• προτάσεις και πρακτικές προστασίας του εδάφους,
• αναλύσεις και μελέτη των παραπροϊόντων αποφλοίωσης
• κομποστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των
παραπροϊόντων στην καλλιέργεια,
• Επίδειξη των πρακτικών και μεθόδων που θα
αναπτυχθούν για 2 χρόνια σε πιλοτικά χωράφια
στην Αίγινα
• εφαρμογή και επίδειξη των πρακτικών και σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας στις οποίες καλλιεργείται κελυφωτό φυστίκι
• ανάπτυξη συμβουλευτικού δικτύου για τους παραγωγούς φυστικιού μέσω του οποίου θα μπορούν να βρίσκονται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό,
• δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες Μεσογειακές χώρες στις οποίες
καλλιεργείται κελυφωτό φυστίκι (π.χ. Κύπρος,
Ισπανία, Ιταλία)
• Ανάλυση Κύκλου Ζωής όλων των διαδικασιών
που θα εφαρμοστούν
• διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και
ημερίδων

Επικοινωνία
Δρ. Μαρία Ντούλα
Ινστιτούτο Εδαφολογίας
Αθηνών-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,
Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση
Email : mdoula@otenet.gr
Δρ. Απόστολος Σαρρής
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών –ΙΤΕ
Μελισσινού & Νικ. Φωκά 130, 74100, Ρέθυμνο
Email: asaris@ims.forth.gr
Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών ΠόρωνΠολυτεχνείο Κρήτης
Πλατεία Αγ. Τίτου, Χανιά
Email: komni@mred.tuc.gr
http://www.agrostrat.gr

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από
• την Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφερειακή Ενότητα ΝήσωνΔ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής
• τον Αγροτικό Σύλλογο Αίγινας
• τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αίγινας

Το έργο AGROSTRAT χρηματοδοτείται κατά 50% από την ΕΕ

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση
σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών:
Το παράδειγμα της καλλιέργειας του
κελυφωτού φυστικιού

Διάρκεια έργου: 2012-2016
Προϋπολογισμός: 1.026.509 €
Φορείς εκτέλεσης
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Στόχοι

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

• Ορθολογική χρήση νερού

Πολυτεχνείο Κρήτης

• Προστασία εδάφους
• Ανακύκλωση παρα-προϊόντων αποφλοίωσης
• Ορθολογική χρήση οργανικών παρα-προϊόντων
• Χάρτες καταλληλότητας εδαφών
• Ανάπτυξη αειφόρων πρακτικών λίπανσης και άρδευσης
• Βελτίωση παραγωγής
• Κομποστοποίηση
• Δημιουργία εργαλείων επικοινωνίας -Υποστήριξη
των παραγωγών
• Δημιουργία κέντρου λήψη βοήθειας και πληροφόρησης από επιστημονικό προσωπικό και την Περιφέρεια

Το Ευρωπαϊκό έργο LIFE AgroStrat είναι ένα μεγάλο έργο διάρκειας 4 χρόνων, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του θα υλοποιηθεί στην Αίγινα
με κεντρικό θέμα την καλλιέργεια της φυστικιάς
και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το έργο έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη αειφόρων-ολοκληρωμένων πρακτικών καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, με κύριες δράσεις
τους τις εξής:
• συνεχείς δειγματοληψίες εδάφους και νερού
προκειμένου να μελετηθούν τα χαρακτηριστικά τους,
• χαρτογράφηση των εδαφών της Αίγινας ως
προς τα κύρια εδαφολογικά χαρακτηριστικά
(οργανική ουσία, άζωτο, κάλιο, φώσφορο,
αλατότητα, μέταλλα, κ.α),
• ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου καλλιέργειας και φυτοπροστασίας με βάση χάρτες καταλληλότητας του εδάφους και της ποιότητας
του νερού άρδευσης,
• μελέτη των επιπτώσεων της διάθεσης των παραπροϊόντων αποφλοίωσης στο έδαφος

