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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   Στο παρελθόν, οι γεωργοί εκτελούσαν τις καλλιεργητικές τους εργασίες χειρωνακτικά

και είχαν άμεση επαφή με το έδαφος, την καλλιέργεια και τις διάφορες παραμέτρους 

που επηρέαζαν την παραγωγή τους. Με αυτό τον τρόπο, γνώριζαν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια, τα τμήματα στο χωράφι τους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και είχαν τη 

δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τη διαχείριση του κάθε τμήματος του χωραφιού τους, 

αλλά και να ρυθμίζουν ανάλογα τις εισροές τους, όπως τον σπόρο, το νερό, την 

οργανική ουσία κλπ.  (Καρυδάς & Συλλαίος,2000)

Η παραπάνω διαχείριση εξακολουθεί να συμβαίνει μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα σε 

καλλιέργειες οι οποίες συγκομίζονται με το χέρι, όπως για παράδειγμα, οι δενδρώδεις 

καλλιέργειες και ντομάτα, με την βασική αρχή πως όλοι οι αγροί είναι ομοιόμορφοι. 

Ωστόσο, με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των γεωργικών μηχανημάτων, σήμερα οι 

παραγωγοί εκμεταλλεύονται μεγαλύτερες εκτάσεις, χάνουν όμως την επαφή με το 

χωράφι και «εφαρμόζουν τις καλλιεργητικές εισροές τους σε δοσολογίες που 

αντιπροσωπεύουν μέσους όρους». (Καρυδάς & Συλλαίος,2000)

   Πιο ειδικά, σήμερα, η δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

η ανάπτυξη της τεχνολογίας γενικότερα,  γίνεται δυνατή η αντιμετώπιση της 

παραλλακτικότητας ενός αγρού. Να γίνεται αντιληπτό δηλαδή κάθε σημείο του αγρού 

με όλες τις ιδιαιτερότητες του. Για όλα αυτά απαντά η χρήση της Γεωργίας της 

Ακριβείας, η οποία αποτελεί μια νέα προσέγγιση για την διαχείριση των αγρών και των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον όρο λοιπόν, Γεωργία Ακριβείας ορίζουμε τη 

διαχείριση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των αγρών, προκειμένου να 

βελτιωθεί η αποδοτικότητα των αγροκτημάτων και/ή να επιτευχθεί μείωση των 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την μη ορθολογική χρήση των εισροών.Ο 

ορισμός της θα οριστεί καλύτερα στο Κεφάλαιο τρία της εργασίας.Στα πρώτα χρόνια 

εφαρμογής της Γεωργίας Ακριβείας η έρευνα είχε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 

τεχνολογικού εξοπλισμού, μετέπειτα στην συσχέτιση των διαφόρων παραγόντων και σε

εφαρμογές νέων πρακτικών Γεωργίας Ακριβείας. Σήμερα, μετά από περίπου 25 χρόνια 

εφαρμογής, η έρευνα στη Γεωργία Ακριβείας έχει επικεντρωθεί στην ανάλυση και 

επεξήγηση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των δεδομένων με σκοπό τη 

δημιουργία ζωνών διαχείρισης.
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   Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε την αξία της Γεωργίας της Ακριβείας, την 

διαχείριση αυτής στο βαμβάκι,  και τα στοιχεία της Γεωργίας της Ακριβείας στη 

βαμβακοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια του νομού Κιλκίς. Περιγράφονται οι διαδικασίες

της Γεωργίας Ακριβείας με την χρήση των νέων τεχνολογιών και την χρήση της στην 

καλλιέργεια βάμβακος. 

   Ακόμη, το δεύτερο κεφάλαιο μάλιστα είναι αφιερωμένο στο βαμβάκι, στα 

χαρακτηριστικά του και στην καλλιέργεια του. Επιλέχθηκε διότι αναγνωρίζουμε την 

αξία του και τις χρήσεις του, και πάνω από όλα το γεγονός πως οι 

βαμβακοκαλλιεργητές όλο και αυξάνονται στην χώρα μας.  

   Τέλος, αναλύεται το τριετές πρόγραμμα του HYDROSENSE, καθώς είναι μια 

καταγεγραμμένη και ολοκληρωμένη διαδικασία της Γεωργίας της Ακριβείας που 

συνέβη στην Ελλάδα. Μας βοηθά να κατανοήσουμε την διαδικασία της Γεωργίας 

ακριβείας και να δούμε τα αποτελέσματα της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

1.1. Ιστορία του βαμβακιού
Ένα από τα σπουδαιότερα βιομηχανικά φυτά με μεγάλη οικονομική σημασία σε 

παγκόσμια κλίμακα είναι το βαμβάκι. Η σπουδαιότητα του οφείλεται στο ότι 

εξασφαλίζει υψηλό εισόδημα στους παραγωγούς αλλά και βιομηχανική ανάπτυξη στις 

χώρες που το καλλιεργούν. Περισσότερες από 100.000.000 οικογενειακές επιχειρήσεις 

ασχολούνται με την καλλιέργεια του και υπάρχουν περιοχές, ακόμη και χώρες που 

στηρίζονται αποκλειστικά στην καλλιέργειά του. 

  Η επιστημονική του ονομασία είναι γοσύπιο (Gossypioum Hirsutum),ανήκει στην 

οικογένεια Μalvaseae, και έρευνες δείχνουν πως καλλιεργούταν σε προϊστορικούς 

χρόνους (Ι.Δ.Τόλη, 1989). Επίσης, λέγεται ότι κατάγεται από την Ινδία, πρωτο-

αναπτύχθηκε στην Αμερική  και με το πέρας του χρόνου η καλλιέργεια του εξαπλώθηκε

στον υπόλοιπο κόσμο.  Eίναι γνωστό από τα πανάρχαια χρόνια και καλλιεργείται για τις

ίνες του.

  Στην Ελλάδα, φαίνεται ότι καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην Ηλεία, τον 2ο αιώνα 

μ.Χ. με το όνομα Βύσσος. Τα χρόνια εκείνα το βαμβάκι αναφερόταν ως δέντρο, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι καλλιεργούσαν δενδροειδείς ποικιλίες βαμβακιού. Το 

σημερινό όνομα «βάμβαξ» αναφέρεται για πρώτη φορά στην νομοθεσία του 

Ιουστινιανού (Ι.Δ.Τόλη,1989). Τον 10ο αιώνα διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα και στην 

εποχή της Τουρκοκρατίας καλλιεργείται στη Θεσσαλία, στις Σέρρες και στην κοιλάδα 

του Κηφισού. Σήμερα, η βαμβακοκαλλιέργεια είναι μια από τις κυριότερες  

καλλιέργειες στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει το 45-50% του 

συνόλου των αρδευόμενων εκτάσεων. 

Το σύσποροβαμβάκι που συλλέγεται είναι ογκώδες προϊόν µε πολύ λίγη έως καθόλου 

κατευθείαν χρήση και θα πρέπει να επεξεργαστεί παραπέρα σε προϊόντα που η 

βιομηχανία και ο τελικός καταναλωτής θα αγοράσει. Οι ίνες είναι το σπουδαιότερο 

προϊόν καθώς αποτελούν την πρώτη ύλη για τη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας. 

Το πρώτο κρίσιμο στάδιο στην παραγωγή ινών είναι η καλλιέργεια του βαμβακιού. Τα 

τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ποικιλιών που καλλιεργούνται 

µε αποτέλεσμα την παραγωγή ανομοιόμορφου προϊόντος. Εκτιμάται ότι μετά το1993 οι

καλλιεργούμενες ποικιλίες βαμβακιού αυξήθηκαν από 5 σε 75. (ΠΑΣΕΓΕΣ,2009)
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Η έλλειψη τυποποίησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του 

marketing που καλείται να αντιμετωπίσει το Ελληνικό βαμβάκι. Επίσης, ο χειρισμός 

που γίνεται από τους παραγωγούς κατά τη συλλογή είναι πολλές φορές ακατάλληλος 

(υπερβολική υγρασία, όχι αποφύλλωση). Επιπρόσθετα η µη ύπαρξη κατάλληλης 

υποδομής για αποθήκευση στο χωράφι οδηγεί στην απευθείας μεταφορά του στα 

εκκοκκιστήρια, τη δημιουργία συνωστισµού και περιπλοκής κατά την παράδοση σε 

περιόδους αιχμής και τελικά στην υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος. Η 

εκκόκκιση του βαμβακιού είναι το δεύτερο κρίσιμο στάδιο της παραγωγής ινών και 

είναι καθοριστικής σημασίας για την τύχη των προϊόντων που θα παραχθούν. 

Το Ελληνικό βαμβάκι έχει πολλά από τα επιθυμητάαγρονομικά και τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά όταν είναι ακόμη στο φυτό (μήκος, ίνας, χρώμα, αντοχή, λευκότητα 

κ.ά.). Η μεταχείριση του όμως από το στάδιο της συγκομιδής μέχρι τη δεµατοποίηση 

του πλέον σαν εκκοκκισμένο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια δεν είναι η πρέπουσα µε 

αποτέλεσμα το τελικό προϊόν που θα παραχθεί να είναι υποβαθμισμένης ποιότητας. 

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν το Ελληνικό βαμβάκι να χάσει μεγάλο µέρος της αξίας 

του σε σχέση µε το βαμβάκι που παράγεται σε άλλες χώρες, στις αγορές του 

εξωτερικού. Η τιμή του βαμβακιούδιαμορφώνεται στο χρηματιστήριο. Το θέμα των 

αποθεμάτων, της κυκλικότητας και της ελαστικότητας της τιμής είναι αντικείμενο που 

χειρίζονται τόσο τα βαμβακοπαραγωγά κράτη, όσο και διεθνείς 

συμβουλευτικοίοργανισμοί. Η εξέλιξη της παραγωγής του βαμβακιού στην Ελλάδα 

είναι πράγματι εντυπωσιακή. Η καλλιεργούμενη έκταση από 200.000 στρέμματα το 

1930 ξεπερνάει τα 2.000.000 στρέμματα το 1963, τα 2.500.000 το 1985 και σήμερα 

έφθασε τα 4.200.000 στρέμματα. 
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Στατιστικά καλλιέργειας βαμβακιού, έτος 2012,

πηγή GaiaΕπιχειρείν, www.c-gaia.gr (Πιν. 1)

1.2. Μορφολογία και ανάπτυξη βάμβακος

Το βαμβάκι παρουσιάζει μεγάλη πολυμορφία, διότι περιλαμβάνει πολλά είδη και αυτά 

σπέρνονται σε πάρα πολλές χώρες με διάφορες κλιματικές, εδαφικές και λοιπές 

συνθήκες. Το ριζικό σύστημα του βαμβακιού αποτελείται από μια κατακόρυφη 

πασσαλώδη ρίζα, που φτάνει σε βάθος μέχρι και δύο μέτρα και για αρκετές μέρες δεν 

σχηματίζει καμιά διακλάδωση. Από αυτή την ρίζα  και σε βάθος 15 και περισσότερα 

εκατοστά αναπτύσσονται δευτερεύουσες ρίζες (Ι.Δ.Τόλη,1989). Οι δευτερεύουσες ρίζες

στην συνέχεια αρχίζουν να σχηματίζονται όταν η κύρια ρίζα αποκτήσει μάκρος 12 

εκατοστά περίπου. Έπειτα, μετά από αρκετές διακλαδώσεις δημιουργείται ένα πυκνό 

δίκτυο ριζών, που μπορεί να φτάσει σε απόσταση και ένα μέτρο μακριά από την κύρια 

ρίζα. Γενικά, η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος επηρεάζεται από πολλούς 
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παράγοντες. Κυρίως από τις εδαφικές συνθήκες όπως υγρασία, θερμοκρασία, αερισμό, 

φυσική σύσταση, γονιμότητα και ποικιλία.

  Τα άνθη του βαμβακιού σχηματίζονται στους ανθοφόρους κλάδους. Οι ανθοφόροι 

οφθαλμοί, που εξελίσσονται σε λουλούδια ονομάζονται χτένια. Αργότερα, τα 

λουλούδια γίνονται καρποί-καρύδια και όταν ολοκληρώσουν την ανάπτυξη και την 

ωρίμανση, ανοίγουν και φαίνεται το σύσπορο βαμβάκι. Κάθε καρύδι έχει τρεις ή 

τέσσερις  χώρους και μερικές φορές πέντε . Ο καρπός του είναι κάψα και έχει οκτώ ή 

με δέκα σπόρια που περιβάλλονται από λευκές ίνες. Ο σπόρος αποτελείται από το 

περισπέρμιο και το έμβρυο, όπου περιέχει μεγάλη αναλογία λαδιού. Τέλος, οι ώριμες  

ίνες (περιέχουν μεγάλο ποσοστό κυτταρίνης)  βρίσκονται στο περισπέρμιο και είναι οι 

επιδερμικές τρίχες του σπόρου (Ι.Δ. Τόλη,1989).

Άνθος βαμβακιού (Εικ. 1)

Όσον αφορά την ανάπτυξη του, το βαμβάκι, χρειάζεται 170-210 μέρες για να 

συμπληρώσει τον κύκλο του, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Η περίοδος αυτή 

διαχωρίζεται σε πέντε στάδια: α) στάδιο φυτρώματος, β) στάδιο πρώτης ανάπτυξης, γ) 

στάδιο προ-άνθησης, δ) στάδιο ανθοφορίας, και ε) στάδιο ωρίμανσης. Σημαντική είναι 

η πορεία της ανάπτυξης μετά την γονιμοποίηση του άνθους. Τότε, αρχίζει να 

αναπτύσσεται ο σπόρος, να διαμορφώνεται το έμβρυο και να σχηματίζεται το λάδι. 

Τελικά, δύο ή τρεις μέρες μετά, σχηματίζονται οι πρώτες ίνες και για 20 μέρες 

αναπτύσσονται συνεχώς.
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1.3. Η Καλλιέργεια βάμβακος

Για την παραγωγή βαμβακιού, οι βαμβακοπαραγωγοί ακολουθούν κάποιες 

συγκεκριμένες καλλιεργητικές φροντίδες που αξίζει να περιγράψουμε. Οι κύριες από 

αυτές είναι: η αμειψισπορά, η στελεχοκοπή, τα οργώματα, η καταστροφή ζιζανίων, η 

λίπανση, η σπορά, τα ποτίσματα, η αποφύλλωση και η συγκομιδή-αποθήκευση.

