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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 «Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος»  

 

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά την εκπαιδευτική συνάντηση είναι: 

o Τεχνικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στην 

ελαιοκαλλιέργεια 

o Αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας 

o Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

o Συντήρηση μηχανημάτων  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:  Στυλιανή Μαλλιαράκη, Γεωπόνος ΒSc, MSc Διαχείριση 

και Προστασία Περιβάλλοντος, με πολύχρονη εμπειρία στην καλλιέργεια της 

ελιάς.   
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

Ο όρος αποτύπωμα άνθρακα ή ανθρακικό αποτύπωμα χρησιμοποιείται συχνά 

για να περιγράψει το συνολικό ποσό των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων 

του θερμοκηπίου (Green House Gas emissions-GHG) για τις οποίες ένα 

άτομο ή οργανισμός είναι υπεύθυνος. «Αποτύπωμα» μπορεί να υπάρχει - 

υπολογιστεί για οργανισμούς, εταιρείες, γεγονότα και προϊόντα. 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Όταν στη μέτρηση περιλαμβάνεται μόνο το CO2, η μονάδα είναι kg CO2. Αν 

ωστόσο περιλαμβάνονται και άλλα αέρια του θερμοκηπίου, η μονάδα είναι kg 

CO2-e, εκφράζοντας την μάζα του σε CO2 - ισοδύναμα. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Ο όρος «αποτύπωμα άνθρακα» τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εξαιρετικά 

δημοφιλής.  

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το «αποτύπωμα του άνθρακα», έρχεται ως 

αποτέλεσμα της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των πολιτών για την 

υπερθέρμανση του πλανήτη. Η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει πλέον την 

ανάγκη να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να 

μετριαστεί η κλιματική αλλαγή. Χώρες, οργανώσεις και ιδιώτες έχουν αρχίσει 

να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος 

μπορεί να είναι ένα πολύτιμο πρώτο βήμα για να γίνει μετρήσιμη η μείωση των 

εκπομπών άνθρακα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε 

μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση χρημάτων καθώς και στη μείωση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (Stern, 2006). Επιπλέον η χρησιμότητα 

του ενεργειακού αποτυπώματος έγκειται στο γεγονός πως πρόκειται για μια 

άμεση προσέγγιση που χρησιμοποιεί απόλυτες μονάδες (ισοδύναμα GWP9) και 
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μπορεί εύκολα να κοινοποιηθεί (Heijungs, Udo, Philip, Golden, & Valdivia, 

2008).   

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή σε βάθος η χρησιμότητα του Ανθρακικού 

Αποτυπώματος αξίζει να γίνει αναφορά στα πλεονεκτήματα που αυτό 

παρουσιάζει κατά τη διαδικασία της μέτρησης σε διεθνές επίπεδο. 

Συγκεκριμένα το Αποτύπωμα Άνθρακα:  

 Αποδίδει την ευθύνη για την εκπομπή θερμοκηπιακών αερίων σε 

καταναλωτικές δραστηριότητες.  

 Έμμεσα φέρει ένα μήνυμα ευθύνης για τη διατήρηση ή μη του 

κατώτατου ορίου εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων, το οποίο ορίζει πως η 

θερμοκρασία της γης πρέπει να μην αυξηθεί πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου σε 

σχέση με τις επικρατούσες θερμοκρασίες της προ-βιομηχανικής περιόδου.  

 Συμφωνεί με τα πρότυπα περιβαλλοντικών μετρήσεων. 

 Διαθέτει την ικανότητα να ανιχνεύει τις επιπτώσεις των διεθνών 

αλυσίδων εφοδιασμού, που εκτείνονται σε πολλαπλούς τομείς και σε πολλές 

χώρες.  

 Επιτρέπει την υιοθέτηση διαφορετικών τρόπων υπολογισμού-μέτρησης 

σύμφωνα με τις ανάγκες του παραγωγού, του καταναλωτή, ή την αρχή του 

επιμερισμού της ευθύνης.  

 Είναι συμβατό και συγκρίσιμο με τα υφιστάμενα παγκόσμια οικονομικά 

και εμπορικά μοντέλα.  

 Επιτρέπει προσομοιώσεις σεναρίων των συνδυασμένων επιπτώσεων σε 

σχέση με τις εφαρμοσμένες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές 

πολιτικές (Galli, Wiedmann, Ercin, Knoblauch, Ewing, & Giljum, 2011).  

