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EDITORIAL

Αγαπητοί μου συνεργάτες,
Μετά από μια μάλλον ιδιαίτερη και πολύ απαιτητική χρονιά, η οποία έθεσε
σαφέστατα σε δοκιμασία τις αντοχές του κλάδου μας, η βασική στόχευση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Φ. για το 2021 κινείται σε 4 διακριτούς
άξονες.
Ο πρώτος είναι να διασφαλίσουμε ότι τόσο το νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο κλάδος, όσο και η εφοδιαστική αλυσίδα
των προϊόντων που τα παρέχει θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα
και με τους ελάχιστους δυνατούς κλυδωνισμούς εξ αιτίας της πανδημίας.
Ο δεύτερος είναι η οριστική έγκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου της CYCLOS A.E. να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του
από τον Ιανουάριο του 2022. Είναι ένα εγχείρημα κομβικής σημασίας για
τον κλάδο, τόσο για λόγους κανονιστικής συμμόρφωσης όσο και για λόγους
stewardship, και, ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αποτυχίας.
Ο τρίτος είναι η έγκαιρη διαμόρφωση και κατάθεση στο ΥΠ.Α.Α.Τ. των προτάσεων μας που αφορούν στην Νέα ΚΑΠ και στην Πράσινη Συμφωνία. Ο
Σύνδεσμος φιλοδοξεί να καταστεί ισότιμος συνομιλητής με τους υπόλοιπους
stakeholders της εθνικής Αγροτικής Πολιτικής και πιστεύουμε ότι η ενεργή
προώθηση καλά μελετημένων και ρεαλιστικών θέσεων είναι ο καλύτερος
τρόπος να το επιτύχουμε.
Τέλος, ο Σύνδεσμος έχει αποφασίσει ότι είναι απαραίτητη η διεύρυνσή του,
τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε πεδία δραστηριοτήτων. Η οργανωμένη
ενασχόλησή μας με τα βιοδραστικά προϊόντα και την Ψηφιακή Γεωργία είναι
μόνο τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ως επόμενο στόχο, θεωρούμε απαραίτητη την δημιουργία μιας πολύ στενότερης επαφής, συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφόρησης με το λιανικό δίκτυο των αγροτικών
εφοδίων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο μέσα από μια τέτοια αλληλεπίδραση μπορούν οι προκλήσεις που διαφαίνεται ότι θα κληθεί να αντιμετωπίσει
στο άμεσο μέλλον ο κλάδος στο σύνολό του, να μετατραπούν από κίνδυνο
σε ευκαιρία.
Φιλικά,
Ευθυμιάδης Βάσος,
Πρόεδρος EΣΥΦ

ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Πράσινη Συμφωνία
και οι Στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και
«Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030» και η σύνδεσή τους με τη
Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
O Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.), στο
πλαίσιο των νέων απαιτήσεων της «Πράσινης Συμφωνίας» συνέστησε ομάδα εργασίας για τη δημιουργία θέσεων σχετικών
με το ρόλο της φυτοπροστασίας, στις βασικές στρατηγικές
«Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Προστασία της Βιοποικιλότητας».
Ο σκοπός αυτής της ομάδας εργασίας είναι πολύπλευρος.
Αρχικά στοχεύει στο να ληφθούν υπόψη οι νέες απαιτήσεις
των προαναφερθέντων στρατηγικών της «Πράσινης Συμφωνίας», να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα και
να επισημανθούν οι αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να

προωθηθεί η καινοτομία και να υλοποιηθούν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο οι νέες τεχνολογίες που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας. Επιπλέον στοχεύει στην
προώθηση νέων καινοτόμων σκευασμάτων φυτοπροστασίας,
ταυτόχρονα με τα υφιστάμενα σκευάσματα χημικής προέλευσης, όπως αυτά εγκρίνονται μέσα από το αυστηρότατο κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε.
Τα αποτελέσματα των εργασιών της εν λόγω ομάδας εργασίας θα αποτελέσουν δυνητικά βάση συζήτησης για τη δημιουργία κοινών θέσεων και στόχων που αφορούν στο σύνολο των
εμπλεκομένων της χώρας.
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Δημιουργία επιδεικτικών αγρών
Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη
δημιουργία επιδεικτικών αγρών (demo farms)

