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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 2.9 εκατ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω
του προγράμματος 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 στα πολυ-λειτουργικά συστήματα της ελιάς (Living Lab 1) και στα βοσκοτόπια (Living Lab
2) .

Αναμενόμενα αποτελέσματα
✓ Δημιουργία δύο εργαστηρίων (Living Labs) με θέμα τα πολυλειτουργικά συστήματα της ελιάς και τα
βοσκοτόπια με στόχο τον εντοπισμό όλων των ενδιαφερομένων σε αυτούς τους τομείς.
✓ Ίδρυση "Living Labs" μέσω συγκεκριμένων συμφωνιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
✓ Δημιουργία εξειδικευμένης ICT πλατφόρμας;
✓ Δημιουργία συμφωνίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα η οποία θα προωθήσει 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 διερεύνηση των αναγκών
καινοτομίας των επιχειρήσεων.
✓ Συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον 8 επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών για την ανάπτυξη
καινοτόμων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
✓ Διοργάνωση 6 μαθημάτων που αφορούν τη δημιουργία καινοτόμων εταιρειών / νεοσύστατων
επιχειρήσεων.
✓ Δημιουργία 10 συναντήσεων (B2B συναντήσεις) στην Ιορδανία (4 εκδηλώσεις B2B), στον Λίβανο (4
εκδηλώσεις B2B) και στην Κρήτη (2 εκδηλώσεις B2B)
✓ Ανάλυση και ανάπτυξη 10 νέων προϊόντων / υπηρεσιών για τον αγροδασοπονικό τομέα
✓

20 δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας για εταιρείες, πανεπιστήμια,
ερευνητικά ιδρύματα και το ευρύ κοινό
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Εισαγωγή
Χρήση του καταλόγου
Θα θέλαμε 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
συμπίπτουν με τις εγχώριες και παγκόσμιες προκλήσεις. Ο κατάλογος προϋποθέτει ένα ορισμένο επίπεδο
γνώσης της ελαιοκαλλιέργειας, της παραγωγής ελαιόλαδου, και της αγροδασοπονίας. Περιλαμβάνει πολύ
τεχνικούς και επιστημονικούς όρους και έννοιες μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την κατανόηση μιας
καινοτομίας. Ο κατάλογος αυτός δεν αποτελεί τεχνικό εγχειρίδιο, αλλά έναν κατάλογο που αποσκοπεί
στην επισκόπηση ορισμένων καινοτομιών οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες γι’ αυτούς που ασχολούνται
με τα πολυλειτουργικά συστήματα της ελιάς και τα βοσκοτόπια. Συμπεριλαμβάνονται στοιχεία
επικοινωνίας για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων .
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 τα πολυλειτουργικά συστήματα 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 τα πολυλειτουργικά συστήματα της ελιάς και τα βοσκοτόπια. Στη
συνέχεια προσπάθησαν να εντοπίσουν καινοτομίες που σχετίζονται με αυτές τις ανησυχίες,
συμπεριλαμβανομένων καινοτομιών που προέρχονται από μη-επιστήμονες, 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 περιλαμβάνει την αξιολόγηση του σταδίου
ωριμότητας μιας πιθανής καινοτομίας, καθώς και το είδος των προκλήσεων-αναγκών που αυτή
αντιμετωπίζει. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που εκφράστηκαν από τους ενδιαφερόμενους, η
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ερευνητική ομάδα του ΜΑΙΧ μαζί με την τεχνική ομάδα, εξέτασαν αυτές τις πληροφορίες, και ζήτησαν από
τους δημιουργούς των καινοτομιών, την περιγραφή των καινοτομιών που θα δώσουν λύσεις στις ανάγκες
αυτές.
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Μέρος 1: Επαναχρησιμοποίηση παραδοσιακών
πρακτικών διαχείρισης αγροδασολίβαδων
Στην Αγροδασοπονία, δέντρα ή θάμνοι καλλιεργούνται μέσα ή γύρω από βοσκοτόπους ή/και σε γεωργικές
καλλιέργειες. Tα δασολιβαδικά συστήματα, ένας τύπος αγροδασοπονίας που συνδυάζει τη βόσκηση των
ζώων και τα δέντρα, ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα παραδοσιακό σύστημα χρήσης γης σε πολλές
περιοχές. Για παράδειγμα, στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας στη δυτική Ελλάδα, οι κτηνοτρόφοι
χρησιμοποίησαν το δάσος βαλανιδιάς για βοσκή καθώς και για τη συλλογή βαλανιδιών από τις βαλανιδιές
για χρήση στη βιομηχανία βυρσοδεψίας. Τα αγροδασολιβαδικά συστήματα είναι ένα άλλο είδος
αγροδασοπονίας όπου η κτηνοτροφία εισάγεται στο χωράφι μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας
καλλιέργειας. Στο νησί της Κέας στο Αιγαίο Πέλαγος, οι αγρότες συνήθιζαν να καλλιεργούν δημητριακά και
όσπρια ανάμεσα σε δέντρα τόσο για κατανάλωση όσο και ως ζωοτροφή. Οι Έλληνες ελαιοκαλλιεργητές
παραδοσιακά καλλιεργούσαν ετήσιες καλλιέργειες για την πώληση προϊόντων ή για τη βοσκήση ζώων
ανάμεσα στα δέντρα τους - ή απλώς επέτρεπαν στα ζώα να βόσκουν τα άγρια φυτά στους ελαιώνες.
Τελευταία, παρατηρείται σταδιακή εγκατάλειψη αυτού του είδους της συνδυασμένης χρήσης γης, με
προτίμηση στη μονοκαλλιέργεια, όπως τα ελαιόδεντρα που καλλιεργούνται μόνα τους.
Ωστόσο, η χρήση δασών και ελαιώνων για πολλαπλούς σκοπούς έχει πολλά οφέλη. Για παράδειγμα,
εξασφαλίζει σταθερή και ενισχυμένη οικονομική απόδοση κάθε χρόνο, με μειωμένο κίνδυνο ζημιών λόγω
καιρικών συνθηκών ή άλλων κινδύνων. Η αγροδασοπονία μπορεί επίσης να αυξήσει τη βιοποικιλότητα,
να μειώσει ζιζάνια ή επιβλαβή έντομα, να μειώσει τη διάβρωση, να βελτιώσει τη δέσμευση άνθρακα και να
συμβάλει στη μείωση του κινδύνου και της σοβαρότητας των δασικών πυρκαγιών. Για αυτούς τους λόγους,
η επιστροφή στους παλιούς παραγωγικούς τρόπους μπορεί να γίνει μια χρήσιμη καινοτομία που επιτρέπει
στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να αυξήσουν τα εισοδήματά τους από την παραγωγή προϊόντων
υψηλής ποιότητας, και να βοηθήσουν στη διατήρηση των πολύτιμων δασικών εκτάσεων και ελαιώνων,
χρησιμοποιώντας βιώσιμες πρακτικές.

Καινοτομία 1: Καθαρισμός θάμνων και σπορά ενός μίγματος γρασιδιού και
οσπρίων σε αγροδασολιβαδικά συστήματα
▪

Ιστορικό
Οι αγρότες στην Κέα συνήθιζαν να καλλιεργούν το χώρο μεταξύ των δέντρων βαλανιδιάς με
διάφορα είδη δημητριακών και ψυχανθών, τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση όσο 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 χρησιμοποιήθηκαν τόσο για τη συλλογή κλαδιών ως τροφή για τα ζώα όσο και
για τη συλλογή βαλανιδιών.

▪

Λέξεις-κλειδιά
βαλανιδιά, αγροδασολιβαδικό σύστημα, αγροδασικό σύστημα, βόσκηση, τροφή, οικονομική
υποστήριξη

▪

Μεθοδολογία
Μετά τον καθαρισμό ενός αγροδασολιβαδικού συστήματος βαλανιδιάς από τους θάμνους,
σπέρνεται 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
Μια ποικιλία ειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην συγκαλλιέργεια με τα δένδρα, ανάλογα με την
περιοχή.

▪

Αντίκτυπος
Ακόμα κι αν η σκιά των δέντρων περιορίσει την παραγωγή των υπό συγκαλλιέγεια φυτών, η
συνολική παραγωγή είναι πιθανό να αυξηθεί, δημιουργώντας έτσι ένα σχέδιο εξοικονόμησης
χρημάτων, σύμφωνα με πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι οι αγρότες αφαιρούν εύφλεκτη
βιομάζα καθαρίζοντας τους θάμνους, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς βοηθώντας έτσι να
διατηρηθεί το δάσος.

