίωση λόγω έλλειψης τροφής αλλά
και των διαφόρων κινδύνων που τα απειλούν.

Tα είδη που αναφέρονται πιο πάνω βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας αποτελώντας ευαίσθητους
οργανισμούς, που η παρουσία τους αποτελεί όχι μόνο
δείκτη ποιότητας του περιβάλλοντος που ζουν, αλλά και
σοβαρό φυσικό εχθρό των τρωκτικών, αφού, όπως αναφέρθηκε, αποτελούν κύριο μέρος της διατροφής τους.
Για να τα βοηθήσουμε να διαδραματίσουν τον ρόλο που
μπορούν στη φύση βοηθώντας και τον άνθρωπο στη
μάχη κατά των τρωκτικών, προτείνονται κάποια μέτρα
που ο κάθε αγρότης ή ο οποιοσδήποτε έρχεται σε επαφή
με τη φύση, μπορεί να εφαρμόσει.
1. Κατασκευή τεχνητών φωλιών για το ανθρωποπούλι
(εικόνες 3&4).
2. Διατήρηση των παραδοσιακών ξερολιθιών αφού αποτελούν χώρους κατάλληλους για ερπετά.
3. Σεβασμός και μη παρενόχληση των ειδών αυτών ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αναπαραγωγής.

Τα φίδια ανήκουν στην κατηγορία των ερπετών, είναι
ζώα χωρίς πόδια, με μακρύ ευέλικτο σώμα καλυμμένο
από φολίδες (λέπια). Η διατροφή των ερπετών αποτελείται κυρίως από θηλαστικά, πουλιά, αμφίβια αλλά και
έντομα. Θεωρούνται από τους πιο σημαντικούς φυσικούς εχθρούς των τρωκτικών ενώ, επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η απουσία τους από συγκεκριμένες περιοχές έχει οδηγήσει στη δραματική αύξηση
των τρωκτικών με όλες τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες.
Τα είδη τα οποία αποτελούν φυσικό εχθρό των τρωκτικών στην Κύπρο αφού τρέφονται κατά μεγάλο βαθμό
από αυτά είναι η φίνα (Macrovipera lebetina), η σαΐττα,
(Malpolon insignitus), τo μαύρο φίδι ή θερκό, (Dolichophis
jugularis) και o δρόπης, (Hemorrhois nummifer).

Εικόνα 4: Διαστάσεις κατασκευής τεχνητής φωλιάς για
ανθρωποπούλι (υλικό κατασκευής Marine plywood πάχους
10-12mm)

Για πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών
φωλιών, αλλά και για οτιδήποτε άλλο σχετικό με το άρθρο, μπορείτε
να επικοινωνείτε με το Τμήμα Δασών στο τηλέφωνο 22805532.

Βιβλιογραφία
• Barn owls and Kestrels. The farmer’s friends – Biological pest control at Sde Eliyahu and in Israel – Ran Levy-Yamamory – Har-Ya’ar Books,
2011.
• Οι τροφικές συνήθειες της Αλεπούς (Vulpes vulpes). Μελέτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996.
• Τα ερπετά και τα αμφίβια της Κύπρου. Χ. Νικολάου, Π. Παφίλης, Π. Λυμπεράκης - Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, 2014.
• Τα πουλιά που φωλιάζουν στην Κύπρο. Λ. Κουρτελλαρίδης – Πολιτιστικό ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, 1998.

38 • ΑΓΡΟΤΗΣ

Οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία
Αλέκος Νικολάου
Λειτουργός Γεωργίας
στο Tμήμα Γεωργίας

Η

χρησιμοποίηση της οργανικής ουσίας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους
ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων και αποτελούσε τον κύριο και μοναδικό τρόπο βελτίωσης
της γονιμότητας του εδάφους με θρεπτικά στοιχειά. Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων εξαρτάται
κατά κύριο λόγο από την γονιμότητα και παραγωγικότητα των εδαφών και για τον λόγο αυτό, τόσο
η ποιοτική όσο και η ποσοτική παραγωγή πρέπει να βασίζεται στην προσθήκη των απαραίτητων
θρεπτικών στοιχείων στις ποσότητες που χρειάζεται η κάθε φυτεία. H οργανική ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς σκοπούς και αποτελεί μια σημαντική πηγή θρεπτικών στοιχείων σε άζωτο, φωσφόρο, κάλι και ιχνοστοιχεία, τα οποία συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση της γονιμότητας και
παραγωγικότητας των εδαφών.
Αν θα θέλαμε να δώσουμε ένα γενικό όρο για το τι
είναι οργανική ουσία θα λέγαμε ότι η οργανική ουσία
είναι όλα τα οργανικά υπολείμματα φυτικής και ζωικής
προέλευσης, δηλαδή όλα τα φρέσκα μέχρι και τα πλήρως αποσυνθεμένα φυτικά μέρη και όλοι οι ζωντανοί
και νεκροί μικροοργανισμοί του εδάφους. H οργανική ουσία εφαρμόζεται ευρέως από τους γεωργούς σε
συνδυασμό με την χρήση των ανόργανων χημικών λιπασμάτων στο έδαφος. Σημειώνεται ότι, τα τελευταία
χρόνια, παρουσιάζεται αυξημένο το ενδιαφέρον για
χρησιμοποίηση της οργανικής ουσίας.

Η ωφέλεια που έχουμε με τη χρήση της μπορεί να
χωριστεί σε έμμεση και άμεση. Ως άμεση θεωρείται
η προσφορά των διαφορετικών θρεπτικών στοιχείων
στο έδαφος. Η έμμεση επίδραση της οργανικής ουσίας οφείλεται στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας του εδάφους, η οποία είναι πολλαπλή και
μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως:
1. Αύξηση της υδατοϊκανότητας: Η οργανική ουσία
έχει την ικανότητα να συγκρατεί μεγάλες ποσότητες
υγρασίες και η προσθήκη της στο έδαφος αυξάνει την
διαθέσιμη υγρασία στις ρίζες. Αυτό συνεπάγεται ότι
όταν προστεθεί στα ελαφρά αμμώδη εδάφη, αυτά συγκρατούν μεγαλύτερη ποσότητα νερού περιορίζοντας
στο ελάχιστο τις οποιεσδήποτε απώλειες. Στα βαριά
αργιλώδη εδάφη προκαλεί αύξηση του πορώδους και
της διαπερατότητας βελτιώνοντας έτσι την στράγγιση
και τον αερισμό του εδάφους.
2. Επίδραση στο pΗ: Όταν έχουμε αποσύνθεση της
οργανικής ουσίας τότε παράγονται διάφορα οξέα με
αποτέλεσμα να αυξάνεται η οξύτητα του εδάφους.
Αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε έχει βαρυσήμαντη
ωφέλεια, μιας και τα εδάφη της Κύπρου είναι ελαφρώς αλκαλικά, δηλαδή με pH μεγαλύτερο του επτά,
με αποτέλεσμα να γίνεται δυσκολότερα η πρόσληψη
διάφορων ιχνοστοιχείων, ιδιαίτερα του σιδήρου και
του ψευδαργύρου.
3. Επίδραση στην εναλλακτική ικανότητα: Η εναλ-

λακτική ικανότητα του εδάφους αποτελεί μια από τις
ποιο σημαντικές χημικές ιδιότητές του. Εκφράζει την
ικανότητα που έχει το έδαφος στο να συγκρατεί τα
διάφορα θρεπτικά στοιχεία σε αφομοιώσιμη μορφή.
Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε πως με την προσθήκη της οργανικής ουσίας αυξάνεται η δυνατότητα
του εδάφους να αποθηκεύει θρεπτικά στοιχεία. Στην
πράξη τούτο έχει μεγαλύτερη σημασία στα αμμώδη παρά στα αργιλώδη εδάφη, γιατί περιορίζεται το
υπερβολικό ξέπλυμα των θρεπτικών στοιχείων.
4. Υπόστρωμα ανάπτυξης μικροοργανισμών: Η
οργανική ουσία προσφέρει το οργανικό υπόστρωμα
για την δράση και πολλαπλασιασμό των διαφόρων
μικροοργανισμών. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η αποσύνθεση και απελευθέρωση των διαφόρων
θρεπτικών στοιχείων.
Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη μείωση της οργανικής ουσίας στο έδαφος
Τονίζεται ότι οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν
να επηρεάσουν την μείωση της οργανικής ουσίας στο
έδαφος οφείλονται, κυρίως, στο κλίμα, στην σύνθεση του εδάφους, στη στράγγιση του εδάφους και στη
χρήση του εδάφους, όπως αναπτύσσονται πιο κάτω:
1. Το κλίμα: Η οργανική ουσία αποσυντίθεται ταχύτερα στις υψηλότερες θερμοκρασίες και επομένως τα
εδάφη στα θερμότερα κλίματα τείνουν να περιέχουν
λιγότερο ποσοστό οργανικής ουσίας, όπως δηλαδή τα
εδάφη της Κύπρου που χαρακτηρίζονται πολύ φτωχά
σε οργανική ουσία, σε ποσοστό περίπου του ενός τοις
εκατόν (1%). Σε αντίθεση με τα εδάφη άλλων χωρών
όπως για παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών και
όχι μόνο που το ποσοστό της οργανικής ουσίας στο
έδαφος ξεπερνά το έξι τοις εκατόν (6%).
2. Η σύνθεση του εδάφους: Τα λεπτόκοκκα εδάφη
τείνουν να έχουν περισσότερη οργανική ουσία σε σύγκριση με τα χονδρόκοκκα εδάφη.
3. Η στράγγιση του εδάφους: Όσο πιο πολύ υγρασία συγκρατεί το έδαφος, τόσο λιγότερο οξυγόνο είναι
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διαθέσιμο για την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας
με αποτέλεσμα η οργανική ουσία να αυξάνεται.
4. Η χρήση του εδάφους: Με το όργωμα/καλλιέργεια του εδάφους αναμειγνύεται το οξυγόνο με το έδαφος και αυξάνεται η μέση θερμοκρασία του, συμβάλλοντας κατά συνέπεια στην πιο γρήγορη αποσύνθεση
της οργανικής ουσίας. Γενικά, η καλλιέργεια του εδάφους αποφέρει λιγότερη οργανική ουσία σε σύγκριση
με εκείνη που αποφέρει η φυσική βλάστηση.
Είδη των οργανικών ουσιών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
Τα κυριότερα είδη των οργανικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι, κυρίως, οι ζωικές κοπριές, η χλωρή λίπανση, τα φυτικά υπολείμματα και
τα οικιακά λύματα, όπως:
1. Ζωικές κοπριές: Η κυριότερη μορφή οργανικής
ουσίας που χρησιμοποιείται στην Κύπρο, είναι όλα τα
είδη ζωικής κοπριάς. Η περιεκτικότητα της σε θρεπτικά στοιχεία διαφέρει ανάλογα με το είδος και τη διατροφή των ζώων.
2. Χλωρή λίπανση: Με τον όρο χλωρή λίπανση
εννοούμε την καλλιέργεια διαφόρων φυτών, κυρίως
ψυχανθών και την ενσωμάτωση τους στο έδαφος. Το
καλύτερο στάδιο ενσωμάτωσης τους είναι όταν βρίσκονται στο στάδιο της πλήρης άνθησης γιατί τότε τα
φυτά έχουν αποκτήσει περίπου 80-90% της φυτομάζας και της περιεκτικότητας τους σε άζωτο.
3. Φυτικά υπολείμματα: Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται όλα τα είδη των φυτικών υπολειμμάτων
που συνήθως είναι ξυλοποιημένα. Αυτά προσφέρουν

Εικόνα 1: Κομποστοποιημένη οργανική ουσία, έτοιμη για χρήση

στο έδαφος μικρές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων,
αυξάνουν όμως την οργανική ουσία.
4. Οικιακά λύματα: Με τη λειτουργία των βιολογικών
σταθμών επεξεργασίας οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων άρχισε η παραγωγή μιας νέας μορφής
οργανικής ουσίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, τα οικιακά
λύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γεωργικούς
σκοπούς, νοουμένου ότι πάντοτε πληρούν τους ισχύοντες περιορισμούς και προϋποθέσεις.
Γενικά συμπεράσματα τα όποια έχουν διαπιστωθεί
σχετικά με τη συμβολή της οργανικής ουσίας αφορούν, κυρίως, τη βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων
του εδάφους. Η αξία της οργανικής ουσίας είναι μεγάλη τόσο στα αμμώδη και αργιλλώδη εδάφη όσο
και στα πολύ ασβεστώδη. Οι εδαφολογικές συνθήκες της Κύπρου καθιστούν πολύ δύσκολή την αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος και είναι
ανάγκη να γίνεται η προσθήκη της τακτικά (κάθε 3
χρόνια). Οι ποσότητες της οργανικής ουσίας που
μπορεί να προστεθούν στο έδαφος ανά δεκάριο καθορίζονται κατά κύριο λόγο από την περιεκτικότητα
της σε άζωτο. Οι ζωικές κοπριές δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν απεριόριστα, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες στα άλατα φυτείες γιατί περιέχουν μεγάλες
συγκεντρώσεις διαφόρων αλάτων, κυρίως νατρίου
και χλωρίου. Οι χωνεμένες οργανικές ουσίες περιέχουν λιγότερα ζιζάνια και μικρότερες ποσότητες
αλάτων.
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Νέα Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

Τ

ο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο υλοποιώντας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 μια σειρά από δράσεις, κλείνει τον κύκλο εργασιών
του για το έτος και προετοιμάζεται
για τη νέα χρονιά. Αξιολογώντας τις
εργασίες του και αναδεικνύοντας
τα δυνατά σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί, κλείνει ένα
κύκλο εργασιών που ξεκίνησαν τον
Νοέμβριο του 2008, με την έναρξη
της επίσημης λειτουργίας του. Προχωρώντας στη νέα χρονιά και στη
νέα Προγραμματική Περίοδο 20142020, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην
εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής.
Ο αναβαθμισμένος ρόλος του και η
δυναμική που έχει αναπτυχθεί, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη
να αναδείξουν το Δίκτυο σαν το
«εργαλείο» το οποίο θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ώστε να

διαδώσουν τη γνώση και την εμπειρία μεταξύ των αγροτικών εταίρων
με αποτελεσματικό τρόπο.
Υλοποιώντας το σχέδιο επικοινωνίας του, επιδιώκει μέσω κατάλληλων μεθόδων διάχυσης της πληροφόρησης, την ευρύτερη δυνατή
ενημέρωση για τις ευκαιρίες που
προσφέρει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την
καλύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.
Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού για
το Πρόγραμμα, συμμετείχε με το
περίπτερο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στην Αγροτική Έκθεση που
πραγματοποιήθηκε από τις 7 μέχρι
και τις 9 Νοεμβρίου 2014 στη Λευκωσία. Λειτουργοί του Δικτύου, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με
το κοινό και να τους ενημερώσουν

για το προσχέδιο του Προγράμματος και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που θα προσφέρονται μετά την
έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2014, το
ΕΑΔ συμμετείχε με εκπρόσωπό
του στην πρώτη συνάντηση των
εκπροσώπων των Δικτύων που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Σκοπός της συνάντησης, ήταν
η ενημέρωση των εκπροσώπων
για τη σύσταση και τους τρόπους
λειτουργίας του νέου Ευρωπαϊκού
Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη καθώς και για τη δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου
για την Καινοτομία. Δόθηκαν, επίσης, οδηγίες και πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για την καλύτερη σύσταση και λειτουργία των
Ομάδων Διαχείρισης των Εθνικών
Αγροτικών Δικτύων των διαφόρων
κρατών μελών.

