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Περίληψη του έργου
To “LIVINGAGRO – Εργαστήρια διασυνοριακής διαβίωσης για την Αγροδασοπονία” είναι ένα πρόγραμμα
το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENI CBC Med 2014-2020, από την πρώτη πρόσκληση για
έργα, αναφορικά με τον θεματικό στόχο Α.2 «Υποστήριξη για εκπαίδευση, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη
και καινοτομία», προτεραιότητα A.2.1 «Τεχνολογική μεταφορά και εμπορευματοποίηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας».
Με συνολικό προϋπολογισμό 3.3 εκατ. Ευρώ και συμβολή a 2.9 εκατ. Ευρώ συμμετοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης EU μέσω του πρόγραμματος ENI CBC Med, το LIVINGAGRO περιλαμβάνει 6 οργανισμούς από
4 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Λίβανος και Ιορδανία). Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά
τεχνογνωσίας στα Μεσογειακά συστήματα γεωργίας και Αγροδασοπονίας, για την επίτευξη και ανταλλαγή
ορθών πρακτικών με σκοπό την βιώσιμη παραγωγή, την προστασία της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση
της μεταφοράς της καινοτομίας και την αύξηση της κερδοφορίας για οποιονδήποτε που σχετίζεται με αυτά.
Το LIVINGAGRO χρησιμοποιώντας μια ανοιχτή προσέγγιση καινοτομίας για τη συνύπαρξη οικονομικών
και κοινωνικών αξιών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, εξαλείφοντας τους
γεωγραφικούς και πολιτισμικούς φραγμούς, θα δημιουργήσει δύο «Ζωντανά Εργαστήρια» (living labs) τα
οποία θα επικεντρωθούν στο πολυ-λειτουργικό σύστημα της ελιάς (Living Lab 1) και στα βοσκοτόπια
(Living Lab 2) .

Αναμενόμενα αποτελέσματα
 Δημιουργία δύο εργαστηρίων (Living Labs) με θέμα το πολυλειτουργικό συστήμα της ελιάς και τα
βοσκοτόπια των οποίων οι φάσεις ενεργοποίησης περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και τον
προσδιορισμό των σχετικών ενδιαφερομένων.
 Ίδρυση "Living Labs" μέσω συγκεκριμένων συμφωνιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
 Δημιουργία εξειδικευμένης ICT πλατφόρμας;
 Δημιουργία συμφωνίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα οι οποίες θα ξεκινήσουν πιλοτικές δράσεις με στόχο
τον πειραματισμό των καινοτομιών.
 Υπογραφή τουλάχιστον 4 ερευνητικών συμφωνιών μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων
σε συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς των χωρών εταίρων του έργου ·
 Διοργάνωση 6 επιτόπιων επισκέψεων από ερευνητικά ιδρύματα για την αξιολόγηση και τον
προσδιορισμό των αναγκών καινοτομίας των επιχειρήσεων;
 Συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον 8 επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών για την ανάπτυξη
καινοτόμων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών΄
 Διοργάνωση 6 μαθημάτων που σχετίζονται με τη δημιουργία καινοτόμων εταιρειών / νεοσύστατων
επιχειρήσεων.
 Δημιουργία 10 συναντήσεων μεσιτείας (B2B συναντήσεις) στην Ιορδανία (4 εκδηλώσεις B2B), στον
Λίβανο (4 εκδηλώσεις B2B) και στην Κρήτη (2 εκδηλώσεις B2B)
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 Ανάλυση και ανάπτυξη 10 νέων προϊόντων / υπηρεσιών για τον αγροδασοκομικό τομέα;
 Ενεργοποίηση 20 υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και μεσιτείας πνευματικής ιδιοκτησίας για
εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και το ευρύ κοινό

Κοινοπραξία
Συντονιστής φορέας (LP):
Περιφερειακός Οργανισμός Δασών για την Ανάπτυξη της Περιοχής και του Περιβάλλοντος της Σαρδηνίας
(Fo.Re.STAS),Ιταλία
Εταίροι του έργου (PPs):
PP 1: Τμήμα Βιολογίας, Γεωπονίας και Επιστήμης Τροφίμων, του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας
(Italian National Research Council, Department of Biology, Agriculture and Food Science), Ιταλία
PP 2: Εθνικό Κέντρο Γεωργικής Έρευνας (NARC), Ιορδανία
PP 3: Λιβανέζικο Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας (LARI), Λιβανος
PP 4: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAICH), Ελλάδα
PP 5: ATM SAS Συμβουλευτική (ATM), Ιταλία
Associated Partners (APs):
AP1: Περιφέρεια της Σαρδηνίας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Μέριμνας
AP2: Περιφέρεια της Σαρδηνίας, Τμήμα Γεωργίας και αγροδασικών μεταρρυθμίσεων
AP3: Coldiretti Sardinia
AP4: Τοπικός Συνεταιρισμός Σαρδηνίας για Βελτίωση
AP5: Πανεπιστήμιο Λιβάνου (Τμήμα Γεωπονίας, Βηρυτός)

Διάρκεια Έργου
Σεπτέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2022 (36 μήνες)
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Εισαγωγή
Χρήση του καταλόγου
Θέλουμε τόσο οι ειδικοί όσο και οι λιγότερο έμπειροι αναγνώστες να μπορούν να καταλάβουν τις
καινοτομίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον κατάλογο, προκειμένου να εκτιμήσουν εάν αυτές οι
καινοτομίες σχετίζονται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ο κατάλογος προϋποθέτει επομένως ένα
ορισμένο επίπεδο κατανόησης της ελαιοκαλλιέργειας, της παραγωγής ελαιολάδου και της
αγροδασοπονίας. Περιλαμβάνει κάποιους εξαιρετικά τεχνικούς και επιστημονικούς όρους και έννοιες μόνο
όταν αυτό είναι απαραίτητο για μια βασική κατανόηση της καινοτομίας. Ο κατάλογος αυτός δεν αποτελεί
ένα τεχνικό εγχειρίδιο, αλλά έναν κατάλογο που αποσκοπεί να παρέχει μια επισκόπηση ορισμένων
καινοτομιών οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες σε όσους ασχολούνται με πολυλειτουργικά συστήματα της
ελιάς και τα βοσκοτόοπια. Στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται για τη διευκόλυνση της δικτύωσης.
Σχετικά με καινοτομίες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EE) ορίζει την καινοτομία στη γεωργία και τη δασοκομία ως «μια νέα ιδέα που
αποδεικνύεται επιτυχημένη στην πράξη ». Με άλλα λόγια, η εισαγωγή κάτι καινούργιου (ή ανανεωμένου,
μιας νέας αλλαγής) το οποίο μετατρέπεται σε οικονομικό, κοινωνικό ή και περιβαλλοντικό όφελος για την
αγροτική πρακτική. " Μπορεί να είναι «τεχνολογικές, μη τεχνολογικές, οργανωτικές ή κοινωνικές, και να
βασίζονται σε νέες ή παραδοσιακές πρακτικές. Μια νέα ιδέα μπορεί να είναι ένα νέο προϊόν, πρακτική,
υπηρεσία, διαδικασία παραγωγής ή ένας νέος τρόπος οργάνωσης πραγμάτων κ.λπ. Μια τέτοια νέα ιδέα
μετατρέπεται σε καινοτομία μόνο εάν εγκριθεί ευρέως και αποδείξει τη χρησιμότητά της στην πράξη. " Το
LIVINGAGRO έχει συγκεντρώσει μια ευρεία γκάμα καινοτομιών σε αυτόν τον κατάλογο που τα μέλη του
έργου πιστεύουν ότι θα αποδειχθούν χρήσιμα για όσους εργάζονται με το πολυλειτουργικό συστήμα της
ελιάς ή βοσκότοπους.
Το 2015, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Carlos Moedas καθόρισε τρεις κεντρικούς στόχους πολιτικής για την
έρευνα και την καινοτομία της ΕΕ: ανοιχτή καινοτομία, ανοιχτή επιστήμη και ανοιχτή στον κόσμο. Η ανοιχτή
καινοτομία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημαίνει «άνοιγμα της διαδικασίας της καινοτομίας σε
άτομα με εμπειρία σε άλλους τομείς εκτός από την ακαδημαϊκή και την επιστήμη. Με τη συμμετοχή
περισσότερων ανθρώπων στη διαδικασία καινοτομίας, η γνώση θα κυκλοφορήσει πιο ελεύθερα. " Η ομάδα
του LIVINGAGRO κάλεσε πολλούς ενδιαφερόμενους να μοιραστούν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις
ανάγκες καινοτομίας που σχετίζονται με το πολυλειτουργικό σύστημα της ελιάς και τα βοσκοτόπια.Στη
συνέχεια προσπάθησαν να εντοπίσουν καινοτομίες που σχετίζονται με αυτές τις ανησυχίες,
συμπεριλαμβανομένων καινοτομιών που προέρχονται από μη επιστημονικούς εκτός ακαδημαϊκού χώρου.
Η ανοιχτή επιστήμη, σύμφωνα με την ΕΕ, «επικεντρώνεται στη διάδοση της γνώσης μόλις είναι διαθέσιμη
χρησιμοποιώντας την ψηφιακή και τη συνεργατική τεχνολογία». Μαζί με τον ιστότοπο του LIVINGAGRO,
τη σελίδα Facebook, τις συναντήσεις B2B και άλλες προσπάθειες προσέγγισης, αυτός ο κατάλογος
αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια διάδοσης γνώσεων σχετικά με τις καινοτομίες στους ανθρώπους που
τις χρειάζονται. Ανοιχτή επιστήμη στον κόσμο «σημαίνει προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην
ερευνητική κοινότητα» και το LIVINGAGRO περιλαμβάνει άμεση συνεργασία μεταξύ τεσσάρων χωρών
στην περιοχή της Μεσογείου, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ιταλία, Ελλάδα, Ιορδανία
και Λίβανος.
Πως κατασκευάστηκε αυτός ο κατάλογος
Έχοντας εντοπίσει δυνητικά χρήσιμες καινοτομίες, οι συνεργάτες του LIVINGAGRO πρότειναν ένα
πρότυπο για την ολοκλήρωση των καινοτόμων. Αυτό περιελάμβανε την αξιολόγηση του σταδίου
ωριμότητας μιας πιθανής καινοτομίας, καθώς και του είδους των προκλήσεων που αντιμετωπίζει.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που εκφράστηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, η ερευνητική ομάδα του
ΜΑΙΧ και η τεχνική ομάδα εξέτασαν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Μετά από αυτήν την κριτική,
επιστρέψαμε στους δημιουργούς των καινοτομιών για να την περαιτέρω περιγραφή της καινοτομίας.
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Μέρος 1: Συγκαλλιέργεια σε ελαιώνες
Παραδοσιακά, οι ελαιώνες στην Ελλάδα περιλαμβάνουν φυτά όπως όσπρια, δημητριακά, αρωματικά
φυτά, λαχανικά, καρυδιές, και αμπέλια . Ένας τέτοιος συνδυασμός δύο καλλιεργειών που καλλιεργούνται
ταυτόχρονα σε ένα αγροτεμάχιο είναι γνωστός ως συγκαλλιέργεια. Όταν περιλαμβάνει δέντρα, αποτελεί
έναν τύπο αγροδασοπονίας. Η παραδοσιακή γεωργική πρακτική της συγκαλλιέργειας προσφέρει πολλά
οφέλη έναντι της μονοκαλλιέργειας - οφέλη για το έδαφος, το αγρόκτημα, το ευρύτερο περιβάλλον και (ως
εκ τούτου) και για τον αγρότη. Ετσι, προτείνεται πλέον στους ελαιοκαλλιεργητές να δοκιμάσουν
καινοτομίες οι οποίες υιοθετούν βελτιωμένες παραδοσιακές πρακτικές αγροδασοπονίας, πάνω στις
οποίες πολλοί επιστήμονες πλέον παρέχουν συμβουλές που θα βοηθήσουν τους αγρότες να επιτύχουν
τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Η συγκαλλιέργεια αυξάνει τη βιωσιμότητα των ελαιώνων αυξάνοντας τη
βιοποικιλότητά τους και σταθεροποιώντας το έδαφος, μειώνοντας έτσι την ευπάθεια των δέντρων σε
παράσιτα και ασθένειες και μειώνοντας τις επιπτώσεις των κλιματικών καταπονήσεων. Μεγαλύτερη
ποικιλομορφία οργανισμών σημαίνει
μεγαλύτερη ποικιλία οργανισμών στο έδαφος, καθώς και
περισσότερα ωφέλιμα έντομα, επικονιαστές και πουλιά. Με την συγκαλλιέργεια, το έδαφος επωφελείται
από το αυξημένο πορώδες, τη βελτιωμένη αποστράγγιση, τη μείωση της διάβρωσης και τη μειωμένη
έκπλυση αζώτου και φωσφόρου. Αυτό σημαίνει λιγότερα θρεπτικά στοιχεία χάνονται από το έδαφος , ενώ
συγχρόνως μειώνεται και η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον απαιτούνται
λιγότερα φυτοφάρμακα και αζωτούχες λιπάνσεις ,και τα ελαιόδεντρα τείνουν να είναι υγιέστερα, γεγονός
που ωφελεί τον πλανήτη και τον αγρότη. Εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων για τα φυτοφάρμακα και
τα λιπάσματα, οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν οικονομικά τόσο με την παραγωγή υψηλότερης
ποιότητας καρπών ελιάς όσο και με τη συγκομιδή μιας δεύτερης καλλιέργειας. Μπορούν επίσης ,είτε να
πουλήσουν αυτό το προϊόν (όπως στην περίπτωση των αβοκάντο) είτε να το χρησιμοποιήσουν για τον
εμπλουτισμό του εδάφους (σε άζωτο, οργανική ουσία, μικροοργανισμούς κλπ) ή και σαν ζωοτροφή (όπως
με τα όσπρια)

Καινοτομία 1: Συγκαλλιέργεια ελιάς με όσπρια
▪

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο συνδυασμός ελαιώνων με δημητριακά αποτελούσε ένα παραδοσιακό σύστημα χρήσης γης στη
χώρα μας, το οποίο είχε απαξιωθεί στο παρελθόν ,αλλά σήμερα η συγκαλλιέργεια ελιάς με άλλα
χρήσιμα φυτά ανακτά το παλιό ενδιαφέρον αφού προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον
καλλιεργητή αλλά και στο περιβάλλον, με μικρό κόστος .

