
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ^ΕΡ,

Αριθμ. Πρωτοκ -------^

Ημερομηνία

ιΛΟΝΤΟΣ

m

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΑΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α. ΓΕΜΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΒΟΛΟΣ 2010 
1



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Ειλικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία»

Αριθ. Εισ.: 9784/1
Ημερ. Εισ.: 16-09-2011

Δωρεά: Συγγραφέας
Ταξιθετικός Κωδικός: ΠΤ -ΦΠΑΠ

2010 
ΣΥΜ



Θ.Α Γέμτος, Καθηγητής Γεωργικής Μηχανολογίας 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Σπ. Φούντάς, Επικ. Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Γ.Δ. Νάνος , Αν. Καθηγητής Δενδροκομίας 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα Καθηγητή μου 

κύριο Θεοφάνη Γέμτο, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής Και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος και διευθυντή του εργαστηρίου μηχανολογίας για την 

πολύτιμη βοήθεια και αμέριστη συμπαράσταση κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Η 

συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη συγγραφή και επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας 

προπτυχιακής διατριβής.

Θερμά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου Σπύρο Φούντά, επίκουρο 

Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 

και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής για την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια που 

μου παρείχε όλα αυτά τα χρόνια με την διδασκαλία του στα μαθήματα.

Θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω θερμά τον αναπληρωτή Καθηγητή 

Γιώργο Νάνο, μέλος συμβουλευτικής επιτροπής, που μου συμπαραστάθηκε και ήταν 

δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και ο οποίος με τις χρήσιμες συμβουλές 

μου παρείχε πολύτιμη βοήθεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, την οικογένεια μου για την υλική τους και 

πνευματική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών και τους συντρόφους μου για 

την πολύτιμη βοήθεια τους.

3



ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε αμπελώνα της περιοχής Μικροθηβών αναπτύχθηκε σύστημα αμπελουργίας 

ακρίβειας. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί αμπελώνες έχουν μεγάλη παραλλακτικότητα 

όσον αφορά τις ιδιότητες τους (εδαφικές ιδιότητες). Με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας 

ακρίβειας ο παραγωγός μπορεί πλέον να ποσοτικοποιήσει αυτή την παραλλακτικότητα 

αλλά και να μπορεί και να την συσχετίσει με άλλες ιδιότητες. Κυρίως όμως μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τη γνώση που αποκτά για να βελτιώσει τη διαχείριση του αμπελώνα 

ώστε να παράγει καλύτερης ποιότητας σταφύλια που θα δώσουν καλύτερης ποιότητας 

κρασί.

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία εδάφους για τη μηχανική σύσταση του 

εδάφους (αναλύσεις με τη χρήση της μεθόδου Βουγιούκου) , μετρήσεις ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας με τη χρήση αισθητήρα ΕΜ-38, μετρήσεις για τον δείκτη βλάστησης 

NDVI με χρήση του αισθητήρα cropcirle, έγινε χρήση του RTK-GPS για την δημιουργία 

τοπογραφικού ανάγλυφου και τέλος έγινε χαρτογράφηση της παραγωγής.

Στο τελικό στάδιο του πειράματος δημιουργήθηκαν χάρτες με τις μετρήσεις που 

έγιναν έτσι ώστε να φαίνεται η παραλλακτικότητα για το κάθε κομμάτι της μελέτης μας. 

Τελικά δημιουργήθηκαν χάρτες των ζωνών διαχείρισης του αμπελώνα για να βοηθήσουν 

στην καλύτερη διαχείριση του.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρελθόν για την καλλιέργεια ενός αγρού αρκούσε η εμπειρία του γεωργού. 

Ο γεωργός καλλιεργώντας μικρά τμήματα γης μπορούσε να ξέρει σε ποια σημεία του 

αγρού υπήρχε πρόβλημα και έτσι να πάρει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να βελτιώσει την 

παραγωγή. Σε αυτό βοηθούσε ότι ο γεωργός είχε άμεση επαφή με το χωράφι καθώς όλες 

οι εργασίες γινόταν χειρονακτικά. Ωστόσο τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει η τάση να 

συγκεντρώνεται η γη, από πολλούς δηλαδή αγρότες με μικρές εκτάσεις οδηγούμαστε σε 

λίγους με μεγάλες εκτάσεις , και σε συνδυασμό με την εκμηχάνιση αλλά και την 

εντατικοποίηση της παραγωγής δημιουργούνται νέες ανάγκες και νέα προβλήματα προς 

λύση. Αυτό οδηγεί τους ερευνητές στην ανεύρεση νέων μεθόδων για την διαχείριση και 

καλλιέργεια των αγρών.

Μια τέτοια μέθοδος που απαντά στα προβλήματα του σήμερα είναι η γεωργία 

ακρίβειας. Η γεωργία ακρίβειας προσπαθεί να λύσει το ζήτημα της παραλλακτικότητας 

των παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή, όπως σύσταση εδάφους υγρασία κ.λ.π., 

μέσα στον ίδιο αγρό. Σκοπός της Γεωργίας Ακρίβειας είναι η μεγιστοποίηση του 

κέρδους ως αποτέλεσμα της αύξησης της απόδοσης των καλλιεργειών και της βελτίωση 

της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, 

ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης χρήσης των αγροχημικών και της εξοικονόμησης 

ενέργειας.

Στην παρούσα πτυχιακή διατριβή δίνονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της 

γεωργίας ακρίβειας σε αμπελώνα της περιοχής των Μικροθηβών. Η προσέγγιση αυτή 

πραγματοποιήθηκε με την μελέτη παραγόντων όπως η μηχανική σύσταση του εδάφους, 

το τοπογραφικό ανάγλυφο, η ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους, η μέτρηση του δείκτη 

NDVI και της παραγωγής. Οι παραπάνω παράγοντες παρουσιάστηκαν και μελετήθηκαν 

σε χάρτες με την βοήθεια του SURFER.
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου η 

εμφάνιση της καλλιέργειας του αμπελιού αλλά και η οινοποιεία κάνει την εμφάνιση της 

από τα αρχαία χρόνια. Τα πρώτα ευρήματα όπως γεωργικά εργαλεία χρονολογούνται στο

6.000 Π.Χ και βρέθηκαν στην περιοχή της Αλοννήσου. Στο 2.000 Π.Χ τα ευρήματα μας 

δείχνουν ότι το σιτάρι η ελιά και το αμπέλι είναι βασικά συστατικά της οικονομίας. Είναι 

γνωστό επίσης ότι μια σειρά από τελετές και γιορτές που ξεκινούσαν από την αρχαία 

Ελλάδα όπως οι γιορτές αφιερωμένες στον Διόνυσο συνοδευόταν από την κατανάλωση 

κρασιού. Από τότε μέχρι σήμερα το σταφύλι αποτελεί βασικό συνοδευτικό στο 

μεσογειακό τραπέζι ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, σε μια σειρά από φαγητά γίνεται 

χρήση κρασιού ή αμπελόφυλλών και φυσικά τα παράγωγα της αμπέλου (κρασί, 

τσίπουρο) είναι αυτά που συνοδεύουν μια σειρά από εκδηλώσεις χαράς όπως γάμοι, 

πανηγύρια κλπ. (Νικολάου ,2008)

2.2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

2.2.1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η αμπελοκαλλιέργεια και τα παράγοντα της

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Μεσογειακής ζωής. Παρόλα αυτά στην χώρα μας 

παρατηρείται μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αμπελώνων την τελευταία 20ετία. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπ.Α.Α.τ η μείωση αυτή είναι της τάξης του 20%, από

1.600.000 στρέμματα στα 1.300.000 στρέμματα. Η ίδια πτωτική τάση επικρατεί και σε 

παγκόσμιο επίπεδο με τις αμπελοκαλλιέργειες να παρουσιάζουν μείωση από τα

88.520.000 στρέμματα στα 78.760.000 από το 1990 μέχρι σήμερα. Παρά τη σταδιακή 

μείωση των εκτάσεων που καλύπτονται με αμπέλια, δεν παρατηρείται ανάλογη μείωση 

της παραγωγής, κάτι που οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των συντελεστών απόδοσης 

των εκμεταλλεύσεων. Συγκρίνοντας επίσης τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στην χώρα μας
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1.3 εκατομμύρια στρέμματα και αυτές της Ε.Ε, περίπου 47.850.000 στρέμματα, φαίνεται 

ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις απέχοντας πολύ μάλιστα από χώρες όπως 

η Ισπανία και η Γαλλία με 12 και 9,1 εκατομμύρια στρέμματα αντίστοιχα(Υπ.Α.Α.Τ,

2009).

Εικόνα 1: Παγκόσμια έκταση αμπελώνων (*1.000 στρέμματα)

■ΓΙαγκόομια
■Ευρωπαϊκή Ενωση (15) 
□Ασία
□πρώην ΕΣΣΔ
■ Αμίρβή 
■ΗΠΑ 
■Αφρική 
ΟΚ/να
■ Ωκεανία_______________

Πηγή: (Υπ.Α.Α.Τ, 2003)

2.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ελληνική παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών προς νωπή χρήση, παρουσιάζει

σταθερά μειούμενη τάση κατά τη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας, ενώ την τελευταία 

καταγεγραμμένη τετραετία παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 

0,1%.Παρόλα αυτά οι εξαγωγές νωπού επιτραπέζιου σταφυλιού παρουσιάζουν ανοδική 

τάση για την πενταετία 2002-06, από τους 57.000 στους 83.000 τόνους, ενώ το εμπορικό 

πλεόνασμα για την ίδια περίοδο, έχει μέσο όρο πενταετίας 86,5 εκατομμύρια € με 

ανοδικές τάσεις. Στην παραγωγή της σταφίδας η χώρα μας κατέχει τη τέταρτη θέση μετά 

από τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Ιράν. Σε ότι αφορά μάλιστα το εμπόριο τα 

αποξηραμένα σταφύλια αποτελούν καθαρά εξαγωγικό προϊόν για την Ελλάδα με το 

μεγαλύτερο πλήθος των εξαγωγών να γίνεται προς κράτη μέλη της Ε.Ε(σε ποσοστό 

85%). Το διάστημα από το 2002 μέχρι το 2006 οι εξαγωγές σταφίδας παρουσίασαν 

σημαντική αύξηση, από 22.000 σε 35.000 τόνους, ενώ τα οφέλη είναι αρκετά σημαντικά 

καθώς το εμπορικό πλεόνασμα είναι σταθερό στα 34,5 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος για την 

Ελλάδα όπως και για την Ε.Ε, ο τομέας αμπέλι - κρασί είναι εξαιρετικά σημαντικός 

καθώς το 64,7% των παγκόσμιων εξαγωγών οίνου πραγματοποιούνται από χώρες της
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Ε.Ε. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του OIV (International Organization of Vine and Wine) , 

πρώτη σε συμμετοχή στις παγκόσμιες εξαγωγές είναι η Ιταλία με 18,8% και ακολουθούν 

Ισπανία και Γαλλία με 17,6% και 17,4% αντίστοιχα ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με μερίδιο 

μόλις 0,2%. Οι ελληνικές εξαγωγές οίνου προς χώρες της Ε.Ε κυμάνθηκαν από 27 έως 

30,5 χιλιάδες τόνους για την πενταετία 2002-2006, ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες 

βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα με μέσο όρο πενταετίας τους 4.300 τόνους. Οι 

εισαγωγές οίνου αποτελούν περίπου το 51% της ποσότητας των εξαγωγών, ενώ το 

εμπορικό πλεόνασμα του οίνου παρουσιάζεται σταθερά θετικό (με πτωτικές όμως τάσεις, 

από 43 εκατομμύρια ευρώ το 2003 στα 27 το 2006 ). Οι κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί 

για το ελληνικό κρασί είναι η Γερμανία, η ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Βέλγιο. (Υπ.Α.Α.Τ, 

2006). Από τα παραπάνω στοιχεία του υπουργείου φαίνεται η μικρή εκμετάλλευση της 

αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα και τα μεγάλα έσοδα που αυτή 

φέρνει, έτσι αποφασίστηκαν μια σειρά από πρωτοβουλίες και μέτρα από το αρμόδιο 

υπουργείο με στόχο την ανάπτυξη της.

Μερικά από τα μέτρα αυτά είναι:
• να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα και ο προσανατολισμός του προς 

την αγορά, τόσο της Κοινότητας όσο και του εξωτερικού,
• να περιοριστούν, οι λόγω των κρίσεων, διακυμάνσεις του εισοδήματος των 

παραγωγών,
• να εξισορροπηθεί η προσφορά με τη ζήτηση στον τομέα του οίνου,
• να διατηρηθούν οι καλύτερες παραδόσεις της οινοπαραγωγής και να ενισχυθεί 

ο κοινωνικός ιστός των αγροτικών περιοχών,
• Η ενίσχυση των οινοποιιών (εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και 

μηχανολογικού εξοπλισμού) και η δημιουργία εδαφολογικών εργαστηρίων ανά 
νομό

• Αναδιάρθρωση ποικιλιών αμπέλου με βάση τη ζήτηση της εγχώριας και διεθνούς 
αγοράς

• Παραγωγή υγιούς και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, κυρίως 
ελληνικών
ποικιλιών αμπέλου.

• Μελέτη διεύρυνσης δυνατοτήτων και προϋποθέσεων αναδασμού γεωργικής γης, 
όπου είναι εφικτό

• Στον τομέα της μεταποίησης σταφίδας προτείνεται η παραγωγή προϊόντων 
μεγάλης προστιθέμενης αξίας (π.χ. σταφίδα με ξηρούς καρπούς (mix fruit) ή 
σταφίδα με άλλα φρούτα).

• Επίσης πάρθηκαν μια σειρά από μέτρα με στόχο τόσο την εκπαίδευση των 
αγροτών, όπως π.χ η εκμάθηση Η/Υ, σεμινάρια γύρω από την ολοκληρωμένη 
καλλιέργεια, η ενημέρωση γύρω από ζητήματα αγροτικής οικονομίας και
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πολιτικής με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής καθώς και μια σειρά από 
μέτρα που σαν στόχο έχουν την διαφήμιση των προϊόντων στο εξωτερικό.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι η Γεωργία ακρίβειας και 
ειδικότερα η εφαρμογή της στο αμπέλι αποτελεί έναν τομέα που μπορεί να παίξει 
καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια που γίνεται.

2.2.3. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Στη χώρα μας σήμερα καλλιεργούνται μια σειρά από ποικιλίες που διακρίνονται 

σύμφωνα με την μετασυλλεκτική τους χρήση στις εξής τρεις:

• για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών,

• για την παραγωγή σταφίδας,

• για την παραγωγή οίνων.

Οι πιο γνωστές ποικιλίες για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών είναι οι παρακάτω 

(Νικολάου, 2008):

Victoria: καλλιεργείται κύρια στην βόρεια Ελλάδα, είναι λευκή ποικιλία που ωριμάζει 

10-15 Αυγούστου.