▪

Καλυπτόμενα κενά
Αυτή η παραδοσιακή συγκαλλιέργεια, η οποία χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν σε όλα τα
αγροδασικά συστήματα, ενθαρρύνει τη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών από τους αγρότες,
παρέχοντας παράλληλα, 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 και υψηλής ποιότητας, βιολογικά
κυρίως προϊόντα, όπως γαλακτοκομικά, κρέας, μέλι και βότανα, συμβάλλοντας έτσι, στην αγροτική
οικονομία.

▪

Περιορισμός
Τα ετήσια είδη πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά από ειδικούς ώστε να διασφαλίζεται η
συμβατότητα τους με τις εκάστοτε συνθήκες ή και την περιορισμένη διαθεσιμότητα φωτός.

▪

Επόμενα βήματα
Για την αξιολόγηση των πολλαπλών οφελών από την χρήση των αγροδασικών συστημάτων,
έχουν γίνει διάφορες πειραματικές μελέτες 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 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καρπενήσι
pantera@aua.gr

Καινοτομία 2: Αραίωση και κλάδεμα δέντρων σε δασολιβαδικά συστήματα
▪

▪

Ιστορικό
Παραδοσιακά, οι Έλληνες αγρότες χρησιμοποιούσαν κλαδιά από δάση (κλαδονομή) για πολλούς
σκοπούς. Μία από τις πιο σημαντικές χρήσεις τους ήταν για τη διατροφή των ζώων, κυρίως των
αιγών, η οποία ήταν μεγάλης διατροφικής αξίας, απαλλαγμένη από φυτοφάρμακα και λοιπά
χημικά πρόσθετα που πιθανώς να υπάρχουν σε ετήσιες καλλιέργειες. 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
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▪

Μεθοδολογία
Σε ιδιωτικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι αγρότες μπορούν να κλαδεύουν 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 έκπτυξη 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 δοθούν 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 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 αλλά και άρση των απαγορεύσεων. Είναι
ιδιαίτερης σημασίας, για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και για την προστασία του
περιβάλλοντος, η διατήρηση αυτής της παραδοσιακής πρακτικής με την άρση των απαγορεύσεων
της νομοθεσίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση όλων των
εμπλεκόμενων φορών, όπως είναι οι αγρότες και οι φορείς πολιτικών αποφάσεων, έτσι ώστε να
αναδειχτεί η ιδιαίτερη αξία αυτών των παραδοσιακών δασολιβαδικών συστημάτων.

▪

Μάθετε περισσότερα
Καθ. Αναστασία Παντέρα
π. Σπυρίδων Μποτονάκης, MSc
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Τμήμα Διαχείρισης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καρπενήσι
pantera@aua.gr

Καινοτομία 3: Προσαρμοζόμενη διαχείριση βόσκησης
▪

Ιστορικό
Η προσαρμοζόμενη διαχείριση της βόσκησης βασίζεται στην έννοια της ολιστικής διαχείρισης, η
οποία εστιάζει σε οικολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς και αναγνωρίζει ότι το λιβάδι
όχι μόνο παρέχει θρεπτικά στοιχεία στα μηρυκαστικά, αλλά συμβάλλει επίσης στη αύξηση της
γονιμότητας των εδαφών. Αυτή η προσέγγιση εμπνεύστηκε από τα μοτίβα βόσκησης άγριων
φυτοφάγων που περιφέρονται ελεύθερα σε μεγάλα λιβάδια. Αυτά τα ζώα περνούν λίγο χρόνο σε
μια μικρή περιοχή πριν προχωρήσουν, αφήνοντας πίσω τους συμπυκνωμένη κοπριά και ούρα
καθώς και σημαντικά φυτικά υπολείμματα τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος,
συμπεριλαμβανομένου του υπολειπόμενου ριζικού υλικού. Αυτά συνεισφέρουν στην οργανική ύλη
του εδάφους και στον κύκλο των θρεπτικών στοιχείων. Ένας στόχος του έργου LIFE Regenerate
είναι να δοκιμάσει την εκ περιτροπής βόσκηση πολλών ειδών και την προσαρμογή της σε
συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να βελτιωθεί το φυσικό κεφάλαιο και να
βελτιστοποιηθούν τα εμπορικά πλεονεκτήματα των γεωργικών συστημάτων. Ο κύριος στόχος του
LIFE Regenerate είναι να αποδείξει ότι τα μεσογειακά δασολιβαδικά συστήματα μπορούν να είναι
αυτάρκη και κερδοφόρα εάν οι αγρότες χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους
και παράγουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Η προσαρμοζόμενη διαχείριση της βόσκησης
μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες να δημιουργήσουν αυτάρκεις, κερδοφόρες εκμεταλλεύσεις.

▪

Λέξεις-κλειδιά
Βόσκηση, πολλαπλή βοσκή, βόσκηση πολλών ειδών, γονιμότητα του εδάφους, εκ περιτροπής
βόσκηση, προσαρμοστική διαχείριση βόσκησης, δασολιβαδικά συστήματα

▪

Μεθοδολογία
Η προσαρμοζόμενη βόσκηση είναι μια στρατηγική που ενσωματώνει σύντομους χρόνους
βόσκησης με σχετικά υψηλές πυκνότητες ζωικού κεφαλαίου και μία περίοδο αποκατάστασης
αρκετά μεγάλη για την αποτροπή της υπερβόσκησης, την προώθηση της βέλτιστης ανάπτυξης
της φυτικής κοινότητας και τη βελτίωση της γονιμότητας και της ποιότητας του εδάφους. Αρχικά
θα πρέπει να υπολογιστεί μία επαρκή βοσκοφόρτωση (ο αριθμός των ζώων ανά μονάδα
επιφάνειας) και να γίνει ένα σχέδιο για την κυκλική κίνηση των ζώων με βάση των διαθέσιμων
χώρων εκτροφής τους. Η βόσκηση εφαρμόζεται βάση του καθιερωμένου προγράμματος, αν και
το πρόγραμμα βόσκησης είναι ευέλικτο δηλαδή προσαρμοζόμενο ώστε να λαμβάνει υπόψη τη
διαχρονική και εποχιακή κλιματική μεταβλητότητα, τις κτηνοτροφικές απαιτήσεις, τους στόχους της
εκτροφής και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να αλλάζουν με το χρόνο.

▪

Αντίκτυπος
Το έργο LIFE Regenerate ενθαρρύνει τη σύγχρονη βόσκηση από διάφορα είδη ζώων προκειμένου
να εκμεταλλευτεί τη συμπληρωματικότητα των συμπεριφορών βοσκής. Η προσαρμοζόμενη
διαχείριση βόσκησης λειτουργεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί φράχτες, καθώς
αυτοί μετακινούνται εύκολα όταν οι κτηνοτρόφοι μετακινούνται σε διαφορετική περιοχή βοσκής.
Επιπλέον, για να λειτουργήσει καλά η προσαρμοζόμενη διαχείριση της βόσκησης απαιτεί έναν
καινοτόμο σχεδιασμό ποτίστρων για τα ζώα. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης
ασθενειών μέσω του νερού, προτείνουμε μια καινοτομία που προτείνεται από το έργο LIFE
Regenerate που ονομάζεται «Έξυπνα Σημεία Νερού» (Smart Water Points). Το σύστημα
«Έξυπνα Σημεία Νερού» αποτελείται από μια κύρια λίμνη ή δεξαμενή νερού σε μια κεντρική
τοποθεσία. Από το κεντρικό σημείο ύδρευσης, το νερό θα διανέμεται στις μάντρες όπου βόσκουν
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εκείνη τη στιγμή τα ζώα, χρησιμοποιώντας μία επιπλέουσα αντλία και ανθεκτικούς σωλήνες. Όταν
τα ζώα μετακινηθούν σε άλλο σημείο βοσκής, η ποτίστρα στο επόμενο σημείο βόσκησης θα
καθαριστεί και στη συνέχεια το νερό θα παρέχεται εκεί. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η
πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με το πόσιμο νερό τα άγρια ζώα.
▪

Καλυπτόμενα κενά
Μια καλά σχεδιασμένη εναλλαγή ζώων μπορεί να βελτιώσει την καλή διαβίωση των ζώων, να
βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των βοσκοτόπων, να εξασφαλίσει μια
ομοιογενή κατανομή της ζωικής κοπριάς στο έδαφος και να εγγυηθεί περιόδους ανάπαυσης
αρκετή για να ξεκουραστεί το κοπάδι μετά τη βοσκή. Το γεγονός αυτό αντίστοιχα βελτιώνει τη
γονιμότητα του εδάφους και μειώνει τη διάβρωση του εδάφους, η οποία θα οδηγήσει σε
αναγέννηση και διατήρηση των βοσκοτόπων στο χρόνο.

