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Η ταυτότητα του έργου 

Ομάδα εταίρων Περιοχές υλοποίησης 
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“Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the sustainability of agro-
ecosystem: the case of Mediterranean olives” 

Ανάπτυξη & Εφαρμογή Μεθόδου Προσδιορισμού του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος 
για Αειφόρα Αγρο-οικοσυστήματα: Η Περίπτωση του Μεσογειακού Ελαιώνα 

Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010- Μάρτιος 2014 

Προϋπολογισμός:  2 139 970 € 

Κοινοτική χρηματοδότηση:  1 067 485 €  

Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων 

Μπενάκειο  
Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο 

Ελληνικό Κέντρο  
Βιοτόπων-Yγροτοπων 

ΡοδαξΑγρο ΕΠΕ 

Συντονιστής 
Φυτοπροστασία 

Διαχείριση εδάφους, 
Άρδευση, Λίπανση 

Βιοποικιλότητα 

Συστήματα Διαχείρισης  
για Περιβάλλον και Ποιότητα 



Η συνεισφορά του SAGE10 στον Έλληνα ελαιοπαραγωγό  
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Αειφορική ελαιοκαλλιέργεια:  
Παραγωγή προϊόντων ελιάς με το μικρότερο δυνατό κόστος  

για το περιβάλλον και τον παραγωγό, ελκυστικότερων για τον καταναλωτή 
Με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και κάθε ελαιώνα 



Συλλογή 
δεδομένων 

Αξιολόγηση 
Πρακτικών 

Προτάσεις 
βελτίωσης 

Υποστήριξη 
στην 
εφαρμογή 

Η πορεία για την επίτευξη του έργου 

Εφαρμοζόμενες 
γεωργικές 
πρακτικές,  

Κόστος 
παραγωγής  

Ποιότητα 
περιβάλλοντος  

 

Επίτευξη στόχων 
παραγωγού 

Οικονομικό κόστος  

Πιθανή 
επιβάρυνση στην 
βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος και 
στην ανθρώπινη 
υγεία 

 

Σχέδια 
βελτιστοποίησης 
με σκοπό τον 
περιορισμό των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων με 
τον πιο 
οικονομικά 
βιώσιμο τρόπο 

 Σύμβουλοι- 
γεωπόνοι 

 Επιστημονική 
Ομάδα 
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Συλλογή δεδομένων 
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Α.  Γεωργικές Πρακτικές & Οικονομικότητα 

Οι σύμβουλοι γεωπόνοι, μετά από εκπαίδευση από την ομάδα επιστημόνων ή και σε 
συνεργασία, καταγράφουν στοιχεία για:  

•Γεωργικές Εφαρμογές (Εισροές, Τρόπος Εκτέλεσης, Οικονομικό Κόστος, Εργασία) 
• Κατάσταση, Διαχείριση Εξοπλισμού 
• Τεχνικές Κλαδέματος 
•Διαχείριση Αποβλήτων  
• Συνθήκες Αποθήκευσης Και Μεταφοράς Εφοδίων  
• Τεχνικές Ψεκασμού – Προστασία Από Το Διασπορά, Ασφάλεια Ψεκαστή, 
Περιβάλλοντος 
•Κατάσταση / συντήρηση ψεκαστικών μηχανημάτων και καταλληλότητα μπεκ – 
εξοικονόμηση και αποτελεσματικότητα ΦΠΠ 

• Ασφάλεια χρήστη και περιβάλλοντος από τους ψεκασμούς 
 

 
  



Συλλογή δεδομένων 
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Β. Περιβάλλον & Βιοποικιλότητα: 

•Αναλύσεις εδάφους για να προσδιοριστεί η λιπαντική αγωγή 
σύμφωνα με τον τύπο εδαφών,  

•Διερεύνηση ζιζανιοχλωρίδας: δυσεξόντωτα, ξενιστές εντόμων, 
ωφέλιμη χλωρίδα  

•Ασθένειες & επίπτωση στην ποιότητα λαδιού (π.χ. 
Βακτηρίωση)  

•Ποιότητα αρδευτικού  νερού- ρύποι από λιπάσματα και 
φυτοφάρμακα 

•Καταγραφή βιοποικιλότητας  (πουλιά, 

    θηλαστικά, ερπετά) 
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•EMS (Environmental Management System = Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης)  

-Συγκέντρωση στοιχείων  (~250) για κάθε καλλιεργητική εφαρμογή (φυτοπροστασία, 
διαχείριση ζιζανίων, κλάδεμα, λίπανση, άρδευση) σε κάθε ελαιώνα  

- Η βάση δεδομένων του EMS αποτελεί τη «ρίζα» του AGRO 2  

- Τα στοιχεία αναλύονται και προκύπτουν περιβαλλοντικοί δείκτες 

- Αξιολόγηση πρακτικών του παραγωγού για ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών και 
προτάσεις για διορθωτικές επεμβάσεις 

- Πλήρης έλεγχος της παραγωγής  και δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς ή 
της πολιτείας (πχ ειδικές πιστοποιήσεις για το EMAS για το αποτύπωμα άνθρακα κλπ.       

