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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ήηαλ από 23
Μαΐνπ 2016 έσο θαη 27 Μαΐνπ 2016 θαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα,
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό βξηζθόηαλ ζηνπο ρώξνπο ησλ πξόηππσλ
ζεξκνθεπίσλ

(εγθαηαζηάζεηο

Σ.Δ.Ι

Λάξηζαο)

θαη

ελεκέξσλε

θαζεκεξηλά ην θνηλό.
Σν πξόγξακκα, ην νπνίν βέβαηα πξνζαξκόδνληαλ αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξόκελσλ ήηαλ ην εμήο:

Δεστέρα 23 Μαΐοσ 2016, 10:00- 15:00
- Παξνπζίαζε ζεξκνθεπίσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο: Ν. Καηζνύιαο,
Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζη. Θεζζαιίαο
-

Καιιηεξγεηηθέο

ηερληθέο-Απνηειέζκαηα

παξαγσγήο: Γ.

Καιθνύληδνο, Καζεγεηήο ΣΔΙ Θεζζαιίαο
- Απνηειεζκαηηθόηεηα ρξήζεο ελέξγεηαο: Α. Παπαραηδήο, Καζεγεηήο
ΣΔΙ Θεζζαιίαο, Δπ. ππεύζπλνο έξγνπ
- Κιεηζηό ζύζηεκα πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο: Γ. Καιθνύληδνο,
Καζεγεηήο ΣΔΙ Θεζζαιίαο
-

Ρύζκηζε ηνπ

πεξηβάιινληνο

ησλ θιεηζηώλ ζεξκνθεπίσλ: Ν.

Καηζνύιαο, Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.

Τρίτη 24 Μαΐοσ 2016, ώρες ενημέρωσης 10:00 - 15:00
-Απνηειεζκαηηθόηεηα ρξήζεο λεξνύ : Ν. Καηζνύιαο, Αλ. Καζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
-

Δκπινπηηζκόο

ζεξκνθεπίσλ

κε

δηνμείδην

ηνπ

άλζξαθα:

Ν.

Καηζνύιαο, Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
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-Απνηειεζκαηηθόηεηα

ρξήζεο

ιηπαζκάησλ:

Γ.

Καιθνύληδνο,

Καζεγεηήο ΣΔΙ Θεζζαιίαο
-

Δπίδξαζε

ηνπ

θιεηζηνύ

ζεξκνθεπίνπ

ζην

πεξηβάιινλ:

Α.

Παπαραηδήο, Καζεγεηήο ΣΔΙ Θεζζαιίαο, Δπ. ππεύζπλνο έξγνπ

Τετάρτη 25 Μαΐοσ 2016,10:00 - 15:00
- Μείσζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε γεσξγία: Γ.
Καιθνύληδνο, Καζεγεηήο ΣΔΙ Θεζζαιίαο: Α. Παπαραηδήο, Καζεγεηήο
ΣΔΙ Θεζζαιίαο, Δπ. Τπεύζπλνο έξγνπ.
- Κιεηζηό ζύζηεκα πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο: Γ. Καιθνύληδνο,
Καζεγεηήο ΣΔΙ Θεζζαιίαο
- Η αθύγξαλζε ησλ ζεξκνθεπίσλ σο εξγαιείν κείσζεο ρεκηθώλ
θπηνπξνηαηεπηηθώλ:

Ν.

Καηζνύιαο,

Αλ.

Καζεγεηήο

Παλεπηζη.

Θεζζαιίαο
- Κιεηζηό ζύζηεκα πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο: Γ. Καιθνύληδνο,
Καζεγεηήο ΣΔΙ Θεζζαιίαο

Πέμπτη 26 Μαΐοσ 2016, 10:00 - 19:00
- Ρύζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ θιεηζηώλ ζεξκνθεπίσλ: Κ. Κίηηαο,
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
-

Δκπινπηηζκόο

ζεξκνθεπίσλ

κε

δηνμείδην

ηνπ

άλζξαθα:

Ν.

Καηζνύιαο, Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
-

Δλέξγεηα

από

αβαζή

γεσζεξκία:Κ.

Κίηηαο,

Καζεγεηήο

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
-

Αληιίεο

ζεξκόηεηαο

θαη

θόζηνο

γεσζεξκηθήο

Καιθνύληδνο, Καζεγεηήο ΣΔΙ Θεζζαιίαο
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ελέξγεηαο:

Γ.

Παρασκεσή 27 Μαΐοσ 2016, 10:00 - 15:00
- Κόζηνο επελδύζεσλ γεσζεξκηθώλ ζεξκνθεπίσλ θαη αλακελόκελεο
απνδόζεηο: Κ. Κίηηαο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
-Παξνπζίαζε ζεξκνθεπίσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο: Ν. Καηζνύιαο,
Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
-

Δκπινπηηζκόο

ζεξκνθεπίσλ

κε

δηνμείδην

ηνπ

άλζξαθα:

Ν.

Καηζνύιαο, Αλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο
- Κιεηζηό ζύζηεκα πδξνπνληθήο θαιιηέξγεηαο: Γ. Καιθνύληδνο,
Καζεγεηήο ΣΔΙ Θεζζαιίαο
-

Απνηειεζκαηηθόηεηα

ρξήζεο

λεξνύ:Κ.

Κίηηαο,

Καζεγεηήο

ΠαλεπηζηεκίνπΘεζζαιίαο

5

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε δελ ππήξμε γξαπηό πιηθό από ην
εηδηθεπκέλν

πξνζσπηθό

ελεκέξσζεο,

πνπ

έδηλε

νπνηαδήπνηε

πιεξνθνξία πξνθνξηθά.
Δλδεηθηηθά

ν

θ.