▪

Περιορισμοί
Αυτή η καινοτομία μειώνει τον κίνδυνο τόσο της υποβόσκησης όσο και της υπερβόσκησης,
αποφεύγοντας έτσι τον αρνητικό αντίκτυπο της συνεχούς βόσκησης στην παραγωγικότητα και την
ποιότητα των βοσκοτόπων και μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της βόσκησης των ζώων στη
γονιμότητα του εδάφους και στη διατήρηση των βοσκοτόπων. Όταν η υποβλάστηση είναι πυκνή
και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικοί φράχτες, είναι απαραίτητο να διαχωριστούν οι
χώροι βοσκής χρησιμοποιώντας μεταλλικούς φράχτες, που είναι πιο δύσκολο και απαιτούν
περισσότερο χρόνο για να τοποθετηθούν. Αυτό σημαίνει καθάρισμα της υποβλάστησης με
δαπανηρές, χρονοβόρες παρεμβάσεις καθαρισμού. Η εφαρμογή του συστήματος
προσαρμοζόμενης βόσκησης απαιτεί υψηλά επίπεδα χρόνου, οργανωτικών δεξιοτήτων και
γνώσεων, τα οποία μπορεί να μην είναι πάντα άμεσα διαθέσιμα σε ένα αγρόκτημα, οδηγώντας
στην ακόμα χαμηλή και/ή αργή υιοθέτησή του.

▪

Επόμενα βήματα
Η συνδυασμένη χρήση διαφορετικών καινοτομιών μπορεί να προσφέρει οφέλη σε δασολιβαδικά
περιβάλλοντα: η προσαρμοζόμενη διαχείριση βόσκησης, οι αόρατοι φράκτες, τα συστήματα Smart
Water Point και η βόσκηση ακριβείας θα μπορούσαν όλα να είναι χρήσιμα, ειδικά σε βοσκόμενες
δασικές εκτάσεις μεγάλης κλίμακας.

▪

Μάθετε περισσότερα
Dr. Giovanna Seddaiu
Associate Professor of Agronomy and Crop Science
Department of Agricultural Sciences
University of Sassari
gseddaiu@uniss.it
+39 3280431585
https://regenerate.eu

Καινοτομία 4: Βόσκηση ζώων σε αγροδασικά συστήματα ελιάς
▪

Ιστορικό
Υπολογίζεται ότι οι ελαιώνες καλύπτουν μια έκταση 700.000 εκταρίων στην Ελλάδα, με 124.311
εκτάρια να σχηματίζουν αγροδασικά συστήματα σε συνδυασμό με διάφορες καλλιέργειες ή
λιβαδική βλάστηση στον υπόροφο των δέντρων. Η βλάστηση του υπορόφου αποτελείται κυρίως
από ποώδη βλάστηση για βόσκηση ζώων, λαχανικά και διάφορες καλλιέργειες όπως δημητριακά
και όσπρια. Τα αγροδασικά συστήματα ελιάς έχουν πυκνότητα 50-100 ώριμα δέντρα ανά εκτάριο
και αποτελούν μια παραδοσιακή μορφή χρήσης της γης που απαντάται σε όλα τα μέρη της χώρας
που έχουν ήπιο μεσογειακό κλίμα. Σχεδόν όλα τα ελαιόδεντρα στα παραδοσιακά συστήματα,
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προέρχονται από αγριελιές που έχουν εμβολιαστεί σε ύψος 2 μέτρων για να αποφευχθεί η
καταστροφή από τη βόσκηση των ζώων, κυρίως των αιγών. Τα ζώα που βόσκουν στον υπόροφο
αγροδασικών συστημάτων ελιάς μπορεί να είναι πρόβατα, βοοειδή, κατσίκες, ακόμη και μέλισσες,
χοίροι ή κοτόπουλα, που αξιοποιούν την υπόροφη βλάστηση η τα σπαρμένα δημητριακά (π.χ.
βρώμη, σιτάρι, κριθάρι).
▪

Λέξεις κλειδιά
Αγροδασικά συστήματα ελιάς, βόσκηση ζώων, παραδοσιακή πρακτική, ποώδης βλάστηση, μικρή
πυκνότητα δέντρων, μεγάλη ηλικία δένδρων, παραγωγικότητα υπορόφου, διατροφή ζώων,
παραγωγή σιτηρών, παραγωγή σανού, εισόδημα των αγροτών.

▪

Μεθοδολογία
Τα παραδοσιακά αγροδασικά συστήματα ελιάς απαντώνται σε περιοχές με χαμηλό έως μέτριο
υψόμετρο και τα δέντρα είναι διάσπαρτα μέσα στο χωράφι ή φυτεύονται σε γραμμές. Στην πρώτη
κατηγορία, η ποώδης βλάστηση του υπορόφου παράγει ζωοτροφή από τις αρχές του φθινοπώρου
έως τα τέλη της άνοιξης. Επιπλέον, όταν υπάρχουν θάμνοι, τότε τα ζώα και ιδιαίτερα οι αίγες
μπορεί να βόσκουν για την καλοκαιρινή περίοδο. Η μόνη περίοδος που διακόπτεται η βοσκή είναι
η εποχή της συγκομιδής της ελιάς, συνήθως από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, ο φυτευτικός σύνδεσμος των δέντρων είναι συνήθως 10Χ10
μ. Ανάμεσα στις σειρές των δέντρων οι αγρότες καλλιεργούν δημητριακά (βρώμη, κριθάρι, σιτάρι
κ.λπ.) για την παραγωγή καρπών ή/και ψυχανθή (βίκος, ρεβίθια κ.λπ.) για σανό και βελτίωση του
εδάφους (ο χρόνος σποράς είναι συνήθως από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου μετά
τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου και τη συλλογή του καρπού των δέντρων. Σε αρκετές
περιπτώσεις οι αγρότες καλλιεργούν και μείγματα δημητριακών με ψυχανθή για παραγωγή σανού.
Τα ζώα μπορεί να βόσκουν την καλαμιά
μετά τη συγκομιδή των δημητριακών ή
των μειγμάτων.

▪

Προδιαγραφές
Στην πρώτη περίπτωση, όπου έχουμε
αυτοφυή βλάστηση στον υπόροφο των
δέντρων ελιάς, βασικός παράγοντας είναι
η διαχείριση της βόσκησης συμπεριλαμβανομένης της βοσκοϊκανότητας, της
βοσκοφόρτωσης, του χρόνου βοσκής,
του συστήματος εκτροφής κ.λπ. Στη
δεύτερη
περίπτωση
ο
βασικός
παράγοντας είναι η διαχείριση των
δέντρων (κλάδεμα, διαχείριση κομμένων
κλαδιών, χρόνος συγκομιδής κλπ.).

▪

Εικόνα 1: Συγκαλλιέργεια ελιάς με κριθάρι σε ελαιώνα στην
Ελλάδα (από Κωνσταντίνο Μαντζανά)

Επίπτωση
1. Βελτιώνει το μικροκλίμα των αγροδασικών συστημάτων ελιάς.
2. Παρέχει καλλιέργεια χαμηλών εισροών.
3. Μειώνει το κόστος για τα λιπάσματα λόγω της κοπριάς από τα ζώα που βόσκουν.
4. Παρέχει αποτελεσματική χρήση της βλάστησης του υπορόφου.
5. Αυξάνει το εισόδημα του αγρότη με τα κτηνοτροφικά προϊόντα.
6. Αυξάνει την ποικιλία των φυτών και των ζώων.
7. Η συγκαλλιέργεια με δημητριακά και ψυχανθή βελτιώνει την παραγωγικότητα των δέντρων.
8. Παρέχει χλωρή λίπανση στο έδαφος.
9. Το ριζικό σύστημα της ελιάς βοηθά στο φιλτράρισμα των βαθύτερων στρωμάτων του εδάφους
και στην αποφυγή της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.
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▪

Καλυπτόμενα κενά
Τα αγροδασικά συστήματα ελιάς βελτιώνουν το εισόδημα των αγροτών και παρέχουν έσοδα από
περισσότερες από μία πηγές, όπως ελαιόλαδο (ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές), κτηνοτροφικά
προϊόντα (γαλακτοκομικά και παραγωγή κρέατος), σπόροι δημητριακών και σανό ψυχανθών για
τη διατροφή των ζώων, με αποτέλεσμα ένα αειφορικό σύστημα παραγωγής.