Ραζακί: καλλιεργείται σε Καβάλα, Θες/νίκη, Χαλκιδική, Λάρισα, Αχάία, Κορινθία και 

δωδεκάνησα, παράγει λευκά σταφύλια τα οποία στις περιοχές της βορείου Ελλάδας 

ωριμάζουν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου

Italia: καλλιεργείται σε Καβάλα, Θες/νίκη, Χαλκιδική και Κορινθία. Σχηματίζει μεγάλες 

λευκές χυμώδες ράγες.

Perlette: η ποικιλία αυτή συναντάται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ωριμάζει τέλη 

Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, οι ράγες που παράγονται είναι λευκές και δεν φέρουν 

γιγαρτά.

Ribier: καλλιεργείται κύρια σε Καβάλα και Θες/νίκη, σχηματίζει μεγάλα σταφύλια 

μελανοϊωδούς χρωματισμού .

Οι ποικιλίες παραγωγής σταφίδας είναι η σουλτανίνα και η Κορινθιακή.

Σουλτανίνα: καλλιεργείται κύρια σε Ηράκλειο και Κορινθία. Η ποικιλία αυτή 

χρησιμοποιείται και ως επιτραπέζια, οι ράγες τις είναι κιτρινόλευκες με λεπτό φλοιό.
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Κοριθνιακη: καλλιεργείται εδώ και πολλά χρόνια στη Βορειοδυτική Πελλοπόνησο και 

στα Ιόνια νησιά. Οι ράγες της είναι μελανού χρωματισμού, σφαιρικές χωρίς γίγαρτα.

Τέλος, οι ποικιλίες παραγωγής οίνου είναι οι παρακάτω:

Ροδίτης : καλλιεργείται κύρια σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία και την βόρεια Πελοπόννησο. 

Οι ράγες είναι μεγάλου μεγέθους με λευκορόδινο έως ρόδινο χρώμα.

Ασύρτικο: Λευκή ποικιλία που συναντάται στην Σαντορίνη.

Μαυροδάφνη: Καλλιεργείται κυρίως στους νομούς Αχάΐας και Ηλείας. Σχηματίζει 

μικρές ράγες με έντονο κυανομελανό χρωματισμό. Από αυτά τα σταφύλια 

παρασκευάζονται οίνοι με ιδιαίτερη γλυκιά γεύση.

Μοσγοφίλερο: Καλλιεργείται στην κεντρική και δυτική Πελοπόννησο. Οι ράγες έχουν 

σφαιρικό σχήμα με παχύ φλοιό και ερυθρό χρωματισμό.

Ξινόμαυρο: καλλιεργείται στις περιοχές της Νάουσας, της Κοζάνης και του Αμύνταιου. 

Οι ράγες του είναι μεσαίου μεγέθους με φλοιό κυανομελανού χρωματισμού.

Αγιωρνίτικο: Τα σταφύλια αυτής της ποικιλίας είναι μέσου μεγέθους ακανόνιστου 

σχήματος πυκνά με μικρές σφαιρικές ράγες χρώματος κυανομελανού με χυμώδη και 

μαλακή σάρκα. Τα φυτά διαμορφώνονται σε χαμηλά κύπελα και γραμμοειδή σχήματα 

και δέχονται κλάδεμα βραχύ. Από την ποικιλία αυτή παράγονται ερυθροί οίνοι πλούσιοι 

σε ανθοκυάνες.

Άλλες ποικιλίες κρασοστάφυλων είναι η Ρομπόλα(λευκό κρασί), το Μοσχάτο Σάμου 

(παράγει λευκό γλυκό κρασί), το Μοσχάτο Αλεξάνδρειας (παράγει λευκό ξηρό οίνο), το 

Σταυρωτό, το Μαύρο Μεσενικόλα.

Αν και σχεδόν όλες οι ποικιλίες καλλιεργούνται σε όλο το γεωγραφικό χώρο της 

Ελλάδας, παίρνοντας σαν γνώμονα το μέγεθος της παραγωγής τους ανά περιοχή μπορούμε 

να διακρίνουμε πως κάθε περιοχή παράγει συγκεκριμένες ποικιλίες σύμφωνα με τον πίνακα

1.2..
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Πίνακας 1.2: Παρουσίαση των κύριων ποικιλιών ανα περιοχή, της αμπελουργικής 
έκτασης και της παραγωγής οίνου.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΚΤΑΣΗ (σε 
ha)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΟΙΝΩΝ (σε hi)

ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Πελοπόννησος 60.419 1.525.590

Αγιωργίτικο. Κορινθιακή (σταφίδα), Μοσχάτο λευκό, 
Μοσχοφίλερο, Ρεφόσκο,

Ροδίτης, Σουλτανίνα (σταφίδα).

Κρήτη 50.581 959.480
Βηλάνα, Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Μαντηλαριά, Ρωμέϊκο

Στερεά Ελλάδα 
& Εύβοια 28.849 1.988.790

Σαββατιανό.

Μακεδονία & 
Θράκη 15.500 514.760

Ασύρτικο, Αθήρι, Ροδίτης, Λημνιό, Ξινόμαυρο, 
Νεγκόσκα, Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc

Θεσσαλία 8.696 423.910

Κρασάτο, Μαύρο Μεσενικόλα, Μοσχάτο Αμβούργου, 
Μπαιίκι, Ξινόμαυρο,

Σταυρωτό.

Νησιά Ιονίου Πέλαγους 8.716 215.840
Βερτζαμί. Μαυροδάφνη, Μοσχάτο λευκό, Ρομπόλα

Νησιά Αιγαίου ΙΙελάγους 9.131 151.300
ΑΙδάνι, Ασύρτικο, Λιμνιό, Μαντηλαριά, 
Μονεμβασία. Μοσχάτο Αλεξανδρείας.

Δωδεκάννησα
3.438 128.850

Αθήρι, Μαντηλαριά, Μοσχάτο λευκό

Ηπειρος 1.022 30.620
Ντεμπίνα, Cabernet 

Sauvignon

Πηγή: www.thefoodproject.gr

2.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ-ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΙΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Η εγκατάσταση ενός αμπελώνα είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρέπει να

αφεθεί στη τύχη, αλλά να μελετηθούν όλες οι παράμετροι, για να διαπιστώσουμε
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εξαρχής, αν οι συνθήκες είναι οι καταλληλότερες. Οι βασικές παράμετροι, που πρέπει να 

συνυπολογιστούν λοιπόν σε γενικές γραμμές, είναι οι ακόλουθες :

1. Τοποθεσία

Το αμπέλι θα πρέπει να φυτευτεί στην καταλληλότερη τοποθεσία ώστε να μπορεί να 

δέχεται όλες τις ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου, του αέρα και άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής. Για παράδειγμα η φύτευση 

του αμπελιού σε επικλινή εδάφη ή πλαγιές συμβάλει στην μη κατακράτηση νερών, 

καλύτερο αερισμό και στην προστασία από τους παγετούς και τελικά στην παραγωγή πιο 

ποιοτικών σταφυλιών. Τέλος η νότια έκθεση αυξάνει την ηλιακή ακτινοβολία που 

δέχεται το αμπέλι.

2. Έδαφος

Ο ρόλος του εδάφους είναι καθοριστικός και γι' αυτό το λόγο πριν την εγκατάσταση του 

αμπελώνα πρέπει να προηγείται μια εδαφολογική μελέτη έτσι ώστε να είναι γνωστή η 

χημική σύσταση και η σύνθεση του εδάφους, το pH το οποίο καθορίζει αν το έδαφος 

είναι όξινο ή αλκαλικό, την «πυκνότητα» των μικροστοιχείων και των μακροστοιχείων. 

Τα εδάφη για παράδειγμα που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο δεν 

είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση αμπελώνα.

3. Διάταξη και προσανατολισμός

Η διάταξη και ο προσανατολισμός του αμπελώνα διευκολύνει τις καλλιεργητικές 

φροντίδες ειδικά στα γραμμικά και υποστυλωμένα σχήματα. Το φύτεμα επομένως πρέπει 

να ακολουθεί όσο το δυνατόν «γραμμική» διάταξη, σχηματίζοντας ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα ή τετράγωνα, αναλόγως με τις αποστάσεις μεταξύ των φυτών και των 

γραμμών.

4. Προετοιιιασία γωραοιού

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία στο χωράφι πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα 

μέτρα. Καταρχήν πρέπει να έχει γίνει εκχέρσωση και καθαρισμός, εάν υπάρχει από πριν 

θαμνώδης βλάστηση, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εφικτή η αναβλάστηση τους 

μετά την εγκατάσταση του αμπελώνα. Μια βαθιά άροση είναι αναγκαία τις περισσότερες 

φορές και κατόπιν ακολουθεί η προσθήκη θρεπτικών στοιχείων, ανάλογα και με τα

αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων. Το τελευταίο βήμα είναι η ισοπέδωση με
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το κατάλληλο παρελκόμενο, αντιθέτως αν το έδαφος είναι βραχώδες θα πρέπει να έχουν 

μαζευτεί όλες οι πέτρες.

5. «Απολύιιανση» γωοαφίού

Στις αναφυτεύσεις που ακολουθούν προγράμματα με βάση τις υποδείξεις του αρμόδιου 

Υπουργείου και ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης αμπελιού μετά την εκρίζωση 

παλιού, είναι υποχρεωτική η «απολύμανση» του χωραφιού με την σπορά δημητριακών 

όπως στάρι, βρώμη, σίκαλη κλπ για διάστημα δυο με τρία χρόνια. Με τον τρόπο αυτό 

καταπολεμούνται τα ζιζάνια, βελτιώνεται η ποιότητα του εδάφους και διευκολύνεται 

κατεργασία του στην συνέχεια.

6. Επιλογή ποικιλίας

Για την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας πρέπει να λάβουμε υπόψη: 

α) Ποιές ποικιλίες ενδείκνυνται για την περιοχή, 

β) το ιστορικό του χωραφιού και

γ) τι επιθυμούμε να παράγουμε (λευκός οίνος, ερυθρός οίνος, σταφίδα, επιτραπέζια 
σταφύλλια)

Η φύτευση των νέων φυτών συνιστάται να γίνεται Δεκέμβριο ή Ιανουάριο. Κατά την 

φύτευση είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση μικρού υποστυλώματος - καλάμι ή ξύλινο 

πασαλάκι- ώστε αργότερα πάνω σ' αυτόν, να προσδεθεί το κλήμα, για να αποκτήσει 

κορμό ευθυτενή μέχρι να δεθεί στα σύρματα αν πρόκειται για γραμμικό αμπέλι ή να 

αποκτήσει ανθεκτικούς και υψηλούς βραχίονες αν πρόκειται για το παραδοσιακό σχήμα 

του «κυπέλλου». Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μετέπειτα και κατά τον πρώτο 

χρόνο καλλιεργητικές φροντίδες, ώστε να μην επιφέρουμε ζημιές στα κλήματα.

2.3.1. ΕΔΑΦΟΣ- ΘΡΕΨΗ
Η γονιμότητα και τα χαρακτηριστικά του εδάφους που πρόκειται να 

καλλιεργηθεί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της συνολικής καλλιεργητικής εργασίας. 

Παρακάτω αναφέρονται οι ιδανικές συνθήκες που πρέπει να έχει το επιλεγμένο χωράφι.

Οι ιδανικές τιμές του pH του εδάφους για καλλιέγεια αμπελιού, βρίσκονται 

μεταξύ 6,5 και 7,5, μπορούν όμως να αξιοποιηθούν και εδάφη με pH από 5,5 μέχρι 8,5.
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Τα μέσης σύστασης εδάφη προσφέρουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του 

αμπελιού. Στον καθορισμό της λίπανσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα αργιλώδη 

εδάφη συνήθως δίνουν καλύτερο χρώμα, λιγότερα σάκχαρα και υψηλότερη οξύτητα σε 

σχέση με τα πρωϊμότερα αμμώδη.

Οι ποσότητες των κυριότερων θρεπτικών στοιχείων που καταναλώνει ένα αμπέλι 

εξαρτώνται από την ποικιλία, το υποκείμενο, το έδαφος , το κλίμα και τεχνολογικούς 

παράγοντες . Ανάλογα με αυτούς ένα στρέμμα αμπέλι χρειάζεται κάθε χρόνο για μια 

μέση απόδοση : 10-15 Kg αζώτου, 5-7 Kg φωσφόρου και 20 - 25 Kg καλίου. Επίσης για 

την ποσότητα της λίπανσης παίζει ρόλο η ηλικία και το τι θέλουμε να πετύχουμε 

(αύξηση παραγωγής , αύξηση σακχάρων, αύξηση οξύτητας, πρωίμιση κλπ).

2.3.2. ΥΓΡΑΣΙΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει το αμπέλι να καλύψει όλες τις ανάγκες 

του κατά την διάρκεια της βλαστικής περιόδου και για την πραγματοποίηση όλων των 

φυσιολογικών του δραστηριοτήτων είναι η υγρασία. Σε όλη αυτή την περίοδο έχει 

ανάγκη από 150-200 χιλιοστά νερού που εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος, την 

ποικιλία, το σχήμα διαμόρφωσης ,την φύση του εδάφους κτλ.(Ρούμπος , 1996).

Σε περίπτωση έλλειψης υγρασίας, το αποτέλεσμα είναι μερική ή ολική ξήρανση 

των φύλλων, σταμάτημα ή δυσκολία ωρίμανσης των σταφυλιών, μειωμένη 

περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα, σε χρωστικές και σε αρωματικές ουσίες που 

παρατηρείται κατά την διάρκεια έναρξης της ωρίμανσης μέχρι την ωρίμανση . Αντίθετα 

σε περιπτώσεις υπερβολικής υγρασίας σε γόνιμα εδάφη παρατηρείται στις ζωηρές 

ποικιλίες ζωηρότητα βλάστησης, ανθόρροια και ανισοραγία των σταφυλιών . Γενικά είτε 

σε περιπτώσεις έλλειψης υγρασίας, είτε σε περιπτώσεις υπερβολικής υγρασίας 

παρατηρείται μείωση της απόδοσης και υποβάθμιση της ποιότητας της παραγωγής.

2.3.3. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΑΜΠΕΑΟΥ
Μια σειρά από μυκητολογικές ασθένειες και έντομα είναι δυνατόν, να μειώσουν

την παραγωγή και να αλλοιώσουν την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Έτσι την 

παραγωγή σταφυλιών είναι δυνατόν να την επιρρεάσουν οι παρακάτω μυκητολογικές 

ασθένειες (Παναγόπουλος 2007):
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Περονόσπορος: είναι η πιο σημαντική και διαδεδομένη μυκητολογική ασθένεια της 

αμπέλου. Προσβάλει όλα τα νέα όργανα του φυτού τα οποία είναι ακόμη πράσινα 

(φύλλα, σταφύλια, νεαρούς βλαστούς),. Πάνω στα νεαρά φύλλα προκαλεί κηλίδες 

κιτρινοπράσινου χρώματος, ενώ πάνω στους βλαστούς καστανές κηλίδες και στο τέλος 

παραμόρφωση.

