
Η παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου
συγκεντρώνεται σε μια καθορισμένη περιοχή
γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτή η
περιοχή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την
κλιματική αλλαγή, η οποία επιτείνει τη ένταση
των ακραίων φαινομένων, όπως οι ξηρασίες και
οι καύσωνες. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη
διαθεσιμότητα νερού, επηρεάζοντας τόσο τα
παραδοσιακά όσο και τα νέα συστήματα
παραγωγής (εντατικά και εξαιρετικά εντατικά).

Το μεταβαλλόμενο κλίμα δημιουργεί προκλήσεις
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των
ελαιοκαλλιεργητών και των παραγωγών
ελαιολάδου, οι οποίοι πρέπει να προσαρμόσουν
τις στρατηγικές τους για την άρδευση, τη
γονιμοποίηση και τη χρήση φυτοφαρμάκων.
Τροποποιεί επίσης την εμφάνιση ασθενειών στις
καλλιέργειες, μαζί με την πιθανή ζημιά τους, και
μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη νέων
παρασίτων. Έτσι, η πρόβλεψη μελλοντικών
κλιματικών συνθηκών αποτελεί το κλειδί για την
προσαρμογή του τομέα της ελιάς με τις
κλιματικές υπηρεσίες να μπορούν να βοηθήσουν
σε αυτήν.

M E D - G O L D
D A S H B O A R D

για χρήστες  του τομέα
της ελιάς

Το MED-GOLD DASHBOARD είναι ένα εύχρηστο
εργαλείο οπτικοποίησης για τον τομέα της ελιάς,
το οποίο παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες για
το παρελθοντικό κλίμα και προβλέψεις για το
μελλοντικό κλίμα σε διαφορετικές χρονικές
κλίμακες. Το εργαλείο έχει αναπτυχθεί από κοινού
με τους χρήστες για να διασφαλίσει ότι
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες
τους.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον
DASHBOARD στον ιστότοπο του MED-GOLD και
μεταβαίνοντας στη διεύθυνση: dashboard.med-
gold.eu

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020
Research and Innovation programme under Grant Agreement No. 776467.

Διαβάστε περισσότερα για τις κλιματικές υπηρεσίες
του τομέα της ελιάς και του ελαιολάδου στο MED-
GOLD infosheet.

Τ Ο Μ Ε Α Σ  Ε Λ Ι Α Σ  &
Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η  Α Λ Λ Α Γ Η

M E D - G O L D  D A S H B O A R D
Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Τ Ο Μ Ε Α  Ε Λ Ι Α Σ

Το MED-GOLD είναι ένα τετραετές ευρωπαϊκό
έργο με τίτλο "Μετατροπή κλιματικών
πληροφοριών σε προστιθέμενη αξία για τα
παραδοσιακά μεσογειακά συστήματα τροφίμων
των σταφυλιών,της ελιάς και του σκληρού σίτου".
Το MED-GOLD στοχεύει να καταστήσει τα
ευρωπαϊκά συστήματα γεωργίας και τροφίμων
πιο ανθεκτικά, βιώσιμα και αποτελεσματικά
ενόψει της κλιματικής αλλαγής, χρησιμοποιώντας
τις κλιματικές υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση
των κινδύνων και του κόστους που οφείλεται
στην κλιματική αλλαγή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MED-GOLD

http://dashboard.med-gold.eu/
https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/docs/MED-GOLD_infosheet02_olivesoliveoil-GR.pdf
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Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon
2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 776467.

Μεταβλητή 
(τοποθετήστε το
δείκτη πάνω από
κάθε μεταβλητή για
επεξήγηση)

Ιστορικό κλίμα: πληροφορίες για το παρελθόν και το
κοντινό παρόν
Εποχιaκή πρόβλεψη: προβλέψεις για τους επόμενους μήνες
Μακροπρόθεσμες προβολές: μελλοντικά σενάρια για τον
21ο αιώνα

Χρονική κλίμακα
Κλιματικές μεταβλητές: δεδομένα
θερμοκρασίας & υετού
Βιοκλιματικοί δείκτες: δείκτες που
λαμβάνουν υπόψη το κλίμα και τη
φαινολογία της ελιάς

Τύπος μεταβλητών

Τοποθεσία 
(αναζήτηση βάσει γεωγραφικών
συντεταγμένων, πόλης ή χώρας) Εξαγωγή δεδομένων

Χρονική περίοδος
ενδιαφέροντος

Άλλες επιλογές / φίλτρα που
αλλάζουν ανάλογα με το
επιλεγμένο χρονικό διάστημα
π.χ. δεξιότητες πρόβλεψης,
σενάριο εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου
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3 Περιοχή ενδιαφέροντος
 π.χ. "Douro" ή "Iberian Peninsula"
(για Ιστορικό κλίμα)
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Ξεκινήστε επιλέγοντας το χρονοδιάγραμμα "Εποχιακή πρόβλεψη", για να ελέγξετε αν
αυτή η άνοιξη θα είναι πιο υγρή από την κανονική, κανονική ή πιο ξηρή από την
κανονική στην περιοχή σας.
Στις κλιματικές μεταβλητές, επιλέξτε τη μηνιαία βροχόπτωση.
Στη συνέχεια, επιλέξτε το έτος και τον μήνα που σας ενδιαφέρει.
Ορίστε τον τρέχοντα μήνα ως την Ημερομηνία έναρξης της πρόβλεψης, η οποία
αναφέρεται στον μήνα που εκδόθηκε η πρόβλεψη.
Πληκτρολογήστε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ή τη θέση του τόπου καλλιέργειας.
Για να ελέγξετε πόσο ακριβής είναι η πρόβλεψη, ενεργοποιήστε την επιλογή φίλτρου
"Skill". Αυτό θα κρύψει περιοχές όπου η πρόβλεψη δεν είναι αρκετά αξιόπιστη για τη
λήψη αποφάσεων.