   Η πρώτη καλλιεργητική φροντίδα είναι η αμειψισπορά. Η προετοιμασία του εδάφους 

δηλαδή για να καλλιεργηθεί εκ νέου. Η απόδοση σε παραγωγή δεν επηρεάζεται εάν το 

χωράφι φυτεύεται για πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, λόγω έλλειψης 

μεγάλων εκτάσεων, καλλιεργείται στο ίδιο χωράφι για πολλά χρόνια και πολλές φορές. 

Η αμειψισπορά ειδικά, λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει, συνιστάται και 

στην καλλιέργεια του βαμβακιού.Ωστόσο, στην Ελλάδα η υψηλή τιμή του βάμβακος

 κατέστησε τη βαμβακοκαλλιέργεια ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα η μονοκαλλιέργεια 

να γίνεται σύστημα σε ορισμένες περιοχές. «Το γεγονός αυτό οφείλεται και στην 

εσφαλμένη αντίληψη των παραγωγών ότι το γεωργικό εισόδημα πρέπει να υπoλογίζεται

σε ετήσια βάση αντί σε μια περίοδο ορισμένων ετών. Η μονοκαλλιέργεια λοιπόν, 

οδήγησε σε υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών και την ανάπτυξη διάφορων 

ασθενειών». (Κώνστα Β.,1999).

Επόμενη μέριμνα είναι η στελεχοκοπή. Είναι ο τεμαχισμός των στελεχών των φυτών 

που μένουν στο χωράφι από προηγούμενη καλλιέργεια. Τα στελέχη αυτά, επιβάλλεται 

να καταστραφούν με τεμαχισμό, με σκοπό να διευκολύνονται οι καλλιεργητικές 

εργασίες που θα ακολουθήσουν. Με την κατεργασία αυτή του εδάφους μειώνεται 

σοβαρά ο πληθυσμός του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού.

Η επόμενη διαδικασία είναι το όργωμα του χωραφιού. Σκοπός να διατηρείται η 

ισοπέδωση του χωραφιού και συνεχίζεται όλο τον χρόνο. «Τα φθινοπωρινά οργώματα 

γίνονται σε βάθος 20-30 εκατοστών και πάντα σε διαφορετικό βάθος, ώστε να μην 

δημιουργείται σκληρό στρώμα στο υπέδαφος από πολλά οργώματα στο ίδιο βάθος». 

Την Άνοιξη γίνεται εφαρμογή της δισκοσβάρνας για την κοπή του χλωρού ψυχανθούς. 

Στην συνέχεια, μετά από 3 ή 4 μέρες ενσωματώνεται με την εφαρμογή ενός 

καλλιεργητή ή με ελαφρύ όργωμα η κομμένη μάζα του χόρτου. 

Σημαντική διαδικασία επίσης για ην καλλιέργεια του βαμβακιού είναι η καταστροφή 

των ζιζανίων. «Οι περισσότερες στρατηγικές αντιμετώπισης των ζιζανίων έχουν σαν 

μέσω τους την χρήση ζιζανιοκτόνων καθώς και την κατεργασία του εδάφους ώστε να 

ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες της παραγωγής λόγω των ζιζανίων». (Ι.Δ. Τόλη,1989).  
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Η καταπολέμηση είναι είτε βιολογική, είτε χημική. Συνήθως γίνεται με μηχανικό 

σκαλιστήρι και οι εφαρμογές είναι δύο, μια πριν την σπορά και μία μετά την σπορά. 

Η καλλιέργεια του βαμβακιού δεν είναι απαιτητική σε μεγάλες ποσότητες θρεπτικών 

στοιχείων. Το βαμβάκι δεν εξαντλεί το έδαφος από τα θρεπτικά του στοιχεία. Παρ’ όλα 

αυτά για μια καλή παραγωγή χρειάζεται μια βασική λίπανση. Γενικότερα, οι ανάγκες 

θρεπτικών στοιχείων  είναι άζωτο (Ν), φωσφόρος και κάλιο. Στη βασική λίπανση 

δίδονται τα δύο τρίτα του αζώτου, ο φωσφόρος και το κάλιο. Ο φώσφορος και το κάλιο 

πρέπει να προστίθενται ακόμη και όταν η ανάλυση του εδάφους δείχνει επάρκεια. Το 

υπόλοιπο του αζώτου εφαρμόζεται σε μία ή δύο δόσεις πριν από την εμφάνιση των 

χτενιών και των ανθών.

Μετά την λίπανση ακολουθεί η σπορά. Η καλύτερη εποχή για τη σπορά είναι από τις 

αρχές Απριλίου έως τα μέσα Μαΐου. Το όψιμο βαμβάκι σπέρνεται στις νότιες περιοχές 

και το πρώιμο στις βόρειες. Η θερμοκρασία κατά τη σπορά πρέπει να είναι γύρω στους 

15 βαθμούς διότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καθυστερούν το φύτρωμα και οι σπόροι

μπορεί να εμφανίσουν μύκητες.Σημασία έχει και ο ίδιος ο σπόρος, ο οποίος θα πρέπει 

να είναι καλής ποιότητας και υψηλής βλαστικότητας, απεντοµωµένος και 

απολυµασµένος, να έχει αποθηκευτεί σε μέρος ξηρό και να μην είναι παλαιότερος των 

δύο ετών.Χρησιμοποιείται σπαρτική μηχανή με κύριο μέλημα το βάθος του σπόρου και

τις αποστάσεις σποράς.

   Σε περίπτωση που το φυτό παίρνει υπερβολικό ύψος, η εφαρμογή ανασχετικών 

αποτελεί μία πολύ σημαντική επέμβαση. Σ’ αυτά τα χωράφια, η  παράλειψη ή η 

καθυστέρηση στην εφαρμογή τους, οδηγεί σε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, που οψιμίζει και 

μειώνει την παραγωγή. Η πρώτη εφαρμογή για το σταμάτημα της ανάπτυξης, πρέπει να 

γίνεται έγκαιρα όταν τα φυτά είναι ακόμα μικρά (40-50 εκατ.). Μετά την πρώτη 

επέμβαση, και ανάλογα με τον καιρό και την εμφάνιση της βαμβακοφυτείας, μπορεί να 

χρειαστεί δεύτερη ή και τρίτη εφαρμογή. Συγκεκριμένα, τα ανασχετικά προκαλούν, 

συνήθως, συμπτώματα δίψας στα φυτά και επομένως θα χρειαστούν πότισμα νωρίτερα, 

απ’ ότι θα χρειάζονταν χωρίς την εφαρμογή τους. Το αν όμως θα γίνει τελικά άρδευση 

και πότε, μετά την εφαρμογή των ανασχετικών, θα εξαρτηθεί από το χωράφι και τον 

καιρό. (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2016)

Στην συνέχεια ακολουθούν τα ποτίσματα. Είναι μία από τις  κρισιμότερες 

καλλιεργητικές επεμβάσεις. Πρέπει να γίνονται στην ώρα τους και στη σωστή δόση. 

Για παράδειγμα, τα πρόωρα ποτίσματα μπορούν να οδηγήσουν σε 

ανεπιθύμητηυπερβολική βλαστική ανάπτυξη και όψιμη παραγωγή, ενώ η καθυστέρηση 
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στην άρδευση προκαλεί πτώση χτενιών και καρυδιών. «Στις δύο αυτές περιπτώσεις 

έχουμε μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας». Με την βοήθεια των 

γεωπόνων οι βαμβακοκαλλιεργητές μπορούν να ξεχωρίζουν την κατάλληλη ώρα για 

πότισμα. 

Πραγματοποιούνται με την χρήση σύγχρονων μπεκ.

Έπειτα γίνεται η αποφύλλωση του βαμβακιού. Είναι μία σημαντική και απαραίτητη 

διαδικασία διότι: 

α) Επιταχύνεται το ομοιόμορφο άνοιγμα των καρυδιών. Συγκομίζεται έτσι μεγαλύτερη 

ποσότητα κατά την πρώτη συγκομιδή (πρώτο χέρι δηλαδή) και δεν μένει αρκετό 

βαμβάκι για την δεύτερη συγκομιδή (δεύτερο χέρι). Με αυτό τον τρόπο έχουμε 

μικρότερη ποσότητα βαμβακιού να εκτίθεται στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

β) Μειώνεται το ποσοστό ξένων υλών (φύλλα, κάψες-στελέχη) και αποφεύγεται ο 

χρωματισμός της ίνας, παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητα και απόδοση του 

σύσπορου βαμβακιού.

γ) Με την αποφύλλωση μειώνεται επίσης η σχετική υγρασία στο χωράφι, το φυτό 

αερίζεται καλύτερα και ο χρόνος συγκομιδής μεγαλώνει κατά την διάρκεια της ημέρας.

δ) Δεν έχουμε όψιμες προσβολές από εχθρούς και ασθένειες.

ε) Πέφτοντας τα φύλλα, η βαμβακοφυτεία δέχεται την επίδραση του ήλιου και έτσι 

αποφεύγεται το σάπισμα των καρυδιών. 

Ο χρόνος της αποφύλλωσης είναι πολύ σημαντικός και από αυτόν εξαρτάται κατά πολύ

η επιτυχία της εφαρμογής ή καλή συλλογή και απόδοση της παραγωγής ωστόσο η  

πρόωρη επέμβαση μειώνει την παραγωγή και υποβαθμίζει την ποιότητα του βαμβακιού.

Η όψιμη δε επέμβαση σε φυτείες πλούσιες σε φύλλωμα έχει σαν αποτέλεσμα την 

ποσοτική μείωση και ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής αφού τα καρύδια της βάσης 

μπορεί να σαπίσουν ή να καραμελοποιηθούν επειδή δε τα βλέπει ο ήλιος και δεν 

αερίζονται.(ΠΑΣΕΓΕΣ,2007, Καλλιεργητικές πρακτικές) 

Τέλος, πραγματοποιείται η διαδικασία της συγκομιδής-αποθήκευσης. Για να ωριμάσει 

το βαμβάκι πρέπει να περάσουν σχεδόν 5 μήνες από τη σπορά. Συλλέγεται με ειδικές 

μηχανές (για παράδειγμα τύπου κομπίνα). Μετά τη συγκομιδή το βαμβάκι μεταφέρεται 

σε ειδικούς χώρους, στα εκκοκκιστήρια. Εκεί, γίνεται ο αποχωρισμός των ινών από το 

σπόρο και διαρκεί περίπου 3 μήνες μετά τη συλλογή. Τα περισσότερα εκκοκκιστήρια 

διαθέτουν μηχανισμούς που απομακρύνουν τα διάφορα ξένα σώματα όπως χώμα, 

φύλλα, σπόρους καθώς και την περιττή υγρασία. Μετά από τις διαδικασίες αυτές τα 

βαμβάκια, προωθούνται στο εμπόριο.
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                                     Συγκομιδή βαμβακιού με κομπίνα. (Εικ. 2)

1.4. Εχθροί βάμβακος

 Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περισσότερα από 1.300 είδη επιβλαβών εντόμων που 

προσβάλλουν το βαμβάκι. Από αυτά λίγα αποτελούν πραγματικοί εχθροί του 

βαμβακιού με μεγάλη ή μεγαλύτερη σημασία για την καλλιέργεια. «Τα περισσότερα 

είναι μικρής ή και καθόλου οικονομικής σημασίας για το βαμβάκι». (Ι.Δ.Τόλη.1989)

Οι σπόροι και τα μικρά βαμβακόφυτα προσβάλλονται από μια σειρά πολυφάγων 

εντόμων όπως σιδηροσκώληκες, αγρότιδες κ.α. Αυτά συνήθως προκαλούν αραίωμα 

των φυτών και γενικά δεν θεωρούνται σημαντικοί εχθροί για το βαμβάκι. «Ο βλαστός 

όταν ξυλοποιηθεί μπορεί να προσβληθεί από προνύμφες Κολεοπτέρων που ανοίγουν 

στοές και ανήκουν σε διάφορες οικογένειες (Curculionidae, Bostrychidaeκ. 

α)».Ωστόσο, αυτές οι προσβολές είναι σπάνιες, διότι το βαμβάκι καλλιεργείται ως 

ετήσιο φυτό και ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε ο βλαστός να είναι κατάλληλος για να 

δράσουν τέτοια έντομα. Ο βλαστός είναι ευαίσθητος στην περίοδο που είναι πράσινος 

και τρυφερός. Τότε προσβάλλεται από ορισμένους εχθρούς όπως είναι το αγκαθωτό 

σκουλήκι που ανοίγει στοές. (Ι.Δ.Τόλη, 1989). Επιπλέον, πολλά ημίπτερα, όπως αφίδες 

και αλευρώδεις, που μυζούν τα φύλλα, τρέφονται και από τους βλαστούς. 

Toμέρος που προσβάλλεται από τον μεγαλύτερο αριθμό εχθρών είναι τα φύλλα. Τα 

περισσότερα έντομα είναι μασητικά και μυζούν τους χυμούς. ( Κολεόπτερα, 

Λεπιδόπτερα και Ορθόπτερα). Τα πιο σπουδαία είναι οιιασσίδες, οιαφίδες, οι 
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αλευρώδεις και οι τετράνυχοι. Οι εχθροί αυτοί εξασθενούν τα φυτά και συγκεκριμένα 

οι αφίδες εκκρίνουν άφθονο μελίτωμα που παρεμποδίζει την λειτουργία των φύλλων 

και την ανάπτυξη του φυτού. Ορισμένα μάλιστα μυζητικά, εισάγουν στα φυτά ιούς οι 

οποίοι καταφέρνουν να παραμορφώνουν τα φύλλα τους. Επίσης, τα ανθοφόρα μάτια 

προσβάλλονται από το πράσινο σκουλήκι, το ρόδινο και το αγκαθωτό σκουλήκι. 

  Επιπρόσθετα, τα πράσινα καρύδια προσβάλλονται κυρίως από κάμπιες Λεπιδοπτέρων 

και μυζητικά έντομα που ανήκουν στα Ημίπτερα. «Οι κάμπιες αυτές, συνηθίζουν να 

ανοίγουν στοές στα καρύδια και να τρώνε τους σπόρους. Τα μυζητικά έντομα που 

προσβάλλουν τα καρύδια είναι βρωμούσε, λύγκους κ. α. Τα πράσινα καρύδια 

ζημιώνονται κατά δύο τρόπους, με θανάτωση των μικρών εμβρύων και με τη διάδοση 

μυκήτων. 

