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II.  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
www.moa.gov.cy/ari 

 
 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1  Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) διεξάγει έρευνα µε στόχο την ορθολογική 
αύξηση της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την αναβάθµιση της ποιότητας των 
παραγόµενων προϊόντων, στο πλαίσιο αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και 
προστασίας του περιβάλλοντος.  
 
1.2  Στο ΙΓΕ δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε το οργανόγραµµα οι ακόλουθοι Κλάδοι: 
∆ενδροκοµίας-Αµπελουργίας, Βελτίωσης Φυτών, Λαχανοκοµίας-Ανθοκοµίας, 
Φυτοπροστασίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Αγροβιοτεχνολογίας και ως ανεξάρτητες µονάδες η Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών και το 
∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης.  Το ΙΓΕ διαθέτει µεταξύ άλλων σύγχρονα 
εξοπλισµένα εργαστήρια Γεωργικής Χηµείας, Μοριακής Βιολογίας, Φυτοπαθολογίας, 
Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας, Εντοµολογίας-Τοξικολογίας, Ιστοκαλλιέργειας, θερµοκηπιακές 
και ψυκτικές εγκαταστάσεις, υπηρεσία πληροφορικής και βιβλιοθήκη. Στο ΙΓΕ εδρεύουν 
επίσης το Εθνικό Βοτανολόγιο, και η Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Στην πειραµατική 
έπαυλη του ΙΓΕ στην Αθαλάσσα διατηρούνται οι µονάδες ζώων και παράλληλα διεξάγονται 
εργασίες στη βελτίωση φυτών µεγάλης καλλιέργειας. Πειραµατικοί σταθµοί λειτουργούν στην 
Αχέλεια και Ζύγι για εσπεριδοειδή, υποτροπικά φυτά, άνθη και λαχανικά, στον Σαϊττά για 
φυλλοβόλα δέντρα και αµπέλια και στη Ξυλοτύµπου και Πόλη Χρυσοχούς για εσπεριδοειδή, 
λαχανικά και δηµητριακά. ∆ιεξάγονται επίσης πειράµατα σε αγρούς παραγωγών σε 
επιλεγµένες περιοχές.  
 
1.3  Τα αποτελέσµατα των ερευνητικών εργασιών επικυρώνονται κατά προτεραιότητα µε 
τη δηµοσίευση τους σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά ή στην έγκριτη σειρά 
εκδόσεων του ΙΓΕ Cyprus Agricultural Research Reports (CARR). Η τελική διάχυση των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων προς τον γεωπονικό και αγροτικό πληθυσµό της Κύπρου  
επιτυγχάνεται µε τη δηµοσίευση ολοκληρωµένων ανασκοπήσεων γεωργικών θεµάτων στη 
σειρά εκδόσεων Ενηµερωτικά ∆ελτία του ΙΓΕ, µε δηµοσιεύµατα σε εκλαϊκευµένα εγχώρια 
περιοδικά αγροτικού ενδιαφέροντος και στον εγχώριο τύπο και µέσα από τη σειρά ανοικτών 
διαλέξεων που διοργανώνονται σε τακτική βάση στην έδρα του ΙΓΕ στην Αθαλάσσα. 
Λειτουργοί του ΙΓΕ δραστηριοποιούνται επίσης στην παροχή άµεσης γεωργικής εκπαίδευσης 
σε ειδικές ηµερίδες, στα προγράµµατα των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης και στα πλαίσια 
λειτουργίας του Κέντρου Υδροπονίας στον πειραµατικό σταθµό του ΙΓΕ στο Ζύγι.  
 
1.4  Το ΙΓΕ συνεργάζεται µε Οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών που ασχολούνται µε τη 
γεωργία (Food and Agriculture Organization - FAO, International Atomic Energy Agency - 
IAEA), µε άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς (International Plant Genetic Resources Institute - 
IPGRI, International Center for Agricultural Research in the Dry Areas - ICARDA, 
International Maize and Wheat Improvement Center - CIMMYT, International Crops 
Research Institute for the Semi-Arid Tropics - ICRISAT), την ΕΕ, και µε ερευνητικά και 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα στην Κύπρο και διεθνώς στα πλαίσια ∆ιµερών Συµφωνιών. Το 
Ινστιτούτο αποτελεί το εθνικό κέντρο των διεθνών συστηµάτων AGRIS (συλλογή, ταξινόµηση 
και κωδικοποίηση γεωργικής βιβλιογραφίας που δηµοσιεύεται στην Κύπρο) και CARIS 
(πληροφορίες για ερευνητικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη).  
 
 
 
 



 

76 
 

2. ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑΣ / ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 
 
2.1 ∆εντροκοµία 
 
Η ερευνητική εργασία του Κλάδου ∆ενδροκοµίας / Αµπελουργίας αποσκοπεί στη βελτίωση 
της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων δενδρωδών καλλιεργειών και αµπέλου, στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ντόπιων προϊόντων και στην ορθολογική αύξηση της 
παραγωγής. 
 
2.2 Αµπελουργία 
 
Στον Κλάδο Αµπελουργίας υπάρχει συνέχεια πολλών ερευνητικών εργασιών προηγούµενων 
ετών όπως: «Η αξιολόγηση επιτραπέζιων και ντόπιων οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου 
εµβολιασµένων σε αµερικάνικα υποκείµενα ανθεκτικά στη φυλλοξήρα, κάτω από 
διαφορετικές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες». Επίσης, συνεχίζεται η αξιολόγηση 
επιτραπέζιων ποικιλιών αµπέλου όπως η «Crimson Seedless», «Red Globe», «Autumn 
Royal», «Prima», «Sublima», «Summer Muscat», «Black Emerald», «Superior», «Fantasy 
Seedless» κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες. Στον πειραµατικό σταθµό 
Σαϊττά συνεχίζεται η συλλογή, αξιολόγηση και αµπελογραφική περιγραφή των ντόπιων 
επιτραπέζιων και οινοποιήσιµων ποικιλιών για τον καταρτισµό Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών 
Αµπέλου.  
 
2.3 Φυλλοβόλα Οπωροφόρα ∆ένδρα 
 
Στον Κλάδο Οπωροφόρων  Φυλλοβόλων ∆ένδρων, συνεχίζονται οι πειραµατικές εργασίες 
στις καλλιέργειες κερασιάς και ροδιάς. Στον πειραµατικό σταθµό Σαϊττά, σε πειραµατική 
φυτεία συνεχίζεται η αξιολόγηση δέκα ποικιλιών κερασιάς (Prunus avium L.) ως προς την 
παραγωγικότητα, ποιότητα καρπού, ευαισθησία στο σχίσιµο και την περίοδο ωρίµανσης. Οι 
υπό αξιολόγηση ποικιλίες είναι: Bigarreau Burlat, Black Tartarian, Utah Giant, Bigarreau 
Ferbolous (Verdel), Bigarreau Summit, Bigarreau Fercer (Arcina), Bigarreau Reverchon 
(Souche sandar), Griotte Du Nord, Bigarreau Lapins και Van. Στα πλαίσια της ερευνητικής 
πρότασης: «Ex situ χαρακτηρισµός και αξιολόγηση ντόπιων κλώνων ροδιάς (Punica 
granatum L.)» υπάρχει εγκατεστηµένη πειραµατική φυτεία κλώνων ροδιάς στον πειραµατικό 
σταθµό Ζυγίου, όπου πραγµατοποιείται αξιολόγηση φαινολογικών, ποµολογικών-
µορφολογικών και παραγωγικών χαρακτηριστικών των κλώνων.   
 
2.4 Εσπεριδοειδή 
 
Στον τοµέα των εσπεριδοειδών διεξάγεται πειραµατική εργασία που αφορά την αξιολόγηση 
τεσσάρων ειδών εσπεριδοειδών (Nova, Lane Late, Ortanique, Delta) σε διάφορα υποκείµενα 
σε ασβεστούχα εδάφη. Επιπρόσθετα συνεχίζεται αξιολόγηση υποκειµένων για την ποικιλία 
µανταρινιάς Αρακαπά και 3 κοκκινόσαρκες ποικιλίες γκρέιπφρουτ (Star Ruby, Rio Red, Red 
Blush). 
 
3.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 
 
3.1  Κλάδος Βελτίωσης Φυτών 
 
Ο Κλάδος ασχολείται µε τη γενετική βελτίωση της αποδοτικότητας του κριθαριού, σιταριού, 
και του τριτικάλε, τις ασθένειες των σιτηρών και ψυχανθών, την ποιοτική αξιολόγηση και 
διαχείριση του συγκοµιζόµενου προϊόντος, τις καλλιεργητικές φροντίδες των φυτών, και τις 
ποικιλίες ψυχανθών και κτηνοτροφικών φυτών. Παράλληλα έχει την ευθύνη της διαχείρισης 
του γενετικού υλικού όλων των καλλιεργούµενων ποικιλιών που προέκυψαν από το 
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πρόγραµµα βελτίωσης του Κλάδου και την παραγωγή του σπόρου του βελτιωτή, που 
αποτελεί την απαρχή της εµπορικής παραγωγής πιστοποιηµένων σπόρων. Συνεχίστηκε η 
συνεργασία µε ∆ιεθνή Ιδρύµατα βελτίωσης, όπως το CIMMYT και η ICARDA, τα οποία 
αποστέλλουν ετησίως υποσχόµενο γενετικό υλικό για δοκιµή στις συνθήκες της Κύπρου. 
Στον κλάδο έχει επίσης ανατεθεί η ευθύνη διαχείρισης της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και του 
Εθνικού Βοτανολογίου καθώς και ο γενικός συντονισµός για θέµατα που αφορούν τους 
Φυτικούς Γενετικούς Πόρους για τα Τρόφιµα και τη Γεωργία. Ο Κλάδος ασχολείται επίσης µε 
την καλλιέργεια της πατάτας και των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 
 
