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ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ  
ΣΤΉΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ  
ΤΉΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ ΑΚΡΊΒΕΊΑΣ 
Τι είναι τελικά; Ακριβής, ακριβή ή μήπως στόχος προσέγγισης;
Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρονται σκέψεις, απόψεις και προβληματισμοί, σχετικά με τα αίτια και τους λόγους 
της περιορισμένης εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας στην Ελλάδα και διεθνώς. Παρά την πολύχρονη προσπάθεια 
ερευνητών και βιομηχανίας για την εφαρμογή της στην πράξη, δεν έτυχε ακόμη της προσδοκώμενης υιοθέτησης από 
τους γεωργούς.

ΗΛΊΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΊΝΟΣ
Ομότιμος καθηγητής Γεωπονίας

Η γεωργία ακριβείας, δηλαδή η 
εφαρμογή των εισροών (αρδευ-
τικό νερό, λιπάσματα, γεωργικά 

φάρμακα) με βάση τις χωρικές και χρο-
νικές απαιτήσεις του εδάφους και των 
καλλιεργειών, δεν έτυχε της αναμενό-
μενης υιοθέτησης στην Ελλάδα, αλλά 
και διεθνώς. Αυτό οφείλεται στην περι-
ορισμένη δυνατότητα της τεχνολογίας 
για διάγνωση των αιτίων (έλλειψη νερού, 
έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, έντομα, 
ασθένειες και ζιζάνια) της παραλλακτι-
κότητας του εδάφους και της καλλιέρ-
γειας, η οποία μειώνει την αποτελεσμα-
τικότητα της επιδιωκόμενης επακριβούς 
εφαρμογής των απαραίτητων εισροών. 
Έτσι, η προσδοκώμενη αύξηση της από-
δοσης των καλλιεργειών και η σημαντική 
μείωση του κόστους παραγωγής παρα-
μένουν στόχοι ανέφικτοι. Οι διαπιστώ-
σεις αυτές, σε συνδυασμό με την αδυ-
ναμία τεκμηρίωσης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στην πράξη, αλλά και το 
υψηλό κόστος αγοράς εξοπλισμού, ανά-
λυσης και επεξεργασίας δεδομένων, εκ-
μάθησης και χρήσης της τεχνολογίας, 
κλόνισαν την εμπιστοσύνη και το ενδια-
φέρον των γεωργών για εφαρμογή. Όλα 
αυτά καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση 
της τεχνολογίας ως προς τη διάγνωση 
αιτίων χωρικής παραλλακτικότητας και 
την ευκολία χρήσης, αλλά κυρίως τη 
συνεργασία μεταξύ των ειδικών της τε-
χνολογίας και των εχόντων επιστημονι-
κή γνώση σχετικώς με τη φυτική παρα-
γωγή, η οποία θα καταστήσει δυνατή την 
αποτελεσματικότερη και οικονομικότε-
ρη αξιοποίηση των πραγματικών δυνα-
τοτήτων της γεωργίας ακριβείας και θα 
συμβάλλει στην επίλυση χρονιζόντων 
προβλημάτων της γεωργίας.   

1. Εισαγωγικές έννοιες
Η γεωργία ακριβείας (precision 
agriculture), γνωστή και ως «έξυπνη 
γεωργία» ή «ευφυής γεωργία» (“smart 
farming”) ή «ηλεκτρονική γεωργία» 
(“e-agriculture’’) ή «ψηφιακή γεωργία» 
(‘‘digital agriculture’’), παρά την επί 30 
και πλέον ετών προσπάθεια ερευνητών 
και βιομηχανίας για εφαρμογή στην πρά-
ξη, δεν έτυχε ακόμη της προσδοκώμε-
νης υιοθέτησης από τους γεωργούς. Η 
διαπίστωση αυτή αποτέλεσε τον κυριότε-
ρο λόγο για τη συγγραφή του παρόντος 
άρθρου, στο οποίο αναφέρονται αποτε-
λέσματα, σκέψεις, απόψεις και προβλη-
ματισμοί από τη διεθνή βιβλιογραφία 
σχετικά με τα αίτια και τους λόγους της 
περιορισμένης εφαρμογής της γεωργί-
ας ακριβείας στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Αρχικά, θα αποσαφηνιστεί η έννοια του 
όρου «γεωργία ακριβείας», στη συνέχεια 
θα αναφερθούν τα στάδια, η τεχνολογία, 
οι απαιτήσεις, οι δυνατότητες και τα οφέ-
λη της εφαρμογής, ενώ στο τέλος θα 