▪

Περιορισμοί
Τα παραδοσιακά και σύγχρονα αγροδασικά συστήματα ελιάς δεν αρδεύονται και η
παραγωγικότητά τους εξαρτάται κυρίως από την ετήσια βροχόπτωση. Τα ξηρά έτη μπορεί να
έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση τη συνολικής παραγωγής.

▪

Επόμενα βήματα/ πιθανή επέκταση
Τα προϊόντα των αγροδασικών συστημάτων ελιάς μπορούν να αποκτήσουν τοπικές ετικέτες και
να βοηθήσουν το εισόδημα των αγροτών και την τοπική οικονομία.

▪

Περισσότερες πληροφορίες
Κωνσταντίνος Μαντζανάς, PhD
Eρευνητικό και διδακτικό προσωπικό
Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας
Τμήμα Δασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τηλ.: +30 2310 992734
Fax : +30 2310 992729
κινητό : +306974032591
Email: konman@for.auth.gr
Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο (www.agroforestry.gr)
Sub-Delegate of European Agroforestry Federation (EURAF) (euraf.isa.utl.pt)

Καινοτομία 5: Ελαιόδεντρα, άγρια σπαράγγια και κοτόπουλα ελευθέρας
βοσκής στην πολυκαλλιέργεια
▪

Ιστορικό
Τα ελαιόδεντρα καλλιεργούνταν συνδυαστικά με άλλες καλλιέργειες και/ή για βόσκηση στην ίδια
περιοχή. Η εξειδίκευση των καλλιεργειών οδήγησε, στις περισσότερες περιπτώσεις, στην
εγκατάλειψη τέτοιων πολυκαλλιεργειών, με αποτέλεσμα την εφαρμογή μονοκαλλιέργειας ελιάς με
συχνή άροση του εδάφους αλλά χωρίς άλλη συγκαλλιέργεια ή εφαρμογή κοπριάς. Αυτό μείωσε τη
γονιμότητα του εδάφους με αύξηση της διάβρωσής του, ειδικά σε επικλινή εδάφη. Για την αποφυγή
περαιτέρω ζημιών, υιοθετείται συχνά η προσωρινή ή μόνιμη κάλυψη του εδάφους με φυτικά
υπολείμματα (mulching), δημιουργώντας ένα «πράσινο προστατευτικό κάλυμμα». Εάν λοιπόν θα
πρέπει να διατηρηθεί ένα πράσινο κάλυμμα, γιατί να μην χρησιμοποιήσετε κάτι που μπορεί να
παράγει πρόσθετο εισόδημα; Τα άγρια σπαράγγια (Asparagus acutifolius) είναι ένα φυσικό
πολυετές λαχανικό που αναπτύσσεται καλά κάτω από τη μέτρια σκιά που δημιουργούν τα
ελαιόδεντρα. Τα βλαστάρια του καταναλώνονταν από αμνημονεύτων χρόνων, αλλά το φυτό
συνήθως δεν καλλιεργείται. Ωστόσο, η καλλιέργειά του σε ελαιώνα δίνει μια ευκαιρία για αύξηση
του εισοδήματος και της παραγωγικότητας. Επιπλέον, η ύπαρξη ορνίθων στον ίδιο οπωρώνα
μπορεί να αυξήσει περαιτέρω το εισόδημα των αγροτών, καθώς και την αντιμετώπιση των ζιζανίων
που τα σπαράγγια δεν μπορούν να εξαλείψουν διαφορετικά.

▪

Λέξεις κλειδιά
Ελαιόδεντρα, ελαιοκαλλιέργεια, ελαιοπαραγωγή, άγρια σπαράγγια, σπαράγγια, κοτόπουλα
ελευθέρας βοσκής, πολυκαλλιέργεια, αγροδασοπονία, εκτίμηση κύκλου ζωής, περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, διαχείριση ζιζανίων, λίπανση, κρέας, πουλερικά
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▪

Μεθοδολογία
Τα σπαράγγια μπορούν να καλλιεργηθούν κατά μήκος των σειρών των δέντρων, αφήνοντας το
ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο για την κίνηση των μηχανημάτων. Μπορούν επίσης να καλλιεργηθούν
μεταξύ των σειρών, αλλά αυτό μπορεί να περιορίσει τον τύπο του εξοπλισμού που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στον ελαιώνα. Η παρουσία σπαραγγιών δυσχεραίνει τον έλεγχο των ζιζανίων στον
ελαιώνα. Ωστόσο, τα ζώα μπορούν να παρέχουν καλή διαχείριση των ζιζανίων, καθώς και
λίπανση. Τα μεγάλα ζώα είναι ως επί το πλείστον ασυμβίβαστα, επομένως θα πρέπει να
προτιμώνται μικρότερα ζώα. Τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής αντιπροσωπεύουν μια καλή λύση:
δεν βλάπτουν τα σπαράγγια ή τα ελαιόδεντρα (μπορούν να καταστρέψουν (καταναλώσουν) τα
«λαίμαργα» της ελιάς όταν πρωτοβγούν και είναι τρυφερά: αυτό είναι ένα πρόσθετο πλεονέκτημα).
Δύο κύκλοι των 1000 κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής ανά εκτάριο (ha) μπορούν να εκτραφούν
στον ελαιώνα: ένας την άνοιξη, πριν και/ή μετά τη συγκομιδή των σπαραγγιών (αλλά όχι κατά τη
διάρκεια της συγκομιδής), και μία το φθινόπωρο (τις δύο εποχές που αναπτύσσονται τα ζιζάνια
και χρειάζονται έλεγχο). Κατά τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες, τα ζιζάνια δεν
αναπτύσσονται σημαντικά λόγω ξηρασίας και ψύχους αντίστοιχα, τουλάχιστον στα μεσογειακάεύκρατα κλίματα, επομένως δεν χρειάζεται έλεγχος. Αυτό δίνει στον οπωρώνα ένα διάλειμμα από
την πίεση βόσκησης και παρέχει αρκετό χρόνο για φυσική υγιεινή, αποφεύγοντας έτσι τη
συγκέντρωση παρασίτων. Σε άλλα κλίματα, η περίοδος για τους κύκλους μπορεί να προσαρμοστεί
ανάλογα με το πότε υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για έλεγχο των ζιζανίων.

▪

Προδιαγραφές
Τα άγρια σπαράγγια είναι πολυετή. Μόλις εγκατασταθούν, δεν απαιτείται άροση του εδάφους,
γεγονός που βοηθά στην πρόληψη της διάβρωσης. Τα φυτά των σπαραγγιών μπορούν να
μεταφυτευθούν την άνοιξη ή το φθινόπωρο κατά μήκος των σειρών των δέντρων με 2,5-3 φυτά
ανά μέτρο σειράς (4-5 χιλιάδες φυτά/εκτάριο). Εάν καλλιεργούνται επίσης ανάμεσα στις σειρές των
δέντρων, οι σειρές θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον ένα μέτρο μεταξύ τους (20-25 χιλιάδες
φυτά/στρέμμα) ή πιο μακριά, εάν δεν εμποδίζουν την κίνηση των μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται στον ελαιώνα. Τα νεαρά φυτά πρέπει να ποτίζονται κατά τη διάρκεια του πρώτου
έτους, είτε τακτικά είτε όταν είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να είναι σε θέση να
καλύψουν τις ανάγκες τους σε πότισμα με τις βροχοπτώσεις καθώς και τα ελαιόδεντρα. Εάν τα
δέντρα αρδεύονται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο σύστημα (στάγδην) άρδευσης τόσο για τα
δέντρα όσο και για τα σπαράγγια, βελτιστοποιώντας την επένδυση. Η κοπριά ή η λίπανση με άλλα
οργανικά υλικά είναι ιδιαίτερα ενδεδειγμένη για τα σπαράγγια και θα ωφελήσει και τα δέντρα. Τα
άγρια σπαράγγια γίνονται παραγωγικά μετά από περίπου 2-4 χρόνια από τη μεταφύτευση και η
απόδοση για καλά καλλιεργημένα φυτά είναι περίπου 50-100 γραμμάρια/φυτό, άρα περίπου 200500 kg/ha με φυτά κατά μήκος σειρών δέντρων ή 1000-2000 kg/ χα με φυτά και στις ενδιάμεσες
σειρές των δέντρων.
Τα κρεατοπαραγωγικά κοτόπουλα θα πρέπει να εισάγονται στον ελαιώνα για βοσκή από την ηλικία
των τριών εβδομάδων έως ότου είναι έτοιμα για την αγορά (ύστερα από περίπου τρεις μήνες για
τις αργά αναπτυσσόμενες φυλές που είναι πιο κατάλληλες για συστήματα ελεύθερης βοσκής). Η
καλή περίφραξη κατά των αρπακτικών είναι συνήθως απαραίτητη. Ένας σκύλος φύλακας μπορεί
επίσης να είναι πολύ αποτελεσματικός κατά των αρπακτικών. Δύο κύκλοι των 1000
κοτόπουλων/εκτάριο θα προσφέρουν πλήρη ξεβοτάνισμα και λίπανση για τον οπωρώνα. Παρά τη
βοσκή, τα κοτόπουλα θα καταναλώνουν σχεδόν τόση ζωοτροφή όση θα καταναλώνουν χωρίς τη
βοσκή, αλλά η ποιότητα του κρέατος και η καλή διαβίωση των ζώων θα αυξηθούν ενώ το κόστος
καλλιέργειας (για βοτάνισμα και λίπανση) θα μειωθεί.

