
	  	  

	  

ΥΠΟ	  ΤΗΝ	  ΑΙΓΙΔΑ	  ΤΟΥ	  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ	  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	  ΚΑΙ	  ΤΡΟΦΙΜΩΝ	  

	  

8.00-‐9.00:	  ΕΓΓΡΑΦΕΣ	  

9.00-‐9.30:	  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ.	  Προεδρείο:	  Δ.	  Χάχαλης,	  Μ.	  Γαλάνης,	  	  Σ.	  Βυζαντινόπουλος,	  Σ.	  
Μάμαλης	  

	  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ	  ΟΜΙΛΙΑ.	  Προεδρείο:	  Δ.	  Χάχαλης,	  Μ.	  Γαλάνης,	  Σ.	  Βυζαντινόπουλος,	  Σ.	  Μάμαλης	  

9.30-‐10.00:	  Ηλίας	  Κουρούδης	  (Διεπαγγελματική	  Βάμβακος):	  «Η	  σημασία	  της	  καλλιέργειας	  
του	  βαμβακιού	  για	  την	  Ελλάδα»	  

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ	  ΚΑΦΕΣ:	  10.00-‐10.15	  

1Η	  ΕΝΟΤΗΤΑ	  (10.15-‐11.15):	  Προεδρείο:	  Α.	  Αφεντούλη,	  Χ.	  Δόρδας,	  Π.	  Κακαφίκας	  	  

10.15-‐10.30.	  Ευάγγελος	  Βλάχος	  (ΕΖΕ):	  «Διαχρονικά	  προβλήματα	  ζιζανίων	  στην	  καλλιέργεια	  
του	  βαμβακιού	  στην	  Ελλάδα»	  
10.30-‐10.45.	  Χαράλαμπος	  Διαμαντής	  (ΠΟΣΕΓ):	  «Διαχείριση	  ζιζανίων	  και	  συστήματα	  
ποιότητας	  στο	  βαμβάκι»	  
10.45-‐11.00.	  Θεοφάνης	  Γέμτος	  (ΠΘ):	  «Συστήματα	  κατεργασίας	  εδάφους	  και	  διαχείριση	  
ζιζανίων»	  



11.00-‐11.15.	  Γεώργιος	  Ζαλίδης	  (ΔΚΠ):	  «Καινοτομίες	  για	  τη	  βελτιστοποίηση	  εισροών	  και	  
πόρων	  στο	  βαμβάκι»	  	  
11.15-‐11.30.	  ΣΥΖΗΤΗΣΗ	  1ΗΣ	  ΕΝΟΤΗΤΑΣ	  

	  
11.30-‐11.45	  	  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ	  ΚΑΦΕΣ	  

	  
2Η	  ΕΝΟΤΗΤΑ:	  Προεδρείο:	  Α.	  Καλύβας,	  N.	  Κολάτσος,	  Κ.	  Στύλα	  

11.45-‐12.15.	  Δημοσθένης	  Χάχαλης	  (ΕΖΕ):	  «Καταγραφές	  προβλημάτων	  ζιζανίων	  και	  χρήσης	  
ζιζανιοκτόνων	  στο	  βαμβάκι»	  
12.15-‐12.30.	  Ηλίας	  Ελευθεροχωρινός	  (ΑΠΘ):	  «Ορθολογική	  χρήση	  ζιζανιοκτόνων	  στην	  

καλλιέργεια	  του	  βαμβακιού	  στην	  Ελλάδα»	  

12.30-‐12.45.	  Δημήτριος	  Σταυρίδης	  (ΔΑΟΚ	  Λάρισας),	  Νικόλαος	  Κολάτσος	  (ΔΑΟΚ	  Ροδόπης)	  
και	  Νικόλαος	  Μπαρδάκης	  (ΔΑΟΚ	  Σερρών):	  «Ζιζανιολογικά	  προβλήματα	  από	  σημαντικές	  
περιοχές	  της	  βαμβακοκαλλιέργειας»	  
12.45-‐13.00.	  Σπύρος	  Βυζαντινόπουλος	  (ΕΖΕ).	  «Ανάπτυξη	  μελετών	  παρακολούθησης	  	  σε	  
εθνικό	  επίπεδο,	  για	  την	  ρύπανση	  των	  υπόγειων	  νερών	  από	  τα	  γεωργικά	  φάρμακα».	  
13.00-‐13.15.	  ΣΥΖΗΤΗΣΗ	  2ΗΣ	  ΕΝΟΤΗΤΑΣ	  

	  

