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Σν έξγν LIFE Oliveclima
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Οη παξαδνζηαθέο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνπο ειαηώλεο

ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηδηαίηεξεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Μεζνγείνπ έρνπλ

ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο θαη ηεο γνληκόηεηαο ησλ

εδαθώλ απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη εξεκνπνίεζεο.

Αθόκα θαη ε ειαθξηά θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κεηώλεη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζε

νξγαληθό άλζξαθα θαη άδσην, θαηαζηξέθεη ηελ εδαθηθή δνκή θαη εληζρύεη ηνλ

θίλδπλν δηάβξσζεο.

Σα ηειεπηαία ρξόληα εθαξκόδνληαη λέα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο

ζηνπο ειαηώλεο, πνπ αθνξνύλ ηελ εδαθνθάιπςε θαη απνζθνπνύλ λα κεηώζνπλ

ηελ εδαθηθή δηάβξσζε.

Σα λέα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ

εδαθώλ ζε άλζξαθα θαη άδσην θαη θαηά ζπλέπεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ νιηθό

αηκνζθαηξηθό άλζξαθα.

Δπίζεο ε αλαθύθισζε ησλ θπηηθώλ ππνιεηκκάησλ ζηνπο ειαηώλεο, απμάλεη ηηο

ζπγθεληξώζεηο θαη ησλ ππόινηπσλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ζηα εδάθε,

απμάλνληαο ηελ γνληκόηεηα ηνπο. ηελ πεξηεθηηθόηεηα
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Σν έξγν νLIVE CLIMA έρεη δηάξθεηα 5 έηε, θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην πξόγξακκα

LIFE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θηιηθώλ πξνο ην

πεξηβάιινλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ ζηελ ειαηνθνκία κε ζηόρν:

Βειηίσζε ηεο γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ ειαηώλσλ

Μείσζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ

Μείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο

Σν έξγν LIFE Oliveclima
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Διαχείριςη ελαιοκλαδεμάτων και 
αποβλήτων ελαιοτριβείων-

κομποςτοποίηςη

CO2CO2
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Σν έξγν LIFE Oliveclima

ε 120 ειαηώλεο παξαγσγώλ εθαξκόδνληαη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάινπλ

ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.

ύγθξηζε ειαηώλσλ κε ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο (όξγσκα, θαύζε θιαδηώλ, κόλν ρεκηθά 

ιηπάζκαηα) θαη ειαηώλσλ κε:

1. Αλαθύθισζε θιαδεκάησλ κεηά από ζξπκκαηηζκό.

2.Κνκπνζηνπνίεζε νξγαληθώλ πιηθώλ.

3. Δκπινπηηζκόο ησλ γεγελώλ δηδαλίσλ κε ηε ζπνξά κείγκαηνο από επηιεγκέλνπο 

ζπόξνπο ςπραλζώλ.

4.Σξνπνπνίεζε ηνπ θιαδέκαηνο ησλ δέληξσλ γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε δέζκεπζε 

ηνπ CO2 κέζσ ηεο θσηνζύλζεζεο.

5.Πεξηνξηζκελε θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο ή αθαιιηέξγεηα.
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ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ:

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ΟΣΑ Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ

Ιλζηηηνύην Δδαθνπδαηηθώλ Πόξσλ, Σκήκα Δδαθνινγίαο Αζελώλ,

•Ιλζηηηνύην Δδαθνπδαηηθώλ Πόξσλ (Πξώελ Ιλζηηηνύην Δγγείσλ Βειηηώζεσλ), 

Θεζζαινλίθε,

•Ιλζηηηνύην Διηάο & Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ θαη Ακπέινπ, Υαληά

•RodaxAgro Ltd Πεξηβάιινλ & Πνηόηεηα, Αζήλα

•Παλεπηζηήκην Βαζηιηθάηα Ιηαιίαο – Σκήκα Δπξσπατθνύ θαη Μεζνγεηαθνύ Πνιηηηζκνύ, 

Ιηαιία

•ΑΓΡΟΣΤΠΟ Α.Δ., Ακαξνπζίνπ, Aζήλα.