επισημανθούν οι λόγοι της περιορισμέ-
νης υιοθέτησής της. Οι γνώσεις αυτές 
μπορούν να συμβάλλουν στην πληρέ-
στερη κατανόηση των δυνατοτήτων της 
γεωργίας ακριβείας και, κυρίως, στην 
αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη 
αξιοποίησή της στη διαχείριση γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων. 
Η γεωργία ακριβείας, σύμφωνα με 
την International Society for Precision 
Agriculture (2020), ορίζεται ως η “στρα-
τηγική διαχείρισης που συλλέγει, επεξερ-
γάζεται και αναλύει χρονικά, χωρικά και 
μεμονωμένα δεδομένα, τα οποία συνδυ-
άζει με άλλες πληροφορίες για να υπο-
στηρίζει αποφάσεις διαχείρισης, σύμ-
φωνα με την εκτιμώμενη μεταβλητότητα 
(παραλλακτικότητα), και να βελτιώνει την 
αποδοτικότητα της χρήσης φυσικών πό-
ρων και εισροών, την παραγωγικότητα, 
την ποιότητα, την κερδοφορία και τη 
βιωσιμότητα (αειφορία) της γεωργικής 
παραγωγής” ή συνοπτικά ως η “στρα-
τηγική διαχείρισης που λαμβάνει υπόψη 
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τη χρονική και χωρική μεταβλητότητα 
για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της 
γεωργικής παραγωγής”. Οι Lowenberg-
DeBoer και Erickson (2019) ορίζουν τη 
γεωργία ακριβείας ως την “στρατηγική 
διαχείρισης που χρησιμοποιεί ηλεκτρονι-
κές πληροφορίες και άλλες τεχνολογίες 
για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυ-
ση χωρικών και χρονικών δεδομένων 
με σκοπό την καθοδήγηση στοχευμέ-
νων δράσεων που βελτιώνουν την απο-
δοτικότητα, την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσε-
ων”, ενώ, σύμφωνα με τους Whelan και 
McBratney (2000) είναι “η αντιστοίχιση 
της εφαρμογής εισροών και γεωργικών 
πρακτικών με τις απαιτήσεις εδάφους και 
καλλιέργειας, καθώς αυτές διαφοροποι-
ούνται στον χώρο και στον χρόνο εντός 
του αγρού”. Οι Gebbers και Adamchuk 
(2010) ορίζουν τη γεωργία ακριβείας ως 
την “εφαρμογή της κατάλληλης επέμβα-
σης (είδος και ποσότητα εισροών), στον 
σωστό χώρο και στον σωστό χρόνο”, 

ενώ οι Zarco-Tejada κ.ά. (2014) ως την 
“μορφή διαχείρισης της γεωργίας βασι-
σμένη στην παρατήρηση, τη μέτρηση και 
την απόκριση της καλλιέργειας στη χω-
ρική και χρονική παραλλακτικότητα του 
αγρού” ή ως ‘‘φιλική προς το περιβάλ-
λον λύση που βελτιστοποιεί την απόδο-
ση και την ποιότητα των προϊόντων, ενώ 
ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το κόστος, 
την ανθρώπινη παρέμβαση και την πα-
ραλλακτικότητα που προκαλείται από 
απρόβλεπτους φυσικούς παράγοντες». 

Είναι λοιπόν προφανές, από τους προ-
αναφερθέντες ορισμούς, ότι η γεωργία 
ακριβείας αποσκοπεί στην ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών πόρων και την 
ορθή χρήση των γεωργικών εισροών, 
παράμετροι που συμβάλλουν αναμφίβο-
λα στην αύξηση της απόδοσης των καλ-
λιεργειών και ταυτόχρονα στη μείωση 
του κόστους παραγωγής και τον περιο-
ρισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Η ΓΕΩΡΓΊΑ 
ΑΚΡΊΒΕΊΑΣ 

ΥΣΤΕΡΕΊ  
ΩΣ ΠΡΟΣ  

ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΔΊΑΓΝΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ 
ΕΝΤΟΜΩΝ 

