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• Ραγδαία αύξηση παγκόσμιου πληθυσμού 

• 70% αύξηση αναγκών σε τροφή μέχρι το 2050 

• Αυστηροί περιορισμοί χρήσης αζώτου-φυτοφαρμάκων 

• Ιχνηλασιμότητα τροφίμων – Μια αυξανόμενη Ανάγκη 

Νέα δεδομένα στην παραγωγή και διακίνηση τροφίμων



Γεωργός 
Ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα



Συμβατική Γεωργία

Η διαχείριση 

στηρίζεται στο μέσο όρο των εδαφικών ή άλλων 
ιδιοτήτων του αγρού 



Συμβατική Γεωργία

Οι εισροές (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, νερό), 

και οι καλλιεργητικές εργασίες,

εφαρμόζονταν ομοιόμορφα

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



Σήμερα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
στη γεωργία 

επέτρεψε την εκτίμηση της 
παραλλακτικότητας των αγρών 

Οδηγώντας στην ανάπτυξη ενός νέου 
κλάδου της Γεωπονικής Επιστήμης, της 
Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ).

Γεωργία Ακριβείας



Είναι μια νέα μέθοδος διαχείρισης των 
αγρών, σύμφωνα με την οποία 

✓οι εισροές (φυτοφάρμακα, 
λιπάσματα, σπόρος , νερό άρδευσης) 

✓και οι καλλιεργητικές πρακτικές 
εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες  
του εδάφους και των καλλιεργειών , 
καθώς αυτές διαφοροποιούνται στον 
χρόνο και στον χώρο

Γεωργία Ακριβείας



ή απλούστερα

Είναι η εφαρμογή της :

✓σωστής εφαρμογής 

✓στο σωστό μέρος 

✓και στον σωστό χρόνο

Γεωργία Ακριβείας



• Η επιλογή των βέλτιστων γεωργικών πρακτικών με σκοπό
– Την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής

– Την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων

• Η ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των χημικών εισροών

• Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

• Η προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων

• Η παραγωγή υγιεινών προϊόντων 

Σκοποί της Γεωργίας Ακριβείας



Η διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής γεωργίας και της 
γεωργίας ακριβείας 

βρίσκεται στον τρόπο που κάθε μια αντιμετωπίζει τα 
αγροτεμάχια. 

Παραδοσιακή Γεωργία vs Γεωργία Ακριβείας



Η παραδοσιακή γεωργία αντιμετωπίζει τα αγροτεμάχια ως ομοιόμορφα 
(βασιζόμενη σε μέσους όρους), 

η Γεωργία Ακριβείας αναγνωρίζει, καταγράφει και διαχειρίζεται την εγγενή 
ή επίκτητη, ως προς το χώρο και το χρόνο, μεταβλητότητα τους (variability) 

Παραδοσιακή Γεωργία vs Γεωργία Ακριβείας



Η βασική αρχή της ΓΑ είναι η διαχείριση του αγρού 

με βάση ζώνες διαχείρισης 

δηλαδή περιοχών του αγρού που χαρακτηρίζονται 

από κοινά εδαφολογικά ή αγρονομικά χαρακτηριστικά.

Γεωργία Ακριβείας



Για το σκοπό αυτό, η ΓΑ στηρίζεται αφενός

•στην καταγραφή στοιχείων του αγρού και 

•αφετέρου στην επεξεργασία των 
δεδομένων 

που συλλέχθηκαν με στόχο το ορισμό 
ζωνών διαχείρισης. 

Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ)



Η πρόοδος της Γεωργίας Ακριβείας τα τελευταία έτη στηρίχθηκε στην

•Τηλεπισκόπηση (τοπογραφία, χρώμα, οργανική ουσία, υγρασία, αλλατότητα κ.α.) 

•στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων και της πληροφορικής, 

•στη βελτίωση της ακρίβειας των συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (GPS: 
Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης) 

•και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αισθητήρων μέτρησης που κατέστησαν δυνατή τη 
χαρτογράφηση διαφόρων παραμέτρων της καλλιέργειας (έδαφος, βλάστηση, παραγωγή 
κλπ).

Εντοπισμός της μεταβλητότητας













• Η Γεωργία ακριβείας άρχισε να εφαρμόζεται στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 με πρωτοπόρους χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και άλλες. 

• Οι πρώτες εφαρμογές ήταν σε σιτηρά με χαρτογράφηση της παραγωγής 
και, ήδη, στο τέλος της δεκαετίας οι εφαρμογές επεκτάθηκαν στις 
περισσότερες μεγάλες καλλιέργειες και άρχισαν εφαρμογές και σε 
καλλιέργειες όπως το αμπέλι. 

• Η παγκόσμια αγορά της γεωργίας ακριβείας αναμένεται να φτάσει στα 
10δις δολάρια μέχρι το 2024 !!

Γεωργία Ακριβείας



Η εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας άρχισε σχετικά 
αργά στην Ελλάδα όπως και σε πολλές χώρες της 
Νότιας Ευρώπης. 

Γεωργία Ακριβείας



Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε στις επικρατούσες συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά 
και γενικότερα στον Ευρωπαϊκό Νότο που χαρακτηρίζονται: 

• Από μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

• Από γεωργούς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. 

• Από γεωργούς προσκολλημένους σε παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. 

• Από γεωργούς προσκολλημένους σε επιδοτήσεις των προϊόντων. 

• Για τις καλλιέργειες του Ευρωπαϊκού Νότου, κυρίως για τα φρούτα και λαχανικά 
δεν υπάρχει αναπτυγμένη τεχνολογία εφαρμογής των μεθόδων γεωργίας 
ακριβείας. 

Γεωργία Ακριβείας



Είναι η εφαρμογή της μεθοδολογίας της Γεωργίας Ακριβείας 
στους αμπελώνες. 

Στο πλαίσιο της ΑΑ, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 
χαρτογράφηση της παραλλακτικότητας του αμπελώνα 

–τόσο η καταγραφή της παραγωγής κατά τον τρυγητό 

–όσο και αυτή των ιδιοτήτων του εδάφους. 

Αμπελουργία Ακριβείας (AA)



Πρώτη εφαρμογή αισθητήρα παραγωγής σε τρυγητική μηχανή 
στις ΗΠΑ (Wample et al., 1999) και Αυστραλία (Bramley and 
Proffitt, 1999).

Κυριότερες εφαρμογές στο αμπέλι πραγματοποιήθηκαν σε 
Αυστραλία, Xιλή, Γαλλία και Ισπανία.

Αμπελουργία Ακριβείας (AA)-Ιστορία



Η Αμπελουργία Ακριβείας περιλαμβάνει:

1.την καταγραφή στοιχείων του αμπελώνα

2.την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, για τον ορισμό 
ζωνών διαχείρισης

3.την εφαρμογή στοχευμένων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε 
τμήμα του αμπελώνα, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες

Αμπελουργία Ακριβείας (AA)



Κυριότερες πηγές δεδομένων πεδίου υψηλής ανάλυσης

1. Καταγραφή στοιχείων του αμπελώνα



Η βελτίωση της ακρίβειας των συστημάτων 
γεωγραφικού εντοπισμού (GPS: Παγκόσμιο 
Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης)

1. Καταγραφή στοιχείων του αμπελώνα



Χρησιμοποίηση της πληροφορικής

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(ΣΓΠ-GIS) είναι πληροφοριακά συστήματα 
ικανά να αναλύσουν γεωγραφικά 
συσχετισμένα χωρικά δεδομένα και να τα 
παρουσιάσουν με μορφή «έξυπνων» 
χαρτών.

2. Επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, 
για τον ορισμό ζωνών διαχείρισης



Καθορισμός ζωνών διαχείρισης (ΖΔ)

•Eπιμέρους τμήματα του αγρού που έχουν 
κοινά χαρακτηριστικά

•Ο αριθμός των ΖΔ είναι ανάλογος 
–του μεγέθους

–και της παραλλακτικότητας του αμπελώνα.

2. Επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, 
για τον ορισμό ζωνών διαχείρισης



Βασικά χαρακτηριστικά ΖΔ:

• η σταθερότητα στο χρόνο,

• η ευκολία στην οριοθέτηση και διαχείριση,

• η συσχέτιση με σημαντικές ποσοτικές και 
ποιοτικές παραμέτρους της καλλιέργειας.

• Χαμηλό κόστος δημιουργίας

2. Επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, 
για τον ορισμό ζωνών διαχείρισης



Προετοιμασία εγκατάστασης αμπελώνα

• Καθορισμός

• επιλογή ποικιλίας

• επιλογή υποκειμένου

• επιλογή πυκνότητας φύτευσης

• σχεδιασμός άρδευσης

3. Εφαρμογή στοχευμένων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε 
τμήμα του αμπελώνα, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες



Μεταβλητές εισροές (εξομάλυνση της 
υπάρχουσας παραλλακτικότητας)

– άρδευση

– λίπανση

– φυτοπροστασία

3. Εφαρμογή στοχευμένων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε 
τμήμα του αμπελώνα, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες



Διαφοροποιημένη διαχείριση αμπελώνα

Αύξηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής σε:

• Φυτοφάρμακα

• Λιπάσματα

• Νερό

• Μείωση κόστους

• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας, χημικών και πόρων

• Ασφάλεια καταναλωτή

3. Εφαρμογή στοχευμένων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε 
τμήμα του αμπελώνα, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες







Υποβοήθηση δειγματοληψίας

• αποτελεσματικότερη εκτίμηση παραγωγής

• αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της 
ωρίμανσης

• μείωση χρόνου και αριθμού δειγμάτων

• στάθμιση της εκτίμησης με βάση την 
αναλογική έκταση κάθε ζώνης.

3. Εφαρμογή στοχευμένων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε 
τμήμα του αμπελώνα, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες







Επιλεκτικός τρυγητός

εκμετάλλευση της υπάρχουσας 
παραλλακτικότητας:

– Διαφοροποιημένη  μεταχείριση της 
παραγωγής για προϊόντα 
διαφορετικής τυπολογίας

– παραγωγή οίνων υψηλότερης τιμής

Κυρίως για μεγάλα οινοποιεία

3. Εφαρμογή στοχευμένων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε 
τμήμα του αμπελώνα, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες





Αμπελουργία Ακριβείας (AA)



Ελάχιστες πρακτικές-εφαρμόσιμες λύσεις 

• Δουλεύουν τοπικά 

• Μη-επεκτάσιμες 

• Πολύ ακριβές προς το παρόν

• Απαιτούν πολύ χρόνο 

• Φτιάχνονται μακριά από το χωράφι , συνήθως 
από μη ειδικούς 

Συμπεράσματα



• Η ΓΑ μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία σε 
καλλιέργειες όπως το  σταφύλι και κατ’ επέκταση στον 
οίνο.

• Χρειάζεται
– Συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών ΑΑ

• ανάγκη για λύσεις προσαρμοσμένες σε αμπελοοινικές μονάδες μικρής κλίμακας.

– Μεγαλύτερο ενδιαφέρον των παραγωγών για τις σύγχρονες 
μεθόδους παραγωγής.

– Περισσότερο ενδιαφέρον από το κράτος σε θέματα ΓΑ 

– Περισσότεροι πειραματισμοί εντός Ελλάδος 

• Απαιτείται η δημιουργία υγιών συνεταιρισμών και 
ομάδων παραγωγών 

Συμπεράσματα



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας


