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Λεκάνη απορροής του 
Νέστου  

• Υδατικό διαμέρισμα GR12 της Θράκης 
 

• Λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου (ΛΑΠ GR07)  
 

•  Υπόγειο υδατικό σύστημα Δέλτα Νέστου, GR1200060 
 

• Πηγάζει από τα όρη Ρίλα της Βουλγαρίας 
• συνολικό μήκος 243 km από τα οποία μόνο τα 130 km βρίσκονται σε 

Ελληνικό έδαφος 



Χρήσεις γεωργικής γης 

• Η συνολική έκταση του Δέλτα του Νέστου ανέρχεται σε 540.700 
στρέμματα 
 

• Καλλιεργήσιμα είναι τα 284.300 στρέμματα 
 

• Οι χέρσες εκτάσεις εκτείνονται στο μεγαλύτερο ποσοστό κατά μήκος της 
παραλιακής ζώνης. Είναι αλατούχα μη καλλιεργήσιμα εδάφη και 
χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι 
 

• Η αρδευόμενη έκταση (από τα νερά του Νέστου και από γεωτρήσεις) 
ανέρχεται στις 237.753 στρέμματα 



Κύριες καλλιέργειες στη 
λεκάνη Νέστου 

• αραβόσιτος (120.000 στρέμ.),  

• σιτηρά (35.500 στρέμ.) 

• κτηνοτροφικά φυτά (31.000 στρέμ.),  

• ρύζι (21.600 στρέμ.),  

• Κηπευτικά-Λαχανικά (15.500 στρέμ.),  

• δένδρα (12.000 στρέμ.)  

• βαμβάκι (11.000 στρέμ.),  

• όσπρια (6.300 στρέμ.),  

• ελαιούχα φυτά (4.500 στρέμ.) 



Καλλιεργητικές τάσεις στη 
λεκάνη Νέστου 

• Πυρηνόκαρπα 
 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑ 

2010 2011 2012 2013 

1 ΚΑΒΑΛΑΣ 274 194 222 198 

2 ΔΡΑΜΑΣ 64 91 80 68 

3 ΞΑΝΘΗΣ 565 312 396 468 

4 ΡΟΔΟΠΗΣ 52 52 70 72 

5 ΕΒΡΟΥ 78 45 39 65 

ΣΥΝΟΛΟ 1.033 694 807 871 



Καλλιεργητικές τάσεις στη 
λεκάνη Νέστου 

• Ακτινίδια 
 

 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑ 

2010 2011 2012 2013 

1 ΚΑΒΑΛΑΣ 7.710 7.000 7.030 7.180 

2 ΔΡΑΜΑΣ 70 800 80 49 

3 ΞΑΝΘΗΣ 2.850 2.450 2.480 2.500 

4 ΡΟΔΟΠΗΣ 425 280 370 380 

5 ΕΒΡΟΥ 7 7 1 0,5 

ΣΥΝΟΛΟ 11.062 9.817 9.961 10.910 



Νέες τάσεις στη φυτοπροστασία και γεωργικά 
φάρμακα 

  • Αυξημένη χρήση μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων 
 

• Μείωση χρήσης ζιζανιοκτόνων 



Βασικές κατηγορίες Γεωργικών Φαρμάκων 
 
 Εντομοκτόνα (Insecticides) 

 

 Ακαρεοκτόνα (Acaricides) 
 

 Ζιζανιοκτόνα (Herbicides) 
 

 Μυκητοκτόνα (Fungicides) 
 

 Βακτηριοκτόνα (Bactericides)  
 

 Νηματωδοκτόνα (Nematicides) 
 

 Τρωκτικοκτόνα (Rodenticides) 
 

 Κοχλιολειματοκτόνα (molluscicides) 
 

 Ρυθμιστές αύξησης των φυτών (Plant Growth regulators)  
 

 Λοιπά (Algicides, Avicides, Piscicides)  
 



Σύγχρονα Γεωργικά Φάρμακα 

Νέες δραστικές ουσίες ?? 