•Νειέαο-Αγξνηηθόο πλεηαηξηζκόο γηα Σππνπνίεζε Πξντόλησλ, Μεζζελία, 

•Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Πεδώλ, Κξήηε

•Έλσζε Αγξνηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Μεξακβέινπ, Κξήηε
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Οη αγξόηεο ππνζηεξίδνληαη από κηα νκάδα γεσπόλσλ, νη νπνίνη επηζθέπηνληαη

ηαθηηθά ηνπο ειαηώλεο γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ νδεγηώλ όπσο:

Οδεγίεο εκπινπηηζκνύ δηδαληνρισξίδαο

Οδεγίεο εθαξκνγήο πγξώλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ

Οδεγίεο παξαγσγήο νξγαληθνύ ιηπάζκαηνο-θνκπόζη

Οδεγίεο εθαξκνγήο θνκπόζη

Οδεγίεο ηξνπνπνίεζεο θιαδεκαηνο

Οδεγίεο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαηάξαμεο ηνπ εδάθνπο ησλ

ειαηώλσλ

Οη πξαθηηθέο νδεγίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ:

www.oliveclima.eu
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Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ νδεγηώλ ζηνπο αγξόηεο 



Έιεγρνο θαη βειηίσζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ 

Η βειηίσζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο εδαθηθέο θαη

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ζπρλέο κεηξήζεηο θαη ρεκηθέο αλαιύζεηο θαη κε επηθνηλσλία

κεηαμύ αγξνηώλ θαη γεσπόλσλ.

πγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα πξσηνθόιια δεηγκαηνιεςίαο βηνινγηθνύ πιηθνπ

θαη ρεκηθώλ αλαιύζεσλ θαη κεηξήζεσλ:

Πξαγκαηνπνηείηαη δεηγκαηνιεςία θαη ρεκηθή αλάιπζε κηαο επξείαο πνηθηιίαο δεηγκάησλ

(εδάθνπο, βιαζηώλ & θύιισλ, δηδαλίσλ, ιηπαζκάησλ, παξαπξντόλησλ ειαηνηξηβείνπ,

θνκπόζη θαη λεξώλ).

Γίλνληαη κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην CO2 πνπ εθιύεηαη από ην έδαθνο, κε ηελ

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε λεξό, θαη κε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ

ειαηόδεληξνπ (κεηξήζεηο ηεο θόκεο, δείθηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο).
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הרפתקאות שלג
המקור המושלם עבור ציוד לטיולים

Αλαθύθισζε θιαδηώλ

Φπζηθό ιίπαζκα θαη εδαθνβειηησηηθό

Απνθπγή ξύπαλζεο αηκόζθαηξαο

πλδπαζκόο κε δηδαληνθηνλία
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Αξρέο άλνημεο, ζύκθσλα κε ππόδεημε ηνπ

γεσπόλνπ ηεο Ο.Π., πξαγκαηνπνηείηαη

ρνξηνθνπή θαη ηαπηόρξνλν άιεζκα ησλ

θιαδεκάησλ κε ηε ρξήζε θαηαζηξνθέα ή θξέδαο

πνπ δελ αθνπκπάεη ην έδαθνο.



Δδαθνβειηησηηθό

Καύζηκν

Θξπκκαηηζκόο θιαδηώλ

Αιιά: ζε άξξσζηα δέληξα ηα θιαδηά θαίγνληαη
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Μηθξά θνκκάηηα 

δίλνπλ ζξεπηηθά 

ζηνηρεία πην γξήγνξα

Μεγάια θνκκάηηα 

ζπκβάινπλ ζηελ 

απνζήθεπζε άλζξαθα 

ζην έδαθνο
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Κνκπνζηνπνίεζε
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πνξά ςπραλζώλ
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ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε κέζε θπηνθάιπςε από ηζαγελή δηδαληνρισξίδα είλαη

κελ >60% αιιά αλνκνηνγελήο, ε ζπνξά κπνξεί λα γίλεη ηνπηθά, κόλν ζηα

„μέθσηα‟, εθεί δειαδή όπνπ ε θπηνθάιπςε είλαη <60%.

Πξνηείλεηαη ζπνξά ζε όιε ηελ

έθηαζε, ζε αγξνηεκάρηα κε

θπηνθάιπςε εδάθνπο, από

δηδάληα, κηθξόηεξε από 60% ηεο

επηθάλεηαο ηνπ αγξνηεκαρίνπ.
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Ακέζσο κεηά ηε ζπνξά ηελ ίδηα κέξα 



Ση ζξεπηηθά ζηνηρεία αλαθπθιώλνπκε;

Κνκπόζη

Τγξό απόβιεην

Κιαδέκαηα

πνξά θαη δηδάληα

Κνκπόζη

Τγξό απόβιεην

Κιαδέκαηα

πνξά θαη δηδάληα

Πεξηεθηηθόηεηα πιηθνύ %

ε άλζξαθα         άδσην            θώζθνξν          θάιην

Κηιά αλά 10 ζηξέκκαηα/εθηάξην

ε άλζξαθα         άδσην            θώζθνξν          θάιην
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Η κεραληθή θαηεξγαζία νδεγεί ζε:

•Γηάβξσζε

•Γεκηνπξγία αδηαπέξαζηνπ 

ζηξώκαηνο 

•Δπηθαλεηαθή απνξξνή λεξνύ

•Καηαζηξνθή ξηδώλ

•Αζζέλεηεο εδάθνπο

•Ομείδσζε νξγαληθήο νπζίαο

•Μείσζε ηεο γνληκόηεηαο

Γηαρείξηζε εδάθνπο

Πξνηείλεηαη ε ειάρηζηε θαιιηέξγεηα ηνπ 

εδάθνπο

επηθαλεηαθή θαηαζηξνθή ησλ 

δηδαλίσλ ηελ άλνημε ρσξίο δηαηάξαμε 

εδάθνπο.

