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Συνοπτική αναφορά του έργου
Layman’s report

Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών
Ελληνικός Γεωργικός
Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Με την υποστήρικη της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και
του Συνεταιρισμού Φιστικοπαραγωγών Αίγινας

Πολυτεχνείο Κρήτης
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Σκοπός και Καινοτομίες
Ο κύριος σκοπός του έργου
Ανάπτυξη καλλιεργητικών πρακτικών για τις Μεσογειακές περιοχές που απειλούνται από την ερημοποίηση, οι οποίες
περιλαμβάνουν αειφόρο διαχείριση του εδάφους, του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, αξιοποίηση των γεωργικών
αποβλήτων και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καλλιεργειών.

Οι Καινοτομίες του AgroStrat
• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης για εντατικά καλλιεργούμενες περιοχές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα που εμφανίζονται σε αυτές είτε μεμονωμένα, είτε μέσω σχεδιασμού ολιστικής διαχείρισης.
• Προσδιορισμός δεικτών ποιότητας εδάφους για περιοχές όπου καλλιεργείται κελυφωτό φιστίκι και γίνεται διάθεση των
αποβλήτων κατεργασίας τους, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης του εδάφους και η έκταση των
διαδικασιών ερημοποίησης.
• Μέθοδος κομποστοποίησης αποβλήτων με υψηλή περικτικότητα σε άλατα με προσθήκη φυσικού ζεόλιθου.
• Ένα μοναδικό σύστημα αξιολόγησης της καταλληλότητας του εδάφους για διασπορά και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
το οποίο λαμβάνει υπόψη τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους καθώς και τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της
περιοχής.
• Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας, το οποίο παρέχει αξολόγηση της ποιότητας του εδάφους, του νερού άρδευσης και των
οργανικών υλικών και αποβλήτων που πρόκειται να διατεθούν στο έδαφος, καθώς και οδηγίες λίπανσης σύμφωνα με τις
θρεπτικές ανάγκες των φυτών, το επίπεδο γονιμότητας και τα χαρακτηριστικά του εδάφους.
• Ένα Κεντρικό Εργαλείο Διαχείρισης και Ελέγχου, ως διαδικτυακή εφαρμογή, το οποίο επιτρέπει τη δικτύωση και επικοινωνία
των παραγωγών και των περιφερειακών αρχών καθώς και τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Καλλιεργούμενων Εκτάσεων σε
τοπικό, περιφερειακό κα εθνικό επίπεδο.
• Πρακτική και εύκολη στη χρήση συσκευή πεδίου για τη μέτρηση στο χωράφι από τους ίδιους τους παραγωγούς ορισμένων
εδαφικών ιδιοτήτων (pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα και υγρασία).
• Ανάλυση και αξιολόγηση του επιπέδου αειφορίας της καλλιέργειας κελυφωτών φιστικιών λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις
αρχές της αειφορίας (περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία)-Ανάλυση Κύκλου Ζωής της παραγωγής.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιήθηκε στην Ελλάδα
Συνολικός Προϋπολογισμός
Χρηματοδότηση ΕΕ
Εθνική Συμμετοχή
Πιλοτικές περιοχές
Διάρκεια

1,026,509 €
509,504 €
517,005 €
Αίγινα, Κιλκίς
1/10/2012-30/9/2017
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Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης (IMaS)
είναι το κεντρικό παραδοτέο του
προγράμματος LIFE AgroStrat, στο οποίο
περιλαμβάνονται όλα τα επιτεύγματα του
έργου και τα οποία ενσωματώνονται σε μια
στρατηγική διαχείρισης αγροτικών περιοχών
όπου καλλιεργείται κελυφωτό φιστίκι,
διαχείρισης του εδάφους καθώς και
διαχείρισης και αξιοποίησης οργανικών
αποβλήτων.
Το AgroStrat με μία σειρά δράσεων απέδειξε
πως οι τοπικές/περιφερειακές αρχές και οι
παραγωγοί μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ
τους αλλά και με την επιστημονική κοινότητα
για την ανάπτυξη και προώθηση των αρχών
της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων
αλλά και των αποβλήτων, για τη συνεχή
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
των δράσεων αυτών και τη διασφάλιση και
προώθηση της προστασίας του
περιβάλλοντος με ταυτόχρονη αύξηση της
παραγωγικότητας.

