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Ημερίδα για το νερό στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
Ημερίδα για τη διαχείριση του νερού και την ευαισθητοποίηση του κοινού έγινε στο Ινστιτούτο
Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών την Πέμπτη 1/11/2012 στα πλαίσια της 4ης συνάντησης του
έργου ‘Water and Life’ του προγράμματος δια βίου μάθηση Grundtvig. Στο έργο συμμετέχουν
πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς διαχείρισης νερού και δήμοι από την Γερμανία,
Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο. Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Δήμων,
των ΔΕΥΑ, του ΟΑΔΥΚ, του ΜΑΙΧ, του ΤΕΙ Κρήτης και των ΤΟΕΒ.
Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες τόνισε
ότι το νερό είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις μορφές ζωή και αν λάβουμε υπόψη την τάση
αύξησης του πληθυσμού της γης και τις κλιματικές αλλαγές, η επάρκεια νερού, τόσο σε
επίπεδο ποιότητας όσο και ποσότητας, θα είναι σε κρίσιμο σημείο στο μέλλον για τις
περισσότερες χώρες. Η αειφορική διαχείριση του νερού και η ευαισθητοποίηση των χρηστών
στην ορθολογική χρήση του είναι ένα παγκόσμιο ζητούμενο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην
ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την ευαισθητοποίηση των χρηστών σε θέματα διαχείρισης του νερού, ενισχύοντας την επικοινωνία
μεταξύ των φορέων διαχείρισης και του κοινού και ενημερώνοντας για τις ορθές πρακτικές χρήσης (στην ύδρευση, την γεωργία και το
περιβάλλον) ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος σχετικά με το νερό (ποιότητα, διαθεσιμότητα, χρήση).
Στην ημερίδα η γεωπόνος Μ. Μπερτάκη από το Ινστιτούτο αναφέρθηκε στην διαχείριση του νερού άρδευσης στην Κρήτη και τις δυνατότητες
εξοικονόμησης νερού με σωστή άρδευση. Ο καθηγητής το Ανοικτού Πανεπιστημίου του Schrobenhausen της Γερμανία κ. B. Bickel τόνισε ότι το
νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης και αναφέρθηκε στις αντικρουόμενες απόψεις
που συζητούνται στην Γερμανία για την ιδιωτικοποίηση ή μη του νερού δίνοντας ως παραδείγματα την αποτυχία τέτοιων προγραμμάτων στην
Αγγλία, το Παρίσι, αλλά την Αργεντινή. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Granada τη Ισπανίας τόνισε ότι πάνω από το 78% του νερού
καταναλώνει ο αγροτικός τομέας και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη οικονομία νερού λόγω της εφαρμογής των διαχειριστικών
σχεδίων ανά περιοχή. Ο σύμβουλος του Δήμου Αγίου Αθανασίου της Κύπρου τόνισε ότι η Κύπρος λόγω ανεξέλεγκτης διαχείρισης έχει
προβλήματα αναπλήρωσης του υπόγειου υδροφορέα, και για αυτό έχει κατασκευάσει πολλά φράγματα, που όμως λόγω κλιματικών αλλαγών
δεν γεμίζουν. Για να λύσει το πρόβλημα επάρκειας έχει κατασκευάσει 4 εργοστάσια αφαλάτωσης, με αυξημένο κόστος παραγωγής.
Ο κ. Ε. Μαυράκης από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργεί στην διαχείριση του νερού
στη Κρήτη η καθυστέρηση εφαρμογής της Οδηγίας 60/2000 για το Νερό και η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων ενώ ο κ. Μ. Δρετάκης από το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αναφέρθηκε στο ρόλο του νερού στη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων της βιοποικιλότητας. Τέλος ο Δρ.
Γ. Ψαρράς αναφέρθηκες στις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των υγρών επεξεργασμένων εκροών για άρδευση των καλλιεργειών και
τόνισε ότι όταν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές μπορεί να παράγονται καλής ποιότητας και ασφαλή αγροτικά
προϊόντα, εξοικονομώντας νερό καλής ποιότητας για άλλες χρήσεις
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Η σωστή διαχείριση θα λύσει το πρόβλημα του νερού
στην Κρήτη