Ωίδιο: αποτελεί μετά τον περονόσπορο τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Η ασθένεια προσβάλλει 

τα τρυφερά όργανα την άνοιξη (φύλλα, βλαστούς, σταφύλια). Προκαλεί κηλίδες με πολύ 

ανοικτό κίτρινο χρώμα στα φύλλα, πάνω στις κηλίδες σχηματίζεται ένα αραχνοειδές ή 

αλευρώδες εξάνθηση.

Φώμ,οψη: προσβάλλει τις κληματίδες , τα φύλλα, τους μίσχους και τα σταφύλια. Η 

ύπαρξη της ασθένειας στον αμπελώνα γίνεται εμφανής νωρίς την άνοιξη γιατί οι 

προσβεβλημένες από το προηγούμενο έτος κληματίδες είναι νεκρές και οι οφθαλμοί δεν 

εκπτύσσονται. Οι κληματίδες αυτές έχουν χρώμα λευκό ή ανοικτό τεφρό και είναι 

διάστικτες με μικροσκοπικά μαύρα σώματα του προσβάλλουν την επιφάνεια.

Ίσκα: είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ασθένεια που μπορεί να νεκρώσει όλο τον 

αμπελώνα. Εμφανίζεται κυρίως σε ενήλικα πρέμνα και σιγά, σιγά μετατρέπει το σκληρό 

ξύλο σε μια μαλακή εύθρυπτη και σπογγώδη μάζα. Τα πρώτα χαρακτηριστικά 

συμπτώματα είναι αρχικά μια περιφερειακή χλώρωση του ελάσματος η οποία 

επεκτείνεται και μεταξύ των κύριων νεύρων. Οι περιοχές αυτές νεκρώνονται και το 

έλασμα γίνεται καστανό εκτός από μερικές λωρίδες πράσινων ιστών. Για την ίσκα δεν 

έχει βρεθεί ακόμη αντιμετώπιση γι’ αυτό μόλις γίνεται αντιλιπτή σε κάποιο κλήμα αυτό 

πρέπει να ξεριζώνεται και να καίγεται έτσι ώστε να μην επεκταθεί και στο υπόλοιπο 

χωράφι.

Τέλος μερικές ακόμη επικίνδυνες ασθένειες για την άμπελο είναι η τέφρα σήψη, η 

νέκρωση βραχιόνων και οι σηψιρριζίες.

Οι βασικότεροι εχθροί της αμπέλου είναι(Τζανακάκης. 2003) :

Lobesia botrana (ευδεμίδα της αμπέλου): Το μέσο μήκος του είναι 6 και το άνοιγμα των 

πτερύγων 1 l-13mm και χαρακτηριστικό του είναι οι μαύρες κηλίδες και τα στίγματα που 

έχει στις πρόσθιες πτέρυγες. Στην Ελλάδα έχει τρεις γενιές, η πρώτη είναι κατά κανόνα 

ανθοφάγος, η δεύτερη και η τρίτη γενιά είναι καρποφάγος . Εκτός από τις άμεσες ζημιές
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που προκαλεί στις ράγες, προκαλούνται σήψεις στις τραυματισμένες ράγες από μύκητες 

και μικροοργανισμούς που έπειτα απλώνονται και σε υγιείς. Η καταπολέμηση γίνεται 

κυρίως με συνθετικά εντομοκτόνα και λιγότερο συχνά με μικροβιακά.

Planococcus spp. (ψευδόκοκοι): Δύο τουλάχιστον είδη προσβάλλουν την άμπελο στη 

χώρα μας, το Planococcus cirti και το Ρ. Ficus. , τα οποία μοιάζουν πολύ στην μορφή και 

στον τρόπο ζωής. Διαχειμάζουν σε ρωγμές του φλοιού αλλά και σε προφυλαγμένες 

θέσεις στο υπέργειο μέρος του πρέμνου και στις ρίζες. Την άνοιξη αρχίζουν και 

μετακινούνται προς τους τρυφερούς βλαστούς. Τα κηρώδη εκκρίματα, τα μελιτώδη 

αποχωρήματα και η καπνιά που ακολουθεί προκαλούν έμμεση ζημιά που μπορεί να είναι 

και σοβαρή. Η καταπολέμηση γίνεται με δύο ψεκασμούς με γαλάκτωμα θερινού 

ορυκτελαίου 1,7% μόνο ή προσθήκη οργανοφωσφορούχου εντομοκτόνου.

Drepanothrips reuteri (θρίπας): Είναι μήκους 0,6-0,9 mm, κιτρινωπό, με σύνθετους και 

απλούς οφθαλμούς ερυθροκάστανους και κεραίες με 6 άρθρα των οποίων τα 3 κορυφαία 

καστανωπά. Προκαλούν νεκρώσεις και ουλές , εμποδίζουν την κανονική ανάπτυξη των 

οργάνων του φυτού, προκαλώντας ακόμα και βραχυγονάτωση, μικροφιλλία και 

παραμόρφωση φύλλων. Για να καταπολεμηθεί συνήθως αρκεί ένας έγκαιρος ψεκασμός 

με κατάλληλο εντομοκτόνο όταν η άμπελος βρίσκεται στα πρώτα βλαστικά στάδια.

3.ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από παλιά η μεταβλητότητα των παραμέτρων του εδάφους και της καλλιέργειας 

είχε ωθήσει πολλούς γεωργούς να ακολουθούν διαφορετικές καλλιεργητικές φροντίδες 

σε χωριστές περιοχές του κάθε χωραφιού με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση. Αυτό γινόταν 

σχετικά εύκολα λόγω του μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και της μορφής 

εκτέλεσης των εργασιών που γίνονταν ως επί το πλείστον χειρονακτικά. Με την 

μεγέθυνση των εκμεταλλεύσεων και την εντατική εκμηχάνιση είναι πλέον πολύ 

δυσκολότερη η διαχείριση της μεταβλητότητας των παραμέτρων μέσα στο ίδιο χωράφι 

χωρίς τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Η γεωργία ακρίβειας προτείνει ένα νέο τρόπο διαχείρισης των αγροκτημάτων 

εκμεταλλευόμενη την πρόοδο στους τομείς των αισθητήρων, των συστημάτων
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γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) και διαχείρισης πληροφοριών (GIS), τις 

τηλεπικοινωνίες και των φορητών υπολογιστικών συστημάτων, ώστε να αποτυπώσει όσο 

το δυνατόν καλύτερα τη παραλλακτικότητα των χαρακτηριστικών του εδάφους και της 

καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Απώτερος στόχος της γεωργίας ακρίβειας 

είναι να προσαρμόσει όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες και αποφάσεις στην κλίμακα 

αυτή της μεταβλητότητας.

Σήμερα, η τεχνολογία έχει φτάσει σε ικανοποιητικό σημείο ώστε να μας 

προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης ενός μεγάλου πλήθους παραμέτρων. Η έρευνα αυτή 

τη στιγμή έχει εστιαστεί περισσότερο στο συνδυασμό όλων αυτών των παραμέτρων 

χωρικά και χρονικά και πως όλα αυτά θα καταλήξουν σε εφαρμόσιμες αποφάσεις, και θα 

αποφέρουν κέρδος στον παραγωγό πέρα από τη προστασία του περιβάλλοντος και των 

φυσικών πόρων.

Όσο μεγαλύτερη είναι η παραλλακτικότητα της παραγωγής σ’ ένα χωράφι, τόσο 

πιο επιτυχής αναμένεται να είναι μια διαχείριση με βάση τους κανόνες της γεωργίας 

ακρίβειας. Αντίθετα, σε ένα τελείως ομοιόμορφο χωράφι από πλευράς παραγωγής και 

εδαφολογικών παραμέτρων μια τέτοια διαχείριση κρίνεται λιγότερο αποτελεσματική.

3.2. ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η έννοια της παραλλακτικότητα ς αποτελεί το πρώτο βήμα σε κάθε εφαρμογή της 

γεωργίας ακρίβειας . Όσον αφορά το χαρακτήρα της, η παραλλακτικότητα διακρίνεται σε 

(Ορφανού, 2009):

• Χωρική παραλλακτικότητα

• Χρονική παραλλακτικότητα

• Προβλέψιμη παραλλακτικότητα

"Οσον αφορά τις παραμέτρους που παραλλάσουν, διακρίνονται σε:

• Εδαφολογικούς (υφή, δομή, οργανική ουσία, Θρεπτικά στοιχεία)

• Τοπογραφικούς

• Βιολογικούς
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• Εξέλιξη της κατάστασης , με σημαντικότερη παράμετρο το Άζωτο

• Κλιματικούς

Για την ανίχνευση της παραλλακτικότητας και της έκτασης της χρησιμοποιούνται 

θεματικοί χάρτες. Οι χάρτες αυτοί αποτυπώνουν τη χωρική παραλλακτικότητα ιδιοτήτων 

όπως αποδόσεων (χάρτες παραγωγής - yield maps), εδαφικών χαρακτηριστικών ( χάρτες 

ιδιοτήτων εδάφους -soil maps), αλλά και χάρτες άλλων χαρακτηριστικών της 

καλλιέργειας, όπως χάρτες χρώματος καρπού, ζιζανίων κ.λ.π. Για την διάγνωση των 

αιτίων της χρησιμοποιούνται, επίσης, η τηλεπισκόπηση και οι εργαστηριακές αναλύσεις. 

Η γεωγραφική πληροφορία στα δεδομένα καθορίζεται από τα συστήματα εντοπισμού 

θέσης (π.χ. GPS) (Καρυδάς και άλλοι, 2000).

Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη γνώση της χωρικής 

παραλλακτικότητας είναι σημαντικά, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των 

εισροών στο χωράφι και σε καλύτερη διαχείριση του αγρού . Ένα μεγάλο μέρος της 

τεχνολογίας έχει ήδη αναπτυχθεί στον τομέα των αισθητήρων και της χαρτογράφησης 

της παραλλακτικότητας ( Stafford 2000).

3.3. GPS

To GPS (Global Positioning System), Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας είναι ένα 

παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, το οποίο βασίζεται σε ένα "πλέγμα" 

εικοσιτεσσάρων δορυφόρων της Γης, στους οποίους υπάρχουν ειδικές συσκευές, οι 

οποίες ονομάζονται "πομποί GPS". Στην επιφάνεια της Γης υπάρχουν οι δέκτες. Αυτοί 

παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ενός σημείου, το υψόμετρό του, την 

ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης του. Επίσης, σε συνδυασμό με ειδικό 

λογισμικό χαρτογράφησης μπορούν να απεικονίσουν γραφικά τις πληροφορίες αυτές. Το 

σύστημα ξεκίνησε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και ονομάστηκε "NAVSTAR 

GPS" (Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System). To 

δορυφορικό αυτό σύστημα ρυθμίζεται καθημερινά από τη Βάση Πολεμικής Αεροπορίας 

Σρίβερ (Schriever) με κόστος 400 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. To GPS αρχικά 

δημιουργήθηκε αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση και ανήκε στη δικαιοδοσία του 

αμερικανικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 το
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σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, γνωστό τότε με την ονομασία Transit System, 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως από το αμερικανικό ναυτικό. Απαιτήθηκαν αρκετές δεκαετίες, 

μέχρι δηλαδή το τέλος της δεκαετίας του 1980, ώστε το σύστημα GPS να εξελιχθεί, να 

γίνει ιδιαίτερα ακριβές και να αρχίσει να διατίθεται για ελεύθερη χρήση από το ευρύ 

κοινό.

Σήμερα υπάρχουν σε χρήση τρία δορυφορικά συστήματα: το παλαιότερο που δεν 

προσφέρεται για γεωδαιτικές εφαρμογές το σύστημα Transit και το νεότερο GPS, που 

χρησιμοποιείται πλέον για καθημερινές γεωδαιτικές εργασίες, καθώς και το ίδιας 

τεχνολογίας ρωσικό GLONASS. Επίσης βρίσκεται υπό κατασκευή το ευρωπαϊκό 

σύστημα Galileo.

3.3.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΡΗ TOY GPS
To GPS αποτελείται από τρία μέρη: το δορυφορικό τμήμα, το τμήμα ελέγχου και

το τμήμα χρήσης.

Το δορυφορικό τμήμα αποτελείται από 24 δορυφόρους που κινούνται σε τροχιά 

γύρω από τη γη σε απόσταση 20200km πάνω από την επιφάνεια της γης. Κάθε 

δορυφόρος κάνει μια περιστροφή γύρω από τη γη κάθε 12 ώρες. Οι δορυφόροι 

ακολουθούνε 6 τροχιές με 4 δορυφόρους σε κάθε τροχιά. Αυτή η διάταξη των 

δορυφόρων εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον 4 δορυφόροι θα στέλνουν σήμα σε οποιοδήποτε 

σημείο της γης 24 ώρες τη μέρα.

= 12

Σχήμα 3.1.: Αναπαράσταση του αρχικού σχεδίου του συστήματος GPS, με 24 

δορυφόρους GPS (4 δορυφόροι σε καθεμία από τις 6 τροχιές)
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Κάθε δορυφόρος εκπέμπει ραδιοκύματα στην συχνότητα L1=1575,42 ΜΗζ και 

L2=l 227,60 ΜΗζ. Τα ραδιοκύματα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός στο κενό και 

με ελαφρά μικρότερη ταχύτητα στην ατμόσφαιρα της γης. Το σήμα L1 περιέχει έναν 

ακριβή κώδικα τον C/A (Coarsel/Acquisition Code). Το σήμα L2 φέρει μόνο τον κώδικα 

P(Precise Code) και χρησιμοποιείται για την διόρθωση της καθυστέρησης των σημάτων 

που οφείλεται στην ιονόσφαιρα. Και οι δύο αυτοί κώδικες χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση της απόστασης μεταξύ δορυφόρου και δέκτη. Εκτός από τους παραπάνω 

κώδικες υπάρχει και ο κώδικας δεδομένων D (Data Code) που υπερτίθεται στα σήματα 

L1 και L2 και παρέχει διάφορες πληροφορίες όπως πχ για την πρόβλεψη της θέσης του 

δορυφόρου κάθε στιγμή, χρονικές καθυστερήσεις των δορυφορικών χρονομέτρων κ.α. . 

Ο κάθε δορυφόρος είναι επίσης εξοπλισμένος με 4 ατομικά ρολόγια (δύο καισίου και δύο 

ρουβιδίου). Τα ατομικά ρολόγια μετρούν το χρόνο με βάση τις φυσικές περιοδικές 

κινήσεις των ατόμων και είναι μεγάλης ακρίβειας.

Οι δορυφόροι διαθέτουν επίσης συστήματα επικοινωνιών, υπολογιστές και 

διάφορα βοηθητικά συστήματα. Δύο ηλιακοί συσσωρευτές παρέχουν ισχύ 710 W που 

απαιτείται για την λειτουργία των συστημάτων ελέγχου.

