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Περίληψη
Σκοπό της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της Γεωργίας
ακρίβειας και η σαφής τοποθέτησή της, στο Δ.δ. Πελασγίας Φθιώτιδας του Δήμου
Στυλίδας. Απώτερος σκοπός ήταν η προσέγγιση των τυχών εδαφικών προβλημάτων
που υπάρχουν στην περιοχή καθώς και πως θα υπάρξει μια έγκαιρη βελτίωση στη
μελλοντική αγροτική ανάπτυξη του τόπου. Η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με τα
συνδυαζόμενα μειωμένα κόστη πληροφόρησης, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία
προοδευτικών και αναπτυσσόμενων βημάτων για ολόκληρο το σύστημα της αγροτικής
γεωργίας. Σε ένα παραδοσιακό σύστημα καλλιέργειας αγροτικών τροφίμων όπως είναι
το ελαιόλαδο και η βρώσιμη ελιά, στην εποχή του 2021 υφίστανται αλλαγές και
έμπρακτες εφαρμογές νέων τεχνολογικών μέσων, φιλικών ως προς το περιβάλλον και
ως προς την ευρύτερη κοινωνία. Αναλυτικά, υπήρξε διεξαγωγή γεωλογικής
δειγματοληψίας για την συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή και με βάση αυτή,
υλοποιήθηκε μοντέλο τεχνολογικού περιεχομένου με αισθητήρες εδάφους κατάλληλα
προσαρμοσμένους στα αποτελέσματα που διεξάχθηκαν για την γεωλογική αναδόμηση
του εδάφους. Έτσι λοιπόν, στην παρούσα έρευνα, έγινε διερεύνηση όλων αυτών των
παραμέτρων και η ανάλυση της αγροτικής γης με βαθύτατα σημαντικά αποτελέσματα
και σημαντικές τεχνολογικές επιτεύξεις μοντέλων αισθητήρων εδάφους που θα
βοηθήσουν στην υλοποίηση των διαφόρων μεθόδων που προβάλλονται στην
αναλυτική ανασκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας. Τέλος, ο πρωτογενής τομέας
και τα σύγχρονα τεχνολογικά αναπτυξιακά μοντέλα, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε
όλη την προσπάθεια, καθώς και οι οικονομικές προτάσεις για μία καλύτερη
βιωσιμότητα στο μέλλον.
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of Agricultural Cultivation with Application in the Olive Tree of M.D. Pelasgias
Fthiotidas

ABSTRACT
The objective of this Master’s Thesis was to investigate of Georgia precision and its
clear coloring, in M.d. in Pelasgia Fthiotidas of the Municipality of Stylida. Ultimate
creation centrally scrutinizing any territorial elements that appeared in the access and
as it should be timely on the page by selecting the nature of the place. Accessible access
to the opening with the available information cost compartments, during application
guides and follow-up steps to implement the female character system. In a school
system, crops, in addition, are olive oil and the edible olive, in search of 2021 questions,
as well as practical applications, every time you ask, every time you ask for the content
and in terms of the wider application. Analytically, conducting a geological sampling
search for the original use of nature and with the basic elements, formed with the
various elements required with the various questions required with the additional
questions required for each time we offer for the geographical representation of the
content. So, in the search, they look every time for the details of the parameters and the
analysis of the required land technology with the same vectors and requests that are
required every time you ask for the information about the differences vectors displayed
in the analytical application of its literature bibliography. Finally, the primary display
and analogous display layouts, played protagonist content in every help, vectors and
users many languages for each use experienced in the user.

Keywords/Phrases: Precision Agriculture, sustainability, Soil Sensors, Energy
Saving, Cost Reduction, Economic Development, Rural Economy, Internet of Things,
Promotion, innovation

Πίνακας περιεχομένων
Κατάλογος Πινάκων ................................................................................................................................ 9
Κατάλογος Εικόνων ............................................................................................................................... 10
Κατάλογος Γραφημάτων ....................................................................................................................... 11
1.

Εισαγωγή ................................................................................................................................. 12

2.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση ................................................................................................... 14

2.1. Εισαγωγή/Ορισμοί ................................................................................................................... 14
2.1.1. Όργανα και μέθοδοι ...................................................................................................................... 16
2.1.2. Ηλεκτρικοί και ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες. ............................................................................ 17
2.1.3.

Οπτικός και ραδιομετρικός αισθητήρας .................................................................................... 22

2.1.4. Μηχανικοί αισθητήρες ................................................................................................................. 27
2.1.5. Ακουστικοί και πνευματικοί αισθητήρες ........................................................................................ 31
2.1.6. Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες .......................................................................................................... 33
2.1.7. Συμπεράσματα Κεφαλαίου ............................................................................................................ 35
2.2.

Καλλιέργεια ελιάς .................................................................................................................... 38

2.2.1. Ιστορική αναδρομή της ελιάς ........................................................................................................ 38
2.2.2.

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί .................................................................................................... 42

2.2.3. Κοινωνικοοικονομικοί περιορισμοί ............................................................................................. 43
2.2.4. Γεωπεριβαλλοντικοί περιορισμοί ................................................................................................. 43
2.2.5. Επίπεδο πολιτικής ......................................................................................................................... 44
2.2.6. Η Καλλιέργεια της ελιάς στην Ευρωπαϊκή ένωση (Ε.Ε.) ............................................................... 45
2.3. Σύσταση Ελίας/Ελαιόδεντρου ........................................................................................................ 47
2.3.1. Θρεπτικές απαιτήσεις στην ελιά.................................................................................................... 47
2.4. Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) ............................................................................ 51
2.4.1. Γεωργία Ακριβείας στην Ελλάδα ................................................................................................... 52
2.4.2. GIS - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών ................................................................................. 55
2.4.3. Συμπεράσματα κεφαλαίου ............................................................................................................. 55
3.

Παρουσίαση Έρευνας/ Υλικά και μέθοδοι ............................................................................ 57

3.1. Τοποθεσία ........................................................................................................................................ 57
3.2. Ποικιλία ελιάς .................................................................................................................................. 58
3.3. Μετρήσεις ........................................................................................................................................ 61
3.4. Μέθοδοι επεξεργασίας μεταλλικών στοιχείων, laser-guided Bouyoucos.......................................... 62
3.5. Γραφικές αναπαραστάσεις βασικών αναλύσεων/Basic Soil Analyses .............................................. 64
3.6. Σχόλια και οδηγίες για τη μεταχείριση του εδάφους ανά δείγμα/instructions for soil manipulation . 67
3.7. Συμπεράσματα Κεφαλαίου ............................................................................................................... 77
4.

Παρουσίαση Τεχνολογικού Μοντέλου/Αισθητήρες εδάφους ................................................ 79

4.1. Υλοποίηση μοντέλου ......................................................................................................................... 79
4.2. Προγραμματισμός συσκευών ............................................................................................................ 85
4.3. ∆ιαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) ........................................................................................................ 5
4.4. Πλεονεκτήματα του ∆ιαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) ...................................................................... 8
4.4. Παρακολούθηση καλλιέργειας μέσω αισθητήρων............................................................................ 10
4.5. Προσφερόμενες υπηρεσίες για του αισθητήρες της εξεταζόμενης περιοχής ..................................... 11
4.6

. Χαρτογράφηση εξεταζόμενης περιοχής (GIS).......................................................................... 12

5.

Οικονομικός Σχεδιασμός ........................................................................................................ 14

5.1. SWOT Ανάλυση της εξεταζόμενης περιοχής .................................................................................... 14
5.2. Κόστος νέας επένδυσης .................................................................................................................... 15
6.

Συμπεράσματα & Προτάσεις .................................................................................................. 19

7.

Βιβλιογραφία ........................................................................................................................... 22

Κατάλογος Πινάκων
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1. Εισαγωγή
Σε ένα κόσμο ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόμενο, με αισθητή την κυριαρχία
του Internet και των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, είναι απαραίτητη η στήριξη της
Γεωργικής Οικονομίας και ο πρωτογενής τομέας, όπου στηρίζεται κατά κύριο λόγο η
οικονομία της χώρας μας.
Η παρούσα διπλωματική εργασία, διεξάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος σπουδών, Master in Business Administration, του Πανεπιστημίου
Πατρών και έχει θέμα της νέες τεχνολογικές πρακτικές εφαρμογές στις γεωργικές
καλλιέργειες. Οι σχέσεις μεταξύ της γεωργικής παραγωγικότητας, της κλιματικής
αλλαγής

και

της

επισιτιστικής

ασφάλειας

τεκμηριώνονται

διαρκώς

μέσω

συνεχιζόμενων ερευνών από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας. Η κλιματική
αλλαγή θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή καλλιεργειών και κτηνοτροφίας
αυξάνοντας τη μεταβλητότητα στα επίπεδα παραγωγής από έτος σε έτος, με ποικίλες
επιπτώσεις σε διαφορετικές περιοχές. Επιπρόσθετα, θα επηρεάσει επίσης τη διανομή
των ειδών διατροφής ως αποτέλεσμα διαταραχών στις διαδρομές μεταφοράς. Η
αντιμετώπιση της επισιτιστικής ασφάλειας θα απαιτήσει την ενσωμάτωση πολλαπλών
παραγόντων, όπως η τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Η παραγωγή ελιών και ελαιολάδου στην περιοχή της Μεσογείου είναι μια από τις
σημαντικότερες καλλιέργειες. Οι συνεχείς αλλαγές που επιβάλλονται από την
Ευρωπαϊκή Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προς ενίσχυση της επιρροής των
δυνάμεων

της

αγοράς

έχουν

αυξήσει

την

ανάγκη

για

αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας των πρωτοκόλλων παραγωγής ή των προτύπων που εφαρμόζουν
οι αγρότες. Όσον αφορά την καλλιέργεια ελαιόδεντρων, η αποτελεσματικότητα της
χρήσης των εισροών δεν έχει μελετηθεί σε βάθος, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ένα
κρίσιμο ζήτημα τόσο για τους αγρότες όσο και για τους καταναλωτές.
Αναλυτικά, στο Πρώτο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μία
βιβλιογραφική ανασκόπηση στους αισθητήρες εδάφους που υπάρχουν παγκοσμίως
καθώς και στα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα ανάλογα με το είδος της
καλλιέργειας που εξυπηρετούν. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι Ηλεκτρικοί, οι
ηλεκτρομαγνητικοί, οι ακουστικοί, οι πνευματικοί, ηλεκτροχημικοί και οι
ραδιομετρικοί αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένου τα ‘όργανα και τις μεθόδους που
εξυπηρετεί ο καθένας τους.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ερευνήθηκε η
καλλιέργεια της ελιάς. Αναλυτικά έγινε η ιστορική αναδρομή της, εξετάστηκαν όλοι οι
πιθανοί περιορισμοί που μπορεί να υφίσταται ως προς την καλλιέργεια και την
ανάπτυξη της, όπως είναι οι περιβαλλοντολογικοί, οι κοινωνικοοικονομικοί καθώς και
οι γεωπεριβαλλοντολογικοί. Ακόμη, αναλύεται η κατάλληλη σύσταση εδάφους της
ελιάς, τα απαραίτητα συστατικά της και τέλος, υπογραμμίζεται η γεωργία ακριβείας,
καθώς και οι διαδεδομένες πρακτικές χαρτογράφησης μέσω των τεχνολογικών
συστημάτων GIS.
Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνετε η παρουσίαση της έρευνας που διεξάχθηκε στα πλαίσια
αυτής της διπλωματικής εργασίας. Παρουσιάζεται λεπτομερώς η τοποθεσία του
ερευνητικού αγροτεμαχίου, η ποικιλία του ελαιοκαρπού και όλες οι απαραίτητες
εδαφολογικές μετρήσεις.
Στο Τέταρτο Κεφάλαιο υποδεικνύεται η παρουσίαση του τεχνολογικού Μοντέλου,
δηλαδή οι αισθητήρες εδάφους που δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν με επιτυχια
για το συγκεκριμένο αγρό, οι χαρτογραφήσεις του τόπου αλλά και του Δήμου Στυλίδας
Στο Πέμπτο Κεφάλαιο υπάρχει ένας οικονομικός σχεδιασμός για όλη αυτή την
κατασκευή τόσο σε γεωλογικό επίπεδο, όσο και σε τεχνολογικό. Παρουσιάζεται
αναλυτικά το κόστος κατασκευής των αισθητήρων ανά τετραγωνικό στρέμμα καθώς
και το κόστος της εργαστηριακής εδαφολογικής σύστασης του εδάφους,
συμπεριλαμβανομένου μίας Διοικητικής Ανάλυσης SWOT, η οποία έχει άκρως
ρεαλιστική πρακτική εφαρμογή στην ερευνηθείσα αγροτική ύπαιθρο.
Τέλος, στο Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όλης της
διπλωματικής εργασίας καθώς και προτάσεις μελλοντικής πρακτικής εφαρμογής για
την Ανάπτυξη της γεωργικής Οικονομίας, για καλύτερες πρακτικές βασιζόμενες στην
γεωργία ακριβείας που αποσκοπούν σε ένα καλύτερο βιώσιμο περιβάλλον με
υπευθυνότητα ως προς το άτομο αλλά και ως προς την κοινωνία που το πλαισιώνει.

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
2.1. Εισαγωγή/Ορισμοί
Οι

πληροφορίες

αναφορικά

με

τη

μεταβλητότητα

διαφορετικών

χαρακτηριστικών του εδάφους σε ένα πεδίο είναι απαραίτητες για τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Η αδυναμία απόκτησης χαρακτηριστικών του εδάφους παραμένει ένας
από τους μεγαλύτερους περιορισμούς της Γεωργίας Ακριβείας. Με τον όρο Γεωργία
Ακριβείας, παρουσιάζεται η διαχείριση χώρου και χρόνου γης με σκοπό να βελτιωθούν
οι αρνητικές επιπτώσεις εισροών ως προς το περιβάλλον, καθώς και να οριοθετηθούν
με αποτελεσματικότητα τα γεωργικά εδάφη. (Gemtos et. al., 2002). Πολλοί ερευνητές
και κατασκευαστές προσπάθησαν να αναπτύξουν εν κινήσει αισθητήρες εδάφους για
τη μέτρηση των μηχανικών, φυσικών και χημικών ιδιοτήτων αυτού. Οι αισθητήρες
βασίστηκαν σε ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές, οπτικές, ραδιομετρικές, μηχανικές,
ακουστικές, πνευματικές και ηλεκτροχημικές μετρήσεις. Αν και χρησιμοποιούνται μόνο
ευρέως ηλεκτρικοί και ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κι
άλλες τεχνολογίες που παρουσιάζονται σε αυτήν την ανασκόπηση οι οποίες επίσης
μπορεί και να είναι κατάλληλες για τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που
σχετίζονται με το έδαφος στο εγγύς μέλλον (Adamchu, V.I., Hummel, J.W., Morgan,
M.T., Upadhyaya, S.K., 2004).
Τα εργαστηριακά αποτελέσματα εδάφους, είναι σημαντικές εισροές στην
κερδοφόρα εφαρμογή λιπασμάτων, ασβέστη και άλλων τροποποιήσεων του εδάφους.
Όταν τα αποτελέσματα των δοκιμών εδάφους συνδυάζονται με πληροφορίες σχετικά
με τα θρεπτικά συστατικά που είναι διαθέσιμα στις διάφορες καλλιέργειες, μπορεί να
δημιουργηθεί μια αξιόπιστη βάση για τον συγχρονισμό

του προγράμματος

γονιμότητας (Hoeft et al., 1996). Ακόμη, μια κατάλληλη δοκιμή μπορεί να βασίζεται
σε τοπικές συνθήκες εδάφους και καλλιέργειας καθώς και στις προσωπικές
προτιμήσεις του κάθε ενδιαφερόμενου. Μια τυπική δοκιμή περιλαμβάνει συνήθως την
διαθεσιμότητα του φωσφόρου (P), του ανταλλάξιμου καλίου (K), του ασβεστίου (Ca)
του μαγνησίου (Mg), τα ποσοστά κορεσμού τους, την ικανότητα ανταλλαγής
κατιόντων (CEC), το pH και την απαίτηση ασβέστου. Ορισμένα εργαστήρια μπορούν
επίσης να μελετήσουν το περιεχόμενο οργανικής ύλης (ΟΜ), την αλατότητα, το
νιτρικό άλας, το θειικό άλας, ορισμένα μικροθρεπτικά συστατικά καθώς και τα βαρέα
μέταλλα (Foth and Ellis, 1988). Επιπλέον, το περιβάλλον ανάπτυξης των καλλιεργειών

επηρεάζεται: Aπό την υφή του εδάφους (περιεκτικότητα σε άμμο, λάσπη και πηλό), το
επίπεδο συμπίεσης, την περιεκτικότητα σε υγρασία και άλλες μηχανικές και φυσικές
ιδιότητες του.
Βασικότερη πηγή για την ανάλυση εδάφους είναι η λήψη αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων (δηλαδή πως συλλέγονται με επαρκή χωρική πυκνότητα στο κατάλληλο
βάθος και κατά τον κατάλληλο χρόνο), Vitosh et al. (1995), Gelderman και Mallarino
(1998). Η θέση και ο αριθμός των δειγμάτων εδάφους εξαρτάται από την προσέγγιση
που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της γονιμότητας

αυτού βασιζόμενοι στις

τεχνικές δειγματοληψίας. (Havlin et al., 1999). Σε τυχαία δειγματοληψία, οι πυρήνες
του εδάφους λαμβάνονται από τυχαίες τοποθεσίες εντός της χωρικής γης. Στην
προσαρμοστική δειγματοληψία, οι επιλεγμένες τοποθεσίες που γίνεται η λήψη των
δειγμάτων εξαρτάται και από προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε γη.
Αντίθετα, η δειγματοληψία πλέγματος, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει τη
συστηματική συλλογή δειγμάτων από προκαθορισμένα σημεία στον αγρό. Καμία από
τις υπάρχουσες πρακτικές δειγματοληψίας εδάφους δεν έχει αναγνωριστεί ως η πιο
αποτελεσματική (Wollenhaupt et al., 1997).
Έχουν αναφερθεί και επανεξεταστεί πολυάριθμες προσπάθειες για ανάπτυξη
αισθητήρων εδάφους εν κινήσει (Hummel et al., 1996; Sudduth et al., 1997). Η
ανάπτυξη αισθητήρων αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της γεωργίας
ακριβείας (Pierce και Nowak, 1999). Συγκεκριμένα, οι αισθητήρες που αναπτύχθηκαν
για την εν κινήσει μέτρηση των ιδιοτήτων του εδάφους έχουν τη δυνατότητα να
προσφέρουν οφέλη από την αυξημένη πυκνότητα των μετρήσεων με σχετικά χαμηλό
κόστος (Sonka et al., 1997). Αν και διατίθενται στο εμπόριο κάποιοι αισθητήρες
εδάφους, υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια για την ανάπτυξη νέων πρωτοτύπων.

2.1.1. Όργανα και μέθοδοι
Οι δέκτες του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS), που
χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την πλοήγηση γεωργικών οχημάτων μέσα σε
ένα πεδίο, έχουν γίνει ο πιο κοινός αισθητήρας στη γεωργία ακριβείας. Εκτός από την
ικανότητα καθορισμού γεωγραφικών συντεταγμένων (γεωγραφικό μήκος και πλάτος),
οι δέκτες GPS υψηλής ακρίβειας επιτρέπουν τη μέτρηση του υψομέτρου (υψόμετρο)
και τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της κλίσης, της
όψης και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με το τοπίο. Όταν ένας δέκτης GPS με
το αντίστοιχο καταγραφικό του, χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της θέσης κάθε
δείγματος εδάφους ή μέτρησης, μπορεί να δημιουργηθεί αντίστοιχα και ένας χάρτης
που θα αναγράφει τον χώρο μαζί με άλλα επίπεδα χωρικών μεταβλητών πληροφοριών.
Αυτή η μέθοδος ονομάζεται συχνά: προσέγγιση βάσει χάρτη.
Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι αισθητήρες εδάφους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να μεταβάλλουν τα ποσοστά εφαρμογής ως απόκριση στην έξοδο
του αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο χωρίς δέκτη GPS (Morgan και Ess, 1997).
Επομένως, οι αισθητήρες εδάφους εν κινήσει μπορούν να είναι μέρος συστημάτων
«βάσει χάρτη» ή «πραγματικού χρόνου».
Αν και υπάρχει μεγάλη ποικιλία σχεδιαστικών εννοιών, οι περισσότεροι εν
κινήσει αισθητήρες εδάφους που περιγράφονται στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν μία
από τις ακόλουθες μεθόδους μέτρησης:
1. Ηλεκτρική και ηλεκτροηλεκτρομαγνητική αισθητική μέτρηση ηλεκτρικής
αντίστασης / αγωγιμότητας, χωρητικότητας ή επαγωγής που επηρεάζεται από τη
σύνθεση του δοκιμασμένου εδάφους.
2. Οι οπτικοί και ραδιομετρικοί αισθητήρες χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά
κύματα για να ανιχνεύσουν το επίπεδο ενέργειας που απορροφάται ή ανακλάται
από τα σωματίδια του εδάφους.
3. Οι μηχανικοί αισθητήρες που προκύπτουν από ένα εργαλείο που συνδέεται με το
έδαφος.
4. Οι ακουστικοί αισθητήρες οι οποίοι ποσοτικοποιούν τον ήχο που παράγεται από
ένα εργαλείο που αλληλοεπιδρά με το έδαφος.
5. Οι πνευματικοί αισθητήρες αξιολογούν την ικανότητα έγχυσης αέρα στο έδαφος.

6. Οι ηλεκτροχημικοί αισθητήρες χρησιμοποιούν επιλεκτικές μεμβράνες ιόντων που
παράγουν έξοδο τάσης σε απόκριση στη δραστηριότητα επιλεγμένων ιόντων (H,
K, NO3, Na, κ.λπ.).
Η πλειονότητα των αισθητήρων που περιγράφονται παρέχουν έξοδο σήματος
που επηρεάζεται σε περισσότερα από ένα αγρονομικά χαρακτηριστικά εδάφους. Ο
Πίνακας 1 παραθέτει τις ιδιότητες του εδάφους που έχουν στοχευτεί χρησιμοποιώντας
κάθε έννοια μέτρησης. Έως και σήμερα, παραμένει άγνωστο ποιοι συνδυασμοί
αισθητήρων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτόχρονη περιγραφή
χωρικής διακύμανσης αρκετών αγρονομικών ιδιοτήτων εδάφους σε διαφορετικές
συνθήκες ανάπτυξης των καλλιεργειών. Οι αναφερόμενες μελέτες έδειξαν
διαφορετικά επίπεδα αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη ανάπτυξη αισθητήρων
(Vaughan, 1999). Δηλαδή, παρουσιάζεται ο αισθητήρας να επαναλαμβάνει τη δική
του μέτρηση στον ίδιο τόπο και χρόνο, ενώ η ακρίβεια είναι ένα μέτρο που δείχνει το
πόσο καλά οι μετρήσεις του αισθητήρα συσχετίζονται με μια πραγματική ιδιότητα
εδάφους που προσδιορίζει την τεχνική μέτρητη του. Ωστόσο, η πλειονότητα των
μελετών αναφέρει αντιστοιχίες μεταξύ εξόδων αισθητήρα και συμβατικών μετρήσεων
που εκφράζονται είτε ως συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) είτε ως συντελεστής
προσδιορισμού (r2). Λίγες μελέτες ανέφεραν πραγματικά αποτελέσματα πρόβλεψης
χρησιμοποιώντας ένα ανεξάρτητο σύνολο δεδομένων.

