
 

Εκδήλωση:  

“Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Προκλήσεις για τον αγροτικό τομέα και 
μέτρα στήριξης” 
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Κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη 



• Διαθεσιμότητα νερού 

• Βλαστική περίοδος 

• Περιοχές κατάλληλες για 
καλλιέργεια 

• Κίνδυνος ξηρασίας / 
καύσωνες 

• Κίνδυνος διάβρωσης 
εδάφους 



Πηγή:  
ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης 
Ομάδα Εργασίας  για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Φυτική  
Παραγωγή της Κρήτης 

Μέσοι όροι  
παραγωγής  
ελαιολάδου: 
 
1998-2008: 20.430 tn 
 
2009-2018:  12.652 tn 



Πηγή:  
ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Κρήτης 
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Παραγωγή της Κρήτης 



2019 



Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις 

Πηγή: Ψαρράς κ.α., 2015 



 Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον  

 

 Πρακτικά: αλλαγή θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων σε μια 
περιοχή επαναπροσδιορίζει τις ζώνες καλλιέργειας κάθε 
φυτικού είδους 

 

 Για να διατηρήσουμε τις παραδοσιακές καλλιέργειες μιας 
περιοχής, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις πρακτικές που 
εφαρμόζουμε, ώστε τα φυτά να επιβιώσουν και να 
αποδώσουν στο νέο περιβάλλον 



Η προσέγγιση του έργου LIFE 
AgroClimaWater 
 Βασικός στόχος AgroClimaWater:  

 Προετοιμασία των παραγωγών για να ανταποκριθούν στην 
επερχόμενη κλιματική αλλαγή, όσον αφορά στη διαχείριση του νερού 
σε επίπεδο αγρού 

 Προετοιμασία των εμπλεκόμενων Φορέων 

 10 πιλοτικοί αγροί σε κάθε περιοχή, όπου συγκεκριμένες 
γεωργικές πρακτικές και επεμβάσεις εφαρμόζονται για 3 
χρόνια 

 Πιλοτικές περιοχές στην Ελλάδα: 
 Πλατανιάς στην Δυτ. Κρήτη (8 ελαιώνες) 

 Μεραμβέλο στην Αν. Κρήτη (10 ελαιώνες) 



ΚΕΔΗΠ 
Πλατανιάς  

ΕΑΣ Μεραμβέλλου 



ΜΑΡΤΥΡΑΣ DEMO 

Εφαρμογή 
παραδοσιακών 

πρακτικών 

Εφαρμογή 
πρακτικών και 
επεμβάσεων 

AgroClimaWater 
2 στρέμματα 
 



 Οι προτεινόμενες καλλιεργητικές πρακτικές δεν χρειάζεται να 
είναι ιδιαίτερα καινοτόμες ή υψηλού κόστους 

 

 Οι εφαρμοζόμενες πρακτικές στην ελαιοκομία, τις 
περισσότερες φορές απέχουν αρκετά από το να 
χαρακτηριστούν ως «αειφορικές» 



Ισοζύγιο νερού στον ελαιώνα 

Εισροές 

Απώλειες νερού 

Απώλειες 
θρεπτικών 
στοιχείων 

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=lnh_IKx81iaSAM&tbnid=YChH7g8MqVuAkM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.clker.com/clipart-2525.html&ei=BQFyUtPuNI7Oswbl6oGABg&psig=AFQjCNFAJgtwRlIt2R5ke-t7RMYKMFxm-w&ust=1383289477927279


Στοχος Α:  
Αύξηση αποθήκευσης νερού στο έδαφος 
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Στοχος Β:  
Μείωση Απωλειών 
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Στοχος Γ:  
Βελτιστοποίηση χρήσης νερού άρδευσης 
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Εναλλακτικές πρακτικές 
Επεμβάσεις / Πρακτικές Παρατηρήσεις 

Εδαφοκάλυψη Μείωση απωλειών εξάτμισης 

-Ακαλλιέργεια την χειμερινή περίοδο 
-Διατήρηση ζιζανίων τον χειμώνα 

Μείωση διάβρωσης / Αύξηση αποθήκευσης νερού 

-Χειμερινό κλάδευμα 
-Θερινό κλάδευμα  
-Εφαρμογή καολίνη 

Μείωση των απωλειών νερού από τα φύλλα 

Επιστροφή κλαδευμάτων 
Εφαρμογή οργανικής ουσίας (κομπόστ) 
Χλωρά λίπανση 

Καλύτερη συγκράτηση νερού / καλύτερη αξιοποίηση από τα 
φυτά 

Υδρολίπανση / Διαφυλλική εφαρμογή 
Βάση αναλύσεων 

Ανάπτυξη ευέλικτης στρατηγικής, ανάλογα με τις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες κάθε περιόδου 