▪

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κορωνέικη, βίκος, συγκαλλιέργεια, αλληλοπάθεια, διάβρωση, βιοποικιλότητα, έκπλυση,
εντομοπανίδα, αζωτοδεσμευτικά φυτά.

▪

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Μετά την συγκομιδή του ελαιοκάρπου του ελαιώνα, γίνεται η σπορά του βίκου (κατά τα τέλη
Δεκέμβρη, μέσα Γενάρη) και στην περιοχή κάτω από την κόμη του δέντρου, αφήνοντας καθαρή
μόνο τη βάση του κορμού. Υπολογίζεται περίπου 300 γρ. / δέντρο. Αν υπάρχουν ζιζάνια θα πρέπει
να προηγηθεί φρεζάρισμα ώστε η σπορά να είναι επιτυχής. Στην περίπτωση όμως της Οξαλίδας ,
δεν είναι απαραίτητο .Ο βίκος αναπτύσσεται στην περίοδο των βροχοπτώσεων κ τέλη Μαρτίου,
μόλις ανθίσει , γίνεται επιφανειακή κοπή του , με καταστροφέα ή θαμνοκοπτικό. Μπορεί να
ενσωματωθεί στο έδαφος μαζί με τα κλαδιά από το κλάδευμα των ελαιοδέντρων ή να παραμείνει
να σαπίσει στο έδαφος του ελαιώνα.

▪

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η όλη διαδικασία είναι απλή , σύντομη χρονικά, και χαμηλού κόστους ενώ δεν απαιτούνται
επιπλέον εργασίες και άρδευση μετά τη σπορά , λόγω της ικανοποιητικής υγρασίας από τις
υπάρχουσες βροχοπτώσεις εκείνης της περιόδου.
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▪

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
1. Αξιοποιεί το βρόχινο νερό
2. Αποθηκεύεται άζωτο (12-15 μονάδες αζώτου/στρ) και οργανική ουσία στο έδαφος
3. Βελτιώνει το μικροκλίμα του ελαιώνα
4. Ελαχιστοποιεί την έκπλυση του εδάφους και την ρύπανση των υπογείων υδάτων.
5. Μειώνει την πιθανότητα ασφυξίας του ριζικού συστήματος από περίσσεια νερού.
6. Αυξάνει την περατότητα- στράγγιση και τον αερισμό του εδάφους
7. Αυξάνει την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος
8. Εξοικονομεί χρήματα από την αγορά λιπασμάτων
9. Αποφεύγεται η ύπαρξη ζιζανίων λόγω της ταχείας φυτρωτικότητας του βίκου και της
αλληλοπαθητικής δράσης που αυτός εμφανίζει.
10. Φιλοξενεί ωφέλιμη εντομοπανίδα

▪

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΚΕΝΑ
To άζωτο που αποθηκεύεται στο ριζικό σύστημα των φυτών του βίκου, είναι μια αξιόλογη ποσότητα
η οποία είναι αρκετή για περίπου 2 χρόνια για το ελαιόδεντρο. Έτσι όχι μόνο εξοικονομούμε
χρήματα μέσω της μείωσης των αζωτούχων λιπασμάτων αλλά και μειώνουμε την έκπλυση τους
,στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα.

▪

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η ύπαρξη βροχοπτώσεων μετά τη σπορά είναι απαραίτητη για επιτυχή
φύτρωση του
βίκου. Η ύπαρξη ζιζανίων στον ελαιώνα ,απαιτεί την χρήση φρέζας πριν τη σπορά.

▪

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η συγκομιδή του βίκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή.
Η συγκαλλιέργεια και με σιτηρά όπως το κριθάρι ,θα προσφέρει επιπλέον οφέλη.

▪

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπύρος Λιονάκης, PhD
Ομότιμος καθηγητής Δενδροκομίας ΕΛΜΕΠΑ
slionakis@hmu.gr

Καινοτομία 2: Συγκαλλιέργεια ελιάς-αβοκάντο
▪

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η οικονομική απόδοσή των ελαιώνων, μειώνεται χρόνο με το χρόνο, (λόγω κλιματικής αλλαγής,
παρενιαυτοφορίας, μειωμένων τιμών κλπ.). Η συγκαλλιέργεια ελιάς-αβοκάντο μπορεί να
προσφέρει πολλά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους αγρότες που επωφελούνται
κυρίως οικονομικά, δεδομένης της υψηλής τιμής πώλησης των αβοκάντο. Παλαιότερα τα
ελαιόδεντρα καλλιεργούνταν από κοινού με διάφορα άλλα δέντρα. Όμως αυτό πλέον δεν
συνηθίζεται , έχοντας πολλές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους ελαιώνες όσο και στο
οικοσύστημα. Παράδειγμα αυτού αποτελεί το θεμελιώδες πρόβλημα με το έντομο του δάκου
(Bactocera Oleae) και την ευρεία χρήση εντομοκτόνων , αιτία του οποίου είναι η μονοκαλλιέργεια
μεγάλων εκτάσεων ελιάς. Ως λύση, οι αγρότες μπορούν ξανά να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα του
οικοσυστήματος, φυτεύοντας για παράδειγμα δέντρα αβοκάντο μεταξύ των ελαιόδεντρων μιας
εκτατικής καλλιέργειας. Επιτυγχάνοντας έτσι την ενδυνάμωση ωφέλιμων οργανισμών, ενώ
συγχρόνως ενισχύεται σημαντικά και το εισόδημά τους.
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▪

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Παρενιαυτοφορία, συγκαλλιέργεια, ελαιόδεντρα, ελαιώνας, αβοκάντο Hass, Reed, Lamb Hass,
επικονίαση, εκτατική καλλιέργεια, μικροκλίμα, βιοποικιλότητα, βιότοπος.

▪

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σε έναν ελαιώνα με ελιές ποικιλίας Κορωνέικης που φυτεύονται 7m*7m ή περισσότερο (εκτατικής
καλλιέργειας) φυτεύουμε αβοκάντο (Hass, Lamb Hass, Reed, και ποικιλία Bacon ως επικονιαστή)
στη μέση της απόστασης δυο ελαιόδεντρων πάνω στη σειρά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα
σύστημα φύτευσης 3,5*7. Αφήνουμε 7 μέτρα ελεύθερα μεταξύ των γραμμών για γεωργικά
μηχανήματα, οχήματα και για άφθονη έκθεση στο φως του ήλιου (καθώς και οι δύο τύποι
δέντρων χρειάζονται πολύ φως). Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα επικονίασης
αβοκάντο, πρέπει να φυτέψουμε, σε συγκεκριμένα μέρη, τα αβοκάντο Bacon.

▪

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Kατάλληλο κλάδεμα είναι απαραίτητο, ώστε όλα τα φυτά να έχουν επαρκή έκθεση στο ηλιακό φως.
Υπάρχουν δύο κύριες περίοδοι κλαδέματος για όλα τα φυτά, η πρώτη κατά τη συγκομιδή, η δεύτερη
στις αρχές του καλοκαιριού. Πρέπει επίσης να υπάρχουν δύο αρδευτικά συστήματα (ένα για κάθε
είδος δέντρου), επειδή τα δέντρα αυτά έχουν διαφορετικές ανάγκες άρδευσης και λίπανσης.

▪

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
Αυτού του είδους η συγκαλλιέργεια μπορεί να αυξήσει το εισόδημα των γεωργών. Ωφελεί επίσης
το περιβάλλον, καθώς μειώνει τη διάβρωση, επιτρέποντας παράλληλα την υψηλότερη
αποθήκευση του άνθρακα. Δημιουργεί ένα καλύτερο μικροκλίμα και βιότοπο για πολλά ζώα,
πουλιά, έντομα κ.λπ., αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα. Ετσι είναι πιθανότερο να χρειαστούν λιγότερα
φυτοφάρμακα.

▪

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΚΕΝΑ
Αυξάνοντας την συνολική παραγωγή, αυτός ο αειφόρος τύπος συγκαλλιέργειας μπορεί να
συμβάλει στην αντιστάθμιση του χαμηλότερου εισοδήματος του γεωργού που αποδίδεται στην
κλιματική αλλαγή, την παρενιαυτοφορία, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές
πώλησης βρώσιμων ελιών και ελαιόλαδου.

▪

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ένας ειδικός θα πρέπει να αξιολογήσει τη θέση του ελαιώνα, το νερό και το έδαφος για να
διαπιστώσει αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιτύχει αυτή η συγκαλλιέργεια.
Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού. Η γνώση κλαδέματος είναι απαραίτητη,
καθώς η σκιά επηρεάζει την παραγωγή αβοκάντο και ελιών.

▪

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Συνιστάται η συγκαλλιέργεια και με αζωτοδεσμευτικά φυτά εκτός από τα αβοκάντο, προκειμένου
να εμπλουτιστεί το μικροβίωμα του εδάφους, να αυξηθεί η γονιμότητά του (ειδικά όσον αφορά το
άζωτο), να αυξηθεί η βιοποικιλότητα και να μειωθεί το κόστος. Αυτό θα μπορούσε να αντιστρέψει
την υποβάθμιση του εδάφους παράγοντας καρπούς υψηλότερης ποιότητας.

▪

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σπύρος Λιονάκης, PhD
Ομότιμος καθηγητής Δενδροκομίας ΕΛΜΕΠΑ
slionakis@hmu.gr
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Μέρος 2: Γεωργία Ακριβείας
Καθώς η ανάγκη για διατροφή του συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιώντας
βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, όλο και περισσότεροι
αγρότες αναγνωρίζουν τη δυνητική χρησιμότητα της γεωργίας ακριβείας, η οποία είναι επίσης γνωστή ως
έξυπνη γεωργία. Αυτές οι φράσεις μερικές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να αναφέρονται στη
χρήση τεχνολογιών πληροφοριών. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέγονται από απόσταση
χρησιμοποιώντας αισθητήρες σε αγροκτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους
αγρότες να προσδιορίσουν τι χρειάζεται μια φάρμα, αποφεύγοντας έτσι την υπερβολική εφαρμογή
λιπασμάτων, νερού ή φυτοφαρμάκων. Έτσι θα υπάρξει μεγαλύτερη παραγωγή σε ποσότητα και ποιότητα
με χαμηλότερο κόστος. Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι το περιβάλλον, οι αγρότες και οι καταναλωτές
επωφελούνται από την αυξημένη απόδοση και τη μείωση των αποβλήτων.

Καινοτομία 3 : Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC
- Υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας για την άρδευση, τη λίπανση και τη
φυτοπροστασία των καλλιεργειών
▪

Ιστορικό

Το 2016, το Yanni’s Olive Grove στη Χαλκιδική, στη Βόρεια Ελλάδα, έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία
ελαιολάδου που εφάρμοσε ένα πρόγραμμα ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια της ελιάς σε ένα
πιλοτικό έργο εποπτευόμενο από τη «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» και τη «NEUROPUBLIC» σε συνεργασία με
το Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Σε
συνέχεια της συνεργασίας το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense έχει εξελιχθεί για να υποστηρίξει μια
μεγάλη ποικιλία διάφορων καλλιεργειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.variety of crops in different parts
of Greece and abroad.
▪ Λέξεις-κλειδιά
gaiasense , ευφυής γεωργία, εφαρμογή gaiasense , gaiasense1, , γεωργία ακριβείας
▪ Μεθοδολογία
Η εφαρμογή gaiasense για κινητά τηλέφωνα σχεδιάστηκε και
αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την τεχνολογική και
επιστημονική υποδομή της καινοτομίας του gaiasense , με
χιλιάδες εξειδικευμένους αισθητήρες και εκατοντάδες
σταθμούς που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από την
NEUROPUBLIC στην Ελλάδα. Με τη μορφή μιας εφαρμογής
για κινητά τηλέφωνα, παρέχει στους αγρότες πληθώρα
πληροφοριών σχετικά με τις εκμεταλλεύσεις τους, τις
καλλιέργειές τους και πολλά άλλα.