2.1.2. Ηλεκτρικοί και ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες.
Οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες του εδάφους, ως επί το πλείστων,
επηρεάζονται από την υφή του εδάφους, την αλατότητα, την οργανική ύλη και την
υγρασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να προβλεφθούν άλλες ιδιότητες του
εδάφους, όπως τα υπολειμματικά νιτρικά άλατα ή το pH του εδάφους χρησιμοποιώντας
αυτούς τους αισθητήρες. Διάφορα συστήματα μέτρησης βασίζονται σε ηλεκτρικά
κυκλώματα και χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ικανότητας ορισμένων
μέσων να διεξάγουν ή να συσσωρεύουν ηλεκτρικό φορτίο. Εάν το έδαφος
χρησιμοποιείται ως μέσο, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του μπορούν να
επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κυκλώματος και, συνεπώς, τις

ηλεκτρικές

παραμέτρους. Η γρήγορη απόκριση, το χαμηλό κόστος και η υψηλή ανθεκτικότητα

έχουν καταστήσει τους ηλεκτρικούς και ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες τις πιο
εφικτές τεχνικές για τη χαρτογράφηση εν κινήσει. Οι χάρτες που αποκτήθηκαν
συσχετίστηκαν με: υφή εδάφους, αλατότητα, οργανική ύλη, υγρασία και άλλα
χαρακτηριστικά του εδάφους.
Η ικανότητα του εδάφους να αγωγεί ηλεκτρική ενέργεια ποσοτικοποιείται συνήθως με
ηλεκτρική αντίσταση (ER) ή ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC). Και οι δύο τιμές
σχετίζονται με την αναλογία τάσης και ηλεκτρικού ρεύματος για μια γνωστή
διαμόρφωση ηλεκτροδίων μετάδοσης και λήψης. Η απόσταση μεταξύ των
ηλεκτροδίων καθορίζει το πραγματικό βάθος μέτρησης. Επομένως, πολλαπλά βάθη
μπορούν να ανιχνευθούν ταυτόχρονα εάν χρησιμοποιούνται περισσότερα από δύο
ηλεκτρόδια.
Από την άλλη πλευρά, η μέτρηση (EC) χωρίς επαφή μπορεί να
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος επαγωγέων. Όταν ένα πηνίο μετάδοσης
με εναλλασσόμενο ρεύμα τοποθετείται κοντά στο έδαφος, το μαγνητικό πεδίο
προκαλεί μια ροή ηλεκτρικού φορτίου στο έδαφος. Αυτό το ρεύμα ανιχνεύεται
χρησιμοποιώντας ένα πηνίο λήψης τοποθετημένο επίσης κοντά στο έδαφος. Η
απόσταση μεταξύ δύο πηνίων και ο προσανατολισμός τους καθορίζει το πραγματικό
βάθος μέτρησης.
Έχουν αναπτυχθεί και διατεθεί πολλά εμπορικά εργαλεία που χρησιμοποιούν
μία από αυτές τις μεθόδους για εν κινήσει μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης/
αγωγιμότητας. Οι Buchleiter και Farahani (2002), Fritz et al. (1999), και Sudduth et al.
(2003) συνέκριναν τους ηλεκτρομαγνητικούς επαγωγείς και τους αισθητήρες επαφής
κατά τη χαρτογράφηση γεωργικών πεδίων. Ανέφεραν ομοιότητες στα πρότυπα χαρτών
και υψηλή συσχέτιση μεταξύ των σημείων συσσωμάτωσης (συντελεστής συσχέτισης
Pearson έως 0,92). Παρόλο που πολλοί χάρτες ηλεκτρικής αγωγιμότητας που
αναπτύχθηκαν από δεδομένα που συλλέχθηκαν στο ίδιο πεδίο μπορεί να
επαναληφθούν ως προς το μοτίβο, συχνά υπάρχουν σημαντικές διαφορές όταν
συγκρίνονται σημεία συσσωμάτωσης. Η ταχύτητα, η υγρασία, η θερμοκρασία του
εδάφους, το βάθος του εδάφους και η απλή μετατόπιση οργάνων με το χρόνο μπορεί
να προκαλέσουν σημαντικά αποτελέσματα στις μετρήσεις EC κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρομαγνητικού αισθητήρα (Sudduth et al., 2001).
Επειδή το προφίλ εδάφους είναι σπάνια ομοιογενής ουσία, οι τιμές ηλεκτρικής
αντίστασης / αγωγιμότητας που μετριούνται στην επιφάνεια αντιπροσωπεύουν τα
φαινομενικά φυσικά χαρακτηριστικά ενός ομοιογενούς μέσου με παρόμοιες

διαστάσεις με το έδαφος που δοκιμάζεται. Επομένως, πολλά διαφορετικά προφίλ
εδάφους μπορεί να παράγουν παρόμοιες μετρήσεις της φαινομενικής ηλεκτρικής
αντίστασης / αγωγιμότητας (Dabas and Tabbagh, 2003). Κατά συνέπεια, οι
μετρηθείσες τιμές ηλεκτρικής αντίστασης / αγωγιμότητας αποκαλύπτουν την
ετερογένεια του εδάφους που υπάρχει σε ένα μόνο γεωργικό πεδίο και επηρεάζονται
από περισσότερα από ένα σημαντικά χαρακτηριστικά του φυσικού εδάφους: υφή
εδάφους, αλατότητα, οργανική ύλη, περιεκτικότητα σε υγρασία και το βάθος πηλό
(Mueller et al., 2003). Επίσης, η Δευτερογενής συσχέτιση με τα θρεπτικά συστατικά
του εδάφους και το pH έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες μελέτες, Lund et al. (1999) ,
Colburn (1999)

Πίνακας 1: Ιδιότητες εδάφους και κατάλληλοι αισθητήρες (Adamchu, V.I. et. al.,
2004).
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Από την άλλη πλευρά, η μέτρηση EC χωρίς επαφή μπορεί να πραγματοποιηθεί
χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος επαγωγέων. Όταν ένα πηνίο μετάδοσης με
εναλλασσόμενο ρεύμα τοποθετείται κοντά στο έδαφος, το μαγνητικό πεδίο προκαλεί
μια ροή ηλεκτρικού φορτίου στο έδαφος. Αυτό το ρεύμα ανιχνεύεται χρησιμοποιώντας
ένα πηνίο λήψης που τοποθετείται επίσης κοντά στο έδαφος. Η απόσταση μεταξύ δύο
πηνίων και του προσανατολισμού τους καθορίζει το πραγματικό βάθος μέτρησης.
Έχουν αναπτυχθεί και διατεθεί πολλά εμπορικά εργαλεία που χρησιμοποιούν
μία από αυτές τις μεθόδους για εν κινήσει μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης /
αγωγιμότητας. Οι Buchleiter και Farahani (2002), Fritz et al. (1999), και Sudduth et al.

(2003) συνέκριναν τους ηλεκτρομαγνητικούς επαγωγείς και τους αισθητήρες επαφής
κατά τη χαρτογράφηση γεωργικών πεδίων. Ανέφεραν ομοιότητες στα πρότυπα χαρτών
και υψηλή συσχέτιση μεταξύ των σημείων συνεγκατάστασης (συντελεστής συσχέτισης
Pearson έως 0,92). Η ταχύτητα, το ύψος λειτουργίας, η υγρασία, η θερμοκρασία του
εδάφους, το βάθος του εδάφους και η απλή μετατόπιση οργάνων με το χρόνο μπορεί
να προκαλέσουν σημαντικά αποτελέσματα στις μετρήσεις EC κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρομαγνητικού αισθητήρα (Sudduth et al., 2001).
Επειδή το προφίλ του εδάφους είναι σπάνια μια ομοιογενής ουσία, οι τιμές
ηλεκτρικής

αντίστασης/αγωγιμότητας

που

μετρώνται

στην

επιφάνεια

αντιπροσωπεύουν τα φαινομενικά φυσικά χαρακτηριστικά ενός ομοιογενούς μέσου με
παρόμοιες διαστάσεις με το έδαφος που δοκιμάζεται. Επομένως, πολλά διαφορετικά
προφίλ εδάφους μπορεί να παράγουν παρόμοιες μετρήσεις της φαινομενικής
ηλεκτρικής αντίστασης / αγωγιμότητας (Dabas και Tabbagh, 2003). Κατά συνέπεια, οι
μετρούμενες τιμές ηλεκτρικής αντίστασης αποκαλύπτουν την ετερογένεια του εδάφους
που υπάρχει σε ένα μόνο γεωργικό πεδίο και επηρεάζονται από περισσότερα από ένα
σημαντικά χαρακτηριστικά του φυσικού εδάφους: υφή του εδάφους, αλατότητα,
οργανική ύλη, περιεκτικότητα σε υγρασία και το βάθος πηλό (Mueller et al., 2003).
Δευτερογενής συσχέτιση με τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και το pH έχει
παρατηρηθεί σε ορισμένες μελέτες. Οι Lund et al. (1999) καθώς και ο Colburn (1999)
περιέγραψαν πιθανές χρήσεις μετρήσεων ηλεκτρικής αγωγιμότητας για συγκεκριμένη
τοποθεσία.
Σύμφωνα με τους Fan et al. (2001), προσπάθησαν να μετρήσουν ταυτόχρονα
αγώγιμες και χωρητικές ιδιότητες του εδάφους. Διαπίστωσαν μέσω εργαστηριακών
δοκιμών ότι υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού της υγρασίας του εδάφους και της
αλατότητας εάν εφαρμοστεί ανάλυση απόκρισης συχνότητας (r2 = 0,73 και 0,56,
αντίστοιχα). Ακόμη, ο Lee et al. (2002) χρησιμοποίησε μια παρόμοια μέθοδο υπό
ελεγχόμενες συνθήκες πυκνότητας και βάθους εδάφους και έλαβε τιμές r2 0,88 και
0,83 για υγρασία εδάφους και αλατότητα εδάφους, αντίστοιχα.
Το γεγονός ότι η διηλεκτρική σταθερά του νερού είναι μεγαλύτερη από εκείνη
του εδάφους καθιστά τη μέτρηση της χωρητικότητας ή της διηλεκτρικής πολύ
ελκυστική τεχνική για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία του εδάφους
(Starr and Paltineanu, (2002) and Whalley et al. (1992).

2.1.3. Οπτικός και ραδιομετρικός αισθητήρας
Η μέτρηση των χαρακτηριστικών ανάκλασης, απορρόφησης ή μετάδοσης ενός
υλικού παρέχει μια μη καταστροφική και γρήγορη τεχνική για την αξιολόγηση των
ιδιοτήτων του. Ο προσδιορισμός της ποσότητας ενέργειας που αντανακλάται από την
επιφάνεια του εδάφους σε ένα συγκεκριμένο φάσμα φάσματος είναι η πιο δημοφιλής
προσέγγιση στη γεωργία. Παρόμοια με τους ηλεκτρικούς και ηλεκτρομαγνητικούς
αισθητήρες, οι οπτικές και ραδιομετρικές μετρήσεις επηρεάζονται συχνά από έναν
συνδυασμό χαρακτηριστικών εδάφους. Σύμφωνα με τους Baumgardner et al. (1985), η
υγρασία, η οργανική ύλη, το μέγεθος των σωματιδίων, τα οξείδια του σιδήρου, η
ανόργανη σύνθεση, τα διαλυτά άλατα, το μητρικό υλικό και άλλα χαρακτηριστικά
επηρεάζουν την ανάκλαση του εδάφους. Ιστορικά, το χρώμα του εδάφους ήταν μία από
τις πιο προφανείς παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό της
ετερογένειας του εδάφους σε ένα δεδομένο γεωργικό πεδίο. Εναέριες και δορυφορικές
εικόνες που λαμβάνονται με τεχνικές τηλεπισκόπησης (Frazier et al., 1997) είναι ένα
εξαιρετικό μέσο ανάλυσης της μεταβλητότητας της ανάκλασης του εδάφους σε επίπεδο
τοπίου. Αυτά τα δεδομένα αναφέρονται συνήθως ως «εικόνες γυμνού εδάφους».
Από την άλλη πλευρά, οι εν κινήσει αισθητήρες που λειτουργούν κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και τις
επιφανειακές συνθήκες του εδάφους.
Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τους ηλεκτρικούς και ηλεκτρομαγνητικούς αισθητήρες
που περιγράφονται παραπάνω. Εμφανίζεται ότι τόσο οι αγώγιμες όσο και οι χωρητικές
ιδιότητες του εδάφους που μπορούν να μετρηθούν εν κινήσει επηρεάζονται από
διάφορα αγρονομικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Παρατηρήθηκε ότι οι τύποι
εδάφους (κυρίως υφή εδάφους) επηρεάζουν σημαντικά την έξοδο των περισσότερων
αισθητήρων ηλεκτρικής αντίστασης / αγωγιμότητας που διατίθενται στο εμπόριο. Η
μεταβλητότητα του εδάφους της αλατότητας του εδάφους, της υγρασίας και άλλων
χαρακτηριστικών επηρεάζει αυτήν τη σχέση. Οι αισθητήρες τύπου πυκνωτή ήταν
χρήσιμοι στον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε ογκομετρική υγρασία σε
συνδυασμό με τους μηχανικούς αισθητήρες που περιγράφονται παρακάτω.

Πίνακας 2:Ηλεκτρικοί και ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες.
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αντίστασης
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διαφορετικά
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αγρονομικά
ερευνητικά
έργα

Βιβλιογραφι
Τρέχοντα αποτελέσματα

-κές
αναφορές

Το σταθερό μοτίβο πεδίου, οι
τύποι εδάφους (υφή) φαίνεται
να αποκαλύπτονται η
καλύτερη, έμμεση πρόβλεψη
της περιεκτικότητας σε νιτρικά
του εδάφους, των επιπτώσεων
της οργανικής ύλης, της
υγρασίας και της αλατότητας

Lund et al.
(1999),
Colburn
(1999),
Dabas and
Tabbagh
(2003)
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Σταθερό μοτίβο πεδίου,
ιδιαίτερα συσχετισμένο με
αισθητήρες επαφής, πρόσθετα
εφέ ταχύτητας και ύψους

Sudduth et
al. (2001)

λειτουργίας
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Ταυτόχρονη μέτρηση της
υγρασίας και της αλατότητας
του εδάφους

Lee et al.
(2002)

κύλισης)
Αισθητήρας

Διατίθενται

επαφής

δοκιμές

χωρητικότητας

πεδίου,

Συσχέτιση με ογκομετρική

Andrade et

υγρασία

al. (2001)

(τύπος

εμπορικά

μεταφοράς)

κυκλώματα

Οι Sudduth και Hummel (1993a) ανέπτυξαν ένα φορητό, φασματοφωτόμετρο
εν κινήσει, σχεδιασμένο για την απόκτηση δεδομένων ανάκλασης εδάφους NIR σε
διάφορα μήκη κύματος στενής ζώνης και πρόβλεψε επιτυχώς τον οργανικό άνθρακα
του εδάφους σε μια σειρά τύπων εδάφους και περιεχομένου υγρασίας με τυπικό
σφάλμα πρόβλεψης (SEP) ίσο με 0,23%. Σε δοκιμές πεδίου, η κίνηση του εδάφους
πέρα από τον αισθητήρα κατά τη διάρκεια της σάρωσης εισήγαγε σφάλματα και
αύξησε το SEP για την πρόβλεψη οργανικού άνθρακα στο 0,53%. Οι Shibusawa et al.
(1999) ανέφερε ένα φορητό φασματοφωτόμετρο σε πραγματικό χρόνο που είναι ικανό
για χαρτογράφηση των ιδιοτήτων του εδάφους χρησιμοποιώντας δεδομένα ανάκλασης
εδάφους από 400 έως 2400 nm. Μια νεότερη έκδοση αυτού του συστήματος
ενσωμάτωσε ένα φασματοφωτόμετρο με μια ψηφιακή βιντεοκάμερα, ηλεκτρόδια EC
και ένα μηχανικός αισθητήρας φορτίου, και χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη τόσο της
χωρικής όσο και της χρονικής μεταβλητότητας του εδάφους ΟΜ και της
περιεκτικότητας σε νιτρικά άλατα (Shibusawa et al., 2003).
Έχουν αναπτυχθεί και άλλοι ραδιομετρικοί αισθητήρες, εκτός από συσκευές
οπτικής ανάκλασης Ehsani et al. (1999) Ehsani et al. (2000). Οι Whalley και Bull
(1991) εξέτασαν θεωρητικά τη σκοπιμότητα χρήσης ενός αισθητήρα μικροκυμάτων
για την πρόβλεψη της περιεκτικότητας σε υγρασία του εδάφους. Το ραντάρ διείσδυσης
στο έδαφος (GPR) είναι ένας άλλος αισθητήρας που είναι κατ 'αρχήν παρόμοιος με τις
σεισμικές και τις μεθόδους σόναρ. Το GPR αποτελείται συνήθως από δύο κεραίες: ένας
πομπός εκπέμπει παλμούς ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας και ένας
δέκτης ανιχνεύει τα ανακλώμενα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ως συνάρτηση του χρόνου
(Davis and Annan, 2002). Το GPR έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη χαρτογράφηση
ιδιοτήτων του εδάφους, όπως η υφή του εδάφους και η οργανική ύλη, το πάχος και το
βάθος των οριζόντων του εδάφους και των υδάτινων πινάκων, και οι διαφορές στη
συμπίεση του εδάφους λόγω της ανάπτυξης του αρότρου (Doolittle and Collins, 1995,
Freeland et al., 1998). Η εφαρμογή του GPR απαιτεί παραδοσιακά την οπτική
επιθεώρηση του ιστότοπου και την ερμηνεία των περιοχών ραφιδογράφου σε τάξεις,
ακολουθούμενη από επίγευση για επαλήθευση. Τα νεότερα συστήματα μπορούν να
εκτελέσουν μερικές από αυτές τις διαδικασίες αυτόματα. Εάν μπορεί να αναπτυχθεί

μια ποσοτική διαδικασία για συστηματική ταξινόμηση, το GPR έχει τη δυνατότητα
ευρείας χρήσης στη γεωργία ακριβείας ως μη επεμβατική τεχνική για να οριοθετήσει
τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας.
Οι οπτικοί αισθητήρες χρησιμοποιούν την ανάκλαση του φωτός για να
χαρακτηρίσουν το έδαφος. Αυτοί οι αισθητήρες μπορούν να προσομοιώσουν το
ανθρώπινο μάτι κατά την εξέταση του εδάφους, καθώς και να μετρήσουν την κοντινή
υπέρυθρη, μεσαία υπέρυθρη ακτινοβολία ή την πολική ανάκλαση του φωτός. Οι
οπτικοί αισθητήρες βάσει οχήματος χρησιμοποιούν την ίδια βασική τεχνική με την
τηλεπισκόπηση.
Οι οπτικοί αισθητήρες εδάφους φαίνεται να έχουν μεγάλες δυνατότητες
προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε οργανικές ύλες εδάφους. Ουσιαστικά, μετρούν
το χρώμα του εδάφους που χρησιμοποιήθηκε ιστορικά για την εκτίμηση του άνθρακα
του εδάφους. Από την άλλη πλευρά, οι μετρήσεις ανακλαστικότητας εδάφους υπερφασμάτων δεν διαφέρουν από τα δεδομένα που λαμβάνονται από πλατφόρμες εναέριας
ή δορυφορικής τηλεπισκόπησης και η πλειονότητα των αλγορίθμων επεξεργασίας
δεδομένων παραμένουν εφαρμόσιμες Freeland et al. (2002). Σε μελέτες που
σχετίζονται με τις οπτικές ιδιότητες του εδάφους, έχει αποδειχθεί ότι η οπτική και η
φασματική απόκριση του εδάφους NIR μπορούν να προβλέψουν υφή, υγρασία, CEC
και άλλες τροποποιήσεις του εδάφους εάν εφαρμοστούν κατάλληλες τεχνικές
ανάλυσης δεδομένων (Πίνακας 3). Επιπλέον, αρκετοί ερευνητές έχουν συσχετίσει
επιτυχώς την ανάκλαση του εδάφους με τις χημικές ιδιότητες του εδάφους (δηλαδή την
περιεκτικότητα σε νιτρικό άλας και το pH). Η παροχή αξιόπιστης και φθηνής
απόκτησης μετρήσεων ανακλαστικότητας εδάφους κάτω από την επιφάνεια ήταν ένας
από τους σημαντικότερους περιορισμούς στο παρελθόν. (Davis και Annan (2002),
Odhiambo et al., (2002).

Πίνακας 3:Οπτικοί και ραδιομετρικοί αισθητήρες.
Έννοια

Κατάσταση

αισθητήρα

ανάπτυξης

Αισθητήρας
Δοκιμές πεδίου

μήκος κύματος

Πολυφασματικό
ς αισθητήρας
ανάκλασης
εδάφους και
υπερύθρων
υπόγειου
εδάφους για
μικρό βάθος

Τρέχοντα αποτελέσματα

-κές
αναφορές

Συσχέτιση με οργανική ύλη

ανάκλασης
εδάφους με μονό

Βιβλιογραφι

για τον ίδιο τύπο εδάφους

Shonk et al.

παρεμβολή της υγρασίας του

(1991)

εδάφους
Εκτεταμένες
εργαστηριακές
μελέτες, δοκιμές
πεδίου,
εμπορικά
φασματόμετρα,
διάφοροι
αλγόριθμοι
επεξεργασίας
δεδομένων

Η οργανική ύλη
(περιεκτικότητα σε άνθρακα),
η υφή του εδάφους, η
υγρασία και η CEC ήταν
πρωταρχικοί στόχοι, μερικές
αναφορές για συσχετίσεις με
την ηλεκτρική αγωγιμότητα,
το pH του εδάφους και τα

Shibusawa
et al. (1999),
Hummel et
al. (2001),
Christy et al.
(2003)

θρεπτικά συστατικά

Πολυφασματικό
ς αισθητήρας
ανάκλασης
εδάφους και
υπέρυθρων
υπόγειου

Εργαστηριακές
δοκιμές

Συσχέτιση με άζωτο εδάφους

Ehsani et al.
(2000)

εδάφους για
μεσαίο βάθος
Αισθητήρας
μικροκυμάτων

Θεωρητική

Συσχέτιση με την υγρασία

Whalley and

μελέτη

του εδάφους

Bull (1991)

Ραντάρ που
διεισδύει στο
έδαφος

Δοκιμές πεδίου,
διαθέσιμα
εμπορικά
όργανα

Συσχέτιση με την
ογκομετρική υγρασία του
εδάφους, μελέτες για τη
γεωφυσική σύνθεση του

Huisman et
al. (2003)

εδάφους

2.1.4. Μηχανικοί αισθητήρες
Οι μηχανικοί αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της
μηχανικής αντίστασης του εδάφους (συχνά σχετίζεται με τη συμπίεση). Αυτοί οι
αισθητήρες χρησιμοποιούν έναν μηχανισμό που διεισδύει ή κόβει το έδαφος και
καταγράφει τη δύναμη που μετράται από τους μετρητές καταπόνησης ή τα κύτταρα
φορτίου. Ηλεκτρικοί, ηλεκτρομαγνητικοί, οπτικοί και ραδιομετρικοί αισθητήρες
εδάφους παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης της μεταβλητότητας της φυσικής
σύνθεσης του εδάφους ενώ ταξιδεύουν πέρα από το πεδίο. Ωστόσο, ένα μηχανικό
χαρακτηριστικό του εδάφους όπως η αντοχή του εδάφους (συνήθως αξιολογείται μέσω
της μέτρησης της μηχανικής αντίστασης) μπορεί να παρέχει πρόσθετες χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του εδάφους (π.χ. συμπίεση). Περιοχές υψηλής
μηχανικής αντοχής στο έδαφος μπορεί να προκύψουν φυσικά, να προκληθούν από
συμπίεση από βαριά αγροτικά μηχανήματα ή από το σχηματισμό αρότρων. Σε κάθε
περίπτωση, τα σωματίδια του εδάφους τοποθετούνται πιο κοντά το ένα στο άλλο και η
διαδικασία αναφέρεται ως συμπίεση. Τα συμπυκνωμένα εδάφη μειώνουν τους ρυθμούς
ανάπτυξης των ριζών των καλλιεργειών και έτσι περιορίζουν τη διαθεσιμότητα νερού
και θρεπτικών συστατικών στο φυτό (Upadhyaya et al., 1999).
Ένα τυπικό κατακόρυφο διεισδυόμετρο κώνου χρησιμοποιείται συχνά για τη
μέτρηση της αντίστασης του εδάφους στη διείσδυση (ASAE, 2002), η οποία πιστεύεται
ότι αποτελεί αναπαράσταση της συμπίεσης του εδάφους. Ακόμα και όταν
αυτοματοποιούνται, οι μετρήσεις του κώνου διεισδυόμετρου είναι συνήθως
χρονοβόρες και τα αποτελέσματα είναι πολύ μεταβλητά. Για να ξεπεραστούν αυτά τα
προβλήματα, έχουν αναπτυχθεί ορισμένα πρωτότυπα συστήματα για εν κινήσει
ανίχνευση μηχανικής αντίστασης εδάφους.
Οι μετρητές καταπόνησης και οι κυψέλες φορτίου παρέχουν έναν πολύ βολικό
τρόπο μέτρησης των δυνάμεων που δρουν στα εργαλεία οργώματος. Είναι σχετικά

φθηνά, πολύ ανθεκτικά (δηλαδή μπορούν να αντέξουν σε σκληρά περιβάλλοντα
πεδίου) και συνδέονται εύκολα με ένα σύστημα απόκτησης δεδομένων, καθιστώντας
τα ιδανικά για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο. Τα κελιά φόρτωσης χρησιμοποιούνται
συνήθως για τη μέτρηση βυθίσματος, κατακόρυφου φορτίου, πλευρικής δύναμης και
ροπών που δρουν σε όργανα οργώματος Glancey et al. (1996).
Γενικά, οποιοδήποτε όργανο οργώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
προσδιορισμό της χωρικής μεταβολής της δύναμης έλξης. Για παράδειγμα, στην
έρευνα που διεξήχθησαν από τους Van Bergeijk και Goense (1996), η αντοχή στο
άροτρο μετρήθηκε χρησιμοποιώντας άροτρο. Δείχνουν πόσο συγκεκριμένοι είναι οι
χάρτες χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό διαφορετικών τύπων εδάφους μέσα στο
χωράφι. Σε μια άλλη μελέτη, οι Ehrhardt et al. (2001) χρησιμοποίησε ένα καροτσάκι
ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) εφοδιασμένο με μια κυψέλη φόρτωσης ως εργαλείο
αναφοράς για την πρόβλεψη των απαιτούμενων σχεδίων σε διαφορετικές περιοχές ενός
πεδίου. Οι συσχετίσεις Pearson μεταξύ του μετρημένου προσχέδιο και του
προβλεπόμενου προσχεδίου, ενώ χρησιμοποιούσαν ένα καλάθι ΕΚ ως αναφορά, ήταν
μεταξύ 0,89 και 0,95.
Παρόλο που ένας δείκτης όπως το TCI ή η ισχύς του εδάφους που εκτιμάται με
τη χρήση ενός «κάρρου βυθίσματος» μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
πυκνότητα του εδάφους σε ολόκληρο το βάθος κοπής, έχουν μικρή χρησιμότητα στον
εντοπισμό της παρουσίας ενός συμπιεσμένου στρώματος μέσα στη μάζα του εδάφους.
Ένα στέλεχος εξοπλισμένο με μια σειρά από μετρητές καταπόνησης, όπως αυτό που
αναπτύχθηκε από τους Glancey et al. (1989), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση
του προφίλ δύναμης κοπής του εδάφους και για τον εντοπισμό σκληρών φλοιών.
Παρόλο που ο σχεδιασμός που χρησιμοποιήθηκε από αυτούς τους ερευνητές εντοπίζει
το σκληρό δίσκο και εκτιμά το προφίλ δύναμης, υπήρχαν κάποιες ανησυχίες σχετικά
με την ευαισθησία και την μετατόπιση των μετρητών. Ένα άλλο σύστημα με μια σειρά
μετρητών τάσης προσαρτημένων στο πίσω μέρος μιας κατακόρυφης λείας λεπίδας έχει
αναπτυχθεί και δοκιμαστεί από τους Adamchuk et al. (2001α) Το σύστημα ήταν ικανό
να εκτιμήσει τη μηχανική αντίσταση του εδάφους σε τρία διαστήματα βάθους. Σε αυτό
το σύστημα, μια σχετικά χαμηλή αναλογία σήματος προς θόρυβο έκανε δύσκολη την
πρόβλεψη μηχανικής αντίστασης εδάφους κοντά στην επιφάνεια. Ένα άλλο πρωτότυπο
της κατακόρυφης λεπίδας που είναι εξοπλισμένο με μια σειρά μετρητών καταπόνησης
χρησιμοποιήθηκε τόσο για την εκτίμηση ενός χωρικού μοτίβου αντίστασης εδάφους
όσο και για τον εντοπισμό της τάσης της αλλαγής αντίστασης εδάφους με βάθος,

υποθέτοντας μια γραμμική αλλαγή πίεσης αντίστασης με βάθος (Adamchuk et al. ,
2001β).
Ο καθορισμός ενός στρώματος με υψηλή συμπύκνωση ήταν ένας από τους
κύριους στόχους για χαρτογράφηση μηχανικής αντίστασης στο έδαφος. Ο Stafford και
ο Hendrick (1988) ανέπτυξαν μια οργανική λεπίδα που κινείται σε μη διαταραγμένο
έδαφος τοποθετημένο στο πίσω μέρος ενός εργαλείου βαθιάς οργώματος, και έδειξε
ότι θα μπορούσε να προσδιορίσει δυναμικά «λεκάνες εδάφους». Ο Manor και ο Clark
(2001) σχεδίασαν ένα όργανο υπεδάφους για να χαρτογραφήσουν «σκληρούς δίσκους»
χρησιμοποιώντας δυναμική λειτουργία του εργαλείου. Πρόσφατα εκδόθηκε ένα
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Raper and Hall, 2003) σε έναν παρόμοιο αισθητήρα που
ενσωματώνει έναν οριζόντιο ανιχνευτή με μια κάθετα ταλαντούμενη δράση για να
παρέχει ένα προφίλ αντοχής στο έδαφος. Οι προκύπτοντες χάρτες θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για να συνταγογραφήσουν μεταβλητό βάθος οργώματος σε
διαφορετικές περιοχές πεδίου. Ένα σύστημα ελέγχου, όπως αυτό που αναπτύχθηκε από
τους Khalilian et al. (2002) μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει
τον εξοπλισμό οργώματος στο κατάλληλο βάθος. Adamchuk et al. (2003b)
ενσωμάτωσε ένα σύστημα μέτρησης με ένα εμπορικό μηχάνημα για οργώσιμο έδαφος.
Το σύστημα είναι σε θέση να αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο τη διακύμανση της
μηχανικής αντίστασης του εδάφους με βάθος και θα μπορούσε να καθοδηγήσει το
κατάλληλο βάθος λειτουργίας.
Στον πίνακα 4 περιγράφονται οι χάρτες της μηχανικής αντοχής του εδάφους ή
του βυθίσματος των γεωργικών εργαλείων που αποκαλύπτουν εκτάσεις που ενδέχεται
να περιορίσουν την ανάπτυξη των ριζών. Τόσο η συμπύκνωση του εδάφους όσο και η
χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία μπορούν θεωρητικά να προκαλέσουν υψηλή
αντοχή στο έδαφος. Ο σωστός χρόνος χαρτογράφησης ή ολοκλήρωσης του εδάφους με
έναν αισθητήρα που στοχεύει την υγρασία του εδάφους μπορεί να επιτρέψει την
οριοθέτηση των συνιστομένων περιοχών για τοπική (τοπική) άροση. Τα αποτελέσματα
της έρευνας που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των οφελών της μεταβλητής
οργώματος είναι ακόμη περιορισμένα.