ΕΛΑΦΡΥ	  	  ΓΕΥΜΑ:	  13.15-‐14.15	  

3Η	  ΕΝΟΤΗΤΑ:	  Προεδρείο:	  Σ.	  Κουτρούμπας,	  Ν.	  Μπαρδάκης,	  Χ.	  Διαμαντής	  

14.15-‐14.30.	  Φραντζέσκα	  Υδραίου	  (ΕΣΥΦ):	  «Υφιστάμενη	  και	  επερχόμενη	  νομοθεσία	  στην	  
ΕΕ	  για	  τα	  φυτοπροστατευτικά	  προϊόντα,	  το	  πλαίσιο	  και	  οι	  πιθανές	  επιπτώσεις	  στην	  
επάρκεια	  εργαλείων	  φυτοπροστασίας	  για	  το	  βαμβάκι»	  
14.30-‐14.50.	  Κωνσταντίνος	  Γιαννοπολίτης	  (Αγροτύπος):	  «Η	  συμβολή	  των	  ζιζανιοκτόνων	  
στην	  βιωσιμότητα	  της	  καλλιέργειας	  βαμβακιού»	  
14.50-‐15.05.	  Θ.	  Βελούκας,	  Χ.	  Καλλιώρας,	  Χ.	  Λιότσος,	  Β.	  Μαυροειδή,	  Α.	  Αχείμαστου:	  
«Εκλεκτικότητα	  και	  αποτελεσματικότητα	  νέων	  μιγμάτων	  ζιζανιοκτόνων	  στο	  βαμβάκι»	  
15.05-‐15.20.	  Παναγιώτης	  Κωστίκας	  (SYNGENTA):	  «Στρατηγική	  διαχείρισης	  των	  ζιζανίων	  στο	  
βαμβάκι	  από	  τη	  Syngenta»	  
	  
15.20-‐15.30.	  ΣΥΖΗΤΗΣΗ	  3ΗΣ	  ΕΝΟΤΗΤΑΣ	  
	  

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ	  ΚΑΦΕΣ:	  15.30-‐15.45	  

4Η	  ΕΝΟΤΗΤΑ:	  Προεδρείο:	  Φ.	  Υδραίου,	  Σ.	  Ζανόπουλος,	  Δ.	  Σταυρίδης	  

15.45-‐16.00.	  Δήμητρα	  Γκιλπάθη	  και	  Αλεξόπουλος	  Αλέξανδρος	  (ΥπΑΑΤ)	  «Η	  Ολοκληρωμένη	  
Φυτοπροστασία	  στα	  πλαίσια	  της	  Εφαρμογής	  της	  Οδηγίας	  128/2009/ΕΕ	  	  και	  η	  αξιολόγηση	  
των	  κατά	  παρέκκλιση	  εγκρίσεων	  φυτοπροστατευτικών	  προϊόντων	  	  σύμφωνα	  με	  το	  άρθρο	  
53	  του	  Καν.	  1107/2009:	  Η	  περίπτωση	  του	  βαμβακιού»	  



16.00-‐16.20.	  	  Pietro	  Querzola	  και	  Χρήστος	  Νικολαίδης	  (SIPCAM/OXON	  ITALIA):	  «H	  
σημασία	  της	  χρήσης	  AXION	  COMBI	  ZC	  (Pendimethalin+terbuthylazine)	  στο	  βαμβάκι»	  	  
16.20-‐16.40.	  Yu	  Aoki	  και	  Aπόστολος	  Σαμούδης	  (SIPCAM/KUMIAI):	  STAPLE	  (pyrithiobac	  
sodium):	  Ένα	  νέο	  εκλεκτικό	  μεταφυτρωτικό	  ζιζανιοκτόνο	  για	  το	  βαμβάκι,	  για	  την	  
καταπολέμηση	  αγρωστωδών	  και	  πλατύφυλλων	  ζιζανίων	  
16.40-‐16.55.	  Βασίλης	  Αποστολίδης	  και	  Νικόλαος	  Καράτωλος	  (DOW):	  «Isoxaben-‐
προφυτρωτικό	  ζιζανιοκτόνο	  πλατύφυλλων	  στην	  καλλιέργεια	  του	  βαμβακιού»	  
16.55-‐16.10.	  ΣΥΖΗΤΗΣΗ	  4ΗΣ	  ΕΝΟΤΗΤΑΣ	  

	  

17.10	  -‐	  17.40.	  ΓΕΝΙΚΗ	  ΣΥΖΗΤΗΣΗ-‐ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-‐ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	  

Προεδρείο:	  Δ.	  Χάχαλης,	  Η.	  Ελευθεροχωρινός,	  Μ.	  Γαλάνης	  	  

	  

  

	  