Εικόνα 1: gaiasense αγρομετεωρολογικός σταθμός
σε έναν ελαιώνα (από NEUROPUBLIC)

▪ Προδιαγραφές
Η εφαρμογή gaiasense για κινητά τηλέφωνα είναι διαθέσιμη
για smartphone Android και iOS μέσω του Play Store και του
App Store αντίστοιχα. Πολύ απλό στην χρήση του, το
gaiasense1 παρέχει λεπτομερή πρόγνωση καιρού, έγκαιρες
προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, τις βέλτιστες
χρονικές περιόδους εντός των επόμενων τριών ημερών για
την πραγματοποίηση ψεκασμών, δορυφορικές εικόνες κάθε
αγροτεμαχίου που βοηθούν στον προσδιορισμό της
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κατάστασης της υγείας των φυτών, πληροφορίες σχετικά με τους υδατικούς δείκτες, την εξέλιξη
των παραμέτρων ανάπτυξης της καλλιέργειας, όπως ημεροβαθμοί ανάπτυξης, προειδοποιήσεις
για τον κίνδυνο προσβολής από ασθένειες και εχθρούς, και πολλά άλλα.
▪ Αντίκτυπος
Παρότι η εφαρμογή του gaiasense για κινητά τηλέφωνακυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, έχει ήδη
λάβει θετικά σχόλια από τους διάφορους χρήστες. Όπως και η αρχική καινοτομία του gaiasense, η
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα αναμένεται να βοηθήσει τους αγρότες να ελαχιστοποιήσουν το
κόστος παραγωγής και τη χρήση νερού, να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ασθένειες και τους
εχθρούς των φυτών και να βελτιώσουν την ποιότητα και την ποσότητα των τελικών προϊόντων
τους.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Το gaiasense1 στοχεύει να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους αγρότες που θα ήθελαν να
αποκομίσουν τα οφέλη της έξυπνης γεωργίας με έναν εύκολο και προσιτό τρόπο. Σχεδιάστηκε για
τους Έλληνες αγρότες που χρειάζεται να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων χωρίς να
επενδύουν σε ακριβά τεχνολογικά εργαλεία. Όπως το αρχικό gaiasense, το gaiasense1
χρησιμοποιεί μια ολιστική προσέγγιση, με διάφορους τύπους δεδομένων που συλλέγονται από
διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των τηλεμετρικών αγρομετεωρολογικών σταθμών, των
δορυφόρων και των γεωπόνων πεδίου, προκειμένου να παρέχει χρήσιμες και ακριβείς
πληροφορίες στους αγρότες.
▪ Περιορισμοί
Η εφαρμογή gaiasense λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα Android και iPhone και απαιτεί ενεργή
σύνδεση στο Διαδίκτυο (WiFi ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας). Προς το παρόν, η εφαρμογή για
κινητά είναι διαθέσιμη μόνο στα ελληνικά, καθώς καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων αγροτών.
▪ Επόμενα βήματα
Το gaiasense1 είναι η πρώτη υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της εφαρμογής του gaiasense για
κινητά τηλέφωνα. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα κυκλοφορήσει το gaiasense2, παρέχοντας
όλες τις υπηρεσίες του gaiasense1, και επιπρόσθετα συμβουλές άρδευσης, συμβουλές
φυτοπροστασίας, συστάσεις για λίπανση, δειγματοληψίες και αναλύσεις εδάφους, καθώς και την
επιλογή προσαρμογής των αγροτεμαχίων στην εφαρμογή, μεταξύ άλλων. Ενώ το gaiasense1
προσφέρει πληθώρα πληροφοριών, το gaiasense2 θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
▪ Μάθετε περισσότερα
Ιστότοπος: https://www.neuropublic.gr/en/services/ και www.gaiasense.gr/en
Τηλέφωνο: +30 210 4101010
Email: info@neuropublic.gr / info@gaiasense.gr

Καινοτομία 4: gaiasense1 mobile app for smart farming
Ιστορικό
Ευρέως αναγνωρισμένο ως καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το σύστημα ευφυούς γεωργίας
gaiasense της NEUROPUBLIC βρίσκεται στην αγορά εδώ και αρκετά χρόνια, και χρησιμοποιείται
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εφαρμογή gaiasense της NEUROPUBLIC για έξυπνα
κινητά τηλέφωνα αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των αγροτών για ένα χαμηλού κόστους
αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο θα τους επιτρέπει να αποκομίσουν μερικά από τα οφέλη της ευφυούς
γεωργίας και να συμμετάσχουν στην ψηφιακή εποχή της γεωργίας χωρίς να επενδύσουν σε ακριβό
τεχνολογικό εξοπλισμό, υποδομή κ.λ.π.
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▪ Λέξεις-κλειδιά
gaiasense , ευφυής γεωργία, εφαρμογή gaiasense , gaiasense1, , γεωργία ακριβείας
▪ Μεθοδολογία
Η εφαρμογή gaiasense για κινητά τηλέφωνα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την
τεχνολογική και επιστημονική υποδομή της καινοτομίας του gaiasense , με χιλιάδες
εξειδικευμένους αισθητήρες και εκατοντάδες σταθμούς που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από
την NEUROPUBLIC στην Ελλάδα. Με τη μορφή μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, παρέχει
στους αγρότες πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τις εκμεταλλεύσεις τους, τις καλλιέργειές τους
και πολλά άλλα.
▪ Προδιαγραφές
Η εφαρμογή gaiasense για κινητά τηλέφωνα είναι διαθέσιμη για smartphone Android και iOS μέσω
του Play Store και του App Store αντίστοιχα. Πολύ απλό στην χρήση του, το gaiasense1 παρέχει
λεπτομερή πρόγνωση καιρού, έγκαιρες προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, τις
βέλτιστες χρονικές περιόδους εντός των επόμενων τριών ημερών για την πραγματοποίηση
ψεκασμών, δορυφορικές εικόνες κάθε αγροτεμαχίου που βοηθούν στον προσδιορισμό της
κατάστασης της υγείας των φυτών, πληροφορίες σχετικά με τους υδατικούς δείκτες, την εξέλιξη
των παραμέτρων ανάπτυξης της καλλιέργειας, όπως ημεροβαθμοί ανάπτυξης, προειδοποιήσεις
για τον κίνδυνο προσβολής από ασθένειες και εχθρούς, και πολλά άλλα.
▪ Αντίκτυπος
Παρότι η εφαρμογή του gaiasense για κινητά τηλέφωνακυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, έχει ήδη
λάβει θετικά σχόλια από τους διάφορους χρήστες. Όπως και η αρχική καινοτομία του gaiasense, η
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα αναμένεται να βοηθήσει τους αγρότες να ελαχιστοποιήσουν το
κόστος παραγωγής και τη χρήση νερού, να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ασθένειες και τους
εχθρούς των φυτών και να βελτιώσουν την ποιότητα και την ποσότητα των τελικών προϊόντων
τους.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Το gaiasense1 στοχεύει να γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους αγρότες που θα ήθελαν να
αποκομίσουν τα οφέλη της έξυπνης γεωργίας με έναν εύκολο και προσιτό τρόπο. Σχεδιάστηκε για
τους Έλληνες αγρότες που χρειάζεται να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων χωρίς να
επενδύουν σε ακριβά τεχνολογικά εργαλεία. Όπως το αρχικό gaiasense, το gaiasense1
χρησιμοποιεί μια ολιστική προσέγγιση, με διάφορους τύπους δεδομένων που συλλέγονται από
διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των τηλεμετρικών αγρομετεωρολογικών σταθμών, των
δορυφόρων και των γεωπόνων πεδίου, προκειμένου να παρέχει χρήσιμες και ακριβείς
πληροφορίες στους αγρότες.
▪ Περιορισμοί
Η εφαρμογή gaiasense λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα Android και iPhone και απαιτεί ενεργή
σύνδεση στο Διαδίκτυο (WiFi ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας). Προς το παρόν, η εφαρμογή για
κινητά είναι διαθέσιμη μόνο στα ελληνικά, καθώς καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων αγροτών.
▪ Επόμενα βήματα
Το gaiasense1 είναι η πρώτη υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της εφαρμογής του gaiasense για
κινητά τηλέφωνα. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα κυκλοφορήσει το gaiasense2, παρέχοντας
όλες τις υπηρεσίες του gaiasense1, και επιπρόσθετα συμβουλές άρδευσης, συμβουλές
φυτοπροστασίας, συστάσεις για λίπανση, δειγματοληψίες και αναλύσεις εδάφους, καθώς και την
επιλογή προσαρμογής των αγροτεμαχίων στην εφαρμογή, μεταξύ άλλων. Ενώ το gaiasense1
προσφέρει πληθώρα πληροφοριών, το gaiasense2 θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
▪ Μάθετε περισσότερα
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Ιστοσελίδα: https://www.gaiasense.gr/app (στα ελληνικά)
Τηλέφωνο (υποστήριξη): 216 200 2400
Email (υποστήριξη): gaiasense@neuropublic.gr

Καινοτομία 5: Zen Irriware Σύστημα άρδρευσης ακριβείας
▪

Ιστορικό
Σε ξηροθερμικές συνθήκες όπως αυτές της Μεσογείου, η άρδευση είναι απαραίτητη σε ελαιώνες
με μέση ετήσια βροχόπτωση μικρότερη από 400 mm, σε εντατικούς ελαιώνες και σε φτωχά εδάφη
με μικρή υδατοϊκανότητα. Η γεωργία είναι μακράν ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού στο κόσμο,
καταναλώνοντας περίπου το 70% των αποθεμάτων του γλυκού νερού από ποτάμια, λίμνες και
υδροφόρους ορίζοντες – περισσότερο από το 90% σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι
εξαιρετικά χρήσιμο να εξοικονομηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο νερό στην άρδευση, καθώς αυτό
θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση νερού συνολικά.

▪

Λέξεις κλειδιά
Άρδευση ακριβείας, γεωργία ακριβείας, λογισμικό άρδευσης, έξυπνη γεωργία, έξυπνες βάσεις
δεδομένων γεωργίας, εξοικονόμηση νερού, άρδευση.

▪

Μεθοδολογία
Το ZenIrriware χρησιμοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες εισάγονται σε μια βάση
δεδομένων:
1. τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα μιας περιοχής (αυτόματη λήψη μετεωρολογικών
δεδομένων)
2. τα χαρακτηριστικά του εδάφους
3. δεδομένα της καλλιέργειας (ηλικία δέντρων, αποστάσεις φύτευσης κ.λπ.)
5. την υδατική κατάσταση του εδάφους και του φυτού
4. την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού της περιοχής
5. τη μέθοδο-σύστημα άρδευσης
6. την εδαφοκάλυψη
To πρόγραμμα υπολογίζει τις ανάγκες σε νερό της καλλιέργειας κάθε αγροτεμαχίου σε πραγματικό
χρόνο και τις επικοινωνεί με τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου (με email ή SMS) ή κατευθείαν με την
ηλεκτροβάνα ή τον προγραμματιστή άρδευσης.

▪

Προδιαγραφές
Το μόνο που χρειάζεται ο παραγωγός είναι ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο για να λαμβάνει τα
μηνύματα για την άρδευση της καλλιέργειάς του. Πρόκειται για μια απλή, φιλική προς το χρήστη
καινοτομία που έχει σχεδιαστεί για τον μέσο παραγωγό

▪

Αντίκτυπο
1. Βελτιστοποιεί τη χρήση αρδευτικού νερού, εξοικονομώντας νερό
2. Ελαχιστοποιεί τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (π.χ. νιτρορύπανση)
3. Μειώνει το κόστος παραγωγής (μειώνοντας τις εισροές)
4. Ελαχιστοποιεί την έκπλυση θρεπτικών στοιχείων και τη διάβρωση εδάφους
5. Μειώνει τις συνθήκες ασφυξίας του ριζικού συστήματος
6. Μειώνει την πιθανότητα ζημιάς από επικείμενα ακραία καιρικά φαινόμενα (καύσωνας, παγετός)

▪

Καλυπτόμενα κενά
.Η άρδευση των ελαιώνων γίνεται γενικά χωρίς επιστημονική καθοδήγηση ενώ δεν λαμβάνονται
υπόψιν οι πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας, με αποτέλεσμα να γίνεται σπατάλη νερού.
Επειδή η υπεράρδευση δεν έχει άμεσα αποτελέσματα στα δέντρα, οι αγρότες αισθάνονται
ασφαλέστεροι όταν παρέχουν περισσότερο νερό από ό, τι είναι απαραίτητο, ειδικά όταν η τιμή του
Κατάλογος Καινοτομιών – Έκδοση 12/07/2021 - σελίδα 14

είναι χαμηλή. Τελικά, μέχρι και το 35% αυτού του νερού χάνεται, αφού μόνο το 65% χρησιμοποιείται
από τα δέντρα. Σε περιόδους ξηρασίας και σε ξηροθερμικές περιοχές, αυτή η απώλεια νερού
μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.
Το ZenIrriware συμβάλει στην αποφυγή αυτής της κακής διαχείρισης και σπατάλης του νερού.
▪

Περιορισμοί
Απαιτείται ανάλυση εδάφους.
Προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο στην Ελλάδα.