Πίνακας 4: Μηχανικοί αισθητήρες.
Έννοια

Κατάσταση

αισθητήρα

ανάπτυξης

Τρέχοντα αποτελέσματα

Χρήση εμπορικών
Σχέδιο

εργαλείων,

χαρτογράφηση

διαθέσιμων στα

ς δύναμης

περισσότερα

Βιβλιογραφικές αναφορές
Van Bergeijk

Σχέση με τις συνθήκες
προεργασίας

σύγχρονα τρακτέρ

and Goense
(1996),
Ehrhardt et al.
(2001)

Ένα μηχάνημα
εξοπλισμένο με
μετατροπείς
φορτίου για τη
μέτρηση του
συνολικού

Δοκιμές πεδίου,
χαρτογράφηση

Συσχέτιση με μαζική

Owen et al.

πυκνότητα (συμπύκνωση) για (1987), Lee et

εμπορικών πεδίων καθορισμένη υφή και υγρασία

al. (1996)

βυθίσματος
Οριζόντιο
πενόμετρο
μονού βάθους

δοκιμές πεδίου

Συσχέτιση με κωνικό

Alihamsyah

διεισδύμετρο

et al. (1990)

Συσχέτιση με κατακόρυφο

Glancey et al.

διεισδυόμετρο κώνου,

(1989),

προσδιορισμός μηχανικής

Adamchuk et

αντίστασης εδάφους

al. (2001a)

Κάθετη λεπίδα
(νήμα)
εξοπλισμένη με

Δοκιμές πεδίου,

σειρά

χαρτογράφηση

μετρητών

εμπορικών πεδίων

καταπόνησης
Κάθετο νήμα
εξοπλισμένο με
μια σειρά
κυψελών
φορτίου και
ανεξάρτητα

Συσχέτιση με κατακόρυφο
Δοκιμές πεδίου,

κωνικό διεισδυόμετρο,

χαρτογράφηση

προσδιορισμός μηχανικής

εμπορικών πεδίων

αντίστασης εδάφους σε
διάφορα συγκεκριμένα βάθη

Andrade et al.
(2002),
Chung et al.
(2003),
Verschoore et
al. (2003)

οριζόντια
διεισδύματα
εδάφους
Εργαλείο

Stafford and

μέτρησης με
δυναμική
δυνατότητα
λειτουργίας

Δοκιμές χώματος
και χωράφι

βάθους

Ανίχνευση σκληρών ταψιών

Hendrick

μέσω κυμαινόμενου βάθους

(1988),

ενός εργαλείου για τη

Manor and

μέτρηση της μηχανικής

Clark (2001),

αντίστασης του εδάφους

Raper and
Hall (2003)

Βαθύ όργωμα
οργώματος

Δυνατότητα διόρθωσης

εξοπλισμένο με

βάθους οργώματος σε

ένα σύνολο

Προκαταρκτικές

κυψελών

δοκιμές πεδίου

πραγματικό χρόνο με βάση τη Adamchuk et
διακύμανση της μηχανικής

φορτίου και

αντίστασης του εδάφους με

μετρητών

βάθος

al. (2003)

καταπόνησης

2.1.5. Ακουστικοί και πνευματικοί αισθητήρες
Ακουστικοί αισθητήρες έχουν διερευνηθεί για τον προσδιορισμό της υφής του
εδάφους μετρώντας την αλλαγή στο επίπεδο θορύβου λόγω της αλληλεπίδρασης ενός
εργαλείου με σωματίδια εδάφους. Η χαμηλή αναλογία σήματος προς θόρυβο δεν
επέτρεψε την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. (Davis και Annan (2002), Odhiambo
et al., (2002). Εκτός από τους ηλεκτρικούς, ηλεκτρομαγνητικούς, οπτικούς,
ραδιομετρικούς και μηχανικούς αισθητήρες, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη
χρήση εναλλακτικών μέσων για τη διαφοροποίηση των μηχανικών και φυσικών
χαρακτηριστικών του εδάφους. Έτσι, οι μετρήσεις ακουστικών και πνευματικών
αισθητήρων έχουν συσχετιστεί με την υφή και τη συμπύκνωση του εδάφους.
Οι αισθητήρες ροής αέρα επίσης χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της
διαπερατότητας του εδάφους εν κινήσει. Η πίεση που απαιτείται για τη συμπίεση ενός

δεδομένου όγκου αέρα στο έδαφος σε σταθερό βάθος συγκρίθηκε με αρκετές ιδιότητες
εδάφους. Τα πειράματα έδειξαν δυνατότητες διάκρισης μεταξύ διαφόρων τύπων
εδάφους, επιπέδων υγρασίας και δομής / συμπύκνωσης εδάφους.

Πίνακας 5: Ακουστικοί και πνευματικοί αισθητήρες (V.I. Adamchuk et al., 2004).
Έννοια

Κατάσταση

αισθητήρα

ανάπτυξης

Εξοπλισμένο
με μικρόφωνο

Δοκιμές κάδου

κνήμη

εδάφους

εδάφους
Μικρόφωνο
εξοπλισμένο
με οριζόντιο
κωνικό

Βιβλιογραφι
Τρέχοντα αποτελέσματα

-κές
αναφορές

Συσχέτιση με την
περιεκτικότητα σε πηλό
εδάφους (τύποι εδάφους)

Liu et al.
(1993)

Συσχέτιση με κωνικό
Δοκιμές κάδου

διεισδυόμετρο για την

Tekeste et

εδάφους

ανίχνευση του βάθους του

al. (2002)

άροτρου

διεισδυόμετρο

Διαχωρισμός διαφορετικών
Μορφοτροπέα
ς πίεσης αέρα

Δοκιμές πεδίου

επεξεργασιών οργώματος, που

Clement and

επηρεάζονται από τη δομή /

Stombaugh

συμπύκνωση, την υγρασία και

(2000)

τον τύπο εδάφους
Οι Liu et al. (1993) ανέφερε για προκαταρκτικές δοκιμές μιας ακουστικής
μεθόδου μέτρησης για τον προσδιορισμό της υφής του εδάφους. Ένα στέλεχος με
τραχιά επιφάνεια και κοίλη κοιλότητα ήταν εξοπλισμένος με μικρόφωνο που
καταγράφει τον ήχο που παράγεται μέσω αλληλεπίδρασης εδάφους και κνήμης. Η
συχνότητα του ήχου που προέκυψε χρησιμοποιήθηκε για τη διάκριση μεταξύ
διαφορετικών τύπων εδάφους. Σε ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από τους Tekeste et
al. (2002), τα ηχητικά κύματα χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των επιπέδων
συμπίεσης. Ένα μικρό μικρόφωνο εγκατεστημένο μέσα σε έναν οριζόντιο κώνο

προσαρτημένο σε ένα δόντι τραβήχτηκε μέσω του εδάφους. Το εύρος του ήχου σε ένα
επιλεγμένο εύρος συχνοτήτων συγκρίθηκε με τον δείκτη κώνου που λήφθηκε σε
διαφορετικά βάθη ενός προφίλ εδάφους. Ανέφεραν ότι το όργανο μπορούσε να
ανιχνεύσει με επιτυχία ένα έτοιμο σκληρό ταψί σε ένα συγκεκριμένο βάθος. Και στις
δύο αυτές μελέτες ήταν απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο θόρυβος στο παρασκήνιο.
Τόσο οι ακουστικοί όσο και οι πνευματικοί αισθητήρες χρησιμεύουν ως
εναλλακτικές λύσεις έναντι των μηχανικών αισθητήρων κατά τη μελέτη της
αλληλεπίδρασης μεταξύ του εδάφους και ενός γεωργικού εξοπλισμού (Πίνακας 5).
Προς το παρόν, η σχέση μεταξύ της εξόδου του αισθητήρα και της φυσικής
κατάστασης του εδάφους είναι ελάχιστα κατανοητή και απαιτείται πρόσθετη έρευνα.
Λόγω των εννοιολογικά διαφορετικών αρχών μέτρησης, οι ακουστικοί και οι
πνευματικοί αισθητήρες μπορεί να είναι ισχυροί υποψήφιοι για σύντηξη αισθητήρων,
όπου πολλαπλές ροές δεδομένων συγχωνεύονται για να βελτιώσουν την πρόβλεψη των
στοχευμένων χαρακτηριστικών του εδάφους (Wood et al., 1991),(Clement and
Stombaugh, 2000).

2.1.6. Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες
Οι ηλεκτροχημικοί αισθητήρες θα μπορούσαν να παρέχουν τον πιο σημαντικό
τύπο πληροφοριών που απαιτούνται για τη γεωργία ακριβείας - τα επίπεδα θρεπτικών
συστατικών του εδάφους και το pH. Όταν αποστέλλονται δείγματα εδάφους σε
εργαστήριο δοκιμών εδάφους, εκτελείται ένα σύνολο τυποποιημένων εργαστηριακών
διαδικασιών. Ορισμένες μετρήσεις (ειδικά προσδιορισμός του ρΗ) εκτελούνται
χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρόδιο επιλεκτικό ιόντος (με υαλώδες ή πολυμερές
μεμβράνη ή τρανζίστορ επίδρασης πεδίου ευαίσθητο σε ιόντα). Αυτά τα ηλεκτρόδια
ανιχνεύουν τη δραστικότητα συγκεκριμένων ιόντων (νιτρικά, κάλιο ή υδρογόνο σε
περίπτωση pH).
Οι Loreto και Morgan (1996) ανέπτυξαν ένα άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα
για την εν κινήσει μέτρηση του νιτρικού εδάφους. Το σύστημα αποτελείται από έναν
πυρήνα δειγματοληψίας, πίνακα ευρετηρίασης και επεξεργασίας και συστήματα
απόκτησης και ελέγχου δεδομένων. Ήταν ικανό να πραγματοποιήσει δειγματοληψία,
χημική εξαγωγή και μέτρηση της συγκέντρωσης ιόντων με ISFET σε συνθήκες πεδίου.
Σε εργαστηριακές δοκιμές κάδου εδάφους, οι συσχετίσεις της απόκρισης ISFET σε ένα
συμβατικό ηλεκτρόδιο νιτρικών και στην εργαστηριακή χρωματομετρική ανάλυση

ήταν 0,65 και 0,43, αντίστοιχα. Ο πιο αδύναμος σύνδεσμος στο σύστημα ήταν η
απόκριση και η βαθμονόμηση του ISFET. Επιτυχημένες προσπάθειες έγιναν επίσης για
τη μέτρηση του pH του εδάφους χρησιμοποιώντας τα ίδια όργανα με ένα ηλεκτρόδιο
pH.
Οι Adsett et al. (1999) ανέπτυξε επίσης ένα πρωτότυπο σύστημα
παρακολούθησης νιτρικών εδαφών που αποτελείται ενός δείγματος εδάφους, μιας
μονάδας μεταφοράς και μέτρησης, μιας μονάδας εξαγωγής και μέτρησης και μια
μονάδα ελέγχου. Μέσω της ανάλυσης των καμπυλών απόκρισης για διαφορετικούς
τύπους εδάφους, μια διαδικασία που αναπτύχθηκε για την πρόβλεψη του νιτρικού
εδάφους χρησιμοποιώντας ΝΟ3-. Κατά την επίτευξη αποδεκτών αποτελεσμάτων κατά
τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών, η επιτόπια αξιολόγηση αποκάλυψε την ανάγκη
για επιπλέον βελτίωση του δείγματος και άλλων στοιχείων του συστήματος.

Πίνακας 6: Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες.

Έννοια αισθητήρα

Κατάσταση
ανάπτυξης

Βιβλιογραφι
Τρέχοντα αποτελέσματα

-κές
αναφορές

Τρανζίστορ
επιλεκτικού πεδίου
ιόντων (ISFET) με

Εργαστηριακές

ανάλυση έγχυσης

δοκιμές

ροής
Ταχεία εξαγωγή

Συσχέτιση με συγκέντρωση

Birrell and

νιτρικών στα εκχυλίσματα

Hummel

εδάφους

(2001)

Δυνατότητα μείωσης του

πυρήνων του

Εργαστηριακές

χρόνου καθυστέρησης

Price et al.

εδάφους

δοκιμές

μεταξύ συλλογής δείγματος

(2003)

και εξόδου αισθητήρα
Ηλεκτροπνευματικ
ή μέθοδος

Εργαστηριακές

δειγματοληψίας

δοκιμές

Η μέθοδος μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με
ηλεκτρόδια μεμβράνης PVC

Yildirim et
al. (2003)

Χρησιμοποιήθηκε

Κύριος τροχός
δειγματοληψίας με
πίνακα ευρετηρίου
επεξεργασίας

συσχέτιση με συμβατικό
Δοκιμές κάδου

εργαστήριο ηλεκτροδίου για

εδάφους

περιεκτικότητα σε νιτρικά
άλατα και pH εδάφους,

Loreto and
Morgan
(1996)

ISFET
Μονάδα
δειγματοληψίας,
μεταφοράς,
εξαγωγής και

Απαιτήθηκε συσχέτιση με
Δοκιμές πεδίου

το περιεχόμενο νιτρικών,
βελτιώσεις υλικού

μέτρησης

Adsett et al.
(1999)

Η συσχέτιση με διαλυτό
Άμεση μέτρηση
της δραστικότητας
ιόντων με χρήση
ηλεκτροδίων
επιλεκτικών ιόντων

Δοκιμές πεδίου
και ένα
εμπορικό
εργαλείο

κάλιο, υπολειμματική
περιεκτικότητα σε νιτρικά
άλατα και pH, η εν κινήσει
χαρτογράφηση του pH του
εδάφους διατίθεται στο

Adamchuk
et al. (1999),
Adamchuk
et al. (2003)

εμπόριο

2.1.7. Συμπεράσματα Κεφαλαίου
Παρόλο που βρίσκονται υπό ανάπτυξη διάφοροι αισθητήρες εδάφους εν
κινήσει, μόνο ηλεκτρικοί και ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες έχουν χρησιμοποιηθεί
ευρέως στη γεωργία ακριβείας. Οι παραγωγοί προτιμούν αισθητήρες V.I. Adamchuk
et al. (2004), που παρέχουν άμεσες εισόδους για υπάρχοντες αλγόριθμους συνταγών.
Αντίθετα, οι εμπορικά διαθέσιμοι αισθητήρες παρέχουν μετρήσεις, όπως ηλεκτρική
αγωγιμότητα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, καθώς η απόλυτη τιμή
εξαρτάται από έναν αριθμό φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους, όπως υφή,
οργανική ύλη, αλατότητα, περιεκτικότητα σε υγρασία κ.λπ. Αντίθετα, οι ηλεκτρικοί
και ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες δίνουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις
διαφορές και τις ομοιότητες του εδάφους που καθιστούν δυνατή τη διαίρεση του πεδίου
σε μικρότερες και σχετικά ομοιογενείς περιοχές που αναφέρονται ως πεπερασμένα

στοιχεία διαχείρισης (FMEs) ή ζώνες διαχείρισης. Για παράδειγμα, τέτοια FME θα
μπορούσαν να οριστούν σύμφωνα με τους διάφορους τύπους εδάφους που βρέθηκαν
σε ένα χωράφι. Στην πραγματικότητα, οι χάρτες ER/ EC συνήθως αποκαλύπτουν όρια
ορισμένων τύπων εδάφους καλύτερα από τους χάρτες ερευνών εδάφους. Διαφορετικές
ανωμαλίες όπως διαβρωμένες πλαγιές ή λίμνες μπορούν επίσης να εντοπιστούν εύκολα
σε έναν χάρτη ER/EC.
Επομένως, φαίνεται λογικό να χρησιμοποιείται η εν κινήσει χαρτογράφηση
ηλεκτρικών και ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων εδάφους ως ένα στρώμα δεδομένων για
να ανακαλυφθεί η ετερογένεια (διαφορές) του εδάφους μέσα σε ένα χωράφι. Όταν
βασίζονται σε πολλαπλά επίπεδα δεδομένων, τα FME με παρόμοια ηλεκτρική
αντίσταση / αγωγιμότητα και σχετικά σταθερή απόδοση ενδέχεται να λάβουν μια
ομοιόμορφη επεξεργασία που μπορεί να συνταγογραφηθεί με βάση έναν μειωμένο
αριθμό δειγμάτων εδάφους που βρίσκονται σε κάθε FME. Εργασία που έγινε από τους
Corvin και Lesch (2003) καθώς και από τους Heiniger et al. (2003) μπορεί να
χρησιμεύσει ως παραδείγματα διαχείρισης δεδομένων για συγκεκριμένους ιστότοπους
που περιλαμβάνουν επεξεργασία χαρτών ΕΚ. Καθώς αναπτύσσονται νέοι αισθητήρες
εδάφους εν κινήσει, διαφορετικές επεξεργασίες εδάφους σε πραγματικό χρόνο και
βάσει χάρτη μπορούν να εφαρμοστούν οικονομικά σε πολύ μικρότερες εκτάσεις,
μειώνοντας στη συνέχεια την επίδραση της μεταβλητότητας του εδάφους σε κάθε
FME. Η ενσωμάτωση διαφορετικών εννοιών μέτρησης σε μία μονάδα χαρτογράφησης
είναι ένα από τα τρέχοντα θέματα έρευνας. Πιστεύεται ότι διάφορες πηγές δεδομένων
συγχωνευμένων μπορούν να προβλέψουν καλύτερα επιλεγμένα αγρονομικά
χαρακτηριστικά του εδάφους και να υποστηρίξουν τη διαχείριση καλλιεργειών για
συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ένα παράδειγμα συγχώνευσης δεδομένων αισθητήρων
εδάφους εν κινήσει είναι η σύνδεση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας με έναν οπτικό
αισθητήρα για τον προσδιορισμό της διαφοράς στην οργανική ύλη, την υφή του
εδάφους και την υγρασία σε πολύ διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης. Μια άλλη
πιθανότητα είναι η χρήση ενός χάρτη ηλεκτρικής αγωγιμότητας μαζί με τις μετρήσεις
του pH του εδάφους για να συνταγογραφηθεί εφαρμογή ασβεστίου μεταβλητού
ρυθμού. Οι μελέτες που διερευνούν αυτές και άλλες προσεγγίσεις δεδομένων είναι επί
του παρόντος ενεργές και περισσότερα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο
εγγύς μέλλον. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τη χρησιμότητα των εν κινήσει
αισθητήρων είναι η οικονομική αξία των χάρτων εδάφους που λαμβάνονται. Για

παράδειγμα, τα δεδομένα από αισθητήρες ηλεκτρικής αγωγιμότητας συσχετίστηκαν
αρχικά με άλλες ιδιότητες του εδάφους.
Ωστόσο, μελλοντική έρευνα μπορεί να δείξει ότι τα ίδια τα δεδομένα της ΕΚ
μπορεί να είναι χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Σε αυτήν την περίπτωση,
ο αριθμός των εφαρμογών για την τεχνολογία παραμένει άγνωστος έως ότου ένας
αξιόπιστος και ευρέως προσβάσιμος αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα
πεδίου σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι ορισμένα από τα πρωτότυπα
αισθητήρων που θα αναθεωρηθούν θα εμπλακούν σε αγρονομικές και οικονομικές
μελέτες που θα αποδεικνύουν την αξία και το δυναμικό των πληροφοριών που είναι
προσβάσιμες μέσω των εν κινήσει αισθητήρων εδάφους για γεωργία ακριβείας.

2.2.

Καλλιέργεια ελιάς

2.2.1. Ιστορική αναδρομή της ελιάς
Η ελιά που ανήκει στη βοτανική οικογένεια “Oleaceae”, είναι ένα μακράς
διάρκειας και θρυλικό δέντρο με κάτι περισσότερο από οικονομική. Το λάδι που
εξάγεται από την κουκούλα του είναι μέρος της ανθρώπινης κουλτούρας και ιστορίας,
που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία φαγητού, λαμπτήρων, φαρμάκων και
καλλυντικών ή για ιερές τελετές. Οι άφθονες αρχαιολογικές αποδείξεις καταδεικνύουν
τη σημασία αυτού του δέντρου, των φρούτων και του λαδιού του στην ιστορία και τον
πολιτισμό των διαφόρων μεσογειακών λαών. Έτσι, αναφέρεται στη Βίβλο και το
Κοράνι, που αναφέρεται επανειλημμένα από τον Όμηρο στην Οδύσσεια, και συχνά
εμφανίζεται στην ελληνική μυθολογία. Η ελιά είναι ένα από τα αρχαιότερα
καλλιεργημένα φυτά και το μοναδικό είδος στην οικογένεια Oleaceae με βρώσιμα
φρούτα. Η εξημέρωση πραγματοποιήθηκε περίπου 6.000– 5.000 π.Χ., πιθανώς από
άγριες ελιές (Garcıá et al. (1997a) Λόγω της παρουσίας άφθονων λανθάνων
μπουμπουκιών στο ξύλο, η ελιά είναι εύκολο να εξαπλωθεί και αυτό μπορεί να
συνέβαλε στην καλλιέργειά της στην αρχαιότητα (Ribolzi et.all. 2002). Η προέλευση
και η εξημέρωση της ελιάς συζητείται μεταξύ των ιστορικών, αλλά πιθανότατα
προήλθε από την περιοχή που περιβάλλεται από το νότο της περιοχής του Καυκάσου,
το περσικό υψηλό οροπέδιο και την παράκτια Συρία. Υποτίθεται ότι η επέκτασή της
σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου πραγματοποιήθηκε από τη χερσόνησο της Ανατολίας,
την Κύπρο, την Κρήτη και την Αίγυπτο, αρχικά από τους Έλληνες και τους Φοίνικες,
αργότερα από τους Καρθαγένη, τους Ρωμαίους και τους Άραβες. Επομένως, η ελιά
συνδέεται με την ιστορία μερικών από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της Μεσογείου.
Αργότερα, την εποχή των μεγάλων διακρατικών ταξιδιών τον 15ο και 16ο αιώνα,
εξαπλώθηκε στην Αμερική, και πιο πρόσφατα, εισήχθη και καλλιεργήθηκε στη Νότια
Αφρική, την Κίνα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία (Gomez, 2005.).
Η καλλιέργεια της ελιάς συγκεντρώνεται μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 30 ° 45 ° τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο ημισφαίριο σε κλιματικές περιοχές
μεσογειακού τύπου. Έτσι, το 97% της παγκόσμιας περιοχής καλλιέργειας (περίπου
10,5 εκατομμύρια εκτάρια) βρίσκεται στη λεκάνη της Μεσογείου, 0,8% στην Αμερική,
1,5% στην Ασία και 0,01% στην Ωκεανία (FAO2008). Η ελιά είναι σήμερα μια
καλλιέργεια με τεράστια οικονομική, κοινωνική και οικολογική σημασία στη λεκάνη
της Μεσογείου. Για παράδειγμα, η έκταση καλλιέργειας ελιάς στην Ισπανία, ο

μεγαλύτερος παραγωγός ελαιόλαδου στον κόσμο, είναι 2,6 × 106 έκταση γης (FAO
2008). Μια σύνοψη των κύριων χωρών παραγωγής ελαιολάδου στον κόσμο
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Το ελαιόλαδο, το κύριο προϊόν από ελαιόδεντρα, είναι
μια σημαντική πηγή λίπους. Είναι ένα βασικό συστατικό της λεγόμενης μεσογειακής
διατροφής, και τα οφέλη της κατανάλωσής της έχουν επισημανθεί συχνά. Διαφορετικές
μελέτες έχουν δείξει ότι το ελαιόλαδο είναι ευεργετικό λόγω του προφίλ λιπιδίων που
είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, ιδιαίτερα ελαϊκό οξύ, και την παρουσία
άλλων δευτερευόντων συστατικών (Pérez-Jiménez et al. 2007).
Η ελιά καλλιεργείται σε μεγάλη ποικιλία εδαφών και μπορεί να ανεχθεί ένα
ευρύ φάσμα φυσικοχημικών συνθηκών. Για παράδειγμα, η ελιά είναι ανθεκτική στην
ξηρασία, ανθεκτική στη θερμότητα και προσαρμόζεται καλά σε ένα ευρύ φάσμα pH
του εδάφους (5.5-8.5). Ομοίως, η ελιά έχει υψηλή ανοχή στην αλατότητα (Aragüés et
al. 2010) και σε περίσσεια βορίου και χλωρίου (Navarro and Parra 2008). Ωστόσο, τα
ελαιόδεντρα είναι ευαίσθητα σε άσχημα οξυγονωμένα εδάφη που μπορεί να
εμφανιστούν για παράδειγμα μετά από επίμονες πλημμύρες. Η ανοχή στις πλημμύρες
εξαρτάται από την ποικιλία και σχετίζεται με την ικανότητα παραγωγής τυχαίων ριζών
κοντά στην επιφάνεια του εδάφους (Aragüés et al. 2004). Σε γενικές γραμμές, η ανοχή
στις πλημμύρες είναι χαμηλότερη στα νεαρά δέντρα και κατά τη διάρκεια της ενεργού
φάσης ανάπτυξης του δέντρου (Sánchez- Hernández et al. 1996).

Πίνακας 7:Σημασία της ελαιοκαλλιέργειας παγκοσμίως και διανομή του μαλακού
ελαίου Verticillium

Χώρα / ζώνη

Παραγωγή φρούτων ελιάς Tons
(× 1000)

%

Περιοχή
(Ha)

%

Βιβλιογραφία

Ισπανία

6.222,10

34,41

2.600.000

23,98

Caballero et al.
1980

Ιταλία

3.512,66

19,42

1.211.776

11,17

Ruggieri 1946

Ελλάδα

2.444,23

13,52

800.000

7,38

Τουρκία

1.464,24

8,1

774.370

7,14

Zachos 1963
Saydam and Copcu
1972

Τυνησία

1.183,00

6,54

3.000.000

27,67

Μαρόκο

765,38

4,23

547.600

5,05

Συρία

495,31

2,74

600.498

5,54

Serrhini and
Zeroual 1995
Al-Ahmad and
Mosli 1993

Πορτογαλία

375

2,07

379.400

3,5

-

Αίγυπτος

318

1,76

50.000

0,46

Αλγερία

220

1,22

270.000

2,49

Bellahcene et al.
2000

Λιβύη

165

0,91

148.000

1,36

-

Αργεντινή

160

0,88

52.000

0,47

-

Παλαιστίνη

141

0,78

93.000

0,85

-

Ιορδανία

94,06

0,52

60.531

0,55

Manluk et al. 1984

Λίβανος

76

0,42

58.600

0,54

EEUU

58,97

0,33

12.141

0,11

Snyder et al. 1950
(California)

Αυστραλία

57,12

0,32

10.500

0,09

Morschel 1961

Περού

52,44

0,29

9.456

0,08

-

40

0,22

23.000

0,21

Sanei et al. 2004

Κροατία

34,52

0,19

23.000

0,13

-

Γαλλία

22,66

0,13

18.853

0,17

Μάλτα

-

-

-

-

Vigouroux 1975
Porta-Puglia and
Mifsud 2005

Ισραήλ

29,5

0,16

16.000

0,14

Levin et al. 2003a

18.083.800

100

10.839.026

100.00

Ιράν

Παγκοσμίος

Figure 1: Παραγωγή ελαιοκαρπού ανά χώρα 2017

(Πηγή: http://www.fao.org/home/en)

Η καλλιέργεια της ελιάς έχει πολλαπλή σημασία για τη Μεσόγειο. Eίναι
άρρηκτα συνδεδεμένη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με τον πολιτισμό, τη
διατροφή και την οικονομία αυτής της περιοχής. Επιλέχτηκε για καλλιέργεια και
επιβάλλει τη γνώση των περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και των διατροφικών
αναγκών των ανθρώπων. Η πολυλειτουργικότητα των αγροτών επιτρέπει τη
συντήρηση παραδοσιακών ελαιώνων και προωθεί τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Με
αυτόν τον τρόπο, οι ελιές μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τα δώρα που έχουν
δώσει για αιώνες ως ευλογία στη Μεσόγειο. Το έδαφος είναι ένα φυσικό συστατικό
της γης που εξυπηρετεί μια ποικιλία ζωτικών λειτουργιών στην κοινωνία μας,
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τροφίμων. Με την ταχεία εκβιομηχάνιση και
αστικοποίηση που έχουν συμβεί στα περισσότερα μέρη του κόσμου τις τελευταίες
δεκαετίες, το χώμα λαμβάνει σημαντική ποσότητα ρύπων από διάφορες πηγές,
συμπεριλαμβανομένων βαρέων μετάλλων (Wei και Yang, 2010). Ένας μεγάλος
αριθμός δημοσιεύσεων έχει εμφανιστεί στην επιστημονική βιβλιογραφία που
καταγράφει συγκεντρώσεις μετάλλων σε εδάφη διαφόρων χρήσεων γης λόγω της μη

βιοαποικοδομήσιμης φύσης αυτών των χημικών ουσιών και των πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Στα γεωργικά εδάφη, η παρουσία μετάλλων
προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, διότι έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύονται σε
λιγότερο διαλυτές μορφές, να μεταφέρονται σε εδαφολογικά διαλύματα και στη
συνέχεια να επιδεινώνουν την ποιότητα των υπογείων υδάτων και των καλλιεργειών.
Τυπικές ανθρώπινες δραστηριότητες όπως βιομηχανικές εργασίες, αναθυμιάσεις
οχημάτων, εξόρυξη και τήξη και ατμοσφαιρική εναπόθεση είναι γνωστό ότι
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα αστικά και αγροτικά εδάφη από την άποψη των
επιπέδων βαρέων μετάλλων (Aelion et al., 2008; Chabukdhara and Nema, 2013;
Christoforidis and Stamatis, 2009; Douay et al., 2008; Gowd et al., 2010).
2.2.2. Περιβαλλοντικοί περιορισμοί
Οι κύριοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για τις εντατικές αρδευόμενες ελιές είναι η
υπερβολική άρδευση, η διάβρωση του εδάφους και η ρύπανση. Οι κύριοι στόχοι των
αγροπεριβαλλοντικών πολιτικών πρέπει να είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση
επιβλαβών οργανισμών και η ορθολογική χρήση χημικών εισροών.
Οι πρακτικές διαχείρισης γης στους ελαιώνες μπορούν να επηρεάσουν τη
χημική και φυσική υποβάθμιση των εδαφών, με αποτέλεσμα τη διάβρωση του εδάφους
και την απώλεια της παραγωγικότητας των καλλιεργειών. Ο κίνδυνος διάβρωσης σε
επικλινή εδάφη χωρίς ίχνη είναι υψηλός και αυξάνεται με την κλίση και την πρακτική
της καλλιέργειας του εδάφους μέσω οργώματος, καθώς και με υπερβόσκηση και
πυρκαγιές. (Gomez, 2005; Metzidakis et al., 2005b).
Επαναλαμβανόμενο όργωμα οδηγεί στην απουσία κάλυψης φυτού, με
αρνητικές συνέπειες στη διατήρηση του εδάφους. Μόλις η γη είναι γυμνή και
χαλαρώσει το έδαφος, οι καταρρακτώδεις βροχές του φθινοπώρου και του χειμώνα
αρχίζουν να ξεπλένουν το έδαφος. Κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων, μεγάλες
ποσότητες υπεδάφους παρασύρονται με νερό απορροής, και τόσο η γονιμότητα του
εδάφους όσο και η διείσδυση νερού στο έδαφος μειώνονται. Οι φυσικές και χημικές
ιδιότητες, όπως η περιεκτικότητα σε οργανική ύλη του εδάφους, ο διαθέσιμος
φωσφόρος, το ανταλλάξιμο κάλιο, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και η
σταθερότητα του αδρανούς εδάφους του επιφανειακού ορίζοντα επηρεάζονται
αρνητικά. Για να διατηρηθεί η παραγωγή σε υψηλά επίπεδα, οι αγρότες εντείνουν
περαιτέρω τη χρήση λιπασμάτων, αλλά η συστηματική λίπανση ορυκτών δεν επαρκεί

για την αντιστροφή της φυσικής και χημικής υποβάθμισης των εδαφών. Τέλος, οι
επιπτώσεις εκτός του χώρου είναι επίσης πολύ σημαντικές, επηρεάζοντας την ποιότητα
του νερού, τους φυσικούς οικοτόπους και τις υποδομές.
2.2.3. Κοινωνικοοικονομικοί περιορισμοί
Η καλλιέργεια της ελιάς έχει επεκταθεί σε πολλές χώρες εκτός Ευρώπης, όπως
η Αυστραλία, το Ιράν, η Αίγυπτος και η Κίνα, οι οποίες έχουν μεγάλο δυναμικό
παραγωγής και ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο εμφιάλωσης και μάρκετινγκ. Η
αύξηση της παραγωγής ελαιόλαδου εντείνει τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά
και, μαζί με τη ζήτηση των καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα και την ασφάλεια των
τροφίμων, επηρεάζει την ελαιοκαλλιέργεια. Τα προϊόντα από βιολογική και
ολοκληρωμένη γεωργία απολαμβάνουν υψηλότερες τιμές και καλύτερες πωλήσεις από
τα προϊόντα από εντατική συμβατική γεωργία. Η εντατική παραγωγή ελιάς
χαρακτηρίζεται από υψηλή εισροή και κατά συνέπεια υψηλό κόστος παραγωγής. Σε
ορισμένες περιοχές, όπως η Κρήτη, η πλειοψηφία του ελαιόλαδου συνήθως
εμπορεύεται χύμα, κυρίως σε εμπόρους που το εμφιαλώνουν ή το εξάγουν σε
υψηλότερες τιμές. (Metzidakis et al., Μη δημοσιευμένα στοιχεία).
2.2.4. Γεωπεριβαλλοντικοί περιορισμοί
Οι καλές γεωργικές πρακτικές είναι επίσης φιλικές προς το περιβάλλον. Τα
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών
περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

της

εντατικής

ελαιοκαλλιέργειας

και

την

ανακατεύθυνσή της προς τη βιώσιμη γεωργία. Στην ιδανική περίπτωση, προστατεύουν
το περιβάλλον και δίνουν κίνητρα στον αγροτικό πληθυσμό να παραμείνει στην
ύπαιθρο (Duarte, 2005).
Για την αποφυγή ζημιών στη δομή του εδάφους, δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται μηχανήματα ή εξοπλισμός όταν το έδαφος καλύπτεται από πάγο,
χιόνι ή πλημμύρα. Σε συστήματα χωρίς άροση, τα ζιζάνια πρέπει να ελέγχονται μέσω
βοσκής ζώων, ή με εφαρμογή ζιζανιοκτόνων, ή με επίστρωση για τη διατήρηση του
εδάφους σε καλή κατάσταση. Σε γη με κλίση άνω του 10%, η κάλυψη των φυτών
πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της βροχερής περιόδου, προκειμένου να
αποφευχθεί η διάβρωση του εδάφους (Metzidakis et al., Μη δημοσιευμένα στοιχεία)
Μετά την εξάλειψη αυτού του καλύμματος, τα υπολείμματα θα πρέπει να αφεθούν στο

έδαφος για να αυξηθεί η οργανική ύλη και να προστατευθεί το έδαφος από το
καλοκαίρι και τις αρχές φθινοπωρινές καταιγίδες. Η γη με κλίση άνω του 10% πρέπει
να καλλιεργείται κατά μήκος των γραμμών περιγράμματος ή διαγώνια, αποφεύγοντας
την αναστροφή της οργώματος. Τυχόν πέτρινες βεράντες ή φυσικοί φράχτες δεν πρέπει
να καταστρέφονται ή να αφαιρούνται. Τα υπολείμματα κλαδέματος μπορούν να
συλλεχθούν σε σωρούς και να καούν, τηρώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις.
Εναλλακτικά, μπορούν να αλεσθούν και να ενσωματωθούν στο έδαφος βελτιώνοντας
έτσι τις φυσικές του ιδιότητες και αποφεύγοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

2.2.5. Επίπεδο πολιτικής
Μέχρι πρόσφατα, οι εντατικές αρδευόμενες ελαιοκαλλιέργειες επωφελήθηκαν
περισσότερο από την ενίσχυση στην παραγωγή, καθώς είναι οι πιο παραγωγικές.
Σύμφωνα με τον Beaufoy (2001), αυτά τα είδη εκμεταλλεύσεων μπορεί να λάβουν 1020 φορές περισσότερη στήριξη ανά εκτάριο από τα λιγότερο παραγωγικά. Δεν είναι
εύκολο να επαναπροσανατολίσουμε την προσοχή των αγροτών από την
εντατικοποίηση στη βιωσιμότητα, καθώς η τροποποίηση της διαχείρισης των
εκμεταλλεύσεων με αυτόν τον τρόπο δεν θα αποφέρει οικονομικά οφέλη
βραχυπρόθεσμα. Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που αποσύνδεσε την ενίσχυση
από την παραγωγή είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτόν τον στόχο. Από την άλλη
πλευρά, η ολική αποσύνδεση από τη σοδειά θα μπορούσε να οδηγήσει στην
εγκατάλειψη λιγότερο επικερδών αγροκτημάτων σε ορεινές εκτάσεις. Πρέπει να
καθοριστούν διαφοροποιημένες πληρωμές ανά εκτάριο για περιοχές με φυσικά
προβλήματα (μεγάλο υψόμετρο, απότομες πλαγιές, φτωχά εδάφη) ή ειδικούς
οικοτόπους.
Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και οι ειδικές επιδοτήσεις για βιώσιμα γεωργικά
συστήματα όπως η ολοκληρωμένη παραγωγή και η βιολογική γεωργία θα αυξήσουν
την ευαισθητοποίηση του κοινού και θα προωθήσουν την παραγωγή ασφαλών
τροφίμων, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Προκειμένου να
βελτιωθεί η εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, κάθε χώρα πρέπει να βρει έναν
τύπο για να συμβουλευτεί τους αγρότες της σε συνεργασία με τις υπηρεσίες επέκτασης.
Πρέπει να συγκεντρωθούν κονδύλια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των
αγροτών μέσω διαλέξεων και επίδειξης σε ελαιώνες, καθώς οι περισσότεροι αγροτικοί
πληθυσμοί δεν διαθέτουν ειδικές γνώσεις (sanei,2005). Οι ευρωπαϊκές και εθνικές

πολιτικές θα πρέπει να εστιάζονται στην προώθηση ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων
και περιφερειακών ετικετών, καθώς και σε κάποιο είδος βοήθειας για μειονεκτικές
περιοχές. Μία μελλοντική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η οργάνωση
εξειδικευμένων αγορών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των εμπορικών δικτύων.
Θα πρέπει να μελετηθεί η σκοπιμότητα του συνδυασμού μη διατροφικών καλλιεργειών
και ελαιώνων για την παραγωγή ενέργειας που θα μπορούσε να ανακυκλωθεί μέσω
γεωργικών δραστηριοτήτων. Η χρηματοδότηση που απαιτείται για χρήσιμα και
πρακτικά ερευνητικά έργα όπως αυτό θα μπορούσε να βασίζεται σε ευρωπαϊκούς,
εθνικούς ή περιφερειακούς φακέλους, ίσως σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Εάν
τα μέτρα πολιτικής είναι κατάλληλα, ο αγροτικός πληθυσμός θα έχει κίνητρα να
παραμείνει και να εργαστεί σε λοφώδεις περιοχές και, επιπλέον, θα προωθηθεί η
προστασία της φύσης.

2.2.6. Η Καλλιέργεια της ελιάς στην Ευρωπαϊκή ένωση (Ε.Ε.)
Στην Ευρωπαϊκή ένωση και γενικώς στην ευρωπαϊκή αγορά η αγοροπωλησία
ελαιολάδου και βρώσιμης Ελιάς παίζει σημαντικό και κυρίαρχο ρόλο. Οι πιο βασικές
χώρες παραγωγής είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Είναι
γνωστό, πως η καλλιέργεια Ελιάς επικρατεί στα νοτιότερα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής
ένωσης με τη μεγαλύτερη συγκομιδή να την κατέχει η Ισπανία με 2,47 εκτάρια, και
την λιγότερη έκταση η Γαλλία με 18.900 εκτάρια. (Πίνακας 4). Όπως αναγράφεται και
στον παρακάτω πίνακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη παραγωγή Ελιάς με
μεγάλους όγκους παραγωγής ποσότητας και ποιότητας, η οποία περιορίζεται κυρίως
στην λεκάνη της Μεσογείου. Παγκόσμια Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των
Ηνωμένων Εθνών,(2007).
Επιπρόσθετα, το αυξανόμενο ενδιαφέρον της κοινωνίας για υγιεινούς τρόπους
ζωής και θρεπτικές τροφές έχει συμβάλει στην αναβίωση του εμπορίου ελαιόλαδου
στην Ευρώπη. Η δημοτικότητα των ελαιόλαδων αυξάνει συνεχώς τη παραγωγή
ελαιόλαδου όπου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα πολλών περιφερειακών
οικονομιών στη νότια Ευρώπη, όπου εκτιμάται ότι οι βιομηχανίες ελαιόλαδου
παρέχουν απασχόληση σε περίπου 800.000 άτομα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κυρίως σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις διεξαγωγής του προϊόντος. Στα παρακάτω ραβδογράμματα
(Πίνακας 2,3), παρατηρείτε η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου σε τόνους στην
Ε.Ε. καθώς και η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στα κράτη μέλη της Ε.Ε..

(Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (τα στοιχεία για την περίοδο 2007/09 είναι προσωρινά
και δεν περιλαμβάνουν δεδομένα για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία).

Figure 2:Συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου ανά χρόνο

Figure 3: Συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου ανά κράτος/μέλος της Ε.Ε

Πίνακας 8: Χώρες σε έκταση παραγωγής ελαιολάδου, (Πηγή: EUROSTAT, 2007)

Χώρες

Παραγωγή σε έκταση

Ισπανία

2470200

Ιταλία

1161300

Ελλάδα

806600

Πορτογαλία

379600

Γαλλία

18900

2.3. Σύσταση Ελίας/Ελαιόδεντρου
2.3.1. Θρεπτικές απαιτήσεις στην ελιά
Σύμφωνα με τον Μετζιδάκης (2005), ο καρπός της ελιάς μπορεί να
ευδοκιμεί/αναπτύσσεται και σε ορεινά, ξηρά ακόμη και άγονα εδάφη. Πάραυτα, η
καταλληλότερη σύσταση που αποτελεί την καρποφορία του ελαιόδεντρου, είναι τα
βαθιά αμμοπηλώδη εδάφη. Το ιδανικό pH εδάφους να είναι μεταξύ 6-8 και σε
περιπτώσεις απόκλισης να επαναπροσδιορίζεται με ανάλογα εδαφοβελτιβτικά, όπως η
ασβέστωση και αντίστοιχα λιπάσματα. Ακόμη, ο σπουδαιότερος από τους τρόπους
εφαρμογής που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, είναι η υγρασία, το έδαφος, η
χημικομηχανική σύσταση η ποικιλία η παραγωγικότητα και η πυκνότητα φύτεψες.
Είναι απολύτως απαραίτητη η σωστή εξατομίκευση των αναγκών για κάθε ελαιώνα.
Τα απαραίτητα χημικά συστατικά για την ανάπτυξη της ελιάς, είναι:
•

Άζωτο (N) : Για την αύξηση της παραγωγικότητας σημαντικό ρόλο έχει η
περιεκτικότητα του εδάφους από Ν. Ανάλογα με το μέγεθος της παραγωγής,
στους παραδοσιακούς ελαιώνες, όπως είναι ο ελαιώνας που μελετάται στην
παρούσα εργασία, συνίσταται εφαρμογή μεταξύ 0.5 με 1 kg Ν ανά εφαρμογής
Ν ανά μήνα όπως συμπεριλαμβάνεται στους ελαιώνες όπου εφαρμόζεται η
υδρολίπανση, εδώ, συνιστάται μονάχα μια ενιαία εφαρμογή τον χειμώνα ,
κατά προτίμηση σε μορφή αμμωνίας (Gregoriou et al., 2010). Το εμφανές
πρασινοκίτρινο χρώμα των φύλλων, το μειωμένο μήκος της βλάστησης καθώς
και η φυλλόπτωση είναι βασικά χαρακτηριστικά έλλειψης Ν σε έναν ελαιώνα.
Κάποια μειονεκτήματα από την υπερβολική χρήση αζώτου είναι η

μικροκαρπία, όπου προκύπτει από υψηλό φορτίο καρπών. (Λουπασάκη κ.σ.,
2005)
•

Φώσφορος (P): O Φώσφορος είναι ένα μέταλλο, το οποίο συμβολίζεται με P
και δεν είναι πάντα αναγκαίο σε εδάφη στα οποία υπάρχουν σύνθετα
λιπάσματα όπως για παράδειγμα το 11-15-15. Ο P είναι απαραίτητος για την
συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών στα φύλλα ενός φυτού με ιδανικό ποσοστό
0,09-0,10%. Επιπρόσθετα, όταν η λίπανση του P είναι απαραίτητη τότε η
ποσότητα του N δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3-1/5. Από την άλλη όταν
υπάρχει μία σοβαρή ανεπάρκεια P, τότε απαιτούνται 800-1000 g Ρ2Ο5/δένδρο
σε ελαιόδεντρα πλήρους παραγωγής. Τέλος, για δέντρα μικρής παραγωγής ή
ηλικίας επιβάλλονται και αντίστοιχες (μικρές) ποσότητες φωσφόρου,
(Τσουράκη, 2008).

•

Κάλιο (Κ): Το μεταλλικό στοιχείο Κάλιο όπου συμβολίζεται με K είναι άκρως
απαραίτητο για την ανάπτυξη ενός ελαιόδεντρου καθώς και των καρπών
αυτού. Είναι γεγονός πως έπειτα από την συγκομιδή ελιάς ή το κλάδεμα,
απομακρύνονται σημαντικές ποσότητες Κ από το έδαφος, για αυτό τον λόγο
λοιπόν, η προσθήκη Κ είναι απαραίτητη για την μεγιστοποίηση και την
αποδοτικότητα της ποιότητας, (Unknown-2, 2006). Η περισσότερη ποσότητα
Κ, (περίπου το 60%), βρίσκεται στον καρπό του ελαιόδεντρου, ενώ είναι
δύσκολη η αφομοίωση του στο έδαφος, κυρίως σε περιοχές που επικρατεί
ξηρός χειμώνας και ελάχιστες ποσότητες νερού το Φθινόπωρο, (Gregoriou et
al., 2010). Σε περιόδους υδρολίπανσης συνίσταται 15% Κ την Άνοιξη, 35%
το

καλοκαίρι και 50% το φθινόπωρο κατά την ωρίμανση του καρπού

(Gregoriou et al., 2010).
•

Bόριο (Β): Το μεταλλικό στοιχείο Βόριο συμβολίζεται με Β και έχει έναν
σημαντικό ρόλο για την λίπανση της ελιάς. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί
πως τα αποθέματα Ν και Κ μπορεί να είναι ατελέσφορα με την έλλειψη του
Βορίου όσον αφορά τον καρπό της ελιάς. Για ένα δέντρο πλήρους ανάπτυξης
και παραγωγής παρατηρείται πως πρέπει να εφαρμόζεται 300-500g βόρακα
ανά δέντρο κάθε 3-5 έτη, όταν βρίσκεται σε έλλειψη. Η συνηθέστερη

παρατήρηση έλλειψης Β βρίσκεται κυρίως σε εδάφη ελαφρά αμμώδη (λόγω
μειωμένης προσρόφησης), και βαριά, όξινα ή αλκαλικά (λόγω μειωμένης
κινητικότητας του Β και τα αίτια είναι υψηλά επίπεδα αργίλου, ασβεστίου ή
οξειδίων Al, Fe, Mn). Η έγκυρη διάγνωση έλλειψης βορίου είναι δυνατή μόνο
με την ανάλυση των φύλλων, αφού συμπτώματα όμοια με εκείνα της
τροφοπενίας (χλώρωση του ακραίου τμήματος των φύλλων) βορίου,
προκαλούνται από έλλειψη άλλων στοιχείων ή άλλα αίτια (Μετζιδάκης,
2006).
•

Ασβέστιο (Ca): Το μεταλλικό στοιχείο του ασβεστίου συμβολίζεται με Ca και
βρίσκεται συχνά σε έλλειψη στον καρπό της ελιάς. Συμπτώματα έλλειψης
ασβεστίου είναι η λεύκανση των νεύρων στην περιοχή του χλωρωτικού
τμήματος παλαιών φύλλων και η έλλειψη ξηρών βλαστών και κλαδίσκων
στην περιοχή της ρίζας του δέντρου. Στα εδάφη αυτά λοιπόν παρατηρείται
λίπανση που στοχεύει στην μείωση του pH όπως η θειική αμμωνία. Tέλος,
όπου υπάρχει σημαντική έλλειψη Ca παρατηρείτε υψηλη συγκέντρωση Mg,
(Μετζιδάκης, 2006).

•

Μαγνήσιο (Mg): Το μεταλλικό στοιχείο Μαγνήσιο συμβολίζεται Mg,
Χαρακτηριστικά συμπτώματα της τροφοπενίας Mg είναι η χλώρωση των
φύλλων που ξεκινά από την κορυφή και (αναπτυσσόμενα) καταλαμβάνει
ολόκληρη την επιφάνεια του. Η έλλειψη Mg παρουσιάζει

έντονη

φυλλόπτωση και περιορισμένη βλάστηση του δέντρου, (Μετζιδάκης, 2006).
•

Ψευδάργυρος (Ζn): Το μεταλλικό στοιχείο του Ψευδαργύρου συμβολίζεται με
Zn. Βασικά θετικά χαρακτηριστικα του ψευδαργύρου είναι η αποτροπή της
πρώιμης πτώσης των φύλλων, προσφέρει πιο πράσινα φυλλώματα, βελτιώνει
την αντοχή του φυτού στο κρύο και στην ζέστη καθώς και έχει καλύτερη
ανθοφορία στο δέσιμο των καρπών. Εδάφη οργανικά, με υψηλό pH και πλούσια
σε φώσφορο κινδυνεύουν με τροφοπενία στην εφαρμογή ψευδάργυρου,
(Μετζιδάκης, 2006).

•

Σίδηρος (Fe): ): Το μεταλλικό στοιχείο του Σιδήρου συμβολίζεται με Fe,
αποτρέπει την πρώιμη πτώση των φύλλων και προσφέρει μία πιο υγιή όψη των

ελαιόδεντρων. Βέβαια η τροφοπενία σιδήρου μπορεί να χειροτερέψει συνήθως
όταν, το pH είναι υψηλό, στα στάσιμα ύδατα (εδάφη που συγκρατούν υψηλές
ποσότητες νερού), στα ασβεστώδη εδάφη, σε εδάφη υψηλής περιεκτικότητας
χαλκού, Μαγγανίου και Ψευδαργύρου, (Τσουράκη, 2008).

Μαγγάνιο (Mn): Το μεταλλικό στοιχείο του Μαγγανίου συμβολίζεται με Mn.

•

Τα συμπτώματα της έλλειψης Μαγγανίου είναι η εμφάνιση περιφερειακών
χλωρώσεων στα φύλλα μέσης ηλικίας. Ακόμη, αποτρέπεται η πρώιμη πτώση
των φύλλων. Η τροφοπενία του Μαγγανίου χειροτερεύει από ελαφρά,
οργανικά, αμμώδη εδάφη, με υψηλό pH και σε περιόδους ψύχους και υγρασίας,
(Τσουράκη, 2008).

•

Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3 ) : Το μεταλλικό στοιχείο του Ανθρακικού
ασβεστίου συμβολίζεται με CaCO3. To Ανθρακικό ασβέστιο έχει σημαντικό
ρόλο όσο αφορά την ποιότητα λαδιού των ελαιόδεντρων. Ειδικότερα, η χρήση
ανθρακικού ασβεστίου επιτρέπει να ληφθούν υψηλότερες ποσότητες ελαίου
από ό, τι σε ελεγχόμενες εκχυλίσεις που πραγματοποιήθηκαν χωρίς πρόσθετο,
(Τσουράκη 2008).