Το τμήμα ελέγχου αποτελείται από τους επίγειους σταθμούς που είναι τριών 

ειδών: ο κεντρικός σταθμός ελέγχου που βρίσκεται στο Colorado Springs των ΗΠΑ, οι 5 

σταθμοί παρακολούθησης (Colorado Springs, Χαβάη, νήσος Ascension στο νότιο 

Ατλαντικό, Diego Garcia στον Ινδικό, Kwajelein στο νότιο Ειρηνικό ) και οι 3 σταθμοί 

ελέγχου (Ascension, Diego Garcia, Kwajalein).

Οι σταθμοί παρακολούθησης είναι εφοδιασμένοι με δέκτες που λαμβάνουν τα 

σήματα που εκπέμπουν συνεχώς οι δορυφόροι, τα οποία μετά από κάποια επεξεργασία 

μεταδίδονται στον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου χρησιμοποιεί 

αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίσει τις ακριβείς τροχιές των δορυφόρων και να 

ενημερώνει τα σήματα πλοήγησης (Δερμάνης, 1999).

Το τμήμα χρήσης αποτελείται από τους χρήστες που είναι οι πολίτες και ο 

στρατός που χρησιμοποιούν το GPS για τον προσδιορισμό της θέσης ενός ανθρώπου ή 

ενός οχήματος στη γη. Οι δέκτες GPS που χρησιμοποιούν οι πολίτες δεν χρειάζονται 

άδεια λειτουργίας επειδή δεν στέλνουν σήματα αλλά μόνο λαμβάνουν σήματα. Επίσης 

δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για την χρήση των δορυφορικών σημάτων του GPS.
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3.3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ME TO GPS
Οι δέκτες του GPS έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του Ρ (Precise Code) και του

C/A (Coarsel/Acquisition Code) κώδικα. Ένα ακριβές αντίγραφο του κώδικα Ρ ή C/A 

παράγεται εσωτερικά στο δέκτη. Στη συνέχεια ο δέκτης προσπαθεί να συσχετίσει το δικό 

του εσωτερικό κώδικα με το σήμα που λαμβάνει από το δορυφόρο. Έτσι μετράται ο 

χρόνος άφιξης του σήματος του δορυφόρου. Με την ανάγνωση και αποκωδικοποίηση 

του D (Data Code) κώδικα ο δέκτης μπορεί να αναγνωρίσει και τη στιγμή της εκπομπής 

του σήματος από το δορυφόρο. Η διαφορά του χρόνου άφιξης και του χρόνου εκπομπής 

καθορίζει το χρόνο που χρειάζεται το σήμα να διανύσει την απόσταση δορυφόρου δέκτη. 

Πολλαπλασιάζοντας το χρόνο αυτό με την ταχύτητα του φωτός μπορούμε να 

υπολογίσουμε την απόσταση δορυφόρου δέκτη, μια ψευδοαπόσταση που περιλαμβάνει 

πολλών ειδών καθυστερήσεις του σήματος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Οι θέσεις 

των δορυφόρων όμως είναι γνωστές (από τον D κώδικα) σε χώρο και χρόνο, μπορούμε 

συνεπώς να καθορίσουμε τη θέση ενός δέκτη αν μετρήσουμε ταυτόχρονα τέσσερεις 

ψευδοαποστάσεις προς τέσσερεις δορυφόρους. Δηλαδή γνωρίζοντας την απόσταση ενός 

σημείου από ένα δορυφόρο τότε το σημείο αυτό βρίσκεται πάνω σε μια σφαίρα με 

κέντρο το δορυφόρο και απόσταση ίση με αυτή του σημείου. Γνωρίζοντας την απόσταση 

από δύο δορυφόρους το σημείο βρίσκεται σε ένα κύκλο που είναι το σημείο τομής των 

δύο σφαιρών. Γνωρίζοντας την απόσταση από τρεις δορυφόρους το σημείο βρίσκεται 

στο σημείο τομής των τριών σφαιρών που είναι δύο σημεία. Το ένα από τα δύο σημεία 

είναι το ζητούμενο καθώς βρίσκεται στη επιφάνεια της γης. Όμως λόγω των λαθών στη 

εκτίμηση της απόστασης από κάθε δορυφόρο οι τρεις αποστάσεις που μετράμε από τους 

τρεις δορυφόρους δεν καθορίζουν ένα σημείο αλλά ένα τρίγωνο . Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιείται το σήμα από ένα τέταρτο δορυφόρο για να βελτιώσει την εκτίμηση της 

θέσης του σημείου. Με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιώντας σήματα από τέσσερεις 

δορυφόρους μπορεί να γίνει εκτίμηση της θέσης ενός σημείου στη γη (γεωγραφικό 

μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο).
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3.3.2.1. DIFFERENTIAL GLOBAL POSITIONING SYSTEM (DGPS)
To DGPS είναι ένας τύπος GPS που χρησιμοποιεί ένα σήμα από επίγειους δέκτες 

για να διορθώσει το σφάλμα που υπάρχει. Το σήμα αυτό προέρχεται από επίγειους 

σταθμούς των οποίων η θέση είναι γνωστή και λαμβάνοντας οι ίδιοι το σήμα από τους 

δορυφόρους κάνουν τη διόρθωση και εκπέμπουν το σφάλμα. Η ακρίβεια του συστήματος 

είναι από 30cm-lm.

3.3.2.2. REAL TIMEKINEMATIC(RTKGPS)
To RTK GPS είναι μια τεχνική προσδιορισμού θέσης που βασίζεται στη μέτρηση του 

φέροντος σήματος του GPS, όπου ένας επίγειος σταθμός παρέχει τη διόρθωση σε 

πραγματικό χρόνο με ακρίβεια ακόμη και ενός εκατοστού
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3.3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TOY GPS ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Στη Γεωργία Ακρίβειας έχει μεγάλη σημασία η πληροφορία σχετικά με τη θέση

ενός οχήματος καθώς κινείται στον αγρό και αυτό είναι δυνατό να γίνει χάρη στο GPS.

Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές του GPS στη Γεωργία Ακρίβειας όπως 

δημιουργία περιγράμματος αγρών, παρακολούθηση καλλιεργειών και σύνδεση με τα 

σημεία του αγρού, χαρτογράφηση εδάφους, χαρτογράφηση παραγωγής. Ο εξοπλισμός 

περιλαμβάνει ένα δέκτη GPS η DGPS, μια συσκευή για αποθήκευση της πληροφορίας 

(πχ ένας φορητός Η/Υ), και λογισμικό για τη δημιουργία και απεικόνιση χαρτών. Ο 

δέκτης GPS με την κεραία του τοποθετούνται στο όχημα που κινείται στον αγρό. Για τη 

δημιουργία περιγράμματος του αγρού απλά ο παραγωγός περπατά η οδηγεί γύρω από τον 

αγρό με το GPS και τον φορητό Η/Υ για να καταγράψει τα δεδομένα. Στη συνέχεια δίνει 

ένα όνομα στο περίγραμμα όμοιο με το όνομα του αγρού και αποθηκεύει τα δεδομένα.

Με τον ίδιο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για το περίγραμμα ο παραγωγός 

περπατά στον αγρό και καταγράφει στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου τις περιοχές 

που υπάρχουν ζιζάνια, προβλήματα με εχθρούς και ασθένειες ή προβλήματα με 

τροφοπενίες. Καταγράφοντας τις θέσεις που υπάρχουν τα παραπάνω προβλήματα, ο 

παραγωγός μπορεί να επιστρέφει και εφαρμόσει τα κατάλληλα αγροχημικά ή άλλες 

καλλιεργητικές φροντίδες.

Για τη χαρτογράφηση εδάφους το GPS χρησιμοποιείται για την καταγραφή της 

θέσης που λαμβάνονται τα δείγματα εδάφους και στην συνέχεια αφού γίνει η ανάλυση 

των δειγμάτων στο εδαφολογικό εργαστήριο δημιουργούνται οι αντίστοιχοι χάρτες 

χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό για την δημιουργία χαρτών.

Για την χαρτογράφηση παραγωγής το GPS μαζί με αισθητήρες ροής του υλικού 

στη μηχανή και ένα σύστημα καταγραφής της ροής, του πλάτους εργασίας, της 

ταχύτητας εργασίας και της αντίστοιχης θέσης που προσαρμόζονται στις μηχανές 

συγκομιδής μπορεί να γίνει η καταγραφή της παραγωγής σε κάθε θέση του αγρού και 

στη συνέχεια να δημιουργηθούν οι αντίστοιχοι χάρτες παραγωγής. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για τη χαρτογράφηση εδάφους και τη χαρτογράφηση παραγωγής θα 

αναφερθούν στα επόμενα κεφάλαια.

Εκτός από την καταγραφή της θέσης ενός οχήματος το GPS μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην πλοήγηση και την καθοδήγηση ενός οχήματος 

στον αγρό. Στην Γεωργία Ακρίβειας αυτόματα συστήματα καθοδήγησης (auto guidance)
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υποστηρίζουν ελκυστήρες, φορτηγά και αεροπλάνα για να κρατούν τα παραπάνω 

μεταφορικά μέσα σε παράλληλες διαδρομές στον αγρό χωρίς να αφήνουν κενά ή 

επικαλύψεις μεταξύ των παράλληλων διαδρομών (parallel swathing). Με τον τρόπο αυτό 

μπορούν να εφαρμοστούν χημικά στο έδαφος και στις καλλιέργειες χωρίς να υπάρχουν 

κενά που δεν έγινε εφαρμογή του χημικού ή επικαλύψεις που οδηγούν σε υπέρ-εφαρμογή 

η οποία με τη σειρά της έχει σαν συνέπεια το μεγαλύτερο κόστος, την καταστροφή των 

καλλιεργειών και τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος.

3.4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Geographic 
Information System, GIS)

3.4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σε ένα σύστημα Γεωργίας Ακρίβειας οι διάφορες πληροφορίες που αφορούν στον 

αγρό, αντιπροσωπεύονται από αριθμούς οι οποίοι περιγράφουν μετρήσεις κάποιων 

παραμέτρων, επιτόπιες παρατηρήσεις, εφαρμογή κάποιας εισροής με διαφοροποιούμενη 

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

γεωγραφικό στίγμα των αντίστοιχων σημείων του αγρού όπου αναφέρονται. Κατά τη 

δημιουργία ψηφιακών χαρτών μεγάλης ακρίβειας, ο όγκος των πληροφοριών είναι 

τεράστιος, έτσι ώστε η χρήση κάποιου λογισμικού για την επεξεργασία τους, είναι 

απαραίτητη. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών είναι ένα λογισμικό με τη βοήθεια 

του οποίου οι γεωδεμένες πληροφορίες οργανώνονται, αναλύονται και επεξεργάζονται. 

Οι πληροφορίες σε ένα GIS απεικονίζονται πάντοτε ως ψηφιακοί χάρτες του υπό 

εξέταση αγρού γιατί όλες οι πληροφορίες είναι προσδιορισμένες στο χώρο με τη βοήθεια 

του GPS. Πρόσθετα εργαλεία όπως στατιστικές αναλύσεις, προσομοιώσεις και άλλες 

αναλυτικές μέθοδοι, χρησιμοποιούνται από το GIS και βοηθούν στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων και στη λήψη αποφάσεων. Πέρα από την χαρτογράφηση, οι βάσεις 

δεδομένων που συνδέονται με το GIS και τα εργαλεία του για το χειρισμό τους, 

καθιστούν το GIS πολύτιμο εργαλείο σε ένα σύστημα Γεωργίας Ακρίβειας. Σε ένα 

σύστημα GIS εισάγονται πληροφορίες όπως η παραγωγή, η ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

εδάφους, η περιεκτικότητα του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά. Επίσης είναι δυνατόν να 

εισαχθούν παρατηρήσεις (πχ προσβολές από έντομα, ζιζάνια στον αγρό), ή άλλες 

πληροφορίες όπως ένας χάρτης των σημείων δειγματοληψίας του εδάφους.
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Με τη συστηματική συλλογή δεδομένων δημιουργείται ένας αριθμός χαρτών που 

απεικονίζουν τη μεταβολή διαφόρων παραμέτρων του αγρού ή της καλλιέργειας. Η 

ανάλυση των παραπάνω δεδομένων οδηγεί στην εξεύρεση των εντοπισμένων 

παραγόντων περιοριστικών της παραγωγής και με βάση τα στοιχεία αυτά γίνεται 

προσπάθεια διόρθωσης τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί πχ με μια εφαρμογή 

λιπάσματος με μεταβλητή δόση.

Ένα GIS λογισμικό αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

• Ένα σύστημα εισαγωγής (data input) χωρικών δεδομένων το οποίο εισάγει και 

καταχωρεί πληροφορίες που προέρχονται από χάρτες, δορυφορικές εικόνες, 

πολυφασματικές φωτογραφίες κ.α.

• Ένα σύστημα αποθήκευσης (data storage) και οργάνωσης βάσης δεδομένων

• Ένα σύστημα εμφάνισης δεδομένων (data output) που περιλαμβάνει αποτελέσματα 

ανάλυσης που εμφανίζονται ή καταχωρούνται όπως πίνακες, χάρτες και σχήματα 

που εμφανίζονται στην οθόνη ή καταχωρούνται στη μνήμη του Η/Υ.

• Ένα σύστημα ανάλυσης δεδομένων που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία για την 

απομάκρυνση λαθών από τα δεδομένα, τον υπολογισμό επιφανειών, περιμέτρων, 

την αλλαγή κλίμακας χαρτών, τη γεωστατιστική ανάλυση των δεδομένων.

• Ένα σύστημα αλληλεπίδρασης (user interface) με το χρήστη που περιλαμβάνει 

μενού και εντολές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του χρήστη με το 

πρόγραμμα.

Υπάρχουν δύο μορφές απεικόνισης και αποθήκευσης των δεδομένων σε ένα σύστημα 

GIS:

με διανυσματική μορφή (vector) και με μορφή κυψελίδων (raster). Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν τα σημεία, οι γραμμές και τα πολύγωνα, ενώ στη δεύτερη κατηγορία 

ανήκουν τα συνεχή δεδομένα αλλά σε κυψελώδη μορφή (grid). Τα δεδομένα που 

συγκεντρώνονται με τη μέθοδο της δειγματοληψίας είναι διανυσματικά, ενώ όσα 

συλλέγονται με αισθητήρες (π.χ. παραγωγής) είναι δεδομένα κυψελίδων.

3.4.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Σε ένα λογισμικό GIS όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα δεδομένα συνδέονται με

την γεωγραφική θέση που έχουν ληφθεί. Υπάρχουν διάφορα συστήματα συντεταγμένων 

που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των δεδομένων σε ένα χάρτη. Ένα τοπικό 

σύστημα συντεταγμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν αγρό. Για παράδειγμα η
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νοτιοδυτική γωνία ενός αγρού μπορεί να οριστεί το (0,0) ή αρχή του τοπικού συστήματος 

συντεταγμένων. Όλα τα άλλα σημεία στον αγρό απεικονίζονται με αποστάσεις από την 

αρχή. Αυτό το σύστημα είναι πολύ βολικό όταν ο αγρός είναι ένας οπωρώνας όπου οι 

θέσεις των δένδρων είναι σταθερές (πχ 4μ μεταξύ των γραμμών και 2μ επί της γραμμής). 

