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Με επιτυχία η εσπερίδα στην ΟΑΚ για την ‘Ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης στις
καλλιέργειες’
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 24/4/2013 στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης η
εσπερίδα ‘Ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης στις καλλιέργειες’ που οργάνωσε η
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δ. Πλατανιά, το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ο
ΟΑΔΥΚ και το Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας της ΟΑΚ.
Την εσπερίδα χαιρέτησε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ι. Μαλανδράκης τονίζοντας την στήριξη του
Δήμου στο πρωτογενή τομέα και την αναγκαιότητα ορθολογικής χρήσης του νερού από όλους
τους χρήστες, ο εκπρόσωπος του ΟΑΔΥΚ κ. Ε. Κοπάσης που τόνισε την συμβολή του ΟΑΔΥΚ στην
αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της περιοχής και η Δ/τρια της ΟΑΚ κ Λαρενζάκη που τόνισε
τη σχέση του νερού με την ζωή και το περιβάλλον.
Στην εσπερίδα συμμετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Αγιάς-Κολυμβαρίου και πολλοί αγρότες.
Στην εσπερίδα ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ κ. Α. Καπνισάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια στην ζήτηση αλλά και
τη διαχείριση του νερού ενώ ο κ. Ανδριανός τόνισε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι προϊόν αγοράς και η διαχείρισή του θα πρέπει να
διέπεται από τους κανόνες της ηθικής. Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου κ. Κ. Χαρτζουλάκης τόνισε ότι το Ινστιτούτο έχει την τεχνογνωσία και μπορεί να
συμβάλει στην ορθολογική χρήση του νερού στην γεωργία.
Αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλεί η υπερ-κατανάλωση νερού, τις ανάγκες σε νερό των κυριότερων καλλιεργειών της περιοχής σε νερό
και την αναγκαιότητα σωστής άρδευσης, αφού η κατανάλωση νερού για την παραγωγή ενός προϊόντος αποτελεί στοιχείο ποιότητας μέσω του
‘υδατικού αποτυπώματος’.
Η γεωπόνος του Ινστιτούτου κ. Μ. Μπερτάκη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εγκατάστασης και σωστής λειτουργίας του συστήματος άρδευσης με
σταγόνες, και τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού μπορεί να φτάσει πάνω από 95%. Τέλος ο ερευνητής του Ινστιτούτου Δρ. Γ.
Ψαρράς αναφέρθηκε στην δυνατότητα χρήσης για άρδευση των καλλιεργειών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και παρουσίασε τα
αποτελέσματα πειραμάτων του Ινστιτούτου αλλά και της διεθνούς πρακτικής για την παραγωγή ασφαλών και καλής ποιότητας προϊόντων.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους συμμετέχοντες και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων για την ‘Ορθή Αρδευτική Πρακτική’ που έχει
εκδώσει το Ινστιτούτο..
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Την ανάγκη εφαρμογής της μεθόδου άρδευσης με σταγόνες για την εξοικονόμηση του νερού
επεσήμαναν οι επιστήμονες που πήραν μέρος σε εσπερίδα που έγινε στα Χανιά. Οι επιστήμονες
παρουσίασαν μελέτες βάσει των οποίων η αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού με τη
στάγδην άρδευση μπορεί να φθάσει το 95%.

Την εκδήλωση που είχε ως θέμα ‘Ορθολογική διαχείριση
του νερού άρδευσης στις καλλιέργειες’ και έγινε στην
αίθουσα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, οργάνωσαν
η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δ. Πλατανιά, το Ινστιτούτο
Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, ο ΟΑΔΥΚ και το
Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας της ΟΑΚ.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ι.
Μαλανδράκης ο οποίος επεσήμανε τη στήριξη του δήμου
στον πρωτογενή τομέα και την αναγκαιότητα ορθολογικής
χρήσης του νερού από όλους τους χρήστες. Επίσης ο
εκπρόσωπος του ΟΑΔΥΚ κ. Ε. Κοπάσης που τόνισε τη συμβολή του Οργανισμού στην αξιοποίηση του
υδατικού δυναμικού της περιοχής. Τις εργασίες της εσπερίδας χαιρέτισε και η διευθύντρια της ΟΑΚ κ
Λαρενζάκη που τόνισε τη σχέση του νερού με την ζωή και το περιβάλλον. Στην εσπερίδα συμμετείχαν
δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Αγιάς-Κολυμβαρίου και πολλοί αγρότες.
Από την εκδήλωση με θέμα την άρδευση που
έγινε στα Χανιά.

Στην εσπερίδα ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ κ. Α. Καπνισάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει τα
τελευταία 50 χρόνια στη ζήτηση αλλά και τη διαχείριση του νερού ενώ ο κ. Ανδριανός τόνισε ότι το νερό είναι
κοινωνικό αγαθό, όχι προϊόν αγοράς και η διαχείρισή του θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες της
ηθικής. Ο Δ/ντής του Ινστιτούτου κ. Κ. Χαρτζουλάκης τόνισε ότι το Ινστιτούτο έχει την τεχνογνωσία και
μπορεί να συμβάλει στην ορθολογική χρήση του νερού στην γεωργία. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που
προκαλεί η υπερκατανάλωση νερού, τις ανάγκες σε νερό των κυριότερων καλλιεργειών της περιοχής σε
νερό και την αναγκαιότητα σωστής άρδευσης, αφού η κατανάλωση νερού για την παραγωγή ενός προϊόντος
αποτελεί στοιχείο ποιότητας μέσω του ‘υδατικού αποτυπώματος’.
Η γεωπόνος του Ινστιτούτου κ. Μ. Μπερτάκη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εγκατάστασης και σωστής
λειτουργίας του συστήματος άρδευσης με σταγόνες, και τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού
μπορεί να φτάσει πάνω από 95%. Τέλος ο ερευνητής του Ινστιτούτου Δρ. Γ. Ψαρράς αναφέρθηκε στην
δυνατότητα χρήσης για άρδευση των καλλιεργειών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και παρουσίασε
τα αποτελέσματα πειραμάτων του Ινστιτούτου αλλά και της διεθνούς πρακτικής για την παραγωγή ασφαλών
και καλής ποιότητας προϊόντων. Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες και διάθεση ενημερωτικών
φυλλαδίων για την ‘Ορθή Αρδευτική Πρακτική’ που έχει εκδώσει το Ινστιτούτο.
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