Ημερίδα για τη διαχείριση του νερού και την ευαισθητοποίηση του κοινού
πραγματοποιήθηκε χτες στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών στα πλαίσια
της 4ης συνάντησης του έργου Water and Life του προγράμματος δια βίου μάθηση
Grundtvig. Στο έργο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς
διαχείρισης νερού και δήμοι από την Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο.
Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Δήμων, των ΔΕΥΑ, του ΟΑΔΥΚ, του
ΜΑΙΧ, του ΤΕΙ Κρήτης και των ΤΟΕΒ.
Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες
τόνισε ότι το νερό είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις μορφές ζωή και αν λάβουμε
υπόψη την τάση αύξησης του πληθυσμού της γης και τις κλιματικές αλλαγές, η
επάρκεια νερού, τόσο σε επίπεδο ποιότητας όσο και ποσότητας, θα είναι σε κρίσιμο
σημείο στο μέλλον για τις περισσότερες χώρες.
Η αειφορική διαχείριση του νερού και η ευαισθητοποίηση των χρηστών στην
ορθολογική χρήση του είναι ένα παγκόσμιο ζητούμενο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην
ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την ευαισθητοποίηση των χρηστών σε θέματα
διαχείρισης του νερού, ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ των φορέων διαχείρισης
και του κοινού και ενημερώνοντας για τις ορθές πρακτικές χρήσης (στην ύδρευση,
την γεωργία και το περιβάλλον) ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του
μέλλοντος σχετικά με το νερό (ποιότητα, διαθεσιμότητα, χρήση).
Στην ημερίδα η γεωπόνος Μ. Μπερτάκη από το Ινστιτούτο αναφέρθηκε στην
διαχείριση του νερού άρδευσης στην Κρήτη και τις δυνατότητες εξοικονόμησης νερού
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με σωστή άρδευση. Ο καθηγητής το Ανοικτού Πανεπιστημίου του Schrobenhausen
της Γερμανία κ. B. Bickel τόνισε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να
γίνεται αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης και αναφέρθηκε στις αντικρουόμενες
απόψεις που συζητούνται στην Γερμανία για την ιδιωτικοποίηση ή μη του νερού
δίνοντας ως παραδείγματα την αποτυχία τέτοιων προγραμμάτων στην Αγγλία, το
Παρίσι, αλλά την Αργεντινή.
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Granada τη Ισπανίας τόνισε ότι πάνω από το
78% του νερού καταναλώνει ο αγροτικός τομέας και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
μεγάλη οικονομία νερού λόγω της εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων ανά
περιοχή. Ο σύμβουλος του Δήμου Αγίου Αθανασίου της Κύπρου τόνισε ότι η Κύπρος
λόγω ανεξέλεγκτης διαχείρισης έχει προβλήματα αναπλήρωσης του υπόγειου
υδροφορέα, και για αυτό έχει κατασκευάσει πολλά φράγματα, που όμως λόγω
κλιματικών αλλαγών δεν γεμίζουν. Για να λύσει το πρόβλημα επάρκειας έχει
κατασκευάσει 4 εργοστάσια αφαλάτωσης, με αυξημένο κόστος παραγωγής.
Ο κ. Ε. Μαυράκης από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρθηκε στα
προβλήματα που δημιουργεί στην διαχείριση του νερού στη Κρήτη η καθυστέρηση
εφαρμογής της Οδηγίας 60/2000 για το Νερό και η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων
ενώ ο κ. Μ. Δρετάκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αναφέρθηκε στο ρόλο του
νερού στη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων της βιοποικιλότητας. Τέλος ο Δρ.
Γ. Ψαρράς αναφέρθηκες στις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των υγρών
επεξεργασμένων εκροών για άρδευση των καλλιεργειών και τόνισε ότι όταν
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές μπορεί να παράγονται
καλής ποιότητας και ασφαλή αγροτικά προϊόντα, εξοικονομώντας νερό καλής
ποιότητας για άλλες χρήσεις
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Σημαντικά συμπεράσματα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε ημερίδα του
Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων (2/11/2012 17:37)