Παπαραηδήο

ελεκέξσλε

πσο:

«ηε

ζεκεξηλή

ζεξκνθεπηαθή παξαγσγή πξντόλησλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαζώο θαη ζηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαη
ρεκηθώλ εηζξνώλ παξά ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο. Γηα λα γίλεη
όκσο δπλαηή θαη νηθνλνκηθά βηώζηκε ε αλάπηπμε ησλ ζεξκνθεπίσλ
ζα πξέπεη λα γίλεη εθζπγρξνληζκόο ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ
κε ηελ πηνζέηεζε ηερληθώλ θαη ηερλνινγηώλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ
πξνζηαζία

ηνπ

θπζηθνύ

πεξηβάιινληνο

θαη

ηελ

αεηθνξία

ησλ

αγξνηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ νη νπνίεο ζα ζηνρεύνπλ: ηε βειηίσζε
ηεο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ κέζσ
θαιύηεξσλ

θαη

λέσλ

ηερληθώλ

θαιιηέξγεηαο

(πδξνπνλία,

λέα

ππνζηξώκαηα, ζύζηαζε θαη δηαρείξηζε ζξεπηηθώλ δηαιπκάησλ). ηε
κείσζε ησλ εηζξνώλ ελέξγεηαο (εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, αμηνπνίεζε
βηνκάδαο θαη ινηπώλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, θαιύηεξε
δηαρείξηζε κηθξνθιίκαηνο, θιεηζηό ζεξκνθήπην). ηε κείσζε ησλ
ρεκηθώλ

εηζξνώλ

(νινθιεξσκέλε

παξαγσγή,

δίρηπα

εληνκνζηεγαλόηεηαο, θσηνεθιεθηηθά πιηθά θάιπςεο). ηελ θαιύηεξε
δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ (θιεηζηά πδξνπνληθά ζπζηήκαηα,
θιεηζηό ζεξκνθήπην).
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Παξάιιεια, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελδπλάκσζε ηνπ θιάδνπ ησλ
ζεξκνθεπίσλ

ζηε

βάζε

κηαο

ζύγρξνλεο

αληαγσληζηηθήο

θαη

αεηθνξηθήο γεσξγίαο είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ελόο ζύγρξνλνπ
ζεξκνθεπίνπ

θαηάιιεινπ

γηα

ηηο

κεζνγεηαθέο

ζπλζήθεο

θαη

εμνπιηζκέλνπ κε θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο πνπ ζα ην θαζηζηνύλ
βηώζηκν θαη θηιηθό ζην πεξηβάιινλ. Η ππάξρνπζα ηερλνινγία θαη
ηερλνγλσζία, ε νπνία αλαπηύρζεθε ζηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο,
δελ κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαηεπζείαλ ζηε Μεζόγεην, θαζώο είλαη
ζπρλά αθαηάιιειε γηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλαληώληαη ζηελ
πεξηνρή.
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Έηζη, ζα πξέπεη λα γίλεη έξεπλα πνπ ζα ζηνρεύεη (α) ζηελ
πξνζαξκνγή ζηηο κεζνγεηαθέο ζπλζήθεο ηερλνινγηώλ πνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί ζε άιιεο ρώξεο θαη (β) ζηελ αλάπηπμε
θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο
ησλ ειιεληθώλ ζεξκνθεπηαθώλ κνλάδσλ.Σέηνηα είλαη ε πεξίπησζε
ηνπ θιεηζηνύ ζεξκνθεπίνπ όπνπ ε αξρηθή ηδέα είρε αλαπηπρζεί ζηελ
Οιιαλδία θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πεξηνρή καο απαηηεί επηπιένλ
έξεπλα θαη πξνζαξκνγή.
Δπίζεο ν θ. Καηζνύιαο ελεκέξσλε πσο ν εκπινπηηζκόο ηνπ
ρώξνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κεCO2 ζε ζπγθεληξώζεηο αλώηεξεο από
απηέο πνπ ππάξρνπλ ζηε θύζε, έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ
αύμεζε ηεο παξαγσγήο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, γηαηί εθηόο ηεο
αλαπιήξσζεο ηνπ θαηαλαιηζθόκελνπ από ηε θσηνζύλζεζε CO2
κεηώλεη θαη ην ξπζκό ηεο θσηναλαπλνήο. Οη ζπγθεληξώζεηο πνπ είλαη
επηζπκεηέο γηα ην ζεξκνθήπην είλαη κεηαμύ 800- 1800 ppm. Γηα λα
είλαη απνδνηηθή ε ελέξγεηα ηνπ εκπινπηηζκνύ κε CO2, ζα πξέπεη θαη
νη άιινη παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελαύμεζε ησλ θπηώλ λα
βξίζθνληαη

ζην

άξηζην

επίπεδν.

Ο

εκπινπηηζκόο

ζεξκνθεπίνπκεCO2είλαηαξθεηάδαπαλεξόοθαηγη’

ηνπ

απηόζαπξέπεηλα

εθαξκόδεηαη κεπξνζνρή,ώζηεεαύμεζεηεο παξαγσγήο θαηεβειηίσζε
ηεο
πνηόηεηαολαππεξθαιύπηνπληνθόζηνοηνπεκπινπηηζκνύ.Οεκπινπηηζκόο
κεCO2ζηνζεξκνθήπηνγίλεηαηκεζεηηθόαπνηέιεζκααπόηνΝνέκβξηνκέρξηη
νλ

Απξίιην

θαηάηεδηάξθεηα

ηεο

εκέξαογηαηίηόηεερξνληθήδηάξθεηαπνπκέλνπληαπαξάζπξααλνηρηάδελεί
λαηπνιύκεγάιε.
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