Καηαζηξνθέαο, ρνξηνθνπηηθό, 

ηνπηθά δηδαληνθηόλα.

Σν ρεηκώλα αθήλνπκε ηα ρόξηα

OLIVE CLIMA - LIFE11 ENV/GR/000942



Σξνπνπνίεζε θιαδέκαηνο

Μεγηζηνπνίεζε θσηνζύλζεζεο

ην δέληξν ην ρσξάθη

Αιιά όρη ππεξβνιέο ζηελ ππθλόηεηα βιάζηεζεο θαη θύηεπζεο
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Σξνπνπνίεζε 

θιαδέκαηνο 

Παξαγσγηθό θύιισκα 



Σξνπνπνίεζε θιαδέκαηνο 

Ρύζκηζε θαξπνθνξίαο
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Απνηειέζκαηα-έδαθνο

Η ρξήζε ηεο βηνκάδαο, είηε κε ηε κνξθή νξγαληθνύ ιηπάζκαηνο ππνιεηκκάησλ

θιαδεκάησλ είηε σο ππνπξντόλησλ θνκπνζηνπνίεζεο βειηηώλεη ηελ παξαγσγηθόηεηα

ηνπ εδάθνπο.

Σν εδαθηθό ληηξηθό άδσην θαη ηελ νξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή

ηάζε ζύκθσλα κε ηηο ζπληζηώκελεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο.

Δπίζεο, νη πξνηεηλόκελεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα

νξηζκέλνπο βηνινγηθνύο δείθηεο εδαθηθήο πνηόηεηαο. Η θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο κε

ςπραλζή αύμεζε ηνπο εδαθηθνύο αθηηλνκύθεηεο θαη ηα αδσηνδεζκεπηηθά βαθηήξηα. Από

ηηο πξνηεηλόκελεο πξαθηηθέο, επίζεο, δηεγείξεηαη ν κπθνξξηδηθόο απνηθηζκόο ζηηο ξίδεο

ησλ θπηώλ.

Λεπηνκεξείο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ

εηδηθή ελόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ:http://www.oliveclima.eu/draseis-paradotea-p
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ΕΠΙΔΕΙΚΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΑΙΝΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΕ
Στο ζργο ζχει γίνει παραγωγή τεςςάρων εκπαιδευτικών video για τισ ορθζσ γεωργικζσ πρακτικζσ ςε 
ελαιώνεσ:

Α. ΛΙΠΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΤΛΗ Ε ΕΛΑΙΩΝΕ. } 
Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=CkE01NVjkWk

Β. ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΊΗΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΩΝ (ΣΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΓΡΩΝ). } 
Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=3hZTMNhIcps

Γ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ Ε ΕΛΑΙΩΝΕ. } 
Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=qbwzB3eq7eM

Δ.ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΣΡΩΝ. } 
Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=w2tgqHE4ygY
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http://www.oliveclima.eu/wp-content/uploads/2014/11/Αλεσμένα-κλαδιά.jpg
http://www.oliveclima.eu/wp-content/uploads/2014/11/Κατάρτιση-κλαδέματος.jpg


ΓΙΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΙΟ “ΑΛΛΑΓΔ ΣΗΝ ΓΔΩΡΓΙΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ”, 30/8-1/9/2017

Καηά ην ηειεπηαίν έηνο ηνπ έξγνπ, ην oLIVE CLIMA δηνξγαλώλεη δηεζλέο ζπλέδξην

γηα ηε γεσξγία θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σν ζπλέδξην, δηάξθεηαο ηξηώλ εκεξώλ ζα

πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Υαληά, ζην δηάζηεκα 30/8-1/9/2017. Οη ζεκαηηθέο ηνπ

ζπλεδξίνπ είλαη:

1.Γηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηώλ γηα ηνλ κεηξηαζκό ησλ ζπλεπεηώλ θαη ηελ

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.

2.Γηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ.

3.Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηζθόπεζε.

4.Πεξηβαιινληηθή πηζηνπνίεζε

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.climate2017.eu
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Σας εσταριστώ