  Στην συνέχεια, αξίζει να αναφέρουμε τα αποτελέσματα των παραπάνω προσβολών 

στην βαμβακοπαραγωγή. Η σημασία των ασθενειών ποικίλει σημαντικά στις διάφορες 

περιοχές και εξαρτάται από τα είδη του βαμβακιού, τις συνθήκες του περιβάλλοντος, 

τις καλλιεργητικές εργασίες και από τους ξενιστές, των διάφορων παθογόνων, που 

υπάρχουν.Τα αποτελέσματα λοιπόν της προσβολής ενός εχθρού στο βαμβάκι 

εξαρτώνται όχι τόσο από τον μεγάλο πληθυσμό του εχθρού όσο από το στάδιο 

ανάπτυξης του φυτού. Διότι, αν το βαμβάκι βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο 

ανάπτυξης, τότε η τελική ζημιά θα είναι μεγάλη. «Είναι δύσκολο να υπολογιστούν οι 

επιπτώσεις στην τελική παραγωγή, από τις προσβολές μασητικών εντόμων που 

καταστρέφουν φύλλα, ανθοφόρα μάτια ή καρύδια. Το βαμβακόφυτο έχει την ικανότητα

για μεγάλο χρονικό διάστημα να αντικαθιστά τα χαμένα φύλλα και καρποφόρα 

όργανα». (Ι.Δ.Τόλη,1989) Ωστόσο, οι προσβολές των μυζητικών εντόμων και ακάρεων 

διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να εξασθενούν τα φυτά και να 

έχουν μεγάλες επιπτώσεις τη τελική παραγωγή. 

  Να επισημάνουμε ότι οι καλλιεργητές χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους 

καταπολέμησης των εχθρών. Ένας τρόπος είναι η βιολογική καταπολέμηση όπου 

χρησιμοποιούνται ωφέλιμα έντομα για να μειώσουν τους πληθυσμούς των επιβλαβών 

εντόμων. Έχει μάλιστα πολλά πλεονεκτήματα, καθώς είναι οικονομική, δεν μολύνει το 

περιβάλλον και διατηρεί την φυσική ισορροπία των πληθυσμών. Άλλος ένας τρόπος 

καταπολέμησης των εχθρών του βαμβακιού είναι με ανθεκτικές ποικιλίες. Ποικιλίες 

δηλαδή οι οποίες είναι, συγκριτικά με άλλες, ανθεκτικές στους εχθρούς. Ελαττώνουν το

κόστος παραγωγής, είναι φιλικά στο περιβάλλον και στα ωφέλιμα έντομα. Έπειτα, μια 

άλλη μέθοδος είναι η διασκόρπιση ελκυστικών ουσιών. Οι ουσίες αυτές, που 
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ονομάζονται φερομόνες, χρησιμοποιούνται σε παγίδες για την παρακολούθηση της 

κίνησης των αρσενικών ακμαίων διαφόρων ειδών εντόμων. Έτσι, προκαλείται 

διατάραξη στα αρσενικά ακμαία, κατά την αναζήτηση των θηλυκών με αποτέλεσμα, να 

μην γονιμοποιούνται τα ίδια και να γεννούν άγονα αυγά. Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε 

στην χημική καταπολέμηση. «Τα φυτοφάρμακα είναι και θα συνεχίσουν να είναι ένα 

σημαντικό και τις περισσότερες φορές πολύ αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης των 

εχθρών του βαμβακιού». Ωστόσο, η εντατική χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει 

πολλά προβλήματα, όπως δηλητηριάσεις ανθρώπων και ζώων, ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας στους εχθρούς, καταστροφή ισορροπίας στη φύση με την θανάτωση 

ωφέλιμων οργανισμών. Πάρα ταύτα, τα φυτοφάρμακα καταπολεμούν ολοκληρωτικά 

τους εχθρούς του βαμβακιού. Μάλιστα, ορισμένα με χαμηλή τοξικότητα και 

εξειδικευμένη δράση δρουν σύντομα και χωρίς να βλάπτουν ωφέλιμα έντομα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

2. 1.Αειφορική Γεωργία και Ανάπτυξη

   Ακριβής και απόλυτος ορισμός αειφορίας και συνεπώς αειφορικής γεωργίας είναι 

αδύνατος. Από μόνη της η αειφορία είναι μία σύνθετη και αμφισβητούμενη έννοια. Για 

κάποιον για παράδειγμα, υποδηλώνει σταθερότητα και ικανότητα διατήρησης των 

πόρων επί μακρόν, ενώ γι’ άλλον αποφυγή καταστροφής ή υποβάθμισης των φυσικών 

πόρων.     

Αειφορική γεωργία, γενικά, χαρακτηρίζεται η οικολογική υγιής γεωργία, η οικονομικά 

βιώσιμη, η κοινωνικά δίκαιη και ανθρώπινη. Μορφές γεωργίας που δεν θα πληρούν τις 

προϋποθέσεις αυτές αργά ή γρήγορα θα εγκαταλειφθούν, αφού οι βραχυπρόθεσμες ή οι 

μακροπρόθεσμες συνέπειες τους θα είναι η υποβάθμιση ή η καταστροφή του 

οικοσυστήματος και των φυσικών πόρων, τα πενιχρά οικονομικά αποτελέσματα, η 

μαζική δυσαρέσκεια που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε κοινωνική έκρηξη. (Σιάρδος & 

Κουτσούρης, 2004)

    Ο όρος «αειφορική γεωργία» (ο οποίος καλύπτει επίσης όρους όπως εναλλακτική, 

αναγεννητική, οργανική, οικολογική και περιορισμένων εισροών γεωργία) δηλώνει 

τους τελικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Άλλοι όροι δηλώνουν τα μέσα με τα 

οποία θα επιτευχθεί αειφορική γεωργία, όπως οι όροι «ολοκληρωμένα συστήματα 

διαχείρισης» και «πρακτικές άριστες διαχείρισης». Βασική πρόκληση της αειφορικής 

γεωργίας είναι να επιτυγχάνεται καλύτερη χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων και 

ανθρώπινων πόρων με την ελαχιστοποίηση της χρήσης των εξωτερικών εισροών και 

την αναγέννηση περισσότερο αποτελεσματικά των εσωτερικών (τοπικών) εισροών ή με

συνδυασμό και των δύο. (Σιάρδος & Κουτσούρης, 2004).

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε πως παραδείγματα αειφορίας, από 

οικονομικής αλλά και οικολογικής πλευράς, είναι αυτά των τεχνικών της 

αγρανάπαυσης και αμειψισποράς που περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στις 

οποίες καταφεύγουν οι γεωργοί προκειμένου να διευκολύνουν την καλλιεργούμενη με 

ετήσια φυτά γη τους να διατηρήσει ή να αναπληρώσει, ύστερα από πάροδο κάποιων 

ετών ηρεμίας ή με εναλλαγή φυσικών καλλιεργειών στο ίδιο τμήμα γης, τη φυσική της 

παραγωγική δυναμικότητα.
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Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέραμε, η συνεχής εντατική εκμετάλλευση του ίδιου 

τμήματος γης και μάλιστα με τις ίδιες καλλιέργειες θα οδηγήσει βαθμιαία στην 

εξάντληση των εδαφικών πόρων, στη πτώση της παραγωγής και στη μείωση του 

εισοδήματος των γεωργών.

   Γενικότερα, πολλοί από τους ορισμούς αξιώνουν πολλά από την αειφορική γεωργία, 

στα να εξασφαλίζει το τρίπτυχο της δικαιοσύνης, της ισότητας, και της ελάφρυνσης της

φτώχειας. «Επιφορτίζουν την αειφορική γεωργία με αναπτυξιακούς αντικειμενικού 

σκοπούς τους που οι δεδομένες οικονομικές και κοινωνικές δομές συνήθως δεν μπορούν 

να εγγυηθούν». (Σιάρδος & Κουτσούρης, 2004). Από την συμβατική και φυσική 

γεωργία περνάμε στην αειφόρο η οποία εμφανίζεται ως γεωργία ακριβείας, 

ολοκληρωμένη, βιολογική και βιοδυναμική. 

 Σχήμα 1. Οι μορφές γεωργίας

2.2. Νέα αντίληψη για την Γεωργία

Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γεωργία έχει μεταβληθεί δραματικά παγκοσμίως. Η

υψηλή παραγωγικότητα λόγω της ανάπτυξης των τεχνολογιών, της εκμηχάνισης και της

χρήσης χημικών, η εξειδίκευση και οι πολιτικές που ευνόησαν τη μεγιστοποίηση της 

παραγωγής, έχουν επιτρέψει λιγότερους γεωργούς να παράγουν την πλειοψηφία των 

γεωργικών αγαθών. Αυτές οι αλλαγές αν και έφεραν θετικά αποτελέσματα στην 

γεωργία, ταυτόχρονα φέρουν υψηλό τίμημα στο περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. 

Υποβαθμίστηκαν τα γόνιμα εδάφη, μολύνθηκε το υπόγειο νερό, καταπατήθηκε η 

συνθήκη ζωής  και εργασίας των εργατών, αυξήθηκε το κόστος παραγωγής των 
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προϊόντων και υποβαθμίστηκαν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στις αγροτικές

κοινότητες. (Σιάρδος & Κουτσούρης, 2004).

Ο συνδυασμός των παραπάνω εξελίξεων και η ανάγκη για ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών οικολογικών συνεπειών οδήγησε στην διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης, σε 

μια αειφορική γεωργία, στη Γεωργία Ακριβείας. Σκοπός λοιπόν, η μείωση του κόστους 

παραγωγής και η μείωση των επιπτώσεων των εισροών στο περιβάλλον.

 Ο γεωργός λοιπόν, πριν την εκμηχάνιση της γεωργίας γνώριζε το χωράφι του, καθώς 

το περπατούσε διαρκώς στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου εκτελώντας τις 

καλλιεργητικές εργασίες και είχε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα διάφορα μέρη του 

σύμφωνα με τις ανάγκες που θεωρούσε ότι είχαν. Για παράδειγμα, έριχνε περισσότερο 

σπόρο σε σημεία του χωραφιού που δεν φύτρωναν, έριχνε περισσότερο λίπασμα όπου 

τα φυτά φαινόταν αδύναμα και κατάστρεφε τα ζιζάνια όπου τα έβρισκε. Με την 

εκμηχάνιση της γεωργίας και τη μεγέθυνση των αγροκτημάτων ο γεωργός χάνει αυτή 

την άμεση αίσθηση του χωραφιού του. Μέχρι σήμερα, η διαχείριση των αγροκτημάτων 

γίνεται με βάση τους μέσους όρους της παραγωγής, των ιδιοτήτων του εδάφους και των

χαρακτηριστικών της καλλιέργειας. Η βασική υπόθεση είναι ότι οι αγροί είναι 

ομοιόμορφοι. Παρόλο που οι αγρότες γνώριζαν ότι υπήρχε ανομοιομορφία των αγρών 

τους, δεν είχαν αρκετές δυνατότητες να διαφοροποιήσουν τις καλλιεργητικές φροντίδες

σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας σε κάθε σημείο του αγρού. Η 

τυπική διαχείριση στηρίζεται στη δειγματοληψία του εδάφους σε τυχαία σημεία του 

αγρού και καθορισμό της ποσότητας του λιπάσματος με βάση τον μέσο όρο των 

εδαφικών ιδιοτήτων. Έτσι, το λίπασμα διανέμεται ομοιόμορφα σε όλο τον αγρό, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η χωρική παραλλακτικότητα του εδάφους και της παραγωγής. 

Με τον τρόπο αυτό, σε μερικά σημεία του αγρού εφαρμόζεται μεγαλύτερη ποσότητα 

λιπάσματος από την απαιτούμενη με αποτέλεσμα την σπατάλη του λιπάσματος και 

μείωση της ποιότητας του παραγομένου προϊόντος και σε άλλες περιοχές μικρότερη 

ποσότητα από την απαιτούμενη, με αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγής. Το ίδιο 

συνέβαινε και με τις υπόλοιπες εισροές, όπως τα φυτοφάρμακα και το νερό άρδευσης, 

τα οποία εφαρμόζονταν ομοιόμορφα στον αγρό. Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 

στη γεωργία επέτρεψε τη μέτρηση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των 

παραμέτρων της παραγωγής και του εδάφους και έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης 

συστημάτων Γεωργίας Ακριβείας. (Φουντάς και Γέμπτος, 2000)
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2.3. Ορισμός

Η Γεωργία Ακριβείας (Precision Farming/Agriculture) αφορά στη στρατηγική που 

περιλαμβάνει λεπτομερή και συγκεκριμένη πληροφόρηση  ως προς την ακριβή 

διαχείριση εισροών  για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Η ιδέα είναι να γνωρίζει 

κανείς τα χαρακτηριστικά του εδάφους και των καλλιεργούμενων φυτών που είναι 

αποκλειστικά κατάλληλα για κάθε τμήμα της γεωργικής εκμετάλλευσης και να 

ελαχιστοποιεί τις εισροές εντός μικρών τμημάτων της καλλιεργητικής έκτασης (site 

specific management>διαχείριση ανά συγκεκριμένη περιοχή). Η φιλοσοφία είναι ότι οι 

εισροές (σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κ.λ.π.) πρέπει να εφαρμόζονται μόνον όταν

και όπου χρειάζονται για την περισσότερο οικονομική παραγωγή προϊόντος. (Σιάρδος 

& Κουτσούρης, 2004). 

  Ειδικότερα, η γεωργία ακριβείας χρησιμοποιεί την τεχνολογία της πληροφορικής 

καθώς και λοιπές πηγές πληροφοριών, προκειμένου να διαχωρίσει μία εδαφική έκταση 

σε μικρότερα τμήματα και να καθορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός 

τμήματος. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν ο παραγωγός μπορεί να εφαρμόσει εισροές στην 

ακριβή θέση και στην ποσότητα που χρειάζονται για την επίτευξη του μέγιστου 

οικονομικού αποτελέσματος. 

  Το σύστημα της γεωργίας της ακριβείας κρίνει αναγκαία την χρήση εκλεπτυσμένης 

τεχνολογίας που περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες, 

παγκόσμια συστήματα προσδιορισμού θέσης, συστήματα γεωγραφικής πληροφόρησης 

και συστήματα τηλεπισκόπησης.  (Σιάρδος & Κουτσούρης, 2004).

