
Η παραγωγή σκληρού σίτου και ζυμαρικών
επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις καιρικές και
κλιματικές συνθήκες. Η κλιματική αλλαγή
αυξάνει τη συχνότητα ακραίων καιρικών
φαινομένων, όπως οι καύσωνες και η ξηρασία.
Καθώς το κλίμα θα συνεχίζει να αλλάζει στο
μέλλον, η πρόβλεψη τέτοιων γεγονότων
αποτελεί το κλειδί για την προσαρμογή του
τομέα του σκληρού σίτου στην κλιματική
αλλαγή.

Η κλιματική μεταβλητότητα και η κλιματική
αλλαγή θέτουν ποικίλες προκλήσεις στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων των παραγωγών
σκληρού σίτου, όπως στη γεωργική διαχείριση
(π.χ. σχεδιασμός γονιμοποίησης και προστασία
των καλλιεργειών), στη διαχείριση αποθεμάτων
και τις μακροπρόθεσμες αποφάσεις στρατηγικής
(π.χ. επιλογή νέων ποικιλιών και περιοχές
καλλιέργειας). Οι κλιματικές υπηρεσίες, ιδίως οι
προβλέψεις για τις κλιματικές μεταβλητές και
τους βιοκλιματικούς δείκτες, μπορούν να
υποστηρίξουν κρίσιμες αποφάσεις στην τροφική
αλυσίδα του σκληρού σίτου.
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για χρήστες  του τομέα του
σκληρού σίτου
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ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Το Granoduro.net είναι ένα εμπορικό Σύστημα
Υποστήριξης Αποφάσεων για τη βιώσιμη
διαχείριση της καλλιέργειας σκληρού σίτου, το
οποίο χρησιμοποιείται από αγρότες, τεχνικούς και
γεωπόνους στην αλυσίδα εφοδιασμού της Barilla.
Παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση των
καλλιεργειών με βάση τα δεδομένα του καιρού και
τις μελλοντικές προβλέψεις.

Στο πλαίσιο του έργου MED-GOLD, προστέθηκε
στο σύστημα μια νέα λειτουργία πρωτοτύπου
χρησιμοποιώντας εποχικές προβλέψεις. Αυτή η
λειτουργία παρουσιάζεται σε αυτόν τον οδηγό.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο εργαλείο μεταβαίνοντας στη
διεύθυνση: www.horta-srl.com

Το MED-GOLD είναι ένα τετραετές ευρωπαϊκό έργο
με τίτλο "Μετατροπή της κλιματικής πληροφορίας
σε προστιθέμενη αξία για τα παραδοσιακά
μεσογειακά συστήματα τροφίμων του σταφυλιού,
ελιάς και σκληρού σίτου". Το MED-GOLD στοχεύει
στο 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
οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ MED-GOLD 

Διαβάστε περισσότερα για τις κλιματικές υπηρεσίες
στον τομέα του σκληρού σίτου και ζυμαρικών στο
ενημερωτικό φυλλάδιο του MED-GOLD.

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

https://www.horta-srl.it/granoduro-net/
https://www.med-gold.eu/wp-content/uploads/docs/MED-GOLD_infosheet03_durumpasta-GR.pdf
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Λήψη δεδομένων

Επιλέξτε τη
λειτουργία
"Seasonal
Forecast"

Φαινολογία καλλιέργειας: πρόβλεψη των κύριων σταδίων καλλιέργειας
Κίνδυνος ασθένειας: πρόβλεψη κινδύνου για τις κύριες ασθένειες του σίτου
Κλιματικοί δείκτες: πρόβλεψη υδρολογικής ισορροπίας και ψυχρό και
θερμικό στρες
Ιστορικές τιμές: προηγούμενα δεδομένα σχετικά με κλιματικούς δείκτες

Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Τα δεδομένα εμφανίζονται σε
έναν πίνακα

Επιλέξτε την ημερομηνία
έκδοσης της πρόβλεψης

Βοήθεια (εμφανίζει πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο)

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



Αρχικά, επιλέξτε μια συγκεκριμένη μονάδα καλλιέργειας στην περιοχή που σας
ενδιαφέρει.
Επιλέξτε τη λειτουργία Seasonal Forecast /Εποχιακή πρόβλεψη.
Στη συνέχεια, ελέγξτε τον πίνακα Κίνδυνος νόσου.
Επιλέξτε την ασθένεια που σας ενδιαφέρει (π.χ. Fusarium Head Blight).
Καθορίστε τον μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε η πρόβλεψη, ανάλογα με την
περίπτωσή σας (π.χ. Φεβρουάριος).