∞°ƒ√∆∏™
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Οίνων Νέα
Τα κρυφά του οίνου
Θουκής Γεωργίου
Λειτουργός Γεωργίας Α΄
στο Τμήμα Γεωργίας
και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Οίνων

Π

αραγωγοί με όραμα, επενδύσεις σε επισκέψιμα οινοποιεία και σωστά διαρθρωμένοι ορεινοί
αμπελώνες. Ναι, η οινική Κύπρος έχει προοδεύσει και η πρόοδος αυτή συντελείται σταθερά
και με τα προβλεπόμενα βήματα μέσα από την στοχευμένη κατεύθυνση του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης της Αμπελουργίας 2014-2018. Ποια είναι αυτά τα βήματα; Ο στόχος της προώθησης του ονόματος της οινικής Κύπρου στις αγορές του εξωτερικού και της καινοτομίας στον
αμπελοοινικό τομέα.
Το σύντομο αυτό άρθρο αυτό δεν έχει γραφτεί μόνο για όσους είναι οινόφιλοι. Απεναντίας, έχει
γραφτεί και για όσους δεν είναι! Για να είμαι όμως ειλικρινής δεν πιστεύω, και ούτε θα πιστέψω,
πως υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος στις αναπτυγμένες κοινωνίες, ο οποίος όταν γνωρίσει τον
καλό οίνο, δεν θα τον αγαπήσει ως ένα αληθινό δώρο της φύσης. Όσοι λοιπόν δεν πίνουν οίνο,
ας κάνουν αρχή με τις πάμπολλες επιλογές που προσφέρουν τα οινοποιεία της Κύπρου. Ας
ξεκινήσουν με ένα λευκό αρωματικό ξυνιστέρι από τα αμπελοτόπια της Πάφου ή με ένα ροζέ
από μαραθεύτικο, τελευταίας σοδειάς, από τις παρυφές του Τροόδους. Αν μετά από αυτές
τις πρώτες δοκιμές εξακολουθούν να μην πείθονται, ας κάνουν μια τελευταία προσπάθεια
με μια μελιαστή Κουμανδαρία. Πληθωρική, μυρωδάτη που αποκλείεται να μην αρέσει σε
νέους, ηλικιωμένους, άντρες και γυναίκες.
Μερικά μικρά κρυφά, μεγάλες αλήθειες
 Εάν θέλετε να μεταγγίσετε έναν ερυθρό οίνο που έχει κατακάθια και δεν έχετε
μια ειδική καράφα, πάρτε μια απλή γυάλινη κανάτα νερού. Την ίδια σχεδόν δουλειά θα κάνει!
 Βρίσκεστε σε μια παρέα που μιλάει πολύ για τον οίνο και νιώθετε άσχημα
που δεν μπορείτε να εκφραστείτε με την ίδια άνεση; Κανένα πρόβλημα! Μιλήστε για τα κόκκινα φρούτα που εντοπίζετε στο άρωμα του ερυθρού οίνου
ή για τα λευκά φρούτα στο άρωμα του λευκού οίνου.
 Εάν είναι δυνατό χρησιμοποιείτε τον ίδιο οίνο στη μαγειρική σας με
αυτό που θα σερβίρετε στο τραπέζι σας!
 Η ποιότητα του οίνου είναι εντελώς υποκειμενική και καθαρά θέμα
γούστου. Ο καλύτερος οίνος είναι αυτός που αρέσει σε εσάς!
 Ο καλός οίνος είναι πάντοτε ακριβός. Καμία σχέση! Υπάρχουν λογικά τιμολογημένοι οίνοι με εξαιρετική ποιότητα αλλά και πανάκριβοι
οίνοι με πολύ χαμηλότερη ποιότητα.
 Δεν σας αρέσουν οι γλυκοί οίνοι για οποιοδήποτε λόγο. Μη δηλώσετε εχθρός τους προτού δοκιμάσετε μια φυσική Κουμανδαρία
χωρίς ενδυνάμωση με αλκοόλη. Δεν έχω ακούσει ακόμη ακούσει
κάποιον που να την έχει δοκιμάσει και να μην την έχει λατρέψει!
 Δεν θυμάστε ποτέ τους οίνους που έχετε δοκιμάσει; Πάρτε σημειώσεις. Θα σας βοηθήσουν να κατηγοριοποιήσετε στο μυαλό
σας τα διάφορα είδη και τις διαφορετικές ποιότητες.

●
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Μελισσοκομικά
Νέα
Η κυπριακή φυλή μελισσών (Apis mellifera cypria)
ΧριστάκηςΤοφαρής
Λειτουργός Γεωργίας και
Ελένη Χριστοφόρου
Έκτακτη Επιθεωρήτρια Γεωργίας
στο Tμήμα Γεωργίας

Αρκετοί ερευνητές που ασχολούνται με τις διάφορες φυλές μελισσών προσπαθούν να διακρίνουν
μέσα από μεθόδους και τεχνικές
(ισοενζυμική ανάλυση, μιτοχονδριακό DNA, κλασική και γεωμετρική
μορφομετρία) τη γενετική δομή της
μέλισσας. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να εξαχθούν πληροφορίες για την προέλευσή της, να συσχετισθούν χαρακτηριστικά της με
γενετικές διαφοροποιήσεις και να
βελτιωθούν με κατάλληλη επιλογή,
να διαπιστωθεί η ανάμειξη διαφορετικών πληθυσμών και να ταυτοποιηθεί η ντόπια μέλισσα. Η κυπριακή φυλή μελισσών μελετήθηκε
από τους Θρασυβούλου, (1974)
όπου περιγράφονται τα βασικά βιομετρικά χαρακτηριστικά της φυλής,
Χαραλαμπίδη, (1991) Βιολάρη,
(1993) και Μπουγά, (1998) όπου
και καταδεικνύονται διαφορές στα
πιο πάνω χαρακτηριστικά, ένδειξη
ότι η κυπριακή φυλή έχει υβριδιστεί
σε κάποιο βαθμό.
Συμπερασματικά, η κυπριακή μέλισσα έχει υποστεί επιδράσεις από
ξένες φυλές, διατηρούνται όμως
αρκετά αμιγή χαρακτηριστικά και
μπορεί να διακριθεί από άλλες
φυλές. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό και υποστηρίζεται από τους
μελετητές είναι ότι η μέλισσα της
Κύπρου είναι μοναδική επειδή έχει
προσαρμοστεί σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι η
εισαγωγή άλλων φυλών μελισσών
βραχυπρόθεσμα μπορεί να αποδείξει ότι έχουμε καλά αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα ωστόσο
πιθανότατα να μη μας ευνοήσει αν
λάβουμε υπόψιν ότι η φύση βρίσκει
πάντοτε δικό της τρόπο να ισορροπεί. Το πλέον σημαντικό είναι πως
σε μια τέτοια περίπτωση, οι κηφήνες από μελίσσια με βασίλισσες
ξένης φυλής θα διασταυρωθούν
ανεξέλεγκτα με βασίλισσες του τοπικού πληθυσμού μελισσών και ως
γνωστό οι υβριδισμένοι πληθυσμοί
είναι περισσότερο ευάλωτοι στις
ασθένειες
Συμπεριφορά της κυπριακής
φυλής μελισσών
Ανάλογα με τον τρόπο με τον
οποίο τα μελίσσια έκτιζαν τις φυσικές τους κηρήθρες στα τζιβέρτια, οι μελισσοκόμοι στην Κύπρο
τα χαρακτήριζαν με διαφορετικές
ονομασίες. Τα σμήνη τα οποία
κατασκεύαζαν τις κηρήθρες τους
κατά μήκος του τζιβερτιού, με την
κηρήθρα δηλαδή να αρχίζει από
το ένα στόμιο και να καταλήγει στο
αντίθετο, τα ονόμαζαν «οξύτες»
και χαρακτηρίζονταν ως επιθετικά
και πολύ παραγωγικά.
Λιγότερο επιθετικά συμπεριφέρονται οι «σπαθκιάδες», οι μέλισσες
των τζιβερτιών εκείνων των οποίων
η κατασκευή των κηρηθρών είναι

διαγώνιος. Υπάρχουν επίσης και
τα σμήνη «κοσκινάδες» των οποίων η κατασκευή των κηρηθρών γίνεται εγκάρσια προς τον άξονα του
τζιβερτιού.
Τελευταία, έχει αποδειχθεί ότι η
κυπριακή φυλή μελισσών έχει ένα
μοναδικό τρόπο συμπεριφοράς
και άμυνας για την αντιμετώπιση
της ανατολίτικης σφήκας (Vespa
orientalis) φράσσοντας τα αναπνευστικά στίγματα που βρίσκονται στην κοιλιά της σφήκας και
προκαλώντας της ασφυξία (Παπαχριστοφόρου και συν., 2008).
Επομένως, αποτελεί υποχρέωση
του καθενός από εμάς να προστατεύσει και να διατηρήσει την
κυπριακή φυλή μελισσών με τα
όποια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα μπορεί να έχει. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα πρέπει να είμαστε
έτοιμοι να δεχθούμε τις επιπτώσεις
που η εισαγωγή άλλων φυλών θα
επιφέρει.

Εικόνα 1: Εγκαταλειμένος πλινθάρινος
μελισσιώνας στην Αλαμινό
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Γεωργοοικονομικά

Η εφαρμογή του LEADER στην Κύπρο
Eλένη Mυτιληναίου Iωάννου
Λειτουργός Γεωργίας A΄
στο Tμήμα Γεωργίας

Κ

άτω από τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή κοινωνία, πρωτοβουλίες όπως αυτή του LEADER (Link Between Actοrs for the Development of the Rural
Economy) καλούνται, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Μια προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω», όπως είναι
το LEADER, δίνει νέες ευκαιρίες στους κατοίκους της υπαίθρου και μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.
Η προσέγγιση LEADER ξεκίνησε να εφαρμόζεται
στην ΕΕ από το 1991, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μέσω της αξιοποίησης
των τοπικών πρωτοβουλιών και δεξιοτήτων και ενθαρρύνοντας πρωτίστως τη διαθρωτική αλλαγή της
γεωργίας. Στο πλαίσιο του LEADER άρχισε να εφαρμόζεται, πιλοτικά στην αρχή, η προσέγγιση για την
αγροτική ανάπτυξη «από τη βάση προς την κορυφή», όπου συμμετείχαν ενεργά οι τοπικές κοινωνίες,
οι οποίες γίνονταν πλέον σχεδιαστές του μέλλοντος
των περιοχών τους. Μέσω του LEADER άρχισε η
συνένωση, σε τοπικό επίπεδο, διάφορων ιδεών και
έργων διάφορων φορέων και πόρων. Η ενθάρρυνση
που δόθηκε στους τοπικούς φορείς να βελτιώσουν
τις ικανότητες και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές
τους, δημιούργησε αίσθημα ευθύνης για συμμετοχή
στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία, ανέδειξε την
αξία των τοπικών πόρων και οδήγησε στη δημιουργία επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές.
Η προσέγγιση LEADER χρηματοδοτήθηκε μέσω
των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ από το 1991
μέχρι το 2006 (LEADER Ι (1991-1993), LEADER ΙΙ
(1994-1999) και LEADER+ (2000-2006). Κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013, η προσέγγιση LEADER ενσωματώθηκε στη συνολική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και αποτέλεσε τον Άξονα
Προτεραιότητας 4 των Προγραμμάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
τα κράτη μέλη.

Η υλοποίηση του LEADER γινόταν ανέκαθεν από τις
Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες είναι ουσιαστικά εταιρικές σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στις
οποίες μετέχουν εκπρόσωποι τοπικών δημοσίων και
ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπως
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ομάδες Παραγωγών,
ενώσεις επιχειρηματιών, κοινοτικές και εθελοντικές
οργανώσεις κτλ. Μέσα από τις ΟΤΔ, ενθαρρύνεται η
δικτύωση και η συνεργασία όλων των τοπικών φορέ-

Εικόνα 1: Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής στα παιδιά στο πλαίσιο του
έργου διακρατικής συνεργασίας: «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων» στο οποίο συμμετέχει η
«Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ»(Μέτρο 4.2)
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ων για τη δημιουργία και υλοποίηση ολοκληρωμένων
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης μέσω των οποίων
υλοποιούνται έργα και δράσεις που προσθέτουν αξία
και ανάπτυξη στην περιοχή τους.
Το LEADER ξεκίνησε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά
στην Κύπρο κατά την προγραμματική περίοδο 20072013, μέσα από τον 4ο Άξονα του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ). Στο πλαίσιο
του Άξονα 4-LEADER, το Τμήμα Γεωργίας προέβη
σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή των κυπριακών Ομάδων Τοπικής Δράσης
– LEADER και κατ’ επέκταση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες σχεδιάστηκαν με βάση την
«εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγιση και με την
ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού. Με την
ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων, εγκρίθηκαν
τέσσερις ΟΤΔ για να υλοποιήσουν τις στρατηγικές
τοπικής ανάπτυξης των περιοχών τους: η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ , η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ , η Αναπτυξιακή
Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ και η
Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» ΛΤΔ. Η συνολική δημόσια δαπάνη που κατανεμήθηκε στις ΟΤΔ
για την υλοποίηση των στρατηγικών τους, μέσα από
τις σχετικές συμβάσεις που υπέγραψαν με το Τμήμα
Γεωργίας στις 18/11/2009, ανήλθε στα 10.500.000
ευρώ.
Από τα τέλη του 2009 μέχρι και το 2015 οι τέσσερεις
εγκριμένες ΟΤΔ θα υλοποιούν τις στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης, μέσα από συγκεκριμένα καθεστώτα (θεματικές ενότητες) που στοχεύουν: (α) στη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας του τομέα γεωργίας, μέσω
της δημιουργίας ή του εκσυγχρονισμού των μονάδων
μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων
(Καθεστώς 4.1.1 /1.6 – Ιδιωτικές Επενδύσεις), (β)
στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου,
μέσω της διατήρησης και αναβάθμισης του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών (Καθεστώς
4.1.2/2.6.1 – Δημόσιες Επενδύσεις) και (γ) αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας (Καθεστώς
4.1.3/3.1-3.2 – Δημόσιες Επενδύσεις). Παράλληλα,
οι ΟΤΔ υλοποιούν έργα διατοπικής και διακρατικής
συνεργασίας, που κύριο στόχο έχουν να συνδέσουν
τους ανθρώπους με νέες ιδέες και προσεγγίσεις και να
ενθαρρύνουν με αυτό τον τρόπο την καινοτομία, την
επιχειρηματικότητα και την αναβάθμιση των τοπικών
υπηρεσιών. Τέλος, οι ΟΤΔ έχουν τη δυνατότητα να
υλοποιήσουν δράσεις, που αφορούν στη λειτουργία
των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), την απόκτηση
δεξιοτήτων και την εμψύχωση στην περιοχή με στόχο την επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης.

