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Ένα σημαντικό έργο στον αγροτικό κό-
σμο της Δυτικής Ελλάδας προσφέρει το 
Εργαστήριο Εδαφολογίας του Τμήματος 
Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της 
Αμαλιάδας. Στόχος είναι η καλλιέργεια 
εδαφολογικής συνείδησης στους παρα-
γωγούς και τις επιχειρήσεις του αγρο-
διατροφικού τομέα στη Δυτική Ελλάδα, 
προσφέροντάς τους συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες για έναν ευρύ τομέα ζητημάτων.
Μιλώντας στον «Σ.Ε.», ο επίκουρος κα-

θηγητής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, υπεύθυνος 
και του Εδαφολογικού Ερ-
γαστηρίου Δρ. Παντελής 
Μπαρούχας αναφέρει ότι 

στόχος του εργαστηρίου είναι να έχουν 
τη δυνατότητα να προστατεύσουν τα εδά-
φη τους και να τους δοθεί με τον τρόπο 
αυτό μια ισχυρή ώθηση στον τομέα των 
καλλιεργειών. 
Η «καλλιεργητική συνείδηση» είναι ένα 
σημαντικό ζητούμενο στις μέρες μας και 
αυτός είναι και ο σκοπός του εργαστηρί-
ου, να μπορέσει αρχικά να τους δώσει 
απαντήσεις και λύσεις σε μια σειρά ζη-
τήματα για να κάνουν το επόμενο βήμα.
Πολλά εδάφη στην περιοχή της Δυτι-
κής Ελλάδας στερούνται οργανικής ουσί-
ας και αυτός είναι ένας προβληματισμός 
που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διά-
στημα.
«Το πρώτο πρόβλημα εντοπίζεται στη 
μείωση της οργανικής ουσίας στα εδάφη, 
δηλαδή στη μείωση του οργανικού άν-
θρακα. Είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη, 
γιατί η συγκράτηση άνθρακα στο έδαφος 
συμβάλει στη μείωση του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το δεύτερο 
ουσιαστικό στοιχείο είναι ότι η οργανική 
ουσία στο έδαφος συμβάλει πολύ σημα-
ντικά στην καλυτέρευση των συνθηκών 
ανάπτυξης των καλλιεργειών. Βοηθάει 
σε ισορροπημένη θρέψη στις καλλιέργει-
ες . Έτσι σε αυτό το πλαίσιο ερχόμαστε 
να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις σε ότι 
αφορά την λεγόμενη ισορροπημένη πλέ-
ον λίπανση. 
Δεν αποσκοπούμε να μειώσουμε τις εισ-
ροές λιπασμάτων, αλλά να κατευθύνου-

με τη λίπανση σε εκείνες τις μορφές που 
θα δίνουν μια ισορροπία στη θρέψη της 
καλλιέργειας.
Με άλλα λόγια, δεν στοχεύουμε να μει-
ωθούν τα λιπάσματα αλά να πετύχουμε 
ισορροπημένη θρέψη των καλλιεργειών. 
Και αυτό θα γίνει με καλύτερη χρησιμο-
ποίηση των λιπασμάτων και προσθήκη 
λιπασμάτων τελευταίας τεχνολογίας. Δη-
λαδή λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης 
αζώτου, λιπάσματα με αναστολή νιτροποί-
ησης κ.α» αναφέρει ο κ. Μπαρούχας
Όπως εξηγεί το επόμενο βήμα είναι να 
δημιουργηθεί μια συνείδηση στους πα-
ραγωγούς για τον πλούτο του εδάφους 
που έχουν να καλλιεργήσουν. Τα τε-
λευταία χρόνια έχει καταγράφει μεγά-
λη μείωση των ποσοτήτων άνθρακα στο 
έδαφος σε διάφορες περιοχές, με πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη λίμνη της 
Αγουλινίτσας, στο Επιτάλειο. 
«Είναι μια περιοχή που παρότι ήταν λί-
μνη και ήταν αναμενόμενο να έχει υψη-
λά επίπεδα άνθρακα, φθάσαμε σταδια-
κά μετά από χρόνια και με βάση ιστορικά 
στοιχεία, να έχει καταγραφεί πολύ μεγά-
λη μείωση των αποθεμάτων άνθρακα στο 
έδαφος. Σήμερα ακριβώς αυτό είναι το 
σημείο συζήτησης και εκεί επικεντρώνεται 
το παγκόσμιο ενδιαφέρον, μετά την αλλα-
γή των καυσίμων από άνθρακα σε ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. Το έδαφος είναι 
ο δεύτερος πυλώνας για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων από την αυξημένη περι-
εκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο 
του άνθρακα» εξηγεί ο κ Μπαρούχας.
Σε ότι αφορά το έδαφος, ο ίδιος παρατη-
ρεί ότι η συνεχιζόμενη και εντατική καλ-
λιέργεια, μπορεί να έχει επίπτωση στην 
αναπλήρωση οργανικών υλικών στο έδα-
φος και ως αποτέλεσμα να επιφέρει μείω-
ση του άνθρακα στα εδάφη. Αυτό σημαίνει 
ότι η επίπτωση μπορεί να είναι εξαιρετικά 
μεγάλη, όχι μόνο στην ατμόσφαιρα αλλά 
στην υγεία και ποιότητα του εδάφους.
Στο ερώτημα του «Σ.Ε.», κατά πόσο τε-
λικά ο κάμπος της Δυτικής Αχαΐας είναι 
γόνιμος, ο κ. Μπαρούχας απαντά ότι: 
«Τα εδάφη της Δυτικής Ελλάδας είναι 
εξαιρετικά. Βρισκόμαστε σε μια περιο-
χή και γενικότερα γεωγραφικά σε μια πε-
ριφέρεια που έχει πολύ καλή ποιότητα 