Το IMaS αποτελείται από επτά κεφάλαια και συνοδεύεται από
• Έναν Οδηγό Εφαρμογής,
• Τεχνο-οικονομική Ανάλυση, και
• Έναν βοηθητικό Οδηγό για το σχεδιασμό και εφαρμογή
στρατηγικής παρακολούθησης της ποιότητας του εδάφους

Τα επτά κεφάλαια του IMaS
Κεφάλαιο 1: Ορθές πρακτικές λίπανσης φιστικόδενδρων
Κεφάλαιο 2: Περιβαλλοντικό αποτύπωμα καλλιέργειας κελυφωτών
φιστικιών
Κεφάλαιο 3: Αντιμετώπιση των απειλών του εδάφους
Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη θεματικών εδαφικών χαρτών Προσδιορισμός δεικτών ποιότητας εδάφους
Κεφάλαιο 5: Διαχείριση αποβλήτων κατεργασίας κελυφωτών
φιστικιών
Κεφάλαιο 6: Τα εργαλεία λήψης αποφάσεων του AgroStrat
Κεφάλαιο 7: Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης σε οκτώ στάδια

Όχι μόνο για την καλλιέργεια κελυφωτών φιστικιών
Το IMaS, αν και αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας ως
παράδειγμα την καλλιέργεια κελυφωτών φιστικιών,
διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να
εφαρμοστεί και για άλλους τύπους καλλιέργειας και
σε άλλες χώρες της Μεσογείου, πλην της Ελλάδας.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Σενάριο προτείνει
αειφόρες καλλιεργητικές πρακτικές, κατάλληλες για
Μεσογειακές περιοχές που αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο ερημοποίησης, παρακολούθηση και
διαχείριση του εδάφους, ορθολογική χρήση
θρεπτικών, ορθή διαχείριση γεωργικών αποβλήτων
(επαναχρησιμοποίηση, διάθεση, κομποστοποίηση,
χρήση στην άρδευση) καθώς και πρακτικές
ελαχιστοποίησης του κινδύνου αλάτωσης του
εδάφους και διάβρωσης, προωθώντας παράλληλα
μέτρα προστασίας του εδάφους.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Οι παραγωγοί έχουν ενημερωθεί ότι πριν από οποιαδήποτε ενέργεια ή εφαρμογή
αποβλήτων στο έδαφος, η αρμόδια ελεγκτική αρχή πρέπει να ενημερωθεί και να παρέχει την απαραίτητη άδεια.

Εδαφικοί Θεματικοί Χάρτες
Χάρτες Καταλληλότητας Διασποράς Αποβλήτων
Το AgroStrat ανέπτυξε ένα σύστημα αξιολόγησης της καταλληλότητας του
εδάφους για διασπορά αποβλήτων ή επαναχρησιμοποίησή τους για την αξιοποίηση
θρεπτικών στοιχείων το οποίο περιλαβάνει αξιολόγηση του εδάφους όσον αφορά
στις φυσικές και χημικές ιδιότητες αλλά και στα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της
περιοχής διάθεσης.
Μετά από δύο χρόνια δράσεων χαρακτηρισμού και ταξινόμησης των εδαφών στην
πιλοτική περιοχή (Αίγινα), δειγματοληψιών και αναλύσεων, αναπτύχθηκαν GIS
θεματικοί εδαφικοί χάρτες (π.χ. βάθος εδάφους, μηχανικής σύστασης, θρεπτικών
στοιχειών, κινδύνου διάβρωσης, κ.α.).
Στη συνέχεια, οι ιδιότητες του εδάφους και τα χαρακτηριστικά των περιοχών
αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης καταλληλότητας χρήσης γης
FAO. Οι θεματικοί εδαφικοί χάρτες αξιοποιήθηκαν ώστε να αναπτυχθούν ειδικοί
GIS χάρτες καταλληλότητας εδάφους για τη διασπορά γεωργικών αποβλήτων στο
έδαφος.
Με τη μέθοδο αυτή δημιουργήθηκαν χάρτες καταλληλότητας εδάφους για τη
διασπορά στερεών και υγρών αποβλήτων κατεργασίας κελυφωτών φιστικιών αλλά
και διασποράς υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων.
Όλοι οι θεματικοί αυτοί χάρτες ενσωματώθηκαν στο Εργαλείο Κεντρικής
Διαχείρισης & Ελέγχου για την παροχή συμβουλών σχετικά με την ποιότητα του
εδάφους και την επαναχρησιμοποίηση οργανικών υλικών και αποβλήτων στα
εδάφη.