Η διαδικασία υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης καθορίζεται στο ΠΑΑ 2007-2013. Συγκεκριμένα, οι ΟΤΔ απευθύνθηκαν στον τοπικό πληθυσμό της περιοχής τους για την υλοποίηση των Καθεστώτων που περιλαμβάνονται στις στρατηγικές τους,
δημοσιεύοντας Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια οι ΟΤΔ αξιολόγησαν και επέλεξαν
τα έργα, τα οποία υποβλήθηκαν για τελική έγκριση
στην Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης και στις αντίστοιχες Μονάδες Εφαρμογής, οπότε και άρχιζε το στάδιο
υλοποίησής τους.
Στο πλαίσιο του Άξονα 4–LEADER έχουν τύχει έγκριση από τη Μονάδα Εφαρμογής του Καθεστώτος
4.1.1/1.6 (Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού) και αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 20 ιδιωτικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές
αφορούν μονάδες που ασχολούνται στους τομείς μεταποίησης οπωροκηπευτικών, αρωματικών φυτών,
αμπελοοινικών, μελισσοκομικών και γαλακτοκομικών
προϊόντων, καθώς και στην παραγωγή βιολογικού
ελαιολάδου και κρεατοπαρασκευασμάτων. Ιδιαίτερα
καινοτόμες μονάδες μπορούν να θεωρηθούν η μονάδα χυμοποίησης ροδιού και η μονάδα παρασκευής
φρουτοσαλάτων από φρέσκα φρούτα.
Η υλοποίηση δημοσίων έργων, μέσα από τον Άξονα
4–LEADER, γίνεται μέσω των Καθεστώτων 4.1.2/2.6.1
και 4.1.3/3.1-3.2, με δικαιούχους τις Κοινοτικές Αρχές,
το Τμήμα Πολεοδομίας, τον ΚΟΤ και τις Επαρχιακές
Διοικήσεις. Τα εν λόγω Καθεστώτα αποτελούν πάνω
από το 50% των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης των
ΟΤΔ. Η αποπεράτωση των έργων που έχουν εγκριθεί από τις Μονάδες Εφαρμογής (Τμήμα Δασών για

Εικόνα 2: Ετοιμασία καλαθιού προώθησης των τοπικών προϊόντων στο πλαίσιο του έργου διακρατικής συνεργασίας: «Τοπικά Προϊόντα για την Τοπική Ανάπτυξη», στο οποίο μετέχουν
οι ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ» και
«Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ»(Μέτρο 4.2)
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το Καθεστώς 4.1.2/2.6.1 και Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών για
το Καθεστώς 4.1.3/3.1-3.2) θα συμβάλει κυρίως στην
ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος στην κυπριακή ύπαιθρο, αφού θα δημιουργηθούν, μεταξύ άλλων
μονοπάτια μελέτης της φύσης, μουσεία, πολιτιστικά
κέντρα και κέντρα πληροφόρησης και θα αναδειχθούν
σημεία θέας.
Η προσέγγιση LEADER βασισμένη στα χαρακτηριστικά της θα συνεχίσει να αποτελεί ένα σημαντικό
εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη και στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, στη
μείωση της φτώχειας και στην οικονομική ανάπτυξη
στις αγροτικές περιοχές. Στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, που αναμένεται να εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2015,
εντάσσεται το Μέτρο19 «Υποστήριξη για την Τοπική
Ανάπτυξη – LEADER» (προσχέδιο του ΠΑΑ βρίσκεται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.
gov.cy/da). Στο Μέτρο προβλέπονται δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες, δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων
για μη γεωργικές δραστηριότητες (π.χ. αγροτουριστικά καταλύματα, παραδοσιακά εστιατόρια/καφενεία,
καταστήματα λιανικής πώλησης που σχετίζονται με
γεωργικά προϊόντα, επισκέψιμα αγροκτήματα), δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας και δράσεις συνεργασίας. Το Μέτρο περιλαμβάνει επίσης τη στήριξη για
την υλοποίηση έργων συνεργασίας μεταξύ ΟΤΔ σε
διατοπικό ή/και διακρατικό επίπεδο.
Στη προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι ΟΤΔ, ως
φορείς του LEADER, καλούνται και πάλι να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, οι οποίες θα βασίζονται τόσο στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός μας κόσμος
όσο και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή των
στρατηγικών που υλοποιήθηκαν μέσω του Άξονα 4
– LEADER. Οι κύριοι στόχοι για τη Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020 είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η διεύρυνση του εύρους των δράσεων οι
οποίες θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω της
εφαρμογής της προσέγγισης LEADER.
Συνοψίζοντας, αναφέρεται πως η προσέγγιση
LEADER την προγραμματική περίοδο 2014-2020
αναμένεται να:
 Ενισχύσει περεταίρω τη συλλογικότητα της τοπικής κοινωνίας στις αγροτικές περιοχές.
 Αναπτύξει περαιτέρω το αίσθημα συμμετοχής και
ευθύνης στον τοπικό πληθυσμό στο σχεδιασμό
του μελλοντικού γίγνεσθαι.
 Συνεχίσει να ενθαρρύνει την τοπική κοινωνία να
αναπτύσσει μακροπρόθεσμες ολοκληρωμένες

Εικόνα 3: Διοργάνωση Φεστιβάλ Μήλου στην Κυπερούντα
στο πλαίσιο του έργου διακρατικής συνεργασίας: «Γεωπροϊόντα», στο οποίο μετέχει η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Τροόδους ΛΤΔ» (Μέτρο 4.2)

Εικόνα 4: Διοργάνωση «9ης Γιορτής Ανθισμένης Αμυγδαλιάς»
στην Κοινότητα Λιμνάτη στο πλαίσιο του Έργου Διακρατικής
Συνεργασίας: «Τοπικά Προϊόντα για την Τοπική Ανάπτυξη»,
στο οποίο μετέχουν οι ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας
Λεμεσού ΛΤΔ» και «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Πάφου
Αφροδίτη ΛΤΔ»(Μέτρο 4.2).

στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται.
 Τονώσει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα
και την ικανότητα ανάπτυξης ανεκμετάλλευτων
δυνατοτήτων που υπάρχουν στην ύπαιθρο.
 Υποβοηθήσει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,
παρέχοντας ένα μέσο για τις τοπικές αρχές να
συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων
της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια «έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».
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Το πρόγραμμα «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών
στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας»
Μηνάς Παπαδόπουλος
Συντηρητής Δασών Α΄
στο Τμήμα Δασών

Ο

λοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Έργο LIFE+ με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων
Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας» PLANT-NET CY (LIFE08
NAT/CY/000453). Το Έργο άρχισε τον Ιανουάριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανήλθε στα 1.550.297 ευρώ, εκ των οποίων το 70%
περίπου καλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η δημιουργία «Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών» (ΜΑΦ)
είναι μια σχετικά σύγχρονη προσέγγιση στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος μέσω της οποίας
προστατεύονται πολύ μικρές σε έκταση περιοχές, με
πολύ μεγάλη οικολογική σημασία (βιότοποι σπάνιων
ειδών και οικότοποι). Η προσέγγιση αυτή, τα τελευταία
χρόνια, ένεκα της αυξημένης αξίας της γης, αποκτά
όλο και περισσότερη σημασία αφού με τον τρόπο αυτό
αμβλύνονται τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και
αντιδράσεις που σχετίζονται, συνήθως, με την κήρυξη
μεγάλων προστατευόμενων περιοχών.
Στόχος του έργου PLANT-NET CY, ήταν η βελτίωση
της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων φυτικών ειδών
προτεραιότητας και δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας της ευρωπαϊκής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, μέσα
από την εγκατάσταση, παρακολούθηση και διαχείριση
ενός δικτύου από πέντε ΜΑΦ. Συγκεκριμένα, το έργο

επικεντρώθηκε στην προστασία, διαχείριση και παρακολούθηση των φυτικών ειδών Arabis kennedyae,
Astragalus
macrocarpus
ssp.
lefkarensis,
Centaurea akamantis, και Ophrys kotschyi και
των οικοτόπων «9590» δάση με Cedrus brevifolia
(Cedrocetum brevifoliae) και «9390» Θαμνώνες και
δασικές συστάδες της Quercus alnifolia.
Το έργο υλοποιήθηκε από μία καλά οργανωμένη ομάδα, στην οποία μετείχαν το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Frederick, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων
Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για την αρτιότερη υλοποίηση του έργου, υπήρξε στενή συνεργασία με
την ομάδα του Dr Emilio Laguna, ειδικού εμπειρογνώμονα και εμπνευστή της προσέγγισης των ΜΑΦ από
τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Δασών της Βαλένθιας
(Ισπανία).

Εικόνα 1: Κατασκευή περίφραξης στα πλαίσια προστασίας φυτικών ειδών
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βλίου για τα ΜΑΦ, ετοιμασία πρωτοκόλλων αποθήκευσης, φύτρωσης και ανάπτυξης των σπερμάτων κτλ.).
4. Εμπλουτιστικές φυτεύσεις στα πέντε ΜΑΦ για την
ενίσχυση των πληθυσμών των ειδών και των οικοτόπων τους.
5. Μέτρα προστασίας από τις διάφορες απειλές (π.χ.
πυρκαγιές, βόσκηση) όπως περιπολίες, περιφράξεις κτλ.
6. Δράσεις εκτός-τόπου (ex-situ) διατήρησης, όπως
διατήρηση γενετικού υλικού σε τράπεζες και βοτανικού
κήπους.
7. Εγκατάσταση και παρακολούθηση μετεωρολογικών
σταθμών.
8. Ετοιμασία χαρτών, σχεδίων παρακολούθησης και
διαχειριστικών σχεδίων για κάθε είδος και για κάθε
ΜΑΦ.

Εικόνα 2: Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού

Επιτεύγματα έργου
Αναμφίβολα, η εξασφάλιση πιστώσεων και θέσεων
εργασίας για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της
κατάστασης διατήρησης των προστατευόμενων ειδών
και οικοτόπων ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα του
εν λόγω έργου. Ανάμεσα στις σημαντικότερες ενέργειες
και δράσεις αναφέρονται τα ποιο κάτω:
1. Δημιουργία και εγκατάσταση πέντε ΜΑΦ. Ένα στο
Φαράγγι του Άβακα στο δάσος Ακάμα με αντικείμενο
προστασίας το σπανιότατο ενδημικό είδος Centaurea
akamantis, ένα στην Ασγάτα με αντικείμενο προστασίας το απειλούμενο ενδημικό είδος Astragalus
macrocarpus subsp. Lefkarensis, ένα στο Μιτσερό με
αντικείμενο προστασίας το σπάνιο ενδημικό είδος ορχιδέας Ophrys kotschyi και δύο στον πυρήνα του κρατικού δάσους Πάφου και συγκεκριμένα στην περιοχή
του Τριπύλου, το ένα για την προστασία του οικοτόπου
9390 - Δασικές συστάδες ενδημικής λατζιάς (Quercus
alnifolia), και το άλλο για την προστασία του οικότοπου
9590 -Δάση κέδρων (Cedrus brevifolia) και του ενδημικού είδους Arabis kennedyae που αποτελεί «Κινδυνεύον» είδος σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας
της Κύπρου.
2. Μεγάλος αριθμός δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω διαλέξεων, ενημερωτικών δελτίων, αφισών, φυλλαδίων, ιστοσελίδας κτλ.
3. Σημαντική βελτίωση της επιστημονικής γνώσης και
τεχνογνωσίας τόσο για την προσέγγιση των ΜΑΦ, όσο
και για τα στοχευόμενα είδη και οικοτόπους (επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια,
εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό, δημοσίευση βι-

Στις 12 Ιουνίου 2013 μέσω της Κ.Δ.Π. 268/2013, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος (δυνάμει του άρθρου 16 του περί Δασών
Νόμου 25(Ι) του 2012) για την κήρυξη των τριών Φυσικών Μικρό-Αποθεμάτων εντός των κρατικών δασών.
Οι ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί μπορούν
να αντικαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό την απώλεια πιστώσεων από τους κρατικούς προϋπολογισμούς ένεκα
της οικονομικής κρίσης και να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στόχων. Μέσω του προγράμματος
LIFE+ και του έργου PLANT-NET CY, αποκτήθηκε τεράστια εμπειρία στο αντικείμενο των ΜΑΦ, υλοποιήθηκαν έργα, εξασφαλίστηκαν σημαντικότατες πιστώσεις,
δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, και εξασφαλίστηκε
πολύτιμος εξοπλισμός που είναι στη διάθεση του Τμήματος Δασών. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.plantnet.org.cy

Εικόνα 3: Ενημερωτική πινακίδα
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Εθνική στρατηγική για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή
Δρ Kυριακή Iωάννου
Aνώτερη Xημικός
στο Tμήμα Περιβάλλοντος

Τ

ο κλίμα του πλανήτη αλλάζει και αναπόφευκτα επηρεάζει ποικιλόμορφα την ανθρωπότητα και
την ζωή που μας περιβάλλει, καθιστώντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη δράσης για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο πρόβλημα, με τοπικές
όμως συνέπειες. Η σοβαρότητα και το είδος των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή, με ορισμένους τομείς της οικονομίας (υγεία, υδάτινοι
πόροι, γεωργία, δάση, ακτές, τουρισμός κτλ.) και τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να πλήττονται
περισσότερο. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις αυτές για την Κύπρο και τον υπόλοιπο νησιώτικο χώρο στην ευαίσθητη λεκάνη της Μεσογείου.

Στην Κύπρο οι μεταβολές του κλίματος εστιάζονται, διαχρονικά, κυρίως στην άνοδο της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας και τη μείωση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, καθώς και στα πιο έντονα και πιο συχνά ακραία
καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρασίες, καύσωνες, επεισόδια σκόνης κ.ά. Οι τάσεις αυτές, θα συνεχίσουν να παρατηρούνται, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το κλίμα,
προκαλώντας αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες στην
κοινωνία, στην οικονομία και στο φυσικό περιβάλλον.
Η παγκόσμια κοινότητα και η Ευρώπη, επιπρόσθετα
των πολιτικών και δράσεων που έχουν υιοθετήσει για τη
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου,
προωθούν και δράσεις προσαρμογής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων
από την κλιματική αλλαγή, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και την ευπάθεια της κάθε περιοχής. Βασικός πυρήνας των δράσεων προσαρμογής είναι η ανάπτυξη και
εφαρμογή εθνικών στρατηγικών προσαρμογής.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις αναμενόμενες μεταβολές του κλίματος και των επιπτώσεων τους
στην Κύπρο, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέλαβε
τον συντονισμό των προσπαθειών για την ανάπτυξη
της εθνικής μας στρατηγικής για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Life+ CYPADAPT.
Εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Ο βασικός στόχος της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας και η ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής της Κύπρου, στις
σημερινές και μελλοντικές μεταβολές του κλίματος και
των εκάστοτε συνεπειών τους. Μέσα από την ολοκληρωμένη προσέγγιση, αποσκοπεί στην αποτελεσματική
πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με τον πιο αποδοτικό τρόπο, την ελαχιστοποίηση των συνεπακόλουθων
ζημιών και την καλύτερη αξιοποίηση προκλήσεων και