Παράλληλα, στην βιβλιογραφία έγιναν εμφανείς και άλλοι ορισμοί της Γεωργίας 

Ακριβείας. Πρώτα, του Χ. Καρυδά, «Γεωργία Ακριβείας ονομάζεται η μέθοδος 

γεωργικής πρακτικής, που χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως 

προς τον χρόνο ή και το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των 

εισροών, ή και να ελαχιστοποιήσει τις βλαβερές τους συνέπειες» (Καρυδάς και Συλλαίος,

2000). Δεύτερον, ο Θ. Γεμτός, «Γεωργία Ακριβείας ορίζουμε τη διαχείριση της χρονικής 

και χωρικής διαφοροποίησης των αγρών προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των 

αγροκτημάτων και/ή να επιτευχθεί μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 

από την μη ορθολογική χρήση των εισροών». (Γέμτος, 2006)
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2.4. Τεχνολογίες

2.4.1. Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού θέσης ( Global Positioning Systems – GPS)
Η γεωργία ακριβείας δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση, ούτε θα ήταν τόσο «ακριβείας», εάν

δεν υπήρχε η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας χάρτης με τις διάφορες ζώνες 

διαχείρισης του αγρού. «Η χαρτογράφηση, τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει μια πολύ 

εύκολη υπόθεση, στην οποία έχουν εμπλακεί πολλοί κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς. Σε 

αυτό συνέβαλε η εξάπλωση τεχνολογιών που βασίζονται στην πληροφορική, οι οποίες, 

εκτός των άλλων, παρέχουν εργαλεία που βοηθούν στη δημιουργία χαρτών. Οι κύριες 

τεχνολογίες αυτού του είδους είναι τα συστήματα εντοπισμού θέσης (GPS) και τα 

συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)». ( Φουντάς & Γέμτος, 2015) Ειδικότερα,

είναι συστήματα που καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό και την καταγραφή της θέσης 

οποιουδήποτε σημείου επάνω στην επιφάνεια της γης. Αποτελούνται από ειδικούς 

δορυφόρους σε τροχιά γύρω από την γη, οι οποίοι στέλνουν διαρκώς ραδιοσήματα στην

επιφάνεια της. 

2.4.2.Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ( Geographical Information systems-GLS)
Γενικά,σε ένα σύστημα Γεωργίας Ακριβείας, οι διάφορες πληροφορίες που αφορούν 

τον αγρό, αντιπροσωπεύονται από αριθμούς, οι οποίοι περιγράφουν μετρήσεις κάποιων 

παραμέτρων, επιτόπιες παρατηρήσεις, εφαρμογή κάποιας εισροής με 

διαφοροποιούμενη δόση κλπ. Οι πληροφορίες αυτές με τη βοήθεια του GPS, 

συνοδεύονται από το γεωγραφικό στίγμα των αντίστοιχων σημείων του αγρού όπου 

αναφέρονται. 

Κατά τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών μεγάλης ακρίβειας, ο όγκος των πληροφοριών 

είναι τεράστιος, οπότε η χρήση κάποιου λογισμικού για την επεξεργασία τους, είναι 

απαραίτητη. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών λοιπόν, είναι ένα λογισμικό με τη 

βοήθεια του οποίου οι πληροφορίες οργανώνονται, αναλύονται και επεξεργάζονται. Οι 

πληροφορίες σε ένα GIS απεικονίζονται πάντοτε ως ψηφιακοί χάρτες, διότι, όλες οι 

πληροφορίες είναι προσδιορισμένες στο χώρο με τη βοήθεια του GPS. Πέρα από την 

χαρτογράφηση, οι βάσεις δεδομένων που συνδέονται με το GIS και τα εργαλεία του για

τον χειρισμό τους, καθιστούν το GIS πολύτιμο εργαλείο σε ένα σύστημα Γεωργίας 

Ακριβείας. Σε ένα σύστημα GIS εισάγονται πληροφορίες όπως η παραγωγή, η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους, η περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά 

συστατικά. Επίσης, είναι δυνατόν να εισαχθούν παρατηρήσεις (όπως για παράδειγμα 
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προσβολές από έντομα, ζιζάνια στον αγρό), ή άλλες πληροφορίες όπως ένας χάρτης των

σημείων δειγματοληψίας του εδάφους. Με τη συστηματική συλλογή δεδομένων 

δημιουργείται ένας αριθμός χαρτών, που απεικονίζουν τη μεταβολή διαφόρων 

παραμέτρων του αγρού ή της καλλιέργειας. Η ανάλυση των παραπάνω δεδομένων 

οδηγεί στην εξεύρεση των εντοπισμένων περιοριστικών παραγόντων της παραγωγής 

και με βάση τα στοιχεία αυτά γίνεται προσπάθεια διόρθωσης τους. Αυτό μπορεί να 

πραγματοποιηθεί για παράδειγμα με μια εφαρμογή λιπάσματος με μεταβλητή δόση.

2.4.3 Συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών (Variable Rate Application)
Τα συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών είναι συστήματα γεωργικής μηχανής, που 

μεταβάλλουν την ποσότητα εφαρμογής των εισροών (σπόρων, λιπασμάτων, νερού, 

φαρμάκων κλπ) ή και αλλάζουν το εφαρμοζόμενο είδος (π.χ. την ποικιλία του σπόρου, 

ή το είδος του λιπάσματος) την ίδια στιγμή που εφαρμόζουν τις  εισροές αυτές, 

αναλόγως με το σημείο του αγροτεμαχίου στο οποίο βρίσκονται. ( Χ. Καρυδάς & 

Ν.Συλλαίος, 2000). Υπάρχουν δύο μέθοδοι εφαρμογής εισροών με μεταβλητές δόσεις: 

με χρήση χαρτών και με χρήση αισθητήρων. Η εφαρμογή εισροών με μεταβλητές 

δόσεις με χρήση χαρτών προσαρμόζει τη δόση της εισροής με βάση την πληροφορία 

που παίρνει από ένα χάρτη. Αυτά τα συστήματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

καθορίσουν τη θέση της μηχανής στον αγρό και να τη συσχετίσουν με την επιθυμητή 

δόση διαβάζοντας ένα χάρτη. Η δόση εφαρμογής είναι ο όγκος στη μονάδα της 

επιφάνειας ή το βάρος στη μονάδα της επιφάνειας της εισροής. H εφαρμογή εισροών με

μεταβλητές δόσεις με χρήση αισθητήρων χρησιμοποιεί δεδομένα από αισθητήρες που 

δουλεύουν σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες αυτοί παίρνουν δεδομένα που αφορούν

εδαφικές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά της καλλιέργειας, καθώς το μηχάνημα προχωράει 

στον αγρό . Στη συνέχεια, το σύστημα ελέγχου χρησιμοποιεί αυτόματα τα δεδομένα 

από τους αισθητήρες για να προσαρμόσουν τις εισροές (π.χ λιπάσματα, φυτοφάρμακα) 

στις ανάγκες του εδάφους και των καλλιεργειών. Οι αισθητήρες πρέπει να παρέχουν 

συνεχώς δεδομένα στον ελεγκτή, έτσι ώστε οι εισροές να διαφοροποιούνται σε μικρές 

επιφάνειες του αγρού. (Φουντάς & Γέμτος, 2015)

2.4.4 Συστήματα Παρακολούθησης αποδόσεων ( Yield Monitoring Systems)
Tα Συστήματα Παρακολούθησης αποδόσεων είναι συστήματα που μετρούν και 

καταγράφουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών κατά την συγκομιδή. Τα υλικά 

μετρούνται, είτε ποσοτικά, είτε ποιοτικά, και για τις μετρήσεις αυτές έχουν επινοηθεί 
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διάφορα συστήματα, όπως του ποτενσιόμετρου, το ραδιομετρικό, το σύστημα φόρτισης

κελίου, το ογκομετρικό κα. Οι μετρήσεις καταγράφονται σε πίνακες μαζί με τις τιμές 

των αντίστοιχων χωρικών συντεταγμένων, που λαμβάνονται την ίδια στιγμή από GPS, 

ώστε με αυτό τον τρόπο οι στοιχειώδεις αποδόσεις συνδέονται με την θέση. (Καρυδάς 

& Συλλαίος, 2000).

2.4.5. Τηλεπισκόπηση
Τηλεπισκόπηση είναι η επιστήμη της απόκτησης και ανάλυσης πληροφοριών για το 

περιβάλλον, από ανιχνευτές που δεν βρίσκονται σε φυσική επαφή μαζί του. Η αρχή 

στην οποία βασίζεται η τηλεπισκόπηση είναι η καταγραφή τμημάτων της ανακλώμενης 

ηλιακής, ή της τεχνητής ακτινοβολίας ραντάρ από την επιφάνεια της γης. 

Συγκεκριμένα, στους μηχανισμούς καταγραφής –ανιχνευτές- περιλαμβάνονται οι 

απεικονιστές, οι οποίοι φέρονται από τους δορυφόρους σε μεγάλα ύψη, οι ψηφιακές και

αναλογικές φωτογραφικές μηχανές και κάμερες για αεροπορική και επίγεια χρήση και 

τα φασματόμετρα ή ραδιόμετρα, κυρίως για επίγεια χρήση.

Στην συνέχεια, αναφέρονται τα συστήματα αισθητήρων που απαρτίζουν τις δύο 

κατηγορίες. 1) Οι Παθητικοί Αισθητήρες. 

Α)το Ραδιόμετρο: Ένα όργανο που μετρά ποσοτικά την ένταση της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας σε κάποια ζώνη μηκών κύματος στο φάσμα. Συνήθως, ένα ραδιόμετρο 

περαιτέρω πιστοποιείται από το τμήμα του φάσματος που καλύπτει, όπως στην ορατή, 

στην υπέρυθρη, ή στην ακτινοβολία των μικροκυμάτων.

Β) οι Φασματικές Κάμερες: Πρόκειται για κάμερες που έχουν τη δυνατότητα λήψης 

εικόνων σε διαφορετικά μήκη κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Μπορούν να 

διακριθούν σε πολυφασματικές ή υπερφασματικές ή ultra-φασματικές ανάλογα με την 

διακριτική ικανότητα των μηκών κύματος που διαθέτουν. 

Γ) το Φωτογραφικό Ραδιόμετρο: Ένα ραδιόμετρο που μπορεί να παρέχει μία 

δισδιάστατη συστοιχία pixel από τα οποία μία εικόνα μπορεί να παράγεται. Η σάρωση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μηχανικά ή ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας μία διάταξη 

ανιχνευτών.

Δ) το Φασματόμετρο: Μία διάταξη που έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση, τη μέτρηση 

και την ανάλυση σε φασματικό περιεχόμενο της προσπίπτουσας ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. Συμβατικά, φασματόμετρα απεικόνισης χρησιμοποιούν πρίσματα για να 

διακρίνουν τη φασματική ακτινοβολία. 
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Ε) το Φασματοραδιόμετρο: Ένα ραδιόμετρο που μπορεί να μετρήσει την ένταση της 

ακτινοβολίας σε πολλαπλές ζώνες μήκους κύματος (δηλαδή, πολυφασματικά). Οι ζώνες

είναι υψηλής φασματικής ανάλυσης. Ο αισθητήρας είναι σχεδιασμένος για την τηλε-

ανίχνευση συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως η θερμοκρασία της επιφάνειας της 

θάλασσας, τα χαρακτηριστικά σύννεφων, το χρώμα των ωκεανών, η βλάστηση, το ίχνος

χημικών στην ατμόσφαιρα κλπ.( Φουντάς &Γέμτος, 2015)

  Στην δεύτερη κατηγορία, είναι οι Ενεργοί Αισθητήρες. 

Α) Τα  RADAR (Radio Detection and Ranging): Ένα ραντάρ χρησιμοποιεί έναν πομπό 

είτε σε ραδιοσυχνότητες είτε σε συχνότητες μικροκυμάτων για να εκπέμπουν παλμούς 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και μια κατευθυντική κεραία ή δέκτη για τη μέτρηση 

του χρόνου άφιξης της ανακλώμενης ή διασκορπισμένης ακτινοβολίας από μακρινά 

αντικείμενα. Η απόσταση από το αντικείμενο μπορεί να προσδιοριστεί, επειδή η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται με την ταχύτητα του φωτός.

Β) Τα Scatterometer: Είναι ένα υψηλής συχνότητας ραντάρ μικροκυμάτων που έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για τη μέτρηση οπισθοσκεδαζόμενης ακτινοβολίας. Μετρήσεις της 

αναδιαχεόμενης ακτινοβολίας μικροκυμάτων στην φασματική περιοχή πάνω από τις 

επιφάνειες των ωκεανών, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν χάρτες της

ταχύτητας του ανέμου επιφανείας και της κατεύθυνσης.

Γ) Τα Lidar (Light Detection and Ranging): Χρησιμοποιεί ένα λέιζερ (ενίσχυση φωτός 

με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας) για να μεταδώσει έναν παλμό φωτός και 

έναν δέκτη με ευαίσθητους ανιχνευτές για τη μέτρηση της οπισθοσκεδαζόμενης ή 

ανακλόμενης ακτινοβολίας του φωτός. Τα LIDARs μπορούν να καθορίσουν το 

ατμοσφαιρικό προφίλ των αερολυμάτων, τα σύννεφα, και άλλων συστατικών της 

ατμόσφαιρας.

Τέλος, Δ) τα Laser υψομέτρου: Ένας λέιζερ υψομετρητής χρησιμοποιεί ένα Lidar για 

να μετρήσει το ύψος του μέσου πάνω από την επιφάνεια. Γνωρίζοντας το ύψος του 

μέσου σε σχέση με τη μέση επιφάνεια της Γης , η τοπογραφία της υποκείμενης 

επιφανείας μπορεί να προσδιοριστεί.( Φουντάς & Γέμτος, 2015)

Η χρήση της τηλεπισκόπησης στη γεωργία έχει πολλά πλεονεκτήματα. Το βασικότερο 

είναι ότι τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται είναι σχετικά 

χαμηλού κόστους, αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των αποτελεσμάτων που μπορούν 

να ληφθούν. Επίσης, τα δεδομένα λαμβάνονται πολύ γρήγορα όλο τον χρόνο. Στα 

θετικά της τηλεπισκόπησης, επίσης, συγκαταλέγεται και η δυνατότητα μελέτης 
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περιοχών που είναι αδύνατον να εξετασθούν με επίγειες μετρήσεις ή που θα 

απαιτούσαν πολύ χρόνο, χρήματα και πολλές δειγματοληψίες.