Η εντατικοποίηση των γεωργικών πρακτικών έχει αυξήσει σημαντικά την 

κατανάλωση νερού και λιπασμάτων (Carlsson-Kanyama et al., 2003). Η 

παραγωγή των λιπασμάτων συμβάλλει σημαντικά στο Δυναμικό Παγκόσμιας 
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Θέρμανσης (Global Warming Potential GWP), δηλαδή στις εκπομπές CO2, 

CH4 και NO2. Η χρήση λιπασμάτων προκαλεί εκπομπές αζώτου (όπως NH3 

και NO2) και έκλυση νιτρικού άλατος, καλίου και φωσφόρου που 

διοχετεύονται στο νερό. H κατανάλωση γλυκού νερού για γεωργική χρήση 

αποτελεί περίπου το 70% της συνολικής χρήσης νερού στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Chapman, 2006). Συγκεκριμένα, περίπου το 60% του νερού του 

εδάφους στη Νότια Ευρώπη χρησιμοποιείται για την άρδευση με ένα μη 

βιώσιμο ρυθμό, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην πιθανή εξάντληση του 

υδροφόρου ορίζοντα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (Beccali et al., 

2009).  

Πρόσφατες μελέτες για το τομέα της αγρό-διατροφής, έχουν δείξει ότι 

ανάμεσα στους πιο ρυπογόνους παράγοντες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

μέσω:  

 της εξάντλησης των πόρων,  

 της υποβάθμισης του εδάφους,  

 των εκπομπών στον αέρα,  

 καθώς και της παραγωγής αποβλήτων  

(Beccali et al., 2009).  

Οι παρακάτω βασικοί στόχοι, ως προς την αειφορία για την αγρο-διατροφική 

αλυσίδα επισημαίνονται από την τρέχουσα βιβλιογραφία: 

-μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων στην καλλιέργεια και την 

παραγωγή με την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας για τη μείωση του 

αποτυπώματος άνθρακα που σχετίζονται με τις αντίστοιχες διαδικασίες 

(Wiedmann and Minx, 2008)  

-μείωση της κατανάλωσης του γλυκού νερού στην επεξεργασία τροφίμων με 

ανακύκλωση του νερού (Ardente et al., 2008)  
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-μείωση της παραγωγής αποβλήτων καθ’όλη την τροφική αλυσίδα και αύξηση 

της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων (π.χ. τροφές για 

τα ζώα) (Weenen, 1995).  

 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Θεωρείται ότι το CO2 είναι το κυρίαρχο αέριο του θερμοκηπίου. 

Αντιπροσωπεύει μόνο το 11% των γεωργικών εκπομπών. Το υπόλοιπο είναι 

το Ν2Ο υποξείδιο του αζώτου ή πρωτοξείδιο του αζώτου σε συγκέντρωση 

53% και 36% του μεθανίου. Το υποξείδιο του αζώτου είναι 150 φορές πιο 

ισχυρό ανά κιλό από το διοξείδιο του άνθρακα, ως προς την κλιματική αλλαγή. 

Στα αγροκτήματα αυτό προκύπτει κυρίως από τη χρήση λιπασμάτων, αλλά και 

από την κτηνοτροφία όπου τα ζώα, μέσω των ούρων τους, ειδικά εάν υπάρχει 

υπερβολική πρωτεΐνη στη διατροφή τους, καθώς και από άλλες παράλληλες 

εργασίες, όπως, την καύση της βιομάζας και καυσίμων. Εκπομπές CO2 

δημιουργούνται και από τα γεωργικά μηχανήματα, καύση των κλαδεμάτων 

αλλά και από τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στα θερμοκήπια για την 

καλλιέργεια εκτός εποχής (π.χ. με τον κλιματισμό τους) ή με την καλλιέργεια 

σε χώρες οι οποίες δεν έχουν το κατάλληλο κλίμα.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΑΓΡΟ 

Ο παραγωγός-ελαιοκαλλιεργητής μπορεί να ακολουθήσει κάποιες από τις 

παρακάτω τεχνικές στα ελαιοτεμάχια του για να βελτιώσει-μειώσει το 

ανθρακικό αποτύπωμα στους ελαιώνες του και ταυτόχρονά να μειώσει το 

κόστος της παραγωγής του: 

 

1. Διαχείριση εδάφους 

 Μείωση μηχανικής καλλιέργειας εδάφους 

 Να διορθώσει ή να βελτιώσει την αποστράγγιση 

 Να αυξήσει το επίπεδο της οργανικής ουσίας του εδάφους με την 

προσθήκη οργανικών υλικών π.χ. θρυμματισμένα κλαδιά από το κλάδεμα 

 Να εξετάσει τη δυνατότητα δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος π.χ. με 