▪

Επόμενα βήματα
Επέκταση της καινοτομίας, και σε άλλες χώρες της λεκάνης της Μεσογείου

▪

Μάθετε περισσότερα
https://zenagropc.com/en/precision-irrigation/
kchartz@otenet.gr
Κωνσταντίνος Σ. Χαρτζουλάκης, M.Sc, PhD, Γεωπόνος-Ερευνητής, Αρδεύσεις & Ελαιοκομία τ.
Δ/ντής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
jgkvafes@gmail.com
Γιάννης Κασαπάκης, M.Sc, Γεωπόνος

Καινοτομία 6: FruitFlyNet -ii αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης
και ελέγχου κατά του δάκου και της μύγας της Μεσογείου
▪ Ιστορικό
Ο φιλικός προς το περιβάλλον, αποτελεσματικός έλεγχος των παρασίτων για ελιές, ροδάκινα και
εσπεριδοειδή έχει μεγάλη κοινωνικοοικονομική σημασία στην περιοχή της Μεσογείου. Αμέτρητοι
αγρότες υφίστανται σημαντική ζημιά στις καλλιέργειες και οικονομική απώλεια λόγω του
ανεπαρκούς ελέγχου των παρασίτων.
▪ Λέξεις-κλειδιά
δάκος, μύγα Μεσογείου, Bactrocera oleae , Ceratitis capitata, περιοχή της Μεσογείου, έλεγχος
παρασίτων, ελαιώνες, οπωρώνες εσπεριδοειδών, οπωρώνες ροδάκινων, ολοκληρωμένη
διαχείριση παρασίτων , σύστημα επίγνωσης θέσης
▪ Μεθοδολογία
Μέρος ενός έργου ENI- CBCMed , το FruitFlyNet -ii είναι ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα
ελέγχου για οπωρώνες ελιάς, εσπεριδοειδών και ροδάκινων. Το έργο αναμένεται να αναπτύξει ένα
πλήρες πακέτο καινοτόμων λύσεων που θα περιλαμβάνει αυτόματη συλλογή δεδομένων και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όλες προσαρμοσμένες για να αντιμετωπίζουν κάθε τύπο εντόμου και τις
ιδιαιτερότητες κάθε εκμετάλλευσης.
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Εικόνα 2 (από την ομάδα του FruitFlyNet-ii)
Προδιαγραφές
Το ολοκληρωμένο σύστημα θα περιλαμβάνει
α) σχεδιασμός, κατασκευή και βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών παγίδων εντόμων (ηλεκτρονικές
παγίδες)
β) εγκατάσταση και λειτουργία ασύρματου δικτύου αισθητήρων και μεταφοράς δεδομένων ( εικόνες
και μετεωρολογικά δεδομένα)
γ) ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδομένων
δ) ανάπτυξη των συστημάτων λήψης απόφασης για τον ψεκασμό
ε) δημιουργία συστημάτων καθοδήγησης ψεκαστών σε πραγματικό χρόνο
στ) συστήματα ιχνηλασιμότητας ψεκασμού και αξιολόγηση της ακρίβειας και της
αποτελεσματικότητας του
▪ Αντίκτυπος
Το έργο αναμένει να προσφέρει περιβαλλοντικά αποτελεσματικό έλεγχο παρασίτων, που σημαίνει
βελτιωμένη φυτοϋγειονομική θεραπεία , επομένως και αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας
των καλλιεργειών .
▪ Καλυπτόμενα κενά
Το FruitFlyNet -ll ικανοποιεί την ανάγκη ελέγχου των παρασίτων με έναν βιώσιμο, φιλικό προς το
περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μπορεί να βελτιώθει η ποιότητα και η ποσότητα του προϊόντος
με την ενσωμάτωση των ακόλουθων διαδικασιών : αυτόματη απόκτηση δεδομένων πεδίου σε
πραγματικό χρόνο, μια καινοτόμο e-παγίδα, ψεκασμό, e-καθοδήγηση, και ιχνηλασιμότητα.
▪ Περιορισμός
Προς το παρόν δεν έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο άλλων τύπων παρασίτων ή ασθενειών των
φυτών.
▪ Επόμενα βήματα / πιθανή επέκταση
Ένα προηγούμενο έργο FruitFlyNet εισήγαγε και δοκίμασε ένα σύστημα επίγνωσης θέσης
(LAS) . Οι στόχοι του έργου FruitFlyNet -ll είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης, ώστε οι
αγρότες να μπορούν να παρακολουθήσουν από μακριά (e-παρακολούθηση) τον δάκο και την μύγα
της Μεσογείου. Δύο πρωτότυπα έχουν προγραμματιστεί: το OliveFlyNet και το MedFlyNet , το
καθένα με μια e-παγίδα και ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών , χωρίς την ανάγκη επιτόπιας
παρακολούθησης των παγίδων, αυτοματοποιώντας την αναγνώριση και καταγραφή των
πληθυσμών τους και εφαρμόζοντας τους ψεκασμούς με ακρίβεια προσφέροντας και αναλυτική
ιχνηλασιμότητα. Το πρωτότυπο LAS θα βελτιστοποίησει τις αλληλεπιδράσεις των ζωντανών
εργαστηρίων (Living Labs). Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και η εμπορευματοποίηση είναι τα
αναμενόμενα αποτελέσματα του παραπάνω έργου.
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▪ Μάθετε περισσότερα
Καθηγητής Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιστότοπος: http://www.enicbcmed.eu/projects/fruitflynet-ii
Τηλέφωνο: + 30 21 0 52 94176
Email: tsili@aua.gr
Διονύσιος Περδίκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
e-mail: dperdikis@aua.gr

Καινοτομία 7 : MyOliveGroveCoach πολυ-φασματική ανίχνευση για την
προγνωστική διαχείριση του Verticillium wilt σε ελαιώνες
▪ Ιστορικό
Προκαλούμενη από έναν μύκητα εδάφους, η βερτισιλλίωση μπορεί να προκαλέσει μέχρι και την
πλήρη ξήρανση των ελαιόδεντρων. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί, επομένως η έγκαιρη ανίχνευση,
προτού τα συμπτώματα είναι ακόμη ορατά στο ανθρώπινο μάτι και πριν ο μύκητας εξαπλωθεί
ευρέως σε γειτονικά δέντρα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Η τηλεπισκόπηση είναι μια νέα
τεχνολογία που επιτρέπει αυτήν την έγκαιρη ανίχνευση και τα drone που είναι εξοπλισμένα με
πολυφασματικές κάμερες μπορούν να παρέχουν προσιτή, εύχρηστη παρακολούθηση των
ελαιώνων.
▪ Λέξεις-κλειδιά
γεωργία ακριβείας, ευφυής γεωργία, ανάλυση πολυφασματικών εικόνων, Βερτισιλλίωση
▪ Μεθοδολογία
Το MyOliveGroveCoach χρησιμοποιεί πολυφασματικούς κ φασματοσκοπικούς αισθητήρες για τη
λήψη πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος του φυλλώματος, το ύψος του φυτού, τη διάμετρο και
το μέγεθος του ριζικού συστήματος αναλύοντας το φως που ανακλάται από τα φυτά. Πιο
συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί πολυφασματικές απεικόνισεις από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα
για να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης ελαιώνα που βασίζεται στην αυτόνομη και
αυτόματη επεξεργασία των πολυφασματικών εικόνων χρησιμοποιώντας τεχνικές υπολογιστικής
όρασης και μηχανικής μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ανιχνεύσει ορισμένα προβλήματα
και ασθένειες προτού είναι αρκετά σοβαρά ώστε να είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι. Οι αισθητήρες
χρησιμοποιούνται επίσης για να παρακολουθούν την ανάπτυξη των φυτών, συμβάλλοντας στη
βελτιστοποίηση χρήσης φυτοφαρμάκων, άρδευσης, κτλ.. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους
επεξεργασίας και ανάλυσης πολυφασματικών και φασματόμετρων δεδομένων, επιτρέπει τον
ακριβή και αξιόπιστο χαρακτηρισμό των ελαιόδεντρων.
▪ Προδιαγραφές
Οι επιστήμονες ξεκίνησαν συλλέγοντας υγιή, αποξηραμένα και άρρωστα φύλλα ελιάς που
αναγνωρίστηκαν επίσης με την πολυφασματική ανάλυση εικόνας. Ανέλυσαν τα φύλλα για να
υπολογίσουν τη φασματική υπογραφή της ασθένειας (δηλαδή, τα μήκη κύματος του φωτός που
αντανακλώνται από τα υγιή έναντι των προσβεβλημένων φύλλων). Στη συνέχεια, οι επιστήμονες
χρησιμοποίησαν νέες προσεγγίσεις μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για τη
συνεργατική επεξεργασία και ανάλυση των φασματοσκοπικών και των πολυφασματικών
δεδομένων για την ακριβή ταξινόμηση των φύλλων. Αυτό επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να
χαρακτηρίζουν με ακρίβεια και έγκαιρα την κατάσταση των ελαιόδεντρων με βάση το μήκος
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κύματος του φωτός που αντανακλούν.
▪ Αντίκτυπος
Το MyOliveGroveCoach προσφέρει μια καινοτόμο, χαμηλού κόστους, ταχεία και εύκολα
εφαρμόσιμη λύση για τη γεωργία ακριβείας της ελιάς. Μπορεί να επιτρέψει την άμεση διαχείριση
των προβλημάτων και των ασθενειών ανιχνεύοντάς τα προτού είναι ορατά στο ανθρώπινο
μάτι. Δεδομένου ότι μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες και τους γεωπόνους να καθορίσουν την
ποσότητα και το χρόνο των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και του νερού άρδευσης που απαιτεί
ένας ελαιώνας, μπορεί συνεπώς να συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, στη μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ελαιώνων και στην αύξηση της απόδοσης της ελιάς. Με
αυτόν τον τρόπο, μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση των πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας,
βελτιώνοντας παράλληλα την οργάνωση, την τυποποίηση και την ιχνηλασιμότητά τους.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Η νέα πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει τους ελαιοπαραγωγούς να εντοπίσουν τη βλάβη που
προκλήθηκε από την βερτισιλλίωση, προτού οι οπτικές επιθεωρήσεις αποκαλύψουν το
πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται η συνολική βιωσιμότητας του συστήματος ελιάς (από
κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη). Τα σαφή οφέλη του μπορούν να βοηθήσουν
στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελαιοκομίας και στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων για τις νέες τεχνολογίες.
▪ Περιορισμός
Υπάρχουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια συλλογής δεδομένων για την ταυτοποίηση της ασθένειας.
Παράλληλα, παρατηρείται έλλειψη διαθέσιμων πηγών δεδομένων στην επιστημονική βιβλιογραφία
από προηγούμενα ερευνητικά έργα.
▪ Επόμενα βήματα
Η πραγματοποιήση επιπρόσθετων ελεγχόμενων δοκιμών για την εξακριβώση συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων. Πιθανή επέκταση της τεχνολογίας και σε άλλες εφαρμογές (όπως ανίχνευση και
ποσοτικοποίηση παγετού σε εσπεριδοειδή) και ασθένειες.
▪ Μάθετε περισσότερα
Δρ. Άρης Λάλος ,
Κύριος Ερευνητής,
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, Κέντρο Ερευνών Αθηνάς
Πάτρα, Ελλάδα
Ιστότοπος: https://mips.isi.gr
Τηλέφωνο: +30 6981 220626
Email: lalos@isi.gr
Χρήστος Ξούρης
Ρομποτική Gaia
Ιστοσελίδα: www.gaiarobotics.gr
Τηλέφωνο: +30 6983 511738
Email: christos.xouris@gaiarobotics.gr
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Μέρος 3: Μηχανήματα
Το ελαιόλαδο παράγεται εδώ και χιλιετίες και μερικές φορές εξάγεται ακόμα από ελιές χρησιμοποιώντας
παραδοσιακές μυλόπετρες και πρέσες. Ωστόσο, ξεκινώντας από τα μέσα του 20ού αιώνα, η πρόοδος στην
τεχνολογία άλεσης άλλαξε τη βιομηχανία ελαιολάδου, αυξάνοντας την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στον κόσμο
κατασκευάζεται σε μοντέρνα ελαιουργεία χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά μηχανήματα που επιτρέπουν
στο ελαιόλαδο να διατηρήσει περισσότερο τα αρώματα του, τη γεύση του και τα οφέλη του για την υγεία.
Οι δημιουργοί κανοτομιών συνεχίζουν να διερευνούν δυνατότητες για βελτιώσεις στα στάδια καθαρισμού,
σύνθλιψης, ανάμειξης και διαχωρισμού (φυγοκέντρηση), προσθέτοντας μερικές φορές νέα βήματα, όπως
για παράδειγμα την απομάκρυνση και την αφαίρεση του φλοιού, σε μια προσπάθεια παραγωγής πιο
γευστικού, πιο υγιεινού λαδιού . Προσαρμόζουν τα παλιά μηχανήματα και εφευρίσκουν καινούργια.

Καινοτομία 8 : Νέο σύστημα πλυσίματος και ξήρανσης για τις ελιές στο μύλο
▪ Ιστορικό
Με την αλλαγή του κλίματος να κάνει τον πλανήτη πιο ζεστό, γίνεται πιο δύσκολο να δημιουργηθεί
ελαιόλαδο καλής ποιότητας. Η συγκομιδή με υψηλές θερμοκρασίες έχει σαν αποτέλεσμα την
παραγωγή χαμηλότερης ποιότητας ελαιόλαδων. Αυτό μπορεί να αλλάξει με τη χρήση του
προτεινόμενου μηχανήματος, όπου πραγματοποιείται μείωση της θερμοκρασίας των καρπών της
ελιάς στο ελαιοτριβείο.
▪ Λέξεις κλειδιά
Πλύσιμο ελιάς, ξήρανση ελιάς, σύστημα πλυσίματος και
ξήρανσης για ελιές, ελαιοτριβείο, παραγωγή ελαιολάδου, άλεση
ελιάς
▪ Μεθοδολογία
Αυτή η εφεύρεση επιτρέπει στα ελαιοτριβεία να μειώνουν τη
θερμοκρασία των καρπών της ελιάς που συγκομίζονται κατά 2
έως 3 βαθμούς Κελσίου ενώ καθαρίζουν και ξηραίνουν τις
ελιές.
▪ Προδιαγραφές
Το μηχάνημα χρησιμοποιεί μόνο καθαρό νερό φιλτραρισμένο με
υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιεί μικρή ποσότητα νερού,
φιλική προς το περιβάλλον, αποφεύγοντας την απώλεια
φαινολών και την παραγωγή αποβλήτων.
Εικόνα 3: μέρος από το μηχάνημα
πλυσίματος και ξήρανσης (από Παν.
Καλαϊτζής)