Το πρόβλημα με το τοπικό σύστημα συντεταγμένων είναι ότι δεδομένα από μια άλλη 

πηγή πρέπει να μετατραπούν με το χέρι στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων. Επίσης αν 

μεγάλες εκτάσεις απεικονίζονται με ένα τοπικό σύστημα συντεταγμένων, η καμπυλότητα 

της γης μπορεί να δημιουργήσει λάθη όταν απεικονίζονται στο επίπεδο όπως σε ένα 

χάρτη.

Ένας καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα πιο παγκόσμιο σύστημα 

συντεταγμένων. Τα δύο πιο κοινά χρησιμοποιούμενα συστήματα συντεταγμένων είναι το 

σύστημα γεωγραφικό μήκος (longitude) - γεωγραφικό πλάτος (latitude) και το μετρικό 

σύστημα (Universal Transverse Mercatur, UTM). To μετρικό σύστημα κάνει προβολή 

ενός μέρους της γης σε μια επίπεδη επιφάνεια ή χάρτη. Το σύστημα γεωγραφικό μήκος- 

γεωγραφικό πλάτος μετρά δύο γωνίες από τον ισημερινό και από τον κεντρικό 

μεσημβρινό που περνάει από το Greenwich. Αυτές οι συντεταγμένες δίνονται σε μοίρες 

πρώτα λεπτά και δεύτερα λεπτά. Ένα δεύτερο λεπτό σε γεωγραφικό πλάτος είναι περίπου 

30 μέτρα. Το μετρικό σύστημα μετατρέπει τις γωνίες (γεωγραφικό μήκος- πλάτος) σε ένα 

ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων βόρεια (northing) και ανατολικά (easting). Οι 

συντεταγμένες στο μετρικό σύστημα δίνονται σε μέτρα με τον κατακόρυφο άξονα να 

λέγεται northing και τον οριζόντιο easting. Όταν χρησιμοποιείται το μετρικό σύστημα το 

κατάλληλο επίπεδο αναφοράς στο οποίο προβάλλονται οι γωνίες (γεωγραφικό μήκος- 

πλάτος) πρέπει να είναι γνωστό. Υπάρχουν δύο επιλογές : North American Datum of 

1927 (NAD27) και World Geodetic Reference System (WGS84). Οι δέκτες GPS 

χρησιμοποιούν το (WGS84). Στην Ελλάδα βρισκόμαστε στη ζώνη 34Ν.

3.4.3. ΧΡΗΣΗ GIS ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Οι χάρτες δείχνουν την παραλλακτικότητα ενός μετρούμενου μεγέθους στον

αγρό. Για τη δημιουργία των χαρτών ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα 

• Εισαγωγή του περιγράμματος του αγρού (field boundary), ορίζονται οι διαστάσεις του 

αγρού. Ο ορισμός του περιγράμματος μπορεί να γίνει είτε με την χρησιμοποίηση GPS, 

περπατώντας στην περίμετρο του χωραφιού, είτε με δορυφορική εικόνα.

28



• Εισαγωγή δεδομένων, τα δεδομένα των μετρήσεων εισάγονται σε πρόγραμμα GIS για 

επεξεργασία και παραγωγή χαρτών.

• Δημιουργία συνεχούς επιφάνειας με τη διαδικασία της παρεμβολής, οι μετρήσεις που 

έχουν παρθεί είναι από συγκεκριμένα σημεία του αγρού έτσι επιλέγονται τιμές για 

συγκεκριμένες αποστάσεις και από αυτές βρίσκονται ενδιάμεσες τιμές που οδηγούν στην 

δημιουργία του χάρτη. Στην ουσία, όταν δεν είμαστε σε θέση να μετρήσουμε όλες τις 

τιμές ενός συγκεκριμένου αντικειμένου που μελετάμε (έχουμε δηλαδή τιμές μόνο από 

συγκεκριμένα σημεία), χρησιμοποιούμε μία μέθοδο παρεμβολής, η οποία μας δίνει αξίες 

σε σημεία που δεν έχουμε τιμές. Έτσι έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάζουμε χάρτες 

GIS σε χώρους με μεγάλη διασπορά τιμών, υπολογίζοντας τις υποθετικές τιμές. 

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι παρεμβολής. Η πιο διαδεδομένη στον τομέα της γεωργίας 

είναι η μέθοδος kriging.

• Επιλογή χρωμάτων και λεζάντας για το χάρτη, επιλέγονται μια σειρά από χρώματα τα 

οποία θα διαφέρουν για κάθε απόκλιση που θα υπάρχει στις μετρήσεις.

• Εκτύπωση του χάρτη

Εικόνα 3.4.1. :Απεικόνιση της δομής μιας γεωγραφικής βάσεως δεδομένων

Για ένα αγρό μπορούν να προστεθούν διάφορες πληροφορίες σε επίπεδα (data layers) 

που στη συνέχεια συνδυάζονται και λαμβάνονται αποφάσεις για τον ορθότερο τρόπο 

διαχείρισης του αγρού. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι οι εξής:

• Περίγραμμα του αγρού

• Χάρτης εδαφικών τύπων

• Σημεία δειγματοληψίας (απεικοζίζονται τα σημεία από τα οποία πάρθηκαν οι 

μετρήσεις)
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• Χάρτες θρεπτικών στοιχείων(φαίνεται η περίσεια ή έλλειψη στοιχείων σε συγκεκριμένα 

σημεία του αγρού)

• Πληθυσμός ζιζανίων

• Χάρτης στράγγισης

• Χάρτης παραγωγής (απεικονίζεται η παραλλακτηκότητα στην παραγωγή)

3.5. ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

3.5.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η κατανόηση της παραλλακτικότητας στο έδαφος είναι μια από τις παλαιότερες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι επιστήμονες. Η τακτική 

δειγματοληψία και ανάλυση του εδάφους είναι η βάση για ένα πρόγραμμα λίπανσης με 

μεταβλητές δόσεις. Παρόλα αυτά στο παρελθόν όταν οι τιμές των λιπασμάτων ήταν 

χαμηλότερες ήταν πιο απλό η λίπανση να εφαρμοστεί ομοιόμορφα στον αγρό. Η δόση 

του λιπάσματος βασιζόταν στο μέσο όρο των εδαφικών ιδιοτήτων του αγρού. Η 

ανάπτυξη εξοπλισμού που βασίζεται στα ηλεκτρονικά για εφαρμογή λιπασμάτων και η 

ανάπτυξη του GPS έδωσε τη δυνατότητα στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων 

δειγματοληψίας και χαρτογράφησης με τις οποίες γίνεται ακριβής προσδιορισμός της 

χωρικής παραλλακτικότητας στο έδαφος (Γκόλια 2003)

3.5.2. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Τα εδαφικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για την ανάπτυξή τους είναι (Μήτσιος, 

2004):

• Τα κύρια στοιχεία (άζωτο (Ν), φώσφορος (Ρ), κάλιο (Κ))

• Τα δευτερεύοντα στοιχεία (ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο(ΐν^), θείο(8))

• Τα ιχνοστοιχεία (βόριο (Β), χλώριο (C1), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), μαγγάνιο 

(Μη), ψευδάργυρος (Ζη), και μολυβδαίνιο (Μο).

Εκτός από τα θρεπτικά στοιχεία το pH του εδάφους επηρεάζει την παραγωγή. Το 

pH είναι ένα μέτρο της οξύτητας του εδάφους. Χαμηλό pH σημαίνει ότι στο εδαφικό 

διάλυμα υπάρχουν πολλά κατιόντα υδρογόνου τα οποία αντιδρούν με τα θρεπτικά 

στοιχεία και τα καθιστούν λιγότερο διαθέσιμα για τα φυτά. Για την βελτίωση των όξινων 

εδαφών γίνεται προσθήκη ασβεστίου (Μήτσιος, 2001).
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Αλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή είναι το ποσοστό της 

οργανικής ουσίας, η μηχανική σύσταση, η δομή (πυκνότητα και πορώδες), η ικανότητα 

ανταλλαγής κατιόντων, η κλίση και η τοπογραφία, η μέθοδος κατεργασίας του εδάφους, 

η στράγγιση, το βάθος και η συμπίεση του εδάφους (Στυλιανίδης και άλλοι, 2002). Τέλος 

εκτός από το επίπεδο των θρεπτικών στοιχείων και τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους για 

την επίτευξη υψηλής παραγωγής είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί το κατάλληλο 

ποσοστό υγρασίας στο έδαφος με την άρδευση της καλλιέργειας.

3.5.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Οι δύο πιο κύριες μέθοδοι δειγματοληψίας του εδάφους είναι:

• Δειγματοληψία πλέγματος (grid sampling)

• Κατευθυνόμενη δειγματοληψία με βάση κάποιο χαρακτηριστικό όπως φαινομενική 

αγωγιμότητα του εδάφους , παραγωγή κλπ.

Στη δειγματοληψία πλέγματος γίνεται διαχωρισμός του αγρού σε τετράγωνα η 

ορθογώνια κελιά. Σε κάθε κελί λαμβάνονται δείγματα τα οποία αναμιγνύονται για να 

αντιπροσωπεύουν τις εδαφικές ιδιότητες του κελιού και στέλνονται στο εργαστήριο για 

ανάλυση. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εκτίμηση των εδαφικών ιδιοτήτων σε μια κλίμακα 

μικρότερη από ολόκληρο το χωράφι.

Στη κατευθυνόμενη δειγματοληψία, η δειγματοληψία γίνεται από τμήματα του 

αγρού που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά όπως οι ζώνες διαχείρισης. Για να γίνει αυτό 

ο παραγωγός βασίζεται σε εδαφολογικούς χάρτες ή σε άλλες παραμέτρους που έχει 

μετρήσει όπως η παραγωγή ή τα ποιοτικά χαρακτηριστικών σταφυλιών ή το ανάγλυφο 

του αγρού. Αρκετά δείγματα συλλέγονται και αναμιγνύονται από κάθε περιοχή με 

διαφορετικό χαρακτηριστικό. Η διαφορά με την προηγούμενη μέθοδο είναι ότι εδώ οι 

αποστάσεις μεταξύ των δειγμάτων δεν είναι ίδιες. Αν κατά τη λήψη των δειγμάτων 

γίνεται ταυτόχρονα και καταγραφή της θέσης του δείγματος με GPS, στη συνέχεια με 

ένα κατάλληλο λογισμικό δημιουργούνται οι αντίστοιχοι θεματικοί χάρτες των εδαφικών 

ιδιοτήτων του αγρού, δηλαδή χάρτες που χωρίζονται σε ζώνες με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά όπως είναι ο χάρτης EC, οι χάρτες μηχανικής σύστασης του εδάφους, ο 

χάρτης που παρουσιάζει το τοπογραφικό ανάγλυφο του αγρού . Να τονιστεί ότι και στις 

δύο περιπτώσεις τα δείγματα παίρνονται με την βοήθεια ειδικού δειγματολήπτη.
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Εικόνα 3.5.3.1 . Ειδικός δειγματολήπτης εδάφους.

3.6. ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 
(Apparent Soil electrical conductivity)

Η ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους ορίζεται ως η ευκολία με την οποία 

περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από τη μάζα του. Η αγωγή του ρεύματος γίνεται μέσω 

του νερού των τριχοειδών πόρων που σχηματίζουν μεταξύ τους τα εδαφικά 

συσσωματώματα. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα μετράται σε mSiemens/m και επηρεάζεται 

από πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα 

του εδάφους είναι (Friedman, 2005, Corwin and Lesch, 2005):

• Η μηχανική σύσταση του εδάφους. Η άμμος έχει μικρή, η ιλύς μέση και η άργιλος 

υψηλή αγωγιμότητα

• Η συμπίεση του εδάφους η οποία αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους.

• Η περιεκτικότητα σε νερό αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα

• Η αλατότητα. Η αύξηση της συγκέντρωσης των αλάτων στο έδαφος αυξάνει την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα

• Η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων. Εδάφη με μεγάλη ικανότητα ανταλλαγής 

κατιόντων έχουν μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα

• Η οργανική ουσία. Η οργανική ουσία αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

εδάφους γιατί συγκρατεί πολλά ιόντα
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• Η θερμοκρασία του εδάφους. Κατά τη μεταβολή της θερμοκρασίας σε τιμές άνω του 

μηδενός η ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταβάλλεται ελάχιστα. Όταν η θερμοκρασία πέσει 

κάτω του μηδενός η ηλεκτρική αγωγιμότητα μειώνεται σημαντικά. Η τιμή της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε ένα έδαφος δεν μεταβάλλεται σημαντικά με την πάροδο του 

χρόνου. Οι παράγοντες που μπορούν να επιφέρουν δραστικές αλλαγές στην τιμή της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας είναι:

• Η μεταφορά εδάφους πχ ισοπέδωση

• Το βαθύ όργωμα

• Η χρήση αρδευτικού νερού με πολλά άλατα

• Η προσθήκη μεγάλης ποσότητας οργανικής ουσίας

• Η προσθήκη εδαφοβελτιωτικών πχ ασβέστη για διόρθωση του pH

Σε ένα σύστημα Γεωργίας Ακρίβειας η μέτρηση της φαινομενικής εδαφικής 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας χρησιμοποιείται στον εντοπισμό ομοιογενών ζωνών 

διαχείρισης στο έδαφος (Kitchen et al., 2005) του αγρού που χαρακτηρίζονται 

σαφέστερα με την ανάλυση εδαφικών δειγμάτων. Υπάρχουν δύο μέθοδοι 

χαρτογράφησης της φαινομενικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους που δίνουν 

παρόμοια αποτελέσματα, με ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και με επαφή.

Με την μέθοδο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής (electromagnetic induction) 

μετριέται η επίδραση του εδάφους σε κάποιο μαγνητικό πεδίο. Η επίδραση αυτή 

σχετίζεται με την εδαφική ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η συγκεκριμένη μέθοδος υλοποιείται 

με το όργανο μέτρησης ΕΜ- 38. Η μέθοδος αυτή είναι δύσκολη στην εφαρμογή απαιτεί 

συχνή βαθμονόμηση, είναι ευαίσθητη σε παρεμβολές μεταλλικών αντικειμένων και δίνει 

μετρήσεις που αφορούν ένα βάθος. Με την μέθοδο της επαφής (contact method) 

μετριέται η πτώση δυναμικού μεταξύ ηλεκτροδίων στο έδαφος. Ο τρόπος αυτός 

προσφέρει ευκολία, ταχύτητα και χαμηλό κόστος.

