
 

  

  

Νερό Γεωργία Στρατηγικές σε ε ί εδο αγρού

Ποιές στρατηγικές σε ε ί εδο αγρού υ άρχουν ή ορούν να ανα τυχθούν για την

αντι ετώ ιση της έλλειψης νερού

Η Ο άδα Εστίασης της Ευρω αϊκής Σύ ραξης Καινοτο ίας για το Νερό και τη Γεωργία έφερε σε ε αφή ε ειρογνώ ονες

για να βρουν ια α άντηση στο ερώτη α αυτό Οι εργασίες τους άρχισαν τον Ιούνιο του και αρέδωσαν την έκθεση τον

Μάρτιο του  

Αυτή η Ο άδα Εστίασης συγκέντρωσε διαχειριστικές ρακτικές σε ε ί εδο αγρού ε στόχο την αύξηση της διαθεσι ότητας

ύδατος για τις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο την α οδοτική χρήση του ύδατος και την ροσαρ οζό ενη διαχείριση των

αγροοικοσυστη άτων σε συνθήκες έλλειψης νερού Βάσει της ρακτικής ε ειρίας τους οι ε ειρογνώ ονες αρέχουν ια

σειρά α ό έντε ροτάσεις για ελλοντικές δράσεις

 Διαχείριση εδάφους και υ ολει άτων για αύξηση της διαθεσι ότητας του νερού αύξηση της οργανικής ουσίας του

εδάφους γεωργία διατήρησης εδαφοκάλυψη έλεγχος κυκλοφορίας γεωργικών ηχανη άτων και υ οκατεργασία του

εδάφους όταν αυτό κρίνεται σκό ι ο

 Ε ιλογή ροσαρ οσ ένων καλλιεργειών και ροώθηση νέων καλλιεργειών ανθεκτικών στην ξηρασία

 Χρήση εργαλείων ου βελτιώνουν την διαχείριση των καλλιεργειών αγρών οντέλα και συστή ατα υ οστήριξης

α οφάσεων

 Χρήση εργαλείων ου βελτιώνουν τον ρογρα ατισ ό της άρδευσης αισθητήρες φυτών διαδικτυακές υ ηρεσίες για

τον ρογρα ατισ ό της άρδευσης ρυθ ιζό ενη ελλει ατική άρδευση άρδευση ακριβείας

 Διαχείριση οιότητας υδάτων και αλατότητας

Ε ιση αίνεται ότι σε ε ί εδο ε ιχειρησιακής εφαρ ογής στον αγρό ολλοί άλλοι αράγοντες εκτός του νερού ορούν να

ε ηρεάσουν την αραγωγικότητα και τα αίτια αυτών των αραγόντων θα ρέ ει ρώτα να ληφθούν υ όψη  

Για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των βέλτιστων ρακτικών

 τα οφέλη α ό την διατήρηση των υδατικών όρων και η έκφρασή τους σε οικονο ικούς και ή εριβαλλοντικούς

όρους βραχυ ρόθεσ α και ακρο ρόθεσ α θα ρέ ει να ροσδιοριστούν σαφώς και να εριγραφούν

 η ανταλλαγή γνώσεων εταξύ όλων των φορέων είναι α αραίτητη για τον εντο ισ ό και την ε ίλυση τυχών τεχνικών

και ε ιχειρησιακών ροβλη άτων ου συνδέονται ε την ρακτική

 οι καλές ρακτικές ρέ ει να αρουσιάζονται σε ε ιδεικτικούς αγρούς υ ό ραγ ατικές συνθήκες καλλιέργειας

 ρακτικοί οδηγοί εφαρ ογής ρέ ει να είναι διαθέσι οι κατά την ροώθηση σύνθετων τεχνικών

Ο εριορισ ός των υδατικών όρων και η κλι ατική αλλαγή α οτελούν σοβαρές ροκλήσεις για την γεωργία σε

αγκόσ ιο ε ί εδο Ένα ευρύ φάσ α διε ιστη ονικών στρατηγικών ρέ ει να υιοθετηθεί α ό την γενετική βελτίωση

έως την διαχείριση του εδάφους και των καλλιεργειών για να διασφαλιστεί η αειφορικότητα της αραγωγής και η

οιότητα των ροϊόντων σε Ευρω αϊκό ε ί εδο

Ιταλία ε ειρογνώ ονας της Ο άδας Εστίασης της Ευρω αϊκής Σύ ραξης Καινοτο ίας για το

νερό και τη γεωργία



 

Ιδέες για Ε ιχειρησιακές Ο άδες

 Το ική ροσαρ ογή της γεωργίας διατήρησης ε έ φαση στην όνι η εδαφοκάλυψη και τις κατάλληλες τεχνικές

κατεργασίας του εδάφους

 Ανά τυξη βελτιω ένων συστη άτων α ειψισ οράς και ολυκαλλιέργειας συ εριλα βανο ένων αρω ατικών και