Είστε τεχνικός που εργάζεται για έναν οργανισμό παραγωγών σκληρού σίτου.
Είναι Φεβρουάριος και θέλετε να ενημερώσετε τους συνεργάτες σας παραγωγούς
σχετικά με την απόκτηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Πολλοί από αυτούς
επηρεάστηκαν από το Fusarium Head Blight πέρυσι, και θέλετε φέτος να
βοηθήσετε τους αγρότες να σχεδιάσουν τις θεραπείες εκ των προτέρων.

Θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος ασθενειών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου;
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Θα δημιουργηθεί ένα γράφημα όπου μια πράσινη γραμμή υποδεικνύει τα παρατηρούμενα στάδια
συγκομιδής, οι κίτρινες κουκκίδες δείχνουν τη στιγμή που θα φτάσουν αυτά τα στάδια και οι γκρίζες
γραμμές δείχνουν την εξέλιξη της φαινολογίας των καλλιεργειών με βάση τις εποχιακές προβλέψεις.

Η πρόβλεψη υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο Fusarium Head Blight τον Απρίλιο και τον Μάιο, κατά τη
διάρκεια των σταδίων της ανθοφορίας του σκληρού σίτου Ο κίνδυνος ασθενειών παραμένει υψηλός
έως ότου επιτευχθεί η ωρίμανση της μαλακής ζύμης.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημα για διάφορα αγροκτήματα στην περιοχή που σας
ενδιαφέρει για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Με βάση την εποχιακή πρόβλεψη, σκέφτεστε να παράσχετε μια προειδοποίηση πρώιμης σεζόν στο
επόμενο περιοδικό δελτίο που αποστέλλεται στους συνεργαζόμενους παραγωγούς σας για να τους
προειδοποιήσετε για την αυξημένη πιθανότητα κινδύνου εκ των προτέρων. Αυτό μπορεί να τους
βοηθήσει να σχεδιάσουν την αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
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Είστε αγρότης που καλλιεργεί σκληρό σιτάρι σε διάφορους αγρούς κοντά στην
ιταλική πόλη της Ραβέννα. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε στην αρχή της
καλλιεργητικής περιόδου και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε τη σωστή
ποσότητα και τύπο λιπάσματος αζώτου όταν η καλλιέργεια έχει τη μεγαλύτερη
ζήτηση θρεπτικών ουσιών. Γνωρίζετε ότι η εφαρμογή λιπασμάτων έχει άμεσο
αντίκτυπο στην απόδοση και την ποιότητα των σιτηρών, οπότε πρέπει να
γνωρίζετε τις κλιματικές συνθήκες για να σχεδιάσετε ανάλογα.

Θα είναι ιδιαίτερα υγρό ή ξηρό κατά την εφαρμογή λιπασμάτων;

Επιλέξτε μία από τις μονάδες καλλιέργειας.
Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία Seasonal Forecast/Εποχιακή πρόβλεψη.
Επιλέξτε τον πίνακα κλιματικών δεικτών.
Επιλέξτε τον δείκτη που δείχνει την υδρολογική ισορροπία μεταξύ της αρχής της
επιμήκυνσης των βλαστών και του τέλους της (SPEI), η οποία είναι μια περίοδος με
υψηλή ζήτηση θρεπτικών συστατικών.
Τέλος, προσδιορίστε τον μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε η πρόβλεψη (π.χ.
Φεβρουάριος).

Η πρόβλεψη δείχνει ότι η περίοδος γονιμοποίησης αναμένεται να είναι ξηρότερη από
την κανονική. Επομένως, πιθανότατα δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να εισέλθετε στο
πεδίο κατά την επιμήκυνση των βλαστών για τη διανομή λιπασμάτων και την αποφυγή
πιθανών ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά.
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Αυτό το έγγραφο αναπτύχθηκε από το Barcelona Supercomputing Center (BSC),  2021.
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