ευκαιριών, που μπορεί να προκύψουν.
Για τη διαμόρφωση του πλαισίου της εθνικής πολιτικής
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, έχουν μελετηθεί διεξοδικά οι επιπτώσεις, η ευπάθεια και η ικανότητα προσαρμογής για τον κάθε ένα από τους ακόλουθους σημαντικούς τομείς πολιτικής, που επηρεάζονται
ή αναμένεται να επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή: Δημόσια υγεία, υδάτινοι πόροι, δάση, γεωργία/
κτηνοτροφία, εδάφη, βιοποικιλότητα, αλιεία & υδατοκαλλιέργειες, τουρισμός, ενέργεια, παράκτιες ζώνες και
υποδομές.
Οι επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος είναι όμως αλληλένδετες σε όλα τα όντα και τις φυσικές ή τεχνητές
δομές που υπάρχουν στο περιβάλλον, για τον λόγο
αυτό έγινε παράλληλα και η συνολική αξιολόγηση των
πιο πάνω τομέων, έτσι ώστε, να διαπιστωθούν τυχόν
διατομεακές επιπτώσεις, συνέργειες ή συγκρούσεις οι
οποίες θα καθορίσουν την επιλογή των καταλληλότερων μέτρων και δράσεων αντιμετώπισης.
Η μεθοδολογία μελέτης που ακολουθήθηκε σε κάθε ένα
τομέα που εξετάστηκε περιλαμβάνει:
 Προσδιορισμό των παρατηρημένων κλιματικών αλλαγών και αξιολόγηση των επιπτώσεων τους.
 Πρόβλεψη των μελλοντικών αλλαγών του κλίματος
και εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων τους.
 Εκτίμηση της ευπάθειας και συνεκτίμηση της ευπάθειας των διαφορετικών τομέων, της έκθεσης και
της ικανότητας προσαρμογής του κάθε τομέα στις
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.
 Επιλογή των κατάλληλων, άμεσων και μελλοντικών,
μέτρων και δράσεων προσαρμογής.
 Εφαρμογή του πλαισίου προσαρμογής με βάση το
οποίο η Κύπρος μπορεί να προετοιμαστεί για να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες από την αλλαγή του κλίματος.
Συνοπτικά οι κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στους διάφορους κοινωνικο-οικονομικούς τομείς της
Κύπρου παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
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Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
Το σχέδιο προσαρμογής, που αποτελεί μέρος της
στρατηγικής, αποκρυσταλλώνει τη σφαιρική εικόνα της
προσαρμογής, διασφαλίζοντας τη συνοχή μεταξύ των
διαφόρων τομέων της οικονομίας και όλων των επιπέδων διακυβέρνησης του τόπου μας.
Αποτελεί το πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την ετοιμασία
και υλοποίηση των επιμέρους σχεδίων προσαρμογής
για κάθε τομέα ή πολιτική/περιοχή/κοινωνική ομάδα,
επιδιώκοντας τη μείωση της ευπάθειας και την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στη συνεχιζόμενη αλλαγή του κλίματος. Περιλαμβάνει πάνω από
250 μέτρα, δράσεις, πρακτικές και μηχανισμούς που
απαιτούνται για την επιτυχή προσαρμογή κάθε ενός
από τους έντεκα επιλεγμένους τομείς πολιτικής που
έχουν μελετηθεί. Η επιλογή και ιεράρχηση των καταλληλότερων, άμεσων και μελλοντικών, μέτρων και δράσεων προσαρμογής ανά τομέα, έγινε με τη χρήση ενός
συστήματος πολύ-κριτηριακής ανάλυσης (CYPADAPT
Tool), λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες της
κλιματικής αλλαγής (μεταβολές, επιπτώσεις και μέτρα),
την μεταξύ τους αλληλοεπίδραση και την εκτίμηση του
κινδύνου που τα συνοδεύει.
Το προσχέδιο προσαρμογής τέθηκε σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς και
πολίτες, από τις 10 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου,
2014, με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Περιβάλλοντος. Επίσης, αναλύθηκε και συζητήθηκε σε
δημόσιο διάλογο στις 9 Ιουλίου 2014, προτού να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για υιοθέτηση.
Παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου προσαρμογής
Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, είναι μια
συνεχής, επίπονη και μακροχρόνια διαδικασία, που
απαιτεί, ανάλογα και τη συνεχή αναπροσαρμογή της
στρατηγικής για την προσαρμογή, με τις εκάστοτε επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και δεδομένα. Τα
μέτρα και οι δράσεις προσαρμογής που προτείνονται
στο σχέδιο προσαρμογής, θα πρέπει να συμπληρώνονται, αναπληρώνονται και επανεκτιμούνται, ώστε να
λαμβάνονται οι ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, για
την καλύτερη διαχείριση των αναπόφευκτων επιπτώσεων διαχρονικά.
Δεδομένης της μεταβλητότητας της κλιματικής αλλαγής
και της αβεβαιότητας των επιπτώσεων της, ως προς
το εύρος και την ένταση τους, αλλά και τον χρόνο που
αυτές θα συμβούν, η συστηματική παρακολούθηση και
ανασκόπηση της στρατηγικής για την προσαρμογή,
αλλά και η αξιολόγηση της υλοποίησης των επιμέρους
σχεδίων προσαρμογής, είναι πολύ σημαντική.
Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί οριζόντιο ζήτημα που επηρεάζει, σε διαφορετικό βαθμό,
όλους τους τομείς της οικονομίας, όλα τα περιβαλλοντικά συστήματα και όλους τους πολίτες. Τα κρίσιμα
επαναλαμβανόμενα στάδια της διαδικασίας της προ-

Πίνακας 1: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς της οικονομίας της Κύπρου

σαρμογής είναι: (α) εκτίμηση των επιπτώσεων σε συστήματα και της ευπάθειάς τους (β) προγραμματισμός
και σχεδιασμός της προσαρμογής, (γ) εφαρμογή μέτρων και δράσεων προσαρμογής και (δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση.
Για την παρακολούθηση, ανασκόπηση και αξιολόγηση
της εφαρμογής του σχεδίου προσαρμογής σε όλα τα
στάδια της ανάπτυξης και εφαρμογής του, έχει επίσης
αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος, σχέδιο
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και η δημιουργία μιας γνωστικής βάσης δεδομένων, ενώ έχει
δρομολογηθεί και η σχετική πλατφόρμα επικοινωνίας
(CYPADAPT Portal).
Στοιχεία επικοινωνίας: Δρ Κυριακή Ιωάννου, Ανώτερη Χημικός, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος, τηλ. 22408914, Ηλεκτρ. δ/ση:
kioannou@environment.moa.gov.cy)
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Αποκατάσταση και διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης
μέσω του κοινοτικού χρηματοδοτικού μηχανισμού LIFE+
Μηνάς Παπαδόπουλος
Συντηρητής Δασών Α΄
στο Τμήμα Δασών

Η

λίμνη Ορόκλινης παρά το μικρό της μέγεθος, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Κύπρου. Το κύριο μέρος της βρίσκεται νοτίως του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας Αμμοχώστου, κοντά στην έξοδο της Ορόκλινης. Αποτελεί βασικά ότι απόμεινε από τη συρρίκνωση ενός πολύ
μεγαλύτερου υγροβιότοπου. Τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής και των ειδών που συχνάζουν
εκεί, είναι η ανομβρία και η έλλειψη νερού, η ρύπανση των υδάτων και της περιοχής γενικότερα, η έντονη
όχληση, τα ξενικά εισβλητικά είδη και η ελλιπής διαχείριση και προστασία.

Λόγω της σημαντικότητάς της για τα πουλιά και τους
οικοτόπους, η περιοχή έχει συμπεριληφθεί στο δίκτυο
«Natura2000» (CY6000010) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τόσο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά (με βάση
την Οδηγία των Πουλιών 79/409/ΕΟΚ), όσο και ως Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (με βάση την Οδηγία των
Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ). Στην περιοχή έχουν καταγραφεί
πέραν των 190 ειδών αγρίων πτηνών εκ των οποίων τα
64 ανήκουν στο Παράρτημα Ι της οδηγίας. Η εν λόγω
περιοχή είναι εξαιρετικά σημαντική για δύο είδη πουλιών
τα οποία φωλιάζουν εκεί, τον καλαμοκάνα (Himantopus
himantopus) και την πελλοκατερίνα (Vanellus spinosus).
H λίμνη αποτελεί την καλύτερη περιοχή φωλιάσματος
στην Κύπρο για τον καλαμοκάνα, καθώς και μια από τις
πέντε καλύτερες περιοχές για την πελλοκατερίνα, της
οποίας η Κύπρος φιλοξενεί σχεδόν τον μισό αναπαραγωγικό πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εικόνα 1: Καλαμοκάνας

Στόχος του Έργου
Το έργο LIFE+ Ορόκλινη (Restoration and Management
of Oroklini Lake SPA in Larnaka, Cyprus / LIFE10 NAT
CY 000716) αποσκοπεί στη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης και οικολογικής σταθερότητας του εν
λόγω υγροβιότοπου έτσι ώστε να διασφαλίζεται το ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (Favorable Conservation
Status) για τον καλαμοκάνα και την πελλοκατερίνα
καθώς και για στην προστασία τεσσάρων άλλων ειδών του Παραρτήματος Ι της οδηγίας για τα πουλιά (Burhinus oedicnemus, Sterna albifrons, Sterna

hirundo, Charadrius alexandrinus). Επιπρόσθετα, με τη
βελτίωση της οικολογικής κατάστασης, αναμένεται να
επωφεληθούν ακόμα 58 μεταναστευτικά είδη του Παραρτήματος Ι και 36 άλλα είδη.
Το έργο άρχισε τον Ιανουάριο του 2012 και αναμένεται
να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €797.070 και χρηματοδοτείται
κατά 50% από την ΕΕ. Δικαιούχοι του έργου είναι το
Τμήμα Δασών, το Ταμείο Θήρας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης.
Το έργο υλοποιείται μέσω μια σειράς δράσεων που διακρίνονται σε προπαρασκευαστικές, δράσεις προστασίας, δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων
και δράσεις παρακολούθησης. Οι πλείστες των δράσεων έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο
υλοποίησης. Περιληπτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες δράσεις του έργου:
 Έγινε τοπογραφική αποτύπωση και οριοθέτηση της
λίμνης.
 Ετοιμάστηκε υδρολογική μελέτη και καθορίστηκαν τα
υδρολογικά χαρακτηριστικά.
 Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, διεθνές εργαστήρι
για τις ευνοϊκές τιμές αναφοράς (Favorable Reference
Values-FRVs) ειδών.
 Εκτιμήθηκαν τα FRVs για τα σημαντικότερα είδη πουλιών της λίμνης.
 Ετοιμάστηκε Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για την
περιοχή.
 Έγινε εκτίμηση της επίδρασης των θηρευτών στα σημαντικότερα είδη της λίμνης.
 Έγινε περίφραξη της περιοχής με μεταλλικό πλέγμα
ώστε να μειωθεί η όχληση.
 Αποκαταστάθηκε ο χώρος που χρησιμοποιείτο στο
παρελθόν ως παζαράκι.
 Ολοκληρώθηκαν τα έργα διαχείρισης του νερού και
δημιουργήθηκαν νησίδες για το φώλιασμα των πουλιών.
 Απομακρύνθηκαν τα ξενικά εισβλητικά είδη (κυρίως
Αcacia cyanophyllα).
 Φυτεύτηκαν και ποτίζονται 2000 τοπικά δέντρα, κυρίως αλμυρίκια (Tamarix smyrnesis), για την παροχή
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Εικόνα 2: Φυτά μέρικου

Εικόνες 3 & 4: Παρατηρητήριο πουλιών

κάλυψης και τη δημιουργία θέσεων φωλιάσματος.
 Ετοιμάστηκε και λειτουργεί ιστοσελίδα για το έργο
και έχει τοποθετηθεί αριθμός ενημερωτικών πινακίδων στην περιοχή.
 Κατασκευάστηκε ένα παρατηρητήριο πτηνών και μονοπάτι πρόσβασης στη δυτική πλευρά του υγροβιότοπου.
 Κατασκευάστηκε υπερυψωμένο κιόσκι ενημέρωσης,
το οποίο έχει στελεχωθεί με βιολόγο για την ενημέρωση του κοινού.
 Έχει διεξαχθεί διαγωνισμός και έκθεση φωτογραφίας
και ετοιμάστηκε σχετικό λεύκωμα.
 Ετοιμάστηκε πλούσιο ενημερωτικό και εκπαιδευτικό
υλικό (εκπαιδευτικό πακέτο για μαθητές, βίντεο, ενημερωτικά φυλλάδια, αυτοκόλλητα κτλ.).

σημαντικό βαθμό η επιστημονική γνώση και κατάρτιση,
έχουν εξασφαλιστεί θέσεις εργασίας και έχει βελτιωθεί
σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών για την προστασία της περιοχής. Παράλληλα, η
λίμνη Ορόκλινης από μια εγκαταλελειμμένη περιοχή και
μια περιοχή απόρριψης μπάζων και άχρηστων υλικών,
μετατρέπεται σε χώρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
και πόλο έλξης επισκεπτών.

Είναι αναντίλεκτο, ότι οι ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να τύχουν της κατάλληλης αξιοποίησης για την προστασία και τη διαχείριση του φυσικού
μας πλούτου και όχι μόνο. Λόγω κυρίως της έλλειψης
πόρων και της μειωμένης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η λίμνη της Ορόκλινης είχε φτάσει στα όρια
της καταστροφής. Μέσω του έργου LIFE10 NAT CY
000716LIFE έχουν τεθεί οι βάσεις για μια ολοκληρωμένη διαχείριση της περιοχής. Έχουν εγκατασταθεί, θεμελιώδεις υποδομές, έχουν υλοποιηθεί σημαντικές και
απαραίτητες διαχειριστικές δράσεις, έχει βελτιωθεί σε

Εικόνα 5: Ενημερωτική πινακίδα
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου
www.orokliniproject.org.

Αφιέρωμα
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Eκτροφή μηρυκαστικών στην Κύπρο

Σημασία, στοιχεία πληθυσμού ζώων, απασχόλησης και κατανομής μονάδων και ζώων.
Παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Aγελαδοτροφία

Η

αγελαδοτροφία στην Κύπρο αποτελεί σημαντικό παράγοντα της αγροτικής οικονομίας όσον αφορά την απασχόληση και το γεωργικό εισόδημα. Ο Kλάδος της Αγελαδοτροφίας/Γαλακτοκομίας του
Τμήματος Γεωργίας στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των μονάδων με τελικό στόχο τη μείωση του
κόστους παραγωγής και την αύξηση του εισοδήματος των αγελαδοτρόφων, αλλά και την ικανοποίηση
των αναγκών της ντόπιας αγοράς σε αγελαδινό γάλα και βόειο κρέας.

Φυλές βοοειδών που εκτρέφονται στην Κύπρο
Στην Κύπρο εκτρέφονται ζώα της φυλής ΗolsteinFriesian που προέρχονται από τη διασταύρωση ζώων
τα οποία έχουν γενεαλογικές ρίζες στην Ολλανδία και,
πιο συγκεκριμένα, την επαρχία της Φρισλανδίας. Η
φυλή κατατάσσεται στην κατηγορία των βοοειδών διπλής παραγωγικής κατεύθυνσης. Είναι ζώα υψηλής
γαλακτοπαραγωγής με ικανοποιητικά κρεοπαραγωγικά χαρακτηριστικά. Το χαρακτηριστικό χρώμα της
φυλής είναι το ασπρόμαυρο αλλά υπάρχουν και ζώα
με άσπρο-καφέ χρωματισμό. Το ζωντανό βάρος των
ενήλικων ζώων κυμαίνεται στα 600 κιλά για τα θηλυκά
και στα 1.000 κιλά για τα αρσενικά. Το ζωντανό βάρος
των νεογέννητων μοσχαριών κυμαίνεται στα 40 κιλά.
Οι μοσχίδες ωριμάζουν γενετικά σε ηλικά 16-18 μηνών και όταν έχουν ζωντανό βάρος περίπου 500 κιλά.
Η γαλακτοπαραγωγή κατά μέσο όρο για 3,2 γαλακτικές περιόδους φθάνει στα 7.600 λίτρα αλλά αυξομειώνεται ανάλογα με τη διαχείριση της μονάδας αφού η
φυλή παρουσιάζει περισσότερες δυνατότητες.
Η γονιμοποίηση των αγελάδων πραγματοποιείται με
τη μέθοδο της τεχνητής σπερματέχυνσης σε ποσοστό

Εικόνες 1-3: Zώα της φυλής Holstein-Friesian

Αφιέρωμα
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Εικόνες 4-6: Mονάδες εκτροφής βοοειδών

Εικόνα 7: Aρμεκτήρι

48%, με συνδυασμό φυσικής και τεχνικής σπερματέγχυσης σε ποσοστό 27% και με φυσική γονιμοποίηση
σε ποσοστό 25%. Η γονιμοποίηση των μοσχίδων
πραγματοποιείται με τεχνητή σπερματέγχυση σε ποσοστό 42%, με φυσική γονιμοποίηση σε ποσοστό
41% και με συνδυασμό των δύο πιο πάνω μεθόδων
σε ποσοστό 17%.

