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AgroStrat 

6ο Ενημερωτικό Δελτίο 

Χάρτες	  Καταλληλότητας	  Εδάφους	  

Αναπτύχθηκαν GIS-χάρτες καταλληλότητας του εδάφους να δεχθεί 
στερεά ή και υγρά απόβλητα κατεργασίας κελυφωτών φυστικιών. Οι 
χάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα από την  ιστοσελίδα του έργου, 
ενώ έχουν ενσωµατωθεί και στο Λογισµικό Διαχείρισης Καλλιέργειας.  
Η χρήση τους από τις Αρχές µπορεί να βοηθήσει  στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά µε την καταλληλότητα µιας περιοχής να δεχθεί απόβλητα. Η 
µεθοδολογία για την αξιολόγηση των εδαφών βασίζεται στην 
κατηγοριοποίηση σε κλάσεις καταλληλότητας κατά FAO. 
Χάρτες αναπτύχθηκαν επίσης και για κάθε µία από τις παραµέτρους του 
εδάφους οι οποίες διαπιστώθηκε ότι επηρεάζονται από τα απόβλητα 
κελυφωτών φυστικιών.  
Αντίστοιχοι χάρτες µπορούν να αναπτυχθούν για οποιαδήποτε περιοχή και 
τύπο αποβλήτου. 

Περιεχόμενα	  
• Χάρτες	  Καταλληλότητας	  Εδάφους	  για	  τη	  
διασπορά	  αποβλήτων	  

• Εργαλείο	  δημιουργίας	  Κέντρου	  Παρακολούθησης	  	  
και	  Διαχείρισης	  	  Καλλιεργειών	  	  

• Ανάλυση	  Κύκλου	  Ζωής	  παραγωγής	  κελυφωτών	  
φυστικιών	  στην	  Αίγινα	  	  

Οι χάρτες καταλληλότητας εδάφους για την Αίγινα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του έργου  
http://www.agrostrat.gr/?q=el/node/43 

για	  τη	  διασπορά	  υγρών	  και	  στερεών	  αποβλήτων	  κατεργασίας	  
κελυφωτών	  φυστικιών	  

• Κομποστοποίηση	  αποβλήτων	  
κελυφωτών	  φυστικιών	  

• Διοργανώσεις	  
• Επικοινωνία	  

Χρήση Χαρτών 

Ο χρήστης ορίζει την ακριβή τοποθεσία, όπου πρόκειται να διατεθούν τα 
απόβλητα. 

Το λογισµικό µετά από αξιολόγηση της καταλληλότητας της περιοχής, 
λαµβάνοντας υπόψη τους χάρτες καταλληλότητας, τη χηµική ανάλυση 
του εδάφους και των αποβλήτων καθώς και το νοµοθετικό πλαίσιο, 

υπολογίζει την ακριβή δόση εφαρµογής. 

Χάρτης	  καταλληλότητας	  για	  	  
διασπορά	  στερεών	  αποβλήτων	  

Χάρτης	  καταλληλότητας	  για	  	  
διασπορά	  υγρών	  αποβλήτων	  

Το	  λογισμικό	  	  παρέχει	  συμβουλευτική	  για	  τη	  διάθεση	  αποβλήτων	  λαμβάνοντας	  υπόψη	  το	  νομοθετικό	  πλαίσιο	  των	  
χωρών	  της	  Μεσογείου	  (Ελλάδα,	  Ισπανία,	  Ιταλία,	  Μάλτα,	  Γαλλία,	  Πορτογαλία,	  Κύπρο).	  Η	  ανάπτυξη	  αντίστοιχων	  χαρτών	  

καταλληλότητας	  εδάφους	  σε	  αυτές	  τις	  χώρες	  επιτρέπει	  την	  αξιοποίηση	  του	  εργαλείου	  σε	  όλη	  τη	  Μεσόγειο.	  
Οδηγίες	  για	  εφαρμογή	  του	  λογισμικού	  και	  σε	  άλλες	  περιοχές	  και	  χώρες	  θα	  αναπτυχθούν	  από	  το	  AgroStrat	  

25	  Ιουνίου	  2016	  
Η	  Ημερίδα	  του	  AgroStrat	  στην	  Κύπρο	  φιλοξενείται	  από	  το	  4ο	  Διεθνές	  Συνέδριο	  Αειφόρου	  Διαχείρισης	  Στερεών	  Αποβλήτων	  23-‐25	  Ιουνίου,	  Λεμεσός.	  http://www.cyprus2016.uest.gr	  