3.2 Το κριθάρι καλλιεργείται στις περισσότερες εκτάσεις που προορίζονται για σιτηρά. 
Στο πρόγραµµα βελτίωσης του ΙΓΕ διενεργούνται µακροχρόνια πειράµατα για τη δηµιουργία 
νέων, βελτιωµένων ποικιλιών κριθαριού προσαρµοσµένων στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες 
της Κύπρου, τόσο σε συνθήκες συµβατικής όσο και βιολογικής γεωργίας. Επιπλέον, σε 
συνεργασία µε παραγωγούς βιολογικής γεωργίας, διενεργούνται πειράµατα συµµετοχικής 
βελτίωσης (Participatory Breeding). Βασικός στόχος είναι η δηµιουργία ποικιλιών κριθαριού 
που θα µπορούν να αντεπεξέρχονται ικανοποιητικά στις συνθήκες ξηρασίας και άλλων 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Άλλος στόχος είναι η δηµιουργία ποικιλιών διπλής 
χρήσης, που θα είναι κατάλληλες τόσο για σανοποίηση, όσο και για παραγωγή σπόρου. Στα 
πλαίσια αυτά συνεχίζεται η µελέτη και η αξιοποίηση παραδοσιακών κυπριακών ποικιλιών 
κριθαριού. Προχώρησαν οι δοκιµές γενοτύπων από πρόσφατες διασταυρώσεις µεταξύ 
εισαγόµενου γενετικού υλικού από χώρες µε κλίµα µεσογειακού τύπου, όπως η Αυστραλία, 
και κυπριακών ποικιλιών. ∆ιεκπεραιώθηκε ο διατοπικός έλεγχος πολλών γενετικών γραµµών 
κριθαριού σε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες. ∆ύο νέες γενετικές γραµµές δόθηκαν στην 
Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών για εγγραφή. Συνεχίστηκε η συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 
της Αδελαΐδας στην Αυστραλία και η συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ECPGR στις 
Οµάδες Εργασίας του Κριθαριού και “On farm conservation of Plant Genetic Resources”.  
 
3.3 Περαιτέρω, δίδεται έµφαση στη δηµιουργία νέων ποικιλιών κριθαριού χωρίς άγανα, 
αλλά και ποικιλιών τύπου «γυµνοκριθής» οι οποίες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για ανθρώπινη 
κατανάλωση και για διατροφή των µονογαστρικών ζώων, όπως πουλερικά και χοίροι. Η 
κατανάλωση κριθαριού για ανθρώπινη διατροφή επανέρχεται ως νέα τάση στην κοινωνία της 
σύγχρονης Κύπρου, αν και έχει βαθιές ιστορικές ρίζες σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Η 
τάση αυτή είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις τελευταίες ιατρικές µελέτες σχετικά µε την 
πολλαπλή ωφέλεια που προκύπτει για τον ανθρώπινο οργανισµό από την κατανάλωση 
προϊόντων µε βάση το κριθάρι.  
 
3.4  Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΙΓΕ µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, προσφέρθηκε 
συστηµατική εξάµηνη εκπαίδευση σε φοιτήτρια των ΤΕΙ σε θέµατα σχετικά µε τη βελτίωση 
κριθαριού και λουβιού. Επίσης, εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση από το Ίδρυµα Προώθησης 
Έρευνας, ενός ερευνητικού προγράµµατος που αξιοποιεί δεδοµένα από µακροχρόνια 
πειράµατα κριθαριού και πατάτας, για προσδιορισµό των επιπτώσεων της κλιµατικής 
αλλαγής και δηµιουργία µοντέλου για τις υδατικές ανάγκες της Κύπρου. 
 
3.5  Σε συνεργασία µε τα επαρχιακά γραφεία του Τµήµατος Γεωργίας, συνεχίζεται το 
Πρόγραµµα Γενετικής Βελτίωσης του Ντόπιου Λουβιού για Ανταπόκριση στην Κλιµατική 
Αλλαγή και Μέγιστη Αξιοποίηση των Πόρων Ανάπτυξης. ∆οκιµάστηκαν οι πρώτες επιλογές 
από τις ντόπιες ποικιλίες λουβιού «Αργάκα» και «Σωτήρα», µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. 
Παράλληλα, σε συνεργασία µε τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίστηκε η µελέτη των 
αναγκών άρδευσης του ντόπιου λουβιού της Πάφου µε µεθόδους γεωγραφικής 
τηλεπισκόπησης (GIS). 
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3.6 Άρχισε ένα νέο ερευνητικό πρόγραµµα για την επιτόπια (in situ) διατήρηση και 
παραγωγή σπόρων από παραδοσιακές Κυπριακές ποικιλίες λαχανικών.  Ως πρώτο λαχανικό 
προς µελέτη χρησιµοποιήθηκαν οι Κυπριακές παραδοσιακές ποικιλίες µελιτζάνας, 
«Ακανθού» και «Στρογγυλή». 
 
3.7  Στο σιτάρι, νέες υποσχόµενες γενετικές γραµµές εξετάζονται για την 
προσαρµοστικότητα τους στις κυπριακές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες.  ∆ύο νέες ποικιλίες 
µαλακού σιταριού  εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.  
 
3.8  Μετά από έκκληση του Τµήµατος Γεωργίας, το ΙΓΕ εντατικοποίησε την έρευνα του 
όσον αφορά το «Τριτικάλε» και αναµένεται ότι κατά την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014 
δύο γραµµές θα προταθούν προς εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.  
 
3.9  Τρεις νέες ποικιλίες αραχίδας ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τις δοκιµές για εγγραφή 
στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και αναµένεται από την Αρµόδια Επιτροπή η εγγραφή τους 
στις αρχές του 2013. 
 
3.10  Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στη βελτίωση των χορτοδοτικών σιτηρών και ψυχανθών, 
που αποτελούν την κύρια πηγή χονδροειδών ζωοτροφών απαραίτητων για την σωστή 
διατροφή των µηρυκαστικών.  
 
3.11  Οι ποικιλίες βίκου “Κίµων” και “Ζήνων” γράφτηκαν στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών 
και ήδη το Σποροπαραγωγικό Κέντρο ξεκίνησε τη διάθεση του “Κίµων” στους παραγωγούς. 
 
3.12  Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες εµπλουτισµού της Τράπεζας Γενετικού Υλικού µε νέο 
γενετικό υλικό. Προτεραιότητα δίνεται σε γενετικό υλικό που κινδυνεύει µε γενετική διάβρωση 
ή εξαφάνιση, όπως τα άγρια ενδηµικά και ιθαγενή φυτά της χλωρίδας της Κύπρου και οι 
ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες των καλλιεργούµενων ειδών. Σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Γεωργίας συνεχίζεται η ερευνητική δραστηριότητα που έχει ως στόχο τον εντοπισµό και τη 
συλλογή σπόρων ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών προσδοκώντας την ex situ 
και on farm  διατήρηση και αειφόρο χρήση τους. Σε συνεργασία µε την ICARDA και το 
Margot Forde Germplasm Centre συλλέχτηκαν 252 καταχωρήσεις άγριων συγγενών των 
καλλιεργούµενων ειδών. Συνεχίζεται το νέο ερευνητικό πρόγραµµα “Ensuring the survival of 
endangered plants in the Mediterranean” που έχει ως στόχο τη συλλογή και ex situ 
διατήρηση 150 καταχωρήσεων ιθαγενών φυτών της Κύπρου που κινδυνεύουν µε γενετική 
διάβρωση ή εξαφάνιση. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το MAVA Foundation και σ’ 
αυτό συµµετέχουν 7 ερευνητικά ιδρύµατα. Μέχρι στιγµής έχουν συλλεχτεί 82 καταχωρήσεις 
σπάνιων φυτών της Κύπρου.  
 
Ανανεώθηκε γενετικό υλικό που διατηρείται στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού για το οποίο δεν 
υπήρχε επαρκής ποσότητα σπόρου ή η βλαστική ικανότητα ήταν χαµηλότερη από τα 
διεθνώς αποδεκτά επίπεδα. Το γενετικό υλικό που ανανεώθηκε αφορούσε κουκιά, ρόκα, 
κόλιαντρο, άγρια σιτάρια και κριθάρια. 
 
Συνεχίστηκε ο χαρακτηρισµός και η αξιολόγηση γενετικού υλικού σκληρού σιταριού. Μέρος 
του γενετικού υλικού αφορά ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες οι οποίες διατηρούνται στην 
Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΙΓΕ.  Ο χαρακτηρισµός του γενετικού υλικού γίνεται µε χρήση 
µοριακών και µορφολογικών δεικτών. Η αξιολόγηση αφορά σηµαντικά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά.  
 
Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες εµπλουτισµού του Βοτανολογίου του ΙΓΕ. Σε συνεργασίας µε 
την ICARDA, το KEW Gardens και το University of Birmingham συλλέχτηκαν 333 νέα 
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δείγµατα άγριων συγγενών των καλλιεργούµενων ειδών. Παράλληλα συνεχίστηκε η 
διατήρηση των υφιστάµενων δειγµάτων.  
 
Σε συνεργασία µε το University of Birmingham αναπτύχθηκε η Εθνική Στρατηγική για την 
εντός και εκτός τόπου διατήρηση ιθαγενών φυτών της Κυπριακής Χλωρίδας που 
χαρακτηρίζονται ως άγριοι συγγενείς των καλλιεργούµενων ειδών. Για την ανάπτυξη της 
στρατηγικής επιλέχτηκαν 180 ιθαγενή φυτά συγγενικά µε καλλιεργούµενα είδη που 
παρουσιάζουν παγκόσµιο ή περιφερειακό ενδιαφέρον.    
 
