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ΠΟΚΚ: Συνοικιακό κρεοπωλείο
ψηφίζει το 70% των Ελλήνων
καταναλωτών

Σε ποιες περιοχές των
περιφερειών Δ. Ελλάδας και
Πελοποννήσου καταγράφονται
προβλήματα, λόγω
χιονοπτώσεων και παγετού

Εκδήλωση για το Ελαιόλαδο:
Ελλάδα – Ισπανία συναγωνιστές
& όχι ανταγωνιστές

Καρφιά Γ. Βοϊτσεχόφσκι στα
κράτη-μέλη που καθυστερούν
την εφαρμογή του
Στρατηγικού Σχεδίου τους

Χιονοπτώσεις στην Ελλάδα –
κλειστά σχολεία και
αντιολισθητικές αλυσίδες σε
μεγάλο μέρος της χώρας

Της πληγές τους μετρούν
Τουρκία και Συρία μετά τον
ισχυρότατο σεισμό 7,8 ρίχτερ
– εκατοντάδες...

Κλειστές η εθνική οδός
Αθηνών-Λαμίας, και τα λιμάνια
Ραφήνας, Πειραιά και Λαυρίου
λόγω της κακοκαιρίας...

Αλλαγές στη μελέτη της
εθνικής Πατρών-Πύργου για να
πηγαίνουν οι αγρότες στα
χωράφια τους

Στην αναμονή χιλιάδες
παραγωγοί για να πληρωθούν

Ιρλανδία: Κατηγορείται για
«επίθεση» στη μεσογειακή
διατροφή

Σχεδιάζει το δικό του καλάθι
το Επιμελητήριο Καβάλας

Αντιθέσεις: Αποχή ΣΥΡΙΖΑ από
τη βουλή

Γαλακτοκομικός τομέας ΗΠΑ:
Πώς οι άστοχες πολιτικές
δεκαετιών ευνόησαν την
αγροβιομηχανία εις βάρος των
μικρότερων...

Κακοποιείται το μεγαλύτερο
δάσος βελανιδιάς στα Βαλκάνια

Μετά τη Zootechnia, τι;

Οι καλλιεργητές της Κρήτης
συμμετέχουν ενεργά στη βιώσιμη
διαχείριση των εδαφών

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καλλιεργητών του Ν. Ηρακλείου,

την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στις Αρχάνες μια πολύ επιτυχημένη

Ημερίδα με θέμα «Διάβρωση των εδαφών και τρόποι αντιμετώπισής της».

Την Ημερίδα διοργάνωσε το Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής

Μηχανικής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού

Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

(ΚΠΕ) Αρχανών – Ρούβα – Γουβών.

Η Ημερίδα αποτέλεσε την πρώτη από μια σειρά συναντήσεων με θέματα βιώσιμης

διαχείρισης των εδαφών και των υδάτων , καθώς και την επίδρασή τους στα

αγροδιατροφικά οικοσυστήματα της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας,

συμμετοχικές τεχνικές βοήθησαν στην ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία

μάθηση επιστημόνων , καλλιεργητών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στο αντικείμενο

της εφαρμογής μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της διάβρωσης του εδάφους.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου PRIMA REACT4MED με τίτλο

«Δράσεις Ευρείας Αποκατάστασης Αγρο-οικοσυστημάτων για τη Μεσόγειο», και

λαμβάνει χώρα παράλληλα με 7 αντίστοιχες ημερίδες σε 7 άλλες μεσογειακές χώρες που

αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα διαχείρισης των εδαφών και των υδάτων (Ιταλία,

Κύπρος, Ισραήλ, Ισπανία, Μαρόκο, Τουρκία και Αίγυπτος).

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, η επιστημονική γνώση, οι καλές καλλιεργητικές

πρακτικές και η εφαρμογή τους σε μέτρα πολιτικής θα εναρμονιστούν με την

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής και ιδιαίτερα των πιο

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , με δίκαιη συμμετοχή τους στα οφέλη. Η σύμπραξη του

έργου REACT4MED, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα PRIMA με τη στήριξη του

Ορίζοντα Ευρώπη, αποτελείται από 11 εταίρους (Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα,

καθώς και μια μικρομεσαία επιχείρηση) από χώρες που συνεργάζονται με το PRIMA.

Αναλυτικότερα, σημείο αναφοράς της Ημερίδας ήταν η διάβρωση των εδαφών που

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αίτια υποβάθμισης του εδάφους στη Μεσόγειο. Είναι

ενδεικτικό ότι η Μεσογειακή γη χάνει σε ετήσια βάση περίπου μισό τόνο εύφορου

εδάφους ανά στρέμμα, ενώ ως το 2050 προβλέπεται να χάσει πάνω από 10% της γεωργική

παραγωγής της λόγω της εδαφικής διάβρωσης.