Μίγματα παλιών δραστικών ουσιών 

Συνδυασμοί γεωργικών φαρμάκων με βιολογικούς παράγοντες PGPR 

Γεωργικά Φάρμακα και γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες 

Νανο-γεωργικά φάρμακα  

 

 

  

 



Νανο-γεωργικά φάρμακα  

Μελλοντικές Τάσεις 

Προκλήσεις  
Δημιουργία νανο-γεωργικών φαρμάκων (νΓΦ): λιγότερο επιβλαβή στο 
περιβάλλον 
Ανταγωνιστικά των υπαρχόντων σκευασμάτων 
Μείωση του κόστους 
Δημιουργία πειραματικών πρωτοκόλλων μελέτης της συμπεριφοράς των 
νΓΦ στο περιβάλλον 
Διερεύνηση της βιοδιαθεσιμότητας και σταθερότητας των νΓΦ 
Αξιολόγηση της δράσης και επικινδυνότητας για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον     

 



Περιπτώσεις Νανο-Γεωργικών Φαρμάκων   
 

Συνδυασμοί τεχνολογιών για δημιουργία σύνθετων Υβριδικών 
σκευασμάτων 
Πολυμερή 
Νανο-Ενθυλάκωση 
Νανο-γαλακτώματα 
Λιποσωμική επικάλυψη 
Υβριδικά νανοσκευάσματα  
 

 

 



Φυτοπροστασιά-Φυσιολογιά-Θρέψη 



Φυτοπροστασιά-Φυσιολογιά-Θρέψη 



Φυτοπροστασιά-Φυσιολογιά-Θρέψη 

 Εξασφάλιση Υγιεινής των Φυτών  

 Τα φυτά – μεταοργανισμοι περιέχουν συμβιωτικούς, μη-συμβιωτικούς, 
ριζο-επιφυτικούς, ενδοφυτικούς μικροοργανισμούς: 10πλασιο γονιδίωμα  

 Το μικροβίωμα των ριζών, όπως  και το μικροβίωμα του πεπτικού μας 
συστήματος συνδέεται με την υγεία ολόκληρου του οργανισμού 

 

 Τα ριζοβακτήρια, μύκητες προάγουν την ανάπτυξη των φυτών (PGPR, 
PGPF): παραγωγή φυτοορμωνών, καλύτερη θρέψη, αντοχή αβιοτικού 
stress, περιορισμό παθογόνων και εχθρών, καλύτερη πρόσληψη 
γεωργικών φαρμάκων 

 

 Περεταίρω έρευνα: Νανοτεχνολογία και drug delivery, επίδραση 
ταυτόχρονης εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και μηχανισμών δράσης, 
ορμονών, προϊόντων θρέψης, φυσιολογίας φυτών και βιολογικών 
παραγόντων  

 



Ανιχνεύσεις υπολειμμάτων γεωργικών 
φαρμάκων στη λεκάνη απορροής του Νέστου   

Δίκτυο σταθερών θέσεων δειγματοληψιών (Σ.Θ.Δ.) 
 
 

4 Σ.Θ.Δ. Στον Νέστο 
 
12 Σ.Θ.Δ. σε στραγγιστικά κανάλια 
 
29 Σ.Θ.Δ.  σε γεωτρήσεις 



Ανιχνεύσεις υπολειμμάτων γεωργικών 
φαρμάκων στη λεκάνη απορροής του Νέστου   

Αποτελέσματα: 
 
Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης του Νέστου ανιχνεύθηκαν έστω και μία φορά 
66 γεωργικά φάρμακα 
 