Η έρευνα με αντικείμενο την σχέση που συνδέει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

εδάφους και την παραγωγή παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε στο Missouri (Kitchen et al., 1996), δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ εδαφικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας και παραγωγής και ότι η συσχέτιση αυτή δεν 

είναι γραμμική. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Iowa (lund et al., 1998), έδειξε ότι 

οι περιοχές του αγρού με μέσες τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας είναι εκείνες που δίνουν 

σταθερά μεγάλη παραγωγή.
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3.7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Μια από τα βασικές ανάγκες για την εφαρμογή της Γεωργίας Ακρίβειας στον αγρό, 

είναι η γνώση των τιμών μιας ή περισσοτέρων παραμέτρων της καλλιέργειας που 

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την απόδοσή της. Σκοπός της Γεωργίας Ακρίβειας είναι να 

μελετηθεί η παραλλακτικότητα μέσα σε όλη την έκταση του αγρού, κάθε παραμέτρου 

χωριστά ή περισσότερων παραμέτρων σε συνδυασμό μεταξύ τους, με στόχο την εξεύρεση 

πιθανής αλληλεπίδρασής τους.

Η ιδανική περίπτωση θα ήταν η δυνατότητα συνεχούς καταγραφής των τιμών αυτών 

των παραμέτρων. Τα σύγχρονα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα έχουν την δυνατότητα 

μέτρησης σε τακτά διαστήματα των τιμών κάποιων στοιχείων απευθείας στον αγρό από 

τον ερευνητή (Srinivasan, 2006). Επίσης τα συστήματα μπορεί είτε να βρίσκονται 

τοποθετημένα και να λαμβάνουν τιμές από συγκεκριμένα σημεία είτε να έχουν την 

δυνατότητα μετακίνησης σε όλο το μήκος του αγρού (on-the-go soil sensors) 

πραγματοποιώντας λήψη τιμών σε ολόκληρη την έκταση του αγρού (Adamchuk et al., 

2004).

Η λειτουργία αυτών των συστημάτων βασίζεται στη χρήση αισθητήρων καταγραφής 

των παραμέτρων της καλλιέργειας που μας αφορούν. Τέτοιοι αισθητήρες είναι: α) 

μέτρησης εδαφικών παραμέτρων όπως της αγωγιμότητας του εδάφους, της περιεχόμενης 

υγρασίας του, των θρεπτικών του συστατικών και του pH καθώς και β) αισθητήρες 

καταγραφής ορισμένων χαρακτηριστικών της καλλιέργειας που η λειτουργία τους 

βασίζεται στη μέτρηση διαφόρων δεικτών όπως ο Δείκτης Βλάστησης (NDVI) 

(Srinivasan, 2006).

3.7.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (Electrical 
and Electromagnetic Sensors)

Τα συγκεκριμένα συστήματα μέτρησης στηρίζουν την λειτουργία τους στην 

δημιουργία ηλεκτρικοιν κυκλωμάτων μετά από εφαρμογή ηλεκτρικού φορτίου στο έδαφος. 

Ανάλογα με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους οι τιμές ορισμένων 

παραμέτρων όπως της εδαφικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της ειδικής αντίστασης του 

εδάφους ποικίλουν. Οι τιμές αυτών καταγράφονται από τους αισθητήρες και 

συσχετίζονται με κάποια φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους όπως η περιεχόμενη 

υγρασία του, η αλατότητα, η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία καθώς και άλλα εδαφικά
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χαρακτηριστικά. Η γρήγορη λήψη μετρήσεων και το χαμηλό κόστος μέτρησης έχουν κάνει 

τη χρήση αυτών των αισθητήρων ιδιαίτερα διαδεδομένη. (Adamchuk et al, 2004). Ένας 

από τους πιο διαδεδομένους αισθητήρες τέτοιου τύπου είναι ο αισθητήρας μέτρησης της 

φαινόμενης ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους ΕΜ-38 του οίκου Geonics.

3.7.2 ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (Optical and 
Radiometric Sensors)

Οι αισθητήρες αυτοί βασίζουν τη λειτουργία τους στη μέτρηση της ανακλώμενης 

και της απορροφημένης ενέργειας από τα φυτά και το έδαφος χρησιμοποιώντας δείκτες, 

όπως είναι οι Δείκτες Βλάστησης (NDVI) και (IPVI). Ο δείκτης NDVI σχετίζεται με την 

περιεκτικότητα του φυτού σε χλωροφύλλη και άζωτο. Έχει διαπιστωθεί από σχετικές 

έρευνες (Humphreys,2004), ότι ο δείκτης NDVI συσχετίζεται άμεσα με την πρόσληψη 

αζώτου από το φυτό. Συνεπώς, ο δείκτης NDVI θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο 

εργαλείο στη διαχείριση της αζωτούχου λίπανσης.Με τη χρήση αυτών των αισθητήρων 

μπορεί να γίνει δυνατή και η πρόβλεψη της παραγωγής, βάσει της ανάκλασης ενέργειας 

στο φύλλωμα των φυτών, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία τους από τις καιρικές 

συνθήκες που επικρατούν (Adamchuk et al., 2004). Ο αισθητήρας Crop Circle 

(περιγράφεται στη συνέχεια σε σχετική ενότητα) χρησιμοποιείται ευρέως για την 

καταγραφή των αναγκών της καλλιέργειας σε άζωτο. To Crop circle τοποθετείται πάνω 

στον ελκυστήρα είτε γίνεται χρήση του με το χέρι. Κάθε φορά που γίνεται ένα πέρασμα
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δημιουργείται ένας χάρτης που παρουσιάζει τα σημεία που τα φυτά έχουν περισσότερο ή 

λιγότερο άζωτο μέσα στον αγρό. Ο χάρτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εφαρμογή διαφορετικής ποσότητας λιπάσματος ανά μονάδα επιφάνειας. Χρησιμοποιεί 

μια ενεργή πηγή φωτός και έναν αισθητήρα για το ορατό NIR ( υπέρυθρο) και έναν για 

το VIS (ορατό) φως που ανακλώνται από τα φυτά για να υπολογίσει το συντελεστή 

ανάκλησης του φυτού και με βάση αυτόν, τη βιομάζα και την κατάσταση του αζώτου. 

Χρησιμοποιώντας τους χάρτες από τον αισθητήρα, η εφαρμογή του Αζώτου, των 

ρυθμιστών αύξησης και των μυκητοκτόνων μπορεί να γίνει σε περιοχές της καλλιέργειας 

που θα ανταποκριθούν καλύτερα αυξάνοντας το κέρδος του παραγωγού (Στουγιάννης 

,2008) .Εν συντομία ο αισθητήρας CropCircle είναι ενεργητικού τύπου αισθητήρας. 

Εκπέμπει ακτινοβολία και μετρά την αντανάκλαση της ακτινοβολίας αυτής από το 

φύλλωμα. Δουλεύει σε δυο διαφορετικά φάσματα ερυθρό και κοντινό υπέρυθρο. Από τις 

μετρήσεις σε αυτά τα φάσματα είναι δυνατός ο υπολογισμός πλθώρας δεικτών όπως ο 

δείκτης βλάστησης NDVI (Normalized Vegetation Index). Υπάρχουν διάφοροι τύποι 

Crop Circle(Opcpavo0 , 2009):

To Crop circle ACS- 470 Multi- Spectral Crop Canopy Sensor: Παρέχει τα 

κλασικά φυτικά στοιχεία δεικτών και τις βασικές πληροφορίες συντελεστή ανάκλασης από 

τα φυτά και το έδαφος. Λόγω της μοναδικής τεχνολογίας πηγής φωτός που διαθέτει οι 

μετρήσεις μπορούν να γίνουν είτε μέρα είτε νύχτα. Μπορεί να τοποθετηθεί σε 

οποιονδήποτε τύπο οχήματος και να χαρτογραφήσει τα φυτά ή τη βιομάζα τους καθώς 

κινείται μέσα στον αγρό. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του αισθητήρα 

είναι η δυνατότητα του χρήστη μέσα στον αγρό να επιλέξει οπτικές ζώνες μέτρησης με 

τρόπο που επιτρέπει στο όργανο να προσαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

To Crop Circle Hand Held System: To φορητό σύστημα Crop Circle ενσωματώνει 

το Crop Circle ACS-210,to GeoScout GLS - 400 και το FieldPAK PS-12 σε ένα φορητό 

και εύχρηστο όργανο. Είναι ιδανικό για εργασία σε πειραματικά τεμάχια και 

χαρτογράφηση αγρών. Το βάρος του είναι λιγότερο από 4 κιλά και έτσι είναι πολύ 

εύχρηστο. Τα δεδομένα συλλέγονται εύκολα και αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας το 

GeoSCOUT GLS- 400. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μία κάρτα SD για επεξεργασία και 

μετέπειτα ανάλυση. Η μπαταρία διαρκεί από 4 έως 5 ώρες περίπου και το μέγεθος της 

ράβδου 0.61m έως 1.22m.
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Εικόνα 3.7.2.1. Αισθητήρας NDVI

3.8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ.

Στην Αυστραλία οι Bramley και Hamilton (2004) μελέτησαν την 

παραλλακτικότητα στην παραγωγή σε διάφορους αμπελώνες χρησιμοποιώντας μηχανή 

συγκομιδής εφοδιασμένη με GPS και αισθητήρα υπολογισμού της παραγωγής για τη 

χαρτογράφηση της παραγωγής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παραγωγή είχε μεγάλη 

χωρική παραλλακτικότητα η οποία κυμάνθηκε από 2-20t/ha, γεγονός που υποδεικνύει 

την ωφελιμότητα της διαχείρισης των αμπελώνων κατά ζώνες σε σχέση με την 

ομοιόμορφη διαχείριση σε όλο τον αμπελώνα. Ο Bramley (2005) μελέτησε την 

παραλλακτικότητα της ποιότητας σε διάφορους αμπελώνες τα έτη 1999-2002 και βρήκε 

ότι υπήρχε σημαντική χωρική και χρονική παραλλακτικότητα στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης μελετήθηκε η συγκομιδή των σταφυλιών σε περισσότερα χέρια 

και βρέθηκε ότι επιτεύχθηκε μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στη συγκομιδή σε 

περισσότερα χέρια σε σχέση με την ομοιόμορφη συγκομιδή λόγω καλύτερης ποιότητας 

(υψηλότερα σάκχαρα) του συγκομιζόμενου προϊόντος (Bramley et al., 2005).

Στην Ισπανία οι Amo et al. (2005) έκαναν χαρτογράφηση παραγωγής με μηχανή 

συγκομιδής εφοδιασμένη με DGPS, δυναμοκυψέλλες για την ταυτόχρονη λήψη της 

θέσης και της ποσότητας των σταφυλιών σε δύο αμπελώνες στην περιοχή της 

Καταλονίας. Στους αμπελώνες λήφθηκαν και δείγματα εδάφους για τη χαρτογράφηση 

των εδαφικών ιδιοτήτων. Στη συνέχεια έγινε συσχέτιση της παραγωγής με τις ιδιότητες 

του εδάφους και χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση για τη δημιουργία ζωνών
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διαχείρισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη παραλλακτικότητα στην παραγωγή με 

συντελεστές παραλλακτικότητας 20,3% και 48,9% στους δύο αμπελώνες, ενώ οι 

εδαφικές ιδιότητες έδειξαν μικρότερη παραλλακτικότητα από την παραγωγή.

4.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ο πειραματικός αμπελώνας ανήκει στην εταιρεία «κτήμα Τιπλαλέξη» (οινοποιείο 

τοπικού χαρακτήρα), με ιδιοκτήτη τον Τιπλαλέξη Δημήτριο, είναι βιολογικός με έκταση 

10 στρέμματα, βρίσκεται ανατολικά του κόμβου των Μικροθηβών και καλλιεργείται η 

ποικιλία αγιωργίτικο. Συνολικά η εταιρεία διαθέτει αμπελώνες με έκταση 85 στρεμμάτων 

και καλλιεργεί διάφορες ποικιλίες. Γύρω από το κομμάτι που πραγματοποιήθηκε το 

πείραμα υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες. Συγκεκριμένα δυτικά του υπάρχει ένας 

αμυγδαλεώνας και ανατολικά άγριοι θάμνοι, από τον βορρά υπάρχουν αμπελώνας της 

εταιρείας στο οποίο καλλιεργείται άλλη ποικιλία, ενώ νότια υπάρχουν εκτάσεις με 

σιτάρι. Ο αμπελώνας είναι σε επικλινές έδαφος που είναι πιο πετρώδες και έχει περίπου 

40-50cm βάθος στο ψηλότερο σημείο του χωραφιού σε σχέση με το χαμηλότερο που το 

βάθος είναι περίπου 1,5 m. Η άρδευση του γίνεται με σταγόνες (στάγδην άρδευση) και 

χρησιμοποιούνται λάστιχα με αυτορρυθμιζόμενους σταλάκτες (έχουν απόσταση 40cm ο 

ένας από τον άλλο) οι οποίοι ρίχνουν 41 νερού την ώρα. Οι σταλάκτες είναι 

αυτορρυθμιζόμενοι γιατί έτσι δεν επηρεάζονται από την κλίση του χωραφιού. Ο 

αμπελώνας αποτελείται από 23 γραμμές, κάθε γραμμή είναι 160 μέτρα με αποστάσεις 

μεταξύ των γραμμών 2.60 m και μεταξύ των «πρέμνων» 80cm.
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Εικόνα 4.1.1. Ποικιλία αγιωργίτικο στον πειραματικό αγρό

4.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία πλέγματος. Το χωράφι χωρίστηκε σε 48 ίσα 

τετράγωνα. Συνολικά πάρθηκαν 144 μετρήσεις, 3 από κάθε τετράγωνο, από δύο 

διαφορετικά βάθη 0 έως 0,15 cm και 15 έως 40 cm. Έτσι τελικά φτιάχτηκαν 48 σύνθετα 

δείγματα. Τα σημεία από τα οποία πήραμε τα δείγματα καταγράφηκαν με GPS.Ta 

εδαφικά δείγματα ελήφθησαν με την βοήθεια ειδικού εδαφολήπτη και τοποθετήθηκαν σε 

σακούλες, αναμίχθηκαν (ανά βάθος από κάθε τετράγωνο) και αεροξεράθηκαν σε 

θερμοκρασία δωματίου και έπειτα έγιναν εργαστηριακές αναλύσεις για να υπολογιστεί η 

μηχανική σύσταση του εδάφους.

Εικόνα 4.2.1., Αναπαράσταση δειγματοληψίας εδάφους από το κτήμα Ντιπλαλέξη.
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4.3. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Για να προσδιοριστεί η μηχανική σύσταση του χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

βουγιούκου. Αρχικά τα εδαφικά δείγματα διήλθαν από κόσκινα 2mm και πάρθηκε 

ποσότητα 100 γραμμαρίων από κάθε σακούλα. Έπειτα σε ζυγαριά ακρίβειας ζυγίστηκαν 

50,5 g εδάφους και τοποθετήθηκαν μαζί με 50 ml διασπορικού οξέος σε γυάλινο δοχεία, 

τα οποία ανακινήθηκαν με το χέρι. Τα δοχεία αυτά είχαν καθαριστεί καλά προηγούμενος 

και σημαδεύτηκαν με μαρκαδόρο ώστε να τοποθετηθεί σε αυτά ακριβώς η ίδια ποσότητα 

διαλύματος. Τα δοχεία αφού ανακινήθηκαν συμπληρώθηκαν με αποσταγμένο νερό, 

μέχρι το σημείο που είχαν σημειωθεί με τον μαρκαδόρο . Τα διαλύματα έμειναν σε 

ηρεμία για 24 ώρες και έπειτα μεταφέρθηκαν σε ογκομετρικό σωλήνα και προστέθηκε 

αποσταγμένο νερό μέχρι τα 1130ml, αφού είχε προηγηθεί ανακάτεμα σε ειδικές 

συσκευές (mixer) για 20 περίπου λεπτά. Αμέσως μετά παίρνουμε μετρήσεις πυκνότητας 

και θερμοκρασίας και αφού περάσουν ακόμη δύο ώρες στις οποίες το διάλυμα βρίσκεται 

σε ηρεμία επαναλαμβάνουμε τις μετρήσεις. Έτσι υπολογίστηκε η περιεκτικότητα του 

εδάφους σε άμμο, άργιλο και υλί.