Αξιολόγηση εφαρμοζόμενων πρακτικών 
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•Οικονομικά στοιχεία- Δελτίο Επίδοσης Ελαιώνα 

-Παραγωγή λαδιού ανά στρέμμα 

-Κόστος γεωργικών εφαρμογών (σε κιλά παραγόμενου λαδιού)  

- Κόστος παραγωγής: ιδία ή αμειβόμενη εργασία, εφόδια (καύσιμα, ΦΠΠ, λιπάσματα) 

•Δυναμικό Παραγωγής:  

-Αναμενόμενη παραγωγικότητα ελαιώνα με βάση τις ιδιότητες του περιβάλλοντος (κλίμα, 
έδαφος, ηλικία και ποικιλία δένδρων κλπ)  και ακολουθώντας ορθές γεωργικές πρακτικές 

- Καταδεικνύει  τις εγγενείς δυνατότητες του ελαιώνα  

 
 

Αξιολόγηση εφαρμοζόμενων πρακτικών 



Αξιολόγηση εφαρμοζόμενων πρακτικών 

Περιβαλλοντική 
επιβάρυνση 

Δυναμικό 
Παραγωγής 
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Μέθοδος  
ΙΑΡ 

Μέθοδος ΙΑΡ (Impact Assessment Procedure ) 

Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον (νερό, έδαφος, αέρας, 
βιοποικιλότητα) και στην Ανθρώπινη 
Υγεία (ψεκαστής, εργάτης καταναλωτής)  
από τις καλλιεργητικές πρακτικές 
 
Προτάσεις  βελτίωσης πρακτικών 
 
  
  

Αειφορική ελαιοκαλλιέργεια:  
Παραγωγή προϊόντων ελιάς με το 
μικρότερο δυνατό κόστος για το 
περιβάλλον και τον παραγωγό, 

ελκυστικότερων για τον καταναλωτή 
Με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής και κάθε ελαιώνα 



Προτάσεις Βελτίωσης: Οδηγίες Ορθών Πρακτικών 

•  Γενικές αρχές προσαρμοσμένες στην ελαιοκαλλιέργεια 

•  Εξειδικευμένες προτάσεις σε κάθε ελαιώνα- διαβούλευση με τον παραγωγό 

•  Άμεση ενημέρωση παραγωγού από τους επιστήμονες 

•  Εκπαίδευση συμβούλου- γεωπόνου  

• Δοκιμή καινοτόμων τεχνικών  

 

 SAGE10 



Προτάσεις Βελτίωσης: Οδηγίες Ορθών Πρακτικών 

• Αντικείμενα: 

- Λιπαντική αγωγή 

- Άρδευση  

-  Εντομολογικοί εχθροί: Μονιμότερες λύσεις για καλοκορη, ρυγχιτη, δακο 

- Ζιζάνια: Ορθολογική αντιμετώπιση 

- Βακτήριο 

- Τεχνικές κλαδέματος 

-  Ορθός ψεκασμός: τεχνική ψεκαστή, συντήρηση και ρύθμιση  

     εξοπλισμού 

- Βιοποικιλότητα: υγεία οικοσυστήματος 
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Υποστήριξη στην εφαρμογή 

Παραγωγός 

Επιστημονική 
Ομάδα 

Γεωπόνος- 
σύμβουλος 

Εκπαίδευση- Αξιολόγηση 
 

Συμβουλευτική υποστήριξη 
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Αμφίδρομη 
επικοινωνία: 
Απαντήσεις και 
προτάσεις με βάση 
τις ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής και 
κάθε ελαιώνα 



Αναμενόμενα οφέλη:  
Αειφόρια προς όφελος όλων! 

•  Ανάδειξη προϊόντος παραγόμενου με φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές – 
απάντηση στις σύγχρονες απαιτήσεις του καταναλωτή  

• Επιστημονική υποστήριξη για την περιβαλλοντική αξία των ελαιώνων  

• Προβολή της περιοχής και των εφαρμοζόμενων βέλτιστων γεωργικών 
πρακτικών  

• Επεκτασιμότητα αποτελεσμάτων σε άλλες περιοχές 
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Αναμενόμενα οφέλη:  

Αειφορία προς όφελος όλων! 

• Προσαρμογή στη νέα νομοθεσία για φάρμακα-Οδηγία 2009/128EC : 

Αειφορική χρήση γεωργικών φάρμακων: μείωση κινδύνων και επιπτώσεων για 
την υγεία και το περιβάλλον προωθώντας IPM.  

Εναρμονισμένοι δείκτες επικινδυνότητας: μέτρηση προόδου  

Εκπαίδευση ψεκαστών, συμβούλων και εμπόρων γεωργικών φάρμακων: 

 Πλήρης γνώση πιθανών κινδύνων στην υγεία και περιβάλλον, κατάλληλα μέτρα   
για τη μείωσή τους 
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2) Κατάλοιπα ΦΠΠ 
κάτω από το όριο 

ανίχνευσης2 

1) Σημαντική 
Περιβαλλοντική 

επίδοση1 κατά την 
παραγωγή 

3) Σημαντική υπεροχή  
ποιότητας3 ως προς τους ειδικούς δείκτες. 



Σε ανοικτή επικοινωνία : 

•  Ιστοσελίδα του έργου: www.sage10.gr   

• Διοργάνωση ημερίδων ανοικτών για το ευρύτερο κοινό, τις τοπικές 
αρχές και κοινωνικούς φορείς σε κάθε περιοχή  

• Διαβούλευση της Μεθόδου ΙΑΡ για την εκτίμηση της 
περιβαλλοντικής συνιστώσας στην αειφόρα της ελαιοκαλλιέργειας  

 SAGE10 
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Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία… 
 
 
 
 

 και ανταποδίδουμε!  