λευση υπολογίζεται στα 117 ζώα (στη βάση των 211
εκμεταλλεύσεων).
Ο συνολικός αριθμός των βοοειδών παγκύπρια για το
έτος 2013 ανήλθε στις 57.683 ζώα. O κύριος όγκος
των μονάδων αγελαδοτροφίας βρίσκονται σε περιοχές που γειτνιάζουν στις κοινότητες Ιδαλίου, Αθηαίνου, Αραδίππου και Δάσους Άχνας. Αναλυτικά, η κατανομή των ζώων ανά επαρχία είχε ως εξής: 28.385
ζώα εκτρέφονται στην επαρχία Λάρνακας, 18.738 ζώα
στην επαρχία Λευκωσίας, 6.524 ζώα στην επαρχία Αμμοχώστου, 3.435 ζώα στην επαρχία Λεμεσού και 601
ζώα στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την Ετήσια Επισκόπηση Αγελαδοτροφίας
2013, σε 33 βουστάσια εκτρέφονται, εκτός από τα ζώα
της φυλής Holstein/Friesian και 289 ζώα άλλης φυλής
όπως Jersey, Belgian Blue, Limousin, Brown Swiss
και Charolais x Angus. Επίσης, βάσει στοιχείων της
Επισκόπησης της ντόπιας φυλής βοοειδών του 2012,
που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, εκτρέφονται
σε ολόκληρη την Κύπρο 1.102 ζώα της ντόπιας φυλής, αποκλειστικά για κρεοπαραγωγή και διατήρηση
της φυλής.
Γεωγραφική κατανομή πληθυσμού βοοειδών
Το 2013 καταγράφηκαν 230 μονάδες βουστασίων σε
62 κοινότητες σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Από αυτές, οι 211 είναι μονάδες γαλακτοπαραγωγής ενώ οι υπόλοιπες 19 είναι μονάδες πάχυνσης
μοσχαριών. Ο μέσος όρος βοοειδών ανά εκμετάλλευση υπολογίζεται στα 250 ζώα ενώ το 2012 ήταν 245.
Ο μέσος όρος γαλακτοφόρων αγελάδων ανά εκμετάλ-

Παραγωγή γάλακτος και βοείου κρέατος
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας (από
στοιχεία του πρώην Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας) η παραγωγή αγελαδινού
γάλακτος για το έτος 2013 ανήλθε στους 152.991 τόνους. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 78% της συνολικής παραγωγής γάλακτος στην Κύπρο. Η αξία
του αγελαδινού γάλακτος κυμάνθηκε, για το 2013, στα
€85.674.000. Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος, σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπολογίζεται στα 90,3
λίτρα. Από το σύνολο της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, 68.514 τόνοι ή ποσοστό 44,78%, χρησιμοποιήθηκε για παστερίωση, ενώ, 84.477 τόνοι ή ποσοστό
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Εικόνες 8&9: Σύγχρονος εξοπλισμός

55,22% χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς τυροκόμησης.
Η ετήσια παραγωγή βοείου κρέατος για το έτος 2013
υπολογίζεται στους 4.292 τόνους ποσότητα που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου της αξίας της ζωικής παραγωγής. Η αξία του βόειου κρέατος υπολογίστηκε
στα €12.704.000. Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση
ντόπιου βόειου κρέατος κυμαίνεται στα 3,44 κιλά.
Κατά το έτος 2013 έχουν σφαχτεί 15.264 ζώα στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου και στο σφαγείο CYPRA LTD
από τα οποία ταξινομήθηκαν τα 14.278. Από το σύνολο των σφάγιων 6.638 ήταν αγελάδες, 7.454 μοσχάρια, 1.010 μοσχίδες και 162 ταύροι.
Απασχόληση στον τομέα της αγελαδοτροφίας
Στον τομέα της αγελαδοτροφίας, εργοδοτούνται 760
άτομα σε 230 βουστάσια. Από αυτά, τα 356 άτομα
(ποσοστό 45%) αποτελούν οικογενειακή εργασία (289
άνδρες και 67 γυναίκες) ενώ το υπόλοιπο εργατικό
προσωπικό ποσοστό 55% αποτελεί μισθωτή εργασία.
Ο κύριος όγκος των μισθωτών είναι αλλοδαποί, συνολικά 335 άτομα (287 άντρες και 48 γυναίκες), ενώ, οι
Κύπριοι μισθωτοί ανέρχονται σε 69 άτομα (60 άνδρες
και 9 γυναίκες).

Εικόνα 11: Βούρτσα κνησμού/καθαρισμού βοοειδών

Γενικά σχόλια
Όπως οι περισσότεροι τομείς της οικονομίας στην Κύπρο έτσι και ο τομέας της αγελαδοτροφίας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και δεν θα μπορούσε να
παραμείνει ανεπηρέαστος. Για να συνεχίσουν οι μονάδες να παραμένουν βιώσιμες, πρέπει συνεχώς να
βελτιώνεται η διαχείρισή τους, να μειώνεται το κόστος
παραγωγής και να εκσυγχρονίζονται. Λόγω της συνεχούς αυξομείωσης των πρώτων υλών για τη διατροφή
των ζώων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην
παρασκευή οικονομικών σιτηρεσίων σύμφωνα με τις
ανάγκες των ζώων χωρίς σπατάλες.
Προσπάθεια του Τμήματος Γεωργίας και συγκεκριμένα
του Kλάδου Αγελαδοτροφίας/Γαλακτοκομίας, μέσω εκπαιδεύσεων και προσωπικών επαφών με τους παραγωγούς, είναι η καλύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τις
σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης που εφαρμόζονται σήμερα μακριά από αυτοσχεδιασμούς και ερασιτεχνισμούς
και την ένταξη σύγχρονης τεχνολογίας στις κτηνοτροφικές μονάδες. Με την όσον το δυνατό καλύτερη διαχείριση
των μονάδων οι παραγωγοί θα μπορέσουν να επιτύχουν
καλύτερα αποτελέσματα για την αύξηση του εισοδήματος
τους, μείωση του κόστους παραγωγής και να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις των οικονομικών προβλημάτων.

Εικόνα 10: Ηλεκτρονικός σταθμός τροφοδοσίας

Σταύρος Χατζηλοής
Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής 1ης Τάξης
στο Tμήμα Γεωργίας

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία αναφέρονται με βάση την ετήσια επισκόπηση Αγελαδοτροφίας του Τμήματος Γεωργίας για το έτος 2013

Αφιέρωμα
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Aιγοπροβατοτροφία

Η

αιγοπροβατοτροφία ως μια από τις δραστηριότητες του αγροτικού πληθυσμού συμβάλλει σημαντικά
στη συντήρηση και ανανέωση του κοινωνικού ιστού και της παράδοσης στις αγροτικές περιοχές, τον
εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και των υπηρεσιών με πολιτιστικές και άλλες
δραστηριότητες αλλά και στη διατήρηση της ταυτότητας της αγροτικής ζωής της Kύπρου. Η ύπαρξη αιγοπροβατοτροφικών μονάδων διατηρεί ζωντανή την ύπαιθρο ακόμα και υπό τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που καλείται να ζήσει σήμερα η κυπριακή κοινωνία. Η βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων
αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, η προώθηση οικονομικής ή/και άλλης ενίσχυσης και η ορθή διαχείριση
των θετικών προοπτικών που φαίνεται να υπάρχουν με τις εξαγωγές χαλλουμιού, θα συμβάλει σημαντικά
τόσο στην απασχόληση όσο και στη δραστηριοποίηση του αγροτικού πληθυσμού και στη διατήρηση και
εμπλουτισμό παρεμφερών δραστηριοτήτων.

Πληθυσμός αιγοπροβάτων
Όσον αφορά τον αριθμό των αιγοπροβάτων στην Κύπρο κατά το 2012, τα ζώα (αίγες και πρόβατα) άνω
των 7 μηνών ήταν 445.458 (428.937 θηλυκά ζώα και
16.521 αρσενικά σε 2.593 μονάδες). Η κατανομή των
ζώων αυτών στις επαρχίες είχε ως εξής: 30% στην
επαρχία Λάρνακας, 22% στην επαρχία Λευκωσίας,
21% στην επαρχία Λεμεσού, 21% στην επαρχία Πάφου και 6% στην επαρχία Αμμοχώστου. Το μεγαλύτερο ποσοστό ζώων ήταν σε μονάδες με αριθμό ζώων
351-650 (249 μονάδες με το 26,5% του συνόλου των
ζώων) και σε μονάδες με 150-350 ζώα (488 μονάδες με
το 25,2% των ζώων), ενώ, σημαντικό ποσοστό ζώων
(19,2%) ήταν σε 1.718 μονάδες με λιγότερα από 150
ζώα. Λόγω του μεγάλου αριθμού μονάδων με λιγότερα από 150 ζώα (1.718 μονάδες ή ποσοστό 66,26%),
το μέσο μέγεθος μιας αιγοπροβατοτροφικής μονάδας
ανέρχεται μόλις στα 172 ζώα (αίγες ή/και πρόβατα). Σε
μονάδες με πέραν των 650 ζώων εκτρέφεται το 29,1%
του συνόλου των ζώων.
Όσον αφορά τη σύσταση των κοπαδιών, σε 703 μονάδες εκτρέφονται 125.308 πρόβατα (μέσος όρος
178 πρόβατα ανά μονάδα), σε 956 μονάδες εκτρέφονται 107.954 αίγες (μέσος όρος 113 αίγες ανά μονάδα) ενώ σε 934 μικτές μονάδες εκτρέφονται 124.320
πρόβατα και 87.876 αίγες με μέσο όρο 133 πρόβατα
και 94 αίγες ανά μονάδα. Οι αμιγείς μονάδες προβάτων (49.615 πρόβατα σε 275 μονάδες) και οι μικτές μονάδες αιγών και προβάτων (20.703 αίγες και
48.552 πρόβατα σε 282 μονάδες) υπερτερούν στην

Εικόνες 1&2: Μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων

επαρχία Λάρνακας ενώ στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού υπερτερούν οι αμιγείς μονάδες αιγών (30.541
και 30.774 αίγες σε 220 και 253 μονάδες για Λεμεσό
και Πάφο αντίστοιχα).
Το ποσοστό των αιγών στις μικτές μονάδες ποικίλλει
σημαντικά αφού το 14,13% των μικτών μονάδων έχει
αριθμό αιγών που αντιστοιχεί στο 10-20% των ζώων
της μονάδας ενώ 13,38% των μικτών μονάδων έχει
αριθμό αιγών που αντιστοιχεί σε πάνω από το 80%
των ζώων της μονάδας. Ο μεγαλύτερος αριθμός αιγών
στις μικτές μονάδες εκτρέφεται σε μονάδες με πέραν
των 80% αίγες (25.410 αίγες ή 28,9% των αιγών που
εκτρέφονται σε μικτές μονάδες) ενώ ο μεγαλύτερος
αριθμός προβάτων εκτρέφεται σε μονάδες με μέχρι
10% αίγες. Η παραγωγή γάλακτος ανά θηλυκό ζώο
άνω των 7 μηνών στις μικτές μονάδες, σε σχέση με τις
αμιγείς μονάδες αιγών ή προβάτων, φαίνεται να είναι
μειωμένη κατά 10% στα πρόβατα και 20% στις αίγες.
Απασχόληση
Ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας, απασχολεί (σε
ισοδύναμο απασχόλησης) 4.090 άτομα. Το 82% είναι
άτομα μέλη της οικογένειας του διαχειριστή/ιδιοκτήτη
της μονάδας. Το 57% απασχολείται σε μονάδες με λιγότερα από 150 ζώα.
Όσον αφορά την παραγωγικότητα της εργασίας, για
την περιποίηση 100 ζώων άνω των 7 μηνών της μονάδας, χρειάζονται, με βάση τα παγκύπρια στοιχεία των
μονάδων, κατά μέσο όρο σε ισοδύναμο απασχόλησης
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περίπου 0,92 άτομα. Σε μονάδες με λιγότερα από 150
ζώα υπολογίζεται ότι χρειάζονται, σε ισοδύναμο απασχόλησης, 2,31 άτομα ανά 100 ζώα, ενώ, σε μονάδες
με μέγεθος 151-300 ζώα υπολογίζεται ότι χρειάζονται
σε ισοδύναμο απασχόλησης 0,88 άτομα ανά 100 ζώα.
Όπως είναι αναμενόμενο, στις 17 μονάδες με μέγεθος πέραν των 1.150 ζώων, χρειάζονται σε ισοδύναμο
απασχόλησης μόνο 0,34 άτομα ανά 100 ζώα.
Παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών
προϊόντων
Η παραγωγή γάλακτος κατά το 2012 ήταν 25.856.259
λίτρα αιγινό και 24.476.852 λίτρα πρόβειο γάλα. Από
την ποσότητα αυτή πωλήθηκαν στις γαλακτοβιομηχανίες 21.444.256 λίτρα αιγινό γάλα (82,9% του παραγόμενου αιγινού γάλακτος) και 22.060.276 λίτρα
πρόβειου γάλακτος (90,1% του παραγόμενου πρόβειου γάλακτος). Η μέση παραγωγή γάλακτος για τα
θηλυκά ζώα άνω των 7 μηνών που εκτρέφονται στις
μονάδες υπολογίσθηκε σε 137,8 λίτρα ανά έτος για
τις αίγες και σε 101,4 λίτρα ανά έτος για τα πρόβατα. Η χαμηλή παραγωγή γάλακτος ανά ζώο οφείλεται
στη χαμηλή παραγωγικότητα των μονάδων με μέχρι
400 ζώα (2.426 μονάδες ή 87,5% των μονάδων παγκύπρια) που εκτρέφουν το 49,5% των θηλυκών ζώων
άνω των 7 μηνών (220.282 ζώα), αφού σε αυτές παρατηρείται μέση παραγωγή γάλακτος ανά ζώο μικρότερη του μέσου όρου τόσο για το αιγινό όσο και για το
πρόβειο γάλα. Η μεγαλύτερη μέση παραγωγή γάλα-