2.4.6 Μετρήσεις στο πεδίο.
  Οι μετρήσεις στο πεδίο είναι μετρήσεις των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των 

καλλιεργειών ή του εδάφους με δειγματοληψία και γίνονται, είτε με αναλύσεις στο 

εργαστήριο ή με αισθητήρες. Οι αναλύσεις στο εργαστήριο γίνονται σε δύο βήματα 

(λήψη δειγμάτων-ανάλυση), ενώ οι αισθητήρες είναι όργανα αυτόματης 

δειγματοληψίας και ταχείας μέτρησης ( επί τόπου, σε ένα μόνο βήμα). ( Καρυδάς & 

Συλλαίος, 2000) 

 Η Συλλογή πληροφορίας 

 Η συλλογή πληροφορίας είναι διαδικασία χρονοβόρα και απαιτεί εξαρχής σωστό 

σχεδιασμό και σημαντική επένδυση, τόσο από την άποψη του οικονομικού κόστους 

όσο και του χρόνου. Η σχέση κόστους μεταξύ δεδομένων / λογισμικού / εξοπλισμού 

στις μεγάλες εφαρμογές μπορεί να φτάσει ακόμη και την αναλογία 100/10/1. «Αυτό 

δείχνει και τη σημασία που έχουν τα δεδομένα και μάλιστα τα ακριβή, ενημερωμένα, 

ολοκληρωμένα και σωστά καταχωρημένα, είτε πρόκειται για χωρικά είτε για μη χωρικά

δεδομένα. Η πυκνότητα δειγματοληψίας και η χωρική ανάλυση είναι, γενικά, ανάλογες 

με το οικονομικό κόστος και το χρόνο επένδυσης»  (Καρυδάς & Συλλαίος,2000).

 Το βασικότερο είδος πληροφορίας, όσον αφορά τη Γεωργία Ακριβείας, είναι οι 

χωρικές συντεταγμένες . Είναι η πληροφορία που πρέπει να συνοδεύει τις περισσότερες

από τις άλλες μορφές πληροφορίας (χαρτογράφηση αποδόσεων, εφαρμογή εισροών, 

κλπ), προκειμένου αυτές να αποκτούν γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Η απαιτούμενη 

ακρίβεια των χωρικών συντεταγμένων στη Γεωργία Ακριβείας εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι: το μέγεθος του αγροτεμαχίου,

ο βαθμός παραλλακτικότητας ή ομοιομορφίας του, ο τύπος της καλλιέργειας (μεγάλες 

καλλιέργειες, δενδροκομία, λαχανοκομία κλπ) και τα λογιστικά δεδομένα ή κάποια 

σχετική μελέτη σκοπιμότητας (αν δηλαδή η επιλογή μεγάλης ακρίβειας ανταποδίδει το 

κόστος της). 

 Στην συνέχεια, η πρώτη χρονικά πληροφορία που λαμβάνεται είναι οι αποδόσεις των 

προηγούμενων ετών. Η παραλλακτικότητα  των αποδόσεων αυτών, καθώς και η 

σοβαρότητά της, αποτυπώνονται στους χάρτες αποδόσεων, οι οποίοι όμως δεν μπορούν

να προσδιορίσουν τα αίτια αυτής της παραλλακτικότητας. Για τη διάγνωση των αιτιών 
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της παραλλακτικότητας και περαιτέρω διερεύνηση χρησιμοποιούνται η Τηλεπισκόπηση

και οι Μετρήσεις Πεδίου.

Σήμερα η τηλεπισκόπηση μπορεί να καταγράψει την παραλλακτικότητα με πολύ 

μεγάλη ακρίβεια και σαφήνεια, αφού :

 α) η χωρική ακρίβεια της καταγραφής φτάνει μέχρι και το ένα τετραγωνικό μέτρο, 

β) η φασματική απεικόνιση της βλάστησης, των εδαφών, ή άλλων υλικών είναι 

ιδιαίτερα λεπτομερής και 

γ) η καταγραφή της ίδιας περιοχής μπορεί να γίνεται μέχρι και κάθε 2 ημέρες.

 Έτσι, ο γεωργός δύναται να ανιχνεύει εγκαίρως τις πιθανότητες για απώλειες φυτών, 

αλλά και να εκτιμά τις αιτίες κοιτάζοντας από κοντά τα σημεία που τα υποδεικνύουν τα

φασματικά δεδομένα. 

   Το κύριο χαρακτηριστικό των Αισθητήρων είναι άμεση μέτρηση και καταγραφή 

(μέθοδος πραγματικού χρόνου), σε αντίθεση με τη Χαρτογράφηση Αποδόσεων, την 

Τηλεπισκόπηση και τις αναλύσεις στο Εργαστήριο, οι οποίες απαιτούν χρόνο ή 

ερμηνεία ή και τα δύο μέχρι την αξιοποίηση της πληροφορίας τους. Το κύριο 

χαρακτηριστικό των αναλύσεων στο Εργαστήριο είναι η μεγάλη αξιοπιστία τους (που 

τις καθιστά κατάλληλες για υπερπήδηση αμφιβολιών και επιβεβαίωση), αλλά και το 

υψηλό κόστος τους (που καθιστά απαγορευτική την πυκνή και συχνή δειγματοληψία) 

(Καρυδάς & Συλλαίος, 2000). 

 Διαχείριση πληροφορίας 

Για την διαχείριση της πληροφορίας στη Γεωργία Ακριβείας, δηλαδή την ανάλυση και 

επεξεργασία της πληροφορίας, ακολουθούνται τα εξής στάδια: Πρώτον, η εισαγωγή 

δεδομένων (χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, μετρήσεις στο πεδίο, 

ψηφιακά αρχεία, κ.ά.). Δεύτερον, η αποθήκευση και η επιλεκτική επανάκτηση 

δεδομένων μέσω λογικών ερωτημάτων, καθώς και γρήγορη και ασφαλής ενημέρωση 

και διόρθωσή τους. Τρίτον, η διαχείριση, η ανάλυση και η μοντελοποίηση των 

δεδομένων. Στη φάση αυτή, για την ανάδειξη των αιτιών της παραλλακτικότητας, 

χρησιμοποιούνται στατιστικές τεχνικές για τη συσχέτιση με αυτήν σταθερών (τύπος 

εδάφους, ρέματα, ψηλά δένδρα, κ.ά.) και μεταβλητών (σπορά, ψεκασμοί, λιπάνσεις, 

κ.ά.) παραγόντων. Και τέταρτον, η απόδοση των αποτελεσμάτων, των συσχετίσεων, 

των αναλύσεων και άλλων διαδικασιών, με τη μορφή χαρτών, πινάκων, γραφημάτων 

και άλλων μορφών. (Καρυδάς & Συλλαίος, 2000).
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 Αποφάσεις 

 Ως αντίληψη, η Γεωργία Ακριβείας, δεν ταυτίζεται με κάποια συγκεκριμένη 

διαχειριστική τακτική. Απλώς, επιτρέπει στο διαχειριστή (παραγωγό, γεωπόνο, 

σύμβουλο, εταιρεία, ή έμπειρο σύστημα) την καλύτερη κατανόηση και το μεγαλύτερο 

δυνατό έλεγχο των χειρισμών στο αγροτεμάχιο. Καθώς η Γεωργία Ακριβείας 

αναπτύσσεται σε ολοκληρωμένο σύστημα, οι διάφορες διαχειριστικές στρατηγικές 

καθίστανται δυνατό να περιγραφούν (ακόμη και να ενσωματωθούν σε ειδικό 

λογισμικό), ώστε να δώσουν σταθερές και συνεπείς πρακτικές, κυρίως όσον αφορά τις 

επιδράσεις τους στο περιβάλλον. Οι κύριες στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν 

είναι τρεις. 

Στρατηγική Α  .   Η προστασία της παραγωγής. 

Μεγάλες ποσότητες εισροών – Κανένα ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Μοναδική 

θέληση του γεωργού είναι να βελτιώσει και να προστατεύσει την παραγωγή. Τα 

περιβαλλοντικά κριτήρια σκόπιμα δε λαμβάνονται υπόψη και χρησιμοποιούνται υψηλές

ποσότητες εισροών. Οι μεταβλητές ως προς το χώρο ποσότητες εισροών είναι οι 

βέλτιστες οικονομικά και, ταυτοχρόνως, ικανές να διατηρήσουν χαμηλά ή και μηδενικά

τα επίπεδα των ζιζανίων.

Στρατηγική Β. Οι Μειωμένες εισροές

Βέλτιστη είσπραξη – Μέτριο ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Γίνεται αποδεκτό 

μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου για απώλεια παραγωγής και οι εισροές περιορίζονται στα 

οικονομικά βέλτιστα επίπεδα, σύμφωνα με το βαθμό του κινδύνου που έχει αναληφθεί. 

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη, αλλά όχι με σαφήνεια και οι 

ποσότητες εισροών είναι τέτοιες, που κρατούν τους εχθρούς και τις ασθένειες σε μέτρια

επίπεδα. Η λίπανση εφαρμόζεται στις οικονομικά βέλτιστες τιμές. 

Στρατηγική Γ. Οι Μειωμένες εισροές 

Υψηλό ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος προέχει , είτε 

λόγω κατανόησης της σημασίας του (οικολογική συνείδηση), είτε λόγω οικονομικών 

κινήτρων (οικονομική υποστήριξη, επιδοτήσεις, αγρο-τουρισμός, κ.λπ.). Οι 

εφαρμοζόμενες ποσότητες των εισροών είναι τέτοιες, που κρατούν μέτρια τα επίπεδα 

εχθρών και ασθενειών. Οι εισροές εφαρμόζονται σε τιμές χαμηλότερες από τις 

βέλτιστες οικονομικά, όμως αρκετά υψηλές, ώστε να αποφευχθούν σημαντικές 

απώλειες παραγωγής. (Καρυδάς & Συλλαίος,2000).

 Εφαρμογή 
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 Το τελευταίο στάδιο με το οποίο ολοκληρώνεται ένας κύκλος Γεωργίας Ακριβείας 

είναι η εφαρμογή των αποφάσεων, με τα Συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών των 

εισροών στο αγροτεμάχιο. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους είτε με την ανάγνωση 

θεματικών χαρτών (εφαρμογή βασισμένη σε χάρτη – map based application), είτε με 

την λήψη απευθείας εντολών από Αισθητήρες (π.χ. αισθητήρες εδαφικής υγρασίας), 

που φέρονται στο ίδιο όχημα με τα παρελκόμενα εφαρμογών (εφαρμογή βασισμένη σε 

αισθητήρα ). 

   Στις μέρες μας, χρησιμοποιείται περισσότερο η βασισμένη σε χάρτη μέθοδος, εξαιτίας

της μικρής ακόμη διάδοσης Αισθητήρων. Ωστόσο, το κόστος της εδαφικής ανάλυσης 

ανά δείγμα είναι υψηλό και συνεπώς περιορίζει το πλήθος των διαθέσιμων δειγμάτων. 

Οι χάρτες πλεονεκτούν για μεταβλητές που είναι σταθερές στα χρονικά πλαίσια μίας 

καλλιεργητικής περιόδου, όπως η οργανική ουσία, η μηχανική σύσταση, κ.ά. Με τη 

μέθοδο του Αισθητήρα, όμως, παύει να υπάρχει η ανάγκη για χρήση G.P.S. και για 

επεξεργασία δεδομένων, αφού δεν απαιτείται η χρήση χαρτών.(Καρυδάς & Συλλαίος, 

2000)

2.5. Ζώνες Διαχείρισης (Management Zones) 

H Γεωργία Ακριβείας στοχεύει στον εντοπισμό και στην ταυτοποίηση της 

παραλλακτικότητας (χωρική, χρονική, προβλεπτική) ενός αγρού και στην διαχείριση 

της με την εφαρμογή των καλλιεργητικών εισροών με διαφοροποιούμενη δόση.

Ζώνη διαχείρισης ορίζουμε «ένα επιμέρους τμήμα ενός αγρού που χαρακτηρίζεται από 

έναν λειτουργικά ομοιογενή συνδυασμό ιδιοτήτων». Η χρήση των ζωνών διαχείρισης 

είναι ένας εύκολος τρόπος για την ταυτοποίηση και ταξινόμηση της παραλλακτικότητας

των χαρακτηριστικών ενός χωραφιού. (Καρυδάς & Συλλαίος, 2000).

Στην συνέχεια, αξίζει να αναφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι

ζώνες διαχείρισης: 

1) Σταθερότητα στο χρόνο,

2) Ευκολία στην οριοθέτηση,

3)Συσχέτιση με την παραγωγή,
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4) Χαμηλό κόστος δημιουργίας. 

Επιπλέον, η δημιουργία των ζωνών διαχείρισης γίνεται αξιολογώντας όλες τις 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τον αγρό όπως είναι: οι φυσικές ιδιότητες του 

εδάφους, οι δυνατότητες διαχείρισης του παραγωγού και το πιθανό κέρδος του 

παραγωγού.Τέλος, ο αριθμός των ζωνών διαχείρισης εξαρτάται από το μέγεθος του 

αγρού, την παραλλακτικότητα του αγρού και τη δυνατότητα του παραγωγού να 

διαφοροποιήσει τις εισροές.

       Διαχωρισμός αγρού σε ζώνες διαχείρισης. (Εικ. 3)

  Ένα παράδειγμα ζώνης διαχείρισης που εφαρμόζεται σήμερα στην πράξη, είναι η 

χειροκίνητη διαφοροποίηση της δόσης εφαρμογής του λιπάσματος από τον παραγωγό ή

η εντοπισμένη εφαρμογή κοπριάς ή άλλων εισροών. Όλη αυτή η διαδικασία 

πραγματοποιείται από τον παραγωγό με βάση την γνώση του, όσον αφορά την απόδοση

της καλλιέργειας σε προηγούμενα χρόνια ή το είδος του εδάφους στην συγκεκριμένη 

περιοχή του αγρού. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας είναι ένας ψηφιακός χάρτης του 

αγρού που απεικονίζει τις ζώνες διαχείρισης, το είδος των εισροών και τις δόσεις που 

εφαρμόζονται. (Καρυδάς και Συλλαίος, 2000).

    Για την δημιουργία ζωνών διαχείρισης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα 

χαρακτηριστικά: η σταθερότητα στον χρόνο, η ευκολία στην μέτρηση, η σχέση με τη 

παραγωγή και το χαμηλό κόστος. 

    Εκτός από αυτά, ο κύριος παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη στην δημιουργία 

ζωνών διαχείρισης, είναι η εδαφική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Αυτή, «συγκεντρώνει όλα 

τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος και την υψηλή 

ταχύτητα με την οποία μπορούν να χαρτογραφηθούν πολλά στρέμματα εδάφους».
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Επιπρόσθετα, η δημιουργία ζωνών διαχείρισης με βάση τοπογραφικά στοιχεία και 

εδαφικές ιδιότητες συχνά συλλαμβάνει την παραλλακτικότητα στην παραγωγή λόγω 

της διαφοροποίησης σε διαθέσιμο για τα φυτά νερό και επομένως, στο δυναμικό 

παραγωγής. Ακόμη, ο κατάλληλος αριθμός ζωνών παραγωγής διαφέρει από έτος σε 

έτος και σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες και το είδος της καλλιέργειας. 