Εισαγωγή εμποδίων για μείωση των 
απωλειών από επιφανειακή απορροή 

Μείωση διάβρωσης και απωλειών νερού σε επικλινείς αγρούς 

Επισκευή / Συντήρηση / Αντίκατάσταση 
Αρδευτικού  

Μείωση απωλειών άρδευσης 

Άρδευση βάση μετεωρολογικών στοιχείων Βέλτιστη χρήση νερού άρδευσης 

Ελλειματική Άρδευση Μείωση χρήσης νερού δίχως επιπτώσεις στην παραγωγή 



Θρυμματισμός και επιστροφή 
Κλαδευμάτων στο έδαφος 



Χειμερινό και θερινό κλάδευμα 



• Αφαίρεση λαίμαργης βλάστησης 
• Προσαρμογή παραγωγής ανάλογα με τις συνθήκες 
• Συνδυασμός με εφαρμογή καολίνη για μείωση του στρες 

Θερινό κλάδευμα / εφαρμογή καολίνη 



• Όχι χρήση ζιζανιοκτονίας 



• Σπορά 
μείγματος 
ψυχανθών-
αγρωστωδών 

• Μη καλλιέργεια εδάφους 



Εισαγωγή εμποδίων για μείωση 
επιφανειακής απορροής 









Εφαρμογή κομπόστ 



Άρδευση με βάση τις ανάγκες της 
καλλιέργειας 



Εβδομαδιαία δελτία άρδευσης 
 Διαθέσιμα σε όλους τους παραγωγούς των πιλοτικών 

περιοχών μέσω διαδικτύου   

 Επισήμανση των λιγότερο κρίσιμων περιόδων για την 
άρδευση της καλλιέργειας 

 

 Από το 2018, συνεργασία με Περιφέρεια Κρήτης ώστε τα 
Δελτία Άρδευσης να είναι διαθέσιμα για περισσότερες 
περιοχές της Κρήτης 



Υδρολίπανση 



Εφαρμογή πρακτικών από παραγωγούς 
Επεμβάσεις / Πρακτικές Ποσοστά εφαρμογής από καλλιεργητές 

(Περιοχή Μεραμβέλλου) 

Χορτοκοπή 46% 

-Ακαλλιέργεια την χειμερινή περίοδο 
-Διατήρηση ζιζανίων τον χειμώνα 

ΝΑΙ 

-Χειμερινό κλάδευμα 
-Θερινό κλάδευμα  
-Εφαρμογή καολίνη 

74%, αλλά στο 34% όχι σε ετήσια βάση 
0% 
0% 

Επιστροφή κλαδευμάτων 
Εφαρμογή οργανικής ουσίας (κομπόστ) 
Χλωρά λίπανση 

2% 
3% 
6% 

Υδρολίπανση / Διαφυλλική εφαρμογή 0% / Ναι αλλά όχι για βασικά στοιχεία 

Εισαγωγή Biorolls 0% 

Άρδευση βάση μετεωρολογικών στοιχείων 0% 

Ελλειματική Άρδευση Μειωμένη χρήση νερού, με λάθη στην ποσότητα και περίοδο 
εφαρμογής 



Παραγωγή καρπού (kg/ha) 

ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 



  
2018-19 

 2ο έτος Εφαρμογών 

Παραγωγή (kg/στρ) 

Μάρτυρας 503 

Εφαρμογή 777 

  
Αύξηση 54% Αποτελεσματικότητα χρήσης νερού 

(κιλά καρπού ανά κυβικό μέτρο) 



LIFE AgroClimaWater 
Ιταλία 



LIFE ACW 
Ιταλία 



LIFE OliveClima 
 Παρόμοιες πρακτικές εφαρμόσθηκαν στα πλαίσια του έργου 

LIFE OLIVECLIMA σε περιοχές της Κρήτης και της 
Πελοποννήσου, με σκοπό τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής (2012-2017) 

 Το έργο έλαβε το 1ο Βραβείο στα LIFE Awards 2019, στην 
κατηγορία που αφορούσε την «Κλιματική Αλλαγή» 

 

 

 

 



 Στο LIFE AgroClimaWater υπάρχει 
συνεργασία με την European Water 
Partnership (EWP) για προσαρμογή του 
European Water Stewardship (EWS) 
Standard στη γεωργία. 

 

 Προετοιμασία και Οργάνωση των 
συμμετεχόντων Αγροτικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων ώστε να πληρούν τις γενικές 
προδιαγραφές του EWP.  



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Θρέψης Φυτών 

Τηλ.: 28210-83440      Φαξ: 28210-93963 
e-mail: gpsarras@nagref-cha.gr   www.nagref-cha.gr 

ΙΕΛΥΑ: 
Ν. Κουργιαλάς 
Γ. Μοριανού 
Γ. Ψαρράς 
Γ. Κουμπούρης 
Ν. Καβρουλάκης 
Κ. Βαρίκου 
Β. Ζιώγας 
Ε. Μαρκάκης 
Γ. Δούπης 
 
ΙΕΥΠ: 
Γ. Αραμπατζής 
Β. Πισινάρας 
Γ, Σισμάνη 
Α. Παναγόπουλος 
Ε. Χατζηγιαννάκης 

http://www.yetos.gr/
http://dicem.unibas.it/site/home.html
http://www.lri.gr/
http://www.rodaxagro.com/
http://www.easm.gr/
http://www.assofruit.com/
http://www.platanias.gr/