▪

Επίπτωση
Μια ανάλυση κύκλου ζωής έδειξε τα μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη αυτής της πολυκαλλιέργειας,
αποδεικνύοντας ότι με την εφαρμογή φυσικών τρόπων αντιμετώπισης ζιζανίων και λίπανσης, τα
κοτόπουλα μειώνουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελαιοκαλλιέργειας. Γίνονται
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οικονομικές αναλύσεις, αλλά είναι ήδη σαφές ότι αυτή η πολυκαλλιέργεια αυξάνει τη συνολική
απόδοση ανά μονάδα επιφάνειας προσφέροντας τη δυνατότητα ύπαρξης περισσότερων
καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Έτσι θα παρέχει περισσότερα έσοδα από τις διαφορετικές
καλλιέργειες.
▪

Καλυπτόμενα κενά
Οι πολυκαλλιέργειες είναι συχνά πιο παραγωγικές και καλύτερες για το περιβάλλον από τις
μονοκαλλιέργειες, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιούνται οι σωστοί συνδυασμοί καλλιεργειών. Τα
άγρια σπαράγγια φαίνεται να είναι μια καλή συγκαλλιέργεια στους ελαιώνες. Ωστόσο, η
συγκαλλιέργεια περιπλέκει τη διαχείριση των ζιζανίων και της λίπανσης. Η χρήση κοτόπουλων
ελευθέρας βοσκής για να κάνετε και τις δύο εργασίες είναι μια φυσική, οικονομικά αποδοτική λύση
που παρέχει επίσης πρόσθετη απόδοση από τον ίδιο αγρό. Τα ζώα ελευθέρας βοσκής χρειάζονται
καταφύγιο ενάντια στις καιρικές συνθήκες. Τα ελαιόδεντρα παρέχουν τέτοιο καταφύγιο,
βελτιώνοντας τον χρόνο και την εμβέλεια της βόσκησης, καθώς και την ευημερία των ζώων.
Συνοψίζοντας: ο συνδυασμός ελαιόδεντρων, άγριων σπαραγγιών και κοτόπουλων ελευθέρας
βοσκής μπορεί να ωφελήσει τον ελαιώνα και το ζωικό κεφάλαιο καθώς και να αυξήσει το εισόδημα
των αγροτών.

▪

Περιορισμοί
Μπορεί να μην είναι πάντα δυνατό να διαφοροποιηθεί η παραγωγή σε μικρή κλίμακα, ειδικά για
κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η περίφραξη είναι συνήθως απαραίτητη και δαπανηρή. Οι αργά
αναπτυσσόμενες ράτσες κοτόπουλου είναι καλύτεροι βοσκοί, αλλά έχουν χαμηλή απόδοση
μετατροπής της τροφής τους (σε προϊόν-κρέας), επομένως το κρέας τους έχει υψηλότερο κόστος
παραγωγής και μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Για αποτελεσματικό ξεβοτάνισμα και
λίπανση, η βόσκηση πρέπει να είναι ομοιόμορφη. Αυτό απαιτεί τη συχνή μετακίνηση των κλωβών
(κοτετσιών) στο χώρο ή/και τη διαχείριση των ζώων για την ενθάρρυνση της ομοιόμορφης βοσκής.
Διαφορετικά θα υπάρξει υπερβόσκηση και συμπίεση του εδάφους και ρύπανση σε ορισμένες
περιοχές και ανεπαρκής έλεγχος και λίπανση σε άλλες περιοχές.

▪

Επόμενα βήματα/ πιθανή επέκταση
Είναι επιθυμητή η επιλογή φυλών που συνδυάζουν επαρκείς ικανότητες βόσκησης με μεγαλύτερη
απόδοση τροφής. Τα κοτόπουλα μπορεί να παρεμβαίνουν θετικά στον κύκλο του δάκου της ελιάς,
καταστρέφοντας προνύμφες στο έδαφος, και πιθανώς ελέγχοντας τα σκαθάρια των σπαραγγιών ή
τον ρυγχίτη, χρειάζεται όμως περισσότερη έρευνα σε αυτούς τους τομείς. Θα μπορούσε επίσης
να γίνει περισσότερη προσπάθεια προώθησης της εμπορίας βιώσιμων αγροδασικών προϊόντων,
ώστε να προσφέρουν στους αγρότες ακόμη καλύτερες τιμές. Θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν
τρόποι συνεργασίας των αγροτών για να δημιουργήσουν τις οικονομίες κλίμακας που είναι
απαραίτητες για να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος από αυτό το αγροδασικό σύστημα.

▪

Επόμενα βήματα/ πιθανή επέκταση
Adolfo Rosati, PhD
Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας και Οικονομίας Ιταλίας
Σπολέτο (CREA)
Ιταλία
adolfo.rosati@crea.gov.it
Παρουσίαση: https://www.youtube.com/watch?v=4ZWm4v95I_I
Ενημερωτικό φυλλάδιο:
https://www.agforward.eu/documents/leaflets/19_Olive_asparagus_innovation_leaflet.pdf
Βίντεο (στα Ιταλικά): https://www.youtube.com/watch?v=ALw73WwUr2o
Οδηγίες χρήσηες (στα Ιταλικά):
https://www.researchgate.net/publication/282653171_Manuale_per_la_coltivazione_consociata_
Olivo_Asparago_selvatico_Pollo_rustico
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Μέρος 2: Συγκαλλιέργεια και προετοιμασία για την αλλαγή
του κλίματος 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. Έτσι, 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)
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). Η αλλαγή των ζωνών καλλιέργειας, η εξάντληση της οργανικής ύλης, η ερημοποίηση, η
υποβάθμιση των υδάτινων πόρων και άλλες προκλήσεις καθιστούν επιτακτική ανάγκη την προετοιμασία
της καλλιέργειας της ελιάς για το μέλλον, για παράδειγμα, με συγκαλλιέργεια και χρησιμοποιώντας δέντρα
που μπορούν να αντισταθούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Καινοτομία 6: Συγκαλλιέργεια ελιάς με ρεβύθια
▪

Ιστορικό
Στο νομό Φθιώτιδας στην Ελλάδα, η αγροδασοπονία είναι ένα παραδοσιακό σύστημα χρήσης γης
στο οποίο οι αγρότες συνήθιζαν να συνδυάζουν την παραγωγή ελιάς με βόσκηση και αροτραίες
καλλιέργειες στο ίδιο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν μια σταθερή οικονομική απόδοση
κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ή άλλους τύπους κινδύνων. Τα γεωργικά
συστήματα στο νομό περιλαμβάνουν κυρίως την παραγωγή αγροτικών καλλιεργειών (58%),
λαχανικά (3%), αμπέλια (1%) και φυτείες δέντρων (27%), σε μικρές ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα, τα
αγροκτήματα είναι μικρά σε έκταση (μέσο μέγεθος: <3 εκτάρια), ιδιωτικά ή νοικιάζονται από
αγρότες. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν σχεδόν 7.000.000 δέντρα στο νομό που έχουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή βρώσιμων ελιών στη χώρα. Πολλές από τις ελιές του νομού
υπολογίζονται ότι είναι ηλικίας άνω των 200 ετών. Η δυνατότητα και τα χαρακτηριστικά της
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συγκαλλιέργειας ελιών με ετήσιες καλλιέργειες εξετάστηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του
ερευνητικού προγράμματος AGFORWARD, ύστερα από ενδιαφέρον που εκφράστηκε από
αγρότες για τον παραδοσιακό συνδυασμό ελαιώνων με αροτραίες καλλιέργειες στον ίδιο χώρο.
▪

Λέξεις-κλειδιά
ελιές, αγροδασογεωργικό σύστημα, αγροδασικό σύστημα, ετήσιες καλλιέργειες, δημητριακά,
ρεβύθια

▪

Μεθοδολογία
Σπείρετε μία ετήσια καλλιέργεια όπως είναι τα ρεβυθια ανάμεσα στις σειρές των δέντρων σε
ελαιώνες με μεγάλη απόσταση (100 δέντρα/εκτάριο). Οι ποσότητες σπόρων είναι 80 kg/ha.