3.13  Στον κλάδο έχει ενταχθεί από το 2010 υπεύθυνος Λειτουργός για τα αρωµατικά και 
φαρµακευτικά φυτά. Η έρευνα προσανατολίζεται στη µελέτη των απαιτούµενων 
καλλιεργητικών τεχνικών για τα κυριότερα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά που 
καλλιεργούνται στην Κύπρο. Επίσης, θα δοθεί έµφαση στην έρευνα για τα αιθέρια έλαια και 
τις ιδιότητές τους καθώς και στον τρόπο που µπορούν να αξιοποιηθούν. Το πείραµα σχετικά 
µε την επίδραση µειωµένων καθεστώτων άρδευσης στην παραγωγή χορτοµάζας και στο 
αιθέριο έλαιο του δυόσµου συνεχίστηκε και το 2012. Επίσης, εγκαταστάθηκε φυτεία στέβιας 
προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα καλλιέργειάς της στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες 
της Κύπρου καθώς και η οικονοµικότητα της συγκεκριµένης καλλιέργειας µε στόχο να δοθούν 
εναλλακτικές προτάσεις στον Κύπριο παραγωγό. 
 
3.14 Συνεχίζεται η αξιολόγηση 15 γραµµών πατάτας µε έγχρωµη σάρκα για 
πολλαπλασιασµό και δοκιµή τους υπό κυπριακές συνθήκες. 
      
4.  ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ / ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ 
 
4.1 Η ερευνητική δραστηριότητα του Κλάδου Λαχανοκοµίας-Ανθοκοµίας επικεντρώνεται 
στην καλλιέργεια  λαχανικών και ανθέων και στη µετασυλλεκτική διαχείριση νωπών 
οπωροκηπευτικών και ανθέων. Έµφαση δίδεται στη διασύνδεση καλλιεργητικών 
παραγόντων µε την απόδοση λαχανοκοµικών και ανθοκοµικών καλλιεργειών και κυρίως µε 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη διατηρησιµότητα των προϊόντων. Σηµασία δίδεται επίσης 
στην αξιολόγηση εναλλακτικών, «µη-χηµικών» µετασυλλεκτικών εφαρµογών και συνθηκών 
διατήρησης στον έλεγχο της γήρανσης, των φυσιολογικών ανωµαλιών και σήψεων που 
συµβάλλουν στην υποβάθµιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της διατηρησιµότητας 
νωπών οπωροκηπευτικών µετά τη συγκοµιδή. Αναλυτική αξιολόγηση της ποιότητας 
διενεργείται στο Εργαστήριο Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας του Κλάδου, η οποία καλύπτει 
ένα ευρύ φάσµα φυσικοχηµικών, βιοχηµικών και φυσιολογικών δεικτών ποιότητας. 
 
4.2 Ολοκληρώθηκε η πρώτη δέσµη του ερευνητικού προγράµµατος Λαχανοκοµίας και 
Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας που εξετάζει το πρόβληµα της ποιοτικής υποβάθµισης της 
καλοκαιρινής παραγωγής καρπουζιού σε συνάρτηση µε την πρακτική του εµβολιασµού και 
τη µετασυλλεκτική διατήρηση.  Tα τελικά αποτελέσµατα, έχουν υποβληθεί προς δηµοσίευση 
σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και παράλληλα ετοιµάζεται ενηµερωτικό φυλλάδιο το 
οποίο θα προωθηθεί για ενηµέρωση των Λειτουργών του Τµήµατος Γεωργίας αλλά και του 
αγροτικού κοινού.  
 
4.3  Συνεχίστηκαν τα πειράµατα της δεύτερης δέσµης που αφορούν την επίδραση του 
χρόνου συγκοµιδής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη µετασυλλεκτική διατηρησιµότητα του 
καρπουζιού.  Από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα προκύπτει ότι ο βέλτιστος συνδυασµός 
γλυκύτητας και συνεκτικότητας επιτυγχάνεται 35 ως 40 ηµέρες από την ηµεροµηνία 
καρπόδεσης για πλείστες των ποικιλιών που εξετάστηκαν.  ∆ιαφάνηκε επίσης ότι ο χρόνος 
συγκοµιδής µπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη ορισµένων ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά τη 
µετασυλλεκτική διατήρηση.  Στην τρίτη δέσµη εργασίας του ίδιου ερευνητικού προγράµµατος 
συνεχίζεται η αξιολόγηση µικρόκαρπων και άσπερµων ποικιλιών καρπουζιού σε συνάρτηση 
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µε την πρακτική του εµβολιασµού και τη µετασυλλεκτική διατήρηση.  Από τα µέχρι τώρα 
αποτελέσµατα φαίνεται ότι υπάρχουν ορισµένες αξιόλογες µικρόκαρπες ποικιλίες τόσο σε 
ποιοτικά όσο και σε παραγωγικά χαρακτηριστικά οι οποίες θα µπορούσαν να τύχουν 
εκµετάλλευσης στην ντόπια αγορά.   
 
4.4  Στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της 
επίδρασης των λιπάνσεων αζώτου σε συστήµατα παραγωγής φυλλωδών λαχανικών και 
λαχανικών δέσµης ολοκληρώθηκαν τέσσερα πειράµατα θερινής / χειµερινής καλλιέργειας 
µαρουλιού και ρόκας. Από τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα διαφαίνεται ότι τόσο η δοσολογία 
όσο και ο τρόπος  εφαρµογής της αζωτούχου λίπανσης επηρεάζουν την ποιότητα των 
προϊόντων και δυνητικά την ασφάλεια τους για τον καταναλωτή ως προς τη συγκέντρωση 
νιτρικών στα εδώδιµα µέρη.  
 
4.5  Στη Μετασυλλεκτική Τεχνολογία διενεργείται ανάπτυξη-επικύρωση πρωτοκόλλων 
αξιολόγησης των ποµολογικών, ποιοτικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών, της 
αντιοξειδωτικής αξίας και της διατηρησιµότητας των καρπών της ex situ συλλογής ντόπιων 
κλώνων ροδιάς (Punica granatum) η οποία εγκαταστάθηκε στον Πειραµατικό Σταθµό Ζυγίου 
στα πλαίσια διακλαδικού ερευνητικού προγράµµατος υπό τον συντονισµό του Εργαστηρίου 
Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας του ΙΓΕ. Αναµένεται η καρποφορία των κλώνων και η έναρξη 
της συστηµατικής αξιολόγησής τους εντός του 2013. 
 
4.6  Στα πλαίσια συνεργασίας του Εργαστηρίου Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας µε το 
Horticultural Supply Chains Group, του Πανεπιστηµίου του Wageningen Ολλανδίας 
ολοκληρώθηκε και δηµοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Food Science and Technology 
εργασία µε θέµα την επίδραση της µετασυλλεκτικής κατεργασίας και ψυκτικής διατήρησης 
συσκευασµένου νωπού τεµαχισµένου καρπουζιού στην ποιότητα και διατηρησιµότητα του 
προϊόντος. Από τα αποτελέσµατα της εργασίας διαφάνηκε ότι η αφαίρεση του φλοιού από 
τεµαχισµένες µοίρες καρπουζιού επιταχύνει τη γήρανση του προϊόντος ενώ η διατήρησή του 
επιτρέπει µεγαλύτερη και σταθερότερη διατηρησιµότητα.  
 
4.7  Στον τοµέα της ανθοκοµίας συνεχίζεται το ερευνητικό πρόγραµµα µε θέµα τη µελέτη 
και αξιολόγηση της επίδρασης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας (αλατότητας) σε φυτά λυσίανθου 
σε υδροπονική καλλιέργεια. Το πρόγραµµα στηρίζεται στην πρόβλεψη ότι η µελλοντική 
ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής θα εξαρτάται σηµαντικά από τη διάθεση επεξεργασµένου 
νερού ή/και νερού υψηλής αλατότητας λόγω της υφαλµύρισης των υδάτων και εδαφών στις 
παράκτιες περιοχές των χωρών της Μεσογείου. Στόχος του προγράµµατος είναι η 
αξιολόγηση της ανοχής των φυτών λυσίανθου σε συνθήκες αυξηµένης αλατότητας σε σχέση 
µε το είδος του υποστρώµατος καλλιέργειας, το στάδιο εφαρµογής της καταπόνησης και την 
εποχή καλλιέργειας.  Αξιολογούνται µεταξύ άλλων η απόδοση, ποιότητα και µετασυλλεκτική 
διατηρησιµότητα των δρεπτών ανθέων.  
 
4.8  Το φυτικό υλικό που συλλέχθηκε και αναπαράχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού 
προγράµµατος µελέτης των ενδηµικών ειδών της κυπριακής χλωρίδας συντηρήθηκε µετά την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος. ∆όθηκε περαιτέρω έµφαση στη διάχυση των 
αποτελεσµάτων µε στόχο την αξιοποίηση των ενδηµικών ειδών στην εµπορική ανθοκοµία, 
την ένταξη των υπό µελέτη ειδών στην παραγωγική διαδικασία των φυτωρίων, και την 
ανάδειξη τους στην κηποτεχνία.  Ετοιµάζεται νέο ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο «Εξέταση 
της δυνατότητας αξιοποίησης για εµπορική εκµετάλλευση του είδους Τulipa agenensis» µε 
στόχο την σε βάθος µελέτη του είδους αυτού όσον αφορά τις µεθόδους πολλαπλασιασµού, 
την φύτευση, την φυσιολογία, την παράταση της ανθοφορίας και την ανάπτυξη πρωτοκόλλου 
καλλιέργειας.  
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5. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
5.1  Κατά το 2012, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου Φυτοπροστασίας του 
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, αφορούσαν τις ειδικότητες της φυτοπαθολογίας και της 
Αεντοµολογίας. ∆όθηκε έµφαση στην  ταυτοποίηση και την αντιµετώπιση εχθρών και 
ασθενειών στις κύριες λαχανοκοµικές και δεντροκοµικές καλλιέργειες της Κύπρου, µε την 
υιοθέτηση των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Φυτοπροστασίας (IPM). Στόχος των 
συγκεκριµένων προγραµµάτων είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων βιολογικών, 
φυσικών, καλλιεργητικών και “ήπιων” χηµικών µεθόδων, ώστε οι λύσεις που δίνονται να 
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο από τη χρήση τοξικών φυτοφαρµάκων, διασφαλίζοντας αειφορία 
στην παραγωγή, ποιότητα και ασφάλεια στα τρόφιµα, προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 
και βιωσιµότητα και κοινωνική αποδοχή των µέτρων φυτοπροστασίας. 
  
