MED-GOLD
DASHBOARD
για τους χρήστες του τομέα
του σκληρού σίτου

ΤΟΜΕΑΣ ΣΙΤΟΥ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

MED-GOLD DASHBOARD ΓΙΑ
ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Η παραγωγή σκληρού σίτου και ζυμαρικών
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές
και κλιματικές συνθήκες. Η κλιματική αλλαγή
αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης ακραίων
καιρικών φαινομένων, όπως καύσωνες και
ξηρασίες. Καθώς το κλίμα θα συνεχίσει να
αλλάζει στο μέλλον, η πρόβλεψη τέτοιων
γεγονότων είναι καίριας σημασίας για την
προσαρμογή του τομέα του σκληρού σίτου
στην κλιματική αλλαγή.

Το MED-GOLD DASHBOARD είναι ένα εύχρηστο
εργαλείο οπτικοποίησης που παρέχει πρόσβαση σε
πληροφορίες για το παρελθοντικό κλίμα και
μελλοντικές κλιματικές προβλέψεις σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Επί του παρόντος, οι
χρήστες του τομέα του σκληρού σίτου μπορούν να
χρησιμοποιήσουν παλαιότερες παρατηρήσεις και
εποχιακές προβλέψεις για το υδρολογικό ισοζύγιο
κατά τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας. Το
εργαλείο έχει αναπτυχθεί από κοινού με τους
χρήστες ώστε να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται
στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Η κλιματική αλλαγή θέτει ποικίλες προκλήσεις
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των
παραγωγών σκληρού σίτου, όπως στην αγροδιαχείριση (π.χ. σχεδιασμός λίπανσης και
προστασία των καλλιεργειών), διαχείριση
αποθεμάτων και στρατηγικές λήψης μακροπρόθεσμων αποφάσεων (π.χ. επιλογή νέων ποικιλιών
και περιοχές καλλιέργειας). Οι κλιματικές
υπηρεσίες, ιδιαίτερα οι προβλέψεις των
κλιματικών μεταβλητών και των βιοκλιματικών
δεικτών, μπορούν να υποστηρίξουν κρίσιμες
αποφάσεις σε όλο το μήκος της τροφικής
αλυσίδας του σκληρού σίτου.

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

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο MEDGOLD DASHBOARD στον ιστότοπο του MEDGOLD στη διεύθυνση: dashboard.med-gold.eu

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ MED-GOLD
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.

Tο έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης Αρ. 776467.

MED-GOLD Dashboard | Οδηγός χρήσης

1 Χρονοδιάγραμμα*

ΣΕΛΙΔΑ 2

2 Τύπος μεταβλητών*

Ιστορικό κλίμα: πληροφορίες του παρελθόντος και
παρόντος κλίματος
Εποχική πρόβλεψη: προβλέψεις για τους επόμενους μήνες

Βιοκλιματικοί δείκτες: δείκτες που
λαμβάνουν υπόψη το κλίμα και τη
φαινολογία του σκληρού σίτου,
π.χ. κύκλος καλλιέργειας
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Περιοχή ενδιαφέροντος
(για το σκληρό σιτάρι, η
καθορισμένη περιοχή
ενδιαφέροντος είναι η Ιταλία)
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Μεταβλητή ενδιαφέροντος
(για το σκληρό σιτάρι, η διαθέσιμη
μεταβλητή είναι HyblCyc Υδρολογικό ισοζύγιο κατά τη
διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας)
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Άλλες επιλογές/φίλτρα που
αλλάζουν ανάλογα με την
επιλεγμένη χρονική κλίμακα,
π.χ. ικανότητα πρόβλεψης

Τοποθεσία
(αναζήτηση κατά γεωγραφικές
συντεταγμένες, πόλη ή χώρα)
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Χρονική περίοδος
ενδιαφέροντος

8

Εξαγωγή δεδομένων

*Σημειώστε ότι τα χρονοδιαγράμματα, οι τύποι μεταβλητών κλπ. που συζητούνται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης είναι εκείνα που αναπτύχθηκαν για τον
τομέα του σκληρού σίτου στην Ιταλία. Οι χρήστες μπορούν επίσης να διερευνήσουν άλλες περιοχές και μεταβλητές που σχετίζονται με τη γεωργία αλλά
δεν έχουν αναπτυχθεί άμεσα για τον συγκεκριμένο τομέα μέσω του MED-GOLD DASHBOARD.

Tο έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης Αρ. 776467.

MED-GOLD Dashboard | Περίπτωση εφαρμογής

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Είστε ένας αγρότης που καλλιεργεί σκληρό σιτάρι σε διαφορετικά χωράφια κοντά στη Ραβέννα
της Ιταλίας. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Η εφαρμογή
λιπάσματος έχει άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση και την ποιότητα των σιτηρών, επομένως θα
θέλετε να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε τη σωστή ποσότητα και τον τύπο αζωτούχου
λιπάσματος όταν η καλλιέργεια σας έχει τη μεγαλύτερη απαίτηση σε θρεπτικά συστατικά.
Πρέπει να γνωρίζετε τις κλιματικές συνθήκες ώστε να γίνει ο ανάλογος προγραμματισμός.
Θα είναι το περιβάλλον ιδιαίτερο υγρό ή ξηρό κατά την εφαρμογή του λιπάσματος;
1.
2.
3.
4.
5.

Αρχικά, επιλέξτε την Εποχική Πρόβλεψη.
Επιλέξτε την "Βιοκλιματική" εκδοχή.
Ορίστε την περιοχή "Italy" (η μεταβλητή ρυθμίζεται αυτόματα σε HyblCyc, το υδρολογικό
ισοζύγιο κατά τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας).
Στη συνέχεια, επιλέξτε το τρέχον έτος και ορίστε τον τρέχοντα μήνα ως την ημερομηνία
κατά την οποία εκδίδεται η πρόβλεψη, σχετικά με την περίπτωσή σας (π.χ. Φεβρουάριος).
Για να δείτε πόσο καλές ήταν οι προβλέψεις στο παρελθόν, κάντε κλικ στην περιοχή
ενδιαφέροντός σας στον χάρτη. Θα εμφανιστεί ένα γράφημα όπου οι κύκλοι αντιστοιχούν
στις παρατηρήσεις των προηγούμενων ετών και τα τετράγωνα δείχνουν προβλέψεις
κλιματικών μοντέλων (πάνω από το κανονικό, κανονικό και κάτω από το κανονικό).

ΠΟΣΟ ΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ;
Ενεργοποιήστε την
επιλογή φίλτρου "Skill"
για να αποκρύψετε
περιοχές όπου η
πρόβλεψη δεν είναι
αρκετά αξιόπιστη για τη
λήψη αποφάσεων.

Wetter than normal
(upper tercile, 66.7-100)

Normal
(medium tercile, 33.3-66.7)

Drier than normal
(lower tercile, 0-33.3)

Μπορείτε να εξαγάγετε τον χάρτη και το γράφημα και να τα χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε την
εφαρμογή λιπάσματος με βάση τις εποχικές προβλέψεις και την ακρίβεια πρόβλεψής τους στην περιοχή
σας στο παρελθόν (όπως φαίνεται στο γράφημα). Με βάση τις αναμενόμενες συνθήκες κατά την περίοδο
λίπανσης, μπορείτε να προγραμματίσετε τη διανομή της σωστής ποσότητας λιπάσματος, ώστε η
καλλιέργεια σας να μην έχει ελλείμματα θρεπτικών συστατικών.
Αυτό το έγγραφο αναπτύχθηκε από το Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021.

Tο έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας Επιχορήγησης Αρ. 776467.