Σημαντικά συμπεράσματα, για την διαχείριση των υδάτινων πόρων μεταξύ των οποίων και τις δυνατότητες
επαναχρησιμοποίησης των υγρών επεξεργασμένων εκροών για άρδευση των καλλιεργειών, αναφέρθηκαν κατά την
διάρκεια ημερίδας για τη διαχείριση του νερού και την ευαισθητοποίηση του κοινού, έγινε στο Ινστιτούτο Ελιάς και
Υποτροπικών Φυτών την Πέμπτη 1/11/2012.
Η ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια της 4ης συνάντησης του έργου ‘Water and Life’ του προγράμματος δια βίου
μάθηση Grundtvig. Στο έργο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς διαχείρισης νερού και δήμοι
από την Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα και Κύπρο. Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Δήμων, των
ΔΕΥΑ, του ΟΑΔΥΚ, του ΜΑΙΧ, του ΤΕΙ Κρήτης και των ΤΟΕΒ.
Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες τόνισε ότι το νερό είναι ζωτικής
σημασίας για όλες τις μορφές ζωή και αν λάβουμε υπόψη την τάση αύξησης του πληθυσμού της γης και τις κλιματικές
αλλαγές, η επάρκεια νερού, τόσο σε επίπεδο ποιότητας όσο και ποσότητας, θα είναι σε κρίσιμο σημείο στο μέλλον για
τις περισσότερες χώρες. Η αειφορική διαχείριση του νερού και η ευαισθητοποίηση των χρηστών στην ορθολογική
χρήση του είναι ένα παγκόσμιο ζητούμενο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την
ευαισθητοποίηση των χρηστών σε θέματα διαχείρισης του νερού, ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ των φορέων
διαχείρισης και του κοινού και ενημερώνοντας για τις ορθές πρακτικές χρήσης (στην ύδρευση, την γεωργία και το
περιβάλλον) ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος σχετικά με το νερό (ποιότητα, διαθεσιμότητα,
χρήση).
Στην ημερίδα η γεωπόνος Μ. Μπερτάκη από το Ινστιτούτο αναφέρθηκε στην διαχείριση του νερού άρδευσης στην
Κρήτη και τις δυνατότητες εξοικονόμησης νερού με σωστή άρδευση. Ο καθηγητής το Ανοικτού Πανεπιστημίου του
Schrobenhausen της Γερμανία κ. B. Bickel τόνισε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να γίνεται
αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης και αναφέρθηκε στις αντικρουόμενες απόψεις που συζητούνται στην Γερμανία
για την ιδιωτικοποίηση ή μη του νερού δίνοντας ως παραδείγματα την αποτυχία τέτοιων προγραμμάτων στην Αγγλία, το
Παρίσι, αλλά την Αργεντινή. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Granada τη Ισπανίας τόνισε ότι πάνω από το 78%
του νερού καταναλώνει ο αγροτικός τομέας και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη οικονομία νερού λόγω της
εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων ανά περιοχή. Ο σύμβουλος του Δήμου Αγίου Αθανασίου της Κύπρου τόνισε ότι
η Κύπρος λόγω ανεξέλεγκτης διαχείρισης έχει προβλήματα αναπλήρωσης του υπόγειου υδροφορέα, και για αυτό έχει
κατασκευάσει πολλά φράγματα, που όμως λόγω κλιματικών αλλαγών δεν γεμίζουν. Για να λύσει το πρόβλημα
επάρκειας έχει κατασκευάσει 4 εργοστάσια αφαλάτωσης, με αυξημένο κόστος παραγωγής.
Ο κ. Ε. Μαυράκης από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργεί στην
διαχείριση του νερού στη Κρήτη η καθυστέρηση εφαρμογής της Οδηγίας 60/2000 για το Νερό και η πολυδιάσπαση
αρμοδιοτήτων ενώ ο κ. Μ. Δρετάκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας αναφέρθηκε στο ρόλο του νερού στη διατήρηση
των φυσικών οικοσυστημάτων της βιοποικιλότητας. Τέλος ο Δρ. Γ. Ψαρράς αναφέρθηκες στις δυνατότητες
επαναχρησιμοποίησης των υγρών επεξεργασμένων εκροών για άρδευση των καλλιεργειών και τόνισε ότι όταν
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές μπορεί να παράγονται καλής ποιότητας και ασφαλή
αγροτικά προϊόντα, εξοικονομώντας νερό καλής ποιότητας για άλλες χρήσεις.
Επιστροφή
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μεγάλες δυνατότητες
εξοικονόμησης νερού
» Παρουσίαση προτάσεων σε ημερίδα του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
dmaridakis@yahoo.gr