2.4. Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture)
Η Γεωργία Ακριβείας είναι μία μέθοδος διαχείρισης αγρών, ανάλογα με τις
εισροές (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, νερό άρδευσης, προσαρμοσμένη στις
ανάγκες του εδάφους και των καλλιεργειών καθώς αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με
τον χώρο και τον χρόνο (Whelan and McBratney, 2000). Αναλυτικότερα, με τα νέα
τεχνολογικά μέσα συστημάτων και νέων πρακτικών εφαρμογών που εφαρμόζονται
στην Γεωργία και γενικότερα στο πρωτογενή τομέα, δίνεται η ευκαιρία μελέτης και
μέτρησης χρονικής αλλά και χωρικής παραλλακτικότητας. Με τον σύγχρονο όρο
Γεωργία Ακριβείας (Gemtos et al., 2003) διασαφηνίζεται, η χρησιμότητα νέων
τεχνολογικών και παραγωγικών μέσων τα οποία εφαρμόζονται σε χωρική γη και στόχο
έχουν την αποδοτικότητα και την αειφόρος ανάπτυξη των αγροκτημάτων ως προς την
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η επιστήμη της πληροφορικής
αλλά και της γεωπληροφορικής υποστηρίζει την Γεωργία Ακριβείας ως μία τεχνική η
οποία βοήθα τον νέο-γεωργό στην ορθή λήψη αποφάσεων και στην βελτιστοποίηση
της εκάστοτε χωρικής γης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικα της Γεωργίας Ακριβείας είναι οι
κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες του εδάφους ανάλογα με τις πραγματικές του
ανάγκες, η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, η βελτίωση της ποιότητας, η
αποδοτική χρήση αγροχημικών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία εδάφους
από νερό και ρύπανση. Ως προς την μέτρηση της χωρικότητας σημαντικό ρόλο έχουν
τα συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS: Global Positioning System) και η
ανάπτυξη των αισθητήρων μέτρησης εδάφους που προσαρμόζονται στις γεωργικές
μηχανές συγκομιδής και δίνουν την δυνατότητα χαρτογράφησης. Το 1980,
παρατηρείται η πρώτη πρακτική εφαρμογή χαρτογράφησης, παραγωγικής γης
σιτηρών. Ακόμη, από το 1990 κι έπειτα παρατηρούνται σημαντικές έρευνες και
μελέτες αισθητήρων μέτρησης της παραγωγής των διαφορών καλλιεργειών.
Στην χώρα μας, σημαντικό χαρακτηριστικό της παραδοσιακής Γεωργίας είναι
ότι κάθε είδους ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στον αγρό είναι ημερολογιακές. Αυτό
σημαίνει ότι, οι τροποποιήσεις του αγρού γίνονται ανάλογα την καλλιέργεια χωρίς να
λαμβάνoται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο αγρός, με αποτέλεσμα να
καταναλώνονται ατελέσφορες ετήσιες εισροές, χωρίς κάποια ιδιαίτερη πρακτική
εφαρμογή. Επιπλέον, λόγω της εκβιομηχάνισης του πρωτογενή τομέα, παρατηρούνται
τεράστιες εκτάσεις γης χωρίς οι παραγωγοί να γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες των
αγρών τους. Είναι γεγονός, ότι στα παλαιότερα χρόνια, όπου οι γεωργοί κατείχαν

μικρές εκτάσεις γης, είχαν καλύτερη επαφή στις ανάγκες των αγροτεμάχιων τους, απ’
ότι η σημερινή γενιά γεωργών οι οποίοι είναι αδύνατο να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες
κάθε αγρό-σημείου, γιατί κατέχουν τεράστιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις γης.
Εν κατακλείδι, για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων καθώς και για την
εξοικονόμηση ενέργειας από τις άσκοπες εισροές κατανάλωσης, έχει αναπτυχθεί
σημαντικά η γεωργία ακριβείας, όπου έχουμε υπογραμμίσει και στα προηγούμενα
κεφάλαια, με αποτέλεσμα την σύγχρονη τεχνολογία και τις νέες εφαρμογές γεωργικής
πρακτικής.

Πίνακας 9:Αριθμός μηχανών συγκομιδής με αισθητήρες παραγωγής (Πηγή: Griffin et
al., 2004).
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2.4.1. Γεωργία Ακριβείας στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα

έχουν γίνει παρόμοιες πρακτικές εφαρμογές σε βαμβάκι,

χειμερινά σιτηρά, καλαμπόκι, οπωρώνες μηλιάς, αχλαδιάς και αμπελιού. Παγκοσμίως,
οι χώρες όπου εφαρμόστηκαν πρώτα είναι οι ΗΠΑ, η Βόρεια και Νότια Αμερική, η
Βρετανία, η Αυστραλία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία (Πίνακας 2).
Στον Ευρωπαϊκό νότο και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, είναι γεγονός ότι η
ανάπτυξη και η εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας είναι ετεροχρονισμένη. Το γεγονός
αυτό, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, από μικρές καλλιεργήσιμες
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, από γεωργούς οι οποίοι διαθέτουν χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο, από γεωργούς και καλλιεργητές με νοοτροπία η οποία δε συνάδει με τις

σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, από την ελλιπή

έρευνα στις νέες μεθόδους

παραγωγής και στα νέα τεχνολογικά μέσα και τέλος στα ανεπαρκή επιδοτούμενα
προγράμματα που αφορούν τις μικρομεσαίες καλλιεργήσιμες μονάδες.
Η αναφερόμενη εκμηχάνιση της γεωργίας αποσκοπεί τόσο, στην μείωση του
κόστους παραγωγής όσο και στην μείωση την εργατικών ημερομισθίων όπως
συμβαίνει και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Παρόλα αυτά, η διαρκής ανάγκη
ιχνηλασιμότητας των καλλιεργητικών επεμβάσεων έχουν ένα τελέσφορο αποτέλεσμα
για την εφαρμογή πρακτικών εφαρμογών της γεωργίας και στον Ευρωπαϊκό Νότο,
στην χώρα μας. Είναι αλήθεια, πως έως σήμερα, το πιο σημαντικό στάδιο στην
εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας παρουσιάζεται στην επεξεργασία δεδομένων που
έχουν συλλεχθεί. Επίσης, ο θεμελιώδης σκοπός αυτού του σταδίου είναι η ανεύρεση
ζωνών διαχείρισης (management zones) εντός του αγρού, όπου παρατίθενται
εδαφολογικά ή αγρονομικά χαρακτηριστικά.

Μερικές από τις τεχνολογίες που

χρησιμοποιεί η Γεωργία Ακριβείας είναι οι εξής:
•

Συστήματα που επιτρέπουν την ακριβή χαρτογράφηση και παραλλακτικότητα
των αγρών, GPS και GIS.

•

Συστήματα που επιτρέπουν την χαρτογράφηση παραγωγής με την συλλογή
δεδομένων από συγκεκριμένες θέσεις στον αγρό.

•

Καταγραφή για την γονιμότητα των αγρών γνωστή ως και Χαρτογράφηση
εδαφικών ιδιοτήτων.

•

Μια οικονομική και απλή μέτρηση παραμέτρων της φαινομενικής ηλεκτρικής
αγωγιμότητας (ECa) του εδάφους, όπου ενοποιεί ένα ευρύ σύνολο
παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή, γνωστή ως Χαρτογράφηση
ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Ειδικοί παράμετροι σε αυτή την χαρτογράφηση
είναι: η οργανική ουσία (Williams et al., 1987), η αλατότητα, το νερό, η
μηχανική σύσταση του εδάφους (Williams et al., 1987) ,το ασβέστιο, το
μαγνήσιο το βάθος σκληρού ορίζοντα CEC (McBride et al., 1990) καθώς και
το εργαλείο εντοπισμού θέσης GPS.

•

Η τηλεπισκόπηση, όπως είναι οι αεροφωτογραφίες και οι δορυφορικές εικόνες
που συλλέγουν δεδομένα σε αγροκλιματικά μοντέλα.

•

Τεχνολογία

διαφοροποιούμενης

δόσης

(Variable

Rate

Application),

βασισμένη σε χάρτες (prescription map), και ένα GPS που καθορίζει τη θέση

στον αγρό. Ακόμη, στην παρούσα τεχνική υπάρχουν αισθητήρες εδάφους
τοποθετημένοι σε μηχανές εφαρμογής οι οποίοι μετρούν χαρακτηριστικά του
εδάφους ή της καλλιέργειας, καθώς κινούνται στον αγρό́. Τέλος, σε μία
διάταξη εφαρμογής, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους αισθητήρες
υπολογίζουν τις ανάγκες του εδάφους ή των φυτών και προγραμματίζουν πως
πρέπει να διανέμονται οι εκάστοτε εισροές.

Το 2007, στην Ελλάδα, ο Παρασκευόπουλος και Βουλούλης, έκαναν χρήση για
πρώτη φορά ένα τεχνολογικό σύστημα για προγραμματισμό ψεκασμών στον δάκο της
ελιάς (Βactrocera oleae). Με τον τρόπο αυτό εντοπίστηκε ο πληθυσμός των εντόμων
εντός των παγίδων και μελετήθηκε με την χρήση συστημάτων GPS. Έπειτα από αυτή
τη διαδικασία τα αποτελέσματα εισήχθησαν σε ένα σύστημα GIS, και στη συνέχεια
στις συσκευές GPS όπου και τοποθετήθηκαν ελκυστήρες

ψεκασμού

για να

καταγράψουν με πλήρη ακρίβεια τις διαδρομές. Η εφαρμογή αυτή αποδείχθηκε πολύ
αποτελεσματική για τον προγραμματισμό ψεκασμού του δάκου και για την
εξοικονόμηση χρημάτων ως προς την απόρριψη περιττών ψεκασμών, (σε σημεία
δηλαδή που δεν υφίστανται ανάγκη).
Τέλος το αναφερόμενο σύστημα, αναμένεται για μελλοντική επέκταση μετρώντας
την δόση ψεκασμού σε κάθε ελκυστήρα ξεχωριστά για μεγαλύτερη ακρίβεια, καλύτερη
εξοικονόμηση χρήματος και ενέργειας. (Paraskevopoulos and Bouloulis, 2007)

Figure 4:Παγκόσμιο σύστημα καθορισμού θέσης (Global
Positioning System - GPS)

2.4.2. GIS - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Όσον αφορά την ανάπτυξη και την πρόβλεψη νέων δεδομένων, τα επιτεύγματα των
νέων τεχνολογιών, διάνοιξαν ορίζοντες για την λήψη και χρήση κάθε φύσεως
πληροφοριών.
Από το 1960 κι έπειτα, η εποχή της γεωδαισίας παρουσιάζει τα συστήματα GPS,
τα οποία κατακτούν μία σπουδαία θέση στις γεωδαιτικές και τοπογραφικές εφαρμογές.
Ακόμη, από το 1970 κι έπειτα, έχουν αναπτυχθεί διαφόρων ειδών υπολογιστικά
συστήματα, τα οποία διαθέτουν ειδικά λογισμικά προγράμματα που κάνουν πιο απλή
και κυρίως πιο ρεαλιστική την λήψη και την χρήση της πληροφορίας. Αυτά τα
λογισμικά προγράμματα ονομάζονται Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών GIS. Τα
συγκεκριμένα προγράμματα επεξεργάζονται την πληροφορία με τέτοιο τρόπο ώστε να
περιλαμβάνουν και τα τέσσερα συστατικά του πλανήτη. Δηλαδή, την Βιόσφαιρα, την
ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τέλος την γεώσφαιρα.
Τέλος τα εν λόγω Γεωγραφικά συστήματα, περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
•

Διαθέσιμές πληροφορίες σε οργανωμένες βάσεις δεδομένων

•

Τοπογράφηση κι χωρομέτρηση της πληροφορίας

•

Εκτέλεση και ανάλυση των πληροφοριών, που παλαιότερα δεν ήταν εφικτές
στο να πραγματοποιηθούν.

2.4.3. Συμπεράσματα κεφαλαίου
Η γεωργία και η παραγωγή αγροτικών τροφίμων κατέχουν σημαντική θέση
στην κοινωνία και την οικονομία. Όπως σε όλη την Ευρωπαϊκή ένωση, έτσι και στην
χώρα μας, αλλά ιδιαίτερα η λεκάνη της μεσογείου φημίζεται με έντονο ενδιαφέρον για
την παραγωγή ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς. Λαμβάνοντας υπόψιν μας τους
κοινωνικούς, τους περιβαλλοντολογικούς και τους οικονομικούς παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένου την Γεωργία ακριβείας

συμπεραίνουμε ότι: Η εφαρμογή

τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς τα αγροτεμάχια έχουν
μεγάλη παραλλακτικότητα. Eίναι γεγονός ότι η παραγωγή ελαιολάδου και η
καλλιέργεια της ελιάς που είναι από τις πιο παλιές ασχολίες του ανθρώπινου γένους
στις χώρες της Ε.Ε., αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα τόσο στην πρωτογενή, όσο

και στην δευτερογενή παραγωγή. Η Ελλάδα έχει μεγάλη ανάγκη ανάπτυξης νέων
τεχνολογικών μέσων για την επίλυση

διαφόρων τεχνικών, αλλά και πρακτικών

προβλημάτων, εκ των οποίων οι Έλληνες αγρότες, παραγωγοί ή Γεωργοί, καλούνται
να εφαρμόσουν στα αγροτεμάχια τους. Πάραυτα, αξιόλογες είναι οι θεωρητικές
προσπάθειες πρακτικής εφαρμογής

που έχουν γίνει από αρμόδιους επιστήμονες

αναφερόμενοι στα σύγχρονα γεωργικά μέσα παραγωγής για την εξάλειψη του
φαινομένου. Ακόμη σπουδαίο ρόλο

ως προς την βελτίωση της ελαιουργικής

παραγωγής έχει η σωστή μελέτη των βασικών μεταλλικών στοιχείων που χρειάζεται ο
ελαιόκαρπός για να ευδοκιμήσει.
Τέλος, πριν ή και μετά την συγκομιδή της ελιάς, ορθό είναι τα αγροεδάφη να
υπόκεινται σε εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε να γίνονται λεπτομερείς έλεγχοι για
την ποιότητα και την μελλοντική βελτιστοποίηση του αγαθού.

3. Παρουσίαση Έρευνας/ Υλικά και μέθοδοι

3.1. Τοποθεσία
Η μελέτη έλαβε χώρα σε έναν ελαιώνα σαράντα (40) στρεμμάτων (4.0ha), το
χρονικό έτος του 2020, της 25ης του μήνα Αυγούστου. Ο συγκεκριμένος ελαιώνας
βρίσκεται στην ημιορεινή κωμόπολη της Πελασγίας Φθιώτιδας, στην Κεντρική
ο

ο

Ελλάδα (38 56’46’’Ν, 22 51’12’’Ε) σε υψόμετρο 180 μέτρων. Αποτελείται, από
επτακόσια (700) ελαιόδεντρα εκ των όποιων τα περισσότερα χρονολογούνται από το
1700μ.χ..
Figure 5: Παρουσίαση ελαιοκαλλιέργειας απο Google Earth

Στον ελαιώνα παρατηρούνται ελαιόδεντρα διάφορων ποικιλιών, όπως
αιωνόβιες ελιές Αμφίσσης, Κορωνεϊκή και νεόφυτα (πενταετίας) Καλαμών. Η άρδευση
αρχίζει από την πρώτη εβδομάδα του μήνα Ιουνίου και συνεχίζει έως και τον μήνα
Σεπτέμβρη. Αξίζει να σημειωθεί, πως άρδευση, 200kg νερού ανά δέντρο, δέχονται
μόνο τα νεόφυτα ελαιόδεντρα ποικιλίας Καλαμών έως τα πέντε (5) πρώτα χρόνια ζωής
τους, αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια και κυρίως
από τότε που φυτεύτηκαν τα νεόφυτα ποικιλίας Καλαμών, γίνονται συχνοί έλεγχοι
ζιζανίων στον ελαιώνα και ειδικές μελέτες στα ελαιόφυλλα. Έπειτα από την παρούσα
έρευνα και από την εγκατάσταση των κατάλληλων αισθητήρων ο έλεγχος των ζιζανίων

του εδάφους επρόκειτο να αλλάξει, καθώς θα λαμβάνεται υπόψη η βάση των
καταμετρήσεων του εδάφους και των ιδιαίτερων μετάλλων σε αυτό. Σκοπός θα είναι
η εξοικονόμηση ενέργειας και η περιττή σπατάλη φυτοφάρμακων. Αυτό σημαίνει ότι,
θα παρέχονται φυτοφάρμακα όπου κι αν προβλέπεται επιτακτική ανάγκη για την
ανάπτυξη της καλλιέργειας, η οποία θα είναι φιλική ως προς το περιβάλλον.

3.2. Ποικιλία ελιάς
Η ποικιλία του ελαιώνα στον οποίο έγινε η συγκεκριμένη μελέτη, αποτελείται
από ελιές, Καλαμών, Κορωνέϊκη_ (Olea europea) και Αμφίσσης. Πιο αναλυτικά:
•

Ποικιλία Καλαμών, πρόκειται για μία καλλιεργούμενη ποικιλία ελιάς που
ευδοκιμεί στον Ελλαδικό χώρο αλλά και σε άλλα μέρη της Μεσογείου.
Βρίσκεται στην αγορά με την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
(Π.Ο.Π) και αυτό ισχύει για κάθε νομό τόσο σε επιτραπέζια ελιά (βρώσιμη),
όσο και για ελαιόλαδο. Το όνομα Καλαμών προέρχεται από την ονομασία της
πόλης της Πελοποννήσου ¨Καλαμάτα¨. Εκτός από τις χώρες της Μεσογείου η
συγκεκριμένη ποικιλία καλλιεργείται και σε άλλα μέρη όπως τη Νότια
Αμερική. Τέλος, είναι μυτερές και διακρίνονται σε ένα ομοιογενές σοκολατί
και σκούρο καφέ χρώμα. Είναι συμπαγές με διακριτική και φρουτώδη αλμυρή
ή ελαφρώς πικρή γεύση.

Figure 6: Eλιά Καλαμών, πηγή: Greek olive oil- Blogger

•

Ποικιλία Κορωνεϊκή, από την πιο γνωστή σε ποικιλία καλλιεργούμενης ελιάς,
αλλιώς η ονομασία της μπορεί να είναι Κοτάνι, Κρητικιά, Ψηλολιά και
Λιανολία. Αποτελεί προϊόν αιώνων που ανθίζει στα μέσα Απριλίου και
ευδοκιμεί στην χώρα μας καθώς γιατί μπορεί να προσαρμόζεται σε αντίξοες
συνθήκες και κλιματικές αλλαγές (ζέστη-χιονιάς) και οι απαιτήσεις της σε
μέταλλα εδάφους, υγρασία και καλλιεργητικές φροντίδες είναι μικρές. Η
προέλευση της είναι από την περιοχή της Κορώνης στην Πελοπόννησο. Έχει
σχετικά υψηλή καρποφορία και αποδοτικότητα (150kg καρπού/δέντρο) και
μπορεί να καλλιεργηθεί και σε υψόμετρο 500 μέτρων. Κατά κανόνα δίνει καρπό
κάθε δεύτερη χρονιά (παρενιαυτοφορεί). Το βασικό μειονέκτημά της είναι το
μικρό μέγεθος καρπού, που δυσκολεύει συχνά τη μηχανική συγκομιδή της.
Είναι ευαίσθητη στον Καρκίνο και σε άλλες ασθένειες του καρπού. ( Fooks,
1995). Θεωρείται ένα ψηλό δέντρο γιατί μπορεί να φτάσει τα 15 μέτρα. Το
χρώμα των φύλλων της είναι βαθύ-πράσινο μικρά και λεπτά, μήκους 5,45±0,52
cm και πλάτους 1,03±0,12 cm. Το χρώμα του καρπού είναι στην αρχή ανοιχτό
πράσινο που στην συνέχεια ξεθωριάζει και καταλήγει σε μελανό-μωβ. Το
βάρος του πυρήνα του φτάνει ως 0,17 gr και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
την παραγωγή εκλεκτού ελαιολάδου καθώς και για την παραγωγή
φαρμακευτικών/θεραπευτικών ειδών. Αναμφίβολα πρόκειται για μια ποικιλία
με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Είναι ευπαθής στον Δάκο
(Bactroceraoleae), την Βαμβακάδα (Euphylluraolivine) και τον Ρυγχίτη
(Rhynchitescribripenni)

Figure 7: Ελιά Κορωνεϊκή, Πηγή: kontopoulos Plants

•

Ποικιλία Αμφίσσης,

γνωστή, ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα που

καλλιεργείτε αποκλειστικά στην κεντρική Ελλάδα. Μοιάζει με την ισπανική
Manzanilla. Έχει μήκος 2-3 εκατοστά και 2-2,5 εκατοστά πάχους. Το σχήμα
της είναι ωοειδές με σάρκα συμπαγή και χρώμα στην αρχή ερυθρό (κόκκινο)
και μαύρο στην υπερωρίμανση. Μπορεί να αναπτυχθεί σε υψόμετρο των 600
μέτρων και είναι σχετικά ανθεκτική στις αντίξοες συνθήκες ζέστης και ψύχους.
Δεν χρειάζεται πολλά ποτίσματα και ιδιαίτερες φροντίδες γεγονός που την
κάνει επικρατέστερη και εύκολα καλλιεργήσιμη. Είναι δέντρο που φτάνει έως
τα 6-10 μέτρα. Κατάλληλο για την Περιοχή της Πελασγίας, διότι, ευδοκιμεί
τόσο σε πεδινά όσο και σε ημιορεινα εδάφη. Τέλος, προτιμά τα
αργιλοασβεστώδη, τα αργιλοαμμώδη και δροσερά εδάφη.

Figure 8: Ελιά Αμφίσσης, πηγή: φυτώριο Κωνσταντίνου

3.3. Μετρήσεις
H συγκομιδή της ελιάς γίνεται με τη μέθοδο ραβδισμού, είτε χειροκίνητα, είτε
μηχανικά, πέφτουν έπειτα πάνω σε ένα πλαστικό κάλυμμα (ελαιόπανο), το οποίο
τοποθετείτε κάτω από τα δέντρα. Κάθε πλαστικό κάλυμμα γεμίζει κάθε φορά κατά
μέσο όρο 55kg αγαθού. Η περίοδος συγκομιδής (αναλόγως την ετήσια σοδιά), κρατά
2 μήνες από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
Η χαρτογράφηση της περιοχής πραγματοποιήθηκε με σκοπό την μελέτη των
μετάλλων του εδάφους, ώστε έτσι να μετρούνται τα ποσοστά ηλεκτρικής αγωγιμότητας
για τις ιδανικές καρποφορίες της συγκεκριμένης γης.

Τον Αύγουστο του 2020

συλλέχθηκαν δείγματα εδάφους σε βάθος 60 εκατοστών. Τα δείγματα που
συλλέχθηκαν ήταν τυχαία και διακυμάνθηκαν με βάση τα υψομετρικά επίπεδα.
Αναλυτικά, το πρώτο (1ο) ομοίως με το δεύτερο (2ο) δείγμα ήταν στους πρόποδες ενός
λοφίσκου σε ανισόπεδο έδαφος. Το τρίτο (3ο) δείγμα, ήταν ημιορεινό σε ανισόπεδο
έδαφος, παράπλευρα χειμάρρου και ήταν ποικιλίας Κορωνεϊκή. Το τέταρτο (4ο) δείγμα
πάρθηκε στην ίδια τοποθεσία με την διαφορά του εδαφικού βάθους, δηλαδή
μελετήθηκε χώμα σε βάθος του ενός μέτρου. Το πέμπτο (5ο ) δείγμα επρόκειτο, για μία
αιωνόβια ελιά ποικιλίας Κορωνεϊκή, ανατολικά του αγρού, παράπλευρα του ίδιου
χειμάρρου. Στο έκτο (6ο) δείγμα, πάρθηκε από τις ρίζες ενός προσφάτου εκριζωμένου
αιωνόβιου ελαιόδεντρου. Τέλος οι περιμετρικές κίτρινες κουκίδες της παρακάτω
φωτογραφίας, οριοθετούν την τοποθεσία του χειμάρρου αναφορικά με τα δείγματα
μας.

Figure 9: Σημεία δειγματοληψίας στον εδαφικό χώρο

Πριν και μετά την συλλογή των δειγμάτων είχαν

εφαρμοστεί όλες οι

καλλιεργητικές φροντίδες του αγρού και δεν είχε προηγηθεί μεγάλο διάστημα
ξηρασίας ή βροχόπτωσης, ώστε

ο ποσοστιαίος δείκτης της υγρασίας να ήταν

αντιπροσωπευτικός.
Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό και η περιοχή όπου συλλέχθηκαν τα
δείγματα δεν ήταν τυχαία, αλλά επιλεκτική, βιολογική καλλιέργεια που ευδοκιμεί ο
καρπός της ελιάς στην περιοχή «Αγίου Αθανασίου», της Πελασγίας Φθιώτιδας. Είναι
γνωστό πως οι νέες γενιές έχουν αυξημένη ανάγκη για ποιοτικά τρόφιμα, έτσι λοιπόν,
ωφελείται ως προς την κοινωνία αλλά και ως προς το περιβάλλον η χρήση της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο τον έλεγχο και την ποιότητα του βιολογικού
ελαιολάδου, όπου αποτελεί το πιο σημαντικό βιολογικό προϊόν που εισήλθε πρόσφατα
στην ελληνική αγορά τροφίμων. Σύμφωνα με μία έρευνα (Sandalidou et. all.,2002), η
υγεία θεωρήθηκε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του βιολογικού ελαιολάδου. Ακόμη,
η έρευνα αυτή παρουσιάζει πως εκτός από την υγεία σημαντικό ρόλο στο ελαιόλαδο
έχει η τιμή, ενω αδυνατεί ακόμη στον Ελλαδικό χώρο η προώθηση και η διάθεση.