Στο πλαίσιο της νέας «Πράσινης Συμφωνίας» της Ε.Ε. και των
στρατηγικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Προστασίας
της Βιοποικιλότητας», προωθούνται οι εφαρμογές ψηφιακής
γεωργίας στη φυτοπροστασία, καθώς και η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων φυσικής προέλευσης. Αμφότερα
χρησιμοποιούνται σε περιορισμένη έκταση στη χώρα μας,
σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των αντικειμενικών συνθηκών και
των προβλημάτων υποδομής της ελληνικής γεωργίας. Είναι
προφανές ότι απαιτείται περαιτέρω εμπειρία και διάχυση της
τεχνογνωσίας στον τελικό χρήστη, δηλαδή στον αγρότη. Ως
εκ τούτου, είναι αναγκαία η δημιουργία επιδεικτικών αγροκτημάτων για την ευρεία αποδοχή τους από τους αγρότες μας.
Με αυτά τα δεδομένα προχωράμε σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας που θα περιλαμβάνει κάθε
μορφή εφαρμογών γεωργίας ακριβείας στη φυτοπροστασία.
Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθούν καταγραφές μετεωρολογικών δεδομένων και εφαρμογών στον αγρό με τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις για εχθρούς και ασθένειες, καθώς
και χαρτογράφηση προβλημάτων φυτοπροστασίας με χρήση
επίγειων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), με τη
χρήση φασματικών καμερών.
Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή και επίδειξη της διαφοράς στη διασπορά ψεκαστικού νέφους, μεταξύ συμβατικών ψεκαστικών μηχανημάτων σε διαφορετικές
συνθήκες πίεσης και με διαφορετικά ακροφύσια, όπως και με