▪ Αντίκτυπος
Σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οι ελιές τείνουν να παράγουν
ελαιόλαδο υψηλότερης ποιότητας. Η ξήρανση των ελιών έτσι ώστε
να μην εισέρχεται νερό στον depitter βοηθά στην παραγωγή ελαιολάδου πλούσιο σε φαινόλες και
αρώματα. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερης ποιότητας ελαιόλαδου, το οποίο θα μπορούσε να
πουληθεί σε υψηλότερη τιμή.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Αντιμετωπίζοντας προβλήματα σχετικά με την ποιότητα του ελαιολάδου, αυτό το σύστημα είναι το
μοναδικό (δεν γνωρίζουμε να υπάρχει κάποια αντίστοιχη τεχνολογία) στη μείωση της
θερμοκρασίας των καρπών της ελιάς καθώς πραγματοποιείται το πλύσιμο και η ξήρανση τους κατά
την διάρκεια ελαιοποίησης τους.
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▪ Επόμενα βήματα
Αυτό το μηχάνημα θα μπορούσε εύκολα να κατασκευαστεί αν υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον
επενδυτή ο οποίος θα μπορούσε να επενδύσει στην προτεινόμενη τεχνολογία.
▪ Μάθετε περισσότερα
κ.Ευτύχης Ανδρουλάκης
Pamako
Ιστοσελίδα: http://www.pamako.gr/
Τηλέφωνο: + (30) 28210 51421 και + (30) 6974 069589
Email: salespamako@gmail.com
Kαινοτομία 9 : Διαχωρισμός πυρήνα ελιάς – θραυστήρας χωρίς πλαστικά ή καουτσούκ τμήματα
προσαρμοσμένος για να απομακρυνθεί το μεγαλύτερο μέρος του φλοιού της ελιάς με σκοπό την
διατήρηση της θερμοκρασίας μεταξύ άλλων
▪ Ιστορικό
Κανονικά, η τριβή σε έναν σπαστήρα / αποθετήρα αυξάνει τη θερμοκρασία κατά 7 βαθμούς
Κελσίου καθώς γίνεται η πάστα ελιάς, οδηγώντας σε μειωμένα αρώματα στο λάδι . Όταν οι ελιές
συγκομίζονται πολύ νωρίς, π.χ. τον Σεπτέμβριο, περισσότερες φαινόλες δημιουργούνται στον
μαλακτήρα εάν έχει αφαιρεθεί ο φλοιός της ελιάς. Τα μηχανήματα στα ελαιοτριβεία τείνουν να
περιλαμβάνουν πλαστικά ή καουτσούκ τμήματα. Περιέχουν φθαλικές ενώσεις, οι οποίες
προκαλούν αναπαραγωγικά προβλήματα και διαταραχές των ορμονών,και έτσι πολλοί προτιμούν
να αποφεύγονται στα τρόφιμα.
▪ Λέξεις-κλειδιά
θραυστήρα, depitter , ελιές depitter / σπαστήρας, ελαιοτριβείο, το άλεσμα της ελιάς, η παραγωγή
ελαιολάδου, την ποιότητα του ελαιόλαδου, οφέλη για την υγεία του ελαιολάδου, ελιάς φαινόλες
πετρελαίου
▪ Μεθοδολογία
Υπάρχουν πέντε σημαντικές καινοτομίες σε αυτό το ενιαίο μηχάνημα, το οποίο
ήταν αρχικά απλώς ένας depitter / σπαστήρας, συμπεριλαμβανομένης της σταθερότητας της
θερμοκρασίας, της αφαίρεσης του φλοιού καθώς και των πυρήνων και η αντικατάσταση
πλαστικού και καουτσούκ από ανοξείδωτο ατσάλι. Το μηχάνημα μπορεί επίσης να προσαρμοστεί
ώστε να λειτουργεί για ελιές διαφορετικών μεγεθών. Τώρα μπορεί να αφαιρέσει το 5 0% του
φλοιού του καρπού της ελιάς , που είναι αρκετό για να κάνει τη διαφορά. Δεν παρατηρείται αύξηση
της θερμοκρασίας καθώς αυτό λειτουργεί. Η καινοτομία αυτή διατηρεί τη θερμοκρασία στο
σπαστήρα σχεδόν σταθερή.
▪ Προδιαγραφές
Η προσαρμοσμένη έκδοση αυτού του μηχανήματος είχε αφαιρέσει όλο το πλαστικό και το
καουτσούκ από το περίβλημα και αντικαταστάθηκε από ανοξείδωτο ατσάλι , καθώς έγιναν
διάφορες αλλαγές.
▪ Αντίκτυπος
Η σταθεροποίηση της θερμοκρασίας, η αφαίρεση του φλοιού της ελιάς και η αποφυγή του
πλαστικού αποδίδει υψηλότερη ποιότητα ελαιολάδου πλούσιο σε φαινόλες. Το παραγώμενο
ελαιόλαδο είναι πιο υγιεινό ελαιόλαδο και μπορεί να αποφέρει στον παραγωγό καλύτερη τιμή
πώλησης.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Αυτή η εφεύρεση αντιμετωπίζει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρώτοι συγκομιδοί και όλοι
οι παραγωγοί ελαιολάδου που επιθυμούν να δημιουργήσουν υψηλότερης ποιότητας και πιο
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υγιεινό ελαιόλαδο.
▪ Περιορισμός
Η τεχολογία αυτή έχει σχεδιαστεί για έναν ελαιοτριβείο μεσαίου μεγέθους . Ειδική μελέτη
απαιτείται για την προσαρμογή του σε μεγαλύτερη κλίμακα.
▪ Επόμενα βήματα
Η τεχνολογία θα μπορούσε να εμπορευματοποιηθεί, αλλά απαιτείται επενδυτικό ενδιαφέρον,
μέσω κατοχυρώσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
▪ Μάθετε περισσότερα
κ.Ευτύχης Ανδρουλάκης
PAMAKO
Ιστοσελίδα: http://www.pamako.gr/
Τηλέφωνο: + (30) 28210 51421 και + (30) 6974 069589
Email: salespamako@gmail.com
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Μέρος 4: Προσδιορισμός οφέλους για την υγεία
Τις τελευταίες δεκαετίες, επιστημονικές μελέτες έχουν προσφέρει πειστικές αποδείξεις ότι το ελαιόλαδο,
βασικό συστατικό της διάσημης υγιεινής μεσογειακής διατροφής, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή την
καταπολέμηση ενός μεγάλου καταλόγου ασθενειών. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, των τριγλυκεριδίων, της αρτηριακής πίεσης και
των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, του καρκίνου
του δέρματος, των εγκεφαλικών επεισοδίων, της οστεοπόρωσης, των καρδιακών παθήσεων, του καρκίνου
του μαστού, του διαβήτη τύπου 2, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της νόσου του Αλτσχάιμερ, της
σκλήρυνσης των αρτηριών και της αθηροσκλήρωσης. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Υπηρεσία
Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχουν αναγνωρίσει επίσημα ότι το ελαιόλαδο μπορεί να
βοηθήσει στον έλεγχο των επιπέδων χοληστερόλης όταν χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του
ζωικού λίπους.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι πολλά από τα οφέλη για την υγεία του ελαιολάδου προέρχονται
από τις φαινολικές ενώσεις του (πολυφαινόλες), οι οποίες έχουν αντιμικροβιακές, αντιοξειδωτικές και
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, πράγμα που σημαίνει ότι βοηθούν στην πρόληψη πολλών ασθενειών και ίσως
ακόμη και στη θεραπεία ορισμένων ασθενειών. Για παράδειγμα, οι φαινόλες ελαιολάδου έχουν σκοτώσει
καρκινικά κύτταρα σε δοκιμαστικούς σωλήνες, μείωσαν τη φλεγμονή όπως κάνει η ιβουπροφαίνη και
ανέστειλαν την ανάπτυξη όγκων. Το 2012, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
ενέκρινε έναν ισχυρισμό υγείας για το ελαιόλαδο που αναφέρει ότι «οι πολυφαινόλες του ελαιολάδου
συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες» (κανονισμός ΕΕ
432/2012). Αυτό σημαίνει ότι προστατεύουν τη χοληστερόλη LDL από την οξείδωση, βοηθώντας έτσι στην
πρόληψη καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Ωστόσο, η EFSA περιόρισε αυτόν τον
ισχυρισμό σε ελαιόλαδα που περιέχουν «τουλάχιστον 5 mg υδροξυτυροσόλης και τα παράγωγά του (π.χ.
σύμπλεγμα ελαιοροπίνης και τυροσόλη) ανά 20 mg ελαιολάδου». (Αυτό περιλαμβάνει επίσης oleacein και
oleocanthal.) Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το φαινολικό περιεχόμενο ενός ελαιόλαδου. Τα επίπεδα
πολυφαινόλης πρέπει να ελέγχονται για να προσδιοριστεί η επιλεξιμότητα ενός ελαιολάδου για τον
επίσημο ισχυρισμό υγείας της ΕΕ.

Καινοτομία 10 : The Olive Predictor
▪ Ιστορικό
Δεδομένου ότι πολλοί καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για να
αγοράσουν υγιεινά προϊόντα, πολλοί παραγωγοί ελαιολάδου ενδιαφέρονται να πιστοποιήσουν το
ελαιόλαδό τους σύμφωνα με τους κανονισμούς οι οποίοι έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να παράγουν ελαιόλαδο με υψηλή περιεκτικότητα σε ορισμένες
φαινολικές ενώσεις και για το σκοπό αυτό ο χρόνος συγκομιδής του ελαιοκάρπου έχει εξαιρετικής
σημασία. Οι περισσότεροι παραγωγοί ξεκινούν νωρίς την συγκομιδή, ωστόσο, εάν συγκομίσουν
πολύ νωρίς, η απόδοσή τους θα είναι πολύ χαμηλή. Το Olive Predictor προσφέρει μια λύση στο
δίλημμα του πότε είναι ο σωστός χρόνος για συγκομιδή. Το Olive Predictor επιτρέπει στους
παραγωγούς να προβλέψουν το περιεχόμενο σε φαινολικές ενώσεις και την ποσότητα του
ελαιολάδου που θα παραχθεί πριν από τη συγκομιδή των ελιών τους.
▪ Λέξεις-κλειδιά
οφέλη για την υγεία , ελαιόλαδο, υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο, Ευρωπαϊκή πολιτική, εξαιρετικό
παρθένο
ελαιόλαδο,
πολυφαινόλες
ελαιολάδου,
Predictor
Olive, Aristometro , ελαιοκανθάλη, ελαιασίνη
▪ Μεθοδολογία
Κατάλογος Καινοτομιών – Έκδοση 12/07/2021 - σελίδα 22

Η συσκευή αποτελείται από «μίνι ελαιοτριβείο» που περιλαμβάνει μίνι μύλο άλεσης, σύστημα
μάλαξης και σύστημα φυγοκέντρησης ικανό να παράγει επαρκή ποσότητα λαδιού από μόλις 200
γραμμάρια καρπού. Το δεύτερο μέρος και η μεγάλη καινοτομία του συστήματος είναι
η συσκευή «Αριστόμετρο», η οποία είναι αρκετά μικρή και μπορεί να χωρέσει στο ένα χέρι. Με
μόλις 7 γραμμάρια λαδιού και σε μόλις 15 λεπτά, αυτή η συσκευή μπορεί να μετρήσει
την περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη.
▪ Προδιαγραφές
Η διαδικασία περιλαμβάνει πολύ λίγες ελιές, χαμηλό κόστος και σύντομο χρονικό διάστημα για την
παραγωγή και τον έλεγχο μιας μικρής ποσότητας ελαιολάδου.
▪ Αντίκτυπος
Το Olive Predictor επιτρέπει στους παραγωγούς να κάνουν τη βέλτιστη επιλογή σχετικά με το
χρόνο συγκομιδής για να επιτύχουν την καλύτερη αναλογία ποσότητας και ποιότητας, σχετικά με
το περιεχόμενο των ευεργετικών συστατικών που αναφέρονται στον ευρωπαϊκό ισχυρισμό υγείας
σχετικά με τις φαινολικές ενώσεις του ελαιολάδου(συγκεκριμένα σε ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη του
ελαιολάδου). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη τιμή πώλησης του ελαιολάδου.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Το Olive Predictor βγάζει την εικασία από το ερώτημα του πότε να συγκομίζει ο παραγωγός τις
ελιές για να παράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με ισχυρισμό υγείας, χωρίς να θυσιάζει την
ποσότητα.
▪ Περιορισμός
Το Olive Predictor δεν μετρά όλες τις φαινόλες του ελαιολάδου, ούτε αξιολογεί τη γεύση ή το άρωμά
του. Για να χρησιμοποιήσουν το olive Predictor, οι αγρότες πρέπει να στείλουν φρεσκοκομμένες
ελιές στο εργαστήριο του του Δρ Μαγιάτη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
▪ Επόμενα βήματα
Συμπεριλαμβανομένης της πρωτοποριακής, κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συσκευής
«Αριστόμετρο» για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε ελαιοκανθάλη του ελαιολάδου - η οποία είναι
ήδη διαθέσιμη για γενική χρήση - το Olive Predictor έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα μόνο στο
εργαστήριο. Ωστόσο, το Olive Predictor είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά, στερείται μόνο
των απαιτούμενων επενδυτών και συνεργαζόμενης εταιρείας. Ο στόχος είναι να γίνει ένα όργανο
το οποίο να διατίθεται στο εμπόριο για χρήση ακόμη και σε ελαιώνες.
▪ Μάθετε περισσότερα
Αν. Καθηγητής Προκόπιος Μαγιάτης
Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
Τμήμα Φαρμακευτικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τηλέφωνο: +30 210 727 4052
Email: magiatis@pharm.uoa.gr
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Μέρος 5: Προσδιορισμός ποικιλίας προέλευσης ελιάς
και ελαιόλαδου
Εάν προσδιορίζεται μέσω οπτικά παρατηρήσιμων χαρακτηριστικών (φαινότυπος), γονιδίων (γονότυπου)
ή χημικής ανάλυσης, η ποικιλία της ελιάς και η ταυτοποίηση ποιότητας ελαιολάδου μπορεί να είναι χρήσιμη
για σχεδόν όλους όσους εργάζονται με ελιές ή ελαιόλαδο, από παραγωγούς και ελαιουργεία έως ερευνητές
και καταναλωτές. Οι καταναλωτές, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να μάθουν για τον
ακριβή τύπο και την προέλευση των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τύπων δέντρων από τα οποία
προέρχονται τα προϊόντα της ελιάς ή ελαιολάδου που χρησιμοποιούν. Αναζητώντας υψηλή ποιότητα
χωρίς νοθεία, πολλοί προτιμούν αυθεντικά, πιστοποιημένα προϊόντα. Οι ερευνητές, οι καλλιεργητές, και
άλλοι ενδιαφερόμενοι θέλουν να μάθουν ποιες ελαιοκαλλιέργειες αναπτύσσονται σε ποιες περιοχές και τις
συνθήκες για να εκτιμήσουν τη βιοποικιλότητα, να εξετάσουν πώς να προετοιμαστούν για την κλιματική
αλλαγή και να προετοιμαστούν για τη διατήρηση των γενετικών πόρων. Ο προσδιορισμός ποικιλίας
προέλευσης είναι επίσης θεμελιώδες για την αντιμετώπιση της σύγχυσης σχετικά με τα ονόματα των
ποικιλιών, ένα κοινό εμπόδιο στην τρέχουσα έρευνα για την ελιά.