Πάνω από 12 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, που
ισοδυναμούν με δύο φράγματα Βαλσαμιώτη,
μπορούν να εξοικονομηθούν με ελάχιστα χρήματα μέσα από εφαρμογές ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που αξιοποιούνται
για την άρδευση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πειραματικές εφαρμογές που έχει
υλοποιήσει το Ινστιτούτο
Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
σε υδροβόρες καλλιέργειες,
όπως το αβοκάντο, η εξοικονόμηση νερού που χρησιμοποιείται για πότισμα μπορεί να
αγγίξει έως και το 20%.
Τα παραπάνω επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ημερίδα που διοργανώθηκε στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Grundtvig με τίτλο “Νερό και Ζωή”, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου
Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών.
Στο πρόγραμμα, που συμμετέχουν εκτός από το Ινστιτούτο, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, το Πανεπιστήμιο Γρανάδας της
Ισπανίας, το Πανεπιστήμιο
της Κορσικής Pascal Paoli και
ο Δήμος Άγιος Αθανάσιος από
την Κύπρο, ανταλλάσσονται
απόψεις και τεχνογνωσία
γύρω από την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που σχετίζονται με το νερό, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των χρηστών του νερού.

ΑΠΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ιδιαίτερη αίσθηση πάντως
προκαλούν τα ερευνητικά αποτελέσματα του Ινστιτούτου
Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών

τα οποία επικεντρώθηκαν στο
θέμα της διαχείρισης του νερού για άρδευση, καθώς προέκυψε ότι μπορούν να εξοικονομηθούν πολύ μεγάλες ποσότητες με ελάχιστο κόστος.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε
ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών
Φυτών Κώστας Χαρτζουλάκης μιλώντας στα “Χ.Ν.”, τα
Χανιά έχουν υπερεπάρκεια
υδατικών πόρων αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται στη διαχείρισή του ειδικά στη γεωργία, η οποία καταναλώνει
πάνω από το 80% των συνολικών ποσοτήτων νερού που
αξιοποιείται.
«Από τις μελέτες που έχουμε
κάνει σε πραγματικό επίπεδο
και όχι θεωρητικά, όπως για
παράδειγμα στο πρόγραμμα
"Beware" στο οποίο εφαρμόσαμε συμβουλευτική άρδευση
στην περιοχή Βαρυπέτρου
αλλά και στη Μεσαρά, που είναι μια περιοχή ελλειμματική
σε νερό, είδαμε ότι αν συμβουλεύουμε τον αγρότη το
πώς και πότε πρέπει να ποτίσει, μπορούμε να εξοικονομήσουμε 9,5% σε καλλιέργειες
όπως η ελιά η οποία δεν θέλει
πολύ νερό, αλλά μέχρι και
20% σε καλλιέργειες υδροβόρες όπως το αβοκάντο», σημείωσε σχετικά ο κ. Χαρτζουλάκης και πρόσθεσε: «Αυτό
σημαίνει ότι δεδομένου ότι ο
Νομός Χανίων καταναλώνει

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών.

110 - 120 εκατ. κυβικά νερό τον
χρόνο για άρδευση, αν εμείς
πετύχουμε με συμβουλευτική
άρδευση να εξοικονομήσουμε
μόνο το 10% για παράδειγμα,
τότε 10 με 12 εκατ. κυβικά μέτρα νερό καλής ποιότητας που
πηγαίνει ετησίως στη γεωργία,
θα μπορεί να αξιοποιηθεί για
άλλες ανάγκες. Δηλαδή θα
εξοικονομήσουμε ποσότητες
όσο δύο φράγματα Βαλσαμιώτη με πολύ ελάχιστα χρήματα».
Μάλιστα ο κ. Χαρτζουλάκης
επεσήμανε ότι σε περίπτωση
που οι ορθολογικές πρακτικές
άρδευσης εφαρμοστούν σε
παγκρήτιο επίπεδο τότε τα
οφέλη θα είναι πολύ μεγάλα,
αφού από τα περίπου 320 340 εκατ. κυβικά μέτρα νερού
που καταναλώνονται για άρδευση (επί συνόλου 420 εκατ.
κυβικών μέτρων νερού που
υπολογίζεται η κατανάλωση
μαζί την ύδρευση και άλλες
χρήσεις) είναι δυνατόν να

Στις δυνατότητες εξοικονόμησης
μεγάλων ποσοτήτων νερού από
την ορθολογική διαχείριση στον
τομέα της άρδευσης,
αναφέρθηκε ο διευθυντής του
Ινστιτούτου Κώστας
Χαρτζουλάκης.

εξοικονομηθούν περίπου 35
εκατ. κυβικά μέτρα νερού με
ελάχιστα χρήματα.
«Αυτό πρέπει να καταλάβουν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε τι περιθώρια εξοικονόμησης νερού έχουμε για να πάει για άλ-

λες χρήσεις ιδιαίτερα τις κρίσιμες περιόδους», τόνισε ο
διευθυντής του Ινστιτούτου
και σχολίασε: «Βέβαια αυτό
δεν πουλάει. Δεν έχει εγκαίνια
κ.λπ. αλλά έχει όμως πρακτική
εφαρμογή. Και για να μην παρεξηγηθώ δεν είμαι αντίθετος
με τα φράγματα και σίγουρα
πρέπει να γίνουν εκεί που
πρέπει και υπάρχουν ανάγκες. Αλλά σήμερα παγκοσμίως στα μεγάλα φράγματα,
λόγω του μεγάλου οικονομικού και περιβαλλοντικού κό-

στους, δεν ενδιαφέρεται κανείς
πλέον ακόμα και ιδιωτικές
εταιρείες να επενδύσουν σε τέτοια έργα. Αυτό λοιπόν που
χρειάζεται είναι να σταματήσουμε να ψάχνουμε πολύ εξελιγμένες πρακτικές και να
εφαρμόσουμε στο χωράφι την
ήδη υπάρχουσα γνώση. Να
εκπαιδεύσουμε τον αγρότη
και τους φορείς που διαχειρίζονται το νερό τι σημαίνει
ορθολογική διαχείριση και
αφετέρου να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους».