Η έναρξη της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε από την Υπεύθυνη του Κέντρου

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών – Ρούβα – Γουβών , κα Μαρία Σφακιανάκη που

δήλωσε ότι «βασικός σκοπός του ΚΠΕ Αρχανών είναι η εκπαίδευση των μαθητών ,

χρησιμοποιώντας βιωματικές μεθόδους και δραστηριότητες, για τα οφέλη της

αειφορικής ανάπτυξης και την ανάδειξη του τοπικού πλούτου διατηρώντας την

περιβαλλοντική ισορροπία και διαφυλάσσοντας τους φυσικούς πόρους όπως το έδαφος

και το νερό, προάγοντας αξίες κοινωνικής ευαισθησίας και περιβαλλοντικής

ευσυνειδησίας».

Ο κεντρικός ομιλητής της ημερίδας, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών

Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ και συντονιστής του έργου REACT4MED Δρ. Ιωάννης

Δαλιακόπουλος δήλωσε ότι «παρόλο που οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των

εδαφών είναι γνωστές, συχνά δεν εφαρμόζονται ορθά ή σε ικανά ευρεία κλίμακα ώστε

να είναι αποτελεσματικές, καθώς υπάρχουν κοινωνικοοικονομικά εμπόδια αλλά και

γνωσιακά κενά σε διάφορα στάδια της εφαρμογής τους.

Στόχος του REACT4MED είναι να ενδυναμώσει την τοπική κοινωνία ώστε τα εμπόδια

αυτά να ξεπεραστούν , επιτρέποντας έτσι δράσεις ευρείας αποκατάστασης

οικοσυστημάτων». Επίσης, η Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΛΜΕΠΑ κα Ειρήνη

Χριστοφορίδη, τόνισε τη σημασία της συστηματικής συμμετοχή όλων των

εμπλεκόμενων φορέων στη συζήτηση για την αειφόρο διαχείριση υδάτων και εδαφών ,

ειδικά των τελικών χρηστών , όπως οι καλλιεργητές που καλούνται να εφαρμόσουν τις

πρακτικές και είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα από όλους τα εμπόδια και τις

δυσκολίες.

Ακολούθησαν συμμετοχικές τεχνικές οι οποίες απέδωσαν πολύ χρήσιμες πληροφορίες

για το πρόγραμμα, καθώς και την αποκατάσταση των μεσογειακών εδαφών και

αξιολογήθηκαν με πολύ θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες.

Για το ΕΛΜΕΠΑ , που είναι επικεφαλής εταίρος του έργου, ομιλητές ήταν ο Επίκουρος

Καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού

Πανεπιστημίου Δρ Ιωάννης Δαλιακόπουλος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Ειρήνη

Χριστοφορίδη, Δημήτριος Παπαδημητρίου και Ιωάννης Λουλουδάκης, ενώ συμμετείχαν

οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας κα Ιωάννα Κατσαρού, κ . Μανώλης Σκαλιδάκης και

κ . Χρήστος Μαυρίδης, που υποστήριξαν την καταγραφή των προβλημάτων διάβρωσης.

Από την πλευρά της ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών , την ημερίδα συντόνισαν οι κυρίες

Μαρία Σφακιανάκη, Άννα Μαρτιμιανάκη και Ελένη Φανιουδάκη.

Μεταξύ άλλων , το παρόν στην ημερίδα έδωσαν η Δ/ντρια της Γεωργικής Σχολής

Μεσαράς κα Στέλλα Χατζηγεωργίου και εκπαιδευτικό προσωπικό με μαθητές της

Σχολής, η εκπρόσωπος του εργαστηρίου Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας κα Πόπη Μπαξεβάνη, καθώς και η εκπρόσωπος της αγρο-

οικολογικής φάρμας «Κήπος του Μίνωα» κα Αρετή Αλεξοπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καλλιεργητές από όλη την Κρήτη συμμετείχαν ενεργά στην

Ημερίδα, δίνοντας τη δική τους οπτική και αναδεικνύοντας τοπικά ζητήματα και

ιδιαιτερότητες. Ιδιαίτερο αποτύπωμα άφησαν οι παρεμβάσεις του κ . Κώστα Καράτζη,

καλλιεργητή, που εφαρμόζει πρωτοπόρες καλλιεργητικές πρακτικές διαχείρισης

εδάφους σε μια έκταση 500 στρεμμάτων που φιλοξενούν περισσότερα από 10.000 δέντρα

(χαρουπιές και μουριές αλλά και κωνοφόρα, καρυδιές, δρύες, κ .α.), όπως και των κ . Άρη

Μαντζουρανάκη, αμπελοκαλλιεργητή από την Αγία Βαρβάρα και κ . Ιωάννη Μαυρομάτη,

παραγωγού υπαίθριων φυλλωδών λαχανικών από τα Χανιά.

