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OLIVE4CLIMATE

Ο αγροτικός τομέας είναι υπεύθυνος για το 9,9% των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Ο τομέας του ελαιολάδου
αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν περίπου 1.800.000 ελαιώνες
σε 5.000.000 εκτάρια γης που παράγουν 2.000.000.000 λίτρα
ελαιολάδου ανά έτος. Η επίτευξη βιώσιμων τεχνικών
καλλιέργειας που θα αμβλύνουν τις κλιματικές επιπτώσεις της
ελαιοπαραγωγής είναι ένα βασικό θέμα που το OLIVE4CLIMATE θα
αντιμετωπίσει.

Ποιος θα ωφεληθεί;
Ο τομέας του ελαιολάδου: Το έργο θα εκδώσει ένα εγχειρίδιο με τις
κατευθυντήριες γραμμές για τις τεχνικές βιώσιμης παραγωγής
ελαιολάδου για τους αγρότες και τους παραγωγούς ελαιολάδου.
Έχοντας πρόσβαση σε αυτή την πολύτιμη γνώση θα βοηθήσει τον
τομέα του ελαιολάδου να προωθήσει και να κάνει τις διαδικασίες
παραγωγής τους πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι ερευνητές θα έχουν πρόσβαση σε νέα δεδομένα σχετικά με την
ικανότητα δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τα
ελαιόδεντρα και βελτιστοποίησης για τη δημιουργία νέων
ελαιώνων και αγροκτημάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα
δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά και σε σχετικά
συνέδρια και εκθέσεις, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση και
άλλοι ερευνητές που εργάζονται στον τομέα αυτό σε όλο τον
κόσμο.

Δραστηριότηρες OLIVE4CLIMATE
Το OLIVE4CLIMATE θα εξετάσει και θα επαληθεύσει
καινοτόμες προσεγγίσεις με στόχο την υλοποίηση
στρατηγικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, οι
οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο επιδεικτικών δράσεων
σε ελαιώνες στην Ιταλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη
Οι δράσεις του έργου θα οδηγήσουν σε αύξηση των συλλεκτών
CO2 σε σχέση με τις πηγές και ως εκ τούτου, στη μείωση των
κλιματικών επιπτώσεων της παραγωγής ελαιολάδου από
τους τομείς που εξετάστηκαν. Το επίκεντρο του έργου έγκειται
στην
δυνατότητα
αναπαραγωγής
των
τεχνικών
που
αναπτύχθηκαν, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την υιοθέτησή τους
από τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς ελαιολάδου και
θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών CO2..

Το κοινό: Η ελεύθερη γνώση που παράγεται από το
OLIVE4CLIMATE και τους εταίρους του θα είναι επωφελής για
το κοινό, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις
βιώσιμες γεωργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, καθώς και τις τρέχουσες εξελίξεις στον
τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του έργου
OLIVE4CLIMATE, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις, παρακαλώ
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση:
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