5.2  Οι επιµέρους µελέτες αφορούσαν µακροπρόθεσµα προγράµµατα φυτοπροστασίας 
στα εσπεριδοειδή, αµπέλια, πυρηνόκαρπα, ελιές, πατάτες και άλλες λαχανοκοµικές 
καλλιέργειες. Συνεχίστηκαν επίσης µελέτες στη µοριακή φυτοπαθολογία, µε έµφαση στην 
ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων διάγνωσης φυτοπαθογόνων ιών, ιοειδών, βακτηρίων και 
νηµατωδών.  
 
5.3  Συνεχίστηκαν τα προγράµµατα διατήρησης υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για τα 
αµπέλια, τα εσπεριδοειδή και τα πυρηνόκαρπα στους Πειραµατικούς Σταθµούς του 
Ινστιτούτου. Το υλικό που διατηρείται, είναι απαλλαγµένο από επιβλαβείς οργανισµούς, 
βρίσκεται κάτω από εντοµοστεγή δίκτυοκήπια και αυστηρό φυτοϋγειονοµικό έλεγχο, 
σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι φυτείες αποτελούν τις επίσηµες προβασικές φυτείες 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας καθώς και τη βάση για τη διάδοση υγιούς πολλαπλασιαστικού 
υλικού προς το Τµήµα Γεωργίας και τους παραγωγούς.  
 
5.4  Στο πλαίσιο του προγράµµατος για την αντιµετώπιση και τον χαρακτηρισµό του ιού 
της τριστέζας των εσπεριδοειδών (CTV), αναπτύχθηκαν νέα διαγνωστικά πρωτόκολλα για τη 
γενική ανίχνευση του ιού, καθώς και για τη διάκριση όλων των στελεχών που εντοπίζονται 
στην Κύπρο και σχετίζονται µε την πρόκληση σοβαρών και ήπιων συµπτωµάτων. Το 
πρωτόκολλο γενικής διάγνωσης δίνει τη δυνατότητα για ανίχνευση όλων των αποµονώσεων 
που αναφέρθηκαν µέχρι στιγµής στη Μεσογειακή λεκάνη. Για την ταυτοποίηση και τη 
διάκριση των κύριων στελεχών του ιού που εντοπίζονται στην Κύπρο σχεδιάστηκαν ειδικοί 
µοριακοί ανιχνευτές που αξιολογούνται.  
 
5.5  Συνεχίστηκαν τα ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν την ανάπτυξη αυτόµατου 
συστήµατος παρακολούθησης της διακύµανσης των πληθυσµών της µύγας της Μεσογείου 
(Ceratitis capitata) και της κόκκινης ψώρας των εσπεριδοειδών (Aonidiella aurantii), µε τη 
χρήση δικτύων ασύρµατης τεχνολογίας. Βασικό στόχο των πιο πάνω προγραµµάτων 
αποτελεί η άµεση προειδοποίηση των παραγωγών σχετικά µε την αύξηση των πληθυσµών 
των εντόµων, για έγκαιρη και άµεση αντιµετώπιση τους στα πλαίσια ενός Ολοκληρωµένου 
Προγράµµατος ∆ιαχείρισης εχθρών των εσπεριδοειδών. Στα πλαίσια της µελέτης του θρίπα 
των εσπεριδοειδών Pezothrips kellyanus διεξήχθησαν πειράµατα που αφορούσαν την 
αξιολόγηση διαφόρων φυτικών εκχυλισµάτων όπως σκόρδου, φυσικής πυρεθρίνης, 
αζατιραχτίνης κ.ά., για την αντιµετώπιση του εντόµου σε γκρέιπφρουτ βιολογικής 
καλλιέργειας. 
 
5.6  Ο ιός του µωσαϊκού του πεπίνο (Pepino mosaic virus, PepMV) ταυτοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στην Κύπρο από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών το 2009 σε καλλιέργειες 
τοµάτας, της επαρχίας Λεµεσού. Κατά το 2012, έγινε βιολογικός και µοριακός χαρακτηρισµός 
των Κυπριακών αποµονώσεων και µελετήθηκε πειραµατικά το εύρος ξενιστών του ιού. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αποµονώσεις που εντοπίζονται στην Κύπρο έχουν τη δυνατότητα 
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να µολύνουν αρκετές εµπορικές ποικιλίες τοµάτας, τη µελιτζάνα, καθώς και αρκετά ζιζάνια. Ο 
προσδιορισµός και η φυλογενετική ανάλυση της νουκλεοτιδιακής αλληλουχίας των 
αποµονώσεων του ιού από την Κύπρο, έδειξε υψηλή οµολογία µε στελέχη (φυλές) της Χιλής-2 
(CH2), που είναι ευρέως διαδεδοµένα στην Ευρώπη.  
 
5.7  Οι ιοί που ανήκουν στα γένη Begomovirus και Crinivirus και µεταδίδονται µε τους 
αλευρώδεις, αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τις λαχανοκοµικές καλλιέργειες σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Η διάδοση αυτών των αλευρωδοµεταδιδόµενων ιών στις καλλιέργειες 
τοµάτας και κολοκυνθοειδών της Κύπρου, έχει προκαλέσει σηµαντικές οικονοµικές απώλειες 
στην παραγωγή. Η µελέτη για την παρουσία ιών και αλευρωδών έδειξε ότι οι ιοί του κίτρινου 
παραµορφωτικού νανισµού των κολοκυνθοειδών (CYSDV) και του κίτρινου καρουλιάσµατος 
των φύλλων της τοµάτας (TYLCV), είναι οι πιο διαδεδοµένοι ιοί στις καλλιέργειες αγγουριάς 
και τοµάτας, αντίστοιχα. Παράλληλα, ο TYLCV ανιχνεύτηκε σε 49 διαφορετικά είδη ζιζανίων 
από 12 οικογένειες που φαίνεται να έχουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της ασθένειας 
στον αγρό, ειδικά σε περιόδους όπου δεν καλλιεργούνται τοµάτες. Η µετάδοση των ιών στη 
φύση γίνεται αποκλειστικά µε τον αλευρώδη του καπνού (Bemisia tabaci Gennadius). 
 
5.8  ∆ιερευνήθηκε η αιτιολογία των βακτηριακών ασθενειών σε λαχανοκοµικές 
καλλιέργειες της Κύπρου. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη µελέτη ασθενειών υψηλού 
ενδιαφέροντος για την κυπριακή γεωργία, όπως οι µαλακές σήψεις των πατατών, οι σήψεις 
στελεχών των τοµατών, καθώς και τα βακτήρια που εντάσσονται στα παθογόνα καραντίνας 
για την Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, παρέχεται επιστηµονική και 
εργαστηριακή υποστήριξη προς τους αρµοδίους Κλάδους Προστασίας Φυτών και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου του Τµήµατος Γεωργίας. 
 
5.9  Στο εντοµοτροφείο του ΙΓΕ, συνεχίστηκε η εκτροφή “ωφέλιµων” εντόµων για την 
αντιµετώπιση των κυριότερων εντοµολογικών εχθρών στα λαχανικά. Συγκεκριµένα γίνεται 
εκτροφή των αρπακτικών Macrolophus caliginosus, Chrysoperla carnea και Nesidiocoris 
tenuis για αντιµετώπιση των αλευρωδών, θριπών, λεπιδοπτέρων κ.α., και του 
παρασιτοειδούς Diglyphus isaea για την αντιµετώπιση της λιριοµύζας. 
 
5.10  Οι κυστογόνοι νηµατώδεις της πατάτας (ΚΝΠ) Globodera pallida και Globodera 
rostochiensis, αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα στην καλλιέργεια και εµπορία της 
πατάτας στην Κύπρο. Η ακριβής ταυτοποίηση των δύο ειδών αποτελεί µια επίπονη και 
χρονοβόρα διαδικασία, ενώ είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση ολοκληρωµένων 
συστηµάτων αντιµετώπισης, κυρίως µε τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας. Σε 
συνεργασία µε το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου αναπτύχθηκε µια πρωτοποριακή 
τεχνική για την ταχεία και αξιόπιστη διαφοροποίηση των ΚΝΠ. Η µέθοδος αξιολογήθηκε µε 
επιτυχία σε πληθυσµούς από την Κύπρο, και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και αναµένεται να 
αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για τη διάκριση των δύο ειδών σε διεθνές επίπεδο. 
 
5.11  Σε συνεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτο 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου) συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το ερευνητικό πρόγραµµα 
που αφορά την ολοκληρωµένη προσέγγιση για την αντιµετώπιση των φυτοφάγων ακάρεων 
της οικογένειας Tetranychidae. Σκοπός του προγράµµατος ήταν η µελέτη των διαφόρων 
ειδών ακάρεων της οικογένειας Tetranychidae στις συνθήκες της Κύπρου. Μελετήθηκαν σε 
πρώτο στάδιο, ο κοινός τετράνυχος (Tetranychus urticae), ο οποίος προκαλεί πολύ σοβαρές 
ζηµιές στις υπαίθριες και θερµοκηπιακές καλλιέργειες και στα εσπεριδοειδή,  η κόκκινη 
αράχνη (Eutetranychus orientalis) και ο κόκκινος τετράνυχος Panonychus citri που 
προκαλούν σοβαρές ζηµιές στα εσπεριδοειδή. Επί πλέον, καθορίστηκαν τα επίπεδα 
ανθεκτικότητας του κοινού τετράνυχου T. urticae στις διάφορες οµάδες εντοµοκτόνων/ 
ακαρεοκτόνων.  
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5.12  Κατά το 2012, ξεκίνησε ένα διεθνές πρόγραµµα που αφορά την πρόληψη και 
διαχείριση των µυγών των φρούτων του είδους Tephritidae στα Βαλκάνια και στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Το ερευνητικό πρόγραµµα συντονίζει ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας 
(IAEA) και σε αυτό συµµετέχουν εκπρόσωποι από κράτη-µέλη της Ε.Ε., όπως Κύπρος, 
Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουµανία και Σλοβενία καθώς επίσης και από χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης όπως Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
Κροατία, Γεωργία, Ουκρανία, ΠΓ∆Μ, Μαυροβούνιο και Τουρκία. Eπίσης, κατά το 2012 
ξεκίνησε νέο διετές ερευνητικό πρόγραµµα που αφορά την βιο-οικολογική και µοριακή µελέτη 
του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου (ρυγχοφόρος) Rhynchophorus ferrugineus και του 
Paysandisia archon και την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση τους στα φοινικοειδή της Κύπρου. 
 