Καινοτομία 11: DNA Διαγνωστικό τέστ για τον έλεγχο ταυτοποίησης της
ποικιλίας προέλευσης του ελαιόλαδου
▪ Ιστορικό
Το ελαιόλαδο, έχοντας πολλά οφέλη για την υγεία, αποτελεί την βάση της Μεσογειακής διατροφής
για χιλιάδες χρόνια. Χάρη στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θρεπτική αξία και τη
γεύση του, καθώς και την παγκοσμιοποίηση των αγορών τροφίμων, το ελαιόλαδο διανέμεται τώρα
ευρέως σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, οι υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τα φυτικά έλαια το
καθιστούν ιδιαίτερα διαδεδομένο σε πρακτικές νοθείας. Αυτό προκαλεί ανησυχία για την ποιότητα
και την προέλευση του ελαιόλαδου. Μια ποικιλία παραγόντων (εκτός από την ποικιλία της ελιάς)
δυσχεραίνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός λαδιού. Έτσι παράγοντες όπως το κλίμα, το
περιβάλλον, οι γεωργικές πρακτικές, η ωριμότητα των φρούτων και οι μέθοδοι εκχύλισης
επηρεάζουν το λάδι. Προσφέρουμε λοιπόν μια νέα λύση: ένα διαγνωστικό τεστ για το ελαιόλαδο με
βάση το DNA ,που προσδιορίζει οριστικά την ποικιλία των ελιών που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή μονοποικιλιακού έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.
▪ Λέξεις-κλειδιά
Ταυτοποίηση ελαιόλαδου, δοκιμές ελαιόλαδου, ανάλυση ελαιόλαδου, μονοποικιλιακό ελαιόλαδο,
αυθεντικότητα ελαιόλαδου, έλεγχος ιχνηλασιμότητας, ιχνηλασιμότητα ελαιόλαδου, έλεγχος
εγκυρότητας μονοποικιλιακού ελαιόλαδου, SSR-HRM
▪ Μεθοδολογία
Tο DNA εξάγεται από δείγμα ελαιόλαδου και αναλύεται εργαστηριακά. Χρησιμοποιείται μια νέα
αναλυτική τεχνική για τον έλεγχο της ταυτότητας και ανιχνευσιμότητας του ελαιόλαδου: η υψηλής
ανάλυσης τήξη (HRM) του DNA με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο
(PCR). Μοριακοί δείκτες χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των μονοποικιλιακών ελαιόλαδων.
Πρόκειται για μια προσέγγιση κλειστού σωλήνα που περιλαμβάνει μία μόνο αντίδραση στο
εργαστήριο, η οποία παρέχει πλεονεκτήματα όπως ταχύτητα, χαμηλό κόστος, απλότητα,
ευαισθησία και αξιοπιστία. (Βλέπε περισσότερα παρακάτω στα επιστημονικά άρθρα που παρέχουν
λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη μέθοδο.) Το παρακάτω γράφημα είναι μια γραφική παράσταση
διαφοράς HRM που δείχνει τρία διαφορετικά προφίλ τήξης, ένα για κάθε ποικιλία ελιάς,
επιτρέποντάς έτσι την διάκριση μεταξύ τους (Εικόνα 4 ):
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Εικόνα 4: γράφημα που απεικονίζει τις διαφορές μεταξύ ποικιλιών ελαιόλαδου. (από τον Παναγιώτη
Καλαϊτζή)
▪ Προδιαγραφές
Πρέπει να επιλεγούν και να δοκιμαστούν συγκεκριμένοι μοριακοί δείκτες για τη διάκριση και την
ταυτοποίηση συγκεκριμένων ποικιλιών ελιάς. Επομένως, απαιτείται μια βάση δεδομένων αυτών
των δεικτών για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία διάκρισης των ποικιλιών και η επικύρωσή τους. Μια
τέτοια βάση δεδομένων έχει αναπτυχθεί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.
Χρησιμοποιώντας αυτήν τη βάση δεδομένων, ειδικά διαγνωστικά τεστ θα είναι έτοιμα να παρέχουν
τους κατάλληλους δείκτες για αναγνώριση. Ένα διαγνωστικό τεστ μπορεί να δημιουργηθεί για την
αναγνώριση μιας ποικιλίας ελιάς ή μιας σειράς διαφορετικών ποικιλιών.
▪ Αντίκτυπο
Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την αυθεντικότητα και την ιχνηλασιμότητα του μονοποικιλιακού
έξτρα παρθένου ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας (EVOO). Οι μεν καταναλωτές ανησυχούν για την
αυθεντικότητα του ακριβού τους EVOO, ενώ οι εργαζόμενοι στον τομέα του ελαιόλαδου
αγωνίζονται να φτιάξουν αυτό το EVOO και να το προωθήσουν στους καταναλωτές. Δεδομένου
ότι ένα μεγάλο μέρος των προσπαθειών ταυτοποίησης επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της
ποικιλίας προέλευσης ενός EVOO, αυτή η καινοτομία ακριβείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παροχή μιας πιστοποίησης η οποία ενδέχεται να αυξήσει την ελκυστικότητα και την τιμή του
προϊόντος.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Οι προσεγγίσεις για την ταυτοποίηση ποικιλιών ελαιόλαδου οι οποίες βασίζονται στο DNA είναι πιο
ακριβείς από τις μεθοδολογίες της αναλυτικής χημείας, λόγω της ευαισθησίας, της ειδικότητας και
της αξιοπιστίας τους. Οι μέθοδοι που βασίζονται στο DNA είναι προτιμότερες επειδή δεν
επηρεάζονται από το περιβάλλον ή τις συνθήκες και δεν απαιτούν στατιστική ανάλυση. Μόλις
εξαχθεί ένα δείγμα DNA, το τεστ θα έχει πολύ υψηλή ακρίβεια σχετικά με την προέλευση της
ποικιλίας ελιάς.
▪ Περιορισμοί
Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στο DNA δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τη
γεωγραφική προέλευση μονοποικιλιακών ελαιόλαδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι
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δυνατή η εξαγωγή DNA από ένα συγκεκριμένο δείγμα ελαιόλαδου και θα χρειαστεί ένα πιο φρέσκο
δείγμα. Η ποσοτική αξιολόγηση αποτελεί ακόμα πρόκληση και υπάρχουν προβλήματα που έχουν
σχέση με την διαδικασία εξαγωγής του ελαιόλαδου.
▪ Επόμενα βήματα
Αναπτύσσεται ένα διαγνωστικό τεστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα εργαστήρια. Στο
μέλλον, οποιοδήποτε εργαστήριο θα μπορεί να αγοράσει ένα διαγνωστικό τεστ. Σε εξέλιξη
βρίσκεται επίσης και ένα διαγνωστικό τεστ που θα ανιχνεύει τη νοθεία με φθηνότερα φυτικά έλαια.
Περεταίρω ανάπτυξη αυτού, θα γίνει μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από έναν επενδυτή.
▪ Μάθετε περισσότερα
Elsa Chedid, Myrto Rizou, Panagiotis Kalaitzis (2020) Application of High Resolution Melting
combined with DNA-based markers for quantitative analysis of olive oil authenticity and
adulteration. Food Chemistry: X, 100082.
Ganopoulos, I., Bazakos, C., Madesis, P., Kalaitzis, P., Tsaftaris, A. (2013) Barcode-DNA High
Resolution Melting (Bar-HRM) analysis as a novel close-tubed and accurate tool for olive oil
forensic use. J. Sc. Food and Agr. 93(9): 2281-2286.
Kalaitzis, P., Zein, E. (2016) Olive oil authentication, traceability and adulteration detection using
DNA-based approaches. Lipid Technology 28 (10-11): 173-176, November 2016, DOI:
10.1002/lite. 201600048.
Spaniolas, S., Bazakos, C., Ntourou, T., Bihmidine, S., Georgousakis, A., Kalaitzis, P. (2008) Use
of λ DNA as a marker to assess DNA stability in olive oil during storage. Eur. Food Res. Techno.
227: 175-179.
Δρ. Παναγιώτης Καλαϊτζής
Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
CIHEAM-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 28210 35030

Καινοτομία 12: oliveID, ένα εργαλείο για την ταυτοποίηση ποικιλιών ελιάς
μέσω της εικόνας του καρπού, του φύλλου και του ενδοκαρπίου
▪ Ιστορικό
Η μορφολογική ανάλυση η ανάλυση του μεγέθους, του σχήματος και της δομής) των φύλλων της ελιάς,
των καρπών και των πυρήνων - μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να συμβάλει στην
ταυτοποίηση της κάθε ποικιλία. Το εργαλείο αναγνώρισης ποικιλιών ελιάς που περιγράφεται παρακάτω
βασίζεται σε ένα σύνολο διαφορετικών μορφολογικών χαρακτηριστικών, που σχετίζονται με το φύλλωμα,
τον καρπό και το ενδοκάρπιο της ελιάς, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας
Νέων Ποικιλιών (UPOV).
▪ Λέξεις-κλειδιά
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ταυτοποίηση ποικιλίας ελιάς, ταυτοποίηση ποικιλίας ελιάς, μορφολογική ανάλυση, καρποί ελιάς, φύλλα
ελιάς, ενδοκάρπιο ελιάς, προσδιορισμός ποικιλίας ελιάς
▪ Μεθοδολογία
Η διαδικασία ξεκινάει τραβώντας ο χρήστης μία φωτογραφία με το κινητό του τηλέφωνο, από έναν καρπό
ή ένα φύλλο ή ένα ενδοκάρπιο (κουκούτσι) οποιαδήποτε ποικιλίας ελιάς. Το νέο εργαλείο χρησιμοποιεί
αυτήν την εικόνα για να ποσοτικοποιήσει πολλά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το σχήμα του καρπού,
του φύλλου και του ενδοκαρδίου βάσει αυστηρά προ-καθορισμένων μαθηματικών εννοιών. Στη συνέχεια,
παρέχει ακριβείς, αντικειμενικές αριθμητικές μετρήσεις που αντιστοιχούν στη μορφή (σχήμα) και τη δομή
του φύλλου, του καρπού ή του ενδοκαρπίου. Τέλος, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές επιστημονικού
προγραμματισμού και καινοτόμων αυτοματοποιημένων αλγόριθμων, το εργαλείο ταξινομεί τις αριθμητικές
μετρήσεις βάσει μιας βάσης δεδομένων με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας ελιάς, η οποία
διατίθεται στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.
▪ Προδιαγραφές
Για καλύτερα αποτελέσματα, οι καρποί και τα φύλλα θα πρέπει να συλλέγονται από ένα συγκεκριμένο
μέρος του δέντρου κα σε συγκεκριμένο στάδιο ωρίμανσης. Αντίστοιχα, τα ενδοκάρπια θα πρέπει πρέπει
να διαχωρίζονται από την σάρκα. Η κατάλληλη φωτογραφία είναι αυτή στην οποία δεν υπάρχει σκίαση
γύρω από τον καρπό, το φύλλο ή το ενδοκάρπιο.

Εικόνα 4: Προετοιμασία για μορφολογική ανάλυσης (από
Κωνσταντίνο Μπλαζάκη)

▪ Αντίκτυπος
Οι σύγχρονες μεθοδολογίες για την γρήγορη και ακριβής
ταυτοποίηση ποικιλιών ελιάς βάσει φωτογραφιών, είναι
πολύτιμες για τους αγρότες, τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων,
τους αγοραστές, τις αρχές αλλά και τους ερευνητές. Στη
βιομηχανία τροφίμων, για παράδειγμα, αυτό το νέο εργαλείο
θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαλογή των παρτίδων ελιάς
για την απόκτηση μονοποικιλιακού ελαιολάδου στο
ελαιουργείο και να βελτιώσει την ακρίβεια της ταξινόμησης
των ελιών μετά τη συγκομιδή σύμφωνα με χαρακτηριστικά
όπως το μέγεθος της επιφάνειας των καρπών.