Κάνοντας κλικ στο χάρτη, θα εμφανιστεί ένα γράφημα όπου οι
κύκλοι αντιστοιχούν στις παρατηρούμενες τιμές μηνιαίας
βροχόπτωσης τον Ιούνιο τα τελευταία χρόνια και τα τετράγωνα
δείχνουν τις προβλέψεις του μοντέλου (πάνω από το κανονικό,
το κανονικό και κάτω από το κανονικό terciles).

Μπορείτε να εξαγάγετε το χάρτη και το γράφημα, να συζητήσετε με τους αγρότες του
συνεταιρισμού σας και να σχεδιάσετε την αγορά λιπάσματος και τη στρατηγική γονιμοποίησης
για τη σεζόν με βάση τις εποχιακές προβλέψεις και την ακρίβεια των παρελθοντικών
προβλέψεων στην περιοχή σας.

Ενεργοποιήστε την επιλογή φίλτρου
"Skill" για να αποκρύψετε περιοχές όπου
η πρόβλεψη δεν είναι αρκετά αξιόπιστη
για τη λήψη αποφάσεων.

ΠΟΣΟ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ  Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ; ΠΟΣΟ ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΤΑΝ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;

Είναι Μάρτιος. Είστε γεωπόνος που εργάζεται για έναν συνεταιρισμό
ελαιοπαραγωγών. Πρέπει να συμβουλεύσετε τους αγρότες στον
συνεταιρισμό σας για τη βέλτιστη στρατηγική γονιμοποίησης, λαμβάνοντας
υπόψη τις αναμενόμενες κλιματολογικές συνθήκες τους επόμενους μήνες.

Οι προσεχείς μήνες θα είναι ιδιαίτερα ξηροί;

Π Ε Ρ I Π Τ Ω Σ Η  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ H Σ  1

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon
2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 776467.
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Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός συνεταιρισμού ελαιοκαλλιεργητών
που βρίσκεται στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Ο συνεταιρισμός σας ανησυχεί για
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή ελαιολάδου σας. Οι
υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν την άνθηση, η οποία επηρεάζει
την παραγωγή ελιών και τελικά του ελαιολάδου.

Μπορεί η παραγωγή να απειλείται από τη μελλοντική κλιματική αλλαγή;

 Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ  2
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Αυτό το έγγραφο αναπτύχθηκε από το Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021 (v2).

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon
2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 776467.

Αρχικά, επιλέξτε το χρονική κλίμακα "Μακροπρόθεσμες προβολές".
Ορίστε την επιλογή βιοκλιματικού δείκτη.
Επιλέξτε την περιοχή της Ανδαλουσίας.
Επιλέξτε τον δείκτη μέγιστης θερμοκρασίας την άνοιξη (Sprtx).
Στη συνέχεια, επιλέξτε το χρονική περίοδο για την οποία θέλετε να δείτε τις
θερμοκρασίες στο μέλλον (π.χ. 2031-2060).
Τέλος, επιλέξτε ένα σενάριο εκπομπών (π.χ. ενδιάμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου).

Μπορείτε να δείτε τις μέγιστες θερμοκρασίες την άνοιξη που ενδέχεται να φτάσει η περιοχή σας στο
μέλλον. Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες την άνοιξη μπορεί να προκαλέσουν είτε νωρίτερη άνθηση
είτε λιγότερο αποτελεσματική άνθηση.

Μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα από τον χάρτη ως πίνακα .csv και να χρησιμοποιήσετε το Excel για
περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τις δυνατότητες μέτρων προσαρμογής, όπως η σύσταση στους
καλλιεργητές να ρυθμίσουν τις πρακτικές γονιμοποιησης, προκειμένου να προσαρμοστούν στις αλλαγές
της ανθοφορίας και να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στα επίπεδα παραγωγής.

Για να δείτε την
προβλεπόμενη

διαφορά
θερμοκρασίας

σε σύγκριση με
το παρόν,

ενεργοποιήστε
το φίλτρο

"Anomalies".
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Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (π.χ. CO₂) αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον, αυξάνοντας τις παγκόσμιες
θερμοκρασίες. Οι επιστήμονες έχουν ορίσει διαφορετικά σενάρια για το πώς θα αλλάξουν οι εκπομπές, γνωστά ως
Representative Concentration Pathways (RCPs). Το μετριοπαθές (RCP4.5) και ακραίο (RCP8.5) σενάριο εκπομπών
είναι διαθέσιμα για επιλογή στο MED-GOLD DASHBOARD, που αντιστοιχούν σε παγκόσμια αύξηση θερμοκρασίας
1,1-2,6°C και 2,6-4,8°C, αντίστοιχα.

Τ Ο  Ξ Ε Ρ Α Τ Ε ;