5.13  Τα Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας και Εντοµολογίας του ΙΓΕ παρείχαν επιστηµονική 
στήριξη σε γεωπόνους εφαρµογών του Τµήµατος Γεωργίας, ιδιώτες γεωπόνους και 
παραγωγούς. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 3.000 εξειδικευµένες 
εργαστηριακές αναλύσεις για τη διάγνωση φυτικών ασθενειών και εντοµολογικών εχθρών. 
Παράλληλα ο κλάδος παρείχε εκπαιδευτικά σεµινάρια σε φοιτητές, γεωργούς και γεωπόνους 
για θέµατα που αφορούν την φυτοπροστασία. 
 
6.  ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  
 
6.1  Η ερευνητική δραστηριότητα του κλάδου επικεντρώθηκε στη γονιµότητα και τη 
βελτίωση των εδαφών, την άρδευση των καλλιεργειών, τη θρέψη των φυτών, τις 
υδροπονικές καλλιέργειες και τη γεωργική µηχανολογία.  
 
6.2  Η έρευνα για τη βελτίωση των εδαφών επικεντρώθηκε κυρίως στη µελέτη της 
δυνατότητας συµπερίληψης οσπρίων σε συστήµατα αµειψισποράς. Πραγµατοποιήθηκε µια 
σειρά από εργαστηριακά πειράµατα για την εκτίµηση του ρυθµού ανοργανοποίησης του 
αζώτου σε δείγµατα εδάφους που λήφθηκαν στο τέλος µιας καλλιεργητικής περιόδου µε 
όσπρια. Τα αποτελέσµατα συσχετίστηκαν µε το µέγεθος της παραγωγής σιταριού που 
έδωσαν  τα ίδια πειραµατικά τεµάχια που είχαν καλλιεργηθεί µε τα όσπρια. 
 
6.3 Η ερευνητική εργασία για την κοµποστοποίηση οργανικών αποβλήτων και 
υπολειµµάτων συνεχίστηκε µε την αξιολόγηση της σταθερότητας και των βιολογικών 
χαρακτηριστικών διαφορετικών ειδών κοµπόστ που χαρακτηρίζονταν από τον ίδιο λόγο 
άνθρακα-αζώτου του αρχικού µείγµατος. 
 
6.4 Όσον αφορά την άρδευση καλλιεργειών και την ορθολογική χρήση των υδατικών 
πόρων στην Κύπρο, βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνητικό πρόγραµµα για τη διερεύνηση πιθανών 
επιπτώσεων στο έδαφος και το περιβάλλον και αξιολόγηση κινδύνων στη δηµόσια υγεία από 
τη χρήση επεξεργασµένων υγρών εκροών αστικών λυµάτων για άρδευση. Στα πλαίσια του 
προγράµµατος γίνονται επισκοπήσεις και αξιολόγηση των επιπτώσεων στις φυσικοχηµικές 
παραµέτρους του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και της πιθανότητας βιοσυσσώρευσης 
βαρέων µετάλλων στα εδώδιµα µέρη καλλιεργούµενων ειδών, από τη µακρόχρονη χρήση 
επεξεργασµένου νερού για άρδευση, σε διάφορες επαρχίες της Κύπρου. Στα πλαίσια της 
έρευνας, καλλιεργούµενα είδη οπωροκηπευτικών αρδεύονται µε επεξεργασµένο νερό από τις 
µονάδες επεξεργασίας αστικών λυµάτων της Λεµεσού και της Ανθούπολης, και µε νερό 
µάρτυρα από γεώτρηση. Τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού 
δεν προκύπτει οποιαδήποτε αρνητική επίδραση από την επαναχρησιµοποίηση του 
επεξεργασµένου νερού στις παραµέτρους που µελετήθηκαν. Επιπλέον, ερευνητική εργασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη για την µελέτη της τύχης των οργανικών µικρορύπων του 
επεξεργασµένου νερού στο περιβάλλον και στα φυτά.    
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6.5  Στη θρέψη φυτών και τις υδροπονικές καλλιέργειες, η δραστηριότητα επικεντρώθηκε 
τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα.  Στο εκπαιδευτικό κοµµάτι συνέχισε τη 
λειτουργία του το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υδροπονίας µε τη συµµετοχή γεωπόνων του 
Τµήµατος Γεωργίας, µε σκοπό την απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων στη διαχείριση 
υδροπονικών συστηµάτων καλλιέργειας. Επίσης το εκπαιδευτικό κέντρο χρησιµοποιήθηκε 
για την εκπαίδευση γεωργών µέσω του προγράµµατος Γεωργικών Εφαρµογών, µαθητών και 
ενηµέρωση ξένων επισκεπτών.  Τέλος, άρχισε η προσπάθεια συγγραφής ενός εγχειριδίου 
για τις υδροπονικές καλλιέργειες.  Το ερευνητικό µέρος εστιάσθηκε στην καλλιέργεια 
λαχανικών και συγκεκριµένα φράουλας και φρέσκων αρωµατικών φυτών. Αξιολογούνται 
διάφορα συστήµατα καλλιέργειας και υποστρώµατα ώστε να υπάρχουν δεδοµένα για την 
πρακτική εφαρµογή των συστηµάτων αυτών στην κυπριακή πραγµατικότητα. Για τη φράουλα 
φάνηκε ότι οι ποικιλίες ‘Festival’ και ‘Ventana’ είναι ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις 
συγκριτικά µε την ευρέως διαδεδοµένη ποικιλία ‘Camarosa’. Με αυτές τις ποικιλίες 
επιτεύχθηκε πρώιµη παραγωγή µεγάλων φρούτων καλής ποιότητας και πολύ καλή 
αποδοτικότητα στη χρήση του νερού άρδευσης,  όταν οι καλλιεργητές σήµερα βρίσκονται 
κάτω από αυξανόµενη πίεση για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του νερού σε πολλές 
καλλιέργειες κηπευτικών. Ωστόσο, η ποικιλία ‘Camarosa’ παρήγαγε φρούτα µε πιο ελκυστικό 
χρώµα και πλουσιότερα σε αντιοξειδωτικές ενώσεις. Επίσης ο τύπος του κόκκο-
υποστρώµατος που χρησιµοποιήθηκε δεν ήταν ένας περιοριστικός παράγοντας στα πλαίσια 
του πειραµατισµού. 
 
Επιπλέον, µελετήθηκαν θέµατα θρέψης των φυτών σε σχέση µε τα νερά της άρδευσης που 
είναι διαθέσιµα στην Κύπρο. Έτσι, όταν το νερό που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 
θρεπτικών διαλυµάτων για υδροπονικές καλλιέργειες ευαίσθητων φυτών, και ειδικότερα της 
φράουλας, περιέχει περισσότερο ασβέστιο (Ca) από τα συνιστώµενα επίπεδα, το κάλιο (Κ) 
και το µαγνήσιο (Mg) πρέπει είτε να διατηρηθούν σε κανονικά επίπεδα ή να µειωθούν 
ελαφρώς για να ελαχιστοποιηθεί ή να αποφευχθεί αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας σε 
επιβλαβή επίπεδα για την ανάπτυξη και την παραγωγή. Επίσης, µε αυτό τον τρόπο, 
αποφεύγεται η σπατάλη λιπασµάτων µε οικονοµικό και περιβαλλοντικό όφελος.  
 
Τέλος υπήρξε συµµετοχή σε προγράµµατα της ΕΕ µε κύριο στόχο την προσαρµογή της 
γεωργικής παραγωγής στην κλιµατική αλλαγή και στους περιορισµένους υδατικούς πόρους. 

 
6.6  Στη γεωργική µηχανολογία, η έρευνα εστιάσθηκε στον τοµέα των ενεργειακών 
φυτών και στη µελέτη του δυναµικού αξιοποίησης της βιοµάζας για παραγωγή βιοκαυσίµων 
(βιοντίζελ, βιοαιθανόλης, βιοαερίου, και στερεών καυσίµων) και ενέργειας στις κυπριακές 
συνθήκες. Κύριος στόχος της έρευνας είναι η επιλογή κατάλληλων ενεργειακών φυτών µε 
περιορισµένες απαιτήσεις σε νερό άρδευσης τα οποία παράγουν σάκχαρα, άµυλο ή ξυλώδη 
βιοµάζα. Η προσπάθεια επικεντρώνεται σε καλλιέργειες που δεν επηρεάζουν την τροφική 
αλυσίδα του ανθρώπου ή των ζώων. 
 