▪

Προδιαγραφές
Προτιμήστε μια τοπική ποικιλία ρεβυθιού όπως η "Αμοργός", ανθεκτική σε μολύνσεις από μύκητες.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ειδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδιάμεσες καλλιέργειες
μεταξύ των δέντρων, ανάλογα με την περιοχή και τα είδη (συμβατότητα) που πρόκειται να
συγκαλλιεργηθούν.

▪

Αντίκτυπος
Η χαμηλή απαίτηση των ρεβιθιών σε νερό τα καθιστά ιδανικά για συγκαλλιέργεια με δέντρα
παρόμοιας υδατικής οικονομίας στη Μεσόγειο και σε άλλα ξηρά οικοσυστήματα. Επιπλέον,
παρέχουν άζωτο στο έδαφος λόγω της συμβιωτικής σχέσης των ριζών τους με τα βακτήρια που
δεσμεύουν το άζωτο, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι ανάγκες αζωτούχων λιπασμάτων
μειώνοντας τις δαπάνες για την αγορά τους ενώ μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσης του εδάφους και
του νερού από την έκπλυση του αζώτου. Η ετήσια παραγωγή (τα ρεβίθια στην προκειμένη
περίπτωση), μπορούν στη συνέχεια να πωληθούν ως ένα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας
προϊόν, συνεισφέροντας στο εισόδημα των αγροτών.

▪

Καλυπτόμενα κενά
Αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν σε δασογεωργικά
συστήματα με ποικιλία ετήσιων ειδών όπως είναι τα ψυχανθή, ενθαρρύνει τη διατήρηση των
παραδοσιακών αυτών συστημάτων από τους τελικούς χρήστες, 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 είναι οι
ελιές, το ελαιόλαδο κλπ., συμβάλλοντας έτσι στην τοπική αγροτική οικονομία. Η απαραίτητη
προηγούμενη καλλιέργεια του χωραφιού απομακρύνει την υπάρχουσα φυσική βλάστηση και, κατ᾽
επέκταση, μειώνει το ρίσκο των δασικών πυρκαγιών.

▪

Περιορισμός
Τα είδη της συγκαλλιέργειας πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά από ειδικούς για να διασφαλίζεται
η συμβατότητα με τις τοπικές συνθήκες, την πιθανή σκίαση και τη διασφάλιση μηδενικής
πιθανότητας μεταφοράς παθογόνων μεταξύ των συμμετεχόντων ειδών.

▪

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
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Τμήμα Διαχείρισης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Καρπενήσι
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
pantera@aua.gr

Καινοτομία 7: Συγκαλλιέργεια ελιάς με βίκο
▪

Ιστορικό
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.

▪

Λέξεις Κλειδιά
Κορωνέικη, βίκος, συγκαλλιέργεια, αλληλοπάθεια, διάβρωση, βιοποικιλότητα, έκπλυση, εντομοπανίδα, αζωτοδεσμευτικά φυτά.

▪

Μεθοδολογία
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,
πριν 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.

▪

Προδιαγραφές
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.

▪

Αντίκτυπος
1. Αξιοποιεί το βρόχινο νερό
2. Αποθηκεύεται άζωτο (12-15 μονάδες
αζώτου/στρ) και οργανική ουσία στο
έδαφος
3. Βελτιώνει το μικροκλίμα του ελαιώνα
Eικόνα 2: Βίκος γύρω από τα ελαιόδεντρα (από Σπύρο
4. Ελαχιστοποιεί την έκπλυση του
εδάφους και την ρύπανση των υπογείων Λιονάκη)
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
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▪

Καλυπτόμενα Κενά
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.

▪

Περιορισμοί
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.

▪

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

▪

Μάθετε περισσότερα
Σπύρος Λιονάκης, PhD
Ομότιμος καθηγητής Δενδροκομίας ΕΛΜΕΠΑ
slionakis@hmu.gr

Καινοτομία 8: Συγκαλλιέργεια ελιάς-αβοκάντο
▪

Ιστορικό
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 δυσεπίλυτο 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. Επιτυγχάνουν έτσι την ενδυνάμωση ωφέλιμων οργανισμών, ενώ
συγχρόνως ενισχύεται σημαντικά και το εισόδημά τους.

▪

Λέξεις κλειδιά
Παρενιαυτοφορία, συγκαλλιέργεια, ελαιόδεντρα, ελαιώνας, αβοκάντο Hass, Reed, Lamb Hass,
επικονίαση, εκτατική καλλιέργεια, μικροκλίμα, βιοποικιλότητα, βιότοπος.

▪

Μεθοδολογία
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.
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▪

Προδιαγραφές
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.

▪

Αντίκτυπος
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. Έτσι είναι πιθανότερο να χρειαστούν λιγότερα
φυτοφάρμακα.

▪

Καλυπτόμενα κενά
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.

▪

Περιορισμοί
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.

▪

Επόμενα βήματα
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.

▪

Μάθετε περισσότερα
Σπύρος Λιονάκης, PhD
Ομότιμος καθηγητής Δενδροκομίας ΕΛΜΕΠΑ
slionakis@hmu.gr

Καινοτομία 9: 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
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▪

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 ελαιόλαδου 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
Αυτό το έργο θα προσδώσει-προσφέρει πλήθος νέων πληροφοριών για άγνωστους έως τώρα
συνδυασμούς ποικιλιών-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 3: Γεωργία Ακριβείας
Η ανάγκη για διατροφή του συνεχώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιώντας βιώσιμες,
φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική ..Πλέον όλο και περισσότεροι
αγρότες αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της γεωργίας ακριβείας, η οποία είναι επίσης γνωστή και ως
έξυπνη γεωργία. Αυτές οι ορολογίες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και αναφέρονται στη χρήση
τεχνολογιών πληροφορίας. 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. Αποδεδειγμένα το περιβάλλον, οι αγρότες και οι καταναλωτές επωφελούνται από
την αυξημένη απόδοση και τη μείωση των εισροών.

Καινοτομία 10: ZenIrriware Σύστημα άρδευσης 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 τρέχοντα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής (από ιδιωτικό, δημόσιο Μ/Σ ή ελεύθερα
δεδομένα από διαδικτυακές υπηρεσίες βάσεων μετεωρολογικών δεδομένων όπως το
Wunderground
2. τα χαρακτηριστικά του εδάφους (από αναλύσεις εδάφους ή γεω-πληροφορίες)
3. τα δεδομένα της καλλιέργειας (ηλικία δέντρων, αποστάσεις φύτευσης, στάδιο ανάπτυξης κ.λπ.)
4. την υδατική κατάσταση του εδάφους και του φυτού
5. την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού της περιοχής
6. τη μέθοδο-σύστημα άρδευσης
7. την εδαφοκάλυψη
8. Την πρόβλεψη του καιρού και των ακραίων καιρικών φαινομένων (θερμοκρασία, άνεμος, κλπ)
To πρόγραμμα Zen Irriware 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 απ’
ευθείας με την ηλεκτροβάνα ή τον προγραμματιστή άρδευσης, αυτοματοποιώντας πλήρως την
άρδευση. Χωρίς παρέμβαση του παραγωγού.

▪

Προδιαγραφές
Απαιτείται ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο από τον παραγωγό για να λαμβάνει τα μηνύματα για την
άρδευση της καλλιέργειάς του. Πρόκειται για μια απλή, φιλική προς το χρήστη καινοτομία που έχει
σχεδιαστεί για το μέσο παραγωγό, που δεν έχει εξοικειωθεί με την τεχνολογία.
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▪

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, εμπειρικά χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας, με αποτέλεσμα να γίνεται σπατάλη
νερού. Επειδή η υπερ-άρδευση δεν έχει άμεσα αποτελέσματα στα δέντρα, οι αγρότες αισθάνονται
ασφαλέστεροι όταν παρέχουν περισσότερο νερό από ό,τι είναι απαραίτητο, ειδικά όταν η τιμή του
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/
Κωνσταντίνος Σ. Χαρτζουλάκης, M.Sc, PhD
Γεωπόνος-Ερευνητής, Αρδεύσεις & Ελαιοκομία
τ.Δ/ντής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
kchartz@otenet.gr
Γιάννης Κασαπάκης, M.Sc, Γεωπόνος
jgkvafes@gmail.com

Καινοτομία 11: 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- CBC Med , 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
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δεδομένων και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όλες προσαρμοσμένες για να αντιμετωπίζουν κάθε τύπο
εντόμου και τις ιδιαιτερότητες κάθε εκμετάλλευσης.