εδαφών, και αυτός είναι ο λόγος που πα-
ράγονται πολύ καλά και ποιοτικά προϊ-
όντα. Μάλιστα τα εδάφη της Ηλείας ευ-
νοούν την καλλιέργεια, ειδικότερα των 
λαχανικών. Αυτό που πρέπει να κάνου-
με είναι να τα προστατεύσουμε. Να πά-
με στην κατεύθυνση της σωστής διαχεί-
ρισης, δηλαδή πώς θα τα παραδώσουμε 
στις επόμενες γενιές και όχι να τα υπο-
βαθμίσουμε περεταίρωω. Από την άλλη, 
στην Δυτική Αχαΐα υπάρχουν περιοχές 
υψηλής αλατότητας και σε άλλες περιο-
χές, όπως τα Λεχαινά, εντοπίζονται προ-
βληματικά και όξινα εδάφη. Το ίδιο συμ-
βαίνει και σε περιοχές του Αγρινίου. Αν 
θέλουμε να έχουμε μια γενική εικόνα πά-
ντως για τα εδάφη μας, θα λέγαμε ότι εί-
ναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση» 
καταλήγει ο κ. Μπαρούχας.
Εκείνο που επίσης έχει σημασία είναι 
κατά πόσο το μήνυμα των ειδικών του 
εργαστηρίου μεταδίδεται στον αγροτικό 
κόσμο της περιοχής. Είναι δύσκολο να 
το αφουγκραστούν ή όχι, είναι το ερώτη-
μα που του θέτουμε.
«Το μήνυμα είναι δύσκολο να περάσει. 
Η παρουσία μας ως εδαφολογικό εργα-
στήριο έχει αυτό το σκοπό, να ευαισθη-
τοποιήσει τους παραγωγούς. Να δημι-
ουργήσουμε μια εδαφολογική συνείδηση 
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είναι 
η πρώτη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα 
που έχει δράσεις για το έδαφος και αυτό 
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επόμενο 
διάστημα θα έχουμε και διασυνοριακές 
συνεργασίες τις οποίες και θα ανακοινώ-
σουμε» επισημαίνει ο κ. Μπαρούχας.
Μέχρι στιγμής οι ίδιοι οι αγρότες δείχνουν 
ενδιαφέρον για να πληροφορηθούν την 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εδά-
φη που καλλιεργούν παραδίδοντας δείγ-
ματα στο εργαστήριο. Συμμετέχουν και 
οι ίδιοι στο κόστος της ανάλυσης για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Ήδη έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση 
των εδαφών και ήδη σε συνεργασία με 
φορείς όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ οι υπεύθυνοι 
του Εργαστηρίου προσπαθούν να εντοπί-
ζουν προβλήματα και να δίνουν σε αυ-
τά λύσεις.
Σε σχέση με τα προβλήματα του Εργαστη-
ρίου, ο κ. Μπαρούχας επισημαίνει ότι 
αυτά έχουν ξεπεραστεί χάρη στην συνερ-
γασία του Πανεπιστημίου με την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδος και με τον Δήμο 
Ήλιδας. Όμως χρειάζεται μια στρατηγική 
σε ότι αφορά την διαχείριση των εδαφών 
στη Δυτ. Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να γί-
νει στο επόμενο διάστημα είναι να χαρα-
χθεί ένα πλαίσιο για τον τρόπο διαχεί-
ρισης των εδαφών, κάτι το οποίο έχουν 
ανάγκη οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφι-
κού τομέα και οι παραγωγοί μας.
«Θα πρέπει όταν εξάγουν ένα προϊόν να 
μπορούν να υποστηρίξουν ότι προέρχε-
ται από εδάφη που είναι εξαιρετικά. Το 
προϊόν παράγεται σε ένα υπόστρωμα με 
υψηλή ποιότητα και αυτό να είναι το πλε-
ονέκτημα της περιοχής μας» καταλήγει ο 
υπεύθυνος του Εργαστηρίου.

