ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Έχετε σχόλια, ερωτήσεις ή χρειάζεστε
πιο λεπτομερείς πληροφορίες;
Παρακαλώ Επικοινωνήστε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βασικές βελτιώσεις αφορούν:
• Πληροφορίες: π.χ. μετατροπή δεδομένων σε

χρήσιμες πληροφορίες, μειώνοντας την
πολυπλοκότητα στην παρουσίαση δεδομένων

• Κόστος: π.χ. μείωση, σαφήνεια κόστους-οφέλους

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)

• Ευχρηστία των ΤΕΓ: π.χ. μικρότερες ΤΕΓ για τις
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Οι πιο χρήσιμες τεχνολογίες περιλαμβάνουν:
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μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

• Ρομπότ για μονότονες διεργασίες εργασίας
• Διαγνωστικά συστήματα σε πραγματικό χρόνο μέσω
drones, δορυφορικών εικόνων ή αισθητήρων σε
έξυπνα τηλέφωνα

• Ενσωμάτωση δεδομένων από διάφορες ΤΕΓ για
πληροφόρηση και υποστήριξη αποφάσεων

Τα ευρήματα σε όλη την Ευρώπη δείχνουν:
• Οι διαφορές στο επίπεδο της εκμηχάνισης και του

τεχνολογικού προσανατολισμού σχετίζονται με τις
διαφορετικές γεωργικές δομές και στα πολύ
διαφορετικά γεωργικά συστήματα γνώσης και
καινοτομίας σε κάθε μια από τις χώρες που
συμμετέχουν

• Τα δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ

αγροτών μπορεί να είναι η πιο συνεπής πηγή
πληροφοριών για τους γεωργούς

ΕΤΑΙΡΟΙ
Συντονιστής Έργου:
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Συνολικά 271 αγρότες σε 7 διαφορετικές ευρωπαϊκές
χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Σερβία, Ισπανία,
Ολλανδία, και Ηνωμένο Βασίλειο) ερωτήθηκαν και
συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις
τους για τις γεωργικές προκλήσεις, την δυναμική της
έξυπνης γεωργίας, τις πηγές πληροφόρησης για τους
αγρότες και της υιοθέτησης τους.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Η αντίληψη των προκλήσεων ποικίλλει στην
Ευρώπη. Μεταξύ άλλων παραγόντων, το μέγεθος της
γεωργικής εκμετάλλευσης φαίνεται να έχει κύρια
σημασία. Έτσι, π.χ. κυρίως στη Νότια Ευρώπη, η
μείωση της χρήσης νερού θεωρείται πιο σημαντική
για εκμεταλλεύσεις μικρότερες των 20 στρεμμάτων
(77%) απ’ ότι στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις
(μεγαλύτερη των 1000 στρεμμάτων).
Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι ΤΕΓ παίρνουν
προτεραιότητα ανάλογα με τα συστήματα
καλλιέργειας.
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Η αντίληψη σχετικά με τη συνάφεια ορισμένων προκλήσεων
μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα σε ποσοστό (δείγμα)

Το GPS και παρόμοιες συσκευές (π.χ. αυτόματη
πλοήγηση), όπως και τα drones, η χαρτογράφηση
και οι αεροφωτογραφίες είναι κυρίως χρήσιμες στις
αροτραίες καλλιέργειες, ενώ οι γεωργικές
εφαρμογές (apps), οι μετεωρολογικοί σταθμοί και οι
αισθητήρες υγρασίας εδάφους με αυτόματη
μεταφορά δεδομένων επιλέγονται περισσότερο
από καλλιεργητές αμπελώνων και οπωρώνων.

καλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της
σποράς, της κατεργασίας εδάφους, της
διαχείρισης του εδάφους και άλλων βελτιωτικών
μεθόδων διαχείρισης.

Η πρόσβαση στις ΤΕΓ και ιδιαίτερα το κόστος τους,
ήταν το πιο συχνά αναφερόμενο εμπόδιο. Σε
επίπεδο συστήματος, φαίνεται ότι η συμβατότητα
μεταξύ των συσκευών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο
για την επιτυχία των ΤΕΓ. Μειώνοντας την
πολυπλοκότητα των ΤΕΓ σε επίπεδο συσκευής ή
βελτιώνοντας τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ
συσκευών ή μετασχηματίζοντας τα δεδομένα που
συλλέγονται από μια συσκευή σε χρήσιμες και
προσιτές πληροφορίες μπορεί να είναι ένας τρόπος
για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια.