Για παράδειγμα, λιγότερες ζώνες χρειάζονται, όταν η υγρασία είναι αρκετή κατά τη 

διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή όταν καλλιεργούνται φυτά ανθεκτικά στην 

ξηρασία. Οι ζώνες διαχείρισης επίσης, χρησιμοποιούνται συχνά για να δείξουν περιοχές

του χωραφιού με όμοιο δυναμικό παραγωγής. Ζώνες μάλιστα που βασίζονται στη 

γονιμότητα του εδάφους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία χαρτών 

εφαρμογής λιπασμάτων με μεταβλητές δόσεις και για την επιλογή θέσεων για λήψη 

δειγμάτων εδάφους (Φουντάς & Γεμτός, 2015). Τέλος, περιοχές του αγρού με όμοιες 

ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συσχέτιση της παραγωγής με εδαφικούς 

και  τοπογραφικούς παράγοντες για τη δημιουργία προτύπων ανάπτυξης καλλιεργειών.

2.6. Εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα παρατηρείται μια γενικότερη καθυστέρηση στην εφαρμογή καινοτόμων 

συστημάτων στην πράξη και ιδιαίτερα στην γεωργία (αειφορική, βιολογική κλπ.). Η 

καθυστέρηση αυτή, αποδίδεται σε πολλούς λόγους. 

Πρώτα, στο γεγονός ότι το διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας με τον 

μεγάλο αριθμό μικρών και πολυτεμαχισμένων εκμεταλλεύσεων που δεν επιτρέπει τη 

διάδοση και εφαρμογή της τεχνολογικής προόδου που θα συνέλαβε στη βελτίωση του 

γεωργικού εισοδήματος. 

Δεύτερον, «η γεωγραφική διασπορά των παραγωγικών μονάδων και η εξ αυτής 

προκύπτουσα  δυσκολία στην παροχή γνώσεων και πληροφόρησης από τους αρμόδιους 

οργανισμούς και υπηρεσίες, γεγονός που παρεμποδίζει τη διάδοση νέων τεχνολογιών». 

Τρίτον, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των ανθρώπων που ασχολούνται με την 

γεωργία, γεγονός που συντελεί στην καθυστέρηση υιοθέτησης καινοτομιών στην 

τεχνολογία. Τέταρτον, η υψηλή μέση ηλικία των αγροτών που έχει ως αποτέλεσμα το 

μειωμένο ενδιαφέρον για μακροχρόνιες προοπτικές. 

Έπειτα, η προσκόλληση των παραγωγών στις γνωστές παραδοσιακές τεχνικές 

παραγωγής, με τις οποίες, έχουν συνδέσει ένα μεγάλο  κομμάτι της ζωής τους, ιδιαίτερα
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οι πιο ηλικιωμένοι, αλλά και η εξασφάλιση σημαντικού μέρους του εισοδήματος τους 

μέσω των επιδοτήσεων, κυρίως μετά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., συνθήκες που 

οδηγούν στην απροθυμία για αναζήτηση καινοτόμων ιδεών. Όλα αυτά, σε συνδυασμό 

με την αργή ανάπτυξη της τεχνολογίας στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες, 

ολοκληρώνουν την εικόνα υστέρησης εφαρμογής νέων τεχνολογιών και φυσικά της 

γεωργίας ακριβείας. 

   Ωστόσο, μέσω της εκμηχάνισης της γεωργίας και της μείωσης των εργατικών 

ημερομίσθιων, είναι επιτακτική η ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής. 

Επιπλέον, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξάνονται όπως και η ανάγκη για 

καλλιεργητικές επεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη 

χρησιμοποίηση πρακτικών στις χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ελλάδα.

Πιο ειδικά, αξίζει να αναφερθούμε στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο έχει αποκτήσει εμπειρία ετών στην Γεωργία 

Ακριβείας. Έχει εξοπλίσει δύο μηχανές συγκομιδής βαμβακιού με αισθητήρες 

χαρτογράφησης παραγωγής. Ταυτόχρονα, έγινε συλλογή στοιχείων για τις φυσικές και 

χημικές ιδιότητες του εδάφους από ένα πλέγμα σημείων καθώς και παρατηρήσεις στα 

αντίστοιχα σημεία, όπως πληθυσμός και ανάπτυξη φυτών, ζιζάνια, σημεία του αγρού με

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως πολύ μεγάλη ανάπτυξη βαμβακιού που δεν ωρίμασε.  

Γενικότερα όμως στη χώρα μας υπάρχει σημαντική έρευνα για την Γεωργία Ακριβείας 

στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. 

Μια έρευνα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης των παραγόντων που 

προσδιορίζουν την εισαγωγή και υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας στην Ελλάδα. Οι 

ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνα με ερωτηματολόγιο σε 130 γεωργούς. Το 

σημαντικότερό τους εύρημα ήταν πως μόλις οι 12 από τους 130 γνώριζαν πραγματικά 

τι είναι η Γεωργία Ακριβείας, εκ των οποίων οι εννιά απλώς είχαν διαβάσει σχετικά, 

ενώ οι υπόλοιποι τρεις είχαν επικοινωνήσει και με γεωπόνους. Μάλιστα, κανείς από 

αυτούς δε χρησιμοποιούσε εξειδικευμένες μεθόδους Γεωργίας Ακριβείας. Όμως, οι 

γεωργοί που δε γνώριζαν φαίνεται πως εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις πρακτικές που 

συνδέονται με αυτή, αποτυπώνοντας, έτσι, ένα θετικό κλίμα ως προς τη σκοπιμότητα 

διερεύνησης των δυνατοτήτων υιοθέτησής της στην Ελλάδα. (Φουντάς & Γέμτος, 

2015).  Εντόπισαν επίσης, ως σημαντικότερες δυσκολίες που συνδέονται με την 

υιοθέτησή της το κόστος και την έλλειψη ικανοποιητικών πηγών ενημέρωσης, 

ακολουθούμενα από τη δυσκολία εκμάθησης, ενώ η χρήση υπολογιστή και το μικρό 

μέγεθος των αγροτεμαχίων δεν θεωρήθηκαν ουσιαστικής σημασίας προβλήματα. 

30



Ως προς τους λόγους μη υιοθέτησης, κυρίως υποδείχθηκε το υψηλό κόστος εφαρμογής 

και ακολούθως η απουσία εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα, η απουσία επιτυχημένων 

παραδειγμάτων, η έλλειψη εξοικείωσης με την έννοια της Γεωργίας της Ακριβείας και 

η έλλειψη εκπαίδευσης. 

Ως προς την εξοικείωση με αυτήν, μεγαλύτερος βαθμός βρέθηκε στην Κεντρική 

Μακεδονία και τη Θεσσαλία (περιοχές όπου ασκείται εντατική γεωργία), την Αττική 

και το Νότιο Αιγαίο, ενώ οι γεωργοί από τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο 

παρουσίασαν πολύ χαμηλή εξοικείωση. Το ενδιαφέρον των γεωργών για τη Γεωργία 

Ακριβείας κινείται σε αντίστοιχο μοτίβο σε σχέση με την εξοικείωση ως προς τη 

γεωγραφική διασπορά του. Από τις προαναφερθείσες Περιφέρειες, το μεγαλύτερο 

βαθμό υιοθέτησης της Γεωργίας Ακριβείας παρατήρησαν στην Κεντρική Μακεδονία 

και όχι στις 73 άλλες Περιφέρειες όπου παρατηρήθηκε υψηλός βαθμός ενδιαφέροντος 

και εξοικείωσης. (Φουντάς & Γέμτος, 2015)

2.7. Προοπτικές της Γεωργίας Ακριβείας

 Στις μέρες μας, η Γεωργία Ακριβείας βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση αλλά αποτελεί

μια πραγματικότητα. Διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να τεθεί στην 

υπηρεσία της Αειφορικής γεωργίας. Καθώς στην αειφορική ανάπτυξη η βασική ανάγκη 

που εξυπηρετείται είναι οι μη αρνητικές αλλαγές στα αποθέματα του φυσικού πλούτου 

και η ικανότητα του περιβάλλοντος για απορρόφηση των αποβλήτων. Την ανάγκη αυτή

λοιπόν φαίνεται να εξυπηρετεί η Γεωργία Ακριβείας, συγκριτικά με άλλους κλάδους 

της Αειφορικής Γεωργίας. 

    Ειδικότερα, στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, τα πρώτα βήματα για την Γεωργία 

Ακριβείας έγιναν σε ιδιωτική βάση, ενώ στην Ευρώπη η ανάληψη πρωτοβουλιών έγινε 

από ομάδες γεωργών (ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμοί). Όμως, η πλειοψηφία των

γεωργών γενικότερα αποφεύγει τη νέα μέθοδο και οι κυριότεροι λόγοι είναι το υψηλό 

κόστος της επένδυσης, η εξάρτηση από τις μηχανές και τα μη αποδεδειγμένα οφέλη 

από αυτήν. (Καρυδάς & Συλλαίος, 2000). 

Στην Ελλάδα, την περίοδο 2000-2006, ο σημαντικότερος στόχος της αγροτικής 

πολιτικής ήταν η αειφορική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να 

αποκατασταθεί η διαταραγμένη κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το 

Υπουργείο Γεωργίας δημοσίευσε σχετικούς κώδικες βέλτιστης γεωργικής πρακτικής 
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για την διαχείριση των γεωργικών περιοχών, των υδατικών πηγών και της 

βιοποικιλότητας. Η εφαρμογή αυτών των κωδίκων είναι υποχρεωτική για όλους τους 

παραγωγούς που βρίσκονται υπό τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την 

εκτέλεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν από κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό 

έργο.

«Στο μέλλον, η υιοθέτηση των μεθόδων της Γεωργίας Ακριβείας αναμένεται να επιφέρει 

αλλαγές στη συμπεριφορά και τις απαιτήσεις των γεωργών απέναντι στους γεωπόνους και

αντιστρόφως». (Καρυδάς & Συλλαίος,2000). Ακόμη, δηλώσεις γεωργών στο παρελθόν, 

δείχνουν πως οι ίδιοι οι γεωργοί πιστεύουν πως οι γεωπόνοι θα πρέπει να γίνουν πιο 

ακριβείς στις συμβουλές τους απέναντι στους γεωργούς, και μικρό ποσοστό θεωρεί ότι 

θα χρειάζονται λιγότερο την βοήθεια τους. Από την άλλη πλευρά, είναι κ αυτοί που 

πιστεύουν πως η  δουλειά των γεωπόνων θα γίνει ευκολότερη, ενώ κάποιοι ότι δεν θα 

αλλάξει τίποτα σημαντικό. 

 Πάντως, χωρίς να γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα κατευθυνθεί και πόσο γρήγορα θα 

εφαρμοσθεί η Γεωργία ακριβείας, το βέβαιο είναι πως οι γεωργοί από εδώ και στο εξής 

θα χρειαστεί να προσανατολιστούν στη διαρκή συλλογή δεδομένων, είτε πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για ανάλυση των εφαρμογών, είτε για την βελτίωση της μελλοντικής 

διαχείρισης των αγρών τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ

3.1. Γεωργία Ακριβείας στην Καλλιέργεια Βάμβακος

   Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής 

της γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια βαμβακιού από διάφορους φορείς. Στην χώρα

μας συγκεκριμένα, η πρώτη εφαρμογή χαρτογράφησης της παραγωγής ήταν σε αγρό 

πενήντα στρεμμάτων στην Καρδίτσα το 2001. Έκτοτε και για τα επόμενα τέσσερα έτη, 

έγιναν εντατικές μετρήσεις τόσο στο χωράφι αυτό όσο και σε γειτονικούς αγρούς. 

Από όλες τις μετρήσεις εκείνες, αλλά και από άλλες σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας 

απεδείχθη ότι υπήρχε σημαντική παραλλακτικότητα της παραγωγής, ακόμα και σε 

μικρά αγροτεμάχια κάτι που ήταν η βάση για αποδοτική εφαρμογή της Γεωργίας 

Ακριβείας.(Φουντάς & Γέμτος, 2015). Ακόμη, στο αγροτεμάχιο των πενήντα 

στρεμμάτων έγινε εκτεταμένη εφαρμογή των τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας και 

γι’ αυτό τον λόγο δόθηκαν περισσότερα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στοιχεία του εδάφους,

λόγου χάρη, η όξινη συμπεριφορά, η χαμηλή του περιεκτικότητα σε ασβέστιο και 

οργανική ουσία κοντά στο 1.5%. Το αγροτεμάχιο καλλιεργούνταν αποκλειστικά σχεδόν

με βαμβάκι τα τελευταία 20 χρόνια. Βρίσκεται στο δίκτυο του Ταυρωπού και ποτίζεται 

με κατάκλιση, εκτός από το πότισμα φυτρώματος που χρησιμοποιείται αυτοκινούμενος 

αρδευτής με ιστό διανομής του νερού. Στο αγροτεμάχιο έγινε μέτρηση της 

φαινομενικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας, έγινε δειγματοληψία εδάφους και αναλύσεις 

στο εργαστήριο. Έπειτα, κατά τη χαρτογράφηση της παραγωγής, ο αισθητήρας 

ρυθμίστηκε να καταγράφει τιμές ανά 2 s με μέση ταχύτητα 2 m/s, κάλυπτε 4 m2 η κάθε

κυψελίδα παραγωγής και έδωσε τους πρώτους χάρτες.
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Χάρτες παραγωγής βαμβακιού (4 έτη). Πηγή: Φουντάς & Γέμτος,2015 (Εικ.4)

Το ανοιχτό πράσινο τμήμα (Εικ.4) στο κάτω μέρος (νότιο τμήμα) του χωραφιού είχε 

άλλη καλλιέργεια. Το σκούρο πράσινο χρώμα είναι το τμήμα με τη μεγαλύτερη 

παραγωγή, ενώ το ανοιχτό χρώμα, το κίτρινο και το κόκκινο δείχνουν τις μικρότερες 

αποδόσεις. Χαρακτηριστικό ήταν ότι η μεγαλύτερη παραγωγή διέφερε από χρόνο σε 

χρόνο. Το φαινόμενο της αλλαγής των περιοχών υψηλής παραγωγής μετά τον τρίτο 

χρόνο έχει εμφανιστεί και σε άλλες μακροχρόνιες μελέτες, όπως στην εφαρμογή της 

Γεωργίας Ακριβείας στα σιτηρά στη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

(Φουντάς & Γέμπτος, 2015).

