7

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Ν

έες μέθοδοι καταπολέμησης,
με βιολογικά μέσα, παθογόνων του εδάφους που παρουσιάζονται στις καλλιέργειες μελιτζάνας, εφαρμόζονται σε πειραματικό στάδιο στην περιοχή της Τριφυλίας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Οι μέθοδοι αυτές έχουν αναπτυχθεί στα
εργαστήρια του Πανεπιστημίου,
έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα
και πλέον δοκιμάζονται σε κλίμακα παραγωγής. Στόχος είναι να
αξιολογηθεί ο τρόπος δράσης των
βιολογικών παραγόντων που
προστίθενται στα φυτά, αλλά και
να βρεθεί ο ιδανικός τρόπος
εφαρμογής τους ώστε να συμφέρουν οικονομικά τον παραγωγό.
Eτσι η περιοχή της Τριφυλίας
για ακόμη μια φορά βρίσκεται
στο επίκεντρο πρωτοποριακών
ερευνών στον τομέα της γεωργίας, και όχι τυχαία - αφού όπως
μας επισήμανε ο καθηγητής του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Λευτέρης Τζάμος:
«Καταρχήν η περιοχή της Τριφυλίας έχει ένα εξαιρετικό κλίμα
και καλλιέργειες πολύ σημαντικές, αλλά εκείνο που παίζει μεγάλο ρόλο στην παρουσία μας εδώ
είναι ότι οι παραγωγοί είναι πολύ
υψηλού επιπέδου, με τεχνικές
γνώσεις και εμπειρία που τους
βοηθά να είναι κορυφαίοι σε πανελλαδικό επίπεδο και με δυνατότητες εξαγωγής. Πέρα από αυτά
όμως, εκείνο που έχει ιδιαίτερη
σημασία είναι ότι ο συνάδελφός
μου ο κ. Παρασκευόπουλος είναι
κορυφαίος τεχνοκράτης σε θέματα καλλιέργειας κηπευτικών, από
κάθε πλευρά, και μας δίνει χαρά
το να συνεργαζόμαστε μαζί του
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καθώς έχει αποτέλεσμα η συνεργασία μας».
Αναφερόμενος τώρα στους πειραματισμούς που γίνονται ο κ.
Τζάμος μας εξήγησε:
«Επειδή οι υπαίθριες καλλιέργειες έχουν πολλά προβλήματα
από παθογόνα εδάφους, εμείς
προσπαθούμε με βιολογικούς τρόπους να περιορίσουμε τις μολύνσεις από τα παθογόνα αυτά και
να εξασφαλίσουμε φυτά που θα
παράγουν προϊόντα στα οποία
δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί φάρμακα. Προσπαθούμε με διάφορους βιολογικούς παράγοντες (βακτήρια ή μύκητες) να προστατεύσουμε τα φυτά και να δημιουργήσουμε μια κατάσταση που θα τα
βοηθήσει να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των αγορών.
Οι δοκιμές που κάνουμε είναι σε
προκαταρκτικά στάδια, αλλά ήδη
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τα έχουμε δοκιμάσει σε άλλες καλλιέργειες και έχουμε δει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Γι‘ αυτό
ήρθαμε και σε αυτή την περιοχή να
τα αξιοποιήσουμε σε προγράμματα
“Life”, όπως και να δώσουμε στους
παραγωγούς κι άλλες διεξόδους.
Εδώ γίνεται, θα έλεγα, εφαρμοστικός πειραματισμός καθώς τα
φυτά θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο χωράφι και εκεί θα δούμε κατά πόσο θα μας δώσουν την
δυνατότητα μιας άλλης αντιμετώπισης των παθογόνων, τα οποία
είναι πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Αυτό μπορεί να μας δώσει λύση για τη μη χρησιμοποίηση
χημικών, και από την άλλη θα
έχουμε και καλύτερη παραγωγή αφού αν το φυτό προσβληθεί τότε
δεν θα έχουμε την αναμενόμενη
παραγωγή και ποιότητα».
Ο λέκτορας στο Γεωπονικό Πανε-

πιστήμιο Σωτήρης Τζάμος επισήμανε σχετικά με τους πειραματισμούς:
«Χρησιμοποιούμε μικροοργανισμούς, βιολογικούς παράγοντες
που έχουν απομονωθεί από το εργαστήριό μας, και μελετάμε αυτή
την στιγμή -αφού έχουμε δει ότι
έχουν δράση εναντίον των παθογόνων- ευχερέστερους τρόπους εφαρμογής. Δηλαδή τρόπους εφαρμογής
που θα είναι οικονομικοί για τους
παραγωγούς και πώς αυτό θα είναι
πιο εύκολο. Γι‘ αυτό ήρθαμε στο
σπορείο, αφού πιστεύουμε ότι η
εφαρμογή τους στο σπορείο θα είναι πιο οικονομικά βιώσιμη από
ό,τι στο χωράφι - και αυτό προσπαθούμε να μελετήσουμε».
Ο λέκτορας του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Δημήτρης Τσιτσιάνης πρόσθεσε:
«Πέρα από τις μελιτζάνες κά-

νουμε και άλλα πειράματα για
πολλές ακόμη ασθένειες, ειδικά
με της μυκοτοξίνες που πάνε πολύ στα τρόφιμα. Προσπαθούμε να
βρούμε τρόπους βιολογικής αντιμετώπισης ώστε να αποκτήσουμε
τρόφιμα ασφαλή και απαλλαγμένα από αυτά τα παθογόνα. Προσπαθούμε να βρούμε μικροοργανισμούς ώστε να τους εφαρμόσουμε και να απαλλαγούμε από
διάφορα παθογόνα».
Από την πλευρά του ο διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Τριφυλίας Αντώνης
Παρασκευόπουλος μας είπε:
«Θέλω να ευχαριστήσω για την
παρουσία του, για ακόμη μια φορά εδώ, τον κορυφαίο Ελληνα
φυτοπαθολόγο, ομότιμο καθηγητή κ. Τζάμο, που εδώ και 20 χρόνια μας έχει στηρίξει με τη γνώση
και την εμπειρία του σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις
ασθένειες των φυτών στην περιοχή. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης και παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών παραγόντων, τέτοιες μέθοδοι υπόσχονται λύσεις για τις πιο σημαντικές ασθένειες - όπως ανδρομυκώσεις και κυρίως το βερτζίλιο
στη μελιτζάνα, που είναι από τις
σοβαρότερες
μυκητολογικές
ασθένειες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα θετικά αποτελέσματα
από τα εργαστηριακά πειράματα
θα επιβεβαιωθούν για ακόμη μια
φορά και στην καλλιέργεια, ώστε
να αποτελέσουν εργαλείο στα χέρια του παραγωγού».
Να σημειώσουμε ότι οι πειραματικές δοκιμές γίνονται στο φυτώριο του κ. Μιχαλακόπουλου
στα Φιλιατρά, απ‘ όπου σε λίγο
καιρό τα φυτά θα μεταφυτευτούν
στους αγρούς.
Κ.Μπ.
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