3.4. Μέθοδοι επεξεργασίας μεταλλικών στοιχείων, laser-guided Bouyoucos
Η έρευνα διεξάχθηκε στον εργαστήριο Περιβάλλοντος, «Envirolab» της
περιοχής του Βόλου Μαγνησίας. Η εκτίμηση της υφής του εδάφους έγινε με λέιζερ
Bouyoucos.
Αναλυτικά η χημική δομή των σωματιδίων επηρεάζει το φυσικό περιεχόμενο
του εδάφους. Για παράδειγμα, η διάλυση των αλάτων αλλάζει το μέγεθος των
σωματιδίων επειδή η υδρόλυση των ιόντων αποδυναμώνει την στερεοποίηση μεταξύ
των σωματιδίων. Δεδομένου ότι, το έδαφος και το νερό ενώνονται σε πολλά από τα
προβλήματα που σχετίζονται με το έδαφος στις φυσικές επιστήμες, οι ερευνητές συχνά
θέλουν να δουν επίσης την επίδραση του νερού στην υφή του εδάφους, την
θερμοκρασία και πιθανώς την υγρασία αυτού. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν τα
παρακάτω στοιχεία ως προς:

•

1. Φυσικοχημικές Ιδιότητες: Άμμος-SAND, Ιλύς-SILT, Άργιλος-CLAY, pH,
Ολικό

aCO3-TOTAL

CALCIUM

CARBONATE,

Οργανική

Ουσία-

ORGANIC MATTER, Ειδ. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- ΕLECTRICAL
CONDUCTIVITY(EC).
•

2. Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών: Μαγνήσιο-MAGNESIUM (Mg), Νιτρικό
Άζωτο-NITRATE NITROGEN (Ν-ΝΟ3), Φώσφορος-PHOSPHORUS (P),
Κάλιο- POTASSIUM (Κ), Χαλκός- COPPER (Cu), Ψευδάργυρος- ZINC (Zn),
Μαγγάνιο- MANGANESE (Mn), Σίδηρος-IRON(Fe), Βόριο-BORON (Β),
Νάτριο-SODIUM(Na)

Στο σύστημα που λέγεται Laser-Guided Bouyoucos (LGB), χρησιμοποιούνται
πέντε ομοιογενή λέιζερ κόκκινων κουκκίδων αντί ενός LED και πέντε αισθητήρες
LDR. Στα πειράματα, ένας μικροϋπολογιστής Arduino, ένας φορητός υπολογιστής, ένα
ποτήρι με 1000 ml, πέντε ομοιογενείς πηγές λέιζερ (πυκνότητα ροής σταθερή σε
σταθερή τάση) τοποθετημένες στη μία πλευρά του ποτηριού από κάτω προς τα πάνω
και πέντε αισθητήρες LDR στην άλλη πλευρά του ποτηριού.

Figure 10: Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής
εγκατάστασης του LGB.
Eκτός από την μέθοδο Laser-Guided Bouyoucos, έγινε ανάλυση υφής εδάφους
χρησιμοποιώντας και υδρόμετρο που είναι μία τροποποίηση της μεθόδου Bouyoucos.
Η μέθοδος Bouyoucos_M συνίστατο στην καταστροφή του SOM με υπεροξείδιο του
υδρογόνου και την περαιτέρω διασπορά του με αυξημένη συγκέντρωση
εξαμεταφωσφορικού νατρίου (Calgon, Bioquim, Montevideo, Uruguay). Το μείγμα
στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε ένα κύπελλο μπλέντερ Bouyoucos και αναδεύτηκε για

δύο λεπτά με ηλεκτρικό μίξερ. Τα περιεχόμενα κάθε κυπέλλου μεταφέρθηκαν σε
κύλινδρο καθίζησης των 2 λίτρων, και ο κύλινδρος γεμίστηκε με απιονισμένο νερό στο
σημάδι των 2000 mL. Το μείγμα κατόπιν ομογενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας
χειροκίνητη ανάδευση. Η μέθοδος Boy Mucus M-T είναι κατάλληλη για τον
προσδιορισμό της υφής του εδάφους όταν αυτή η ιδιότητα προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή άλλων ιδιοτήτων που σχετίζονται με το έδαφος, όπως
FC, PWP και K. (Jury, W., and R. Horton. (2004).

3.5. Γραφικές αναπαραστάσεις βασικών αναλύσεων/Basic Soil Analyses
Στον οριζόντιο άξονα αναγράφονται οι τιμές των δειγμάτων που έχουν
υπολογιστεί έπειτα από την χημική ανάλυση του εργαστηρίου και στον κάθετο άξονα
τα δείγματα, από το πρώτο (1) έως το (6).
Α1. Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Τιμές Μαγνησίου Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 3:Τιμές Χαλκού Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Τιμές Νιτρικού Αζώτου Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Τιμές Καλίου Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 8:Τιμές Φωσφόρου Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Τιμές Σιδήρου Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Tιμές Βορίου Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Τιμές Μαγγανίου Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Τιμές Ψευδαργύρου Δειγμάτων

Α2. Φυσικοχημικές Ιδιότητες

ΓΡΑΦΗΜΑ 15: Υγρασία Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 13: pH Εδάφους

ΓΡΑΦΗΜΑ 11: Οργανική Ουσία Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 14: Άργιλος Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 12: Ανθρακικό Ασβέστιο Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 10: Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 16: Άμμος Δειγμάτων

ΓΡΑΦΗΜΑ 17: Ιλύς Δειγμάτων

3.6. Σχόλια και οδηγίες για τη μεταχείριση του εδάφους ανά δείγμα/instructions for soil
manipulation
Δείγμα 1ο
Ως προς τις Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών.
Υγρασία Δείγματος 22%

Συμβουλευτική Λίπανση:
• Το Mg, έχει υψηλή περιεκτικότητα που επαρκεί για 2-3 χρόνια.
•

Το Νιτρικό Άζωτο, έχει οριακή περιεκτικότητα, άρα πρέπει να εφαρμοστούν 6-16
μονάδες αζώτου, 20-30 ημέρες πριν την έναρξη της νέας βλάστησης, δηλαδή λίγο
πριν την Άνοιξη.

•

Φώσφορος, αρκετά μικρή περιεκτικότητα, εφαρμογή 6-14 μονάδες φωσφόρου/στρ.

•

Κάλιο, υψηλή περιεκτικότητα, ομοίως και χαλκού για 3-4 χρόνια.

•

Επαρκής περιεκτικότητα Μαγγανίου για 2-3 χρόνια

•

Επαρκής περιεκτικότητα Σιδήρου

•

Χαμηλή περιεκτικότητα Βορίου, πρέπει να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά στη
βασική λίπανση (νωρίς το χειμώνα) 300-500gr βόρακα ανά δέντρο. Η δόση αφορά
μεγάλα, ή πολύ μεγάλα δέντρα αραιοφυτεμένα ανάλογα με την ανάπτυξη τους.

•

Οριακή́ περιεκτικότητα Ψευδαργύρου. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη
βασική λίπανση (νωρίς το χειμώνα) 4-5kg/στρ θειϊκού Zn ή 140-160gr ανά δέντρο.
Οι δόσεις να μη ξεπερνούν τις συνιστώμενες και διαρκούν έως 3 έτη.

Ως προς τις Φυσικοχημικές Ιδιότητες.

Καλλιέργεια / Crop : Ελιά σε παραγωγή
• Το pH είναι υψηλό. Αν και η ελιά είναι αρκετά ανθεκτική πιθανόν να δημιουργήσει
προβλήματα τροφοπενιών μικροθρεπτικών, φωσφόρου και ιδιαίτερα σιδήρου.
•

Ειδ. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα-Electrical Conductivity (EC): Η αλατότητα σε
επίπεδο μη ανησυχητικό.

•

Ολικό CaCO3-Total Calcium Carbonate: Υψηλό ποσοστό που εντείνει τα
προβλήματα με τα μικροθρεπτικά, το φώσφορο και ιδιαίτερα με το σίδηρο. Αν και
η ελιά είναι αρκετά ανθεκτική στο ασβέστιο να γίνει προσπάθεια αύξησης ή και
διατήρησης της οργανικής ουσίας σε ικανοποιητικό επίπεδο

•

Η Οργανική Ουσία-Organic Matter βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.

•

Μηχανική Σύσταση-Texture: Έδαφος βαρύ που πιθανόν να δημιουργήσει
προβλήματα στράγγισης όπως «ασφιξία», κακή ανάπτυξη ή σαπίσματα στους
λαιμούς και στις ρίζες κτλ

Δείγμα 2ο
Ως προς τις Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών.
Υγρασία Δείγματος 20,6%

Καλλιέργεια / Crop : Ελιά σε παραγωγή
•

Το pH είναι υψηλό. Αν και η ελιά είναι αρκετά ανθεκτική πιθανόν να δημιουργήσει
προβλήματα τροφοπενιών μικροθρεπτικών και φωσφόρου και ιδιαίτερα σιδήρου

•

Ειδ. Ηλ. Αγωγιμότητα όπου η αλατότητα σε επίπεδο μη ανησυχητικό.

•

Ολικό CaCO3-Total Calcium Carbonate, υψηλό ποσοστό που εντείνει τα
προβλήματα με τα μικροθρεπτικά, το φώσφορο και ιδιαίτερα με το σίδηρο και
ψευδάργυρο.

•

Οργανική Ουσία, η οργανική ουσία είναι σχετικά χαμηλή. Προβλέπεται

να

ενσωματωθούν πολύ ελαφρά το φθινόπωρο 2- 3tn/στρ.χωνεμένη κοπριά ή 3-5kg
ανα δέντρο για κάθε 1tn προστιθέμενης χωνεμένης κοπριάς στο στρέμμα.
•

Μηχανική Σύσταση-Texture, έδαφος βαρύ που πιθανόν να δημιουργήσει
προβλήματα στράγγισης.
Ως προς τις Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών.

Συμβουλευτική Λίπανση:
•

Μαγνήσιο, υψηλή περιεκτικότητα που επαρκεί για 2-3 ή πιθανόν και περισσότερα
χρόνια.

•

Νιτρικό Άζωτο, οριακή περιεκτικότητα πρέπει να εφαρμοσθούν 6-16 μονάδες
αζώτου/στρ., ανάλογα με την ανάπτυξη των δέντρων και το ύψος της παραγωγής
και των βροχών που θα ακολουθήσουν και να μοιρασθούν ανά δέντρο.

•

Φώσφορος, Χαμηλή περιεκτικότητα. Πρέπει να εφαρμοσθούν νωρίς τον χειμώνα
6-14 μονάδες φωσφόρου/στρ.

•

Κάλιο, υψηλή περιεκτικότητα .Δεν απαιτείται λίπανση για 2-3 χρόνια.

•

Χαλκός-Copper, υψηλή περιεκτικότητα, επαρκής για 3-5 χρόνια.

•

Μαγγάνιο- Οριακή περιεκτικότητα. Πρέπει να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη
βασική λίπανση (νωρίς το χειμώνα) 6- 8kg/στρ θεϊικού Mn ή 150-180gr ανά
δένδρο.

•

Σίδηρος,

Οριακή περιεκτικότητα. Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης έλλειψης

σιδήρου.
•

Βόριο, χαμηλή περιεκτικότητα. Πρέπει να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά στη
βασική λίπανση (νωρίς το χειμώνα) 300-500gr βόρακα ανα δέντρο.

•

Ψευδάργυρος, χαμηλή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη
βασική λίπανση (νωρίς το χειμώνα)4- 6kg/στρ θειϊκού Zn ή 160-200gr ανά δένδρο

Δείγμα 3ο
Ως προς τις Φυσικοχημικές Ιδιότητες
Υγρασία Δείγματος, 17,4%

Καλλιέργεια / Crop : Ελιά σε παραγωγή
• Το pH είναι υψηλό. Προληπτικά χρήσιμοι θα είναι και διαφυλλικοί ψεκασμοί που
να περιέχουν και ιχνοστοιχεία καθώς και φώσφορο, ενισχυμένοι σε σίδηρο.
•

Ειδ. Ηλ. Αγωγιμότητα-Electrical Conductivity (EC): Η αλατότητα σε επίπεδο μη
ανησυχητικό.

•

Ολικό CaCO3-Total Calcium Carbonate: Υψηλό ποσοστό που εντείνει τα
προβλήματα με τα μικροθρεπτικά και το φώσφορο και ιδιαίτερα με το σίδηρο. Αν
και η ελιά είναι αρκετά ανθεκτική στο ασβέστιο να γίνει προσπάθεια αύξησης ή
και διατήρησης της οργανικής ουσίας σε ικανοποιητικό επίπεδο.

•

Οργανική Ουσία-Organic Matter: Η οργανική ουσία σε ικανοποιητικό επίπεδο.

•

Μηχανική Σύσταση-Texture: Έδαφος βαρύ που πιθανόν να δημιουργήσει
προβλήματα στράγγισης όπως ασφιξία, κακή ανάπτυξη ή σαπίσματα στους λαιμούς
και στις ρίζες κτλ.
Ως προς τις Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών

Συμβουλευτική Λίπανση:
•

Μαγνήσιο, υψηλή περιεκτικότητα που επαρκεί για 2-3 χρόνια.

•

Νιτρικό Άζωτο, επαρκής περιεκτικότητα.

•

Φώσφορος, χαμηλή περιεκτικότητα. Να εφαρμοσθούν νωρίς τον χειμώνα 6-14
μονάδες φωσφόρου/στρ., ανάλογα με την ανάπτυξη των δέντρων. Η υψηλή δόση
του φωσφόρου είναι πιθανόν να δεσμεύει τον ψευδάργυρο, ίσως απαιτηθεί και
εφαρμογή ψευδαργύρου στο έδαφος ή διαφυλλικοί ψεκασμοί.

•

Κάλιο, υψηλή περιεκτικότητα, ομοίως και ο Χαλκός με υψηλή περιεκτικότητα,
επαρκής για 3-5 χρόνια.

•

Μαγγάνιο, οριακή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη βασική
λίπανση (νωρίς το χειμώνα) 6- 8kg/στρ θεϊικού Mn ή 150-180gr ανά δένδρο.

•

Σίδηρος, επαρκής περιεκτικότητα

•

Βόριο, οριακή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά στη βασική
λίπανση (νωρίς το χειμώνα) 200-300gr βόρακα ανα δέντρο.

•

Ψευδάργυρος, χαμηλή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη
βασική λίπανση (νωρίς το χειμώνα)4- 6kg/στρ θειϊκού Zn ή 160-200gr ανά δέντρο.

Δείγμα 4ο
Ως προς τις Φυσικοχημικές Ιδιότητες
Υγρασία Δείγματος 23,1%

Καλλιέργεια / Crop : Ελιά σε παραγωγή
•

Το pH είναι υψηλό. Αν και η ελιά είναι αρκετά ανθεκτική, πιθανόν να δημιουργήσει
προβλήματα τροφοπενιών μικροθρεπτικών και φωσφόρου και ιδιαίτερα σιδήρου.

•

Ειδ. Ηλ. Αγωγιμότητα-Electrical Conductivity (EC): Η αλατότητα σε επίπεδο μη
ανησυχητικό.

•

Ολικό CaCO3-Total Calcium Carbonate: Ποσοστό που συνήθως δεν δημιουργεί
πρόβλημα και κατά κανόνα είναι επιθυμητό.

•

Οργανική Ουσία-Organic Matter: Η οργανική ουσία είναι χαμηλή. Να
ενσωματωθούν πολύ ελαφρά το φθινόπωρο 2- 3tn/στρ.

•

Μηχανική Σύσταση-Texture, το εδαφος μέσης σύστασης, ευνοικό για την
καλλιέργεια γενικά.

Ως προς τις Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών

Συμβουλευτική Λίπανση:
•

Μαγνήσιο, υψηλή περιεκτικότητα που επαρκεί για 2-3 ή πιθανόν και περισσότερα
χρόνια.

•

Νιτρικό Άζωτο, χαμηλή περιεκτικότητα. Να εφαρμοσθούν 6-18 μονάδες
αζώτου/στρ. ανάλογα με την ανάπτυξη των δέντρων, το ύψος της παραγωγής και
των βροχών που θα ακολουθήσουν και να μοιρασθούν ανά δέντρο. Το 1/2 της
δόσης του αζώτου να εφαρμοσθεί 20-30 μέρες πριν την έναρξη της νέας βλάστησης
(βασική λίπανση) και το υπόλοιπο μετά την καρπόδεση (επιφανειακή λίπανση).

•

Φώσφορος, χαμηλή περιεκτικότητα. Να εφαρμοσθούν νωρίς τον χειμώνα 6-14
μονάδες φωσφόρου/στρ., ανάλογα με την ανάπτυξη των δέντρων.

•

Potassium, επαρκής περιεκτικότητα. Προληπτικά να εφαρμοσθούν 6-10 μονάδες
καλίου/στρ. νωρίς το χειμώνα.

•

Χαλκός-Copper, επαρκής περιεκτικότητα για 2-3 χρόνια. Προληπτικά πιθανόν
χρήσιμοι θα είναι και διαφυλλικοί ψεκασμοί με χαλκό.

•

Μαγγάνιο, χαμηλή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη βασική
λίπανση 8- 10kg/στρ. θεϊικού Mn ή 200-250gr ανά δένδρο.

•

Σίδηρος, επαρκής περιεκτικότητα. Προληπτικά, πιθανόν χρήσιμοι θα είναι και
διαφυλλικοί ψεκασμοί με χηλικό σίδηρο.

•

Βόριο, χαμηλή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά στη βασική
λίπανση(νωρίς το χειμώνα) 300-500gr βόρακα ανα δέντρο.

•

Ψευδάργυρος, χαμηλή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη
βασική λίπανση (νωρίς το χειμώνα)4- 6kg/στρ θειϊκού Zn ή 160-200gr ανά δένδρο

Δείγμα 5ο
Ως προς τις Φυσικοχημικές Ιδιότητες
Υγρασία Δείγματος 23,9%

Καλλιέργεια / Crop : Ελιά σε παραγωγή
•

Το pH είναι υψηλό. Αν και η ελιά είναι αρκετά ανθεκτική, πιθανόν να δημιουργήσει
προβλήματα τροφοπενιών μικροθρεπτικών και φωσφόρου και ιδιαίτερα σιδήρου.

•

Ειδ. Ηλ. Αγωγιμότητα-Electrical Conductivity (EC): Η αλατότητα σε επίπεδο μη
ανησυχητικό.

•

Ολικό CaCO3-Total Calcium Carbonate: Ποσοστό που συνήθως δεν δημιουργεί
πρόβλημα και κατά κανόνα είναι επιθυμητό.

•

Οργανική Ουσία-Organic Matter: Η οργανική ουσία είναι χαμηλή. Να
ενσωματωθούν πολύ ελαφρά το φθινόπωρο 2- 3tn/στρ.

•

Μηχανική Σύσταση-Texture, το έδαφος μέσης σύστασης, ευνοικό για την
καλλιέργεια γενικά.

Ως προς τις Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών

Συμβουλευτική Λίπανση:
•

Μαγνήσιο, υψηλή περιεκτικότητα που επαρκεί για 2-3 ή πιθανόν και περισσότερα
χρόνια.

•

Νιτρικό Άζωτο, χαμηλή περιεκτικότητα. Να εφαρμοσθούν 6-18 μονάδες
αζώτου/στρ. ανάλογα με την ανάπτυξη των δέντρων, το ύψος της παραγωγής και
των βροχών που θα ακολουθήσουν και να μοιρασθούν ανά δέντρο. Το 1/2 της
δόσης του αζώτου να εφαρμοσθεί 20-30 μέρες πριν την έναρξη της νέας βλάστησης
(βασική λίπανση) και το υπόλοιπο μετά την καρπόδεση (επιφανειακή λίπανση).

•

Φώσφορος, χαμηλή περιεκτικότητα. Να εφαρμοσθούν νωρίς τον χειμώνα 6-14
μονάδες φωσφόρου/στρ., ανάλογα με την ανάπτυξη των δέντρων.

•

Potassium, επαρκής περιεκτικότητα. Προληπτικά να εφαρμοσθούν 6-10 μονάδες
καλίου/στρ. νωρίς το χειμώνα.

•

Χαλκός-Copper, Υψηλή περιεκτικότητα, επαρκής για 3-5 χρόνια.

•

Μαγγάνιο, Οριακή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη βασική
λίπανση (νωρίς το χειμώνα)6- 8kg/στρ θεϊικού Mn ή 150-180gr ανά δένδρο

•

Σίδηρος, επαρκής περιεκτικότητα. Προληπτικά, πιθανόν χρήσιμοι θα είναι και
διαφυλλικοί ψεκασμοί με χηλικό σίδηρο.

•

Βόριο, χαμηλή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά στη βασική
λίπανση(νωρίς το χειμώνα) 300-500gr βόρακα ανα δέντρο.

•

Ψευδάργυρος, χαμηλή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη
βασική λίπανση (νωρίς το χειμώνα)4- 6kg/στρ θειϊκού Zn ή 160-200gr ανά δένδρο

Δείγμα 6ο (Εκριζωμένη ελιά)
Ως προς τις Φυσικοχημικές Ιδιότητες
Υγρασία Δείγματος 17,7%

Καλλιέργεια / Crop : Ελιά σε παραγωγή
•

Το pH είναι υψηλό. Αν και η ελιά είναι αρκετά ανθεκτική, πιθανόν να δημιουργήσει
προβλήματα τροφοπενιών μικροθρεπτικών και φωσφόρου και ιδιαίτερα σιδήρου.

•

Ειδ. Ηλ. Αγωγιμότητα-Electrical Conductivity (EC): Η αλατότητα σε επίπεδο μη
ανησυχητικό.

•

Ολικό CaCO3-Total Calcium Carbonate: Υψηλό ποσοστό που εντείνει τα
προβλήματα με τα μικροθρεπτικά, το φώσφορο και ιδιαίτερα με το σίδηρο.

•

Οργανική Ουσία-Organic Matter: Η οργανική ουσία είναι σχετικά χαμηλή. Να
ενσωματωθούν πολύ ελαφρά το φθινόπωρο 2- 3tn/στρ. χωνεμένη κοπριά ή 3-5kg
ανα δέντρο.

•

Μηχανική Σύσταση-Texture, Έδαφος βαρύ που πιθανόν να δημιουργήσει
προβλήματα στράγγισης όπως ασφιξία, κακή ανάπτυξη ή σαπίσματα στους λαιμούς
και στις ρίζες κτλ.

Ως προς τις Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών

Συμβουλευτική Λίπανση:
•

Μαγνήσιο, υψηλή περιεκτικότητα που επαρκεί για 2-3 ή πιθανόν και περισσότερα
χρόνια.

•

Νιτρικό Άζωτο, χαμηλή περιεκτικότητα. Να εφαρμοσθούν 6-18 μονάδες
αζώτου/στρ. ανάλογα με την ανάπτυξη των δέντρων, το ύψος της παραγωγής και
των βροχών που θα ακολουθήσουν και να μοιρασθούν ανά δέντρο. Το 1/2 της
δόσης του αζώτου να εφαρμοσθεί 20-30 μέρες πριν την έναρξη της νέας βλάστησης
(βασική λίπανση) και το υπόλοιπο μετά την καρπόδεση (επιφανειακή λίπανση).

•

Φώσφορος, χαμηλή περιεκτικότητα. Να εφαρμοσθούν νωρίς τον χειμώνα 6-14
μονάδες φωσφόρου/στρ., ανάλογα με την ανάπτυξη των δέντρων.

•

Potassium, Υψηλή περιεκτικότητα. Δεν απαιτείται λίπανση για 2-3 χρόνια.

•

Χαλκός-Copper, Υψηλή περιεκτικότητα, επαρκής για 3-5 χρόνια.

•

Μαγγάνιο, Οριακή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη βασική
λίπανση (νωρίς το χειμώνα)6- 8kg/στρ θεϊικού Mn ή 150-180gr ανά δένδρο

•

Σίδηρος, Υψηλή περιεκτικότητα, που όμως δεν δημιουργεί προβλήματα.

•

Βόριο, χαμηλή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά στη βασική
λίπανση(νωρίς το χειμώνα) 300-500gr βόρακα ανα δέντρο.

•

Ψευδάργυρος, χαμηλή περιεκτικότητα. Να ενσωματωθούν πολύ ελαφρά, στη
βασική λίπανση (νωρίς το χειμώνα)4- 6kg/στρ θειϊκού Zn ή 160-200gr ανά δένδρο

3.7. Συμπεράσματα Κεφαλαίου
Είναι γεγονός, πως για την συντήρηση του εδάφους για την καλλιέργεια της
ελιάς είναι αναγκαία και αρκετά σημαντική η σωστή σύσταση του. Για το λόγο αυτό,
παρατηρείτε πως για ένα γόνιμο έδαφος στην συγκεκριμένη καλλιέργεια, θα πρέπει:
•

Οι τιμές του Μαγνησίου να είναι πάνω από 400 μονάδες.

•

Το Νιτρικό Άζωτο να είναι πάνω από 15 μονάδες.

•

Οι τιμές του Φωσφόρου να ξεπερνούν τις 7 μονάδες.

•

Οι τιμές του Καλίου να ξεπερνούν τις 400 μονάδες.

•

Οι τιμές του Χαλκού να ξεπερνούν τις 6 μονάδες.

•

Οι τιμές του Μαγγανίου να ξεπερνούν τις 7 μονάδες.

•

Οι τιμές του Σιδήρου να ξεπερνούν τις 12 μονάδες.

•

Οι τιμές του Βορίου να κυμαίνεται στα 300-500gr ανά δέντρο.

•

Οι τιμές του Ψευδαργύρου να κυμαίνεται 140-160gr ανά δέντρο.

Συμπεραίνουμε ακόμη, πως στην συνολική εδαφολογική σύσταση το pH διατηρεί
σχετικά υψηλές τιμές, γεγονός που κάνει την ελιά αρκετά ανθεκτική. Ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πιθανές, μελλοντικές τροφοπενίες. Ακόμη, η
αλατότητα του εδάφους είναι σε επίπεδα μη ανησυχητικά ομοίως και η οργανική ουσία.
Σε γενικές γραμμές υπογραμμίζεται η υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε
Ανθρακικό ασβέστιο, γεγονός που σημαίνει πιθανά προβλήματα με τα μικροθρεπτικά
συστατικά όπως ο Σίδηρος και ο Φώσφορος. Για να μην υπάρχουν μακροπρόθεσμα
εδαφολογικά προβλήματα θα πρέπει να υπάρξει διατήρηση της οργανικής ουσίας.
Τέλος, η μηχανική σύσταση του εδάφους είναι αρκετά «βαριά», γεγονός που
συνιστά προβλήματα στράγγισης, δηλαδή «ασφυξία» που προμηνύει προβλήματα
ανάπτυξης, πιθανά σαπίσματα, ανα συγκεκριμένα σημεία του δέντρου, όπως στους
λαιμούς (δηλαδή, στα σημεία επαφής της επιφάνειας του εδάφους με τον κορμό του
δέντρου, αποτελώντας το κατώτερο τμήμα του κορμού) και στις ρίζες τον δέντρων.

4. Παρουσίαση Τεχνολογικού Μοντέλου/Αισθητήρες εδάφους
4.1. Υλοποίηση μοντέλου
Για την κατασκευή του τεχνολογικού αρχιτεκτονικού πεδίου, στην παρούσα
ερευνητική εργασία, χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα ειδικής χρήσης κατασκευής
αισθητήρων καθώς και η ανάδειξη αυτών στο IoT (Internet of Things), διότι, παρέχεται
μία εικονική ιδεολογική πραγματικότητα με πολλά ορόσημα ώστε να υλοποιηθεί η
λειτουργικότητα και το συνδυασμός όλων των παρακάτω συσκευών. Συνεπώς, για την
παρούσα μελέτη χρειάστηκαν:
1) Soil Moisture Sensor and Hygrometer Module for Arduino
Αυτός είναι ένας απλός αισθητήρας υγρασίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την ανίχνευση της υγρασίας του εδάφους, όταν η έλλειψη νερού στο έδαφος και η
μονάδα εξάγει υψηλή, ενώ η έξοδος χαμηλή στάθμη. Για παράδειγμα, με τη χρήση του
αισθητήρα αυτού, παράγεται μια συσκευή αυτόματου ποτίσματος.