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του AgroStrat, είναι δυνατόν να
αναπτυχθούν αντίστοιχοι χάρτες για άλλους τύπους αποβλήτων, όπως για
παράδειγμα για τα απόβλητα ελαιοτριβείων.

Χάρτες καταλληλότητας εδάφους για διασπορά αποβλήτων

Χά ρ τ ε ς

Απόβλητα κατεργασίας
φιστικιών

κ α τα λ
Αποβλ ληλότητας δ
ή τω ν Ε
ι
λαιουρ άθεσης
γείου
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Το Λογισμικό του AgroStrat
Το έργο ανέπτυξε ένα λογισμικό για την αειφόρο διαχείριση της καλλιέργειας του
κελυφωτού φιστικιού, το οποίο όμως έχει τη δυναμική να χρησιμοποιηθεί σε όλη
την περιοχή της Μεσογείου και να προσαρμοστεί σε διάφορους τύπους
καλλιεργειών.
Το Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες
σχετικά με:
• την ποιότητα του εδάφους, του νερού άρδευσης, των οργανικών υλικών
(π.χ. κόμποστς, οργανικών αποβλήτων)
• ορθολογική λίπανση καλλιέργειας κελυφωτού φιστικιού
• χρήση κόμποστς, οργανικών υλικών και αποβλήτων για λίπανση ή και
βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εισάγοντας τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης, το λογισμικό παρέχει
αξιολόγηση της ποιότητας του εδάφους, του νερού άρδευσης, των κόμποστς
αλλά και άλλων οργανικών υλικών και οργανικών αποβλήτων (υγρών και
στερεών)

Ένα ισχυρό εργαλείο λήψης
αποφάσεων κατάλληλο για
ολόκληρη την περιοχή της
Μεσογείου
Επειδή…

- με μικρές τροποποιήσεις, το λογισμικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
συμβουλευτική και για άλλες
καλλιέργειες, εκτός των
φιστικόδενδρων
- είναι εφικτή η ενσωμάτωση εδαφικών
θεματικών χαρτών από άλλες περιοχές
της Ελλάδας ή άλλων χωρών και η
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
πλήρης αξιοποίηση του λογισμικού
Δηλώνοντας τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης και την ακριβή θέση των
από παραγωγούς σε ολόκληρη τη
καλλιεργούμενων χωραφιών, είτε εισάγοντας τις συντεταγμένες είτε βρίσκοντας
τα χωράφια στο Google Earth, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πάρει συμβουλές
Μεσόγειο αλλά και την Ευρώπη.
λίπανσης. Στην περίπτωση της Αίγινας, το λογισμικό αξιολογεί τα αποτελέσματα - εκτός των γεωργικών αποβλήτων, το
των χημικών αναλύσεων του εδάφους, του νερού άρδευσης, και των οργανικών
λογισμικό μπορεί να αξιολογήσει
πρόσθετων τα οποία εισάγονται από το χρήστη, ενώ στην περίπτωση κατά την
διάφορους τύπους αποβλήτων ως
οποία κάποιες εδαφικές παράμετροι δεν παρέχονται από τη χημική ανάλυση,
προς την καταλληλότητά τους να
αυτές εισάγονται αυτόματα από τους εδαφικούς θεματικούς χάρτες που έχουν
επαναχρησιμοποιηθούν στο έδαφος,
φτιαχτεί για το νησί. Για τις υπόλοιπες περιοχές το λογισμικό θεωρεί μόνο τα
λαμβάνοντας υπόψη και τους
αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης που θα εισαχθούν από τον χρήστη
περιορισμούς της εθνικής και
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Αυτή η μοναδική δυνατότητα συνδέει τους παραγωγούς με την Περιφερειακή
Αρχή μέσω του διαδικτύου. Έτσι, οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν πρόσθετες
συμβουλές από τους επιστήμονες της Περιφέρειας.
Το Λογισµικό Διαχείρισης Καλλιέργειας έχει σκοπό την παροχή συµβουλευτικής και σε καµία περίπτωση να υποκαταστήσει τις
αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Συστήνεται η επικοινωνία και συµβουλή των αρµοδίων αρχών πριν τη χρήση αποβλήτων στο έδαφος.