τη χρήση ψεκαστικών μη επανδρωμένων οχημάτων (ψεκαστικών drones), σε διαφορετικά ύψη πάνω από την καλλιέργεια
και ταχύτητα πτήσης.
Η εγκατάσταση των πρώτων επιδεικτικών αγροκτημάτων έχει
ήδη ξεκινήσει στις αρχές του Ιουνίου του 2021 σε αγροκτήματα που ανήκουν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας
(Σπάτα-αμπελώνας και Κωπαΐδα-βαμβάκι). Αυτό θα αποτελέσει μια πρώτη ευκαιρία καταγραφής της μεθοδολογίας δημιουργίας επιδεικτικών αγρών και θα δώσει τη δυνατότητα να
εξαχθούν αρχικά συμπεράσματα, ιδιαίτερα χρήσιμα για τη μελλοντική επέκταση των δράσεων στα υφιστάμενα αγροκτήματα
και πιθανά σε ακόμη περισσότερα.
Ο σκοπός αυτής της συνεργασίας μεταξύ του ΕΣΥΦ και των
εργαστηρίων Γεωργικής Μηχανολογίας με υπεύθυνο τον Αν.
Καθηγητή Σπύρο Φουντά και Φυτοπαθολογίας, με υπεύθυνο
τον Αν. Καθηγητή Δημήτρη Τσιτσιγιάννη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να υπάρξουν ολοκληρωμένα επιδεικτικά αγροκτήματα για την ενημέρωση και εκπαίδευση στα
επόμενα πέντε έτη.
Πρόθεσή μας είναι φυσικά να παραμείνουν οι επιδεικτικοί
αγροί λειτουργικοί για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Σκοπεύουμε να επεκταθούν οι δράσεις και να καλύψουν όλο
το φάσμα των αναγκών, όπως αυτές αναμένεται να διαμορφωθούν από τη σχετική νομοθεσία και τη νέα προγραμματική
περίοδο της ΚΑΠ 2023-2027.
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Παρουσιάσεις και δράσεις των επιτροπών του ΕΣΥΦ
Σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες δράσεις των επιτροπών μας.
› Τεχνική επιτροπή
Η δραστηριότητα της Τεχνικής Επιτροπής τους τελευταίους 6 μήνες
ήταν ιδιαιτέρως έντονη και κάλυψε μια σειρά από θέματα νευραλγικής
σημασίας στον τομέα των Εγκρίσεων κυκλοφορίας.
Πιο αναλυτικά παρακάτω αναφέρονται κάποιες από αυτές τις
δράσεις και τα θέματα που καλύφθηκαν:
• Σχηματίσθηκε ομάδα εργασίας, η οποία σε συνεργασία με τις αρχές δούλεψε για την διαμόρφωση και βελτίωση της υπάρχουσας
νομοθεσίας για την ερασιτεχνική χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας (φ.π.). Η εργασία είναι ακόμη σε εξέλιξη.
• Η Επιτροπή συμμετείχε στη διαμόρφωση εγκυκλίου, πάντα σε συνεργασία με τις αρχές, για την διαδικασία και τις απαιτήσεις που θα
ακολουθηθούν για την Συγκριτική αξιολόγηση των φ.π.
• Ομοίως εργάστηκε για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Απόφασης
που αφορά τις αναθεωρημένες Εθνικές Απαιτήσεις. Υπογραφή της
σχετικής Απόφασης αναμένεται σύντομα.
• Δημιουργήθηκε μια υποομάδα που ετοίμασε σχέδιο/πρόταση νέου
πρωτοκόλλου πειραματισμού για μαζική παγίδευση του δάκου της
ελιάς.
• Οργανώθηκε συζήτηση από ειδική υποομάδα της ΤΕΠ με το ΓΧΚ,
σχετική με την νέα ισχύουσα διαδικασία που αφορά τον κωδικό
UFI στις ετικέτες των επικινδύνων φ.π. και την υποχρέωση υποβολής σχετικής ενημέρωσης (PCN) μέσω της βάσης δεδομένων του
ECHA.
• Πραγματοποιήθηκαν δύο μεγάλες ενημερωτικές συναντήσεις με
το ΜΦΙ και το Τμήμα Φ.Π. του ΥΠΑΑΤ κατά τις οποίες παρουσιάσθηκαν αφενός όλα τα νεότερα από πλευράς της βιομηχανίας για
το νέο περιβάλλον που αναμένεται να διαμορφωθεί για τα φ.π. σε
σχέση με την εφαρμογή της δέσμευσης της ΕΕ για την Πράσινη
Συμφωνία, αλλά και οι προτάσεις μας για την προώθηση των εγκρίσεων των φ.π. χαμηλού κινδύνου. Από πλευράς ΜΦΙ υπήρξε ενημέρωση για όλα τα νεότερα που αφορούν την αξιολόγηση των φ.π.
μέχρι σήμερα, αλλά και για όλα τα νεότερα Κατευθυντήρια έγγραφα που ετοιμάζονται και θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον.
Η συνεργασία θα συνεχισθεί σε αυτό τον τομέα.

›Ε
 πιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Καλλιεργειών, Περιβάλλοντος και
Τροφίμων
Η Επιτροπή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών του ΕΣΥΦ,
το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2021 ασχολήθηκε με την επεξεργασία των βασικών αξόνων της στρατηγικής της Ε.Ε. «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F) στα πλαίσια της «Πράσινης Συμφωνίας» της
Ε.Ε. και την εξειδίκευσή τους σε θέματα ορθολογικής χρήσης των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (ΙΡΜ). Ειδικότερα έγιναν συζητήσεις για άξονες και παρεμβάσεις στην προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων
της νέας ΚΑΠ που θα συνδεθούν με τη στρατηγική F2F και οι όποιες
θα σχετίζονται με την εφαρμογή των Γενικών Αρχών Ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας (παρακολούθηση εφαρμογής, καταγραφή ενεργειών), την ενσωμάτωση τεχνικών γεωργίας ακριβείας και τη χρήση
βιολογικής προέλευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα πλαίσια
της ΙΡΜ.