6.7  Το 2012 συνεχίστηκε το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα (LIFE+ 09 
ENV/GR/000296, «Adapt2Change») «Προσαρµογή της γεωργικής παραγωγής στην 
κλιµατική αλλαγή και στους περιορισµένους υδατικούς πόρους». Στο πρόγραµµα αυτό 
µελετάται η χρήση της αβαθούς γεωθερµίας για θέρµανση θερµοκηπίων, σε συνδυασµό µε 
καινοτόµους τεχνικές για εξοικονόµηση νερού άρδευσης στα θερµοκήπια. Επίσης, το 2012 
συνεχίστηκε το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα (ΜΕD 2G-MED09-15, 
«AGROCHEPACK») «Σχεδιασµός ενός συστήµατος διαχείρισης των πλαστικών 
συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών παρασκευασµάτων για προστασία του 
περιβάλλοντος και ανακύκλωση του πλαστικού». Ένα ακόµη Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, το 
“MED-ALGAE”, ξεκίνησε το 2012, µε στόχο την παραγωγή βιοκαυσίµων από τα µικροάλγη. 
Το ΙΓΕ είναι ο συντονιστής του προγράµµατος. Τέλος, ένα ερευνητικό πρόγραµµα, το 
“GreenFilm” βρίσκεται σε εξέλιξη  και χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας. 
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Στόχος του είναι η µελέτη πλαστικών θερµοκηπίου στα οποία έχουν ενσωµατωθεί ειδικές 
ουσίες οι οποίες παρέχουν ξεχωριστές ιδιότητες στα υλικά κάλυψης. 
 
7.  ΚΛΑ∆ΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
7.1  Η ερευνητική εργασία του κλάδου Ζωοτεχνίας επικεντρώνεται στα µηρυκαστικά ζώα 
και αφορά θέµατα διατροφής, διαχείρισης, αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης του 
ζωικού κεφαλαίου σε ηµιεντατικά ή εντατικά συστήµατα εκτροφής µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγής γάλακτος και κρέατος και τον αποτελεσµατικό έλεγχο ή/και την πρόληψη 
ασθενειών µε ζωοτεχνικές µεθόδους. 
 
7.2 Στον τοµέα της διατροφής, πέραν της οµαδοποίησης και διατροφής των ζώων µε 
βάση το παραγωγικό τους στάδιο, βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνητικό πρόγραµµα για τη χρήση 
σανού και ενσιρώµατος τριτικάλε στη διατροφή των αγελάδων και των αιγοπροβάτων και 
µελέτη τυχόν επίδρασής του στη γαλακτοπαραγωγή, τη χηµική σύσταση του γάλακτος και τη 
µεταβολή του βάρους των ζώων που βρίσκονται στην αρχή της γαλακτικής περιόδου.  
 
7.3 Στον τοµέα της γενετικής βελτίωσης, τα προγράµµατα στοχεύουν στη βελτίωση του 
παραγωγικού δυναµικού των αγροτικών ζώων µε µεθόδους ατοµικής επιλογής. Η 
αξιολόγηση προβάτων Χίου και αιγών ∆αµασκού βασίζεται στην εφαρµογή µικτού δείκτη 
επιλογής που συνδυάζει την ατοµική ικανότητα σωµατικής ανάπτυξης των νεαρών ζώων και 
την απόδοση των θηλυκών προγόνων τους σε γάλα. 
 
7.4 Η πειραµατική µονάδα των προβάτων Χίου διατηρεί σήµερα πληθυσµό 420 
προβατίνων αναπαραγωγής και 28 κριών, και όλα τα ζώα είναι πλήρως ανθεκτικά στην 
τροµώδη νόσο (scrapie), έχοντας γενότυπο ARR/ARR. Επιπλέον, το 2012 συνεχίστηκε το 
πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης των νεαρών ζώων µε επιλογή για παραγωγικά 
χαρακτηριστικά µε οικονοµική σηµασία (γαλακτοπαραγωγή, ρυθµός ανάπτυξης, πολυδυµία). 
Από τη µονάδα αυτή δόθηκε σε κτηνοτρόφους ένας µεγάλος αριθµός ανθεκτικών στην 
τροµώδη νόσο ζώων για σκοπούς αναπαραγωγής µε απώτερο στόχο τη βελτίωση των 
κοπαδιών τους και την περαιτέρω διάδοση στον εκτρεφόµενο πληθυσµό γενοτύπων που 
προσδίδουν ανθεκτικότητα στην νόσο. Συγκεκριµένα, µέσα στο 2012 παραχωρήθηκαν 199 
αρσενικά και 203 θηλυκά πρόβατα. Επισηµαίνεται το γεγονός ότι από το 2002 µέχρι σήµερα 
έχουν διατεθεί στους κτηνοτρόφους για βελτίωση των µονάδων τους πέραν των 3.800 
προβάτων Χίου υψηλής γενετικής αξίας και παραγωγής, τα οποία είναι ταυτόχρονα 
οµοζύγωτα ανθεκτικά στην Τροµώδη Νόσο.  
 
7.5 Συνεχίστηκαν οι συζεύξεις στις αίγες της µονάδας µε τράγους των οποίων οι 
γενότυποι θεωρούνται, από τα µέχρι στιγµής πειραµατικά δεδοµένα, ως ανθεκτικοί στην 
τροµώδη νόσο. Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η δηµιουργία πυρήνα 300 αιγών της 
φυλής ∆αµασκού, ανθεκτικών στην τροµώδη νόσο µε απώτερο στόχο την διάθεση στους 
αιγοτρόφους, ανθεκτικών ζώων για καταπολέµηση της ασθένειας. Το 2012 από την 
πειραµατική µονάδα του ΙΓΕ διατέθηκαν στους κτηνοτρόφους 13 αίγες, 27 τράγοι, 74 
αρσενικά και 13 θηλυκά ερίφια, όλα υψηλής γενετικής αξίας και µε εξακριβωµένους 
γενότυπους για την τροµώδη νόσο. 
 
7.6 Άλλες ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα της γενετικής βελτίωσης βρίσκονται 
σε εξέλιξη. Σε συνεργασία µε το ΤΕΠΑΚ και άλλα ερευνητικά ιδρύµατα, τo 2012 
ολοκληρώθηκε έρευνα στο πλαίσιο τριετούς προγράµµατος που χρηµατοδοτήθηκε από το 
Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας µε τίτλο «Χρήση µοριακής και ποσοτικής γενετικής για 
βελτίωση της φυλής προβάτων Χίου», το οποίο επικεντρώθηκε στη γενετική µελέτη της 
γαλακτοπαραγωγής των προβάτων Χίου. Στο εν λόγω πρόγραµµα, ταυτοποιήθηκε για 
πρώτη φορά διεθνώς, ένας πολυµορφισµός στο γονίδιο µε ονοµασία ACAA2, ο οποίος 
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συσχετίζεται µε αυξηµένη γαλακτοπαραγωγή. Επιπλέον, συνεχίζεται ερευνητικό πρόγραµµα 
του ΙΓΕ για µελέτη των διαφόρων γενοτύπων για την Τροµώδη Νόσο στις αίγες ∆αµασκού 
και τυχόν συσχετισµό τους µε παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των ζώων. 
 
7.7 Ο Κλάδος Ζωοτεχνίας δραστηριοποιείται και στον τοµέα της διατήρησης των ζωικών 
γενετικών πόρων. Προτεραιότητα δίνεται στη διατήρηση ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων, 
αλλά και στη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) και το Ευρωπαϊκό Εστιακό Σηµείο για τους Ζωικούς 
Γενετικούς Πόρους (ERFP), για την εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων για διατήρηση και 
ενίσχυση των αγροτικών ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στο έντυπο του FAO «Παγκόσµιο 
Σχέδιο ∆ράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών ζώων και η ∆ιακήρυξη του 
Ιντερλάκεν». Στο πλαίσιο αυτό, συµµετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα 
συνεργασίας χωρών της Μεσογείου DoMΕsTIc. Κύριος σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση 
των παραγόντων που επηρεάζουν τη βιωσιµότητα  των παραγωγικών συστηµάτων 
προβάτων και αιγών στους άξονες: γενετική διαχείριση, περιβάλλον, οικονοµία και κοινωνία. 
 
7.8 Στη φυσιολογία αναπαραγωγής, ο κύριος στόχος των ερευνητικών προγραµµάτων 
είναι η βελτίωση της αναπαραγωγικής ικανότητας των αγροτικών ζώων. Μελετούνται 
γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εποχή και διάρκεια της 
αναπαραγωγικής περιόδου, την πολυδυµία, τη γονιµότητα και την αναπαραγωγική ωρίµανση 
των αιγοπροβάτων.   
 
7.9 Στον τοµέα της διαχείρισης, αξιολογούνται συστήµατα εκτροφής αρνιών και εριφίων 
µε υποκατάστατα γάλακτος και χρήση αυτόµατων συσκευών τεχνητού θηλασµού. 
Συνεχίστηκαν οι δοκιµές µε υποκατάστατο γάλακτος ούτως ώστε να αξιοποιείται για 
εµπορικούς σκοπούς όλη η ποσότητα του γάλακτος που παράγουν οι προβατίνες και οι αίγες 
αµέσως µετά τον τοκετό.  Το σύστηµα αυτό  συγκρίνεται, µε βάση διάφορες βιολογικές αλλά 
και οικονοµικές παραµέτρους, µε την πρακτική φυσικού θηλασµού των αρνιών και των 
εριφίων, για 35 και 49 µέρες αντίστοιχα. Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι στις 
ώριµες προβατίνες και αίγες επιτυγχάνεται αύξηση του εµπορεύσιµου γάλακτος κατά 70 και 
85 χλγ., αντίστοιχα, έναντι εκείνων του φυσικού θηλασµού. Η έρευνα συνεχίζεται µε 
µικρότερες ηλικίες απογαλακτισµού των αρνιών (28 έναντι 35 ηµερών) και των εριφίων (42 
έναντι 49 ηµερών) µε σκοπό την περαιτέρω αύξηση του εµπορεύσιµου γάλακτος καθώς και 
την επίτευξη οικονοµικότερης µεθόδου εκτροφής. Το υπό εξέταση διαχειριστικό σχέδιο 
εκτροφής, τόσο µε τα υφιστάµενα αποτελέσµατα όσο και µε περαιτέρω µείωση της ηλικίας 
απογαλακτισµού, έχει άµεσα και σηµαντικότατα οικονοµικά οφέλη για τους κτηνοτρόφους. 
 