Figure 11: Soil Moisture and Hygrometer Module for
Arduino

Πρόκειται δηλαδή, για έναν αισθητήρα υγρασίας εδάφους, ο οποίος παίζει έναν
ιδιαίτερο και ταυτοχρόνως σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους συστήματα γεωργίας.
Τονίζεται, ότι η υγρασία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη μίας
καλλιέργειας και πόσο μάλλον για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών άρδευσης των
ελαιόδεντρων

2) Waterproof Temperature Sensor DS18B20 2M
Αυτό το προϊόν είναι ένα τσιπ DS18B20, αισθητήρας θερμοκρασίας 3
καλωδίων. Χρησιμοποιείται σε πολλά θερμόμετρα, θερμοστάτες και άλλους
κανονισμούς. Υψηλής ποιότητας σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα

Figure 12: Sensor of Temperature

Πρόκειται δηλαδή, για έναν αισθητήρα θερμοκρασίας

εδάφους, όπου το

κόστος του όπως και η ενεργειακή του κατανάλωση είναι χαμηλή. Είναι δηλαδή μια
αντίσταση τύπου θερμίστορ η οποία επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και περιέχει
μόνο ένα micro-chip που κάνει την μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακού, μεταδίδοντας
πληροφορίες θερμοκρασίας και υγρασίας. Το σήμα έχει μεγάλη εμβέλεια μετάδοσης
που το καθιστά έγκυρο και αξιόπιστο.

3) Arduino MKR WIFI 1010
Το αναπτυξιακό κύκλωμα MKR WIFI 1010 είναι μια σημαντική βελτίωση στο
MKR 1000 WIFI. Είναι εξοπλισμένο με μια μονάδα ασύρματης σύνδεσης ESP32
κατασκευασμένης από το U-BLOX. Αυτό το αναπτυξιακό κύκλωμα έχει ως στόχο
να επιταχύνει και να απλοποιήσει την προτυποποίηση και να μειώσει το “time to
market” των εφαρμογών IoT που βασίζονται σε ασύρματη διασύνδεση WiFi και
τεχνολογίες Νέφους (cloud), χάρη στην ευελιξία της μονάδας ασύρματης
σύνδεσης ESP32 και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Figure 13: Arduino MKR

Πιο συγκεκριμένα, η συσκευή Arduino MKR1010 έχει σχεδιαστεί για να
προσφέρει μια πρακτική, οικονομική και αποδοτική λύση για τους κατασκευαστές που
επιδιώκουν να προσθέσουν συνδεσιμότητα Wi-Fi και IoT λειτουργικότητα στις
εφαρμογές τους με ελάχιστη προηγούμενη εμπειρία σε θέματα δικτύων. Η συσκευή
αποτελεί μέλος της οικογένειας SmartConnect Atmel Wireless και είναι ειδικά
σχεδιασμένη για την υποστήριξη εφαρμογών και συσκευών IoT.
Το Arduino MKR1010 αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα:
•

SAMD21 Cortex-M0 + 32bit, που είναι μία χαμηλής κατανάλωσης ARM MCU

•

U-BLOX NINA-W10 Series Low Power 2.4GHz IEEE® 802.11 b/g/n Wi-Fi

•

ECC508 Crypto/Authentication μηχανισμός βασισμένος σε κρυπτογραφικές
μεθόδους Ελλειπτικών Καμπυλών
Ο σχεδιασμός του MKR1010 περιλαμβάνει, επίσης, ένα κύκλωμα φόρτισης

μπαταριών Li-Po το οποίο επιτρέπει στο Arduino/Genuino MKR1010 να λειτουργεί με
μπαταρία ή και εξωτερική πηγή τροφοδοσίας 5V, η οποία φορτίζει παράλληλα και την
μπαταρία. Η εναλλαγή από τη μια πηγή τροφοδοσίας στην άλλη πραγματοποιείται
αυτόματα. Η αρχιτεκτονική των 32-bit παρέχει μία ικανοποιητική αποδοτικότητα
υπολογισμών ενώ παρέχεται ένα πλούσιο σύνολο διεπαφών I/O, αναλογικών και
ψηφιακών. Επίσης, το χαμηλής ισχύος Wi-Fi υποσύστημα με το cryptochip παρέχει
λειτουργικότητα για ασφαλή ασύρματη επικοινωνία. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά
καθιστούν το Arduino MKR1010 μία πολύ καλή επιλογή για εφαρμογές που απαιτούν
μεγάλη αυτονομία στη λειτουργία της συσκευής IoT καθώς και ασφαλή ασύρματη
επικοινωνία.
Ειδικότερα, όσον αφορά την προστασία των διακινούμενων δεδομένων και την
ταυτοποίησή της, η συσκευή MKR1010 περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο κύκλωμα
ATECC508A

της

Microchip

που

χρησιμοποιεί

κρυπτογραφικές

μεθόδους

υλοποιημένων στο υλικό για να είναι εφικτή η ασφαλής μεταφορά δεδομένων μέσω
συνδέσεων TLS (Transport Layer Security). Η μονάδα MKR1010 Wifi υποστηρίζει,
επίσης, και ψηφιακά πιστοποιητικά με βάση το SHA-256 έτσι ώστε να μπορεί να
εξακριβωθεί η ταυτότητά της πριν γίνουν δεκτά τα αποτελούμενα στοιχεία από αυτήν
π.χ. σε έξυπνο κινητό τηλέφωνο ή ασύρματο δίκτυο. Δείτε εδώ για πλήρη περιγραφή
των κρυπτογραφικών δυνατοτήτων του ATECC508A και, κατ’ επέκταση, του
MKR1010.
Επίσης,

ο

μικροελεγκτής

Ardurino,

διαθέτει

υποδοχή

βύσματος

εισόδου/εξόδου (IO), καθώς και είναι ικανό να προγραμματιστεί σε διάφορες γλώσσες
προγραμματισμού, γεγονός που το κάνει πολύ άνετο στη χρήση. Στοχεύει στην χαμηλή
κατανάλωση και φυσικά στο χαμηλό κόστος εξαιτίας, του ασύρματου κυκλώματος
υψηλής ολοκλήρωσης που διαθέτει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομη
συσκευή ή μπορεί να επαυξήσει τις WIFI δυνατότητες μιας άλλης συσκευής. Διαθέτει
ακόμη, αρχιτεκτονική εξοικονόμησης ενέργειας με λειτουργικό πραγματικού χρόνου.
Το chip Wi-Fi μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα δίκτυο πλέγματος αισθητήρων όπου

υφίσταται είτε ως κόμβος είτε ως πύλη δικτύου. Έτσι λοιπόν, μπορεί να λειτουργήσει
ως ένας ασύρματος σταθμός, συνδεόμενο σε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης που να
επιτρέπει άλλες συσκευές με δυνατότητα Wi-Fi να μπορούν να συνδεθούν εκεί,
καθιστώντας το κατάλληλο για την υποδοχή του δικτύου. Τέλος, εφαρμόστηκε στην
έρευνα, ώστε να στέλνει μηνύματα και ειδοποιήσεις τις διάφορες τιμές μέτρησης
υγρασίας και θερμοκρασίας, ανα πάσα ώρα/λεπτό/ δευτερόλεπτο.

4) 270 holes breadboard & Μπαταρία Li-Pο - 3.7v 2600mAh
Εύκολο στη χρήση και στη λειτουργία. Mπαταρία, υψηλής ποιότητας, μεγάλη
διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για πείραμα κυκλώματος στα περισσότερα σχολεία. Είναι
ένα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο κυκλώματος στο εργαστήριο. Ασφαλές και
αξιόπιστο, είναι εύκολο και βολικό στη χρήση.

Figure 14: Holes 270 Breadboard

Figure 15: Mπαταρία Συστήματος

5) Φορητό hotspot, Huawei E5576-320

Figure 16: Huawei φορητό hotspot

4.2. Η κατασκευή και η εφαρμογή λήψης και αποστολής παραμέτρων εδάφους
Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η συνδεσμολογία των αισθητήρων στο
αναπτυξιακό κύκλωμα Το MKR WIFI 1010 της Arduino καθώς και της εξωτερικής
μπαταρίας όταν η κατασκευή λειτουργεί σε απομακρυσμένο σημείο επιτηρώντας τις
παραμέτρους του εδάφους. Μετά το σχήμα παραθέτουμε δύο φωτογραφίες της τελικής
κατασκευής.
Στο αριστερό μέρος του σχήματος φαίνεται ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους (του
οποίου το «διχαλωτό» στέλεχος μέτρησης αντίστασης βυθίζεται στο έδαφος) του
οποίου η έξοδος συνδέεται στην αναλογική θύρα Α0 του MKR WIFI 1010 ενώ στο
κάτω δεξιά μέρος φαίνεται ο αισθητήρας θερμοκρασίας (του οποίου ο μεταλλικός
κύλινδρος βυθίζεται στο έδαφος) του οποίου η έξοδος συνδέεται στην ψηφιακή θύρα
D1 του MKR WIFI 1010. Και οι δύο συσκευές αισθητήρων συνδέονται με την
τροφοδοσία 5 Volt (κόκκινα και μαύρα βέλη) του MKR WIFI 1010 όταν το κύκλωμα
τροφοδοτείται από τη θύρα USB του Η/Υ που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της
εφαρμογής επιτήρησης παραμέτρων εδάφους που παρουσιάζεται πιο κάτω. Καθώς η
συσκευή αισθητήρα υγρασίας απαιτεί τάση 3.3 Volt, υπάρχει σύνδεση pull-up της
εξόδου του με την τάση τροφοδοσίας 5 Volt (USB) μέσω μιας αντίστασης 4.7ΚΩ ώστε
να μην καταστραφεί. Η αντίσταση αυτή αφαιρείται όταν η κατασκευή λειτουργεί
απομακρυσμένα και όλες οι τροφοδοσίες γίνονται μέσω της μπαταρίας στα 3.3 Volt.
Το MKR WIFI 1010, όπως προαναφέραμε, φέρει συσκευή ασύρματης σύνδεσης με
γειτονικού router έτσι ώστε να μπορεί να αποστέλλει, μέσω Διαδικτύου, τα δεδομένα
που συλλέγονται από τους δύο αισθητήρες σε εφαρμογή Διαδικτύου των Πραγμάτων
(Internet of Things – IoT) σε υπηρεσία Νέφους (Cloud) με στόχο την συγκέντρωση,
επεξεργασία, αποθήκευσή και διαμοίρασή τους τους. Η συσκευή ασύρματης σύνδεσης
WiFi και η κεραία είναι τα δύο μεταλλικά blocks, αντίστοιχα, που φαίνονται στο κάτω
μέρος του MKR WIFI 1010.

Figure 17: Η κατασκευή συλλογής και αποστολής
δεδομένων εδάφους

Ο κώδικας της εφαρμογής συλλογής και αποστολής στοιχείων εδάφους είναι ο εξής:
#include <WiFiNINA.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <ArduinoHttpClient.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ALARM_TEMP_LOW 5
#define ALARM_TEMP_HIGH 36
#define ALARM_MOIST_LOW 30
#define ALARM_MOIST_HI 90
#define BLOB_SIZE 100
// Definitions pertaining to the temperature sensor - Connect sensor output to Digital
Pin 1
#define ONE_WIRE_BUS 1
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Definitions pertaining to the moisture sensor - device 1 (we can connect multiple
devices to the analog pins of the board)
int sensorPin = A0;
int sensorValue;
int limit = 300;
// *********************** WIA IoT Platform definitions - START ***********
const char* device_secret_key = "d_sk_baKh8KbAWAMUyNgUYIsm0O0g"; //
Taken from WIA dashboard
// Wia API parameters
char server[] = "api.wia.io";
char path[] = "/v1/events";
int port = 80;
// *********************** WIA IoT Platform definitions - END ***********
WiFiClient client;
int status = WL_IDLE_STATUS;
HttpClient httpClient = HttpClient(client, server, port);
StaticJsonDocument<200> jsonBuffer;
JsonObject root = jsonBuffer.to<JsonObject>();
// **************** GENERIC DEFS - START ***************************
#define PAUSE_TIME 4000 // The time, in milliseconds, between successive posts to
the IoT platform

// **************** GENERIC DEFS - END ***************************
// *********************** WiFi CONNECTION DEFS - START ***********
const char WIFI_SSID[] = "OTE7A3E09"; // WiFI ssid
const char WIFI_PASS[] = "0437342360924320"; //WiFI password
//const char WIFI_SSID[] = "cti-wireless"; // WiFI ssid
//const char WIFI_PASS[] = "";
//const char WIFI_SSID[] = "VodafoneMobileWiFi-24DE74"; // WiFI ssid
//const char WIFI_PASS[] = "4998241413"; //WiFI password
// *********************** WiFi CONNECTION DEFS - END ***********
void setup() {
delay(2000);
Serial.println("Ready!");
sensors.begin();
Serial.begin(9600);
// The following while-loop should be REMOVED if the device is operated on battery
!!!!!
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
}
// The following setting concerns the moisture sensor - device 1
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.println("Starting WiFI connection to Wia!");
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
// don't continue:
while (true);
}
// attempt to connect to WiFi network:
while (status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
// printWifiStatus();
Serial.println(WIFI_SSID);
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
Serial.print("Status: ");
Serial.println(String(status));
if (status != 3)
Serial.print("Not connected to WiFi!");

else
{
Serial.print("Connected to WiFi!");
Serial.print("Connected to WiFi!");
}
}
}
void loop()
{
char outputblob[BLOB_SIZE];
float temp, moist;
delay(2000); // Continue after short delay
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
temp = sensors.getTempCByIndex(0);
// Check if reading was successful
if (temp == DEVICE_DISCONNECTED_C)
Serial.println("Error to reading data");
// The following concerns the moisture sensor - device 1
sensorValue = analogRead(sensorPin);
// Convert value to percentage.
moist = 100.0 - ((float )sensorValue /1023.0) * 100.0 ;
// Create buffer with temperature and humidity measurements.
sprintf(outputblob, "Temperature is %f and humidity is %f percent.", temp,
moist);
Serial.println("Temperature:");
Serial.println(temp);
Serial.println("Humidity:");
Serial.println(moist);

// We now chack for extreme temperature and/or humidity values and raise an
ALARM if necessary.
if ((temp <= ALARM_TEMP_LOW ) || (temp >= ALARM_TEMP_HIGH) || (moist
<= ALARM_MOIST_LOW) || (moist >= ALARM_MOIST_HI))
root["name"] = "ALARM";
else
root["name"] = "NORMAL";
// Now place the temperature and moisture values in the Json structure.
root["data"] = outputblob;
if (client.connect(server, port))

postToWia(root);
else
// if you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");
}
// The following functions sends temperature and humidity data to the IoT cloud
platform WIA
void postToWia(JsonObject& data) {
String dataStr = "";
serializeJson(data, dataStr);
httpClient.beginRequest();
httpClient.post(path);
httpClient.sendHeader("Content-Type", "application/json");
httpClient.sendHeader("Content-Length", dataStr.length());
httpClient.sendHeader("Authorization", "Bearer " +
String(device_secret_key));
httpClient.beginBody();
httpClient.print(dataStr);
httpClient.endRequest();
client.flush();
}

Ειδικότερα, η τελευταία συνάρτηση, postToWia (JsonObject & data), αποτελεί και το
σύνδεσμο μεταξύ του MKR WIFI 1010 και των δύο αισθητήρων του, που βρίσκονται
σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο και επιτηρούν παραμέτρους του εδάφους και του
Νέφος δηλαδή τις διαδικτυακές πλατφόρμες που λαμβάνουν τα στοιχεία που
αποστέλλουν, μέσω του Διαδικτύου, οι απομακρυσμένες συσκευές αισθητήρων όπως
αυτή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. Η
συνάρτηση αυτή αποστέλλει, διαδικτυακά, τα δεδομένα (μετρήσεις θερμοκρασίας και
υγρασίας) ως περιεχόμενα ενός αντικειμένου Json1 κατάλληλα δομημένου για
αυτοματοποιημένη επεξεργασία από τον παραλήπτη.
Πιο συγκεκριμένα, για τους στόχους της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η πλατφόρμα
Διαδικτύου των Πραγμάτων Wia (https://www.wia.io/). Διερευνήθηκαν διάφορες

Η JSON είναι μια δημοφιλής μορφή ανταλλαγής δεδομένων που χρησιμοποιείται από API (διεπαφές
προγραμματισμού εφαρμογών). Η JSON μας επιτρέπει να «συσκευάζουμε» μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε
ένα τμήμα κειμένου και μετά να το στέλνουμε σε μια άλλη διαδικτυακή υπηρεσία. Όλες οι τιμές δεδομένων
έχουν ονόματα, τα οποία αναφέρονται ως κλειδιά, και συνδυάζονται με ειδικούς χαρακτήρες όπως άνω και
κάτω τελεία (:) και αγκύλες ({ και }) για να σχηματίζουν αντικείμενα δεδομένων.
1

παρόμοιες πλατφόρμες όμως η Wia κρίθηκε ως η απλούστερη, όσον αφορά την
ανάπτυξη της εφαρμογής της εργασίας, και η οικονομικότερη καθώς δεν εμπεριείχε
κάποιο κόστος. Μία πιο επαγγελματική χρήση της κατασκευής και εφαρμογής της
παρούσας εργασίας θα απαιτούσε την χρήση μιας πιο σύνθετης πλατφόρμας
Διαδικτύου των Πραγμάτων με πιο προηγμένες δυνατότητες λήψης και επεξεργασίας
δεδομένω, με καταβολή ενός (μικρού, γενικά), χρηματικού ποσού ως κόστος χρήσης
της πλατφόρμας κα των δυνατοτήτων της.
Όσον αφορά την πλατφόρμα Wia, η εφαρμογή που συνδέεται με την εφαρμογή που
λειτουργεί στο MKR WIFI 1010 και συλλέγει δεδομένα εδάφους, είναι απλή και
αποτελείται από ένα σύνολο triggers και events. Τα events απεικονίζουν στην οθόνη
δεδομένα μόλις αυτά σταλούν από το MKR WIFI 1010 και παραληφθούν από την
πλατφόρμα Wia. Τα triggers ελέγχουν τα δεδομένα για την ύπαρξη κάποιων συνθηκών
οι οποίες αν είναι αληθείς, τότε πυροδοτούν μια σειρά από λειτουργίες μία από τις
οποίες, η οποία χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, είναι η
αποστολή email σε δοσμένη διεύθυνση ή SMS σε δοσμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.
Τα triggers αυτά είναι χρήσιμα έτσι ώστε να ενημερώνουν αυτόματα και άμεσα τους
ενδιαφερόμενους για συνθήκες, στο επιτηρούμενο έδαφος, που απαιτούν προσοχή
όπως υψηλή θερμοκρασία (καύσωνας) ή μικρή υγρασία (λειψυδρία).
Στις δύο πιο κάτω εικόνες παρουσιάζουμε την εφαρμογή σε λειτουργία πραγματικών
συνθηκών. Χρησιμοποιήσαμε μία γλάστρα με χώμα στην οποία υπήρχε ένα φυτό:

Figure 18: Εφαρμογή αισθητήρα σε χώμα

Figure 19: Eφαρμογή αισθητήρων μετά το πότισμα

Παρατηρήστε τους δύο εμφυτευμένους αισθητήρες: με το μαύρο καλώδιο συνδέεται ο
αισθητήρας θερμοκρασίας και με το λευκό ο αισθητήρας υγρασίας.
Πριν ποτιστεί το φυτό, η εικόνα στον υπολογιστή μας ήταν η εξής, μετά από διαδοχικές
αποστολές μετρήσεων από την συσκευή προς την πλατφόρμα νέφους Διαδικτύου ων
πραγμάτων Wia:

Figure 20: Αποτελέσματα στο IoT

Στην οθόνη βλέπουμε πάνω αριστερά τα δεδομένα που αποστέλλονται ως μηνύματα
από τη συσκευή στο IDE (C compiler) της Arduino έτσι ώστε να ενημερώνεται ο
προγραμματιστής από τη συσκευή για την κατάσταση και τις μετρήσεις της αλλά και,
γενικότερα, για τη λειτουργία της όταν ακόμη είναι στο στάδιο της ανάπτυξης.
Κάτω αριστερά φαίνεται ο κώδικας στο IDE της Arduino ο οποίος έχει μεταφραστεί
και μεταφορτωθεί στο αναπτυξιακό σύστημα με τον MKR WiFi 1010.
Στο δεξί μέρος της οθόνης βλέπουμε τα δεδομένα, δηλαδή θερμοκρασία και υγρασία
εδάφους, που αποστέλλονται από το αναπτυξιακό σύστημα στην πλατφόρμα Wia.
Σημειώνουμε ότι την οθόνη αυτή μπορούμε να επιτηρούμε από οποιοδήποτε σημείο
στη γη μέσω σύνδεσης διαδικτύου οπότε να έχουμε μία εικόνα, σε πραγματικό χρόνο,
των συνθηκών εδάφους σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο ή καλλιέργεια.

Figure 21: Αποτελέσματα πριν το πότισμα

Παρατηρήστε ότι η υγρασία είναι χαμηλή, γύρω στο 23%, οπότε φαίνεται ένα ALARM
μήνυμα ώστε να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Η θερμοκρασία είναι στους 22,7 βαθμούς
Κελσίου, κανονική δηλαδή.
Μετά το πότισμα, όμως, έχουμε την εξής εικόνα:

Figure 22: Αποτελέσματα μετά το πότισμα

Παρατηρήστε, τώρα, ότι η υγρασία ανέβηκε στο 58% περίπου οπότε το ALARM
αντικαταστάθηκε από το μήνυμα NORMAL, καθ’ όλη τη διάρκεια λήψης και
αποστολής τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας (κάθε 2 με 3 δευτερόλεπτα περίπου). Το
διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών λήψεων και αποστολών μπορεί να οριστεί από τον
προγραμματιστεί (στον κώδικά μας είναι 2 δευτερόλεπτα).
Τέλος, υλοποιήσαμε και το email alert με χρήση των δυνατοτήτων trigger της
πλατφόρμας WIA:

Figure 23: Συστήματα ALARM σε Ε-mail/SMS

Με το trigger αυτό, κάθε φορά που έρχεται στην πλατφόρμα ένα μήνυμα ALARM
αποστέλλεται, αυτόματα, ένα email σε κάποιον που μπορεί να αντιμετωπίσει την
κατάσταση που προέκυψε (π.χ. με το να ανοίξει, απομακρυσμένα, ένα σύστημα
αυτόματου ποτίσματος, αν η υγρασία είναι χαμηλή). Ομοίως υπάρχουν triggers που
αποστέλλουν SMS.

4.3. ∆ιαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)
Το ∆ιαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) περιγράφει ένα δίκτυο
φυσικών αντικειμένων οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι με αισθητήρες, internet,
λογισμικό και άλλες τεχνολογίες με σκοπό τη σύνδεση και την ανταλλαγή́ δεδομένων
με άλλες συσκευές. Συγκεκριμένα διαπραγματευόμαστε για το Γεωργικό δίκτυο των
πράγματων το όποιο παρέχει τα παρακάτω:
•

Αισθητήρες για σάρωση εδάφους και υγρασίας, φως,

και διαχείριση

θερμοκρασίας.
•

Τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών όπως είναι η δικτύωση και το παγκόσμιο σύστημα
θέσης (GPS).

•

Υλικό και λογισμικό για εξειδικευμένες εφαρμογές κ Το MKR WIFI 1010 αι για
ενεργοποίηση πράξεων, αυτοματισμού που βασίζονται σε διαδικτύου των
πραγμάτων (IoT).

•

Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, άμεσης μετάδοσης για λήψη αποφάσεων,
παρατήρηση, έλεγχο και προβλέψεις.

4.4. Πλεονεκτήματα του ∆ιαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ)
Σε γενικές γραμμές μία διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να συνδέσει και να
αναπτύξει προγράμματα σε μειωμένο χρόνο, άμεσα και αποτελεσματικά. Παρακάτω
παρατίθενται μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διαδικτύου των
πραγμάτων, προς το αποτέλεσμα μίας γεωργικής «έξυπνης» και αναπτυσσόμενης
καλλιέργειας.
•

Κοινοτική Γεωργία: Η γεωργία αυτή υφίσταται κυρίως σε αγροτικές περιοχές και
αποτελεί ένα σύνολο δικτύων που συνδέει κατευθείαν τον παραγωγό με τον
καταναλωτή.

•

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: H χρήση καινοτόμων ιδεών και ανάλογων
πρακτικών τεχνολογικών εφαρμογών, μπορούν να καταστήσουν τον γεωργικό
τομέα αρκετα ανταγωνιστικό ως προς την ζήτηση και προσφορά τροφίμων.

•

Εξοικονόμηση κόστους: Η ικανότητα του διαδικτύου των πραγμάτων για
καταγραφή δεδομένων και παρατήρηση, μπορεί να συμβάλει θετικά στην μειώσει
κόστους διαφόρων συσκευών και εξοπλισμού. Μπορεί ακόμη να συμβάλει στην
εξοικονόμηση χρόνου, σε περίπτωση που αντιληφθεί κάτι μη ανάλογο με τα
σύνηθες καταγεγραφόμενα δεδομένα.

•

Λειτουργική αποτελεσματικότητα: Η ιδιότητα αυτή μπορεί να αφορά όχι μόνο του
γεωργούς αλλά και τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων του εκάστοτε γεωργικού
τομέα.

•

Ευαισθητοποίηση: Εξαιτίας του χαμηλού κόστους και στα χαμηλά ποσοστά
ενέργειας που σπαταλά.

•

∆ιαχείριση περιουσιακών στοιχείων: Η ρεαλιστική απεικόνιση των πραγμάτων σε
πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση ασφάλειας περιουσιακών στοιχείων και
έγκαιρη παρέμβαση.

•

Επιχειρηματικά μοντέλα: Χρήση νέων τεχνολογικών μέσων, ανταποκρινόμενα
στην πραγματικότητα, δημιουργία, καταγραφή και συγκέντρωση τεχνολογικών
δεδομένων για τον κάθε αγρό.

•

Εντοπισμός: IoT devices, βελτιστοποίηση πόρων, περιθώρια για περαιτέρω κέρδος.

•

Ενεργειακή Απόδοση: Στην εποχή της περιβαλλοντικής συνείδησης και τις
επιτακτικής εφαρμογής κοινωνικής ευθύνης, η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και
η ανούσια σπατάλη φυσικών και μη πόρων, καθιστούν δεδομένη την προστασία
του περιβάλλοντος.