Η εφαρμογή στο χωράφι της Καρδίτσας περιλάμβανε και μετρήσεις της ηλεκτρικής

αγωγιμότητας με χρήση αισθητήρα VERIS 3000, μετρήσεις σε διάφορους αγρούς και 

συσχέτιση του συντελεστή βαθμονόμησης με ποικιλίες, καθώς και μετρήσεις της 

παραλλακτικότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.

3.2. Πρόγραμμα HYDROSENSE ( Ερευνητική προσπάθεια στον ελληνικό 
χώρο)

Μια άλλη εφαρμογή Γεωργίας της Ακριβείας στο βαμβάκι έγινε στο πλαίσιο άλλων 

προγραμμάτων από το ΕΘΙΑΓΕ και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στη 

Θεσσαλία (Hydrosense 2008). Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι μέθοδοι για εκτίμηση της 

κατάστασης φυτειών βαμβακιού στη Θεσσαλία. Για τη διεξαγωγή του πειραματισμού 

στο πλαίσιο του προγράμματος HydroSense επιλέχθηκαν τρεις πειραματικοί αγροί σε 

διαφορετικές περιοχές του θεσσαλικού κάμπου, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 

τύπους εδαφών και παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη ανομοιομορφία στις εδαφικές τους 

ιδιότητες. Οι σύγχρονες δορυφορικές εικόνες έχοντας αυξημένη διακριτική ικανότητα 

αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τον εντοπισμό χωρικών διαφορών στις εδαφικές 

ιδιότητες ενός αγροτεμαχίου με βάση τις διαφοροποιήσεις στο χρωματισμό του 

εδάφους. (ΕΘΙΑΓΕ,2012). Σε κάθε πειραματικό αγροτεμάχιο οριοθετήθηκε πιλοτική 

περιοχή δέκα στρεμμάτων, στην οποία εφαρμόστηκε το σύστημα διαχείρισης που 

προτείνει το πρόγραμμα HydroSense. Στο υπόλοιπο τμήμα του αγρού η διαχείριση 

γίνεται με τη συμβατική μέθοδο κάθε παραγωγού και αποτελεί το μάρτυρα 

προκειμένου να συγκριθεί με το νέο σύστημα διαχείρισης.
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Δημιουργία ζωνών διαχείρισης

    Στον επόμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός της πιλοτικής περιοχής κάθε 

πειραματικού αγρού σε διαφορετικές ζώνες διαχείρισης, με τη χρήση πολυφασματικών 

αισθητήρων. Όταν οι πολυφασματικοί αισθητήρες εκπέμπουν ακτινοβολία 3 φασμάτων 

στο γυμνό έδαφος, μέσω της ανακλώμενης ακτινοβολίας, υπολογίζουν την ακτινοβολία 

που έχει απορροφήσει το έδαφος. Σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την 

απορρόφηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο γυμνό έδαφος είναι η 

περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Με τη χρήση συστήματος πολυφασματικών 

αισθητήρων, το οποίο είναι συνδεδεμένο με σύστημα καταγραφής της ακριβούς θέσης 

κατά την καταγραφή (διαφορικό GPS), πραγματοποιήθηκε σάρωση του γυμνού 

εδάφους κάθε πειραματικού αγροτεμαχίου πριν τη σπορά, και δημιουργήθηκε χάρτης 

που προσομοιάζει τη συγκέντρωση της οργανικής ουσίας για το σύνολο του 

πειραματικού αγροτεμαχίου. Στην πιλοτική περιοχή κάθε πειραματικού αγροτεμαχίου 

οριοθετήθηκαν διαφορετικές ζώνες διαχείρισης με σημαντικές διαφοροποιήσεις στη 

συγκέντρωση της οργανικής ουσίας του εδάφους. (ΕΘΙΑΓΕ,2012)

Σε κάθε ζώνη διαχείρισης προσδιορίστηκαν 4 σημεία στα οποία πραγματοποιούνται οι 

απαραίτητες δειγματοληψίες εδάφους, φύλλων, και εγκαταστάθηκαν τα συστήματα 

αισθητήρων για την παρακολούθηση των αναγκών της καλλιέργειας σε νερό. Σε κάθε 

πιλοτική περιοχή του πειραματικού αγροτεμαχίου εγκαταστάθηκε σύστημα μεταβλητής

παροχής νερού άρδευσης, με το οποίο υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης κάθε ζώνης 

διαχείρισης αυτόνομα, τόσο ως προς την ποσότητα του αρδευτικού νερού όσο και ως 

προς το χρόνο άρδευσης. Στο υπόλοιπο κομμάτι του πειραματικού αγρού η άρδευση 

πραγματοποιείται με τη συμβατική μέθοδο που ακολουθεί ο κάθε παραγωγός.

Η εφαρμογή της άρδευσης 

Η άρδευση της καλλιέργειας βάμβακος στο HydroSense πραγματοποιείται από το 

Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας. Για την 

παρακολούθηση των αναγκών της καλλιέργειας σε αρδευτικό νερό εγκαταστάθηκαν 

τρία διαφορετικά συστήματα αισθητήρων:

1) Σύστημα αισθητήρων υπέρυθρης ακτινοβολίας για την καταγραφή της 

θερμοκρασίας του φυλλώματος της καλλιέργειας (Smart Crop). 
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Το σύστημα Smart Crop αποτελεί μια καινοτόμο επιλογή για την ανίχνευση των 

πραγματικών αναγκών για άρδευση των καλλιεργειών, κυρίως ως προς το χρόνο 

εκκίνησης της άρδευσης. Το νέο μοντέλο Smart Crop της αμερικάνικης εταιρείας 

Dynamax που χρησιμοποιείται στο HydroSense είναι το πρώτο που χρησιμοποιείται 

στην Ευρώπη. Κάθε σύστημα, αποτελείται από αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας και

ένα σταθμό βάσης. Οι αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας που εγκαθίστανται στα 

τέσσερα σημεία κάθε ζώνης διαχείρισης, καταγράφουν τη θερμοκρασία στο φύλλωμα 

της καλλιέργειας και στην ατμόσφαιρα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και στέλνουν 

ασύρματα τις μετρήσεις στο σταθμό βάσης που είναι εγκατεστημένος σε κάθε 

πειραματικό αγροτεμάχιο.

Σταθμός Smartcrop. Πηγή: ΕΘΙΑΓΕ (Eικ. 5)

2) Συστήματα καταγραφής εδαφικής υγρασίας. 

Σε κάθε θέση εγκατάστασης των υπέρυθρων αισθητήρων χρησιμοποιούνται αισθητήρες

καταγραφής της υγρασίας του εδάφους σε δύο διαφορετικά βάθη (25cm και 50cm) 

προκειμένου να υπάρχει καταγεγραμμένη η πορεία μείωσης της εδαφικής υγρασίας 

στην περιοχή του ριζοστρώματος της καλλιέργειας μετά από κάθε άρδευση.

3) Συσκευή καταγραφής της εξατμισοδιαπνοής.

 Για να προσδιοριστεί η ποσότητα αρδευτικού νερού που θα πρέπει να εφαρμοστεί στην

καλλιέργεια, χρησιμοποιείται συσκευή μέτρησης της εξατμισοδιαπνοής που 

εγκαταστάθηκε σε κάθε πειραματικό αγροτεμάχιο. Η συσκευή μέτρησης της 
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εξατμισοδιαπνοής αποτελείται από ένα κεραμικό δοχείο με οπές που καλύπτεται από 

ειδική μεμβράνη, προσομοιάζοντας τη διαπνοή του νερού μέσω των φύλλων του 

βάμβακος, και από ένα βαθμονομημένο σωλήνα που περιέχει νερό. Η παρακολούθηση 

της μείωσης της στάθμης του βαθμονομημένου σωλήνα αποτελεί ένδειξη των απωλειών

νερού σε κάθε πειραματικό αγροτεμάχιο από τη διαπνοή των φύλλων της καλλιέργειας 

και την εξάτμιση του εδάφους. (ΕΘΙΑΓΕ,2012)

Η παρακολούθηση των αναγκών της καλλιέργειας του βάμβακος πραγματοποιείται για 

κάθε ζώνη διαχείρισης προκειμένου να εφαρμοστεί η ποσότητα νερού σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή. Οι αισθητήρες Smart Crop μας δίνουν πληροφορίες για τη χρονική 

στιγμή της άρδευσης και η συσκευή εξατμισοδιαπνοής μας δίνει πληροφορίες για την 

ποσότητα νερού που απαιτείται. Οι αισθητήρες υγρασίας εδάφους χρησιμοποιούνται 

για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του συστήματος και των διαχειριστικών 

αποφάσεων άρδευσης.

Η εφαρμογή αζώτου λίπανσης

   Η πληροφορία για την εκτίμηση των απαιτήσεων σε άζωτο δε βασίστηκε σε 

εδαφολογικές αναλύσεις ή αναλύσεις φυτικών ιστών, αλλά στηρίχθηκε στο δείκτη 

χλωροφύλλης ο οποίος υπολογίζεται από την ανάκλαση του φυλλώματος σε δύο φά- 

σματα, το εγγύς υπέρυθρο και το Red Edge (600nm). Η χρήση του Red Edge για τον 

υπολογισμό του δείκτη χλωροφύλλης αποτελεί μια πρόσφατη καινοτομία καθώς αυτό 

το μήκος κύματος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην περιεκτικότητα χλωροφύλλης και δεν

απορροφάται πλήρως, όπως γίνεται με το κόκκινο φάσμα, σε συνθήκες πλήρους 

φυτοκάλυψης. Η παραγωγή ενός χάρτη του δείκτη χλωροφύλλης είναι το πρώτο και 

βασικό στάδιο για την εκτίμηση των απαιτήσεων της καλλιέργειας σε άζωτο. Η 

ποσότητα αζώτου που απαιτείται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του αγρού υπολογίζεται 

από ένα αλγόριθμο ο οποίος λαμβάνει υπόψη του το δείκτη χλωροφύλλης του 

φυλλώματος, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας τη δεδομένη χρονική στιγμή, τη 

συνολική ποσότητα αζώτου που απαιτείται από την καλλιέργεια και την ποσότητα 

αζώτου που έχει ήδη εφαρμοστεί. 

Ο δείκτης χλωροφύλλης του φυλλώματος μας δίνει την πληροφορία που χρειαζόμαστε 

για την ανάγκη λίπανσης σε ένα σημείο του αγρού με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε 

τη βέλτιστη τιμή του δείκτη χλωροφύλλης που έχουμε ως στόχο. Η βέλτιστη τιμή του 

δείκτη χλωροφύλλης λαμβάνεται από μια λωρίδα αναφοράς (4 γραμμές φύτευσης) στην

άκρη του αγρού όπου έχει εφαρμοστεί επαρκής ποσότητα λιπάσματος. Στο πρόγραμμα 
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HydroSense, η ανάγκη δημιουργίας λωρίδας αναφοράς παρακάμφθηκε με τη χρήση 

ενός “εικονικού σημείου αναφοράς”. Το εικονικό σημείο αναφοράς είναι ένα σημείο 

του αγρού, το οποίο παρουσιάζει μέγιστες τιμές του δείκτη χλωροφύλλης σε ένα 

δεδομένο στάδιο ανάπτυξης και αντιπροσωπεύει “χαρούμενα φυτά” χωρίς ανάγκες 

λίπανσης. (ΕΘΙΑΓΕ,2012)

Η εφαρμογή φυτοπροστασίας 

Σύμφωνα με τις συμβατικές πρακτικές χημικής αντιμετώπισης ζιζανίων στην Ελλάδα, 

εφαρμόζονται προ-φυτρωτικές ή προ-σπαρτικές καθολικές επεμβάσεις στη συνολική 

επιφάνεια του αγρού. Στο πρόγραμμα HydroSense γίνεται καταγραφή του είδους και 

της πυκνότητας εμφάνισης των ζιζανίων ώστε να προσδιορισθεί η ένταση του ανταγω- 

νισμού από τα ζιζάνια στην καλλιέργεια και με τη βοήθεια αξιόπιστων μοντέλων 

πρόβλεψης να αποφασισθεί η χρήση ή μη ζιζανιοκτόνων καθώς και η κατάλληλη δόση 

εφαρμογής. Περαιτέρω μείωση των προ-φυτρωτικών ζιζανιοκτόνων στο βαμβάκι 

επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ψεκασμού κατά λωρίδες επί της γραμμής σποράς. Η 

μεταφυτρωτική ζιζανιοκτονία επιτυγχάνεται με κατευθυνόμενο και χωρικά 

καθορισμένο ψεκασμό (δραστική ουσία glyphosate) με τη χρήση της τεχνολογίας 

αισθητήρων WeedSeeker. Μέσω του εν λόγω εξοπλισμού, εξοικονομείται μέχρι και 

70% ζιζανιοκτόνου, αφού οι ψεκασμοί στοχεύουν αποκλειστικά τα ζιζάνια και όχι το 

γυμνό έδαφος. Παράλληλα, με την ίδια τεχνολογία μπορούν να δημιουργηθούν χάρτες 

πυκνότητας ζιζανίων και χωρικά καθορισμένης εφαρμογής ζιζανιοκτόνων  στον αγρό 

με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση εχθρών πραγματοποιείται μέσω ενός δικτύου φερομονικών παγίδων για 

την παρακολούθηση των πληθυσμών τριών ειδών αγρότιδων καθώς και των ακμαίων 

του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Τα επίπεδα συλλήψεων ενήλικων εντόμων 

βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για την ανάγκη ή όχι επέμβασης με κατάλληλο 

εντομοκτόνο. 

Στόχος της μεθόδου είναι η αποφυγή άσκοπων ψεκασμών που γίνονται με λάθος 

κριτήρια και συνήθως προκαλούν μεγαλύτερα προβλήματα, κυρίως λόγω της 

εξόντωσης των φυσικών εχθρών των επιβλαβών εντόμων. Στις καινοτομίες του 

προγράμματος HydroSense συγκαταλέγεται η ταυτόχρονη μεταβλητή παροχή 

αρδευτικού νερού και αζωτούχου λίπανσης σε αγροτεμάχια τα οποία έχουν 

προηγουμένως διαιρεθεί σε διαχειριστικές ζώνες, δηλαδή σε περιοχές του αγρού που 

έχουν ομοιογενείς ιδιότητες του εδάφους. Στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, η 
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απόδοση της καλλιέργειας σε κάθε διαχειριστική ζώνη συγκρίνεται με εκείνη της 

συμβατικής καλλιέργειας του παραγωγού με τη δημιουργία χαρτών απόδοσης για κάθε 

πειραματικό αγρό με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού έτσι ώστε να αξιολογηθούν τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης της νέας τεχνολογίας σε οικονομικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο. (ΕΘΙΑΓΕ,2012). Τέλος, τα αποτελέσματα του  Hydrosense ήταν πως 

επιτεύχθηκε εξοικονόμηση 18% αρδευτικού νερού, 35% λιπασμάτων και 62% 

ζιζανιοκτόνων βελτιώνοντας την αποδοτικότητα εφαρμογής τους. (Φουντάς & 

Γέμτος,2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΚΛΙΣ

4.1.Η Βαμβακοκαλλιέργεια στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς.
    Η βαμβακοκαλλιέργεια στη χώρα µας και ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία 

αποτελεί σήμερα µία από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες της Ελληνικής γεωργίας, µε 

τεράστια σημασία για την αγροτική και την Εθνική οικονομία διότι καλλιεργείται σε 

3.629.806 στρέμματα (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2010) σε όλη τη χώρα. Στην Κεντρική Μακεδονία το 

βαμβάκι αποτελεί µια από τις πιο σπουδαίες καλλιέργειες. 