Το Πρόγραμμα PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean

Area – Σύμπραξη για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου) είναι

ένας φορέας χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κύριο αντικείμενο την

ανάπτυξη των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την επινόηση καινοτόμων

λύσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων στους τομείς της διαχείρισης

των υδάτων και των αγροδιατροφικών συστημάτων στη Μεσόγειο.

Στην πορεία του έργου, που θα διαρκέσει ως το 2025, οι εταίροι θα εργαστούν

συστηματικά για την ευρεία εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της βιώσιμης διαχείρισης

εδαφών και υδάτων για την υποστήριξη της αγροδιατροφικής παραγωγικότητας των

Μεσογειακών περιοχών , καθώς και την επιτάχυνση και την διάδοση της σχετικής

τεχνολογικής καινοτομίας. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επικοινωνήστε

με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (idaliak@hmu.gr) και το έργο REACT4MED

(info@react4med.eu).

Διαβάστε τις ειδήσεις μας στις ειδήσεις της Google!
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0 σχόλια Ταξινόμηση κατά: 

Πρόσθετο σχολίων στο Facebook

Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ
νομοσχέδιο για την προστασία
του εδάφους

Μονόδρομος για την αύξηση
της παραγωγικότητας και την
προστασία του περιβάλλοντος
η αγροτεχνολογία

Ιταλική έρευνα: Οι ελιές
καταπολεμούν
αποτελεσματικότερα την
ατμοσφαιρική ρύπανση

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ



ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η Νέα ΚΑΠ με απλά λόγια:
Έρχεται πρόγραμμα
εγκατάστασης πλατύφυλλων
και κωνοφόρων σε γεωργικές
εκτάσεις...
3.02.2023, 19:07

Στην αναμονή χιλιάδες
παραγωγοί για να πληρωθούν
5.02.2023, 15:00

Οι ειδικοί εξηγούν: Πώς γίνεται
το σωστό κλάδεμα της ελιάς
2.02.2023, 9:07

Προσοχή στο «φύλλο-σημαία»
για τα χειμερινά σιτηρά
4.02.2023, 15:21

Κυριότερα αυτή τη στιγμή

Καρφιά Γ. Βοϊτσεχόφσκι στα
κράτη-μέλη που καθυστερούν
την εφαρμογή του Στρατηγικού
Σχεδίου τους
6.02.2023, 9:45

Στην αναμονή χιλιάδες
παραγωγοί για να πληρωθούν
5.02.2023, 15:00

Μετά τη Zootechnia, τι;
5.02.2023, 9:38

Η Νέα ΚΑΠ με απλά λόγια:
Έρχεται πρόγραμμα
εγκατάστασης πλατύφυλλων
και κωνοφόρων σε γεωργικές
εκτάσεις...
3.02.2023, 19:07

Με προβληματισμούς
ολοκληρώθηκε η 1η
συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ
3.02.2023, 17:27

Πληρωμές

Στην αναμονή χιλιάδες
παραγωγοί για να πληρωθούν
5.02.2023, 15:00

Στα ΑΤΜ από σήμερα
Παρασκευή 3/2 η πληρωμή για
τις ζωοτροφές
3.02.2023, 12:29

Νέοι Αγρότες: Πληρώνουν δύο
μεγάλες περιφέρειες
2.02.2023, 15:31

Ευφυής γεωργία

Φυτοφάρμακα

Καινοτομία

Λιπάσματα

Ζωοτροφές

Άρδευση

ΕΙΣΡΟΕΣ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φορολογία

Ασφαλιστικό

Επενδύσεις

Εμπόριο

Επιχειρήσεις

ΑΓΟΡΑ

Φυτική Παραγωγή

Ζωϊκή Παραγωγή

Αλιεία

Βιολογικά

Καλλιεργητικές φροντίδες

Καλλιεργητικές πρακτικές

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Αν. Μακεδονία & Θράκη

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία

Θεσσαλία

Νησιά Ιονίου

Ήπειρος

ΤΟΠΟΣ

Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Κρήτη

Βόρειο Αιγαίο

Σύγχρονος αγρότης

Ενισχύσεις

Αποζημιώσεις

ΠΑΑ 2014-2020

Αναπτυξιακός

Συμβολαιακή γεωργία

Ερωτήσεις/απαντήσεις – ΠΑΑ 2014-2020

Οδηγός προκηρύξεων ΠΑΑ 2014-2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε πρώτοι τα
θέματα της Υπαίθρου Χώρας
Email

Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους

χρήσης και GDPR

Εγγραφή

Οι συντάκτες μας αρθρογραφούν

Γιατί δημιουργήθηκε η «ΥΧ»

Αρχείο εφημερίδας

Marketing και διαφήμιση

Συνεργασία με το EURACTIV

Συνεργασία με την EIP-AGRI

Αναζήτηση

Ύπαιθρος Χώρα Α.Ε.
Ελ.Βενιζέλου 67, Καλλιθέα, 17671
Τηλ: +30 216 100-1600
Φαξ: +30 216 100-1699

Επικοινωνία: contact@ypaithros.gr
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