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών:  
Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού 

LIFE ENV/GR/951 
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Κέντρο Παρακολούθησης και Διαχείρισης Καλλιεργειών 

Η εφαρµογή υποστηρίζει τη δηµιουργία κέντρων παρακολούθησης, τα οποία θα µπορούσαν να 
δηµιουργηθούν στις εγκαταστάσεις µιας Περιφέρειας, ενός Δήµου ή και ενός Αγροτικού 

Συνεταιρισµού/Συλλόγου, µε σκοπό τη συνεχή και συστηµατική παρακολούθηση των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων αλλά και περιοχών όπου διατίθενται απόβλητα. 

Το εργαλείο για τη δηµιουργία Κέντρου Παρακολούθησης και Διαχείρισης Καλλιεργειών του 
AgroStrat είναι µία πολύ σηµαντική web GIS-εφαρµογή, η χρήση της οποίας από τις Τοπικές και 
Περιφερειακές Αρχές µπορεί να βοηθήσει στη συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας του 

εδάφους και των καλλιεργητικών πρακτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 
 

Η δηµιουργία τέτοιων Κέντρων επιτρέπει στις Αρχές και στους Συνεταιρισµούς/Συλλόγους παραγωγών να συλλέγουν 
πληροφορία από τους παραγωγούς, να δηµιουργούν τους δικούς τους χάρτες και βάσεις δεδοµένων, να αξιολογούν 

πιθανούς κινδύνους, να αναπτύσουν στρατηγικές και διαχειριστικά σχέδια αειφόρου χρήσης των γεωργικών εκτάσεων, 
των καταναλώσεων νερού άρδευσης, της χρήσης λιπασµάτων, κ.α. Η εφαρµογή είναι δυνατόν να επεκταθεί και, εκτός 
από τις παραπάνω παραµέτρους, να περιλαµβάνει εξάπλωση ασθενειών, χρήση φυτοπροστατευτικών αλλά και όποια 

άλλη πληροφορία κρίνεται σηµαντική από την Αρχή Παρακολούθησης. 
 

Σύνδεση παραγωγών µε το Κέντρο Παρακολούθησης 

Το εργαλείο επιτρέπει στους παραγωγούς να συνδεθούν µέσω 
διαδικτύου µε το Κέντρο Παρακολούθησης και να στείλουν 
αποτελέσµατα αναλύσεων εδάφους, νερού, οργανικών υλικών ή και 
αποβλήτων και να λάβουν επιπλέον συµβουλευτική για τη διαχείριση 
της καλλιέργειάς τους, για θέµατα άρδευσης, χρήσης οργανικών 
υλικών ή και διάθεσης αποβλήτων στο έδαφος. 

6ο	  Ενημερωτικό	  Δελτίο	   Απρίλιος-‐Δεκέμβριος	  2015	  

Περισσότερες πληροφορίες  
http://www.agrostrat.gr/?q=el/node/58 

Οι καλλιεργούµενες εκ
τάσεις αλλά και οι περιοχές διάθεσ

ης 

αποβλήτων εµφανίζοντ
αι σε χάρτες. Ο χρήστης στο Κέντρο 

Παρακολούθησης µπο
ρεί να επιλέξει ποιά εδαφική ή άλλη ιδιότητα 

θέλει να παρακολουθήσει και γ
ια ποιο χρονικό διάστηµα. Το 

σύστηµα παρέχει επίσης τη δυνατότητα αξιολόγησης στατιστι
κών 

δεδοµένων για τα χωράφια σε τοπική ή περιφερειακή κλίµακα.  

Για τη χρήση της εφαρµογής σε άλλες 
περιοχές ή και σε άλλες καλλιέργειες : 

mdoula@otenet.gr; asaris@ims.forth.gr 
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6ο	  Ενημερωτικό	  Δελτίο	  
 

Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της παραγωγής κελυφωτού 
φυστικιού στην Αίγινα 

Απρίλιος-‐Δεκέμβριος	  2015	  
 

Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) 
Το ΠΚ εκπόνησε µελέτη ΑΚΖ µε σκοπό να εξετάσει τις 
επιπτώσεις της παραγωγής κελυφωτού φιστικιού και την 
εναλλακτική αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων. 
Συνολικά προσδιορίστηκαν οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 6 κατηγοριών µε βάση τις καταναλώσεις των 
πρώτων υλών (γεωργικών αποβλήτων, λιπασµάτων, 
φυτο-φαρµάκων, νερού άρδευσης) όπως επίσης και οι 
αθροιστικές ενεργειακές απαιτήσεις µέσω του 
προσδιορισµού των αντίστοιχων εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου.  Η Λειτουργική Μονάδα (ΛΜ) που 
χρησιµοποιήθηκε για την παρούσα µελέτη ήταν η 
παραγωγή 1 kg κελυφωτών φιστικιών.    

