
∆ιανύοντας τον τελευταίο χρόνο του ευρωπαϊκού συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος 

Life-Biodelear, µία ένωση δυνάµεων από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, το Πανε-

πιστηµίο Θεσσαλίας, το Αριστοτελείο Πανεπιστηµίο Θεσσαλονίκης και το Μπενάκειο Φυτοπαθολο-

γικό Ινστιτούτο, συνεχίζουµε δυναµικά την προσπάθεια στην αντιµετώπιση της µύγας της Μεσογεί-

ου (Ceratitis capitata) στον Κάµπο της Χίου µε το ελκυστικό Biodelear. Στο διάστηµα αυτό, παράλλη-

λα διοργανώνονται σηµαντικές 

ενηµερωτικές δράσεις, οι οποίες 

δίνουν κίνητρο και ενεργοποιούν 

την τοπική κοινωνία.

Στο έκτο κατά σειρά Newsletter 

παρουσιάζεται η εκπαιδευτική διήµερη επίσκεψη στη Κύπρο, που προγραµµάτισε η ερευνητική 

οµάδα του Life-Biodelear στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018 καθώς και τα βήµατα που προβλέπονται 

το επόµενο διάστηµα.

Το πρωί της ∆ευτέρας 15 Οκτωβρίου 2018 η ερευνητική οµάδα 

του Life-Biodelear πραγµατοποίησε επίσκεψη στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήµιο Κύπρου και συναντήθηκαν µε µέλη ∆ΕΠ του 

ιδρύµατος. Έγινε µια γενική συζήτηση για το πρόβληµα της 

µύγας της µεσογείου στη Κύπρο καθώς και σε παγκόσµιο 

επίπεδο. 

 

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας πραγµατοποιήθηκε η ενηµερω-

τική εκδήλωση που διοργάνωσε η ερευνητική οµάδα του 

Life-Biodelear. Πιο συγκεκριµένα, στο Τεχνολογικό Πανεπιστή-

µιο Κύπρου- ΤΕΠΑΚ (Αµφιθέατρο 1, Κτίριο Τάσσος Παπαδό-

πουλος) στη Λεµεσό έλαβε χώρα η ενηµερωτική εκδήλωση 

στις 18.00. Η εσπερίδα είχε τίτλο “Καταπολέµηση της µύγας 

της Μεσογείου µε τη µέθοδο της µαζικής παγίδευσης και τη 

χρήση του ελκυστικού Biodelear”.
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Στην εσπερίδα η ερευνητική οµάδα είχε την τιµή να φιλοξενήσει δύο 
οµιλητές, τους καθηγητές του ΤΕ.ΠΑ.Κ. Μενέλαο Σταυρινίδη και 

Γεώργιο Μαγγανάρη οι οποίοι επισήµαναν τα 
προβλήµατα και τις δυσκολίες που αντιµετωπί-
ζουν οι παραγωγοί εσπεριδοειδών στην Κύπρο 
εξαιτίας της µύγας της Μεσογείου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν αγρότες, γεωπόνοι, 
καθηγητές του ΤΕ.ΠΑ.Κ. καθώς και φοιτητές.

Η ερευνητική οµάδα του Life-Biodelear την Τρίτη 16 
Οκτωβρίου 2019 (την δεύτερη ηµέρα του ταξιδιού) 
υλοποίησε την προγραµµατισµένη επίσκεψη στο 
µεγαλύτερο αγρόκτηµα εσπεριδοειδών στην Κύπρο, 

στην περιοχή Ακρωτήρι (5000 στρεµµάτων).

 Η επίσκεψη έγινε στην εταιρία, Red Seal Quality, όπου είναι η µεγαλύτερη εταιρία στη Κύπρο σε 
καλλιέργεια, παραγωγή, συσκευασία και εµπορία εσπεριδοειδών. Ο ετήσιος όγκος των προϊό-
ντων υπερβαίνει τους 13000 τόνους. Η επιστηµονική οµάδα του 
LIFE-BIODELEAR συνάντησε το γεωπόνο / τεχνικό διευθυντή και 
υπεύθυνο παραγωγής, κ. Αντρέα Κοντζιόνη. Όπου, µας ξενάγησε στο 
αγρόκτηµα της εταιρίας καθώς και το συσκευαστήριο της, ταυτόχρο-

να γινόταν συζήτηση για την έκταση του προ-
βλήµατος που αντιµετωπίζουν στη Κύπρο µε 
την µύγα της Μεσογείου και γενικά για τους 
εχθρούς που προσβάλουν την καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών.
Τέλος, ο κ. Κοντζιόνης έδειξε µεγάλο ενδιαφέ-
ρον για το ελκυστικό Biodelear και δήλωσε ότι 
θα ήθελε να το χρησιµοποιήσει και να δει τα 
αποτελέσµατα του στα αγροκτήµατα της εται-
ρίας.

Στο επόµενο διάστηµα προβλέπεται:
• Ενημερωτική εκδήλωση εντός Ελλάδος.
• Δημιουργία προωθητικού υλικού  του έργου Life-Biodelear.
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