▪ Καλυπτόμενα κενά
Οι ποικιλίες ελιάς αναγνωρίζονται κυρίως από την εξωτερική εμφάνιση των καρπών, των φύλλων ή των
ενδοκαρπίων τους. Ωστόσο, οι οπτικές παρατηρήσεις απαιτούν εμπειρία, είναι υποκειμενικές και αρκετές
φορές αποδεικνύονται ανακριβείς. Το προτεινόμενο αυτοματοποιημένο εργαλείο μπορεί να χαρακτηρίσει
και να ταυτοποιήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ένα μεγάλο σύνολο ποικιλιών ελιάς ελληνικών και ξένων.
▪ Περιορισμοί
Η διαδικασία εμπεριέχει ένα υποκειμενικό στοιχείο, καθώς ο χρήστης θα πρέπει ο ίδιος να διαλέξει τους
καρπούς, τα φύλλα ή τα ενδοκάρπια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση. Η επιλογή του
δείγματος, η αποτύπωση της φωτογραφίας χωρίς σκιά καθώς και η επιμέρους προσαρμογή της μπορεί
να είναι μια δύσκολη διαδικασία για ορισμένους. Τέλος, καθώς η διαδικασία έχει αναπτυχθεί
χρησιμοποιώντας όχι ελεύθερης πρόσβασης λογισμικά, θα πρέπει να αναπτυχθούν σε κατάλληλα
υπολογιστικά περιβάλλοντα.
▪ Επόμενα βήματα
Το επόμενο βήμα είναι αυτής της καινοτομίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής smartphone η οποία θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε οπουδήποτε, ακόμη και στον ελαιώνα. Το σχέδιο είναι να
απλοποιήσει δραστικά τόσο τη διαδικασία όσο και τον τύπο της φωτογραφίας που απαιτείται.
▪ Μάθετε περισσότερα
Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Μπλαζάκης
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Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών
CIHEAM-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Χανίων,
Κρήτη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 28210 35057
Email: blazakis@maich.gr
Δρ. Παναγιώτης Καλαϊτζής
Συντονιστής Σπουδών & Έρευνας
Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών
CIHEAM-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Χανίων,
Κρήτη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 28210 35030
Email: panagiot@maich.gr

Καινοτομία 13: Χρήση μεθοδολογίας VAC-HS- SPME για τον χαρακτηρισμό
του προφίλ αρώματος του ελαιολάδου για αξιολόγηση ποιότητας και
γνησιότητας
▪ Ιστορικό
Οι αισθητηριακές ιδιότητες του ελαιολάδου συνδέονται με ένα σύνθετο προφίλ αρώματος που εξαρτάται
από διάφορες παραμέτρους: την ποικιλία της ελιάς, τη γεωγραφική προέλευση, την ωριμότητα των
καρπών, τις πρακτικές επεξεργασίας και την αποθήκευση. Εδώ και χρόνια, οι ερευνητές προσπαθούν να
καταλάβουν περισσότερα σχετικά με το ποιες χημικές ενώσεις (πτητικές οργανικές ενώσεις) δημιουργούν
τα αρώματα διαφορετικών δειγμάτων ελαιολάδου. Μια τέτοια κατανόηση μπορεί να βοηθήσει στην
αξιολόγηση της ποιότητας και της αυθεντικότητας του ελαιολάδου. Από το 1990, μια τεχνική παρασκευής
δείγματος που ονομάζεται headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) χρησιμοποιήθηκε για την
ανάλυση των πτητικών και ημι-πτητικών ενώσεων του ελαιολάδου και άλλων τροφίμων για το σκοπό αυτό.
Μια λιγότερο διαδεδομένη, βελτιωμένη έκδοση αυτής της τεχνικής που ονομάζεται vacuum-assisted HSSPME (Vac-HS-SPME), εφαρμόζει συνθήκες μειωμένης πίεσης κατά τη δειγματοληψία. Η καθηγήτρια
Ελευθερία Ψυλλάκη και η ομάδα της εισήγαγαν αυτή τη μέθοδο το 2012 και έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί με
μεγάλη επιτυχία με διάφορους τύπους δειγμάτων και πιο πρόσφατα στο ελαιόλαδο.
▪ Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση ποιότητας ελαιολάδου, αξιολόγηση γνησιότητας ελαιολάδου, άρωμα ελαιολάδου, πτητικές
ενώσεις τροφίμων, μικροεκχύλιση στερεάς φάσης, μικροεκχύλιση στερεάς φάσης υπό κενό κενού, χαμηλή
πίεση δειγματοληψίας
▪ Μεθοδολογία
Τα δείγματα ελαιολάδου υποβάλλονται σε επεξεργασία στο εργαστήριο χημείας και αναλύονται σε αέριοο
χρωματογράφο και φασματόμετρο μάζας. Παρατίθενται οι ενώσεις που ανιχνεύονται σε κάθε δείγμα. Η
διαδικασία Vac-HS-SPME διατηρεί την απλότητα της παλαιότερης διαδικασίας HS-SPME. Το μόνο
επιπλέον βήμα που απαιτείται είναι η εκκένωση αέρα του δοχείου δείγματος πριν ή μετά την εισαγωγή του
δείγματος, η οποία διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό.
▪ Προδιαγραφές
Η πιο ευρέως εφαρμοζόμενη τεχνική δειγματοληψίας, HS-SPME, λειτουργεί καλύτερα σε θερμοκρασίες
που κυμαίνονται από θερμοκρασία δωματίου έως 80 βαθμούς Κελσίου, με τους χρόνους δειγματοληψίας
να μειώνονται γενικά όταν εφαρμόζονται υψηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, η «αποικοδόμηση» του
ελαιολάδου επιταχύνεται εάν τα δείγματα θερμανθούν και οι εκτεταμένοι χρόνοι δειγματοληψίας οδηγούν
σε άλλες επιπλοκές. Η δειγματοληψία Vac-HS-SPME έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει αυτές τις αναλυτικές
προκλήσεις, καθώς μπορεί να αποδώσει υψηλότερες αποδόσεις εκχύλισης σε ήπιες θερμοκρασίες
δειγματοληψίας.
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▪ Αντίκτυπος
Η διαδικασία Vac-HS-SPME επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων εμπορικών κατηγοριών
ελαιολάδου (παρθένο, έξτρα παρθένο και λαμπαντέλαιο), χαρακτηρίζοντας το προφίλ αρώματος των
δειγμάτων ελαιολάδου γρήγορα και αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από μια παλαιότερη
τεχνική. Αυτή η μέθοδος μπορεί να προσφέρει στους τεχνικούς εργαστηρίου έναν αποτελεσματικό, ακριβή
νέο τρόπο για τον έλεγχο ταυτότητας του ελαιολάδου για καταναλωτές, παραγωγούς ελαιολάδου, εταιρείες
ελαιολάδου και άλλους στον τομέα του ελαιολάδου που ανησυχούν για την αποφυγή απάτης στα προϊόντα.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Το Vac-HS-SPME είναι μια πολύ αποτελεσματική και ευαίσθητη μεθοδολογία, με μικρότερους χρόνους
δειγματοληψίας σε σύγκριση με την κανονική HS-SPME μέθοδο, και αποτελεί μια τεχνική υψηλής
απόδοσης σε ήπιες θερμοκρασίες, διατηρώντας έτσι το πτητικό προφίλ του δείγματος και αποφεύγοντας
πιθανή αποσύνθεση, αντιδράσεις ή σχηματισμό αντικειμένων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα
ποικιλιών ελαιολάδου.
▪ Περιορισμοί
Τα ειδικά κατασκευασμένα καπάκια από ανοξείδωτο χάλυβα πρέπει να ζητηθούν από το Εργαστήριο
Υδατικής Χημείας και απαιτείται συγκεκριμένος τύπος φιαλιδίων και αντλία κενού. Ωστόσο, μόλις
προμηθευτούν αυτά, η διαδικασία Vac-HS-SPME μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα σε οποιοδήποτε
εργαστήριο χημείας χωρίς ακριβό εξοπλισμό. Η Χημεία από μόνη της δεν μπορεί να προσδιορίσει το
ελαιόλαδο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ: «Οι πίνακες δοκιμών που έχουν εγκριθεί από χώρες της
ΕΕ πρέπει να επαληθεύουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρθένων ελαιολάδων».
▪ Μάθετε περισσότερα
Eleftheria Psillakis. Vacuum-assisted headspace solid-phase microextraction: A tutorial review,
Analytica Chimica Acta, 986 (2017), 12-24. https://doi.org/10.1016/j.aca.2017.06.033
Steven Mascrez, Elefteria Psillakis, Giorgia Purcaro. A multifaceted investigation on the effect of
vacuum on the headspace solid-phase microextraction of extra-virgin olive oil, Analytica Chimica
Acta, 1103 (2020), 106-114. https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.053
▪ Επικοινωνία
Καθ. Ελευθερία Ψυλλάκη
Εργαστήριο Υδατικής Χημείας
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης
Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα
Ιστότοπος: https://www.enveng.tuc.gr/en/personnel/faculty/elia-psillakis
Τηλέφωνο: +30 28210 37806, +30 28210 37810
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elia@enveng.tuc.gr
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Μέρος 6: Προετοιμασία για την αλλαγή του κλίματος
Μία από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες για την περιοχή της Μεσογείου, η ελιά θα υποστεί όλο και πιο
σκληρές αβιοτικές καταπονήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια. Το αβιοτικό στρες
προέρχεται από περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορούν να βλάψουν τα φυτά και να μειώσουν την
ανάπτυξη και την απόδοση τους, όπως ακραίες θερμοκρασίες, αλατότητα εδάφους και ξηρασία. (Το
βιοτικό άγχος, από την άλλη πλευρά, προκαλείται από έμβια όντα, όπως έντομα, ζιζάνια, βακτήρια, ιούς ή
μύκητες).

Καινοτομία 14: Εμβολιασμένα ελαιόδενδρα ανθεκτικά στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής
▪ Ιστορικό
Ορισμένες ποικιλίες ελιάς είναι πολύ πιο ανθεκτικές στα είδη των αβιοτικών καταπονήσεων που
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή σε σχέση με κάποιες άλλες. Αυτές οι ποικιλίες θα
χρησιμοποιηθούν ως υποκείμενα, και εμπορικά δημοφιλείς ποικιλίες ελιάς θα εμβολιαστούν σ’ αυτά,
δημιουργώντας έτσι νέες πιο ανθεκτικές ποικιλίες στο στρες.
▪ Λέξεις-κλειδιά
Olea europaea, ελαιόδεντρα, ελαιοκαλλιέργεια, καλλιέργεια ελιάς, παραδοσιακές ποικιλίες ελιάς,
κλιματική αλλαγή, υπερθέρμανση του πλανήτη, αβιοτικό στρες, εμβολιασμός, υποκείμενο
▪ Μεθοδολογία
Αρκετές παραδοσιακές ποικιλίες με υψηλότερη αντοχή στην αλατότητα και την ξηρασία, όπως η
Λευκόλια, η Αρβανιτόλια και η Λετσίνο, χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα για εμβολιασμό με εμπορικές
ποικιλίες. Πριν από τον εμβολιασμό, πραγματοποιείται ο γενετικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός, μαζί
με μια αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της αντοχής στο αβιοτικό στρες .Όσο μεγαλώνουν
τα νεαρά δένδρα, μελετάται-αξιολογείται η φυσιολογία της απόδοσης και ποιότητας του παραγόμενου
ελαιόλαδου.
▪ Προδιαγραφές
Η αξιολόγηση της απόδοσης των υποκειμένων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πραγματοποιηθεί
εμβολιασμός τους, με εμπορικά σημαντικές ποικιλίες όπως η Κορωνέικη, η Καλαμών, η Θρουμπολία και
η Τσουνάτη.
▪ Αντίκτυπος
Η δημιουργία νέων εμβολιασμένων ποικιλιών με αντοχή στο αβιοτικό στρες και πιθανώς καλύτερα
χαρακτηριστικά ποιότητας θα επεκτείνει τις υπάρχουσες ζώνες καλλιέργειας στην Ελλάδα και θα κάνει την
παραγωγή ελιάς πιο ανθεκτική στην επικείμενη κλιματική αλλαγή. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της
πίεσης που προκαλεί η κλιματική αλλαγή στους τομείς του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, ενώ θα
προσφέρει προϊόντα στο κοινό παρόμοια με αυτά που προτιμά ιδιαίτερα. Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός και
η καταχώριση των υποκειμένων θα αποτελέσει μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για πολλές εταιρείες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ασχολούνται με τα προϊόντα ελιάς.
▪ Καλυπτόμενα κενά
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Αυτό το έργο θα προσδώσει-προσφέρει πλήθος νέων πληροφοριών για άγνωστους έως τώρα
συνδυασμούςποικιλιών-υποκείμενων, για ελληνικές ποικιλίες ελιάς που δεν έχουν ακόμη γενετικά ή
φυσιολογικά χαρακτηριστεί, αλλά και για τη συνδυαστική ικανότητα ποικιλιών που δεν έχουν εμβολιαστεί
μαζί ποτέ ως τώρα.
▪ Περιορισμοί
Μέχρι σήμερα, οι ποικιλίες και τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται, προέρχονται κυρίως από την
Ελλάδα και όχι από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Μια επέκταση πέρα από τις ελληνικές ποικιλίες,
θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση υποκειμένων .Σε κάποιες τοποθεσίες της
Β.Ελλάδας , όπου η καλλιέργεια αναμένεται να επεκταθεί στο μέλλον, υπάρχουν ήδη πειραματικά τεμάχια.
▪ Επόμενα βήματα
Οι νέες ποικιλίες και τα προϊόντα που θα προκύψουν, θα αξιολογηθούν όσον αφορά την
χρησιμότητα της καλλιέργειας και τις θρεπτικές ιδιότητες του καρπού. Οι επενδύσεις θα είναι ευπρόσδεκτες
τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, εντός κ εκτός Ελλάδας. Μελλοντικές μελέτες που θα
περιλαμβάνουν μια ακόμη μεγαλύτερη συλλογή ποικιλιών από όλη τη λεκάνη της Μεσογείου θα
διευρύνουν πολύ περισσότερο τη γκάμα των συνδυασμών υποκειμένων -εμβολίων .
▪ Μάθετε περισσότερα
Γιώργος Κωστελένος
Φυτώρια Κωστελένος
Γαλατάς, Τροιζηνία, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 22980 35418, +30 22980 35338
Email: info@kostelenosfytoria.gr
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Μέρος 7: Επαναχρησιμοποίηση παραδοσιακών πρακτικών
διαχείρισης αγροδασολίβαδων
Τα δασολιβαδικά συστήματα, ένας τύπος αγροδασοκομίας που συνδυάζει τη βοσκή και τα δέντρα. Ήταν
και εξακολουθεί να είναι ένα παραδοσιακό σύστημα χρήσης γης σε πολλές περιοχές. Για παράδειγμα, στο
Ξερομέρο, στην Αιτωλοακαρνανία στη δυτική Ελλάδα και στο νησί της Κέας στο Αιγαίο Πέλαγος, οι
κτηνοτρόφοι έχουν χρησιμοποιήσει το δάσος βελανιδιάς για βόσκηση, καθώς και τη συλλογή βελανιδιών
για χρήση στη βιομηχανία. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουν μια σταθερή και ενισχυμένη οικονομική
απόδοση κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ή άλλους τύπους κινδύνων. Πρόσφατα
υπήρξε σταδιακή εγκατάλειψη αυτού του είδους της συνδυασμένης χρήσης γης, με την τάση να κόβονται
παλιά δένδρα από δρυς για να δημιουργηθούν μονοκαλλιέργειες ελαιώνων, οι οποίοι αναμένεται να
προσφέρουν υψηλότερο εισόδημα με λιγότερη εργασία (σε σύγκριση με τη βοσκή ζώων ). Ένα άλλο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύστημα είναι η χαμηλή φυσική αναγέννηση των δέντρων. Σε αυτό το
πλαίσιο, η επιστροφή σε παραγωγικούς παλιούς τρόπους μπορεί να γίνει μια χρήσιμη καινοτομία που
επιτρέπει στους κτηνοτρόφους να αυξήσουν τα εισοδήματά τους από την παραγωγή προϊόντων υψηλής
ποιότητας και να συμβάλουν στη διατήρηση πολύτιμων δασικών εκτάσεων.