Τρία διαφορετικά σενάρια (ένα αναφοράς και δύο εναλλακτικά) εξετάστηκαν για την παραγωγή κελυφωτού 
φιστικιού χρησιµοποιώντας την προσέγγιση «από τη γέννηση ως την πύλη του αγροκτήµατος» (Καθαρή 
γεωργική παραγωγή): 
α) Το κύριο Σενάριο Αναφοράς (ΣΑ) µε βάση τις υπάρχουσες πρακτικές καλλιέργειας που χρησιµοποιούνται 
στην Αίγινα, 

β) Το Πράσινο Σενάριο (ΠΣ) που περιλαµβάνει την εναλλακτική χρήση βιολογικών λιπασµάτων (κόµποστ) και  
γ) Το Σενάριο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) που περιλαµβάνει την εναλλακτική παραγωγή 
βιοεξανθρακώµατος από γεωργικά απόβλητα και τα οφέλη που προκύπτουν µέσω της δέσµευσης CO2 και 
της βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους.  

Με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της 
ΑΚΖ, η παραγωγή 1 kg κελυφωτού φιστικιού 
προκαλεί την έκλυση ∼2.4 kg CO2-ισοδ (GWP100) 
στο περιβάλλον και απαιτεί κατανάλωση 
ενέργειας ∼36.5 MJ (µελέτη κύριου σεναρίου 
αναφοράς (ΣΑ) χωρίς οφέλη από περαιτέρω 
αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων). Η χρήση 
λιπασµάτων και η άρδευση συνεισφέρουν 
περισσότερο από 50% στη συνολική ποσότητα 
του εκλυόµενου CO2-ισοδ (GWP100)  και των 
αθροιστικών ενεργειακών απαιτήσεων της 
παραγωγής.     

Με χρήση του Πράσινου σεναρίου (ΠΣ) προκύπτει µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των  αντίστοιχων 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά ~ 11 % και ~ 17 % αντίστοιχα, σε σχέση µε το κύριο σενάριο 
αναφοράς (ΣΑ). 
Μεγαλύτερη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας (~ 13 %) και των αντίστοιχων εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου (~ 19 %) σε σύγκριση µε το κύριο σενάριο αναφοράς (ΣΑ) προέκυψαν µε χρήση του σεναρίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ). 
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Εκπαιδευτικά	  Σεμινάρια	  	  
για παραγωγούς και συνεταιρισµούς 

Εκπαίδευση στο Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας 

25	  Σεπτεμβρίου	  2015	  
Αίγινα	  

 

 

 

 

 

 
 
Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συλλόγου 
Αίγινας στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ 
Φυστικιού (24-27 Σεπτεµβρίου 2015).  
Οι συµµετέχοντες εκπαιδεύτηκαν: 
• στην εισαγωγή στο λογισµικό 
αναλύσεων εδάφους, νερού και 
οργανικών υλικών,  

• στη χρήση του λογισµικού ώστε να 
λάβουν αξιολόγηση της ποιότητας του 
εδάφους, του νερού και διάφορων  
οργανικών υλικών, αλλά και στη λήψη 
συµβουλευτικής λίπανσης.  

6ο	  Ενημερωτικό	  Δελτίο	  
 

Απρίλιος-‐Δεκέμβριος	  2015	  
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
26	  Σεπτεμβρίου	  2015,	  Αίγινα	  