Η τεχνολογία που θα είναι η πιο χρήσιμη για τους
γεωργούς - ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι περιλαμβάνει:

• ρομπότ για μονότονες διαδικασίες εργασίας
(π.χ. βοτάνισμα)

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

• Διαγνωστικά συστήματα σε πραγματικό χρόνο
μέσω drones, δορυφορικών εικόνων ή
αισθητήρων σε έξυπνα τηλέφωνα (π.χ.
χαρακτηριστικά εδάφους)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΕΓ

• Ενσωμάτωση διαφόρων ειδών ΤΕΓ, και

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν
αμφιβολίες ως προς την ικανότητα των ΤΕΓ να
βοηθήσουν τους γεωργούς να ξεπεράσουν τις
προκλήσεις των εκμεταλλεύσεών τους. Παρόλα
αυτά, οι ερωτηθέντες παρακολουθούν στενά τις
τεχνικές εξελίξεις. Σχεδόν το 70% των γεωργών είχε
πρόσφατα αναζητήσει πληροφορίες ειδικά για τις
ΤΕΓ.

• δεδομένα για πληροφόρηση και υποστήριξη

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται
υπογραμμίζουν τις γενικές τάσεις όσον αφορά
τις ΤΕΓ στην Ευρώπη. Οι ειδικές ανάγκες στις
συμμετέχουσες χώρες θα ληφθούν υπόψη μέσω των
Περιφερειακών Ημερίδων Καινοτομίας (ΠΗΚ).
Ερευνητές, επαγγελματίες του χώρου (γεωργοί και
γεωπόνοι) και πάροχοι ΤΕΓ θα έχουν την ευκαιρία
να ανταλλάξουν ιδέες, να δημιουργήσουν δίκτυα και
να δώσουν το έναυσμα για νέα ερευνητικά έργα. Στη
συνέχεια, τα αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν σε
Διακρατικές Ημερίδες Καινοτομίας (ΔΗΚ) για
διασυνοριάκη συνεργασία στην ΕΕ.

αποφάσεων.

Προτεραιότητα στις Τεχνολογίες της Έξυπνης
Γεωργιας

Κατανεμημένα σε συστήματα παραγωγής και σε χώρες

ΓΕΩΡΓΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΣΕ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων γεωργών αναφέρει
ότι πειραματίζεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
τους. Δοκιμάζουν καινοτόμες ιδέες για να
βελτιώσουν τις γεωργικές πρακτικές μέσω της
κατασκευής, προσαρμογής και ρύθμισης των
μηχανημάτων, της βελτίωσης των πρότυπων
καλλιεργειών μέσω της δοκιμής νέων ποικιλιών και
αμειψισπορών και της αλλαγής μεθόδων

ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΓ
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Αριθμός Γεωργών

Οι γεωργικές περιοχές στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν
μια σειρά οικονομικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προκλήσεων. Οι τεχνολογίες
έξυπνης γεωργίας (ΤΕΓ) αποτελούν επιλογή που
μπορεί να υποστηρίξει τους γεωργούς στην
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Για να
κατανοηθούν οι τεχνολογικές ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των γεωργών σχετικά με τη γεωργία
και τις ΤΕΓ σε όλη την Ευρώπη, διεξήχθηκε μια
πανευρωπαϊκή έρευνα της οποίας τα βασικά
αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω
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Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Γεωργικές Εφαρμογές (apps)

GPS, ελεγχόμενη κυκλοφορία, VRT κλπ..

Ρομπότ, αυτόνομες μηχανές

Drones, χαρτογράφηση, αεροφωτογραφίες

Σερβία

Ισπανία

Ολλανδία

Ηνωμένο
Βασίλειο

Καιρός, αισθητήρες υγρασίας εδάφους
με αυτόματη μεταφόρτωση δεδομένων