 2,4-D, acetamiprid, alachlor, alphamethrin, atrazine, azinphos ethyl, 
azoxystrobin, bentazone, boscalid, bromoxynil, cadusafos, captan, carbaryl, 
carbendazim, carbofuran, lindane, chloridazone, chlorpyrifos ethyl, 
chlorpyrifos methyl, chlorthal dimethyl, cyproconazole, coumaphos, 
difenoconazole, dimethenamid, dimethoate, endosulfan sulfate, ethalfluralin, 
etridiazole, fenamiphos, fenarimol, fenvalerate, fluometuron, flutriafol, 
folpet, forasulfuron, HCB, imazamox, imidacloprid, isoproturon, L-cyhalothrin, 
linuron, malathion, MCPA, mecoprop, metalaxyl, metamitron, methomyl, 
molinate, myclobutanil, nicosulfuron, PCNB, pendimethalin, pirimicarb, 
pirimiphos methyl, prometryne, proquizamide, quizalofop, S-metolachlor, 
tebuconazole, terbuthylazine, thiacloprid, thiamethoxam και trifluralin 
 
 
 
 
 



Ανιχνεύσεις υπολειμμάτων γεωργικών 
φαρμάκων στη λεκάνη απορροής του Νέστου   

Αποτελέσματα: 
 
Σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων βρέθηκαν γεωργικά φάρμακα σε 
συγκεντρώσεις υψηλότερες των 2,0 ppb και στις περιπτώσεις αυτές 
περιλαμβάνεται μία περίπτωση που βρέθηκε linuron στα 2,707 ppb στο 
στραγγιστικό με κωδικό 2048 και μία φορά bentazone σε συγκέντρωση των 
2,644 ppb στο στραγγιστικό με κωδικό 2049. 
 
Σε πολλές Σ.Θ.Δ. της λεκάνης Νέστου βρέθηκαν γεωργικά φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στα ΠΠΠ όπως alachlor, lindane, chlorpyrifos ethyl, 
dimethoate, HCB, lindane, mecoprop, bentazone και άλλα και οι αντίστοιχες 
τιμές των ΕΜΣ ή ΜΕΣ υπερβαίνουν τα όρια των ΠΠΠ 
 
Γεωργικά φάρμακα ανιχνεύθηκαν σε 12 γεωτρήσεις  
σε 3 γεωτρήσεις βρέθηκαν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε επίπεδα 
ανώτερα του 0,1 ppb. Τα γεωργικά φάρμακα που βρέθηκαν είναι το 
νηματωδοκτόνο fenamiphos, τα ζιζανιοκτόνα chlorthal dimethyl και atrazine και 
το εντομοκτόνο lindane. Στην υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε atrazine (0,686 
ppb) στην γεώτρηση με κωδικό 1198  
 
 



Επιδράσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων 
σε οργανισμούς μη-στόχους  

Αποτελέσματα επιφανειακών υδάτων 2010-2011: 
 
 
 



Επιδράσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων 
σε οργανισμούς μη-στόχους  

Αποτελέσματα επιφανειακών υδάτων 2012: 
 
 
 



Επιδράσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων 
σε οργανισμούς μη-στόχους  

Αποτελέσματα Αξιολόγησης επικινδυνότητας: 
 
Στην λεκάνη του Νέστου στην χρονική περίοδο 2010-2011 σε 69 περιπτώσεις ο 
συντελεστής επικινδυνότητας (RQ) βρέθηκε σε επίπεδα υψηλότερα της μονάδας  
 
Μεταξύ των 69 περιπτώσεων κινδύνου για τους υδρόβιους οργανισμούς οι 10 
περιπτώσεις αφορούν τις Σ.Θ.Δ. του ποταμού Νέστου και προκλήθηκαν λόγω 
παρουσίας methomyl, pirimicarb και PCNB στην Σ.Θ.Δ. 13, folpet και PCNB 
στην Σ.Θ.Δ. 14, L-cyhalothrin και PCNB στην θέση 15 και L-cyhalothrin, 
imidacloprid και PCNB στην Σ.Θ.Δ. 16 στο φράγμα Τοξοτών σε συγκεντρώσεις 
ανώτερες από τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των PNEC. Ο κίνδυνος στις 
υπόλοιπες Σ.Θ.Δ. των επιφανειακών νερών προκλήθηκε από τα πυρεθροειδή 
εντομοκτόνα L-cyhalothrin και alphamethrin, τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα 
chlorpyrifos ethyl και methyl, το οργανοφωσφορικό νηματωδοκτόνο 
fenamiphos, το μυκητοκτόνο PCNB και λιγότερο συχνά από τα ζιζανιοκτόνα 
pendimethalin, linuron και prometryne. 
 