κτος ανά αίγα παρατηρείται στην επαρχία Λευκωσίας
(178,9 λίτρα/έτος) και η μεγαλύτερη μέση παραγωγή
γάλακτος ανά πρόβατο παρατηρείται στην επαρχία
Αμμοχώστου (114,3 λίτρα/έτος). Όσον αφορά το μέγεθος των μονάδων, η μεγαλύτερη μέση παραγωγή
γάλακτος (129 λίτρα/έτος) παρατηρείται σε μονάδες με
μέγεθος από 801 μέχρι 1000 ζώα. Η μέση ετήσια ποσότητα γάλακτος ανά ζώο που υπολογίσθηκε με βάση
τα στοιχεία της επισκόπησης, ακόμα και αν θεωρηθεί
ότι το 80% των θηλυκών ζώων άνω των 7 μηνών είναι
παραγωγικά, επιδέχεται σημαντικής βελτίωσης αφού
η μέση παραγωγή δεν είναι τέτοια που να φθάνει τις
δυνατότητες της εκτρεφόμενης φυλής.
Οι ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων που παρασκευάστηκαν από τους αιγοπροβατοτρόφους (ιδιοπαραγωγή) ανέρχονται σε 863.460 κιλά χαλλουμιού,
156.152 κιλά τραχανά και 278.227 κιλά γιαουρτιού. Το
45,3% των ποσοτήτων χαλλουμιού παρασκευάσθηκαν από αιγοπροβατοτρόφους ιδιοκτήτες/διαχειριστές
μονάδων με μέχρι 200 ζώα όπου εκτρέφεται μόνο
το 26,86% των ζώων άνω των 7 μηνών παγκύπρια.
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 66,19% των ποσοτήτων χαλλουμιού που παρασκευάσθηκαν από ιδιοκτήτες/διαχειριστές μονάδων σε μονάδες μέχρι 400
ζώα όπου εκτρέφεται το 49,2% των ζώων άνω των 7
μηνών παγκύπρια. Εφόσον θεωρηθεί ότι η αναλογία
αιγοπρόβειου γάλακτος προς χαλλούμι είναι σταθερή
(6,7 λίτρα αιγοπρόβειου γάλακτος παράγουν ένα κιλό

Εικόνες 5&6: Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων από αιγοπρόβειο γάλα
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χαλλούμι) για τις μονάδες με μέχρι 200 ζώα, η ποσότητα γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε για παρασκευή
χαλλουμιού αντιστοιχεί στο 29,92% του παραγόμενου
γάλακτος στη μονάδα, ενώ, για τις μονάδες με μέχρι
400 ζώα αντιστοιχεί στο 19,09% του παραγόμενου γάλακτος στη μονάδα.
Το χαλλούμι, ως προϊόν, απορροφά πέραν του 90%
των ποσοτήτων του παραγόμενου αιγοπρόβειου γάλακτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εξαγωγές χαλλουμιού (συμπεριλαμβανομένου και της διακίνησης ποσοτήτων χαλλουμιού εκτός
Κύπρου αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα
έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 ήταν 5.907.723
κιλά, 6.671.365 κιλά, 7.687.741 κιλά, 8.790.010 κιλά,
και 9.777.668.00 κιλά αντίστοιχα. Από τα στοιχεία
αυτά είναι εμφανής η αύξηση στη ζήτηση για εξαγωγή
χαλλουμιού αφού σε μια περίοδο πέντε ετών οι ποσότητες αυξήθηκαν κατά 65%. Όσον αφορά τη μέση
τιμή χαλλουμιού για εξαγωγή (με βάση τη συνολική
αξία εξαγωγής), αυτή αυξάνεται σταθερά αφού για τα
έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 ήταν 6,11 ευρώ/
κιλό, 6,18 ευρώ/κιλό, 6,20 ευρώ/κιλό, 6,19 ευρώ/κιλό
και 6,29 ευρώ/κιλό αντίστοιχα (αύξηση 2,9% για την
περίοδο 2008-2012).
Κατανομή σε δήμους/κοινότητες
Οι 2.593 αιγοπροβατοτροφικές μονάδες της Κύπρου
χωροθετούνται στις διοικητικές περιοχές 311 δήμων/

και κοινοτήτων. Το 29% των μονάδων αυτών βρίσκεται
στην επαρχία Λάρνακας σε 49 δήμους/κοινότητες, το
22% στην επαρχία Πάφου σε 107 δήμους/κοινότητες,
το 21% στην επαρχία Λεμεσού σε 72 δήμους/κοινότητες, το 19% στην επαρχία Λευκωσίας σε 74 δήμους/
κοινότητες και το 9% στην επαρχία Αμμοχώστου σε 9
δήμους/κοινότητες.
Στους πέντε δήμους/κοινότητες όπου εκτρέφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ζώων για κάθε επαρχία αντιστοιχεί
το 39,5% των αιγοπροβάτων παγκύπρια. Σε αυτούς
τους δήμους/κοινότητες οι 869 αιγοπροβατοτροφικές
μονάδες είχαν μέσο μέγεθος 202,3 ζώα ανά μονάδα
(17% περισσότερα ζώα από τον παγκύπριο μέσο όρο),
το 80% της απασχόλησης στις μονάδες αυτές ήταν από
άτομα της οικογενείας (1.095,5 άτομα) και παρασκευάστηκε το 29% της ποσότητας του χαλλουμιού που παρασκευάστηκε από ιδιοπαραγωγή παγκύπρια. Η μέση
παραγωγή γάλακτος ανά θηλυκό ζώο άνω των 7 μηνών
που εκτρέφεται στις μονάδες αυτές υπολογίζεται σε
157,82 λίτρα ανά έτος για τις αίγες (7,9% μεγαλύτερη
της μέσης παγκύπριας παραγωγής γάλακτος ανά αίγα)
και 109,43 λίτρα ανά έτος για τα πρόβατα (14,51% μεγαλύτερη της μέσης παγκύπριας παραγωγής γάλακτος
ανά πρόβατο). Η παραγωγικότητα της εργασίας στις
μονάδες αυτές ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ισοδύναμο
απασχόλησης 0,77 άτομα ανά 100 ζώα (14% μεγαλύτερη αποδοτικότητα εργασίας από τον παγκύπριο μέσο
όρο για μονάδες μεγέθους 151-300 ζώα).

Εικόνες 9&10: Εγκαταστάσεις μονάδων εκτροφής αιγοπροβάτων
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Γενικά σχόλια
Ο μισός αριθμός των αιγοπροβάτων στην Κύπρο,
εκτρέφεται σε 2.426 μονάδες με λιγότερα από 400 ζώα
η κάθε μία, όπου παράχθηκε ποσότητα γάλακτος ανά
ζώο μικρότερη από τον μέσο όρο παγκύπρια. Μεγάλος
αριθμός μονάδων ήταν μονάδες με λιγότερα από 150
ζώα, ενώ, ο μεγαλύτερος αριθμός ζώων ήταν σε μονάδες μεγέθους πέραν των 650 ζώων. Σε μονάδες με
μέγεθος 351-650 ζώα εκτρέφεται το 26,5% των ζώων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ζώων παρατηρείται στην
επαρχία Λάρνακας και το μικρότερο στην επαρχία Αμμοχώστου, με τις επαρχίες Λεμεσού, Λευκωσίας και
Πάφου να έχουν περίπου το ίδιο ποσοστό ζώων. Παρόλο που το μέσο μέγεθος των αιγοπροβατοτροφικών
μονάδων στην Κύπρο είναι μικρό, υπάρχουν περιοχές
όπου εκτρέφεται μεγάλος αριθμός ζώων με μεγαλύτερη μέση παραγωγή γάλακτος, μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην εργασία και με σημαντική συμβολή στην εργασία από άτομα της οικογένειας. Στις περιοχές αυτές
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πυρήνες οργανωμένης εκτροφής ζώων, αλλά και παραγωγής γάλακτος
και γαλακτοκομικών προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί ο
ρόλος των αιγοπροβατοτρόφων στην παραγωγική διαδικασία και να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

Το 86,4% του παραγόμενου αιγοπρόβειου γάλακτος
διοχετεύεται στις γαλακτοβιομηχανίες/τυροκομεία και
το 14,6% για ιδιοπαραγωγή ή για άλλους σκοπούς.
Σημαντικό ποσοστό του παραγόμενου χαλλουμιού
από ιδιοπαραγωγή που διοχετεύεται στην κυπριακή
αγορά παρασκευάζεται από αιγοπροβατοτρόφους ιδιοκτήτες/διαχειριστές μονάδων με μέχρι 200 ζώα. Οι
εξαγωγές χαλλουμιού αυξήθηκαν κατά τα τελευταία
πέντε χρόνια (2008-2012) αυξάνοντας και τη ζήτηση
για αιγοπρόβειο γάλα. Η μέση παραγωγή αιγινού/
πρόβειου γάλακτος ανά θηλυκό ζώο άνω των 7 μηνών
επιδέχεται βελτίωσης αφού δεν φθάνει τις δυνατότητες
της εκτρεφόμενης φυλής.
Η αιγοπροβατοτροφία ως τομέας παραγωγής απασχολεί (σε ισοδύναμο απασχόλησης) 4.090 άτομα με
το 82% της απασχόλησης να είναι προς όφελος της
οικογένειας του διαχειριστή/ιδιοκτήτη της μονάδας. Οι
ανάγκες απασχόλησης για την περιποίηση 100 ζώων
της μονάδας μειώνονται σημαντικά με την αύξηση
του μεγέθους της μονάδας. Παρόλα αυτά, το 57% της
απασχόλησης εντός της οικογένειας του διαχειριστή/
ιδιοκτήτη της μονάδας παρατηρείται σε μονάδες με λιγότερα από 150 ζώα.
Με βάση τα πιο πάνω, ο σύνθετος ρόλος της αιγοπροβατοτροφίας στην κυπριακή κοινωνία παραμένει
σημαντικός λόγω και των θετικών προοπτικών στις
εξαγωγές χαλλουμιού. Προσφέρει απασχόληση κυρίως υπό την μορφή της οικογενειακής εργασίας αλλά
και ευκαιρίες μεταποίησης των ποσοτήτων γάλακτος
μέσω ιδιοπαραγωγής για παραγωγή προϊόντων με
προστιθέμενη αξία όπως το χαλλούμι, ο τραχανάς και
το γιαούρτι. Η διατήρηση και αύξηση της υφιστάμενης
παραγωγής γάλακτος και η περαιτέρω οργάνωση των
αιγοπροβατοτρόφων, θα συμβάλει σημαντικά τόσο
στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου όσο και στην εισροή συναλλάγματος από τις εξαγωγές μεταποιημένων
προϊόντων.

Εικόνα 13: Αρμεκτήρι

Iωάννης Mηνά
Λειτουργός Γεωργίας
στο Tμήμα Γεωργίας

ΕΠΟΧΙΚΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΑΣΧΟΛΙΕΣ
Ζ
ω
ι
κ
ή
Π
α
ρ
α
γ
ω
γ


ή



Αιγοπροβατοτροφία

Πτηνοτροφία

Κονικλοτροφία

Χοιροτροφία

Αγελαδοτροφία

Το κρύο και τα ρεύματα του αέρα είναι δυνατό να προκαλέσουν απώλειες στα μικρά. Επομένως, τα υποστατικά όπου θα φιλοξενήσουν τα νεογέννητα πρέπει να έχουν καλή κυκλοφορία του αέρα, να είναι ευήλια και στο πάτωμα να στρώνεται ποκαλάμη για να δημιουργείται ζεστασιά. Ο
κτηνοτρόφος, καλό είναι να επιβλέπει τις γέννες και να βοηθά όπου χρειάζεται για να καθαριστούν τα νεογέννητα και να απολυμανθεί το σημείο
κοπής του ομφάλιου λώρου για αποφυγή προσβολής από ασθένειες και πιθανή υποθερμία του ζώου. Όλα τα μικρά πρέπει να θηλάζουν το πρωτόγαλα που τους προσφέρει ανοσία και ενέργεια. Τέλος, κατά τις βραδινές ώρες με την πτώση της θερμοκρασίας καλό είναι να χρησιμοποιούνται
θερμάστρες όπου το άναμμα και το σβήσιμό τους πρέπει να γίνεται σταδιακά για να μην προκαλούνται απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία.

Για τους γάλους είναι σημαντικό να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σιτηρέσιο τους στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης. Παρέχεται τροφή πλούσια
σε πρωτεΐνη, ενέργεια, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για δημιουργία καλού σκελετού, ενώ 3-4 βδομάδες πριν τη σφαγή πρέπει να παρέχεται σιτηρέσιο πιο πλούσιο σε ενέργεια και φτωχότερο σε πρωτεΐνη για να επιτευχθεί καλύτερη εμφάνιση και γεύση στο σφάγιο. Στην ηλικία των 5-6
εβδομάδων γίνεται αποραμφισμός.

Για την ορθή διαχείριση μιας μονάδας αυγοπαραγωγής συστήνεται: (α) O καθημερινός έλεγχος για τη γενική εμφάνιση των ζώων, ζωηρότητα
και υγιεινή, (β) η ποιότητα νερού που είναι εξίσου σημαντική όσο και το ισορροπημένο σιτηρέσιο των πτηνών πρέπει να ελέγχονται τακτικά
(υψηλά επίπεδα νατρίου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα των αυγών), (γ) καθημερινή συλλογή των αυγών και
αποθήκευσή τους .

Συστήνεται η παροχή πρόσθετου τεχνητού φωτισμού ώστε να συμπληρώνεται συνολικός φωτισμός 15-16 ώρες την ημέρα, για να αποφεύγονται
οι δυσκολίες στα βατέματα. Πρέπει να αποφεύγεται το αυστηρό κλείσιμο του υποστατικού, ιδιαίτερα κατά τη νύχτα, γιατί δημιουργεί αυξημένη
υγρασία και αύξηση της συγκέντρωσης της αμμωνίας εντός του υποστατικού που είναι η κύρια αιτία για πνευμονίες και απώλειες κουνελιών.

Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνονται για να μειώσουμε τη θνησιμότητα των χοιριδίων είναι: (α) παρακολούθηση του τοκετού, (β) απαλλαγή
των μεμβρανών από τα ρουθούνια και διευκόλυνση της αναπνοής, κόψιμο του ομφάλιου λώρου και απολύμανση με ιωδιούχο αλκοόλη, (γ)
άμεσος θηλασμός και λήψη επαρκούς ποσότητας πρωτογάλατος που τους προσδίδει την αναγκαία παθητική ανοσία έναντι των μολυσματικών
ασθενειών, (δ) ορθό κόψιμο των δοντιών και της ουράς, (ε) η χορήγηση της αναγκαίας ποσότητας οργανικού σιδήρου, (στ) θερμό περιβάλλον
για τα χοιρίδια σε ιδιαίτερο χώρο του κελιού τοκετού, (ζ) παροχή για κατανάλωση νωπής, ελκυστικής και προσαρμοσμένης στις πεπτικές τους
δυνατότητες συμπληρωματικής τροφής, (η) ορθή σχεδίαση σε μέγεθος και λειτουργία του κελιού τοκετού για αποφυγή των συνθλίψεων από τις
χοιρομητέρες.

Οι κυριότερες αιτίες θανάτων των χοιριδίων κατά τη γαλουχία είναι η μειωμένη ζωτικότητά τους, οι συνθλίψεις από τις χοιρομητέρες, το νοσηρό
ή ψυχρό περιβάλλον και ο υποσιτισμός λόγω ανεπαρκούς ή ακατάλληλης τροφής.

