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Έξυπνη Γεωργία 

Το Νο 1 πρόβληµα των αγροτών σήµερα είναι το υψηλό κόστος παραγωγής και η µικρή 

απόδοση! 

Η έξυπνη γεωργία επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια της τεχνολογίας και η χρήση των µεθόδων της 

έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση του κόστους παραγωγής, της σπατάλης των φυτοφαρµάκων, της 

ποσότητας του νερού άρδευσης και του ηλεκτρικού ρεύµατος. Επιπλέον, λόγω της σωστής 

καλλιέργειας πετυχαίνουµε αύξηση της απόδοσης. 

Οι µετεωρολογικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εξέλιξη και απόδοση της κάθε καλλιέργειας. Είναι πολύ 

σηµαντικό να γνωρίζουµε όσο το δυνατόν περισσότερες 

λεπτοµέρειες ώστε να µπορούµε να προετοιµαστούµε και να 

δράσουµε σωστά. 

Η εταιρία Spectrum, που δραστηριοποιείται 

στο χώρο των συστηµάτων µέτρησης εδώ 

και 25 χρόνια έχει δηµιουργήσει µια σειρά 

από προϊόντα τα οποία µας προσφέρουν 

όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και µας 

βοηθούν ώστε να λαµβάνουµε τις σωστές 

αποφάσεις για την καλλιέργειά µας. 

Η γκάµα της εταιρίας απαρτίζεται από πλήρως λειτουργικούς 

µετεωρολογικούς σταθµούς, σταθµούς άρδευσης και συστήµατα 

πρόβλεψης ασθενειών οι οποίοι παραµετροποιούνται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο µικροκλιµάτων.  

 

Η µείωση του κόστους παραγωγής είναι δεδοµένη και µετρήσιµη από την πρώτη 

χρονιά, καθώς τα συστήµατα θα συµβάλουν στη µείωση τόσο της ποσότητας του 

αρδευτικού νερού όσο και της συχνότητας των ψεκασµών. Από εγκαταστάσεις εντός και 

εκτός της χώρας, η εξοικονόµηση νερού και φυτοφαρµάκων µπορεί να είναι από 

30% έως 60%. 

 

Σταθµοί Άρδευσης 

Η υγρασία του χώµατος παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή των φυτών. Τα θρεπτικά συστατικά που 

βρίσκονται στο χώµα παρέχουν στο φυτό την τροφή που χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Το νερό 

είναι πολύ σηµαντικό γιατί ρυθµίζει την θερµοκρασία των φυτών µέσα από τη διαδικασία 

της διαπνοής.  
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Το σύστηµα της ρίζας των φυτών αναπτύσσεται καλύτερα όταν βρίσκεται σε υγρό έδαφος, όµως τα 

υπερβολικά επίπεδα υγρασίας µπορεί να δηµιουργήσουν συνθήκες έλλειψης οξυγόνου και να 

οδηγήσουν το φυτό σε ασφυξία µε αποτέλεσµα το θάνατό του (σάπισµα). 

Οι σταθµοί άρδευσης αποτελούνται από την κεντρική µονάδα καταγραφής και τους αισθητήρες 

χώµατος. Οι αισθητήρες τοποθετούνται στο χώµα σε βάθη ανάλογα µε τον τύπο της καλλιέργειας 

και µετράνε τα επίπεδα υγρασίας. Οι αισθητήρες αυτοί αποτελούν το κλειδί για να γνωρίζουµε πότε 

και πόσο πρέπει να ποτίσουµε. Η κεντρική µονάδα καταγράφει τα δεδοµένα σε χρονικά 

διαστήµατα που έχουµε ορίσει και µε τη βοήθεια 

του λογισµικού «τραβάµε» τα δεδοµένα στον 

υπολογιστή µας. Από εκεί, µπορούµε να δούµε το 

ιστορικό των επιπέδων υγρασίας για τα διάφορα 

βάθη.  

Η σύνδεση µε τον 

υπολογιστή µπορεί 

να επιτευχθεί είτε απ’ 

ευθείας µέσω ειδικού 

καλωδίου, είτε εξ’ 

αποστάσεως µε 

χρήση τεχνολογιών 

όπως ασύρµατη 

δικτύωση και internet 

µέσω κινητού τηλεφώνου. 

 

 

Παράδειγµα Χρήσης 

Ένας αγρότης έχει εγκαταστήσει σε ένα κτήµα 

ένα σταθµό άρδευσης µε δυνατότητα 

αποστολής δεδοµένων µέσω GSM. Ορίζει, µέσω του υπολογιστή, τα όρια υγρασίας στο έδαφος µε 

βάση τις ανάγκες της καλλιέργειάς του και στη συνέχεια, το σύστηµα παίρνει µετρήσεις σε 

προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα (από 1 έως 60 λεπτά). Μόλις η υγρασία του εδάφους πέσει 

κάτω από το όριο, το σύστηµα στέλνει µια ειδοποίηση στον αγρότη µέσω κινητού τηλεφώνου και 

τον ενηµερώνει. Αυτός το βλέπει και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα.  

 

Για να καταλάβουµε τα οφέλη ενός τέτοιου συστήµατος φτάνει να αναλογιστούµε τη 

σπατάλη νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος, τις ασθένειες που µπορεί να αναπτυχθούν 

χωρίς να προλάβουµε να αντιδράσουµε, τη σπατάλη λόγω των άσκοπων ψεκασµών 

καθώς και την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας εφ’ όσον την τροφοδοτούµε 

ακριβώς µε το νερό και τα θρεπτικά συστατικά που αυτή χρειάζεται. 

 