Ο σύμμαχος του αγρότη 
που ανιχνεύει το υπέδαφος

> Το Εδαφολογίας Εργαστήριο προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονικά η έκδοση 
άδειας για αγρότες 
Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας γίνεται πλέον η έκδο-
ση της βεβαίωσης του επαγγελματία αγρότη που φέρει 
την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω 
επικύρωσης.
Η δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια, σύμφωνα με την οποία η 
βεβαίωση ισχύει για την περίοδο από 01-01-2020 έως 
31-12-2020, με στοιχεία του φορολογικού έτους 2018.
Αφορά τους αγρότες, για τους οποίους έχουν πραγματο-
ποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, από 
το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δικτύου και Βάσεων 
Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ και οι ΑΦΜ τους 
έχουν αποσταλεί στην Α.Α.Δ.Ε για τον χαρακτηρισμό 
των δικαιούχων ως «επαγγελματίες αγρότες» προς συ-
μπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 
της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2019.

Πρόγραμμα ενίσχυσης 
αντιχαλαζικής προστασίας
Αμπέλια, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια και κεράσια 
συνιστούν τις επιλέξιμες καλλιέργειες της 2ης πρόσκλη-
σης της προκήρυξης του Μέτρου 5.1 που επιδοτεί την 
αγορά και εγκατάσταση αντιχαλαζικής και αντιβρόχινης 
προστασίας, την οποία υπέγραψε ο υπουργός αγροτικής 
ανάπτυξης και αναμένεται λογικά να βγει τις επόμενες 
ημέρες. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το υπουρ-
γείο, πρόσφατα ο Υπουργός υπέγραψε και τα οριστικά 
αποτελέσματα της 1ης σχετικής πρόσκλησης επιταχύνο-
ντας την πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς 
των δικαιούχων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιη-
θεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Σε ό,τι αφορά τώρα στην 2η πρόσκληση της προκήρυξης 
του Μέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές 
δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώ-
σεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξο-
ων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμ-
βάντων», σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της Agrenda, 
ξεχωρίζουν τρία βασικά σημεία.
Πρώτον, για πρώτη φορά εκτός από φυσικά πρόσω-
πα, επιλέξιμα προς ενισχύση θα είναι και τα συλλογικά 
σχήματα όπως Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
Δεύτερον, αυξάνεται η ενίσχυση για το αμπέλι κατά 200 
ευρώ ανά στρέμμα καθώς πλέον θα επιδοτούνται και τα 
συρματόσχοινα.
Τρίτον, ο προϋπολογισμός της προκήρυξης αυξάνεται 
στα 40 εκατ. ευρώ από τα 12,5 της πρώτης πρόσκλησης.

Επιπλέον 107 εκ. ευρώ 
στα Leader 
Στην υπερδέσμευση ποσού 107 εκατ. ευρώ προχώρησε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προγράμμα-
τα Leader, φτάνοντας το συνολικό προϋπολογισμό στα 
253 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθούν κυρίως οι επεν-
δύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και δημόσια 
έργα, καθώς έχουν προκύψει αρκετοί επιλαχόντες από 
τις προκηρύξεις. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση συ-
γκεκριμένα έχει προκύψει:
• υπερδέσμευσης πόρων της τάξης των 63 εκατ. ευρώ.
• μεταφοράς πόρων ύψους 44 εκατ. ευρώ από το μέτρο 
της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων που έχει εκχω-
ρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες προς τις αντίστοι-
χες δράσεις του LEADER.

Ενδιαφέρουν...