 Καταλαμβάνει έκταση περίπου 921.000 στρεμμάτων που αντιστοιχεί περίπου 

στο 25% της συνολικής έκτασης της καλλιέργειας στην Ελλάδα. 

 Εξασφαλίζει βασική απασχόληση και ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα σε 

80.000 - 100.000 αγροτικές οικογένειες. 

 Παρέχει εργασία και συνθήκες διαβίωσης σε 150.000 αστικές οικογένειες που 

ασχολούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής και μεταποιητικής 

βιομηχανίας του βαμβακιού (π.χ. διακίνηση, εμπόριο, βαµβακοβιοµηχανία, 

κλπ.), συμβάλλοντας έτσι θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας. 

 Συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη κάθε περιοχής και ειδικότερα στη 

βιομηχανική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

 Προμηθεύει µε πρώτη ύλη την Ελληνική βαµβακοβιοµηχανία.

 Είναι σημαντική συναλλαγματοφόρος πηγή για την Εθνική µας Οικονομία.

Εκτάσεις και παραγωγή ανά περιφέρεια Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ 2010. (Πιν.2)
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    Πιο ειδικά, ο νομός Κιλκίς με έκταση 2.519 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνολικό 

πληθυσμό 89.056 κατοίκους ο Νομός Κιλκίς αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 

νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΒΙ.ΠΕ., η γειτονία του με τη 

Θεσσαλονίκη, τα παραδοσιακά του χωριά και οι ιαματικές πηγές αυτών αποτελούν τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά του. Με συμμετοχή στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν κατά 0,6 % και εργατικό δυναμικό 28.641 ατόμων (δηλαδή το 30% επί του 

συνόλου των κατοίκων) και με τον τριτογενή τομέα να αποτελεί το μεγαλύτερο μερίδιο,

ο νομός Κιλκίς δίνει την εικόνα ενός ενεργού και παραγωγικού νομού. Οι εκτάσεις του 

στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι πεδινές και, όπως είναι αναμενόμενο, η γεωργία 

και η κτηνοτροφία αποτελούν την κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του Νομού. 

Πράγματι, το ένα τέταρτο επί της συνολικής παραγωγής σιτηρών της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας παράγεται στο Νομό Κιλκίς, με σημαντικές επίσης καλλιέργειες

κατά σειρά μεγέθους αυτές του βαμβακιού, παρ’ όλες τις σημαντικές ελλείψεις στην 

άρδευση των πεδινών εκτάσεων. (ΥΠ. Γεωργίας,2010)

   Συγκεκριμένα, στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς από στοιχεία του έτους 2012 

του Υπουργείου Γεωργίας, οι βαμβακοκαλλιεργητές είναι πάνω από 1.382, τα 

αγροτεμάχια βάμβακος πάνω από 6.228 και η συνολική έκταση των καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων 7.975,04.

4.2. Γεωργία Ακριβείας βάμβακος στην ΠΕ Κιλκίς.
   Η περιφερειακή κοινότητα του Κιλκίς με έντονη αγροτική ζωή στην 

βαμβακοκαλλιέργεια και στην βαμβακοπαραγωγή δέχεται την πραγματικότητα της 

Γεωργίας Ακριβείας, χωρίς να έχουν καταγραφεί ολοκληρωμένα προγράμματα της 

χρήσης της.

  Μέσα από έρευνα του Γ. Κούντιου το 2014, στην Κεντρική Μακεδονία, σχετικά με 

την Γεωργία Ακριβείας φαίνεται πως στην περιφέρεια του Κιλκίς η χρήση νέων 

τεχνολογιών γίνεται από τους νέους αγρότες (147 οι εγγεγραμμένοι). Ο μέσος όρος 

ήταν υπέρ ότι η Γεωργία της Ακριβείας αυξάνει την παραγωγικότητα, οπότε και το 

εισόδημα τους. Λίγοι ήταν εκείνοι που γνώριζαν την αξία της Γεωργίας Ακριβείας 

σχετικά με την προσφορά της στο περιβάλλον. 
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   Αναζητώντας στοιχεία για την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς, πήραμε στοιχεία 

από τρεις γεωπόνους, οι οποίοι συνεργάζονται με νέους αγρότες βαμβακοκαλλιέργειας. 

Ο πρώτος συγκεκριμένα, χωρίς μεγάλη εμπειρία στο επάγγελμα του, τα δύο τελευταία 

χρόνια, ενθαρρύνει τους βαμβακοπαραγωγούς την χρήση DRONES. Τα DRONESείναι 

ασύρματα ιπτάμενα ρομπότ τα οποία μπορούν μόνο σε λίγα λεπτά να κάνουν πλήρη 

επόπτευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και της σοδειάς.

Ιπτάμενο DRONEΠηγή AGRONEWS. (Eικ.6)

Στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας, η χρήση των DRONES κερδίζει μέρα με την μέρα 

ολοένα και περισσότερο έδαφος, αφού τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν 

αναγνωρίζονται απ' όλο και περισσότερους αγρότες σε όλο το κόσμο.

Απόλυτα λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί μόνο σε λίγα λεπτά να κάνει πλήρη 

επόπτευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και της σοδειάς του.

Κατάλληλες RGB, Multispectral, Hyperspectral και Θερμικές κάμερες με 

ραδιομέτρηση μπορούν και συλλέγουν εικόνες τόσο στο οπτικό όσο και στο μη οπτικό 

φάσμα της ανθρώπινης όρασης, καθώς και σε διαφορετικά μήκη κύματος υπέρυθρης 

και υπεριώδους ακτινοβολίας.

Το NIRS (Near Infrared Spectros copy) είναι μια μέτρηση που αφορά το 

ηλεκτρομαγνητικό φάσμα σε συνάρτηση με το βαθμό θερμότητας και κυμαίνεται από 

700nm - 2500nm. Η μέτρηση αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην γεωργία ακριβείας 

αφού τα φυτά απορροφούν ενέργεια μέσα στο ανωτέρω αναφερόμενο φάσμα.

Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο πολύ ενέργεια απορροφάται από το καλλιεργούμενο φυτό, 

τόσο πιο υγιές και ανθεκτικό γίνεται, δίνοντας στον αγρότη χρήσιμες πληροφορίες τόσο

για την εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης όσο και για τον τελικό όγκο της σοδειάς του.
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Όλα αυτά μαζί με διάφορες άλλες εφαρμογές όπως, την ανίχνευση ασθενειών, την 

ακριβή κατανομή λιπάσματος, τους αεροψεκασμούς, την καταμέτρηση των φυτών και 

την επαρκή άρδευση αυτών, συνθέτουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους γεωργικής 

παραγωγής, μεγιστοποιώντας την απόδοση της καλλιεργήσιμης έκτασης. 

(DRONESOLUTIONS.gr)

   Ο γεωπόνος μας τόνισε πως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια αγορά από νέο 

αγρότη αλλά έγινε δοκιμαστική χρήση DRONEσε βαμβακόφυτα της περιοχής. Ανέφερε

πως ενώ η χρήση του είναι πολύτιμη, έχουν όμως μεγάλο κόστος. Οι νέοι αγρότες στην 

περιοχή, προτιμούν να κάνουν μία επένδυση σε ένα γεωργικό μηχάνημα παρά σε ένα 

ρομπότ που δεν γνωρίζουν τι θα τους προσφέρει μας είπε. 

Ο δεύτερος γεωπόνος με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή, μας ανέφερε πως οι περισσότεροι

βαμβακοκαλλιεργητές που συνεργάζονται μαζί του είναι ηλικιωμένοι οπότε δεν έχει 

μπει ποτέ στην διαδικασία να μελετήσει ή να προτείνει συστήματα γεωργίας ακριβείας. 

Ωστόσο, γνωρίζει τα πλεονεκτήματα της αλλά θεωρεί ότι χρειάζονται πολλά χρήματα 

για την χρήση της. 

   Τέλος, ο τρίτος γεωπόνος μας ανέφερε πως υποστήριξε ολοκληρωτικά έναν νέο 

αγρότη με την χρήση GPSγια την εξαφάνιση ζιζανιοκτόνων στη περιοχή των Μουριών 

Κιλκίς. Τόνισε ότι είχε αποτελεσματική οικονομία κόστους στην χρήση φυτοφαρμάκων

και έγινε φανερό πόσο μεγαλύτερη ποσότητα χρησιμοποιούν ο αγρότες χωρίς την 

χρήση GPS. Ανέφερε πως τον λυπεί το γεγονός ότι χρειάζεται την απαραίτητη γνώση 

από τους αγρότες για να γίνει η χρήση της γεωργίας της ακριβείας. Θα ήταν πρόθυμος 

μας είπε να συμμετάσχει στην ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες διότι θεωρεί πως η 

περιοχή το έχει ιδιαίτερη ανάγκη ειδικά τα τελευταία χρόνια που αυξήθηκαν οι νέοι 

αγρότες. 

   Να σημειωθεί πως στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας και στα στοιχεία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπήρξαν καταγεγραμμένα στοιχεία για χρήση 

γεωργίας της Ακριβείας στην ΠΕ Κιλκίς για την βαμβακοκαλλιέργεια. Ίσως αυτό να 

οφείλεται στο γεγονός πως δεν έχει γίνει κάποια ολοκληρωμένη διαδικασία Γεωργίας 

Ακριβείας. Απαιτείται η ενημέρωση των αγροτών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και 

φυσικά η ελαχιστοποίηση του κόστους των μηχανημάτων. Αυτό θα ήταν ένα καλό 

κίνητρο ώστε να ενθαρρύνει τους νέους αγρότες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Έγινε φανερό πως η Γεωργία της Ακριβείας είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο στην 

περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς.  Έχουν καταγραφεί στοιχεία καλλιέργειας με την 

βοήθεια των διαδικασιών της, ωστόσο όχι στο βαμβάκι, αλλά σε αμπέλια και σε ελιά. 

Η άμεση επαφή μας με νέους γεωργούς ωστόσο, ακόμη και οι γεωπόνοι, έδειξαν 

ενδιαφέρον για ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με αυτά που προσφέρει η Γεωργία 

της Ακριβείας. 

Θα μπορούσαν λοιπόν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς να χαράξουν έγκαιρα νέες 

στρατηγικές κατευθύνσεις  ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της χώρας μας. Να 

επαναπροσδιορίσουν δηλαδή και να αναπτύξουν την αγροτική έρευνα σε σύγχρονες 

βάσεις, με έμφαση στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

του Μάρκετινγκ, του Μάνατζμεντ και άλλων επιστημονικών πεδίων. Ταυτόχρονα, να 

αναπτύξουν τις τεχνολογικές υποδομές και να προετοιμάσουν τους αγρότες, 

εκπαιδεύοντάς τους στις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών και 

να ερευνήσουν τις προϋποθέσεις επέκτασης καινοτόμων μεθόδων παραγωγής όπως η 

Γεωργία Ακριβείας. 

Ειδικότερα, το κράτος μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα 

μπορούσε να αναλάβει δράσεις, όπως: Τη δημιουργία και παροχή συγκεκριμένων 

κινήτρων για την αποδοχή και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για την υποστήριξη της χρήσης 

των Τεχνολογιών Πληροφοριών στον αγροτικό τομέα, με κατάλληλο εξοπλισμό 

δικτύωσης και τεχνογνωσίας και τη δημιουργία συνθηκών που θα βοηθήσουν την 

ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα της ψηφιακής οικονομίας. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται

ο κεντρικός και ουσιαστικός ρόλος της εκπαίδευσης. Οι αλλαγές που συνεπάγεται η 

μετάβαση του αγροτικού τομέα από τους παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης των 

οικογενειακών αλλά και των επιχειρηματικής μορφής εκμεταλλεύσεων στην εποχή της 

νέας ψηφιακής οικονομίας απαιτούν προετοιμασία του αγροτικού πληθυσμού με 

εκπαίδευση των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα και την εξοικείωσή τους με τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τις σύγχρονες απόψεις του αγροτικού 

μάρκετινγκ και μάνατζμεντ κ.ά. Οι Νέοι Γεωργοί μπορούν να αποτελέσουν το δυναμικό

μέρος του αγροτικού πληθυσμού που θα πρωτοστατήσει στην υποστήριξη τέτοιων 

προσπαθειών. (Κούντιος,2014).
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 Τέλος, την εκπαίδευση ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και το

συνδυασμό της με εκπαίδευση σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Γεωργίας Ακριβείας,

οι οποίες αναγνωρίζονται ως αειφορικές πρακτικές. 

  Γίνεται φανερό ότι στη χώρα μας έχει αναπτυχθεί σημαντική έρευνα που τα

αποτελέσματα της θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους ‘Έλληνες αγρότες με 

σημαντική ωφέλεια για τους ίδιους και τη γεωργία της χώρας. Ακόμα και τα μικρά 

αγροκτήματα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες, ωστόσο

χρειάζεται η προώθηση από την πλευρά της πολιτείας. 

   Κλείνοντας την εργασία αυτή, θα ήθελα να τονίσω την αξία της αειφορίας για το 

περιβάλλον και τον άνθρωπο γενικότερα. Η σχέση περιβάλλον και άνθρωπος 

είναι μια αέναη σχέση αλληλεπίδρασης και ως είδος είμαστε υπεύθυνοι για την

προστασία του. Η Γεωργία της Ακριβείας υπηρετεί τις αξίες της αειφορίας και αξίζει

να ενημερωθούμε και να χρησιμοποιούμε τις πρακτικές της στις καλλιέργειες.
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