8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
8.1  Η ερευνητική δραστηριότητα του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ως επίκεντρο τη 
βελτίωση του αγροτικού τοµέα γενικότερα, και κατά συνέπεια τη συµβολή στην ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών και ειδικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παραγωγών. Ο 
Κλάδος διαχειρίζεται το ερευνητικό πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη και Εµπορία 
Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων".  Παράλληλα, στον τοµέα της Αγροτικής Οικονοµικής, ο 
Κλάδος διεξάγει γεωργο-οικονοµικές µελέτες για τα έσοδα και έξοδα των διαφόρων 
γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.  Στον τοµέα της Πληροφορικής στη Γεωργία, 
ασχολείται µε θέµατα ενηµέρωσης και πληροφόρησης των παραγωγών, όπως η πρόσβαση 
σε νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για διάδοση της γεωργικής 
έρευνας. 
 
8.2  Το 2012, συνεχίστηκε η εργασία στην ερευνητική πρόταση µε τίτλο «Κοινωνία της 
Πληροφορίας στις Αγροτικές Περιοχές: Ενηµέρωση Αγροτών µέσω νέων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Σκοπός του έργου είναι η  καταγραφή της υφιστάµενης 
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κατάστασης όσον αφορά την πρόσβαση που έχουν οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών στη 
γνώση και ειδικότερα στα αποτελέσµατα της γεωργικής έρευνας, µε απώτερο σκοπό να 
εντοπίσει και να εισηγηθεί τρόπους ενθάρρυνσης των κατοίκων των αγροτικών περιοχών για 
άµεση και συνεχή πρόσβαση στη γεωργική γνώση. Το όλο έργο αποσκοπεί στη βελτίωση 
της διαβίωσης των παραγωγών (γεωργών και κτηνοτρόφων) και την αειφόρο ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών. Για σκοπούς ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων δηµιουργήθηκε ειδική 
ιστοσελίδα για το ερευνητικό πρόγραµµα του Κλάδου στη διαδικτυακή διεύθυνση 
http://ruraldev.ari.gov.cy.  
 
8.3  Ο Κλάδος συµµετέχει σε τρία (3) ερευνητικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται 
από το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: στο πρόγραµµα «Agricultural 
Research in the Mediterranean» (ARIMNet) το οποίο είναι πρόγραµµα συνεργασίας κρατών 
µελών της ΕΕ και χωρών της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Συµµετέχει επίσης στο 
πρόγραµµα  «Facing sustainability: new relationships between rural areas and agriculture in 
Europe» (RURAGRI). Στόχος των δύο αυτών προγραµµάτων είναι να φέρουν την ερευνητική 
κοινότητα πιο κοντά, να καταγράψουν την υφιστάµενη γεωργική ερευνητική δραστηριότητα 
στις χώρες που συµµετέχουν και να υλοποιήσουν κοινές δράσεις. Ο Κλάδος συµµετέχει 
επίσης στο πρόγραµµα «Virtual Open Access Agriculture and Aquaculture Repository» 
(VOA3R). Σκοπός του έργου είναι η δηµιουργία µιας ψηφιακής διαδικτυακής πλατφόρµας, µε 
στόχο τη διευκόλυνση της διάδοσης της επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής γνώσης που 
παράγεται από την έρευνα στη γεωργία, τα τρόφιµα και το περιβάλλον. 
 
8.4  Λειτουργοί του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης συµµετέχουν σε τρία ερευνητικά 
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). 
Συγκεκριµένα, στο πρόγραµµα της ∆έσµης 2009-2010 «Ο Υποστηρικτικός Ρόλος της 
Ροµποτικής Τεχνολογίας για Αειφόρο Ανάπτυξη» (AgriRobot), και σε δύο προγράµµατα της 
∆έσµης 2010-2011, «Επιλογές για Αειφόρο Γεωργική Παραγωγή και Χρήση Νερού στην 
Κύπρο, στα Πλαίσια Παγκόσµιων Αλλαγών» και «Ανάπτυξη Συστήµατος µε τη Συνδυασµένη 
Χρήση Συστηµάτων και ∆ιαστηµικών Εικόνων για Ενηµέρωση των Αγροτών σε Θέµατα 
Άρδευσης».  
 
8.5  Από το 2011, δηµιουργήθηκε το Εργαστήρι ∆ορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην 
Πειραµατική Έπαυλη Αχέλειας. Το Εργαστήρι έχει ήδη συνεργασία µε τους υπόλοιπους 
κλάδους του ΙΓΕ ενώ παράλληλα συµµετέχει και σε ερευνητικό πρόγραµµα που 
χρηµατοδοτείται από το ΙΠΕ για την εκτίµηση της εξατµισοδιαπνοής διάφορων καλλιεργειών. 
 
8.6  Λειτουργοί του Κλάδου συµµετέχουν στη διαµόρφωση του Νέου Πολυετούς 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου 2014-2020, στον ∆ηµόσιο ∆ιάλογο για το µέλλον της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής µετά το 2013, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και στο Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο. 
 
8.7  Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης διαχειρίζεται το τοπικό δίκτυο H/Y και την 
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου http://www.ari.gov.cy και http://en.ari.gov.cy, στην Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα. Στο διαδικτυακό ιστοτόπο του ΙΓΕ παρέχονται πληροφορίες για 
όλο το φάσµα των εργασιών του Ινστιτούτου, δηµοσιεύονται νέα και ανακοινώσεις και 
συνδέσεις σε ιστοσελίδες ερευνητικών προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν λειτουργοί 
του Ινστιτούτου. Όλες οι εκδόσεις του ΙΓΕ από το 1962 µέχρι και σήµερα έχουν 
ψηφιοποιηθεί. Είναι διαθέσιµα τόσο τα βιβλιογραφικά δεδοµένα όσο και τα πλήρη κείµενα 
των εκδόσεων στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του ΙΓΕ στη διεύθυνση 
http://library.ari.gov.cy/agris.  
 
8.8  Ο Κλάδος έχει την ευθύνη έκδοσης του Ηλεκτρονικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου (e-
Newsletter) του ΙΓΕ. Το δελτίο εκδίδεται κάθε τρεις µήνες και περιλαµβάνει νέα και 



 

88 
 

δραστηριότητες που διεξάγονται στο ΙΓΕ, αποτελέσµατα ερευνητικών πειραµάτων και θέµατα 
που ενδιαφέρουν τον γεωργοκτηνοτροφικό κόσµο της Κύπρου. Το  δελτίο αποστέλλεται 
µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε ενδιαφερόµενους συνδροµητές και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του ΙΓΕ.    
 
8.9  Στο πλαίσιο της καλύτερης ενηµέρωσης του κοινού και διάδοσης του έργου που 
διεξάγεται στο ΙΓΕ, ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης δηµιούργησε το ιστολόγιο του ΙΓΕ 
(http://blog.ari.gov.cy).  Το ιστολόγιο του ΙΓΕ λειτουργεί ως κόµβος επικοινωνίας, 
ενηµέρωσης και ανταλλαγής υλικού και ιδεών µεταξύ συνεργατών µε τους κοινωνικούς 
εταίρους (στην προκειµένη περίπτωση µεταξύ ερευνητών, γεωπόνων των γεωργικών 
εφαρµογών και παραγωγών). Είναι ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει την 
ενεργό δράση των συµµετεχόντων για παραγωγή έργου και γνώσης µε τη χρήση εργαλείων 
του διαδικτύου, το οποίο αναµένεται να ενισχύσει τη διάχυση των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων. Επίσης, κατά το 2012 ο Κλάδος αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες 
των κοινωνικών δικτύων έχει δηµιουργήσει ιστοχώρους στο Twitter 
(http://www.twitter.com/ari_rd) για ανακοινώσεις, στο Issuu (http://www.issuu.com/ari_rd) 
όπου υπάρχουν ψηφιοποιηµένες εκδόσεις του ΙΓΕ, και στο SlideShare 
(http://www.slideshare.net/ARIWebinars), όπου δηµοσιεύονται οι διαφάνειες διαλέξεων που 
διεξάγονται στο ΙΓΕ.  
 
8.10  Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης αντιπροσωπεύει το Ινστιτούτο ως Εθνικό Σηµείο 
Επαφής στον Σύνδεσµο Ερευνητικών Ινστιτούτων της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής 
(AARINENA), και στο Global Agricultural Research and Development WEB RING του 
Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO).  
 
9.  ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
9.1 Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου Αγροβιοτεχνολογίας επικεντρώθηκαν 
στους ακόλουθους τέσσερεις τοµείς έρευνας: µοριακή βιολογία, τεχνολογία τροφίµων, 
γεωργική µικροβιολογία και γεωργική χηµεία µε υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε 
συνεργασία και µε άλλους Κλάδους του ΙΓΕ. 
 
9.2 Στη µοριακή βιολογία συνέχισε η έρευνα σε φυτά και ζώα µε την εφαρµογή 
εξειδικευµένων µοριακών τεχνικών. Στα φυτά συνεχίστηκε ο εντοπισµός και η ανάλυση 
µοριακών δεικτών στο κριθάρι. Αναπτύχθηκε µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού του 
αποικισµού φυτών καρπουζιού µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης πραγµατικού χρόνου. 
Έγινε ταυτοποίηση µικροοργανισµών που διασπούν γεωργικά φάρµακα καθώς επίσης και 
αζωτοδεσµευτικών βακτηρίων που αποικίζουν ντόπιους πληθυσµούς λουβιού. Βρίσκεται σε 
εξέλιξη η µοριακή ταυτοποίηση διάφορων φυσικών πληθυσµών ρόκας. Στα ζώα, η 
ερευνητική δραστηριότητα συνεχίστηκε µε την ταυτοποίηση προβάτων και αιγών. Στα 
πρόβατα η ταυτοποίηση έγινε στα νεογέννητα ζώα της πειραµατικής µονάδας προβάτων 
Χίου του ΙΓΕ η οποία έχει σήµερα 500 ζώα, όλα πλήρως ανθεκτικά οµοζύγωτα (ARR/ARR). 
Στις αίγες συνεχίζεται η προσπάθεια δηµιουργίας πυρήνα µε την ταυτοποίηση νεογέννητων 
αλλά και ενήλικων αιγών.  
 