Ανιχνεύσεις υπολειμμάτων γεωργικών 
φαρμάκων στη λεκάνη απορροής του Νέστου   

Αποτελέσματα γεωτρήσεων 2010-2012: 
 
 
 



Ανιχνεύσεις υπολειμμάτων γεωργικών 

φαρμάκων στη λεκάνη απορροής του Νέστου   
Αποτελέσματα παράνομα φάρμακα: 

 

Στα υδατοσυστήματα της λεκάνης Νέστου ανιχνεύθηκαν αρκετά γεωργικά 

φάρμακα που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας όπως acetochlor, alachlor, 

atrazine, azinphos ethyl, cadusafos, carbaryl, carbendazim, lindane, 

isoproturon, chlorothalonil, chlortoluron, coumaphos, endosulfan sulfate, 

malathion, PCNB, prometryne και trifluralin 



Ανιχνεύσεις υπολειμμάτων γεωργικών 
φαρμάκων στη λεκάνη απορροής του Νέστου   

Αποτελέσματα Συγκρίσεις 1999-2000/ 2010-2012: 

 

Από σύγκριση αναλυτικών δεδομένων και των τιμών επιτόπου μετρήσεων της 

περιόδου 2010-2012 με αντίστοιχα δεδομένα της περιόδου 1999-2000 

προκύπτει ότι τα αρδευτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του Νέστου στο 

φράγμα των Τοξοτών, Ξάνθης έχουν μεταβληθεί προς το χειρότερο 



Προτάσεις - Δράσεις  

 Επείγει η κατασκευή μονίμων εγκαταστάσεων πλυσίματος/γεμίσματος 

ψεκαστήρων σε κατάλληλες θέσεις μακριά από ρέματα και 

στραγγιστικά/αρδευτικά κανάλια, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις 

επιστημονικές απαιτήσεις για την ταχεία αποδόμηση των γεωργικών φαρμάκων 

σε προϊόντα που δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον (κατασκευή τεχνητών υγροβιοτόπων, βιοκλινών) 

 

 Καθιέρωση ανταποδοτικού τέλους για την ανακύκλωση συσκευασιών 

γεωργικών φαρμάκων. Οι συσκευασίες να συλλέγονται από τα κατά τόπους 

καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και υπό την ευθύνη των 

εταιρειών εμπορίας των προϊόντων να αποστέλλονται σε κατάλληλες 

εγκαταστάσεις καταστροφής 

 

 Συνέχιση του προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε 

επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, επέκταση σε κατακρημνίσματα και βιολογικά 

δείγματα  

 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  

 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα 



 Αποτελεσματικότητα Γ.Φ. 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  
Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 



 

 Έλεγχος επιπέδων υπολειμμάτων Γ.Φ. (monitoring) σε περιβαλλοντικά 
δείγματα (έδαφος, αέρας, κατακρημνίσματα, ύδατα), τρόφιμα και ζωοτροφές 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  
Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 



 

 Ανάπτυξη τεχνικών ενόργανης ανάλυσης υπολειμμάτων Γ.Φ. (χρωματοργαφικές τεχνικές) 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  
Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 



 

 Οικοτοξικολογική συμπεριφορά Γ.Φ. και μεταβολιτών τους (microtox test, 
Daphnia magna, Gambusia affinis) 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  
Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 



 

 Αξιολόγηση επικινδυνότητας Γ.Φ. (risk assessment) στον άνθρωπο και το 
οικοσύστημα (χρήση μοντέλων) 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  
Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 



 Συμπεριφορά “fate” (προσρόφηση, αποδόμηση, έκπλυση, εξάτμιση) Γ.Φ. 
στο περιβάλλον 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  
Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 
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 Αλληλεπιδράσεις Γ.Φ. - μικροβιακής κοινότητας του εδάφους (PGPR) 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα  
Εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 

 



Σας Ευχαριστώ 

Πρέπει να συνυπάρξουμε 