Εικόνα 4.3.1.Εργαστηριακός χώρος, αναλύσεων των εδαφικών δειγμάτων.
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4.4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

4.4.1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΜ-38
Το ΕΜ- 38 αποτελείται από ένα πομπό και ένα δέκτη όπου η μεταξύ τους απόσταση 

είναι 1 μέτρο, η συχνότητα που λειτουργεί είναι 14,6 ΚΗζ και η τροφοδότηση του γίνεται 

από μπαταρία 9 V (Geonics Limited EM 38 Operating Manual, 2006). To EM 38 είναι 

ένας αισθητήρας ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής που η λειτουργία του στηρίζεται σε δύο 

πηνία - πομπούς. Το πρώτο πηνίο- πομπός όταν εφάπτεται με το έδαφος δημιουργεί ένα 

πρωτεύον μαγνητικό πεδίο καθώς ενεργοποιεί εναλλασσόμενο ρεύμα. Το μαγνητικό πεδίο 

αυτό παράγει ηλεκτρικά πεδία μικρής έντασης τα οποία δημιουργούν ένα δεύτερο 

μαγνητικό πεδίο. Ενώ γίνεται όλη αυτή η διαδικασία το δεύτερο πηνίο δέκτης λαμβάνει τα 

δύο μαγνητικά πεδία. Η αναλογία του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος μαγνητικού πεδίου 

είναι μια γραμμική συνάρτηση της αγωγιμότητας(Στουγιάννης 2008). Για τη γεωδαισία 

και πραγματοποίηση των μετρήσεων, ο αισθητήρας συνδέεται με gps και data logger για 

καταγραφή του σημείου μέτρησης και καταγραφή και αποθήκευση των μετρήσεων 

αντίστοιχα. Η μέτρηση πραγματοποιείται καθώς ο αισθητήρας κινείται κατά μήκος της 

επιφάνειας του εδάφους.

4.4.2. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜ-38
Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στρέφουμε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση ΟΝ 

και αφήνουμε έτσι τον αισθητήρα για 10 λεπτά . Με το ΕΜ -38 σε κατακόρυφη θέση στο 

έδαφος, στρέφουμε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Q/P και ο αισθητήρας βρίσκεται σε 

κάθετη δίπολο κατάσταση. Έπειτα η τιμή της αγωγιμότητας γίνεται 0. Με το όργανο στην 

ίδια θέση ο διακόπτης mode στρέφεται στην ένδειξη Ι/Ρ. Με τη βοήθεια των διακοπτών 

I/P Coarse control και I/P Fine control ρυθμίζεται ξανά η ένδειξη του οργάνου στο μηδέν. 

Επαναφέροντας το διακόπτη mode στη θέση λειτουργίας Q/P ελέγχουμε αν η ένδειξη 

παραμένει μηδενική. Αν η ένδειξη έχει αλλάξει με το διακόπτη Q/P Zero control 

ρυθμίζουμε ξανά την ένδειξη στο μηδέν. Στη συνέχεια ο αισθητήρας κρατείται 

κατακόρυφα από το έδαφος σε απόσταση 1,5 μέτρο από αυτό. Το ΕΜ- 38 στον αέρα 

στρέφεται στην οριζόντια δίπολο κατάσταση και οι ενδείξεις των Q/P και Ι/Ρ πρέπει να 

είναι σταθερές στο 0. Μετά ο διακόπτης τοποθετείται στην ένδειξη Q/P και ρυθμίζεται το 

Q/P zero ώστε μία τυχαία τιμή να εμφανίζεται στην ένδειξη. Κρατώντας τον αισθητήρα 

σταυθερά, χωρίς να αλλάζει το ύψος, στρέφεται στην κάθετη δίπολο κατάσταση και 

σημειώνεται η τιμή. Έπειτα η δύο τιμές που εμφανίστηκαν για την κάθετη και την
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οριζόντια δίπολο αφαιρούνται. Η τιμή που προκύπτει πρέπει να εμφανιστεί καθώς 

περιστρέφεται ο διακόπτης Q/P zero. Τέλος το ΕΜ-38 στρέφεται στην κάθετη δίπολο 

κατάσταση και η τιμή που εμφανίζεται πρέπει να είναι η διπλάσια από την τιμή της 

αφαίρεσης.

4.4.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι μετρήσεις αυτές πάρθηκαν με την χρήση του EM-38 (Geonics ltd, Ontario, 

Canada). To πρώτα βήμα που ακολουθήθηκε ήταν ο μηδενισμός του οργάνου σύμφωνα 

με την διαδικασία που προτείνεται από τον κατασκευαστή. Το δεύτερο βήμα ήταν οι 

μετρήσεις οι οποίες γίνανε ανά τρεις σειρές αμπέλων μέσα στον πειραματικό αγρό. 

Κρατώντας όσο γίνεται πιο κοντά τον αισθητήρα σε επαφή με το έδαφος και 

περπατώντας ανάμεσα στις σειρές του πειραματικού αμπελώνα καταγράφθηκε η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους. Πάνω στον αισθητήρα είχαν τοποθετηθεί GPS και 

καταγραφικό (data logger, Alegro cx, Jupiner Systems Inc, Logan Utah, Usa). Στο logger 

αποθηκευόταν απευθείας οι μετρήσεις που λαμβάνονταν. Το όργανο ρυθμίστηκε να 

λαμβάνει μία μέτρηση ανα δευτερόλεπτο. Τελευταίο βήμα είναι η μεταφορά των 

μετρήσεων από το logger στον Η/Υ ώστε να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία.

Εικόνα 4.4.3.Ι., δειγματοληψία στον πειραματικό αγρό με χρήση ΕΜ-38.

4.5. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Για να δημιουργηθεί το τοπογραφικό ανάγλυφο του χωραφιού χρησιμοποιήθηκε RTK-

GPS (AG GPS 252, Trimble ltd, USA), είναι μια τεχνική προσδιορισμού θέσης που

βασίζεται στη μέτρηση του φέροντος σήματος του GPS, όπου ένας επίγειος σταθμός
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παρέχει τη διόρθωση σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια ακόμη και ενός εκατοστού. Το 

AgGPS είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιεί δωρεάν, διαφορετικά σήματα διόρθωσης, 

ώστε να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σε ότι αφορά τις συντεταγμένες μιας θέσης. 

Αυτό το καθιστά κατάλληλο για εφαρμογές όπως η χαρτογράφηση αγροκτημάτων και η 

δειγματοληψία του εδάφους. Σε ένα κεντρικό σημείο του χωραφιού εγκαταστήσαμε τον 

σταθμό που δίνει το διορθωτικό σήμα στο GPS , το οποίο τοποθετήθηκε σε γεωργικό 

ελκυστήρα μικρού μεγέθους για να χωράει ανάμεσα στις σειρές του αμπελώνα. Για την 

καταγραφή των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε ένας φορητός Η/Υ. Τα αποτελέσματα που 

κατέγραφε το GPS αποθηκευόταν απευθείας στην μνήμη του Η/Υ. Πάνω στον 

ελκυστήρα βρισκόταν ένας χειριστής που παρακολουθούσε τις μετρήσεις που 

λαμβάνονταν απο το GPS και καταγράφονταν αυτόματα στον υπολογιστή με το 

κατάλληλο λογισμικό (Agremote). Οι μετρήσεις πάρθηκαν ανά τρεις σειρές, συνολικά 

δηλαδή καταγράφηκαν 7 σειρές του πειραματικού αμπελώνα.

Εικόνα 4.5.1. Μετρήσεις με χρήση RTK-GPS στον πειρατικό αγρό

4.6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ NDVI

4.6.1. NDVI
To NDVI είναι μια πολυφασματική εικόνα που συμβολίζει τον Δείκτη Βλάστησης 

Κανονικοποιημένης Διαφοράς (Normalized Difference Vegetation Index). Η υγιής, 

απαλλαγμένη από αρρώστιες βλάστηση η οποία λαμβάνει άφθονη τροφοδοσία νερού 

αντανακλά στις κυματομορφές του κοντινού υπέρυθρου (near infra-red ή NIR) πολύ
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ισχυρά . Μάλιστα, πολύ περισσότερο από την ενέργεια στο ορατό κόκκινο μέρος του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα δείκτη, ο οποίος 

χρησιμοποιείται ευρύτατα σε μελέτες βλάστησης με Τηλεπισκόπηση. Ο υπολογισμός 

περιλαμβάνει την αναλογία ανάμεσα στο ποσό της ανακλώμενης ενέργειας στο NIR 

συγκρινόμενη με αυτής στο κόκκινο μέρος του φάσματος. Ο τύπος είναι (Tucker, 1979):

NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED)

όπου:
NIR = τιμή ανάκλασης στη συχνότητα του κοντινού υπέρυθρου 
Red = τιμή ανάκλασης στη συχνότητα του ορατού κόκκινου

Όσο υψηλότερη η τιμή του NDVI τόσο ζωηρότερα αναπτύσσεται το φύλλωμα. Μια 
χαμηλή τιμή είναι ένας πειστικός δείκτης είτε ασθένειας φυτού ή καταπόνησης του 
φυτού οφειλόμενη σε ανεπάρκεια νερού (Relling, 2001).

Δημιουργία χάρτη NDVI με συνδυασμό των κατάλληλων καναλιών.

4.6.2. Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Crop circle ACS- 210
Το μέγεθος του αλλά και το μικρό βάρος του επιτρέπουν στον αισθητήρα να

εφαρμόζεται πάνω σε μπάρες και να χρησιμοποιείται ως φορητός. Μπορεί να εργαστεί 

κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες μέρα ή νύχτα σε αντίθεση με παλιότερους αισθητήρες, 

οι οποίοι ήταν παθητικού τύπου και χρησιμοποιούσαν την ακτινοβολία του περιβάλλοντος 

για την πραγματοποίηση των μετρήσεων. Σε αυτούς τους αισθητήρες παρουσιάζονταν το 

πρόβλημα της μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την διάρκεια της μέρας που 

επηρέαζε τις μετρήσεις . Οι πληροφορίες που παίρνονται από τον αισθητήρα , η βιομάζα 

και η κατάσταση του αζώτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί η 

επίδραση των θρεπτικών ουσιών, του νερού, των ασθενειών ή άλλων παραγόντων που 

προκαλούν αύξηση ή καταπόνηση των φυτών. Τα στοιχεία που λαμβάνονται από τον
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αισθητήρα εύκολα μεταφέρονται με μία κάρτα δεδομένων ή με ένα καλώδιο USB σε ένα 

φορητό υπολογιστή.

4.6.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι μετρήσεις αυτές πάρθηκαν με χρήση αισθητήρα Crop Circle (AS 210, Holland 

Scientific Inc, Lincoln, NE) το οποίο ήταν συνδεδεμένο με DGPS (Differencial GPS 106, 

Trimble ltd, USA). Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με τα πόδια ανά 3 σειρές μέσα στον 

πειραματικό αγρό λαμβάνοντας μια μέτρηση ανά δευτερόλεπτο. Η κάθε μέτρηση 

πραγματοποιήθηκε δυο φορές. Μία για τις πλάγιες επιφάνειες του φυλλώματος των 

αμπελιών και μία για τις πάνω επιφάνειες. . Ο αισθητήρας τοποθετήθηκε σε ειδική βάση 

ανάρτησης στον γεωργικό αισθητήρα. Για τις μετρήσεις του φυλλώματος κορυφής 

τοποθετούνταν πάνω από τις γραμμές των αμπέλων σε απόσταση 60 cm στοχεύοντας 

προς το φύλλωμα. Για τις μετρήσεις του πλαϊνού φυλλώματος, τοποθετούνταν στο πλάι 

στοχεύοντας στο φύλλωμα σε απόσταση 120 cm. Για την καταγραφή και αποθήκευση 

των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε καταγραφικό ‘data logger’ (Geoscout, GLS 400, 

Holland Scientific Inc, Licoln NE). Αμέσως μετά τις μετρήσεις τα στοιχεία μεταφερόταν 

σε φορητό Η/Υ στον οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των μετρήσεων, για επεξεργασία 

και δημιουργία χάρτη στον οποίο φαίνεται η παραλλακτικότητα μέσα στον αγρό. Κατά 

την επεξεργασία των δεδομένων αφαιρέθηκαν οι ακραίες και μη αποδεκτές τιμές και 

τέλος τα δεδομένα εισήχθησαν στο πρόγραμμα ώστε να εξαχθεί ο χάρτης NDVI.

4.7ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Για τις μετρήσεις της παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές κλούβες χωρητικότητας 

γύρω στα 25 κιλά, μια ηλεκτρονική ζυγαριά τοποθετημένη σε ένα καροτσάκι και ένα 

GPS. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ιδιαίτερα απλή. Οι εργάτες μάζευαν τα 

σταφύλια και τα τοποθετούσαν μέσα στις κλούβες, κάθε φορά που μια κλούβα γέμιζε 

την άφηναν κατά μήκος της γραμμής που πραγματοποιούταν το μάζεμα. Το επόμενο 

βήμα ήταν το ζύγισμα με την ηλεκτρονική ζυγαριά. Η ηλεκτρονική ζυγαριά ήταν 

τοποθετημένη πάνω σε καροτσάκι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς χρειαζόταν 

συνεχώς να μετακινείται σε κάθε σημείο που γέμιζε μια κλούβα για να παίρνονται άμεσα 

οι μετρήσεις . Έπειτα σε κάθε σημείο που ζυγίζονταν μια κλούβα παίρνονταν οι 

συντεταγμένες του σημείου με την χρήση GPS. Τέλος πάρθηκαν μία σειρά από μέτρα για
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να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην δημιουργία των χαρτών. Το πρώτο μέτρο ήταν το 

ζύγισμα μιας άδειας πλαστικής κλούβας, έτσι αφαιρούνταν το βάρος της άδειας κλούβας 

από την γεμάτη κλούβα και υπολογίζονταν ακριβώς το βάρος των σταφυλιών. Το 

ζητούμενο των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν να υπολογιστεί βάρος 

σταφυλιών ανά μονάδα έκτασης. Έτσι το δεύτερο μέτρο που πάρθηκε ήταν να μετριέται 

η απόσταση μεταξύ των γεμάτων τελάρων. Πολλαπλασιάζοντας τη τιμή που έδιναν οι 

μετρήσεις με το πλάτος μεταξύ των σειρών υπολογίζονταν το ζητούμενο, βάρος 

σταφυλιών ανά μονάδα έκτασης.