Καινοτομία 15: Αραίωση και κλάδεμα δέντρων σε δασολιβαδικά συστήματα
▪ Ιστορικό
Παραδοσιακά, οι Έλληνες αγρότες χρησιμοποιούσαν κλαδιά από δάση (κλαδονομή) για πολλούς
σκοπούς. Σήμερα υπάρχει περιορισμός, μέσω της δασικής νομοθεσίας, στην ευρεία χρήση αυτής της
πρακτικής, και αυτό έχει συντελέσει αρνητικά στην απομάκρυνση της εύφλεκτης βιομάζας στα δάση.
Ωστόσο, μια καινοτόμα επιστροφή σε αυτήν την προηγούμενη διαδικασία - τουλάχιστον σε ιδιωτική γη,
μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη.
▪ Λέξεις-κλειδιά
βελανιδιά, δασολιβαδικά συστήματα, βόσκηση, οικονομική υποστήριξη, αγροδασοπονία
▪ Μεθοδολογία
Σε ιδιωτικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι αγρότες μπορούν να κλαδέψουν τα δέντρα και να χρησιμοποιούν
τα κλαδιά για πολλαπλές χρήσεις. Τα μικρά κλαδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές. Ανάλογα
με την ποιότητα και το μέγεθός τους, τα μεγαλύτερα κλαδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φράχτες και
ως καυσόξυλα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η διαδικασία δεν θα βλάψει τα δέντρο αλλά, αντίθετα, θα
προωθήσει τη έκπτυση νέων βλαστών.
▪ Προδιαγραφές
Οι βαλανιδιές πρέπει να κλαδεύονται με συγκεκριμένο τρόπο για να προστατευτεί η ζωτικότητα των
δέντρων, σύμφωνα με τις συμβουλές των ειδικών. Η σωστή διαδικασία ευνοεί τη δημιουργία ημικυκλικής
κόμης.
▪ Αντίκτυπος
Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους αγρότες να εξοικονομούν χρήματα από ζωοτροφές, καυσόξυλα και
κόστος υλικών για περίφραξη ή / και να κερδίζουν επιπλέον εισόδημα με την πώληση της παραγόμενης
ξυλείας. Υποτίθεται ότι αυτό το κλάδεμα θα έχει επίσης θετική επίδραση στην παραγωγή των βαλανιδιών.
Επιπλέον, με αυτόν τον φυσικό τρόπο θα απομακρυνθεί η εύφλεκτη βιομάζα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο
πυρκαγιάς στα δάση. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις ότι προωθεί την επανεμφάνιση μικρών κλαδιών. Η
ημικυκλική κόμη παρέχει καταφύγιο σε πολλά πουλιά και άλλα είδη της πανίδας, αυξάνοντας τη
βιοποικιλότητα. Θα πρέπει να δωθούν οικονομικά κίνητρα στους αγρότες για να βοηθήσουν στη διατήρηση
των δασών. Η πρακτική αυτή υποστηρίζει τόσο τους αγρότες όσο και τα πολύτιμα αγροδασικά
οικοσυστήματα που συνδέονται στενά με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, καθώς και
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με την αγροτική οικονομία. Τέλος, παρακινεί τους αγρότες να διατηρήσουν και όχι να αφαιρέσουν μεγάλης
ηλικίας δέντρα από τις ιδιοκτησίες τους.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Παρόλο που τα αγροδασικά συστήματα παρέχουν πολλά προϊόντα υψηλής ποιότητας, κυρίως βιολογικά,
όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, μέλι και βότανα, οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί υποφέρουν από τη
χαμηλή οικονομική απόδοση των προϊόντων τους. Το κλάδεμα των δέντρων μπορεί να ωφελήσει τους
αγρότες οικονομικά αλλά και να συνεισφέρει στην προστασία των δασών. Η συνειδητοποίηση τέτοιων
ωφελειών θα μπορούσε να προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα στους αγρότες να διατηρήσουν τα μεγάλης
ηλικίας δέντρα.
▪ Περιορισμοί
Προς το παρόν, αυτή η διαδικασία επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς μόνο σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Αυτή η
πρακτική επιτρέπεται σήμερα υπό αυστηρές προϋποθέσεις σε δημόσια εδάφη, αλλά θα πρέπει να
επαναφερθεί ως κίνητρο στους αγρότες να διατηρήσουν αυτά τα πολύτιμα οικοσυστήματα σε ολόκληρη
τη χώρα.
▪ Επόμενα βήματα
Αυτό έχει δοκιμαστεί μόνο σε ιδιωτικά δασολιβαδικά συστήματα. Αυτό θα μπορούσε να δοκιμαστεί
περαιτέρω εάν υπήρχε διαθέσιμη χρηματοδότηση. Ένα άλλο έργο είναι η δοκιμή της χρήσης καλυμμάτων
εδάφους για τη μείωση της εξάτμισης της υγρασίας του εδάφους, τη μείωση της εύφλεκτης βιομάζας και
την ενίσχυση της αναγέννησης. Αυτή η πρακτική θα μπορούσε να συνδυαστεί με το κλάδεμα και την
αραίωση των δένδρων.
▪ Μάθετε περισσότερα
Καθ. Αναστασία Παντέρα
Τμήμα Διαχείρισης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καρπενήσι
pantera@aua.gr

Καινοτομία 16: Καθαρισμός θάμνων και σπορά ενός μίγματος γρασιδιού και
οσπρίων σε δασολιβαδικά συστήματα
▪ Ιστορικό
Οι αγρότες στην Κέα συνήθιζαν να καλλιεργούν το χώρο μεταξύ των δέντρων βαλανιδιάς με
διάφορα είδη όπως είναι τα δημητριακά και ψυχανθή για ανθρώπινη κατανάλωση και ως ζωοτροφή. Κατά
τη διάρκεια μιας συνάντησης ενδιαφερομένων στο νησί, οι αγρότες εξέφρασαν την προθυμία τους να
διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους χρήσης των αγροδασολιβαδικών συστημάτων βαλανιδιάς. Κατά την
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πιθανότητα καλλιέργειας ειδών χορτονομής κάτω από βαλανιδιές.
Για να διερευνηθεί η επίδραση της σκιάς της βαλανιδιάς στην ανάπτυξη της καλλιέργειας, δημιουργήθηκε
ένα ελεγχόμενο πείραμα σε ένα αγροδασολιβαδικό σύστημα με βαλανιδιές στη νότια πλευρά του νησιού.
Σε αυτό το σύστημα, τα δένδρα βαλανιδιάς χρησιμοποιούνται τόσο για τη συλλογή κλαδιών ως τροφή για
τα ζώα αλλά και για τη συλλογή βαλανιδιών.
▪ Λέξεις-κλειδιά
βαλανιδιά, αγροδασολιβαδικό σύστημα, βόσκηση, τροφή, οικονομική υποστήριξη
▪ Μεθοδολογία
Μετά τον καθαρισμό ενός αγροδασολιβαδικού συστήματος βαλανιδιάς από τους θάμνους,
σπέρνετε ένα μείγμα δημητριακών και ψυχανθών. Στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, η παραγωγή
μπορεί είτε να συλλεχθεί είτε να χρησιμοποιηθεί για απευθείας βόσκηση.
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▪ Προδιαγραφές
Υπάρχει ποικιλία ειδών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην συγκαλλιέργεια με τα δένδρα,
ανάλογα με την περιοχή.
▪ Αντίκτυπος
Ακόμα κι αν η σκιά των δέντρων περιορίσει την παραγωγή κάτω από αυτά, η συνολική παραγωγή
είναι πιθανό να αυξηθεί, καθιστώντας αυτό ένα σχέδιο εξοικονόμησης χρημάτων, σύμφωνα με πειράματα
που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Ένα άλλο σημαντικό θετικό αποτέλεσμα
αυτής της διαδικασίας είναι ότι οι αγρότες αφαιρούν εύφλεκτη βιομάζα όταν καθαρίζουν τους θάμνους,
μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς και βοηθώντας στη διατήρηση του δάσους.
▪ Καλυπτόμενα κενά
Αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν σε όλα τα αγροδασικά
συστήματα, ενθαρρύνει τη διατήρηση των παραδοσιακών αυτών συστημάτων από τους τελικούς χρήστες
τους, τους αγρότες, παρέχοντας οικονομικά κίνητρα για τη διατήρησή τους. Αυτό είναι σημαντικό
δεδομένου ότι αυτά τα πολύτιμα αγροδασικά οικοσυστήματα συνδέονται στενά με τη φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Παρέχουν επίσης πολλά υψηλής ποιότητας, κυρίως βιολογικά
προϊόντα, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, μέλι και βότανα, συμβάλλοντας έτσι πολύ στην αγροτική
οικονομία.
▪ Περιορισμός
Τα είδη που περικλείονται πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά από ειδικούς για να διασφαλίζεται η
συμβατότητα με τις περιβαλλοντικές και τις άλλες συνθήκες συγκαλλιέργειας.
▪ Επόμενα βήματα
Για την αξιολόγηση των πολλαπλών οφελών από την χρήση των αγροδασικών συστημάτων, έχουν
γίνει διάφορες πειραματικές διαδικασίες στα πλαίσιο υλοποίησης του έργου AGFORWARD. Αυτή η
πρακτική έχει επίσης δοκιμαστεί σε άλλες χώρες. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά σε όλες τις
περιπτώσεις. Διαφορετικά μίγματα σπόρων θα μπορούσαν επίσης να δοκιμαστούν σε διαφορετικές
περιοχές.
▪ Μάθετε περισσότερα
Καθ. Αναστασία Παντέρα
Τμήμα Διαχείρισης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Γεωπονικό Πανεπι
στήμιο Αθηνών, Καρπενήσι
pantera@aua.gr
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Το πρόγραμμα LIVINGAGRO χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ENI
CBC για τη Μεσόγειο Θάλασσα 2014-2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου LIVINGAGRO ανέρχεται σε 3,3 εκατ. € με συνεισφορά της
ΕΕ ύψους 2,9 εκατ. € (90%).
Η δημοσίευση αυτή εκπονήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC για τη Μεσόγειο Θάλασσα. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση των δομών διαχείρισης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα ENI CBC για τη Μεσόγειο Θάλασσα 2014-2020 είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία
διασυνοριακής συνεργασίας (ΚΤΚ) που χρηματοδοτείται από το European Neighborhood Instrument
(ENI). Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμης οικονομικής,
κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση και
να αξιοποιήσει τα εδάφη και τις αξίες των συμμετεχουσών χωρών. Οι ακόλουθες 13 χώρες
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος,
Μάλτα, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Ισπανία, Τυνησία. Η Διαχειριστική Αρχή (JMA) είναι η Αυτόνομη
Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία). Οι επίσημες γλώσσες του προγράμματος είναι τα αραβικά, τα
αγγλικά και τα γαλλικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.enicbcmed.eu.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαρτίζεται από 27 κράτη μέλη που αποφάσισαν να συνδέσουν σταδιακά την
τεχνογνωσία, τους πόρους και τα στόχους τους. Μαζί, σε μια περίοδο διεύρυνσης 50 ετών, έχουν
δημιουργήσει μια ζώνη σταθερότητας, δημοκρατίας και αειφόρου ανάπτυξης, διατηρώντας
παράλληλα την πολιτιστική πολυμορφία, την ανεκτικότητα και τις ατομικές ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεσμεύεται να μοιραστεί τα επιτεύγματά της και τις αξίες της με χώρες και λαούς πέρα από τα
σύνορά της.
CONTACTS
Fo.Re.S.T.A.S. ( LIVINGAGRO project συντονιστής Φορέας)
Viale Luigi Merello, 86 • 09123 Κάλιαρι • Ιταλία
Tel. +39 070 279 91 • LIVINGAGRO.project@forestas.it
www.enicbcmed.eu/projects/ LIVINGAGRO
www.facebook.com/ LIVINGAGRO
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