Εικόνα 3 (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 βελτιωθεί 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
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και αναλυτική ιχνηλασιμότητα. Το πρωτότυπο LAS θα βελτιστοποιήσει τις αλληλεπιδράσεις των
ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs). Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και η εμπορευματοποίηση είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα του παραπάνω έργου.
▪

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 12: MyOliveGroveCoach πολυ-φασματική ανίχνευση για την
προγνωστική διαχείριση της Βερτισιλλίωσης 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 αποδειχθεί 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 αλλα
και πληροφορίες που μας δείχνουν την φωτοσυνθετική ικανότητα του δένδου και την
περιεκτικότητα του φυλλώματος σε χλωροφύλλη αλλά ακόμη 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 επιστημονικές μελέτες ξεκίνησαν συλλέγοντας υγιή, αποξηραμένα και άρρωστα φύλλα ελιάς
που αναγνωρίστηκαν επίσης με την πολυφασματική ανάλυση εικόνας. Οι επιστημονικοί
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συνεργάτες του MyOliveGroveCoach 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 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 πραγματοποίηση επιπρόσθετων ελεγχόμενων δοκιμών για την εξακρίβωση 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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Καινοτομία 13: Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC
και το LIFE GAIA Sense project
▪

Ιστορικό
To 2018, εγκρίθηκε το έργο LIFE GAIA Sense το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή και παραμετροποίηση του συστήματος ευφυούς
γεωργίας gaiasense σε 18 περιοχές επίδειξης στην Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, σε 9 είδη
καλλιεργειών (ελιά, ροδάκινο, βαμβάκι, φυστίκι αιγίνης, πατάτα, βιομηχανική τομάτα, επιτραπέζια
τομάτα, αμύγδαλο και ακτινίδιο) και σε ποικίλες εδαφικές και μικροκλιματικές συνθήκες.
Συντονιστής του έργου είναι η εταιρεία «NEUROPUBLIC» και εταίροι του είναι το «Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής», η «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», η «ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ», ο
«ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» καθώς και η «CONFAGRI» από την Πορτογαλία και η «Costeira» από
την Ισπανία.

▪

Λέξεις-κλειδιά
gaiasense, ευφυής γεωργία, εφαρμογή gaiasense,
gaiasense1, γεωργία ακριβείας

▪

Μεθοδολογία
Το έργο αφορούσε στην επίδειξη και διάδοση του
gaiasense, ως μια λύση ευφυούς γεωργίας για την
μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόροων την
προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την
υποστήριξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για την
κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο του έργου
αναπτυχθηκαν 18 περιοχές επίδειξης στην Ελλάδα,
Ισπανία και Πορτογαλία, σε 9 είδη καλλιεργειών (ελιά,
ροδάκινο,
βαμβάκι,
φυστίκι
αιγίνης,
πατάτα,
βιομηχανική τομάτα, επιτραπέζια τομάτα, αμύγδαλο και
ακτινίδιο) σε ποικίλες εδαφικές και μικροκλιματικές
συνθήκες, στις οποίες και προσφέρθηκαν υπηρεσίες
ευφυούς λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας. Για
την
ανάπτυξη
και
παραμετροποίηση
των
εξειδικευμένων επιστημονικών μοντέλων στις καλλιέργειες και συνθηκες τις κάθε περιοχής,
αξιοποιήθηκε μια σειρά δεδομένων τα οποία αντλούνται από τις τέσσερις διαστάσεις του
συστήματος με αποτέλεσμα την παροχή συμβουλών ευφυούς γεωργίας τις οποίες θα μπορούσαν
να εφαρμόσουν οι παραγωγοί στα αγροτεμάχιά τους.

▪

Προδιαγραφές
Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες εδάφους και
μικροκλιματικών δεδομένων μιας δεδομένης περιοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση. Το gaiasense υποστηρίζει πλέον περίπου 30 καλλιέργειες όπως το αμπέλι, τα ροδάκινα,
το βαμβάκι, τις πατάτες και τον καπνό.

▪

Αντίκτυπος
Κύριος στόχος του έργου ήταν να παρουσιάσει μια μέθοδο ώστε να μπορεί ο γεωργός να
αποφασίζει αν θα χρησιμοποιεί ή θα αποφεύγει τις εισροές (άρδευση, λιπάσματα, φυτοφάρμακα
κ.λπ.) με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και χωρίς να διακινδυνεύσει την ετήσια παραγωγή του. Το
αποτέλεσμα ήταν η μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων κατά 11-25%
αναλόγως της καλλιέργειας μέσα από την αποφυγή περιττών και άκαιρων ψεκασμών, η μείωση
του αρδευτικού νερού η οποία έφτασε και το 25%, χάρη στη βελτιστοποίηση του κάθε κύκλου
άρδευσης και του προσδιορισμού συγκεκριμένων χρονικων στιγμών πραγματοποίησης αυτών
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αλλα και μείωση των εκπομπών ρύπων από γεωργικές εργασίες κατά 32%. Όσον αφορά την
παραγωγικότητα των αγροτεμαχίων, αυτή ηταν σε περιπτώσεις μεγαλύτερη ή τουλάχιστον ίδια σε
σχεση με την συμβατικούς τρόπους καλλιέργειας.
Με περισσότερες από 70 εγκαταστάσεις και περισσότερους από 350 τηλεμετρικούς σταθμούς που
καλύπτουν περίπου 30 καλλιέργειες και περισσότερα από 100.000 εκτάρια αγροτεμαχίων σε 6
χώρες, το gaiasense έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στην ψηφιοποίηση του γεωργικού τομέα.
▪

Καλυπτόμενα κενά
Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην υγεία των φυτών και στη
στοχευμένη, αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων ( π.χ. νερό) και των αγροχημικών
(λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.). Μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας, αυτές
οι υπηρεσίες συμβάλλουν στη βιώσιμη παραγωγή ελιάς τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά.
Επίσης, η προσέγγιση που ακολουθεί το gaiasense επιτρέπει στους αγρότες να επωφεληθούν από
την ευφυή γεωργία χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε τεχνολογικά εργαλεία ή υποδομή, ούτε
απαιτεί εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες. Έτσι μειώνει τα οικονομικά και τεχνολογικά κενά
ανάμεσα στην παραδοσιακή γεωργία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας.

▪

Περιορισμοί
Παρόλο που οι αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense είναι ενεργειακά αυτόνομοι και
μεταδίδουν δεδομένα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (που σημαίνει ότι δεν απαιτείται πηγή
ενέργειας ή σύνδεση στο Διαδίκτυο), απαιτείται σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο ή και δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας για τη χρήση των υπηρεσιών gaiasense. Σε περίπτωση βλάβης λόγω ακραίων
καιρικών συνθηκών, οι αγρομετεωρολογικοί σταθμοί ενδέχεται να απαιτούν επισκευή ή
αναβάθμιση. Επίσης, άτομα που δεν έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες
μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων ευφυούς γεωργίας,
αλλά το gaiasense είναι εύκολο στη χρήση και κατανοητό, χωρίς να απαιτούνται ειδικές ψηφιακές
δεξιότητες. Οι αγρότες έχουν συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση μέσω του gaiasense, και για να
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος, μπορούν επίσης να συνεργαστούν με
έναν γεωργικό σύμβουλο ο οποίος θα μπορέσει να προσαρμόσει τις συμβουλές, εάν χρειαστεί,
και να τους καθοδηγήσει στην εφαρμογή τους στους ελαιώνες ή τα χωράφια τους.

▪

Επόμενα βήματα
Νικητής ενός Πράσινου Βραβείου ως τεχνολογικό εργαλείο για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αναγνωρισμένο ως καινοτομία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι
υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense που αξιοποίησαν οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι
τώρα διαθέσιμες σε οποιονδήποτε αγρότη έναντι μικρής ετήσιας χρέωσης, χωρίς ανάγκη
δαπανηρών επενδύσεων σε τεχνολογικές υποδομές. Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται ήδη από
διάφορους φορείς στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, την Ουκρανία και
αναμένεται να επεκταθούν και στην Κύπρο και την Ρουμανία.

