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Συνδεθείτε με το MED-GOLD

Συμμετέχετε στις έρευνές μας, στο φόρουμ 
και στο εργαστήριο για το σχεδιασμό 

κλιματικών υπηρεσιών για μεσογειακά 
προϊόντα σταφύ-λια / κρασί, ελιές / 

ελαιόλαδο και σκληρό σιτάρι / ζυμαρι-κά.

med-gold.eu/forum

Συζητήστε με τους εμπει-
ρογνώμονές     

στο φόρουμ χρηστών του 
MED-GOLD: 

1. Eμπλέκει τους χρήστες στο σχεδια-σμό, 
την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
της προστιθέμενης αξίας των πιλοτικών 
κλιματικών υπηρεσιών για το ελαιόλαδο, το 
σταφύλι και το σκληρό σίτο.

2. Βελτιώνει, επικυρώνει και αναβαθμίζει 
τις πιλοτικές υπηρεσίες με τις ευρύ-τερες 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κοινότητες 
χρηστών για ελαιόλαδο, λάδι, κρασί και 
σκληρό σιτάρι / ζυμαρικά.

3. Εξασφαλίζει την δυνατότητα ανα- 
παραγωγής των κλιματικών υπηρε- σιών για 
άλλες καλλιέργειες / κλίματα (π.χ. καφέ) και 
παρέχει σύνδεση με τη χάραξη πολιτικής σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

4. Εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
επικοινωνίας και εμπορίας για να αυξήσει την 
υιοθέτηση των κλιματικών υπηρεσίων του 
MED-GOLD.

5. Δημιουργεί πιο ενημερωμένες και 
συνδεδεμένες κοινοτήτες τελικών χρηστών 
στο παγκόσμιο σύστημα διατροφής τοτ 
ελαιόλαδου, του κρασιού και των ζυμαρικών 
και της σχετικής χάραξης πολιτικής

AΝΑΜΕΝΌΜΕΝΟ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ 
ΤΟΥ MED-GOLD

  www.med-gold.eu
L @medgold_h2020

   med-gold.project@enea.it

ΜΟΙΡΑΣΟΥ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΕ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΣΑΙ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ

To MED-GOLD έλαβε κονδύλια από το πρόγραμμα έρευνας 
και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει 
συμφωνίας επιχορήγησης no. 776467

ΕΤΑΊΡΟΙ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑΣ

Turning climate-related information 
into added value for traditional MEDiterranean 
Grape, OLive and Durum wheat food systems



Το MED-GOLD θα διατυπώσει τις καλύτερες εποχικές 
πιθανολογικές προβλέψεις ακραίων και βιολογικών 
δεικτών κλίματος στις μεσογειακές και χωροταξικές 
κλίμακες, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρεση στρατη-
γικών διαχείρισης παρασίτων και  επιχειρησιακής 
διαχείρισης.
Οι κλιματικές υπηρεσίες θα στηρίξουν τους αγρότες 
στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως:

• Πόσες θεραπείες προστασίας αναμένονται για την 
επόμενη σεζόν;
• Ποια ποικιλία / ρίζα / κλώνος θα χρειαστώ στην 
περιοχή μου για τα επόμενα 30 χρόνια;

Το κρασί παράγεται σε ολόκληρο 
τον πλανήτη, αλλά η Ευρώπη 
εξακολου-θεί να διατηρεί 
τον παραδοσιακό ηγετικό 
της ρόλο στην οινοποίηση - 
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 
60% της παγκόσμιας παραγωγής 
- με την Ιταλία, τη Γαλλία και την 
Ισπανία να είναι οι σημαντικότεροι 
παραγωγοί.

ΣΤΑΦΥΛIA/
ΚΡΑΣΙ 

Το MED-GOLD θα συνδυάσει διαφορετικές προσεγ-γίσεις 
για την παροχή τόσο εποχιακών προβλέψεων όσο και 
προβλέψεων δεκετίας για την απόδοση του σκληρού 
σίτου, τους κινδύνους παρασίτων και ασθε-νειών, καθώς 
και διαδικασία λήψης αποφάσεων με γνώμονα τον αγρότη 
για τον καθορισμό και την εφα-ρμογή καλύτερων σχεδίων 
δια-χείρισης της γεωργίας:

• Μπορεί να αναπτυχθεί το βέλτιστο σχέδιο για τη 
λίπανση των αγρων;
• Ποιες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται για την 
επιλογή της βέλτιστης ποικιλίας και πυκνότητας;
• Πώς μπορεί να προσαρμοσθεί η αλυσίδα εφοδιασμού 
στην αλλαγή του κλίματος για να εξασφαλιστεί βιώσιμη 
παραγωγή, ποιότητα και δίκαιο εισόδημα;
sustentável, qualidade e um rendimento justo?

Σε όλο τον κόσμο, τα ζυμαρικά είναι 
συνώνυμα με την ιταλική κουζίνα. 
Παρά του γεγονότος ότι ήταν αρχικά 
μόνο μέρος της ιταλικής - και 
αργότερα ευρωπαϊκής - μαγειρικής 
παράδοσης, τα ζυμαρικά έχουν 
διασχίσει τα διεθνή σύνορα για να 
γίνουν μια πολύ δημοφιλής και, 
ακόμη και βασική, μορφή τροφής σε 
πολλά μέρη του πλανήτη.

ΣΙΤΑΡΙ/
ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Η Olea europaea, ή η ελιά, είναι 
μέρος του μεσογειακού τοπίου 
για χιλιετίες, στο σημείο που το 
αδιαμφισβήτητο κατακόρυφο σχήμα 
αυτού του αειθαλή δέντρου έχει 
γίνει σύμβολο της μεσογειακής 
βλάστησης.

Το MED-GOLD θα ενσωματώσει μοντέλα ικανά να 
προβλέψουν τη δυναμική των παρασίτων και την 
προσβολή των καρπών από τον δάκο (Bactrocera 
oleae), ώστε να παρέχουν λογικές πληροφορίες για την 
υποστήριξη της καλύτερης διαχείρισης και τη μείωση 
του γεωργικού κόστους αντιμετωπί-ζοντας ζητήματα 
όπως:

• Πότε και πού το παράσιτο δάκος αναμένεται στην 
περιοχή μου κατά την επόμενη σεζόν;
• Ποια νέα παράσιτα θα πρέπει να καταπολεμήσω 
κατά τα επόμενα δέκα χρόνια;
• What will Ποια θα είναι η παραγωγικότητα λόγω της 
αλλαγής του κλίματος;

ΕΛΙΕΣ/
ΕΛΕΟΛΑΔΟ
 