τον εμπλουτισμό τις υφιστάμενης ζιζανιοχλωρίδας με σπορά ψυχανθών και 

αγρωστωδών φυτών 

 

2. Καλλιέργεια  

 Στοχευόμενες εφαρμογές λιπασμάτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες 

του εδάφους, τις απαιτήσεις της ελαιοκαλλιέργειας και τις καιρικές συνθήκες 

 Να διερευνηθεί η δυνατότητα προσθήκης οργανικών υλικών και η 

χρήση για σπορά ψυχανθών για να βελτιωθεί-αυξηθεί η ποσότητα αζώτου –Ν 

- στο έδαφος  

 Να γίνει σπορά ψυχανθών και αγρωστωδών με χορτοκοπή στο 

κατάλληλο στάδιο (άνθηση) για να γίνεται περισσότερη οικονομία στις 

ποσότητες προσθήκης αζώτου-Ν – από ανόργανα λιπάσματα 

 Τα υπολείμματα του κλαδέματος να θρυμματίζονται και όχι να 

καίγονται, ενώ το θρυμματισμένο ξύλο θα πρέπει να παραμένει στον ελαιώνα  
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ή να χρησιμοποιείται για την παραγωγή κομπόστ μαζί με άλλα οργανικά υλικά 

π.χ. φύλλα, απόβλητα ελαιουργείου-όπως ξερό κατσίγαρο κ.α., το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό σε οργανική ουσία του εδάφους του 

ελαιώνα 

 Εξορθολογισμός άρδευσης, δηλαδή η άρδευση να γίνεται την κατάλληλη 

εποχή με την αναγκαία για την εποχή ποσότητα νερού, ανάλογα με τις 

ανάγκες της καλλιέργειας και τις καιρικές συνθήκες 

 

3. Ενεργειακή απόδοση (σε περίπτωση αγροτικών κτιρίων) 

 Να ελέγχεται η μόνωση των αγροτικών κτιρίων για να μην υπάρχουν 

διαρροές 

 Να υπάρχουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κάθε αγροτικό 

κτίριο 

 Να γίνει εγκατάσταση φωτισμού ενεργειακής απόδοσης σε κάθε 

αγροτικό κτίριο 

 Να τοποθετηθούν αισθητήρες κίνησης στους εξωτερικούς χώρους 

 

4. Παραγωγή ενέργειας 

 Να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραγωγής της δική σας ενέργειας 

(αιολική, ηλιακή, βιομάζα) όπου θα πρέπει ελέγξετε την ταχύτητα του ανέμου 

σε εθνική βάση δεδομένων ή να ελέγξετε το ηλιακό δυναμικό  

 Να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης στα αγροτικά κτίρια σας π.χ. 

αποθήκες, γεωτρήσεις ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (π.χ. 

ηλιακή) 

 Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα ενέργειας 

για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες  
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5. Χρήση και λειτουργία γεωργικών μηχανημάτων 

 Να λαμβάνετε υπόψη και να σχεδιάζετε προσεκτικά τις διαδρομές σας 

το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη αποφυγή των περιττών διαδρομών 

 Τα γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία να είναι σωστά συντηρημένα 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η αυξημένη κατανάλωση καυσίμων και η αυξημένη 

εκπομπή ρύπων – καυσαερίων λόγω κακής συντήρησης 

 Οι οδηγοί - χειριστές των γεωργικών μηχανημάτων να είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σε θέματα ορθής 

χρήσης και συντήρησης των γεωργικών μηχανημάτων 

 

(πηγή: Farm Carbon Cutting Toolkit) 
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

ΝΙΤΡΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ/ΤΟΝΟ 7.2tn CO2e 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ /100 ΛΙΤΡΑ 3.6 tn CO2e 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤΑΤΙΚΗ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ ΜΟ 2.1 tn 

CO2e 

 

 

 

 

                                    ΧΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ 100hp ΜΟ 44 tn 

CO2e 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ CO2 ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ 


 Αύξηση οργανικής ουσίας κατά 0,1%/ha/ έτος αποθηκεύει 8,9tn CO2  


 Δασική γη/ha/έτος Μ.Ο. αποθηκεύει 8,9tn CO2   


 Λειβαδική έκταση 0,2 ha /έτος αποθηκεύει 1,9tn CO2  


 Ακαλλιέργητο έδαφος 0,2 ha/έτος αποθηκεύει 0,4tn CO2  

(Πηγή: Farm Carbon Cutting Toolkit)    

   

 