Για τις γαλακτοφόρες αγελάδες η ευκολία στο βάδισμα μεταφράζεται σε μακροζωία και σε ικανοποιητικές οικονομικές αποδόσεις. Όταν η αγελάδα δυσκολεύεται στην μετακίνησή της, τότε παρατηρείται μείωση στην κατανάλωση τροφής που έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση μείωση της
παραγωγής γάλακτος και την προδιάθεση των ζώων σε διάφορες ασθένειες. Το εύκολο βάδισμα των αγελάδων εξαρτάται από τις συνθήκες
εκτροφής. Καλό είναι ο κτηνοτρόφος να ασχολείται με τη φροντίδα των οπλών των αγελάδων και δύο φορές τον χρόνο να κόβει τα νύχια των
ζώων με τη βοήθεια ειδικών, για να αποφεύγονται προβλήματα χωλότητας που έχουν ως αποτέλεσμα οικονομική ζημία.

Iδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αποθήκευση των χονδροειδών τροφών που παρήχθησαν την προηγούμενη χρονιά για την αποφυγή
προσβολής τους από μύκητες.

Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος

Τομέας
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Φυλές βοοειδών
Αγγέλα Πελεκάνου
Λειτουργός Γεωργίας
στο Τμήμα Γεωργίας

Σ

την Κύπρο το 2013 καταγράφηκαν περίπου 130 ζώα των κρεοπαραγωγικών φυλών Charolaise, Angus,
Belgian Blue, Limousine και ζώα διασταυρωμένα αυτών των φυλών.

Φυλές κρεοπαραγωγής
Άμπερντιν- Άνγκους (Aberdeen – Angus)
Καταγωγή: Aberdeenshire και Angus, Σκωτία
Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Είναι ζώα βραχύσωμα, με κοντό και μυώδη τράχηλο, και λεπτά και κοντά
άκρα. Οι αγελάδες φτάνουν τα 430-540 κιλά και οι ταύροι
τα 800-1000 κιλά. Είναι φυλή με κέρατα και με ευρύ μέτωπο. Τα ζώα της φυλής αυτής έχουν μαύρο ή κόκκινο
χρώμα. Το μαύρο χρώμα απορροφά τη θερμότητα πολύ
εύκολα και έτσι πιθανό να υποφέρουν από θερμοπληξία
και εξάντληση.
Ποιότητα σφάγιου (κρέατος): Η φυλή είναι γνωστή για
την ανώτερη ποιότητα των σφάγιων της με υψηλό ποσοστό άπαχου κρέατος.
Άλλα χαρακτηριστικά: Είναι φυλή με ευκολία στον τοκετό και με ηλικία πρώτου τοκετού τα 2-2,5 χρόνια. Παρουσιάζει, επίσης, πολύ καλή μετατρεψιμότητα της τροφής.
Μπέλζτιαν μπλου (Belgian Blue)
Καταγωγή: Βέλγιο
Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Είναι ζώα με σωματική
διάπλαση «διπλών μυών». Οι αγελάδες ζυγίζουν περίπου 750 κιλά και οι ταύροι περίπου 1200 κιλά. Είναι κυανόχρωμη φυλή.
Ποιότητα σφάγιου (κρέατος): Τα ζώα της φυλής αυτής
έχουν άριστη ποιότητα σφάγιου με απόδοση σε σφάγιο
65%, λίπος 13% και οστά 14%.
Άλλα χαρακτηριστικά: Το μέγεθος των μυών οφείλεται
σε μια μετάλλαξη του γονιδίου της μυοστατίνης. Συχνό
φαινόμενο είναι οι δυστοκίες και το υψηλό ποσοστό καισαρικών τομών. Παρουσιάζουν προβλήματα με δυσμορφίες της γνάθου και του αναπνευστικού συστήματος, της
καρδιάς και προβλήματα αναπαραγωγής. Είναι φυλή με
πρώιμη ωριμότητα και πρώτο τοκετό σε ηλικία 2 ετών.
Λιμουζίν (Limousine)
Καταγωγή: Γαλλία
Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Είναι μεγαλόσωμα ζώα
ανοιχτού καστανού ή μαύρου χρώματος, με κέρατα. Το
βάρος των αρσενικών κυμαίνεται από 1000-1200 κιλά
και των θηλυκών στα 600-850 κιλά.
Ποιότητα σφάγιου (κρέατος): Φυλή με υψηλή ποιότητα
σφάγιου, λίπος 10%.
Άλλα χαρακτηριστικά: Πρώτος τοκετός στην ηλικία των
30 μηνών, εύκολος τοκετός.
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Σιαρολαιζ (Charolaise)
Καταγωγή: Γαλλία
Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Είναι μεγαλόσωμη φυλή λευκού χρώματος, με υψηλά άκρα, κεφάλι
βραχύ και ογκώδες με κέρατα. Oι ταύροι έχουν σωματικό βάρος 1100 κιλά και οι αγελάδες γύρω στα
750 κιλά.
Ποιότητα σφάγιου (κρέατος): Το σώμα καλύπτεται από αναπτυγμένες μυϊκές μάζες.
Άλλα χαρακτηριστικά: Ζώα της φυλής χρησιμοποιούνται σε διασταυρώσεις για μεγαλύτερη σωματική ανάπτυξη και σφάγια καλύτερης ποιότητας,
φτωχότερα σε λίπος. Μειονέκτημά τους είναι η δυστοκία στον τοκετό, αφού, τα μοσχάρια έχουν υψηλό σωματικό βάρος και πολύ αναπτυγμένες μυϊκές
μάζες, έτσι οι διασταυρώσεις θα πρέπει να γίνονται
με μεγαλόσωμες φυλές. Έχουν τον πρώτο τοκετό
μετά τον 30ο μήνα. Είναι ατίθασα ζώα.

Χέρφορντ (Hereford)
Καταγωγή: Αγγλία
Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Είναι ζώα με
κεφάλι κοντό και ευρύ, με κέρατα ή χωρίς, κοντά
άκρα, σωματικό βάρος ταύρων 800 κιλά και αγελάδων 550 κιλά. Ο χρωματισμός τους είναι ερυθροκάστανος ποικιλόχρωμος με λευκές περιοχές.
Ποιότητα σφάγιου (κρέατος): Τα σφάγια της φυλής είναι κατώτερης ποιότητας, πλούσια σε λίπος.
Άλλα χαρακτηριστικά: Σε χώρες με έντονη ηλιακή ακτινοβολία πιθανών να εμφανίσουν κρούσματα καρκίνου των βλεφάρων και των οφθαλμών, για
τον λόγο αυτό επιλέγονται ζώα με καστανές κηλίδες
γύρω από τα μάτια. Έχουν τον πρώτο τοκετό σε
ηλικία 2,5 χρονών.

Ξανθόχρωμη της Ακιταίν (Blonde d’ Aquitaine)
Καταγωγή: Γαλλία
Μορφολογικά χαρακτηριστικά: Είναι μεγαλόσωμα ζώα, με υψηλά άκρα, κεφάλι σχετικά μικρό με
κέρατα. Tο σωματικό βάρος των ταύρων είναι περίπου 1100 κιλά και των αγελάδων γύρω στα 750
κιλά. Έχουν ξανθό χρωματισμό με κίτρινους δακτύλιους γύρω από τους οφθαλμούς και το ακρορρίνιο.
Ποιότητα σφάγιου (κρέατος): Πολύ καλή.
Άλλα χαρακτηριστικά: Έχουν τον πρώτο τοκετό
μετά τον 30ο μήνα της ηλικίας τους και μένουν στην
παραγωγή μέχρι την ηλικία των 10-11 ετών.

Βιβλιογραφία
Κατσαούνης Ν., 2000, Bοοτροφία-Eκτροφή μηρυκαστικών, Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη
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Κυπριακά αγγειοπλαστεία
Μαρία Αθανασίου
Επιθεωρητής Γεωργίας
στο Tμήμα Γεωργίας

Η

κυπριακή αγγειοπλαστική διαμορφώθηκε μέσα από τις επιρροές των λαών που περνούσαν από
το νησί, είτε ως κατακτητές, είτε ως επισκέπτες, με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της
καθημερινής ζωής των Κυπρίων. Στο νησί εντοπίζονται αγγειοπλαστεία σε ορεινά χωριά και παραθαλάσσιες πόλεις, τα οποία παρουσιάζουν διαφορές στην τεχνική επεξεργασίας του πηλού. Τα αγροτικά
αγγειοπλαστεία επέμεναν στη χειρονακτική διαμόρφωση του πηλού, σε αντίθεση με τα αστικά αγγειοπλαστεία που χρησιμοποιούσαν τον τροχό.
Η εισαγωγή του όρου αγγειοπλάστης προέρχεται καθαρά από τον ελλαδικό χώρο και αποτελεί σύγχρονο χαρακτηρισμό των Κυπρίων, που ασχολούνταν
με την κατασκευή αγγείων. Πριν την εισαγωγή του
όρου αυτού, οι αγγειοπλάστες χαρακτηρίζονταν από
τη φύση των αγγείων που έφτιαχναν. Για παράδειγμα «κουτσαγκούα» ή «κουτσαγκάς» που σχετίζεται με
τις κυπριακές λέξεις «κουτσά ατζειά», δηλαδή αγγεία
μικρής αξίας. Ο «πιθαράς», κυρίως στο Φοινί, ο οποίος κατασκεύαζε πιθάρια για αποθήκευση κρασιού. Ο
«κουζάρης» στο Βαρώσι για την κατασκευή κούζας με
σκοπό τη φύλαξη νερού. Ο «κουππάρης» από τη Λάπηθο ο οποίος κατασκεύαζε κούπες.
Ορεινά αγγειοπλαστεία υπήρχαν στον Άγιο Δημήτριο
και στα Καμινάρια, χωριά της περιοχής Μαραθάσας,
αλλά και στον Κόρνο και στο Φοινί. Περιηγητές του
18ου αιώνα όπως ο Μαρίτι και ο Αλή Μπέη, μαρτυρούν την ύπαρξη αγγειοπλαστείων στον Κόρνο. Τα
τέσσερα αυτά χωριά χρησιμοποιούσαν το κόκκινο
πορώδες χώμα του Τροόδους, για την κατασκευή χειροποίητων αγγείων. Ο τροχός για αυτά τα αγγειοπλαστεία ήταν υποβοηθητικός και χρησίμευε στη διαμόρφωση της εξωτερικής μορφής των αγγείων.

Η εξεύρεση της πρώτης ύλης, του χώματος δηλαδή,
γινόταν από τις γύρω περιοχές του Τρόοδους. Με τη
βοήθεια ενός βαρετού αγκυλωτού ξύλινου εργαλείου,
το λεγόμενο «κουπάνι» ή «μάτσολα», έσπαζαν τους
σβώλους του χώματος, το κοσκίνιζαν και ακολούθως
το ζύμωναν μέσα στη γούρνα με ξύλινο φτυάρι. Ο
παραγόμενος πηλός ήταν γνωστός με την ονομασία
«κουπανιστός» και ήταν σχετικά υποδεέστερος από
τον «κουλιαστό», που χρησιμοποιούσαν σε άλλα αγγειοπλαστικά κέντρα της Κύπρου.
Μετά το ζύμωμα ο πηλός τοποθετούνταν σε σωρούς
κοντά στον πρόχειρο τροχό, που λέγεται «γυριστήρι» και αποτελείται από δύο τετράγωνα ξύλα, το ένα
ακίνητο και το άλλο κινητό, ενωμένα στο κέντρο. Το
αγγείο σκουπιζόταν με ένα βρεγμένο ρούχο για να
κλείσουν οι πόροι. Η διακόσμηση του γινόταν όταν ο
πηλός ήταν ακόμα μαλακός, με τη βοήθεια τροχού ή
χτένας. Aκολούθως τοποθετούσαν το αγγείο σε σκιερό χώρο να στεγνώσει εντελώς. Έπειτα ακολουθούσε
το ψήσιμό του σε ειδικά διαμορφωμένο καμίνι, όπου
στοιβάζονταν τα αγγεία, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Αναφορά στα αγγειοπλαστεία της Λαπήθου γίνεται
από τον περιηγητή Μαρίτι στα 1772 μ.Χ. Τα λαπηθιώτικα εργαστήρια χρησιμοποιούσαν τον τροχό για την
κατασκευή αλειφτών αγγείων για διακοσμητικούς και
μη σκοπούς.

Στα αγγειοπλαστεία του Aγίου Δημητρίου, των Kαμιναριών, του Κόρνου και του Φοινιού, κατασκευάζονταν διάφορα αγγεία όπως η κούμνα (εικόνα 1) που
χρησίμευε στη φύλαξη ελιών, τραχανά, χοιρινών κρεάτων και σταφίδας. Ο μπότης (εικόνα 2) για σερβίρισμα νερού και κρασιού, η στάμνα (εικόνα 3) για φύλαξη λαδιού και νερού, η κούζα (εικόνα 4) για τη φύλαξη
και μεταφορά νερού, η χαλλουμόκουζα (εικόνα 5) για
τη φύλαξη των χαλλουμιών, ο τταβάς (εικόνα 6) για
την παρασκευή του κρασάτου χοιρινού κρέατος με
κρεμμύδια, το καπνιστήρι (εικόνα 7) για το θυμίαμα,
αλλά και διάφορα διακοσμητικά αγγεία όπως βάζα (εικόνα 8).

Στα αγγειοπλαστεία του Aγίου Δημητρίου, των Καμιναριών, του Κόρνου και του Φοινιού, η παραγωγή είχε τη μορφή οικοτεχνίας και την εργασία επιτελούσαν, κυρίως, γυναίκες, στις αυλές των σπιτιών τους.

Στα αγγειοπλαστεία του Βαρωσιού το χώμα αφαιρούνταν με αξίνες και η συλλογή του γινόταν με σιδερένια φτυάρια. Η παραγωγή αγγείων στο Βαρώσι ξεπερνούσε τις ανάγκες της πόλης. Για τον λόγο αυτό

Οι αγγειοπλάστες του Βαρωσιού, Τρικώμου, Πραστιού και Aγίου Ηλία, χρησιμοποιούσαν τον τροχό
για την κατασκευή των αγγείων τους και δούλευαν με
άσπρο ελαφρώς πορώδη ή μη πορώδη πηλό. Τα αγγεία που φτιάχνονταν στα συγκεκριμένα εργαστήρια,
προορίζονταν για φύλαξη υγρών.
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η ανάγκη για χώμα ήταν μεγάλη και η μεταφορά στα
εργαστήρια γινόταν με γαϊδούρια. Ο πηλός προετοιμαζόταν μέσα σε βούρνες ποικίλων μεγεθών, όπου
ανακατευόταν το χώμα με το νερό, με τη βοήθεια
μιας βέργας. Για την κατασκευή των βαρωσιώτικων
αγγείων χρησιμοποιούσαν λευκό, αργιλώδες χώμα,
αναμεμειγμένο με ερυθρωπό, που λειτουργούσε ως
συνδετική ύλη. Το χώμα ζυμωνόταν απευθείας με
νερό, χωρίς κοσκίνισμα, δημιουργώντας έναν παχύρευστο χυλό, που σκεπαζόταν με λινάτσες για αρκετές μέρες, ώστε να διατηρήσει την υγρασία του μέχρι
τη χρήση. Οι αγγειοπλάστες του Βαρωσιού κατασκεύαζαν αγγεία για μεταφορά νερού, όπως κούζες
και κορύπες, αποθηκευτικά αγγεία όπως κούμνες,
σίκλες, μαγειρικά σκεύη όπως τταβάς, κουρελλίν,
επιτραπέζια αγγεία όπως μπότης και λαϊνόβαττες
(εικόνα 9). Κατασκεύαζαν, επίσης, αγγεία για πότισμα ζώων όπως ποτίστρες, και διάφορα άλλα αγγεία, όπως καπνιστήρια (εικόνα 10) και κουκουμάδες
(εικόνα 11).