ΑΣΘΕΝΕΊΩΝ  
ΚΑΊ ΖΊΖΑΝΊΩΝ

2. Στάδια και τεχνολογία 
εφαρμογής 
Η εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας, 
σύμφωνα με τους Zhang και Kovacs 
(2012), περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

1. Τη συλλογή δεδομένων για τον χαρα-
κτηρισμό της χωρικής μεταβλητότητας

2. Τη χαρτογράφησή της

3. Τη λήψη αποφάσεων και 

4. Την εφαρμογή των κατάλληλων πρα-
κτικών διαχείρισης. Ειδικότερα, το 
πρώτο στάδιο αφορά τον καθορισμό 
ζωνών διαχείρισης του εδάφους, 
όπου ακολούθως γίνεται συλλογή, 
επεξεργασία και ανάλυση δεδομέ-
νων για τη χωρική αποτύπωση (οπτι-
κοποίηση) των αιτίων (έλλειψη νε-
ρού, έλλειψη ή περίσσεια-τοξικότητα 
θρεπτικών στοιχείων, προσβολή από 
ασθένειες ή έντομα, ανταγωνισμός 
από ζιζάνια) που προκαλούν πα-
ραλλακτικότητα στην καλλιέργεια. 
Ακολούθως, λαμβάνεται η απόφαση 
για εφαρμογή μεταβλητών δόσεων 
(Variable Rate Application) των εισ-
ροών (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα), με 
βάση τον χάρτη αποτύπωσης της 
χωρικής και χρονικής παραλλακτι-
κότητας των απαιτήσεων του εδά-
φους και των καλλιεργειών. Τέλος, 
συλλέγονται δεδομένα χωρικής πα-
ραλλακτικότητας της απόδοσης, τα 
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για 
την κατεργασία, σπορά, άρδευση, 
λίπανση και φυτοπροστασία της επό-
μενης καλλιεργητικής περιόδου. 
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ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΑΞΊΟΠΊΣΤΑ 

ΚΡΊΤΗΡΊΑ 
ΚΑΘΟΡΊΣΜΟΥ 

ΖΩΝΩΝ 
ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗΣ  

ΚAΊ ΑΥΤΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΊ 

ΕΜΠΟΔΊΟ ΓΊΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΓΕΩΡΓΊΑΣ 
ΑΚΡΊΒΕΊΑΣ

6. Εξοπλισμό εφαρμογής μεταβλητών 
δόσεων εισροών

7. Ρομποτικό σύστημα μηχανικής ή 
χημικής (ψεκασμός ζιζανιοκτόνων)  
αντιμετώπισης ζιζανίων (Fountas κ.ά.,  
2020; Raja κ.ά., 2020; Slaughter 
κ.ά., 2008). Οι προαναφερθείσες 
τεχνολογίες, σύμφωνα με τους 
Schwarz κ.ά. (2011), μπορούν να κα-
ταταγούν σε: 

Α) Τεχνολογίες καθοδήγησης

Β) Τεχνολογίες καταγραφής στοι-
χείων και χωρικών πληροφοριών

Γ) Τεχνολογίες εφαρμογής εισροών

3. Απαιτήσεις και 
δυνατότητες εφαρμογής
Η επιτυχής εφαρμογή της γεωργίας 
ακριβείας απαιτεί - προϋποθέτει: 

1. Ύπαρξη ζωνών εντός του αγρού με 
χωρική παραλλακτικότητα ως προς 
τα γνωρίσματα του εδάφους και τις 
απαιτήσεις της καλλιέργειας σε εισ-
ροές, 

2. Ύπαρξη εξοπλισμού συλλογής, επε-
ξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνεί-
ας δεδομένων για τη χαρτογράφη-
ση των αιτίων-παραγόντων (έλλειψη 
νερού ή θρεπτικών στοιχείων, προ-
σβολή από έντομα ή ασθένειες, 
ανταγωνισμός από ζιζάνια) της πα-
ραλλακτικότητας, 

3. Ύπαρξη εξοπλισμού για εφαρμογή 
μεταβλητών δόσεων εισροών (δια-
φορετική δόση για κάθε ζώνη χω-
ριστά, αλλά ομοιόμορφη εντός της 
κάθε ζώνης διαχείρισης) με βάση 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για 
την εφαρμογή της γεωργίας ακριβεί-
ας περιλαμβάνει: 

1. Γεωγραφικά συστήματα πληροφορι-
ών (GIS)

2. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Drones)

3. Επίγεια αυτόνομα κινούμενα οχήμα-
τα (Robotics)

4. Αισθητήρες φάσματος, φθορισμού 
ή υπερήχων, σαρωτές λέιζερ ή κά-
μερες (πολυφασματικές, υπερφα-
σματικές, θερμικές)

5. Συστήματα αυτόματης πλοήγησης 
με GPS (auto-steer systems)

τον χάρτη αποτύπωσης της χωρικής 
παραλλακτικότητας του εδάφους 
και των καλλιεργειών, και 

4. Πρόγνωση καιρού για την εφαρμογή 
εισροών (αρδευτικό νερό, λιπάσμα-
τα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) 
και άλλων γεωργικών πρακτικών 
(προετοιμασία σποροκλίνης, σπορά, 
μεταφυτρωτική διαχείριση εδάφους, 
συγκομιδή). 

Οι δυνατότητες επιτυχούς εφαρμογής 
της γεωργίας ακριβείας ήταν και είναι 
περιορισμένες, εξαιτίας της αδυναμίας 
των ψηφιακών εικόνων και των δεδομέ-
νων από αισθητήρες να παρέχουν επαρ-
κείς πληροφορίες για την επακριβή διά-
γνωση πληθώρας παραγόντων, όπως η 
κοκκομετρική σύσταση και γονιμότητα 
εδάφους, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτι-
κών στοιχείων, έλλειψη νερού, προσβο-
λή από έντομα ή ασθένειες, ανταγω-
νισμός από ζιζάνια, τοξικότητα από 
γεωργικά φάρμακα, ρύπανση εδάφους 
και ρύπανση ατμόσφαιρας, οι οποίοι 
προκαλούν τη χωρική και χρονική πα-
ραλλακτικότητα στο έδαφος και στην 
απόκριση της καλλιέργειας. Ύπενθυμί-
ζεται ότι, για τη διάγνωση των προανα-
φερθέντων παραγόντων στη σύγχρονη 
γεωργία, χρησιμοποιείται συνδυασμός 
μεθόδων όπως μακροσκοπική, στερεο-
σκοπική, μικροσκοπική, γενετική (αλλη-
λούχηση DNA για ταυτοποίηση οργανι-
σμών) και βιοχημική ανάλυση, ανάλυση 
εδάφους και φυτικών ιστών, ενώ συχνά 
λαμβάνεται υπόψη και το ιστορικό του 
αγρού (χωρική απόδοση προηγούμε-
νων καλλιεργειών και χωρική παρουσία 
εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων). 
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γνώρισμα, αλλά από περισσότερα, κα-
θώς και από πολλαπλές αλληλεπιδρά-
σεις εδαφικών παραγόντων, όπως η κοκ-
κομετρική σύσταση, η οργανική ουσία, 
η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, το 
pH, το ανθρακικό ασβέστιο, η ηλεκτρική 
αγωγιμότητα, η διαθεσιμότητα μακρο-
στοιχείων (Ν P, Κ, Μg, Ca) και ιχνοστοι-
χείων (Fe, Zn, Mn, Cu), η παρουσία τοξι-
κών μετάλλων (Pb, Cd, Ni, Cr), η κλίση, 
η διάβρωση, η συμπίεση και η κατεργα-
σία του εδάφους. Ο προβληματισμός 
αυτός τεκμαίρεται από τα αποτελέσμα-
τα πειραμάτων των Dahal κ.ά. (2020), 
τα οποία έδειξαν ότι η δυναμικότητα πα-
ραγωγής του εδάφους (χαμηλή, μέση, 
υψηλή) δεν αποδείχτηκε κατάλληλο κρι-
τήριο για τον καθορισμό ζωνών εφαρ-
μογής μεταβλητών δόσεων αζωτούχου 
λίπανσης και άρδευσης, αφού η απόδο-
ση του αραβοσίτου δεν διαφοροποιήθη-
κε μεταξύ των τριών προκαθορισθεισών 
ζωνών διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι η 
δυναμικότητα παραγωγής του εδάφους 
δεν είναι σταθερή ή προβλέψιμη παρά-
μετρος για τον καθορισμό ζωνών δια-
χείρισης, διότι, στην πράξη, η απόκριση 
των καλλιεργειών εντός της κάθε ζώνης 
διαχείρισης δεν διαφοροποιείται μόνο 
από την ενδογενή παραλλακτικότητα ως 
προς τη διαθεσιμότητα νερού ή θρεπτι-
κών στοιχείων, αλλά επηρεάζεται σημα-
ντικά από εξωγενείς παράγοντες, όπως 
η προσβολή εντόμων και ασθενειών, ο 