›Ε
 πιτροπή για την προστασία των υδάτων
• Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή η αξιολόγηση των μέχρι τώρα
στοιχείων παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων (από το
2012 μέχρι πρόσφατα), λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των
αναλύσεων από τα αρμόδια ερευνητικά ινστιτούτα (Γενικό Χημείο
του Κράτους & ΙΓΜΕ). Η Επιτροπή επεξεργάζεται την παρουσίαση
τους σε μελλοντική συνάντηση του ΕΣΥΦ μέσα στο φθινόπωρο του
2021 με τους αρμόδιους φορείς, ανάμεσα τους τα Υπουργεία Υγείας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων.
• Συνεχίζεται να επιζητείται η ενεργή συμμετοχή της Επιτροπής, όπου
αυτό είναι εφικτό, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της βιομηχανίας
που αφορούν την εναρμόνιση και την εφαρμογή των διατάξεων
των παραπάνω Οδηγιών σε επίπεδο χώρας, π.χ. στην ανάλογη συζήτηση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τα Υπόγεια Ύδατα.

› Επιτροπή για τη Βιοποικιλότητα
• Ολοκληρώθηκε στο 1ο τρίμηνο του 2021 η εργασία της Επιτροπής
σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για την κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, που αποδεικνύουν ότι η γεωργία στη χώρα μας,
σε συνδυασμό με την τοπογραφία και το μικροκλίμα, δημιουργούν
ευνοϊκές συνθήκες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Από τα
στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, φαίνεται ότι η αστικοποίηση
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα ρύπανσης του περιβάλλοντος
που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της βιοποικιλότητας, ενώ η
αειφόρος γεωργία μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην διατήρηση και την βελτίωση της βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή παρέδωσε
ένα πρώτο περιεκτικό κείμενο που θα μπορεί να επικοινωνείται σε
φορείς κατά τις συζητήσεις για την υιοθέτηση μέτρων άμβλυνσης
του κινδύνου. Το τελικό κείμενο θα είναι διαθέσιμο μέσα στο καλοκαίρι του 2021.
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› 8 Μαρτίου 2021,
Διαδικτυακή ενημέρωση σε παραγωγούς της ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ σε 60 παραγωγούς

βιομηχανικής τομάτας από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα σε συνεργασία με την ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ για θέματα που
αφορούν σε ορθή φυτοπροστασία, διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ενημέρωση για
παράνομα και απομιμητικά προϊόντα.

› 18 Μαΐου 2021,
Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε προπτυχιακούς

φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών του
Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής
Μηχανικής, σε συνεργασία με τον Δρ. Γ. Μπουραζάνη για
το μάθημα του 8ου εξαμήνου της Διαχείρισης Αποβλήτων.

› 25 Ιουνίου 2021,
Εκπαίδευση σε ελαιοπαραγωγούς
του ΑΣ Στέρνας στην Καλαμάτα.

Πραγματοποιήθηκε επίδειξη σωστής ρύθμισης και
βαθμονόμησης νεφελοψεκαστήρα σε συνεργασία με τη
ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας.

AGENDA
ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2021 – ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ:
Συνάντηση Συνδέσμων Φυτοπροστασίας και Αρμόδιων Αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας,
Ρουμανίας για τα παράνομα και απομιμητικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα
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Ο Ε.ΣΥ.Φ. σας εύχεται
Καλό Καλοκαίρι



Mείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις, μάθετε
πρώτοι τα νέα μας και στείλτε μας τις απόψεις σας
μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook!


Κάντε like στη
σελίδα μας!