μέσα σε σάκους για να αποβάλει το περιττό υγρό και
ακολουθούσε το ζύμωμα, αρχικά με τα πόδια στο έδαφος και έπειτα σε πάγκο, αφού πρώτα είχε τεμαχιστεί.
Τα κομμάτια ρίχνονταν σε κάθετο τοίχο, σε σκιερό
χώρο και έμεναν εκεί μέχρι να στεγνώσουν. Ο πηλός
που παραγόταν με αυτή τη μέθοδο ήταν γνωστός ως
«κουλιαστός» και θεωρούνταν ανώτερης ποιότητας.

Τα αγγειοπλαστεία της Λαπήθου ειδικεύονταν στα
τροχήλατα εφυαλωμένα αγγεία. Η εξεύρεση της πρώτης ύλης, του χώματος, γινόταν από την περιοχή της
Μύρτου για το κόκκινο χώμα, για το μαύρο από το Βαρώσι, το ασπρόχωμα από τη Λευκωσία και ο άργιλος
από την ευρύτερη περιοχή του εργαστηρίου. Για την
κατασκευή λαπηθιώτικων αγγείων, ήταν απαραίτητη η
εξασφάλιση πολύ καθαρού πηλού. Για τον λόγο αυτό,
κατασκευάζονταν μια σειρά από διαδοχικές δεξαμενές, οι οποίες συνδέονταν μεταξύ τους με υδρορροές,
όπου το ύψος τους σταδιακά μειωνόταν. Στην πρώτη
από αυτές γινόταν η ανάμειξη του χώματος με τρεχούμενο νερό, και με τη συνεχή ανάδευση τα πιο βαριά
υλικά έμεναν στον πυθμένα, ενώ το διάλυμα προχωρούσε μέσω της υδρορροής στην επόμενη δεξαμενή,
για να καταλήξει καθαρό πλέον στην τελευταία.

Κατά την έναρξη της αγγλοκρατίας, το Τμήμα Γεωργίας επιδίωξε να εμπλουτίσει τα σχέδια των λαπηθιώτικων αγγείων καθιστώντας τα πιο προσιτά
στους Άγγλους αγοραστές. Ο πρώτος διευθυντής του
Τμήματος Γεωργίας, Παναγιώτης Γεννάδιος, μαζί με
Άγγλους εμπειρογνώμονες έδωσαν νέες συνταγές
αλοιφής, νέα χρώματα και νέα σχέδια στον τεχνίτη
Δημήτρη Τσιμούρη, ο οποίος κατασκεύασε αγγεία τα
οποία βραβεύτηκαν σε εκθέσεις στο Λονδίνο και στην
Αθήνα. Γνωστός αγγειοπλάστης της Λαπήθου ήταν
ο Αριστοφάνης Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος, μετά
την τουρκική εισβολή του 1974, δραστηριοποιήθηκε
στη Λευκωσία, αρχικά σε ένα μικρό εργαστήριο και το
1980 σε ιδιόκτητη βιοτεχνική μονάδα στη βιομηχανική
περιοχή του Στροβόλου.

Στις υδρορροές συχνά τοποθετούνταν τμήματα από
ακανθωτούς θάμνους, που συγκρατούσαν ελαφριά
υλικά όπως κλαδιά. Στη συνέχεια το υλικό αφηνόταν

Τα αγγεία που προορίζονταν για επιτραπέζια χρήση,
αλλά και αρκετά αποθηκευτικά δοχεία, αφού στέγνωναν μετά το πλάσιμό τους, τα κάλυπταν με διάλυμα
«μπατανά». Πρόκειται για ένα άσπρο καθαρό αργιλόχωμα, το οποίο λειαίνει την επιφάνεια των αγγείων
και χρησιμοποιείται ως βάση για να τοποθετηθεί η
αλοιφή. Μετά το πρώτο ψήσιμο και την εξαγωγή τους
από το καμίνι, και αφού κρύωναν, τοποθετούσαν το
υάλωμα περνώντας τα αγγεία από την αλοιφή, που
πολλές φορές παρασκεύαζε ο ίδιος ο αγγειοπλάστης.
Η διακόσμηση συνήθως γινόταν με πράσινη βαφή την
οποία κατασκεύαζε ο τεχνίτης από κομμάτια χαλκού.

Μερικά από τα λαπηθιώτικα αποθηκευτικά αγγεία
ήταν ο κουρελλὀς (εικόνα 12), ο κούζος, ο βάζος και
η φίζα (εικόνα 13). Κάποια από τα επιτραπέζια ήταν ο
μπότης (εικόνα 14), η κορύππα και η κούππα.

Η κυπριακή αγγειοπλαστική αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο αντανακλάται το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των
κατοίκων του νησιού, καθώς και οι χρηστικές και διακοσμητικές ανάγκες των ορεινών και αστικών περιοχών της
Κύπρου. Όσα αγγειοπλαστεία παραμένουν μέχρι σήμερα, προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές τις ρίζες αλλά
και τις μνήμες των προγόνων μας, έστω και μέσα από μια παραγωγή που βασίζεται καθαρά στον τουρισμό.
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Αναφορά σε ένα από τα κυπριακά φυτά
στον κήπο μας
Αγνιά ή λυγαριά Vitex agnus – castus

Τάκης Παπαχριστοφόρου
Ανώτερος Δασικός Λειτουργός
στο Tμήμα Δασών

Τ

ο γένος Βίτεξ (Vitex L.) με Αγγλική ονομασία «Chaste Tree» περιλαμβάνει περίπου 250 είδη με
εξάπλωση σχεδόν σε ολόκληρη την τροπική ζώνη, με μερικά είδη να εξαπλώνονται σε ψυχρότερες περιοχές. Το όνομα Vitex αναφέρεται από τον Πλίντο και είναι το αντίστοιχο λατινικό όνομα
του ελληνικού λύγος ή άγνος. Στην Κύπρο το γένος αντιπροσωπεύεται με ένα είδος το Vitex agnus
– castus, την αγνιά ή λυγαριά.
Είναι φυλλοβόλος αρωματικός θάμνος ύψους 1-3m
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν κλαδευτεί και
περιποιηθεί μπορεί να γίνει μικρό δέντρο μέχρι
5-6m. Τα φύλλα είναι αντίθετα, έμμισχα, παλαμοειδή,
σύνθετα με 5-7 φυλλάρια. Τα φυλλάρια είναι γραμμοειδή, λογχοειδή μήκους 2-12cm και πλάτους 0,31,8cm, ακέραια, πράσινα στην πάνω επιφάνεια και
λευκά, τριχωτά στην κάτω. Τα λουλούδια φέρονται
σε πυκνές πολύκλαδες, κυματοειδείς ταξιανθίες και
έχουν χρώμα γαλακτώδες, άσπρο, μωβ ή μπλε. Οι
στήμονες είναι εμφανώς προεξέχοντες. Ο καρπός
είναι δρύπη, σφαιρική, διαμέτρου 3mm περίπου. Ανθίζει από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο.
Είναι είδος φωτόφιλο, σχετικά βραδυαυξές, αναπτύσσεται σε καλά στραγγιζόμενα εδάφη και είναι
ανθεκτικό στην ξηρασία. Απαντά σε κοίτες ποταμών,
ρυάκια, αυλάκια άρδευσης, κατά μήκος δρόμων, σε
όρια χωραφιών και σε παραλίες, συνήθως σε υγρές
συνθήκες, από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι
950m υψόμετρο. Είναι ιθαγενές είδος της νότιας Ευρώπης και του μεσογειακού χώρου.
Οι ευλύγιστοι βλαστοί του χρησιμοποιούνται στην
καλαθοπλεκτική. Πολλαπλασιάζετε με σπέρματα, με
μοσχεύματα και παραφυάδες. Είναι σχετικά κοινός
θάμνος σε πολλές περιοχές του νησιού όπως στον
Ακάμα, Γιαλιά-Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, ΚαμινάριαΛεμύθου, Μοναγρούλλι, Ερήμη, Παραμάλι, Ψευδά,
Δελίκηπο, Ευρύχου, Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, Λάπηθο, Δαυλό, Ριζοκάρπασο, Απόστολο Ανδρέα.
Η αγνιά ή λυγαριά ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων
χρόνων. Ο Οδυσσέας έδεσε με βέργες λυγαριάς (ιδιαίτερα ανθεκτικές) τους συντρόφους του κάτω από
τα πρόβατα του Κύκλωπα Πολύφημου για να δραπε-

τεύσουν. Η Ήρα, προστάτιδα του γάμου, γεννήθηκε
κάτω από μια λυγαριά. Οι γυναίκες στις θεσμοφορίες
χρησιμοποιούσαν τα κλαδιά της για κρεβάτι για να
διατηρήσουν την αγνότητα τους, γι’ αυτό είναι γνωστή ως αγνή. Επίσης, αρκετά χωριά στην Ελλάδα
φέρουν το όνομα Λυγαριά.
Είναι είδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κήπους και νησίδες δρόμων, είτε από μόνο του είτε σε
συνδυασμό με άλλους θάμνους.
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Για την αγρότισσα
Aνδρούλα Eγγλέζου
Bοηθός Eπόπτρια Aγροτικής Oικιακής Oικονομίας
στο Tμήμα Γεωργίας

Σ

’ αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε με τα παραδοσιακά προϊόντα από χυμό σταφυλιού τα οποία
ξεχωρίζουν τόσο σε γεύση όσο και σε θρεπτική αξία. Μέσα από τον μόχθο και τη σοφία τους οι
ακούραστες γυναίκες της υπαίθρου, μας τα άφησαν παρακαταθήκη και αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παράλληλα σε αυτή τη σελίδα, γίνεται αναφορά
και σε ένα γιορτινό γλυκό για τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Yλικά:

Παλουζές

5 λίτρα χυμό σταφυλιού (αμπελίσιμο, μαύρο ή άσπρο)
½ κιλό αλεύρι χωριάτικο
βασιλικό ή κιούλι
ροδόσταγμα
χοντροκομμένη αμυγδαλόψιχα ή καρυδόψιχα (προαιρετικά)
Χρησιμοποιούμε, επίσης, ειδικό ασπρόχωμα για να καθαρίσει
και να γλυκάνει ο χυμός σταφυλιού.

Επεξεργασία χυμού σταφυλιού:

1. Αλέθουμε τα σταφύλια στο αλεστήρι, τα στύβουμε για να βγει ο χυμός και τον κουλιάζουμε.
2. Βάζουμε τον χυμό του σταφυλιού (μουστάρι) σε μεγάλο δοχείο να βράσει.
3. Προσθέτουμε λίγο λίγο το χώμα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφαιρούμε τον αφρό και τις ακαθαρσίες που
βγαίνουν στην επιφάνεια. Συνεχίζουμε να ρίχνουμε χώμα μέχρι να καθαρίσει και να γλυκάνει ο χυμός.

Ετοιμασία παλουζέ:

1. Διαλύουμε το αλεύρι σε λίγο κρύο επεξεργασμένο χυμό σταφυλιού.
2. Βάζουμε τον υπόλοιπο χυμό στη φωτιά και μόλις μισοβράσει προσθέτουμε το διαλυμένο αλεύρι.
Ανακατεύουμε συνέχεια σε χαμηλή φωτιά μέχρι να κοχλάσει.
3. Προσθέτουμε τον βασιλικό ή το κιούλι δεμένα σε λεπτό ύφασμα, και το ροδόσταγμα λίγο πριν τελειώσει ο
παλουζές, για να διατηρηθεί καλύτερα το άρωμά τους.
4. Όταν ο παλουζές αρχίσει να πήζει και δημιουργεί φουσκάλες, βάζουμε με ένα κουτάλι λίγη ποσότητα σε
ένα πιατάκι και το αφήνουμε να κρυώσει. Αν ξεκολλά από το πιάτο, αυτό είναι ένδειξη ότι ο παλουζές είναι
έτοιμος.
5. Σερβίρουμε σε γυάλινα δοχεία και πασπαλίζουμε με χονδροκομμένη ψίχα αμυγδάλου ή καρυδιού.
Ο παλουζές καταναλώνεται φρέσκος, ωστόσο μπορεί να διατηρηθεί λίγες μέρες στο ψυγείο.
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Σουτζιούκκος
Για να παρασκευάσουμε τον σουτζιούκκο, χρησιμοποιούμε το ίδιο μείγμα με τον παλουζέ. Χρησιμοποιούμε,
επίσης, κούννες αμυγδάλου ή καρυδιού. Τις κούννες αμυγδάλου τις φουσκώνουμε στο νερό για λίγες ώρες για
να μαλακώσουν και να μπορούν να περάσουν στην κλωστή. Τις στεγνώνουμε καλά για λίγες μέρες στον ήλιο.

Τρόπος παρασκευής:

1. Ψήνουμε τον παλουζέ και μόλις είναι έτοιμος εμβαπτίζουμε στο δοχείο τις κλωστές με τις κούννες αμυγδάλου
ή καρυδιού. Τις στραγγίζουμε και τις κρεμάζουμε σε σχοινί στον αέρα να στεγνώσουν. Αν στο διάστημα αυτό
πήξει πολύ το μείγμα μας, το αραιώνουμε με τον επεξεργασμένο χυμό (μουστάρι) που έχουμε κρατήσει για
τον σκοπό αυτό.
2. Την επόμενη μέρα ετοιμάζουμε νέο μείγμα (παλουζέ) και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία που μπορεί
να γίνει 4-5 φορές ανάλογα με το επιθυμητό πάχος του σουτζιούκκου.
3. Αφήνουμε τον σουτζιούκκο 2-3 ημέρες να στεγνώσει καλά στον αέρα και τον τοποθετούμε στο ψυγείο, ή τον
κλείνουμε αεροστεγώς σε πλαστικά σακούλια ή, ακόμα, τον τοποθετούμε στην κατάψυξη σε πλαστικά δοχεία
ή σακούλια.

Φοινικωτά
Υλικά:

1 πακέτο βούτυρο ανάλατο
½ ποτήρι ζάχαρη
2 αυγά
1 βανίλια
2 κουταλάκια γλυκού μπέικιν πάουτερ
3 ποτήρια, περίπου, αλεύρι φαρίνα
ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Yλικά για τη γέμιση:

1 κουτί φοινίκια κομμένα
3 κομμάτια γλυκό καρυδάκι ψιλοκομμένο
1 ποτήρι αμυγδαλόκουννες χοντροκομμένες
1 κουταλάκι γλυκού κανελογαρίφαλα
1 κουταλιά βούτυρο λιωμένο ή σιρόπι γλυκού

Εκτέλεση:
1.
2.
3.
4.
5.

Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά της γέμισης.
Σε ένα δοχείο χτυπούμε το βούτυρο με τη ζάχαρη.
Προσθέτουμε τα αυγά, τη βανίλια και αναμιγνύουμε πολύ καλά.
Προσθέτουμε λίγο-λίγο το αλεύρι με το μπέικιν πάουτερ. Φροντίζουμε να έχουμε μια μαλακή ζύμη.
Δημιουργούμε 30 περίπου μπαλίτσες. Τις ανοίγουμε σε μικρές πίτες και βάζουμε τη γέμιση. Τις κλείνουμε σε
αυγοειδές σχήμα.
6. Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.
7. Πασπαλίζουμε τα φοινικωτά με ζάχαρη άχνη ενόσω είναι χλιαρά.