φαρ ακευτικών φυτών

 Χρήση ρώι ων εαρινών καλλιεργειών ε ανθεκτικότητα στις χα ηλές θερ οκρασίες

 Καθορισ ός ση είων το ικών ση είων αναφοράς και χρήση τους ως βάση σύγκρισης της αρδευτικής και καλλιεργητικής

α οδοτικότητας

 Βελτιστο οίηση αρδεύσεων ε το υδατικό ισοζύγιο της καλλιέργειας χρησι ο οιώντας αισθητήρες εδάφους και ή φυτών

και την υιοθέτηση συ ληρω ατικών αρδεύσεων και ή ρυθ ιζό ενης ελλει ατικής άρδευσης

 Υιοθέτηση άρδευσης ακριβείας ε χρήση τεχνικών τηλε ισκό ισης

 Ανά τυξη καινοτό ων λύσεων για αξιο οίηση εναλλακτικών ηγών ύδατος

 Διερεύνηση ροο τικών και ε ιδράσεων τεχνικών διακυβέρνησης υδατικού α οτυ ώ ατος και κοστολόγησης στην

χρήση υδατικών όρων σε ε ί εδο αγρού

Ερευνητικές ανάγκες α ό την ράξη

 Ανά τυξη έρευνας σε ε ί εδο αγρού για την αξιολόγηση στρατηγικών διατήρησης υδατικών όρων και την έκφρασή τους

σε αγρονο ικούς οικονο ικούς και εριβαλλοντικούς όρους

 Εστίαση σε ακροχρόνιες ελέτες για την ανάδειξη των οφελών των στρατηγικών ου στοχεύουν στην αύξηση της

οργανικής ουσίας του εδάφους γεωργία διατήρησης χρήση υ ολει άτων καλλιεργειών ως ροστατευτικό στρώ α

καλλιέργειες κάλυψης χλωρή λί ανση α ειψισ ορά

 Διαβαθ ονό ηση και αξιολόγηση συστη άτων υ οστήριξης α οφάσεων για το ικές συνθήκες φιλικών ρος τον χρήστη

ε σαφή ανάδειξη και τεκ ηρίωση των ωφελειών ου έχει η χρήση τους

 Ανά τυξη οικονο ικών και εύχρηστων αισθητήρων για φυτά για την αρακολούθηση της υδατικής κατάστασης σε

διαφορετικά φυτικά είδη

 Αξιολόγηση συστη άτων χωρικά διαφορο οιη ένης άρδευσης σε το ικές συνθήκες ανά τυξη ρωτοκόλλων και σαφών

ροδιαγραφών για τη λήψη α οφάσεων

 Ανά τυξη οικονο ικά βιώσι ης ανακύκλωσης ύδατος στις γεωργικές εκ εταλλεύσεις

 Αξιολόγηση κάθετων και κλειστού κύκλου υδρο ονικών συστη άτων αραγωγής ράσινης βιο άζας

Περισσότερες ιδέες για Ε ιχειρησιακές Ο άδες και ερευνητικές ανάγκες διαθέσι ες στην έκθεση της

Ο άδας Εστίασης

Άλλες συστάσεις

Οι στρατηγικές σε ε ί εδο αγρού θα ρέ ει να συνδυάζονται ε δράσεις υψηλότερης κλί ακας ώστε να έχουν ευρύτερη

εφαρ ογή στην διατήρηση του ύδατος και στην α οδοτική χρήση του  

Ε ικοινωνία

Γίνετε έλος του Δικτύου της Ευρω αϊκής Σύ ραξης Καινοτο ίας για την Γεωργία

Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του ό ου ορείτε να βρείτε συνεργάτες έργα ιδέες και ηγές ληροφορίας

για την ροώθηση της καινοτο ίας στην γεωργία την δασο ονία και την λιβαδο ονία

Νερό & Γεωργία: Στρατηγικές σε επίπεδο αγρού 

 

Ε ι ελητές Ελληνικής Έκδοσης Δρ Τακαβάκογλου Βασίλειος και Ελεάννα Πανά

Περισσότερες πληροφορίες

Σελίδα Ομάδας Εστίασης Ιδέες Έμπνευσης: 

 Διατήρηση οργανικής ουσίας του εδάφους και ροστασία υδατικών όρων

 Εφικτή α οστολή για τη διατήρηση υγροτό ων στην Ισ ανία

 Αντι ετω ίζοντας την έλλειψη νερού

Γραφική αναπαράσταση 

Τελική Έκθεση 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-water-and-agriculture-final-report
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-preserving-soil-organic-matter-and-protecting-water-sources
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-mission-possible-preserve-wetlands-spain
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/dealing-water-scarcity
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-factsheet-water-agriculture
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-water-and-agriculture-final-report

