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Περίληψη
Το φαινόμενο τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ και οι επιπτϊςεισ τθσ γίνονται εντονότερεσ και
περιςςότερο καταςτροφικζσ όταν αυτι δεν αντιμετωπίηεται με τθν δζουςα προςοχι
και υπευκυνότθτα.
Θ ζλλειψθ νεροφ και θ ρφπανςθ του αποτελοφν περιβαλλοντικζσ απειλζσ που
επθρεάηουν ςυνολικά τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ και ιδιαιτζρωσ του Θεςςαλικοφ
κάμπου που παρουςιάηει ςθμαντικι γεωργικι δραςτθριότθτα, ενϊ οι ςυνζπειεσ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ αναμζνονται να αυξιςουν αυτά τα προβλιματα.
Το ζργο Adapt2change επζδειξε μία καινοτόμο προςζγγιςθ μζςω τθσ καταςκευισ ενόσ
εξελιγμζνου πρωτότυπου κερμοκθπίου που ελαχιςτοποιεί τισ απαιτιςεισ νεροφ ςτον
γεωργικό κλάδο και μειϊνει τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ ενϊ παράλλθλα μειϊνει και
ρφπανςθ που προκαλείται από τισ ςυνικεισ γεωργικζσ πρακτικζσ.
Αυτι θ καινοτόμοσ προςζγγιςθ μπορεί να μεταφερκεί ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ μιασ και θ αβακισ γεωκερμία που χρθςιμοποιικθκε πιλοτικά ςτο ζργο είναι
ευρζωσ διακζςιμθ.
Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου ιταν θ επίδειξθ τθσ ικανότθτασ προςαρμογισ τθσ
αγροτικισ παραγωγισ ςτθν κλιματικι αλλαγι και ςτουσ περιοριςμζνουσ υδατικοφσ
πόρουσ.
Κατά τθν διάρκειά του ολοκλθρϊκθκαν ςθμαντικζσ δράςεισ και εκπονικθκε πλικοσ
παραδοτζων, ενϊ το πιο ςθμαντικό ορόςθμο του ζργουιταν θ καταςκευι, θ
εγκατάςταςθ και θ πιλοτικι λειτουργία δφο) πρωτότυπων κερμοκθπίων με
ςυςτιματα ανακφκλωςθσ νεροφ βαςιςμζνα ςτθν αβακιγεωκερμικι ενζργεια (ζνα
ςτθν Ελλάδα και ζνα ςτθν Κφπρο) και δφο αντίςτοιχων πανομοιότυπων ςυμβατικϊν
για λόγουσ ςφγκριςθσ και εξαγωγισ αξιόπιςτων ςυμπεραςμάτων.
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Με λειτουργία ωσ κλειςτό ςφςτθμα, τα κερμοκιπια μείωςαν τθν κατανάλωςθ
νεροφ κατά 45%, ςε ςφγκριςθ με τα ςυμβατικά κερμοκιπια. Θ μείωςθ αυτι
μπορεί να ξεπεράςει το 70%, ςε ςφγκριςθ με καλλιζργειεσ ανοικτοφ αγροφ.
Με τθ χριςθ των επιπλζον ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ και
επαναχρθςιμοποίθςθσ νεροφ που εγκαταςτάκθκαν (μονάδα αποκικευςθσ και
ανακφκλωςθσ όμβριων υδάτων), θ ανακφκλωςθ-επαναχρθςιμοποιίθςθ νεροφ
που επιτεφχκθκε, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, ιταν 100%.
Θ μζςθ μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ (Kwhe) ςτισ 6 καλλιεργθτικζσ
περιόδουσ ιταν 67% ςτθν Λάριςα και 63% ςτο Ηφγι, ςυγκρίνοντασ τα
πρωτότυπα με τα ςυμβατικά κερμοκιπια.
Το ςφςτθμα δροςιςμοφ (δυναμικότθτασ 150 W m2) ζχει τθν ικανότθτα να
αυξιςει τθν αποδοτικότθτα χριςθσ νεροφ ζωσ 75%, ςε ςφγκριςθ με το
ςυμβατικό κερμοκιπιο.
Θ μζςθ μείωςθ ζκλυςθσ διοξειδίου του άνκρακα (CΟ2), ςτισ 6 καλλιεργθτικζσ
περιόδουσ, ιταν 46% για τθν Λάριςα και 52% για το Ηφγι, ςυγκρίνοντασ τα
πρωτότυπα με τα ςυμβατικά κερμοκιπια.
Θ χριςθ λιπαςμάτων μειϊκθκε κατά προςζγγιςθ κατά 30% ςτα κλειςτά
υδροπονικά ςυςτιματα ςε ςφγκριςθ με τα ανοιχτά υδροπονικά και μπορεί να
ξεπεράςει και το 60% ςε ςφγκριςθ με τισ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ ανοικτοφ
αγροφ.

Τα αποτελζςματα του ζργου αξιολογοφνται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικά και κα πρζπει να
λθφκοφν υπόψθ με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ τουσ από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα τθσ
χϊρασ και τουσ επιχειρθματίεσ του κλάδου κακϊσ και τουσ αγρότεσ ςτθν Θεςςαλία. Θ
γεωκερμικι κζρμανςθ των κερμοκθπίων μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικζσ
βελτιϊςεισ ςτθν παραγωγι, τθν ποιότθτα, τθν εξοικονόμθςθ κόςτουσ και τα
περιβαλλοντικά οφζλθ ςε ςφγκριςθ με τισ ιςχφουςεσ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ.
H τεχνολογία και τα οφζλθ των γεωκερμικϊν κερμοκθπίων κα μποροφςαν να
αξιοποιθκοφν από τουσ αγροτικοφσ Διμουσ και τισ Περιφζρειεσ προσ όφελοσ των
αγροτϊν των περιοχϊν τουσ, μζςω πολλϊν χρθματοδοτικϊν μζςων, δεδομζνου ότι θ
προϊκθςθ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ είναι μία ςφγχρονθ τάςθ.
Πολλά εργαλεία και ταμεία μποροφν να χρθματοδοτιςουνςχετικά ζργα που
ςκοπεφουν ςτθν προςταςία, αναβάκμιςθ και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ.
Επιπλζον, όλοι οι αγροτικοί Διμοι και Περιφζρειεσ κα μποροφςαν να προςαρμόςουν
τθν ςτρατθγικι τουσ, να προωκιςουν τισ ανάγκεσ και να προτείνουν πολιτικζσ οι
οποίεσ κα ενταχκοφν ςτα Περιφερειακά Σχζδια Προςαρμογισ ςτθν Κλιματικι Αλλαγι
τα οποία προβλζπεται να εκπονθκοφν από όλεσ τισ ελλθνικζσ Περιφζρειεσ (ςτισ μιςζσ
ζχουν ιδθ εκπονθκεί), ϊςτε να προωκιςουν δράςεισ χρθματοδότθςθσ για τθν
εκμετάλλευςθ τθσ γεωκερμίασ ςτθν αγροτικι παραγωγι. Εξάλλου, θχριςθ τθσ
γεωκερμίασ δεν περιορίηεται μόνο ςτο τομζα τθσ γεωργίασ αλλά κα μποροφςε να
αξιοποιθκεί και εκτόσ τθσ αγροτικισ παραγωγισ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ςε
παράλλθλεσ ςυνεργατικζσ εφαρμογζσ για τθν αςτικι και τθν περιαςτικι ανάπτυξθ
των περιοχϊν.