Εργαλείο Κεντρικής Διαχείρισης &
Ελέγχου-CMMT

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ , Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Παρακολούθηση χωραφιών, χωρική και χρονική ανάλυση μετρήσεων και
οπτικοποίηση
Το σύστημα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση και την
παρακολούθηση καλλιεργειών με τη χρήση παραμέτρων ποιότητας
εδάφους, νερού και χρήσης οργανικών υλικών, ενταγμένα σε ένα ενιαίο
γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (ΓΠΣ).
Η εφαρμογή υποστηρίζει τη δημιουργία κέντρων παρακολούθησης, τα
οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στις εγκαταστάσεις μιας
Περιφέρειας, ενός Δήμου ή και ενός Αγροτικού Συνεταιρισμού, με σκοπό τη
συνεχή και συστηματική παρακολούθηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων
αλλά και περιοχών όπου διατίθενται απόβλητα.
Σύνδεση των 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.
Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αλλά και οι περιοχές διάθεσης αποβλήτων
εμφανίζονται σε χάρτες. Ο χρήστης στο Κέντρο Παρακολούθησης μπορεί να επιλέξει
ποια εδαφική ή άλλη ιδιότητα θέλει να παρακολουθήσει και για ποιο χρονικό
διάστημα. Το σύστημα παρέχει επίσης τη δυνατότητα αξιολόγησης στατιστικών
δεδομένων για τα χωράφια σε τοπική, περιφερειακή ή και εθνική κλίμακα.

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

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

Διαχείριση αποβλήτων στο χωράφι
Μείωση της ποσότητας των αποβλήτων με απλές κατασκευές για τη
διαχείρισή τους στο χωράφι από τους ίδιους τους παραγωγούς,
ελαχιστοποιώντας έτσι τη διάθεσή τους στο περιβάλλον
Δύο απλά και χαμηλού κόστους συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων
αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν σε δύο πιλοτικά χωράφια στην
Αίγινα. Και τα δύο είναι κατάλληλα για επεξεργασία των αποβλήτων
στο χωράφι, δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για την εφαρμογή
τους και προστατεύουν το έδαφος και τα υδατικά συστήματα από
διαρροές και ανεξέλεγκτη διάθεση.
Ρηχές δεξαμενές εξάτμισης
Σύστημα δεξαμενών στις οποίες τα υγρά απόβλητα συλλέγονται και
αφήνονται για εξάτμιση. Πριν τη διάθεση, τα απόβλητα έχουν διαχωριστεί, με
χρήση απλής τεχνολογίας διαχωρισμού, σε στερεά και υγρά. Τα στερεά
κομποστοποιούνται, ενώ τα υγρά οδηγούνται στις δεξαμενές, οι οποίες έχουν
καλυφθεί με προστατευτικά υλικά ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε διαρροή.
Το σύστημα μπορεί να είναι μόνιμο ή να εγκαθίσταται κάθε περίοδο
συγκομιδής, με διαστάσεις ανάλογες της αναμενόμενης παραγωγής.
Διαδοχικές Δεξαμενές Συλλογής
Το σύστημα κατασκευάστηκε στην Αίγινα
αξιοποιώντας πρώην, σχεδόν κατεστραμμένη,
εγκατάσταση εκτροφής χοίρων.

Στην περίπτωση των Διαδοχικών Δεξαμενών Συλλογής, τα απόβλητα
συλλέγονται στις δεξαμενές, χωρίς να έχει γίνει αρχικός
διαχωρισμός των στερεών από τα υγρά απόβλητα και αφήνονται
προς εξάτμιση του υγρού μέρους. Το στερεό που απομένει,
κομποστοποιείται.

Τα πέντε κελιά εκτροφής ανακατασκευάστηκαν και
δημιουργήθηκε ένα διαδοχικό σύστημα συλλογής με
υπερχείλιση.

Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) –
Εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων
Εκπομπές σε αέρα,
έδαφος και νερό