4. Δυσκολίες εφαρμογής 
της γεωργίας ακριβείας

Η πρώτη δυσκολία
Η πρώτη δυσκολία εφαρμογής της γε-
ωργίας ακριβείας έγκειται στην εξεύρε-
ση αξιόπιστων κριτηρίων καθορισμού 
ζωνών διαχείρισης (διαφοροποιημέ-
νες ζώνες αγρού βάσει εδαφολογικών 
χαρακτηριστικών), όπου, ακολούθως, 
γίνονται μετρήσεις για τη διάγνωση της 
υδατικής και θρεπτικής κατάστασης 
των φυτών ή της παρουσίας εντόμων, 
ασθενειών και ζιζανίων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για τον καθορισμό και την 
εφαρμογή μεταβλητών δόσεων εισρο-
ών (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτο-
προστατευτικά προϊόντα). Είναι προφα-
νές ότι απαιτείται παραπέρα διερεύνηση 
η δυνατότητα μεμονωμένων παραγό-
ντων-ιδιοτήτων, όπως η οργανική ουσία 
του εδάφους (η οποία χρησιμοποιή-
θηκε στο πρόγραμμα HydroSense για 
τον καθορισμό ζωνών διαχείρισης του 
εδάφους), η ηλεκτρική αγωγιμότητα, 
η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και 
η αλατότητα του εδάφους, ή η χωρική 
απόδοση της προηγούμενης καλλιέργει-
ας (ως μέτρο της δυναμικότητας παρα-
γωγής του εδάφους) στην αποτύπωση 
της υφιστάμενης παραλλακτικότητας 
του εδάφους. Είναι, άλλωστε, γνωστό 
ότι η ενδογενής παραλλακτικότητα του 
εδάφους δεν προκαλείται μόνο από ένα 

