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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W
OBSZARY WIEJSKIE”  . INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA
PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA
LATA 2014-2020 - MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU
WSI. ULOTKA OPRACOWANA PRZEZ FUNDACJĘ
HAGIA MARINA. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
SCHEMATU II POMOCY TECHNICZNEJ „KRAJOWA
SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH” PROGRAMU ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. 

Lokalny mikroklimat góry Olimp i jej okolic
sprzyja rozwojowi poszczególnych typów
roślinności. Dodatkową zaletą jest bogata w
składniki mineralne gleba. Takie warunki
sprawiają, że w regionie góry Olimp rolnictwo
jest bardzo rozwinięte i różnorodne.

Lokowanie produktu stanowi podstawową
reklamę dla lokalnego rolnika.
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Susza wpływa w zasadzie na wszystkie
działy gospodarki. Jednak jej skutki
najszybciej i w największym stopniu
dotykają rolnictwa. Ochronę produkcji
roślinnej można prowadzić stosując
odpowiednie strategie melioracji
nawadniających. Kluczowe w projektowaniu
takich systemów melioracyjnych jest
rozpoznanie dostępności zasobów wód
podziemnych i powierzchniowych,
określenie parametrów fizykochemicznych i
wodnych gruntów.

Warunki klimatyczne Grecji sprzyjają
wszelkim uprawom. Pomimo długotrwałych
wysokich temperatur i rzadkich opadów,
greccy rolnicy doskonale poradzili sobie z
nawadnianiem upraw, dlatego problem
suszy praktycznie nie występuje.

System wykorzystywania paneli słonecznych
w hodowli roślin cieniolubnych zapewnia
korzyści, a w szczególności lepsze warunki
pracy dzięki zacieniowaniu zapewnianemu
przez panele słoneczne, co pomaga roślinom
rosnąć szybciej i zdrowiej.

Wśród najważniejszych działań w produkcji
rolnej współgrających ze zmieniającymi 
się warunkami klimatycznymi należy skupić 
się na zwiększeniu efektywności
wykorzystywania nawozów azotowych,
właściwy płodozmian, stosowanie technik
uprawy bezorkowej, zwiększenie
efektywności technik nawadniania i 
 racjonalne użytkowanie ziemi.

Konsumenci coraz częściej sięgają po
produkty naturalnego pochodzenia oraz
zwracają dużą uwagę na ich właściwości
prozdrowotne, dlatego hodowle zwierząt
gospodarczych (kóz i owiec) staje się dużą
szansą na rozwój gospodarstwa rolnego.

Surowce kozie i owcze dodatkowo
posiadają właściwości prozdrowotne,
sprawia to bardziej atrakcyjnym dla
konsumenta.