Είναι η πρώτη φορά που μελετάται η Ανάλυση
του Κύκλου Ζωής της παραγωγής του
κελυφωτού φιστικιού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΑΚΖ πραγματοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης
των πρώτων υλών, δηλαδή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, νερού
άρδευσης και επεξεργασίας, ενέργειας και της παραγωγής
γεωργικών αποβλήτων, καθώς και για τον προσδιορισμό των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2, CH4, VOCs, NOx, SO2 κ.α)
στον αέρα, το νερό και το έδαφος σε σχέση με την παραγωγή του
κελυφωτού φιστικιού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ΑΚΖ προσδιόρισε ότι η παραγωγή λιπασμάτων, το σύστημα
άρδευσης και οι καλλιεργητικές πρακτικές ήταν τα στάδια που
παρουσίασαν τις πιο υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Σημαντικές επιπτώσεις προέρχονται επίσης από τις πρακτικές
διαχείρισης των αποβλήτων της καλλιέργειας του κελυφωτού
φυστικιού, λόγω κυρίως της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους σε
διάφορα σημεία (εντός και εκτός των χωραφιών) και της
αναπόφευκτης μετανάστευσης των δημιουργούμενων απορροών
προς τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα.
ΩΦΕΛΗ
• Η ΑΚΖ εκτός από την εφαρμογή της στην παραγωγή του
κελυφωτού φυστικιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες
παρόμοιες καλλιέργειες σε χώρες της Μεσογείου ή σε άλλες
περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά.
• Τα αποτελέσματα της ΑΚΖ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
από πολλούς ενδιαφερομένους (δηλ. αγρότες, παραγωγούς,
γεωπόνους) και άλλους φορείς υπεύθυνους για τη χάραξη
πολιτικής με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων
περιβαλλοντικών στρατηγικών σε παρόμοια συστήματα
καλλιέργειας.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ πραγματοποιήθηκε με σκοπό την :
• αξιολόγηση
του
βαθμού
βελτίωσης
της
περιβαλλοντικής ποιότητας της πιλοτικής περιοχής
λόγω της εφαρμογής των στρατηγικών που
αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν (IMaS) κατά την
διάρκεια του έργου
• εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων για τα
υδατικά συστήματα λόγω της ανεξέλεγκτης
διάθεσης
γεωργικών
αποβλήτων
και
των
υφιστάμενων πρακτικών καλλιέργειας, και
• αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
παραγωγής φιστικιών στις Μεσογειακές χώρες
χρησιμοποιώντας κατάλληλους και αξιόπιστους
περιβαλλοντικούς δείκτες.

Πέντε χρόνια κοντά στους παραγωγούς και στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές
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Το AgroStrat συνεχίζεται…

Τα έργα BalkanROAD και ClimaMED αναμένεται να
προωθήσουν και ενισχύσουν την εφαρμογή των
αποτελεσμάτων του Agrostrat στα Βαλκάνια και
στη Μεσόγειο

Το έργο INTERREG BalkanMed, με τίτλο "Αγροκτήματα με μηδενικό
αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες
οδηγίες για στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του βαλκανικού
γεωργικού τομέα-BalkanROAD " ξεκίνησε τις δράσεις του στις 8
Σεπτεμβρίου 2017. Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη
συμβουλευτικής λίπανσης για σταφύλια, λαχανικά και μήλα με βάση
το ήδη ανεπτυγμένο λογισμικό του AgroStrat καθώς και την
ανάπτυξη ενός λογισμικού που θα καταγράφει και υπολογίζει το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των γεωργικών προϊόντων (άνθρακα,
νερού και αποβλήτων), λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στάδια της
παραγωγής (από το χωράφι μέχρι την αγορά). Το αποτύπωμα μπορεί
στη συνέχεια να αναγράφεται στην ετικέτα των προϊόντων, δίνοντάς
τους σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ομοίων που
κατευθύνονται στην αγορά.

Ένα νέο έργο LIFE με τίτλο "Καινοτόμες τεχνολογίες για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
στο Μεσογειακό γεωργικό τομέα - ClimaMED" (LIFE17 CCM / GR / 87) θα ξεκινήσει την 1η
Ιουλίου 2018. Ένας από τους κύριους στόχους του ClimaMED είναι η δημιουργία ενός
Επιχειρησιακού Κέντρου, παρόμοιο με το Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου του AgroStrat, για
την καταγραφή και παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των
μεταβολών του οργανικού άνθρακα του εδάφους στα μεσογειακά αγροτικά συστήματα.

LIFE AgroStrat
Παραμένουμε στο διαδίκτυο!
Επισκεφθείτε τη σελίδα μας:
http://www.agrostrat.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας
Δρ. Μαρία Ντούλα (υπεύθυνη-συντονίστρια AgroStrat): mdoula@otenet.gr
Δρ. Απόστολος Σαρρής: asaris@ret.forthnet.gr
Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας: kkomnitsas@isc.tuc.gr
Δρ. Σίδερης Θεοχαρόπουλος: sid_theo@otenet.gr

