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Βιογραφικό
Η Παυλίνα ∆ρογούδη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το τµήµα Γεωπονίας
της Γεωπονοδασολογικής σχολής του Α.Π.Θ. Πήρε υποτροφία από το Ίδρυµα Κρατικών
Υποτροφιών µε την οποία εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Imperial College of Science
Technology and Medicine, University of London (1996-1999). Εργάστηκε ως µεταδιδακτορική
ερευνήτρια στο τµήµα Βιολογίας του University of Newcastle upon Tyne, Αγγλία (Ιούνιος
2001-Σεπτέµβριος 2002). Από τον Οκτώβριο του 2002 εργάζεται ως ερευνήτρια στο Τµήµα
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ‘∆ΗΜΗΤΡΑ’. Η ερευνητική της δραστηριότητα συνοψίζεται
θεµατολογικά στην αξιολόγηση γενετικού υλικού πυρηνοκάρπων και ροδιάς και στη µελέτη
προβληµάτων που εµφανίζονται στον οπωρώνα (αντοχή σε παγετό, µειωµένη καρποφορία,
φυσιολογικές ανωµαλίες και ποιότητα). Ήταν επιστηµονική υπεύθυνη σε 5 Ευρωπαϊκά και
5 Ελληνικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα και πήρε µέρος ως µέλος ερευνητικής
οµάδας σε άλλα 10 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα. Έχει δηµοσιεύσει 34 εργασίες
σε περιοδικά µε κριτές (442 αναφορές) και έχει κάνει >70 ανακοινώσεις σε διεθνή και
Ελληνικά επιστηµονικά συνέδρια. Έχει συµµετάσχει σε διάφορες οµάδες εργασίας που
ορίστηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την επίλυση προβληµάτων της
δενδροκοµίας στην Ελλάδα, είναι µέλος της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού
καθώς και συµµετέχει σε δράσεις της ‘ECPGR Prunus working group’. Έχει συµµετάσχει ως
µέλος επιτροπής επίβλεψης σε µεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές καθώς και παρέχει
συµβουλευτικές υπηρεσίες για επίλυση προβληµάτων σε δενδροκαλλιεργητές.
Περίληψη οµιλίας
«Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στην καλλιέργεια πυρηνοκάρπων και ροδιάς»
Η παραγωγή φρούτων αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους τοµείς της σύγχρονης
Ελληνικής γεωργίας, καθώς το µεγαλύτερο τµήµα των παραγόµενων δενδροκοµικών
προϊόντων εξάγονται. Η ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά και αµυγδαλιά είναι δυναµικές
καλλιέργειες στις οποίες σήµερα αντιµετωπίζουν σήµερα νέες προκλήσεις όπως η κλιµατική
αλλαγή αλλά και παλαιότερες προκλήσεις όπως η επιλογή κατάλληλων ποικιλιών.
Ιστορικά δεδοµένα άνθησης και καρποφορίας αλλά και κλιµατικών παραµέτρων δείχνουν
πως καταγράφηκε µείωση των ωρών ψύχους που δέχονται τα δένδρα και πρωίµιση της
άνθησης και χρόνου συγκοµιδής, συνηγορώντας πως η κλιµατική αλλαγή είναι εµφανής
και απαιτείται ο καθορισµός των ειδών και ποικιλιών που θα πρέπει να καλλιεργούνται σε
διαφορετικές περιοχές. Επίσης, αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της
καρπόδεσης σχετίστηκαν µε το φαινόµενο της ακαρπίας τα τελευταία χρόνια.
Ένας σηµαντικός αριθµός νέων ποικιλιών εισάγονται και προωθούνται στους καλλιεργητές
χωρίς προηγούµενη µελέτη για την προσαρµογή τους στις ελληνικές εδαφοκλιµατικές
συνθήκες µε αποτέλεσµα συχνά να παρατηρούνται αποτυχίες. Η ίωση σάρκα προκαλεί
σηµαντικό πρόβληµα στην καλλιέργεια ροδακινιάς και συνεχή συρρίκνωση της παραγωγής
βερίκοκου στην Ελλάδα ενώ η εύρεση και φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών είναι ο µοναδικός
τρόπος αντιµετώπισης αυτού του προβλήµατος. ∆εδοµένα αξιολόγησης νέων ποικιλιών θα
αναπτυχθούν παρουσιάζοντας δεδοµένα από νέο πειραµατικό αξιολόγησης νέων ποικιλιών.
Στην καλλιέργεια της ροδιάς επίσης αντιµετωπίζονται προκλήσεις που συχνά σχετίζονται
µε την επιλογή ποικιλίας και το περιβάλλον. Αποτελέσµατα πειραµάτων που έγιναν κατά τη
διάρκεια τριών ετών και αφορούν την αξιολόγηση γενετικού υλικού ροδιάς, πειραµατικών
εφαρµογής διαφορετικών φυσικών και χηµικών ουσιών για την αντιµετώπιση προβληµάτων
σχισίµατος, ηλιοεγκαυµάτων και σκουριάς, καθώς και πειραµατικοί αντοχής στον παγετό
θα παρουσιαστούν.