9.3 Στη τεχνολογία τροφίµων, συνεχίστηκε ο εξοπλισµός και η αναβάθµιση του 
Εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίµων.  Στον ερευνητικό τοµέα διερευνάται και αξιολογείται η 
αντιοξειδωτική και αντιµικροβιακή ικανότητα (in vitro και in vivo) φυσικών προϊόντων όπως 
αιθέριων ελαίων, φυτικών εκχυλισµάτων κλπ. Επίσης διερευνάται η επίδραση της 
επεξεργασίας των τροφίµων στα θρεπτικά και αντιθρεπτικά στοιχεία που περιέχουν. 
Επιπρόσθετα αξιολογείται το µικροβιακό φορτίο σε γεωργικά προϊόντα που αρδεύονται µε 
επεξεργασµένο νερό αστικών λυµάτων. 
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9.4 Στο τοµέα της γεωργικής µικροβιολογίας, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα που εξετάζει 
την βιοαπορρύπανση των γεωργικών φαρµάκων µε µικροοργανισµούς. Επιπρόσθετα 
εξετάστηκε η υπολειµµατική διάρκεια του ζιζανιοκτόνου pendimethalin στο έδαφος καθώς και 
οι µικροοργανισµοί που συµµετέχουν στη διάσπαση του. Ταυτοποιήθηκε συγκεκριµένο 
στέλεχος Bradyrhizobium το οποίο µαζί µε µυκορριζικά στελέχη του γένους Glomus, 
δοκιµάστηκαν ως προς την επίδραση τους στην παραγωγή και ποιότητα λουβιού σε 
πειράµατα µικροκόσµων σε συνθήκες έλλειψης αζώτου. Ολοκληρώθηκε η εξέταση και 
διερεύνηση του ποσοστού αποικισµού καθώς και της ποικιλότητας των µυκορριζών σε 
διάφορους οικότυπους λουβιού. Μελετήθηκε η επίδραση της χρήσης εκχυλισµάτων κοµπόστ 
στην ποικιλότητα των µυκορριζών σε φυτά µαρουλιού αλλά και στη θρεπτική κατάσταση των 
φυτών.  Βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος της αντιµικροβιακής δράσης του λαδιού σπόρων 
ρόκας καθώς και άλλων φυτικών ειδών.  Επιπρόσθετα αξιολογήθηκε η ποιοτική παρουσία 
αιθέριων ελαίων σε φυτά δυόσµου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση της επίδρασης του 
επιπέδου άρδευσης σε αυτά.  
 
9.5 Στο τοµέα της γεωργικής χηµείας, αναπτύχθηκαν αναλυτικές µέθοδοι για τον 
προσδιορισµό φυτοπροστατευτικών ουσιών στο έδαφος. Αναπτύχθηκε µέθοδος ποσοτικού 
και ποιοτικού προσδιορισµού των αιθέριων ελαίων µε µικροκύµατα. Επίσης αναπτύχθηκε 
µέθοδος καύσης θρεπτικών στοιχείων (µετάλλων) µε τη χρήση µικροκυµάτων. 
 
9.6 Ο Κλάδος συνέχισε να πραγµατοποιεί χηµικές αναλύσεις µέσω του Εργαστηρίου 
Γεωργικής Χηµείας (ΕΓΧ) για στήριξη άλλων Κλάδων του Ινστιτούτου. Κατά τη διάρκεια του 
2012 διεξήχθησαν στο ΕΓΧ συνολικά 9.750 αναλύσεις σε 2.136 δείγµατα. Επίσης, στο 
εργαστήριο µοριακής βιολογίας συνεχίστηκε η διενέργεια αναλύσεων σε επίπεδο ποιοτικού 
και ποσοτικού ελέγχου σε εισαγόµενους σπόρους αραβόσιτου και σόγιας που προορίζονται 
για σπορά ή ζωοτροφή, για ανίχνευση πιθανής γενετικής τροποποίησης. 
 
10. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 
10.1  Το Εξεταστικό Κέντρο Ποικιλιών της Κύπρου κατά την καλλιεργητική περίοδο 
2011/12 εξέτασε σε δοκιµές ∆ιακριτότητας - Οµοιοµορφίας και Σταθερότητας (∆ΟΣ) για 
δεύτερη χρονιά µια ποικιλία τριτικάλε «CS TCI»  και µια ποικιλία κριθαριού «Πηγή».  
 
10.2  Οι πιο πάνω ποικιλίες, και µία ποικιλία µηδικής ("Ντόπια"), εξετάστηκαν σε δοκιµές 
Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (ΚΑΧ). Τα αποτελέσµατα των πιο πάνω δοκιµών δόθηκαν 
στην Αρµόδια Αρχή (Τµήµα Γεωργίας). Οι δύο ποικιλίες µαλακού σιταριού εγγράφηκαν στον 
Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών µε τις ονοµασίες «Αχέλεια» και «Γιόλου». 
 
10.3 Επιπλέον, το 2012 συνεχίστηκε ερευνητική πρόταση που αφορούσε την καλλιέργεια 
κτηνοτροφικών φυτών. Ο τίτλος της πρότασης είναι «Βελτιστοποίηση σανού των 
χορτοδοτικών σιτηρών για αύξηση των αποδόσεων στη διατροφή αιγοπροβάτων στην 
Κύπρο". Κατά το πρώτο έτος, αξιολογήθηκαν πέντε διαφορετικές ποικιλίες, πέντε 
διαφορετικών ειδών σιτηρών, σε τέσσερα διαφορετικά στάδια κοπής. Οι παραπάνω 
µεταβλητές ποικιλίας και στάδιου κοπής κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα, µε τη χρήση 
ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. 
 
11. ∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
11.1 Το ∆ίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (∆ΙΓΕΛΠ) λειτουργεί από το 1965 
µε βάση τον Κανονισµό (EC) 79/65 και όλες τις τροποποιήσεις του. Αποτελεί ολοκληρωµένο 
σύστηµα συλλογής λογιστικών πληροφοριών σε ετήσια βάση, καλύπτοντας όλο το φάσµα 
των γεωργικών και µη γεωργικών δραστηριοτήτων (όπως ο αγροτουρισµός και η δασοπονία) 
που λαµβάνουν χώρα στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Αφορά στα φυσικά και διαρθρωτικά 
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χαρακτηριστικά µιας εκµετάλλευσης, όπως π.χ. την καλλιεργούµενη γη, τον αριθµό του 
ζωικού κεφαλαίου, το εργατικό δυναµικό της εκµετάλλευσης, κλπ., καθώς και οικονοµικά και 
λογιστικά στοιχεία όπως οι επιδοτήσεις που λαµβάνει η εκµετάλλευση, τα έσοδα, τα έξοδα 
της κλπ. Η συµµετοχή των γεωργών – κτηνοτρόφων στο δείγµα είναι εθελοντική. Όλες οι 
πληροφορίες που συλλέγονται από τους παραγωγούς είναι εµπιστευτικές και διατίθενται 
µόνο στη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ. Με βάση την πληροφόρηση αυτή εκτιµάται το 
γεωργικό εισόδηµα στα Κράτη Μέλη και προτείνονται προσαρµογές και βελτιώσεις στην 
εκάστοτε ακολουθούµενη Κοινή Αγροτική Πολιτική. 
 
11.2 Το 2012 η µονάδα του ∆ΙΓΕΛΠ προήδρευσε της Εθνικής Επιτροπής 
Παρακολούθησης και εκπροσώπησε την Κύπρο σε τρεις συναντήσεις της Κοινοτικής 
Επιτροπής του ∆ΙΓΕΛΠ στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν 
θέµατα που αφορούσαν στις επικείµενες αλλαγές που θα προκύψουν από την αναθεώρηση 
της ΚΑΠ µέχρι το 2020, µε βάση τις νοµοθετικές προτάσεις που κατάθεσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 2011, καθώς και οι προσαρµογές που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε οι 
πληροφορίες που συλλέγονται στα πλαίσια του ∆ΙΓΕΛΠ να συνάδουν και να υποστηρίζουν 
την προωθούµενη αναθεώρηση της ΚΑΠ.    
 
11.3 Το 2012, υποβλήθηκαν στην Κοινοτική Επιτροπή του ∆ΙΓΕΛΠ 479 ∆ελτία 
Εκµετάλλευσης για το 2011 από αντιπροσωπευτικό δείγµα γεωργών παγκύπρια. Η συλλογή 
των πληροφοριών έγινε µε προσωπικές συνεντεύξεις και η επεξεργασία των δεδοµένων 
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία και διαδικασία. Παράλληλα, αναβαθµίστηκε το 
λογισµικό εισαγωγής και επεξεργασίας των δεδοµένων που αποστέλλονται στη κεντρική 
βάση δεδοµένων του ∆ΙΓΕΛΠ. Στη διάρκεια του χρόνου ολοκληρώθηκε η συλλογή από 
επιλεγµένο δείγµα γεωργών, των στοιχείων για το ηµερολογιακό έτος 2012. 
 
11.4 Τον Οκτώβριο του 2012, η Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του ∆ΙΓΕΛΠ ενέκρινε 
οµόφωνα το Σχέδιο Επιλογής Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων για το έτος 2013 και 
εξουσιοδότησε το Ινστιτούτο Γεωργικων Ερευνών  να το αποστείλει στην Κοινοτική Επιτροπή 
του ∆ΙΓΕΛΠ. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