ανταγωνισμός των ζιζανίων και το μικρο-
περιβάλλον. Όσον αφορά την ενδογενή 
παραλλακτικότητα του εδάφους, αυτή 
επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα 
των Li κ.ά. (2007), οι οποίοι βρήκαν ότι 
ο συντελεστής παραλλακτικότητας (CV 
%) μεταξύ 139 δειγμάτων εδάφους από 
καλλιέργεια βαμβακιού σε αγρό 105 
στρεμμάτων ήταν 65, 27, 30, 51, 67, 52, 
και 27% για την ηλεκτρική αγωγιμότητα, 
την οργανική ουσία, το συνολικό άζω-
το, το διαθέσιμο άζωτο, τον διαθέσιμο 
φωσφόρο, το διαθέσιμο κάλιο και την 
ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, αντι-
στοίχως. Τα ευρήματα αυτά οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι η ενδογενής χωρι-
κή παραλλακτικότητα των ιδιοτήτων του 
εδάφους είναι εξαιρετικά μεγάλη, πράγ-
μα που δυσκολεύει τη χρήση μεμονωμέ-
νων ιδιοτήτων για τον καθορισμό αξιό-
πιστων ζωνών διαχείρισης του εδάφους 
και, ως εκ τούτου, καθιστά αναγκαία την 
ανάπτυξη αισθητήρων που θα παρέχουν 
τη δυνατότητα ταχείας χαρτογράφησης 
της μεταβλητότητας του αγρού αλλά με 
βάση πολλές ιδιότητες του εδάφους 
(Barnes κ.ά., 2003). 
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Η δεύτερη δυσκολία
Η δεύτερη σημαντική δυσκολία εστιάζε-
ται στη διάγνωση της έλλειψης νερού 
μέσω ψηφιακών αισθητήρων και ακο-
λούθως, στον υπολογισμό των χωρικών 
και χρονικών αναγκών άρδευσης της 
καλλιέργειας. Ειδικότερα, χρήζει ισχυ-
ρότερης τεκμηρίωσης η δυνατότητα των 
ψηφιακών αισθητήρων (π.χ. στη μέτρη-
ση θερμοκρασίας φυλλώματος και εξα-
τμισοδιαπνοής) να παρέχουν στοιχεία 
αναγκών άρδευσης παρόμοια με τη 
συμβατική προσέγγιση, η οποία στηρίζε-
ται σε κλιματικές παραμέτρους, φυτικά 
γνωρίσματα (υδατική κατάσταση, υδα-
τοκατανάλωση, στάδιο καλλιέργειας, 
βάθος ριζικού συστήματος, ρυθμός δι-
απνοής) και εδαφικά γνωρίσματα (υδα-
τοϊκανότητα, διαθέσιμη ποσότητα-όγκος 
νερού που μπορεί να απορροφηθεί από 
τα φυτά, υφιστάμενο επίπεδο υγρασίας, 
απώλεια νερού λόγω διήθησης, απορ-
ροής και εξάτμισης, βάθος άρδευσης). 
Ειδικότερα για το θέμα αυτό, οι Dahal 
κ.ά. (2020) αναφέρουν ότι η επιτυχία 
εφαρμογής μεταβλητών δόσεων-όγκων 
αρδευτικού νερού δεν επηρεάζεται 
μόνο από τον προκαθορισμό ζωνών δια-
χείρισης με βάση τη μεταβλητότητα κά-
ποιου (ή κάποιων) εδαφικού παράγοντα, 
αλλά εξαρτάται και από τις μεταβολές 
στη χωρική και χρονική μεταβλητότητα 
της καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου. Αυτό, σύμφω-
να με τις ίδιες πηγές, τεκμαίρεται από 
τα αντιφατικά αποτελέσματα ερευνών, 
τα οποία δείχνουν ότι οι μέθοδοι και τα 
γνωρίσματα του εδάφους που χρησιμο-
ποιούνται για την κατηγοριοποίηση ενός 
αγρού σε ζώνες διαχείρισης με σκοπό 
την εφαρμογή μεταβλητού όγκου αρ-
δευτικού νερού, δεν αντιστοιχούν πά-
ντοτε σε ανάλογη μεταβλητότητα στη 
διαθεσιμότητα του νερού κατά τη δι-
άρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, 
με αποτέλεσμα οι αρδεύσεις να είναι 
εσφαλμένες ως προς τον χρόνο, τον 
χώρο και τον όγκο του νερού. Επιπρο-
σθέτως, χρήζει διερεύνησης η χρησιμό-
τητα υπολογισμού των απαιτήσεων και 
εφαρμογής μεταβλητών δόσεων αρδευ-
τικού νερού, όταν πρόκειται για άρδευ-
ση διευκόλυνσης του φυτρώματος της 
καλλιέργειας, ενεργοποίησης καθολι-
κής εφαρμογής ζιζανιοκτόνων εδάφους 
και αξιοποίησης επιφανειακών αζωτού-
χων λιπασμάτων σε μη γραμμικές καλλι-
έργειες (π.χ. χειμερινά σιτηρά). 

Η τρίτη δυσκολία
Η τρίτη δυσκολία της γεωργίας ακριβεί-
ας αφορά στη διάγνωση της έλλειψης 
θρεπτικών στοιχείων μέσω ψηφιακών 
αισθητήρων και στη δυνατότητα της 
χρήσης των λαμβανομένων μετρήσεων 

για τον υπολογισμό των αναγκών λίπαν-
σης των καλλιεργειών. 

Η δυνατότητα αυτή χρήζει τεκμηρίω-
σης μέσω της σύγκρισης των δυνα-
τοτήτων των ψηφιακών αισθητήρων 
με εκείνων της συμβατικής μεθόδου, 
η οποία, σύμφωνα με τον Τσαντήλα 
(2011), βασίζει τη διάγνωση έλλειψης 
θρεπτικών στοιχείων και τον προσδι-
ορισμό των αντίστοιχων αναγκών των 
φυτών σε λίπασμα: 

1. Στις τιμές των θρεπτικών στοιχείων 
από την ανάλυση του εδάφους

2. Στις τιμές από τη φυλλοδιαγνωστική 
(ανάλυση φυτικών ιστών ή φύλλων)

3. Στο βάθος ριζοστρώματος (αδιαπέ-
ραστος ορίζοντας)

4. Στην εδαφική θερμοκρασία (η οποία 
επηρεάζει τον ρυθμό αποδόμησης 
της οργανικής ουσίας)

5. Στο εδαφικό pH (το οποίο επηρεάζει 
τη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχεί-
ων)

6. Στον στόχο παραγωγής

7. Στο ιστορικό ανάπτυξης προηγούμε-
νης καλλιέργειας (εύρωστη ή αδύνα-
τη, εχθροί και ασθένειες)

8. Στην ξηρασία

9. Στην παρουσία ζιζανίων

10. Στις καλλιεργητικές πρακτικές

11. Στον πληθυσμό των φυτών

12. Στην επάρκεια και ποιότητα του αρ-
δευτικού νερού.