7ο	  Φεστιβάλ	  Φυστικιού	  

Το	  ακρωατήριο	  

Ο	  Αντιπεριφερειάρχης	  	  	  
Περιφερειακής	  Ενότητας	  	  Νήσων,	  

Περιφέρεια	  Αττικής,	  	  
κ.	  Π.	  Χατζηπέρος  

Ο	  Δήμαρχος	  Αίγινας,	  κ.	  Δ.	  Μούρτζης	  

17	  Δεκεμβρίου	  2015	  
Λαμία	  

Ηµερίδες 

Ο	  Αντιπεριφερειάρχης	  Αγροτικής	  
Οικονομίας	  και	  Κτηνιατρικής	  

Στερεάς	  Ελλάδας	  κ.	  Γ.	  Κελαϊδίτης	  
και	  ο	  Αντιδήμαρχος	  Λαμιέων	  	  
κ.	  Π.	  Ριζάκος	  ανάμεσα	  στο	  
ακρωατήριο	  της	  ημερίδας	  	  

20	  Μαϊου	  2015,	  Αίγινα	  

Το σεµινάριο διοργανώθηκε από τον 
Αγροτικό Σύλλογο Αίγινας προκειµένου να 
ενηµερωθούν τα µέλη του, µεταξύ άλλων, 
και για τα αποτελέσµατα του έργου 
AgroStrat, αλλά και τις µελλοντικές 
δράσεις του έργου στο νησί.  Στη διάρκεια 
του σεµιναρίου παρουσιάστηκε το 

Λογισµικό Διαχείρισης Καλλιέργειας, τα οφέλη χρήσης του από τους 
παραγωγούς, ενώ έγινε και εκπαίδευση παραγωγών µε χρήση 
αποτελεσµάτων αναλύσεων από τα δικά τους χωράφια. 
Το σεµινάριο µεταδόθηκε ζωντανά από τη διαδικτυακή τηλεόραση του  
Aegina Portal.  

16	  Δεκεμβρίου	  2015	  
Λαμία	  

Το σεµινάριο διοργανώθηκε για 
παραγωγούς, γεωπόνους και 

συνεταιρισµούς παραγωγών µε σκοπό 
την εκµάθηση του Λογισµικού 
Διαχείρισης Καλλιέργειας και της 

εφαρµογής για τη δηµιουργία Κέντρου 
Παρακολούθησης και Διαχείρισης 

Καλλιεργειών. 
Η εκπαίδευση έγινε από τον κ. Νίκο 

Παπαδόπουλο (Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών) και την Επιστ. Υπεύθυνη του 

AgroStrat, Δρα Μαρία Ντούλα 
(Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο). Στο σεµινάριο συµµετείχαν 
και οι δύο συνεταιρισµοί παραγωγών 
κελυφωτού φυστικιού, Μώλου και 

Μάκρης ν. Φθιώτιδας 

 

Υποδοχή-‐Εγγραφή	  
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Απρίλιος-‐Δεκέμβριος	  2015	  
 

Δρ. Μαρία Ντούλα (Επιστ. Υπεύθυνη-Συντονισµός Έργου) 

Περισσότερες πληροφορίες 
http://www.agrostrat.gr 

Τµήµα Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
(Συντονιστής Φορέας) 

Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση 
Τηλ.: +30 210 2832031 
E-mail: mdoula@otenet.gr 
Ιστότοπος: http://www.ssia.gr 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
Στεφ. Δέλτα 8, 14561 
Κηφισιά 
Τηλ.: +30 210 8081321 
E-mail: m.doula@bpi.gr 
Ιστότοπος: http://www.bpi.gr 

Δρ. Απόστολος Σαρρής Καθ. Κωνσταντίνος Κοµνίτσας 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ) 

Νικηφόρου Φωκά 130, 74100 Ρέθυµνο 
Τηλ.:  +30 28310 25146,  
E-mail: asaris@ims.forth.gr 
Ιστότοπος: http://www.ims.forth.gr 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου,  
73100 Χανιά 
Τηλ.: +30 28210 37686 
E-mail: komni@mred.tuc.gr 
Ιστότοπος: http://www.tuc.gr ; 

Κομποστοποίηση	  στην	  Αίγινα	  από	  παραγωγούς 
Μετά το εκπαιδευτικό σεµινάριο κοµποστοποίησης 
στην Αίγινα, τον Σεπτέµβριο του 2014, παραγωγοί του 
νησιού εφάρµοσαν την τεχνική και έφτιαξαν τα δικά 

τους κόµποστς 

Σύσταση	  κόμποστ:	  	  
Οργανική	  Ουσία	  :	  28-‐34%	  
Άζωτο	  :	  3-‐4%	  
Κάλιο	  :	  1.0-‐1.6%	  ως	  K2O	  
Φώσφορος	  :	  0.5-‐0.8%	  ως	  P2O5	  

Επικοινωνήστε μαζί μας 


