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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
-

•

Το 1968 τελείωσα το Γεωπονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
Το 1970 άνοιξα κατάστημα Γεωργικών Φαρμάκων, Σπόρων και Λιπασμάτων στην Σκύδρα
Πέλλας.

•

Από την αρχή της σταδιοδρομίας μου ασχολήθηκα με τις καλλιέργειες των θερμοκηπίων, που
άρχισαν να αναπτύσσονται στην περιοχή της Σκύδρας.

•

Ασχολήθηκα με τον έλεγχο των προβλημάτων στις διάφορες καλλιέργειες που υπήρχαν στην
περιοχή.

•

Από το 1978 στράφηκα στην Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών των
θερμοκηπίων και ιδιαίτερα με τον έλεγχο του τετρανύχου καθώς και του αλευρώδη με φυσικούς
εχθρούς.

•

Παρακολούθησα για αρκετό διάστημα στην Ολλανδία και ιδιαίτερα στην εταιρεία
KOPPERT b.v. Biological System την πορεία και εξέλιξη των τεχνικών μεθόδων που
εφαρμόζουν για να προστατέψουν τις καλλιέργειες των θερμοκηπίων.
Συμμετέχω εδώ και 30 χρόνια ανελλιπώς στα ετήσια μήτιγκ της KOPPERT B.V. στην
Ολλανδία και σε όλες τις χώρες που έχει θυγατρικές εταιρείες. Συμμετέχω σε όλα τα
εντομολογικά, φυτοπαθολογικά, ζιζανιολικά συνέδρια στην Ελλάδα , αλλά και στην Ολλανδία
και Ισπανία.

•

•

•

Από το 1980 που εισήγαγα και τα πρώτα ωφέλιμα έντομα μέχρι και σήμερα ασχολούμαι
κατά προτεραιότητα με ότι έχει σχέση με την Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών και
Ασθενειών, τόσο στις καλλιέργειες των θερμοκηπίων, καθώς και στις καλλιέργειες μηλιάς,
αχλαδιάς, ροδακινιάς, κερασιάς, για αντιμετώπιση τετρανύχων, μικρολεπιδοπτέρων και
αφίδων, στην καλλιέργεια του καπνού για αντιμετώπιση και έλεγχο των αφίδων, στην
καλλιέργεια της αχλαδιάς για έλεγχο της ψύλλας, στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών που σε
συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ξεκινήσαμε προγράμματα
ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εκτός του εριώδη αλευρώδη, των τετρανύχων, ψευδόκοκκων,
αφίδων, και κόκκινης ψώρας.
Έχουμε στενή συνεργασία με τα εργαστήρια εντομολογίας των Γεωπονικών
Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσ/νίκης, και Βόλου και με τα περισσότερα περιφερειακά κέντρα,
Μπενάκειο καθώς και με όλα τα γραφεία Φυτοπροστασίας.

•

Διαθέτουμε μια πολύ καλή εμπειρία για την βιολογική αντιμετώπιση των εχθρών στα
πάρκα και στους κήπους των πόλεων καθώς και ξενοδοχείων.

•

Από το 1991 ασχολούμαι με την φυσική γονιμοποίηση στην τομάτα θερμοκηπίου
καθώς και σε καλλιέργειες όπως:πεπόνι, πιπεριά, μελιτζάνα, μήλα, αχλάδια, κεράσια,
ροδάκινα, ακτινίδια, δαμάσκηνα, φράουλα.

•

Παράλληλα εδώ και 10 χρόνια συμμετείχα και συμμετέχω σε αρκετά ερευνητικά
προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν
σχέση ιδιαίτερα με ανεύρεση, αξιολόγηση και ανάπτυξη γηγενών αρπακτικών και παρασίτων.

•

Εδώ και 35 χρόνια ασχολούμαι με την θρέψη των φυτών και γι αυτό εκπροσωπώ 2
εταιρείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση με υδατοδιαλυτά λιπάσματα– ιχνοστοιχεία όσο και με
οργανικά λιπάσματα που απευθύνονται στην συμβατική γεωργία καθώς και στην βιολογική
γεωργία.

•

Η έδρα της επιχείρησης είναι στην Σκύδρα Πέλλας, αλλά αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα με
τους 10 τεχνικούς—Γεωπόνους που διαθέτει τόσο για την τεχνική κάλυψη, συμβουλές,
προγράμματα καθώς και την προώθηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στις καλλιέργειες.

•

Συνεχίζω τις προσπάθειες για όσο το δυνατόν προώθηση της Ολοκληρωμένης
Αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών στις καλλιέργειες, διαθέτοντας χρόνο και χρήμα για
αναγνώριση ντόπιων ωφέλιμων μικροοργανισμών, για καλύτερα αποτελέσματα για τον
καλλιεργητή και το περιβάλλον.