▪

Μάθετε περισσότερα
Ιστότοπος: www.gaiasense.gr & www.gaiasense.gr
Τηλέφωνο: +30 210 4101010
Email: info@neuropublic.gr / info@gaiasense.gr

Καινοτομία 14: gaiasense1 εφαρμογή για κινητά
▪

Ιστορικό
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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.
▪

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 τηλέφωνα κυκλοφόρησε 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
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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
Κατάλογος Καινοτομιών – Έκδοση 12/07/2021 - σελίδα 14
Ιστοσελίδα: https://www.gaiasense.gr/app (στα ελληνικά)
Τηλέφωνο (υποστήριξη): 216 200 2400
Email (υποστήριξη): gaiasense@neuropublic.gr
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Μέρος 4: Μηχανήματα ελαιοποίησης και προσδιορισμός
οφέλους για την υγεία
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 καινοτομιών 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.
Τις τελευταίες δεκαετίες, επιστημονικές μελέτες έχουν προσφέρει πειστικές αποδείξεις ότι το ελαιόλαδο,
βασικό συστατικό της διάσημης υγιεινής μεσογειακής διατροφής, προσφέρει περισσότερα από μια γεύσημπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση 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 ελευρωπαϊνης και τυροσόλης) ανά 20 gr ελαιολάδου». (Αυτό περιλαμβάνει επίσης ελαιασίνη
και ελαιοκανθάλη.)
Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το φαινολικό περιεχόμενο ενός ελαιόλαδου, συμπεριλαμβανομένου του
χρόνου συγκομιδής, των μηχανημάτων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του
ελαιολάδου. Τα επίπεδα πολυφαινολών πρέπει να ελέγχονται για να προσδιοριστεί η επιλεξιμότητα ενός
ελαιολάδου για τον επίσημο ισχυρισμό υγείας της ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο έχουν αναπτυχθεί καινοτομίες
για να αυξήσουν την περιεκτικότητα σε φαινόλες, να βελτιώσουν τη γεύση τους, να προσδιορίσουν την
ποσότητα των φαινολών και να προβλέψουν την καλύτερη χρονική περίοδο για τη συγκομιδή του καρπού
προκειμένου να επιτευχθεί το πιο υγιεινό ελαιόλαδο.

Κατάλογος Καινοτομιών – Έκδοση 7/12/2021 - σελίδα 33

Καινοτομία 15: Νέο σύστημα πλυσίματος και ξήρανσης για τις ελιές στο
ελαιοτριβείο
▪

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 ελαιόλαδου,
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, και είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αποφεύγοντας
την απώλεια φαινολών και την παραγωγή αποβλήτων.

▪

Αντίκτυπος
πλυσίματος και ξήρανσης (από Παν.
Σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οι ελιές τείνουν να παράγουν Καλαϊτζής)
ελαιόλαδο υψηλότερης ποιότητας. Η ξήρανση των ελιών έτσι
ώστε να μην εισέρχεται νερό στον depitter βοηθά στην παραγωγή ελαιολάδου πλούσιου σε
φαινόλες και αρώματα. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερης ποιότητας ελαιόλαδο, 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.

▪

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
Ευτύχης Ανδρουλάκης
Pamako
Ιστοσελίδα: http://www.pamako.gr/
Τηλέφωνο: + (30) 28210 51421 και + (30) 6974 069589
Email: salespamako@gmail.com

Εικόνα 5: μέρος από το μηχάνημα
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Kαινοτομία 16: 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 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 στους ανθρώπους και έτσι
πολλοί αποφεύγουν αυτά τα 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 έχει
αφαιρέσει όλο το
πλαστικό και το καουτσούκ από το
περίβλημα, το οποίο 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 ελαιόλαδου πλούσιο
σε φαινόλες. Το παραγόμενο ελαιόλαδο
είναι πιο υγιεινό και μπορεί να αποφέρει
στον παραγωγό καλύτερη τιμή πώλησης.

▪

Καλυπτόμενα κενά
ελιάς – θραυστήρας (από Lisa Radinovsky)
Αυτή η εφεύρεση αντιμετωπίζει προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί αγουρόλαδων αλλά και όλοι οι παραγωγοί ελαιολάδου που
επιθυμούν να παράγουν υψηλότερης ποιότητας , πιο υγιεινό ελαιόλαδο.

Εικόνα 6: Μέρος από το μηχάνημα διαχωρισμού πυρήνα
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▪

Περιορισμός
Η τεχνολογία 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 κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

▪

Μάθετε περισσότερα
Ευτύχης Ανδρουλάκης
PAMAKO
Ιστοσελίδα: http://www.pamako.gr/
Τηλέφωνο: + (30) 28210 51421 και + (30) 6974 069589
Email: salespamako@gmail.com

Καινοτομία 17: The Olive Predictor
▪

Ιστορικό
Δεδομένου ότι πολλοί καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για να
αγοράσουν υγιεινά προϊόντα, πολλοί παραγωγοί ελαιόλαδου ενδιαφέρονται να το πιστοποιήσουν
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 εξαιρετική 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, Olive Predictor, Aristometro, ελαιοκανθάλη,
ελαιασίνη

▪

Μεθοδολογία
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
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ελαιολάδου). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη τιμή πώλησης του ελαιολάδου.
▪

Καλυπτόμενα κενά
Το Olive Predictor δίνει τη λύση στο ερώτημα του πότε να συγκομίσει ο παραγωγός τις ελιές για
να παράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με ισχυρισμό υγείας, χωρίς να θυσιάσει 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: Έλεγχος ταυτότητας ελιάς και ελαιόλαδου
Ανεξάρτητα του τρόπου προσδιορισμού της ποικιλίας προέλευσης της βρώσιμης ελιάς και την
ταυτοποίηση της ποιότητας του ελαιόλαδου, είτε με την χρήση παρατηρήσιμων εμφανών μορφολογικών
χαρακτηριστικών (φαινότυπος), γονιδίων (γενοτύπου) ή και αναλυτικής χημικής προσέγγισης, η
πληροφορία αυτή θα μπορεί να είναι χρήσιμη για σχεδόν όλους όσους εργάζονται με τις ελιές ή το
ελαιόλαδο, από τους παραγωγούς και τα ελαιουργεία έως τους ερευνητές και τους καταναλωτές. Οι
καταναλωτές, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να μάθουν για την ποικιλία και την
προέλευση των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών των δέντρων από τα οποία
προέρχονται τα προϊόντα της ελιάς ή του ελαιόλαδου που χρησιμοποιούν. Αναζητώντας υψηλή ποιότητα
χωρίς νοθεία, πολλοί προτιμούν αυθεντικά, πιστοποιημένα προϊόντα. Οι ερευνητές, οι καλλιεργητές, και
άλλοι ενδιαφερόμενοι θέλουν να μάθουν ποιες ποικιλίες ελαιοκαλλιέργειας αναπτύσσονται σε ποιες
περιοχές και υπό ποιες συνθήκες για να εκτιμήσουν τη βιοποικιλότητα, να μελετήσουν πώς θα
προετοιμαστούν για την κλιματική αλλαγή και πως θα διαχειριστούν τη διατήρηση των γενετικών πόρων.
Ο προσδιορισμός της 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 18: 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 καρπών 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 7):
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Εικόνα 7: 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
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.

Κατάλογος Καινοτομιών – Έκδοση 7/12/2021 - σελίδα 39

▪

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
Email: panagiot@maich.gr

Καινοτομία 19: 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 την
ταυτοποίηση της κάθε ποικιλίας. 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
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) οποιασδήποτε 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 ενδοκαρπίου βάσει αυστηρά προ-καθορισμένων
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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 να διαχωρίζονται από την σάρκα. Η κατάλληλη φωτογραφία είναι αυτή στην
οποία δεν υπάρχει σκίαση γύρω από τον καρπό, το φύλλο ή το ενδοκάρπιο.

▪

Αντίκτυπος
Οι σύγχρονες μεθοδολογίες για την γρήγορη
και ακριβή 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 ελαιόλαδου στο
ελαιουργείο και να βελτιώσει την ακρίβεια της
ταξινόμησης των ελιών μετά τη συγκομιδή Εικόνα 8: Προετοιμασία για μορφολογική ανάλυσης
σύμφωνα με χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος (από Κωνσταντίνο Μπλαζάκη)
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
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Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Μπλαζάκης
Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών
CIHEAM-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Χανίων,
Κρήτη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 28210 35057
Email: blazakis@maich.gr
Δρ. Παναγιώτης Καλαϊτζής
Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών
CIHEAM-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Χανίων,
Κρήτη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 28210 35030
Email: panagiot@maich.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

Κατάλογος Καινοτομιών – Έκδοση 7/12/2021 - σελίδα 43