•

Προστασία Προσωπικών ∆δεδομένων: Διασύνδεση απορρήτου από άκρο σε άκρο.
Επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται σε την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.

4.4. Παρακολούθηση καλλιέργειας μέσω αισθητήρων
Οι αισθητήρες είναι μηχανισμοί αυτόματης δειγματοληψίας και ταχείας
μέτρησης. Υφίστανται σε διάφορες κατηγορίες αισθητήρων όπως σoδειάς, αγρoύ,
εδάφoυς, φυτών, εντόμων ή άλλων προσβολών.
Οι ειδικοί αισθητήρες τοποθετούνται στα αγροτεμάχια και συλλέγουν
πληροφορίες για θερμοκρασία, υγρασία, καιρικές συνθήκες, ασθένειες κ.ά. Με τη
λειτουργία τέτοιων κατασκευών, κάθε παραγωγός μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε
μια σειρά ενεργειών για τον αγρό πληροφοριών που σχετίζονται με την φυσιολογική
αειφορία και τις πρόσθετες ανάγκες της καλλιέργειάς του.

Τύπος 1
Αναπτυγμένες οικονομίες:
Ευρωπαική Ένωση
ΗΠΑ
Eλλάδα

Τύπος 2
Αναπτυγμένες οικονομίες με
ελάχιστη
οικονομική υποστήριξη:

Διαχωρισμός
Αγροτικών
Περιοχών

Αυστραλία
Νέα Ζηλανδία
Νότια Αμερική

Τύπος 3
Αναπτυσσόμενες οικονομίες με
κεντρικά δομημένη γεωργία:

Τύπος 3
Αναπτυσσόμενες οικονομίες με
μικρής κλίμακας γεωργία:

Xώρες του τρίτου Κόσμου μόνο για
μεγάλες Καλλιέργειες

Χώρες του τρίτου Κόσμου για πολύ
μικρες Καλλιέργειες

Figure 24: Διαχωρισμός Αγροτικών Περιοχών ανά τον Κόσμο, Πηγές (Stoorvogel et
al., 2000, 2004), (McBratney et al., 2005).

4.5. Προσφερόμενες υπηρεσίες για του αισθητήρες της εξεταζόμενης περιοχής
Ευφυής γεωργία σε 4 βασικές διαστάσεις
1. Καταγραφή
2. Καλλιέργεια
3. Έλεγχος/Παρατήρηση
4. Αγροτεμάχιο/Προϊόν
Ουσιαστικά, η διάσταση της καταγραφής θα αξιοποιείται με σκοπό να παρέχει
στους χρήστες μία πιο ειδική, ρεαλιστική και επίκαιρη εικόνα της καλλιέργειας
δηλαδή, της κατάστασης του εδάφους σημείο προς σημείο. Η κατάσταση των φυτών
και του εδάφους θα προβάλλονται με τη μορφή τιμών ανά συγκεκριμένο χρόνο στην
εφαρμογή του δικτύου των πραγμάτων. Υπογραμμίζεται, πως οι τιμές αυτές είναι
υψίστης σημασίας διότι μπορούν να αξιοποιηθούν σε συνδυασμό με πληροφορίες
άλλων ατμοσφαιρικών και εδαφικών καταγραφών. Ακόμη, με την καταγραφή θα
δίνεται μία συνολική εικόνα των καλλιεργειών και του αγρού ανά διαφορετική περίοδο
καλλιέργειας. Είναι μία μορφή πληροφοριακού συστήματος όπου βοηθά στην
εξοικονόμηση ενέργειας και χρήματος. Οι διαδικασίες αυτές θα αποτελέσουν
σημαντικό

μέρος

ενός

εκτεταμένο

πανελλαδικού

δικτύου

μετρήσεων

και

περιβαλλοντολογικών παραμέτρων, ενδεχομένως, οπουδήποτε στον πλανήτη.
Η διάσταση της καλλιέργειας θα παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες και
δεδομένα για συγκεκριμένα σημεία μέσα στους αγρούς ανά συγκεκριμένη χρονική
στιγμή και αδιάλειπτα. Ακόμη, θα συνδυάζονται με τις πληροφορίες που ήδη θα έχουν
συλλεχθεί από τις υπόλοιπες διαστάσεις του συστήματος και θα μπορούν να
ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες του αγροτεμαχίου για μια ποιοτική έγκαιρη και ποσοτική
πρόβλεψη της παραγωγής τους.
Η διάσταση της παρατήρησης, θα επιτρέπει με διακριτό τρόπο την καταγραφή
έγκυρων πληροφοριών για την ποιότητα και την πορεία της καλλιέργειας διαμέσου των
επιτόπιων παρατηρήσεων της δειγματοληψίας. Ακόμη, η εκάστοτε παραγωγή και
γεωργικοί σύμβουλοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσω των smartphones ή των φορητών
υπολογιστών να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την καλλιέργεια για πιθανόν προσβολή
από ασθένειες, εχθρούς καταμέτρηση εντόμων κ.λπ.
Τέλος το αγροτεμάχιο δηλαδή η παραγωγή με τη μορφή ψηφιακών δεδομένων και
τιμών και μέσω των κινητών συσκευών θα δίνει στον καλλιεργητή με γρήγορο και
εύκολο τρόπο τις καλλιεργητικές εργασίες ώστε, να μπορεί να λειτουργήσει σωστά η

γεωργία ακρίβειας και να οδηγεί στην καλύτερη δυνατή λήψη αποφάσεων για όλα τα
καλλιεργητικά ζητήματα.

4.6. Χαρτογράφηση εξεταζόμενης περιοχής (GIS)

Figure 25: Χάρτης Γενικής Γεωλογίας Πελασγίας Φθιώτιδας

Η εξεταζόμενη περιοχή, όπως αναγράφεται και στον παραπάνω Γεωλογικό
χάρτη, αποτελείται κυρίως από εδαφικά στοιχεία, «Μάργες, Άργιλοι, Χάλκινες και

Ψαμμίτες». Τα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται στα ιζηματογενή πετρώματα, δηλαδή
αυτά τα πετρώματα δημιουργούνται από απόθεση ή καταβύθιση υλικών που
βρίσκονται σε αιώρηση η διάλυση στο νερό ή στον αέρα.
•

Ψαμμίτες: Συμπαγές πέτρωμα που προκύπτει από διαγένεση της άμμου.
Τοσυνδετικό υλικό ποικίλει, και χαρακτηρίζει το πέτρωμα (χαλαζιακό,
ασβεστιτικό, αργιλικό).

•

΄Aργιλοι: Kλαστικό ίζημα που αποτελείται κατά το πλείστων από ορυκτά της
αργίλoυ (καoλινίτης, μοντμoριλλονίτης, ιλλίτης) και χλωρίτη.

•

Μάργα: Iζηματογενής σχηματισμός, που χημικά και ορυκτολογικά κυμαίνεται
μεταξύ ασβεστολίθου και αργίλου

Συμπερασματικά, στην περιοχή παρατηρούνται αισθητές ποσότητες ασβεστόλιθου,
γεγονός που αποτελεί και αιτιολογεί την εκτεταμένη αειφορία της ελιάς.

Figure 26: Χαρτογράφηση Δήμου Στυλίδας, πηγή: Χ. Χαλκιάς, Αναπληρωτής
Καθηγητής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Στο χάρτη αυτό παρατηρούνται αναλυτικά οι διάφορες τοπογραφικές τομές του
Δήμου Στυλίδας, σε μία ρεαλιστική αναπαράσταση των συστημάτων GIS. Σκόπιμο να
αναφερθεί, πως τα χρώματα ανοιχτού πρασίνου και μπλε (όπου και κυριαρχεί),

αναλογούν στις πλούσιες βλαστήσεις ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή της Φθιώτιδας.
Τέλος, το σκούρο ροζ χρώμα που επικρατεί επίσης, αναλογεί σε δασικές εκτάσεις χωρίς
κάποια ιδιαίτερη καλλιέργεια.

5. Οικονομικός Σχεδιασμός
5.1. SWOT Ανάλυση της εξεταζόμενης περιοχής
Δυνατά σημεία
 Πρωτότυπη υλοποίησή αρχιτεκτονικού μοντέλου προσαρμοσμένο στην
Γεωργία Ακριβείας για τον τόπο.
 Τοποθεσία εφαρμογής αισθητήρων σε πλεονεκτική θέση.
 Υψηλή ετήσια παραγωγή, προϊόν εκλεκτό για κατανάλωση.
 Ευφορία εδάφους ως προς τα θρεπτικά συστατικά και ως προς τις
φυσικοχημικές ιδιότητες.
 Κοινωνική ευθύνη, με εγκαταστάσεις φιλικές, ως προς το περιβάλλον.
 Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση σπατάλης πρώτων υλών.
 Διευκόλυνση των ιδιοκτήτων αγρών στην επίβλεψη και στην επιστασία των
αγρών, εξαιτίας της εφαρμογής της Γεωργίας ακριβείας.
Αδύνατα σημεία
 Έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού για την πλήρη κάλυψη της περιοχής.
 Μη επαρκής γνώση και επιμόρφωση ιδιοκτητών αγροτεμαχίων για θέματα
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επίλυση τεχνικών προβλημάτων.
 Νοοτροπία ιδιοκτητών προσαρμοσμένη σε παλαιότερες στρατηγικές
εκμετάλλευσης εδαφών, μη εκσυγχρονισμένες.


Ακατάπαυστη Λίπανση καρπών μη σεβόμενη το περιβάλλον για γρηγορότερη
παραγωγή.( νοοτροπία ανθρώπων).

 Ανεπαρκής πληροφόρηση και κρατική πολιτική προώθησης αγροτικών
προϊόντων και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ευκαιρίες
 Προώθηση προϊόντων σε εξωτερικό αλλά και στον ελλαδικό χώρο, λόγω του
«κενού», της έλλειψης επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής
τυποποίησης και εμφιάλωσης των προϊόντων.
 Πλεονεκτική θέση αγροτεμαχίων και από άποψη χερσαίας πρόσβασης
(Κεντρική Ελλάδα) και από θαλάσσια ύδατα, (Μαλιακός κόλπος).
 Συνεχόμενη ανάπτυξη και φύτευση καρπών.
 Τάση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για στροφή στην ανάπτυξη του
πρωτογενούς τομέα.
 Ανάπτυξη του Αγροτουρισμού για την περιοχή, αύξηση της επισκεψιμότητας,
καθώς το βασικό προϊόν παραγωγής είναι η ελιά.
Απειλές
 Παγκόσμια Πανδημία Covid-19 και αισθητός περιορισμός μετακινήσεων και
δραστηριοποίησης στην περιοχή.
 Οικονομική Κρίση και συνολική μείωση εισοδήματος του πληθυσμού.
 Έλλειψη κουλτούρας στην υλοποίηση νέων εκσυγχρονισμένων τεχνολογικών
μέσων παραγωγής.
 Μη επαρκής προβολή της περιοχής από τους τοπικούς φορείς, εξαιτίας
μειωμένης χρηματοδότησης. (συγχώνευση Καλλικράτη).
 Κλιματική αλλαγή, ακραία φυσικά/καιρικά φαινόμενα με αρνητικό αντίκτυπο
στον καρπό της ελιάς.

5.2. Κόστος νέας επένδυσης
Για την ερευνητική περιοχή των σαράντα (40) στρεμμάτων καθώς και για την
πλήρη κάλυψη των χιλίων εξακοσίων (1.600) ελαιόδεντρων το κόστος κατασκευής
για την ανάλυση των χημικών και φυσικών στοιχείων του εδάφους, την εφαρμογή και
τη τοποθέτηση των αισθητήρων εδάφους, αναλύεται με την παρουσίαση του παρακάτω
πίνακα.
Για τις ανάγκες της παρούσας ερευνητικής διπλωματικής εργασίας,
χρησιμοποιήθηκαν μόνο δύο αισθητήρες εδάφους, (υγρασίας και θερμοκρασίας).

Γεγονός,

που κάνει την τεχνολογική κατασκευή πιο οικονομική. Βέβαια, θα

μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλοι εδαφικοί αισθητήρες, όπως αυτοί του
pH, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας κ.τ.λ., φυσικά με ανάλογο, αυξανόμενο κόστος.

Πίνακας 10: Πίνακας κόστους κατασκευής

Συσκευές Χρήσης

Κόστος/τεμάχιο σε ευρώ

1. Arduino MKR WIFI 1010 (σύστημα
μικροελεγκτή)

35 €

2. Soil Moisture Sensor and Hygrometer
Module for Arduino (αισθητήρας υγρασίας
εδάφους)

3€

3. Waterproof Temperature Sensor DS18B20
2M (αδιάβροχος αισθητήρας θερμοκρασίας
εδάφους)

3€

4. Huawei E5576-320 (φορητό Hotspot)

60 Ευρώ η συσκευή + 10 Ευρώ κόστος SIM

5. Li-Pο - 3.7v 2600mAh (επαναφορτιζόμενη
μπαταρία πολυμερών λιθίου χωρητικότητας
2600mAh)

18 €

6. 270 holes breadboard (πλακέτα δοκιμών
270 οπών)

2.5 €

Σύνολο

131,5 €

Συσκευές Χρήσης

Κόστος/τεμάχιο σε ευρώ

Τα (5) και (6) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήματος και τις
δοκιμές και δεν υπολογίζονται στα κόστη πιο κάτω. Υποθέτουμε ότι ο αριθμός των
δένδρων στην υπό κάλυψη έκταση είναι ίσος με 700. Υποθέτουμε, επίσης, ότι τα 700
δένδρα έχουν τοποθετηθεί σε μία κανονική διάταξη πλέγματος (grid) με το σχήμα

ορθογωνίου παραλληλογράμμου, 25 επί 28 σημείων, στα οποία βρίσκονται τα 700
δένδρα. Θεωρώντας μια μέση απόσταση 7 μέτρων μεταξύ δύο δένδρων, το πλέγμα
αυτό έχει διαστάσεις 24×7=168 μέτρα (πλάτος) και 27×7=189 μέτρα (μήκος).
Υποθέτοντας ότι ένα φορητό Hotspot καλύπτει, επαρκώς, ακτίνα δράσης περίπου 70
μέτρων γύρω από αυτό, χρειαζόμαστε (168/70)×(189/70)≅7 hotspots για την πλήρη
κάλυψη των δένδρων και του εδάφους γύρω από το καθένα. Συνεπώς, το κόστος των
φορητών Hotspots είναι 7×70=490 Ευρώ.
Τέλος, όσον αφορά την εγκατάσταση της συσκευής MKR1010 με τις δύο
συσκευές αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους, το συνολικό κόστος των
οποίων είναι 41 Ευρώ, Πιστεύουμε ότι αυτές οι διατάξεις συσκευής και αισθητήρων
μπορεί να τοποθετηθούν σχετικά αραιά στην υπό κάλυψη έκταση, καθώς η υγρασία
και θερμοκρασία το εδάφους δεν αναμένεται να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις
μεταξύ διαφορετικών περιοχών μιας έκτασης 40 στρεμμάτων, όπως είναι η έκταση που
εξετάζουμε. Θα προτείναμε, την τοποθέτηση μιας διάταξης ανά περιοχή διαστάσεων
50×50 μέτρων. Ο αριθμός των περιοχών αυτών στην εξεταζόμενη διάταξη δένδρων
διαστάσεων 168×189 μέτρων είναι ίσος με (168 × 189)/(50×50) ≅ 13. Το συνολικό
κόστος των 13 αυτών διατάξεων είναι 13×41=533 Ευρώ.
Με βάση τα πιο πάνω, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της προτεινόμενης υποδομής
είναι:
490 + 533 = 1023 €

Τέλος, όσον αφορά την τροφοδοσία της διάταξης MKR1010 με τις συσκευές
αισθητήρες και το Hotspot, προτείνουμε την χρήση ενός καλού ηλιακού powerbank
κόστους γύρω στα 50 Ευρώ για αδιάλειπτη λειτουργία και φόρτιση μέσω ηλιακής
ενέργειας. Συνεπώς, χρειαζόμαστε 13 (διατάξεις MKR1010) + 7 (Hotspots) ή 20
συσκευές ηλιακά powerbank με κόστος 20 × 50 = 1000 Ευρώ. Κατά συνέπεια, το
συνολικό κόστος της υποδομής μαζί με τις συσκευές κάλυψης των ενεργειακών
αναγκών τους ανέρχεται στο ποσό των 2013 Ευρώ.
Γενικά, αν ο αριθμός των δένδρων της υπό κάλυψη περιοχής είναι 𝑇, με
διάταξη τετραγώνου, με απόσταση μεταξύ τους 𝑑, και ακτίνα κάλυψης των Hotspots
κόστους 𝑐 ίση με 𝑅, και τοποθέτηση αναπτυξιακού συστήματος και αισθητήρων

κόστους 𝑠 ανά περιοχές διαστάσεων 𝑡 × 𝑡, με χρήση solar powerbanks κόστους 𝑝, το
συνολικό κόστος της προτεινόμενης υποδομής δίνεται, κατά προσέγγιση, από τον τύπο
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𝑝 = 𝑇 (𝑅) × 𝑐 + 𝑇 ( 𝑡 ) × 𝑠 + [𝑇 (𝑅) + 𝑇 ( 𝑡 ) ] × 𝑝.
Η εφαρμογή του τύπου για τα δεδομένα μας, δίνει μία εκτίμηση, περίπου, 2088 Ευρώ,
εκτίμηση κοντά στην εκτίμηση των 2013 που υπολογίστηκε με βάση το παράδειγμά
μας. Η μικρή αυτή διαφορά οφείλεται στο ότι, στον γενικό τύπο, θεωρούμε, για
απλότητα, διάταξη των δένδρων σε τετραγωνική έκταση και όχι σε έκταση με σχήμα
ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι στην
παρούσα κοστολόγηση καταβάλλεται και το ποσό κόστους της εργαστηριακής
ανάλυσης/σύστασης εδάφους. Αυτό βέβαια γίνεται μία φορά, στην αρχή της μελέτης
εφαρμογής για την Καλλιέργεια της ελιάς και το κόστος ανέρχεται στα 500€.

6. Συμπεράσματα & Προτάσεις
Οι τεχνολογικές πρακτικές εφαρμογές σε όλους τους κλάδους των επιστημών
εξελίσσονται μέρα με την μέρα. Οι ανάγκες για πιο σύγχρονα μέσα γίνονται ολοένα
και περισσότερες. Η ανάπτυξη της Γεωργίας, όπου και βασίζεται η παρούσα
διπλωματική εργασία, αποτελούσε και αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της
οικονομίας της χώρας μας, η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τομέα.
Η διαχείριση της Γεωργίας και η θετική ικανότητα εξέλιξής και ευελιξίας της, θα την
κάνει να υφίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε
δύσβατα σημεία δειγματοληπτικά, και φυσικά, θα αποτελεί λειτουργική ευκολία για
τους ενσύρματους και μη, αισθητήρες δικτύων κάνοντας χρήση το διαδίκτυο, καθώς
και τις συμπεριλαμβανόμενες εφαρμογές του. Ένας Γεωργός, σύμφωνα με έρευνες,
προκειμένου να διεκπεραιώσει τις καλλιεργητικές του ενέργειες με επιτυχια και για να
εφαρμόσει σχετικές λύσεις, βασίζεται στην εμπειρία του, στην οπτική του
παρατηρητικότητα και στην διαίσθηση του, γεγονός που συμβαδίζει με την εμπειρία
του.
Σημείο αναφοράς, για κάθε είδους καλλιέργειας είναι οι βιώσιμες πρακτικές
εφαρμογές, με γνώμονα το χαμηλό κόστος, τα ουσιώδες αισθητήρια συστήματα και τις
κατάλληλες εδαφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες θα πληρούν τις απαραίτητες
προδιαγραφές για μία ορθή και βέλτιστη γεωργική αειφορία και οικονομική ανάπτυξη.
Επιπρόσθετα, η γνώση και η κατάλληλη εκπαίδευση θα προσθέτουν μία εν δυνάμει
ελκυστικότητα των παραπάνω εννοιών, δεδομένου ότι, οι ευφυείς καλλιέργειες σε
συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη γεωργία ακριβείας, ελαχιστοποιούν την ανάγκη για
ανθρώπινη παρέμβαση και προσεγγίζουν την παρακολούθηση των καλλιεργειών από
απόσταση, στο εγγύς μέλλον.
Στην Γεωργία, πολλά είναι τα πλεονεκτήματα από την χρήση των ασύρματων
δικτύων αισθητήρων και αυτοματοποιημένων συστημάτων, κάποια από αυτά
παρατίθενται ως εξής:
•

Η ακριβής εκτίμηση και προγραμματισμός άρδευσης αναλόγως το διαθέσιμο
νερό ώστε να μην γίνεται περαιτέρω σπατάλη.

•

Η μείωση των απαιτούμενων ανθρωπίνων πόρων, για την επίτευξη της
γεωργικής παραγωγής.

•

Η ανίχνευση πιθανών πλημμυρών ή άλλων καιρικών καταστροφών που θα
μπορούσαν να είναι δυσοίωνες για τις καλλιέργειες καθώς και για την ορθή
πορεία του νερού για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.

•

Η βελτίωση της διοίκησης και οργάνωσης μεταξύ των ομάδων εργασίας, όπως:
των αγροτών και των τεχνικών βοηθών, σε μια σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων.

•

Η επαρκής

γνώση και εκπαίδευση που συγκεντρώθηκε από τα δίκτυα

αισθητήρων για μελλοντικές εφαρμογές στον τομέα της πρακτικής γεωργίας.

Προτάσεις εφαρμογών του δικτύου των αισθητήρων
1. Παρακολούθηση χωρικής θέσης.
2. Παρακολούθηση περιοχής και προστασία από πιθανούς κινδύνους.
3. Παρακολούθηση χρώματος καρπού.
4. Παρακολούθηση υπάρχουσας Βιομάζας.
5. Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα.
6. Εσωτερικός έλεγχος (ασύρματες εσωτερικές εφαρμογές).
7. Παρακολούθηση της ρύπανσης του αέρα.
8. Παρακολούθηση υφής εδάφους/ βλάστησης.
9. Παρακολούθηση κινήσεων ζιζανίων στο έδαφος που μπορούν να οδηγήσουν σε
τροφοπενία, (σημαντική απειλή για την ελιά).
10. Ανίχνευση δασικών πυρκαγιών.
11. Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων η του πλησιέστερου χειμάρρου.
12. Πρόληψη φυσικών καταστροφών, όπως οι τοπικές πλημμύρες και ο χιονιάς.
13. Παρακολούθηση κλιματικών συνθηκών, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αισθητή
κλιματική αλλαγή.
14. Προδιαγραφές του εδάφους για λίπανση και γονιμότητα.

15. Παρακολούθηση με βάση το παγκόσμιο Σύστημα θέσης (GPS), για τη λήψη
των προδιαγραφών της εκμετάλλευσης του εδάφους παρακολουθώντας το από
τον κεντρικό σταθμό παρακολούθησης μέσω ασύρματου δικτύου αισθητήρων.
16. Αυτοματισμός και αύξηση της ανθρώπινης δύναμης.
17. Μείωση των ανθρωπίνων πόρων/εξασφάλιση πόρων/ εξοικονόμηση κόστους.
18. Βιώσιμες πρακτικές χάρη στα μειωμένα απόβλητα, φαινόμενο της
κομποστοποίησης.
19. Έλεγχος σε παλιές μετρήσεις, οι οποίες επιτρέπουν στους αγρότες να
παρακολουθούν μοτίβα που είχαν λάβει χώρα στο παρελθόν και να δύναται η
δυνατότητα της επανεξέτασης.
20. Ρύθμιση αυτομάτων υπενθυμίσεων: Ορισμένες τεχνολογίες μπορούν να
στείλουν στους αγρότες μια ειδοποίηση συναγερμού́ μέσω SMS ή e-mail εάν
πρέπει να ελεγχθούν οι καλλιέργειες τους.
21. Προβολή δεδομένων από σχεδόν οπουδήποτε, οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο ή στα δεδομένα, από τηλέφωνο, υπολογιστή ή τάμπλετ.
Τέλος, η γεωργία έχει έρθει σε επαφή με αρκετές τεχνολογικές μεταβολές τις
τελευταίες δεκαετίες, όπου γίνονται πιο εκβιομηχανοποιημένες ενέργειες, κάνοντας
χρήση διαφόρων έξυπνων μικροσυσκευών (gadget) γεωργίας. Είναι σημαντική η
χρήση διαφόρων

σύγχρονων προσεγγίσεων της γεωργίας με την χρήση μέσων

προώθησης και διορατικότητας για τα ζητούμενα κάθε αγροτεμαχίου. Πρέπει να
καταβάλλονται προσπάθειες για ένα σύγχρονο περιβάλλον όπου οι ευκαιρίες θα
εδρεύουν και θα πολλαπλασιάζονται με σκοπό την επιτευξη των στόχων. Η ευφυής
Γεωργία αποτυπώνεται στο διαδίκτυο των πραγμάτων και αποτελεί τα ουσιαστικά
θεμέλια για μια «τρίτη πράσινη επανάσταση», που θα υπογραμμίζει την συνδυαζόμενη
πρακτική εφαρμογη του διαδικτύου με τον πρωτογενή τομέα.
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Franco-Uria, A., López-Mateo, C., Roca, E., & Fernández-Marcos, M.L., (2009).
Source identifi- cation of heavy metals in pastureland by multivariate analysis
in NW Spain.J. Hazard. Mater. 165, 1008–1015.
Frazier, B.E., Walters, C.S., Perry, E.M., Pierce, F.J., & Sadler, E.J., (1997). Role of
remote sensing in site-specific management. In: Pierce, F.T., Sadler, E.J. (Eds.),
The State of Site-Specific Management for Agriculture. ASA-CSSA-SSSA,
Madison, Wisconsin, pp. 149–160.
Freeland, R.S., Yoder, R.E., & Ammons, J.T., (1998). Mapping shallow underground
features that influence site-specific agricultural production. Journal of Applied
Geophysics 40 (1), 19–27.
Freeland, R.S., Yoder, R.E., Ammons, J.T., & Leonard, L.L., (2002). Integration of
real-time global positioning with ground-penetrating radar surveys. Applied
Engineering in Agriculture 18 (5), 647–650.
Fritz, R.M., Malo, D.D., Schumacher, T.E., Clay, D.E., Carlson, C.G., Ellsbury, M.M.,
& Dalster, K.J., (1999). Field comparison of two soil electrical conductivity
measurement systems. In: Robert, P.C., Rust, R.H., Larson, W.E. (Eds.),
Proceedings of the Fourth International Conference on Precision Agriculture.
ASA-CSSA-SSSA, Madison, Wisconsin, pp. 1211–1217.
Fystro, G., (2002). The prediction of C and N content and their potential mineralization
in heterogeneous soil samples using Vis-NIR spectroscopy and comparative
methods. Plant and Soil 246, 139–149.
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