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… εφοδιάζοντας αυτούς που
λαμβάνουν αποφάσεις με
επιστημονικά εργαλεία,
εύκολα στην εφαρμογή και
χαμηλού κόστους για την
διαχείριση της ποιότητας του
εδάφους και της χρήσης αυτών.

Το iSQAPER στοχεύει στο να παρέχει:
Η καλή ποιότητα του
εδάφους είναι
θεμελιώδους σημασίας
τόσο σε τοπικό όσο και σε
παγκόσμια κλίματα για την
παραγωγή τροφίμων
καθώς και για την
διατήρηση των
οικοσυστημάτων.
Τα γεωργικά εδάφη ανά
τον κόσμο υπόκεινται σε
απειλές και πιέσεις μεταξύ
των άλλων είναι: οι
αυξανόμενες απαιτήσεις
σε τρόφιμα και
βιοκαύσιμα, η αλλαγή της
διατροφής του ανθρώπου,
η υποβάθμιση των
εδαφών με επακόλουθο
την μείωση της
παραγωγικότητας. Όλα τα
παραπάνω να
επιδεινώνονται με την
κλιματική μεταβολή.
Αξιόπιστες πληροφορίες
και δεδομένα βοηθούν
χρήστες γης να
αξιολογήσουν τα εδάφη
τους και να λάβουν ορθές
αποφάσεις για την χρήση
τους. Όταν οι πληροφορίες
για τις εναλλακτικές
γεωργικές πρακτικές είναι
εύκολα διαθέσιμες, τότε
θα υποστηρίζονται και οι
αγρότες ώστε να
βελτιώσουν την διαχείριση
της γης.

Καινοτόμες μεθόδους για την αξιολόγηση της ποιότητας του
εδάφους σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές ζώνες, συνδέοντας
την εδαφολογία, την γεωργία και τις πρακτικές διαχείρισης
γης.

Δείκτες ποιότητας των εδαφών
προσαρμοσμένοι και
ελεγχόμενοι από αγρότες για
τους αγρότες στην Ευρώπη και
στην Κίνα.

Κίνα

Ένα εργαλείο λήψης
απόφασης θα
αναπτυχθεί, δοκιμαστεί,
αξιολογηθεί και
βελτιωθεί από αγρότες,
επιστήμονες,
πρακτικούς, φορείς
γεωργικών υπηρεσιών
καθώς και νομοθέτες.
Πληροφορίες για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των γεωργικών
δραστηριοτήτων, επιλογές
για αειφόρο χρήσης γης και
επιπτώσεις από την
εφαρμογή σε παγκόσμιο
επίπεδο βιώσιμων
γεωργικών πρακτικών που
προήλθαν από υπάρχουσες
βάσεις δεδομένων και
διαμοιράστηκαν σε
αγρότες, επιστήμονες και
πολιτικούς.

Ένα εργαλείο λήψης απόφασης
για φορητές συσκευές
οπουδήποτε στον κόσμο,
παρέχοντας πληροφορίες για
την ποιότητα του εδάφους σε
επίπεδο αγροτεμαχίου καθώς
και επιλογές για αειφόρο
διαχείριση της γης.

Ευρώ

Πιλοτικές περιοχές
Εμπλεκόμενες χώρες στο
πρόγραμμα