Τελευταίο κομμάτι στην έρευνα αποτελεί η δημιουργία χαρτών, η μελέτη τους και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Για την δημιουργία των χαρτών έγινε χρήση του Surfer 

(προγράμματος GIS). Αρχικά δημιοργήθηκε ένα περίγραμμα του αγρού με βάση την 

πραγματική του έκταση, έπειτα τοποθετήθηκαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων για 

κάθε περίπτωση τοπογραφικό ανάγλυφο, NDVI, μετρήσεις παραγωγής κλπ. Για να 

δημιουργηθούν οι χάρτες χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση παρεμβολή τύπου kriging. Στην 

ουσία οι μετρήσεις που πάρθηκαν επεξεργάστηκαν με την μέθοδο αυτή έτσι ώστε να 

πάρουμε πλήθος ενδιάμεσων τιμών και να γίνεται δυνατή η απεικόνιση σε χάρτη. 

Τελευταίο βήμα ήταν η επιλογή χρωμάτων, έτσι ώστε κάθε διαφορετική τιμή να 

απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα. Για την εξίσωση kriging ισχύει ο παρακάτω τύπος:

4.8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΩΝ

1=1
Z(si) = η παραγωγή (kg) στο i σημείο

λι = μια άγνωστη μεταβλητή για το i σημείο

So = η τοποθεσία της δειγματοληψίας

Ν = ο συνολικός αριθμός των περιοχών όπου ζυγίστηκε η παραγωγή
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Χάρτης 1: τοπογραφικό ανάγλυφο χωραφιού

Στον χάρτη 1 παριστάνονται οι υψομετρικές διαφορές μέσα στον αμπελώνα. Το 

χωράφι φαίνεται ότι είναι επικλινές. Το νότιο τμήμα του, είναι αυτό με το χαμηλότερο 

υψόμετρο ενώ το βόρειο τμήμα του είναι αυτό που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο. Στο 

κέντρο του αμπελώνα δημιουργείται μια πλατιά ζώνη με μεγάλες υψομετρικές διαφορές. 

Αντίθετα οι ζώνες που δημιουργούνται στο νότιο και στο βόρειο τμήμα του αμπελώνα 

είναι σχεδόν επίπεδες. Συνολικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο πειραματικός αγρός
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χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Στο βόρειο τμήμα του αγρού, απεικονίζεται στον χάρτη με 

τιμές από 109 έως 113, δημιουργείται η 1η ,επίπεδη, ζώνη. Στο κεντρικό επικλινές τμήμα 

του αγρού, με τιμές από 97 έως 109, δημιουργείται η 2'1 ζώνη και τέλος στο νότιο τμήμα 

του αμπελώνα, η 3η επίπεδη ζώνη με τιμές από το 97 και κάτω.

Στον χάρτη 2 γίνεται αναπαράσταση της παραλλακτικότητας της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας του πειραματικού αμπελώνα. Παρατηρείται ότι στο Βορειοδυτικό - βόρειο 

τμήμα αλλά και στο κέντρο του αγρού είναι τα σημεία με τα χαμηλότερα ποσοστά 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Αντίθετα τα υψηλότερα ποσοστά της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας βρίσκονται στο νότιο τμήμα του αμπελώνα, αυτό εξηγείται από το γεγονός 

ότι το νότιο τμήμα του αμπελώνα είναι επίπεδο και έχει το χαμηλότερο υψόμετρο 

(χάρτης 1). Αυτό σημαίνει ότι σε εκείνο το τμήμα συγκροτούνται μεγάλα ποσοστά
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νερού, το οποίο είναι καθαριστικός παράγοντας που επηρεάζει την ηλεκτρική 

αγωγιμότητα. Επίσης στο συγκεκριμένο τμήμα του αμπελώνα στην μηχανική σύσταση 

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άργιλος. Στο βόρειο τμήμα του αμπελώνα τα ποσοστά της 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας είναι χαμηλά, αυτό έχει να κάνει με την μηχανική σύσταση, 

που αποτελείται από άμμο και ύλι (όπως αποδεικνύεται παρακάτω) ,το ότι είναι ιδιαίτερα 

κατηφορικό και έχει χαμηλό βάθος το έδαφος και έτσι δεν μπορεί να συγκρατήσει νερό.
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Χάρτης 3:μηχανικής σύστασης, ύλις

Στον παραπάνω χάρτη φαίνονται τα σημεία του χωραφιού με τα μεγαλύτερα και 

τα μικρότερα ποσοστά ιλύος. Τα υψηλότερα ποσοστά ιλύος συμβολίζονται με το μωβ 

χρώμα ενώ τα χαμηλότερα με το κίτρινο.
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Χάρτης 4: μηχανική σύσταση άμμος

Στον παραπάνω χάρτη με το μωβ χρώμα απεικονίζονται τα σημεία του αμπελώνα 

με το μεγαλύτερο ποσοστό άμμου ενώ με το κίτρινο τα σημεία με τα χαμηλότερα 

ποσοστά
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Χάρτης 5: μηχανική σύσταση, άργιλος

Στον συγκεκριμένο χάρτη απεικονίζεται η άργιλος. Με το μωβ χρώμα 

χαρακτηρίζονται τα σημεία με τα μεγαλύτερα ποσοστά ενώ με το κίτρινο τα σημεία με 

τα χαμηλότερα.

Συνολικά και από τους 3 χάρτες της μηχανικής σύστασης φαίνεται ότι δυτικά και 

στο κέντρο του χωραφιού υπάρχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ιλύος, ενώ στο νοτιοδυτικό 

και στο βορειοδυτικό τμήμα σχηματίζονται ζώνες στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό 

αποτελείται από άμμο. Τα ποσοστά της αργίλου στον πειραματικό αμπελώνα είναι

χαμηλά και περιορίζονται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αμπελώνα.
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Χάρτης 6: Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη βλαστικότητας (NDVI) από το πλαϊνό
φύλλωμα.

Όπως φαίνεται στο χάρτη 6 δεν παρουσιάζεται μεγάλη παραλλακτικότητα και 

στο μεγαλύτερο τμήμα του πειραματικού αγρού ο δείκτης της βλαστηκότητας βρίσκεται 

σε φυσιολογικά επίπεδα. Η μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο, την εποχή που 

ο αμπελώνας έχει αναπτύξη πλήρως το φύλλωμα του και τα επίπεδα του δείκτη 

βλαστικότητας για να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα πρέπει να παίρνουν τιμές από 0.7 και 

πάνω. Οι χαμηλότερες τιμές στον χάρτη απεικονίζονται με το κόκκινο χρώμα ενώ οι 

υψηλότερες με το πράσινο. Πρόβλημα και χαμηλές τιμές του δείκτη βλαστικότητας 

παρατηρούνται στο δυτικό τμήμα του αγρού. Τα φυτά σε εκείνο το σημείο παρουσιάζουν
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προβληματική ανάπτυξη, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δίπλα ακριβώς σε εκείνο το 

σημείο του αγρού υπάρχουν πουρνάρια και οι ρίζες τους είναι πιθανό να εμποδίζουν την 

ανάπτυξη του ριζώματος του αμπελιού.
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Χάρτης 7: Χαρτογραφική απεικόνιση του δείκτη βλαστικότητας (NDVI) από το φύλλωμα της
κορυφής.

Όπως και στον χάρτη 6 έτσι και στον χάρτη 7 δεν παρουσιάζεται μεγάλη 

παραλλακτικότητα. Σε όλη την επιφάνεια του αγρού ο δείκτης βλαστικότητας κυμαίνεται 

σε φυσιολογικά επίπεδα πέρα από το δυτικό τμήμα του αγρού.
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Χάρτης 8: Παραγωγή αμπελώνα
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Στον χάρτη 8 γίνεται η απεικόνιση της παραγωγής σταφυλιών στον πειραματικό 

αμπελώνα. Μέσα από την μελέτη και την προσεκτική εξέταση του χάρτη μπορούν να 

βγουν ορισμένα συμπεράσματα. Καταρχήν τα χρώματα που δίνονται αντιπροσωπεύουν 

μεγέθη παραγωγής , το κόκκινο αφορά τις χαμηλότερες ποσότητες παραγωγής, ενώ το 

πράσινο τις μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής. Φαίνεται ότι η παραγωγή είναι 

χαρακτηριστικά μικρή στο κεντρικό τμήμα του αμπελώνα καθώς και στο δυτικό (στα 

σύνορα με τον διπλανό αγρό). Κάνοντας μια σύγκριση με τον χάρτη της φαινομενικής 

ηλεκτρικής αγωγιμότητας, χάρτη 2, παρατηρείται ότι στο κεντρικό τμήμα του αγρού, 

εκεί που οι μετρήσεις δείχνουν την χαμηλότερη παραγωγή, υπάρχουν αντίστοιχα οι 

χαμηλότερες τιμές της φαινομενικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Αντίστοιχα βλέποντας 

και συγκρίνοντας τους δύο χάρτες , της παραγωγής και της φαινομενικής ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας, στο νότιο τμήμα του πειραματικού αμπελώνα, παρατηρείται ότι υπάρχουν 

τα μεγαλύτερα ποσοστά φαινομενικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας αλλά και οι
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μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής. Παίρνοντας υπόψη ότι οι εδαφικές ιδιότητες του 

εδάφους επηρεάζουν την παραγωγή, παρατηρείται από την μελέτη των χαρτών 

συσχέτιση μεταξύ της φαινομενικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της παραγωγής. Το 

ίδιο συμπέρασμα βγαίνει παρατηρώντας και συγκρίνοντας τον χάρτη παραγωγής με τους 

χάρτες του NDVI, χάρτες 6 και 7. Συγκεκριμένα στο δυτικό τμήμα του αμπελώνα που 

παρουσιάζεται χαμηλή παραγωγή, παρατηρείται και η μικρότερη τιμή του δείκτη 

βλαστικότητας. Είναι το τμήμα εκείνο του αμπελώνα που είχε παρατηρηθεί πρόβλημα 

στην ανάπτυξη των πρέμνων.

55



6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέσα από το πείραμα γίνεται ξεκάθαρο ότι ο πειραματικός αμπελώνας 

παρουσιάζει μεγάλη παραλλακτικότητα, έτσι η εφαρμογή της αμπελουργίας ακρίβειας 

στο μέλλον θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα βοηθήσει στο να μειωθεί αρκετά το 

κόστος παραγωγής. Η παραλλακτικότητα που υπάρχει μέσα στον αγρό δεν ενδιέφερε 

πολύ μέχρι σήμερα τον παραγωγό, καθώς προτιμούσε να προσφέρει στην καλλιέργεια τις 

απαραίτητες φροντίδες σύμφωνα με το μέσο όρο.

Η χρήση των αισθητήρων σε συνδυασμό με το GPS και το GIS μπορούν να 

δώσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες και με την αξιοποίηση των κατάλληλων 

προγραμμάτων στον Η/Υ να γίνει η απεικόνιση σε χάρτες. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SURFER. Οι χάρτες στους οποίους 

απεικονίζεται η παραλλακτικότητα μπορούν να «διαβαστούν» εύκολα και έτσι να 

δώσουν βασικές πληροφορίες στον παραγωγό για συγκεκριμένα τμήματα μέσα στον 

αγρό στα οποία πρέπει να παρέμβει. Επίσης διαπιστώθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στο 

ανάγλυφο, την ηλεκτρική αγωγιμότητα, την μηχανική σύσταση του εδάφους και την 

παραγωγή. Στα σημεία δηλαδή που υπήρχε υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα ήταν αυτά 

στα οποία συγκέντρωναν η μεγαλύτερη υγρασία, δηλαδή τα πιο βαθιά και επίπεδα 

σημεία και το έδαφος περιείχε μεγάλα ποσοστά αργίλου. Επίσης σύμφωνα με την 

ανάγνωση των χαρτών, πολύ σημαντικά συμπεράσματα μπορούν να βγουν κάνοντας την 

σύγκριση ανάμεσα στο χάρτη παραγωγής και στους υπόλοιπους . Γίνεται ξεκάθαρο ότι 

στα σημεία του αγρού που η φαινομενική ηλεκτρική αγωγιμότητα έχει χαμηλές τιμές και 

η παραγωγή-απόδοση του αμπελώνα είναι μειωμένη, ενώ στην νότια ζώνη του αγρού 

που η φαινομενική ηλεκτρική αγωγιμότητα έχει μεγάλες τιμές και η παραγωγή 

κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι στην περιοχή του αγρού 

(στο κέντρο και δυτικά) που ο δείκτης του NDVI μας δίνει τις χαμηλότερες τιμές του, η 

παραγωγή είναι ιδιαίτερα μειωμένη.

Η εφαρμογή της αμπελουργίας ακρίβειας και η διάδοση της έχει να προσφέρει 

πολλά στον παραγωγό δείχνοντας του συγκεκριμένα και με ακρίβεια τα σημεία στα 

οποία πρέπει να παρέμβει, βοηθώντας τον έτσι ώστε να μειώσει σημαντικά το κόστος 

παραγωγής.

56



Τελικός στόχος της αμπελουργίας ακρίβειας είναι η δημιουργία ζωνών 

διαχείρισης, τοποθεσιών του αμπελώνα οι οποίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά και κοινές 

ανάγκες και μπορούν να διαχειριστούν χωριστά και η εφαρμογή μεταβλητών 

μεταχειρίσεων, όπως λίπανση, άρδευση, κλάδεμα και άλλα, σύμφωνα με τις ιδιότητες της 

κάθε ζώνης. Για τη δημιουργία ζωνών διαχείρισης απαιτείται περεταίρω έρευνα για να 

μελετηθεί και η χρονική παραλλακτικότητα και οι τελικές ζώνες να είναι 

αντιπροσωπευτικές. Σύμφωνα με τα ως τώρα αποτελέσματα, συμπεραίνεται ότι το κάτω 

τμήμα του αμπελώνα είναι πιο γόνιμο, το έδαφος είναι βαθύτερο καθώς γίνανε τρύπες με 

δειγματολείπτη και είδαμε το βάθος του εδάφους και συγκρατεί περισσότερη υγρασία. 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται ο χωρισμός του δικτύου άρδευσης σε δύο ή τρία 

τμήματα για να είναι δυνατή η εφαρμογή αρδευτικού μ\νερου τμηματικά. Επίσης στο 

δυτικό τμήμα του αγρού, που ο δείκτης βλαστικότητας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα, υπάρχει δηλαδή μη φυσιολογική ανάπτυξη του φυτού, εάν αυτό συμβαίνει λόγο 

των πουρναριών τότε μία λύση είναι φτιαχτεί τοιχίο το οποίο θα εμποδίζει την ανάπτυξη 

του ριζώματος των πουρναριών.
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