Επίσης, χρήζει διευκρίνισης κατά πόσο 
βελτιώνεται η αξιοποίηση του αζώτου 
μέσω της εφαρμογής μεταβλητών δόσε-
ων της επιφανειακής αζωτούχου λίπαν-
σης, όταν η εφαρμογή αυτή, αν και σε 
μικρότερο βαθμό, όπως και κάθε άλλη 
εφαρμογή, αδυνατεί να περιορίσει την 
κατακόρυφη έκπλυση και την πλάγια 
απορροή των υδατοδιαλυτών νιτρικών 

(ΝΟ3-) (τα οποία προκαλούν τη νιτρορύ-
πανση των υπογείων υδάτων), αφού ως 
ανιόντα, δεν προσροφώνται στα αρνη-
τικώς φορτισμένα κολλοειδή του εδά-
φους και, ως εκ τούτου, μετακινούνται 
ελεύθερα εντός και επί του εδάφους, 
μέσω της ροής του νερού.

Η τέταρτη δυσκολία
Η γεωργία ακριβείας, εκτός από τη δι-
άγνωση έλλειψης νερού και θρεπτικών 
στοιχείων, υστερεί ακόμη περισσότερο 
ως προς τη δυνατότητα διάγνωσης της 
παρουσίας εντόμων, ασθενειών και 
ζιζανίων, και, ως εκ τούτου, την εφαρ-
μογή μεταβλητών δόσεων φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων για την αντιμε-
τώπισή τους. Ειδικότερα, οι ψηφιακές 
εικόνες δεν επαρκούν για την αναγνώ-
ριση όλων των βιολογικών σταδίων των 
εντόμων (ωά, προνύμφες, νύμφες ή 
ενήλικα/τέλεια άτομα). Επίσης, αδυνα-
τούν να παρέχουν στοιχεία επακριβούς 
αποτύπωσης της παραλλακτικότητας 
των εντόμων εντός των καλλιεργειών, 
όταν αρκετά άτομα είναι δυσδιάκριτα 
λόγω μικρού μεγέθους ή διαχειμάζουν 
στο έδαφος ή σε δένδρα ή βρίσκονται 
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων ή με-
τακινούνται. Αυτό, όπως είναι φυσικό, 
διαφοροποιεί συνεχώς τη χωρική πα-
ραλλακτικότητα της καλλιέργειας από 
την προσβολή των εντόμων, με συνέπεια 
την αδυναμία αποτελεσματικής εφαρμο-
γής μεταβλητών δόσεων εντομοκτόνων 
Επιπροσθέτως, δυσκολία αποτύπωσης 
της χωρικής παραλλακτικότητας των 
εντόμων δημιουργείται όταν οι ψηφια-
κές εικόνες είναι μικρής ευκρίνειας διό-
τι η απόκτησή τους έγινε υπό συνθήκες 
νέφωσης, ομίχλης ή μεταβαλλόμενης 
έντασης φωτός (Fernando κ.ά., 2020). 
Τέλος, όσον αφορά τον καθορισμό ορί-
ου ανεκτής πυκνότητας του πληθυσμού 
εντόμων για την εφαρμογή ψεκασμού 
μεταβλητών δόσεων εντομοκτόνου, 
αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση εντό-
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μων-φορέων ή μεταφορέων ιών, όπου 
ελάχιστα άτομα του εντόμου-φορέα αρ-
κούν να διασπείρουν τους ιούς και να 
επηρεάσουν την καλλιέργεια. 
Η διάγνωση ασθενειών βάσει συμπτω-
μάτων που προκαλούνται από μύκητες 
είναι δύσκολη μέσω της ψηφιακής τε-
χνολογίας, διότι παρόμοια συμπτώματα 
προκαλούνται από άλλους βιοτικούς και 
αβιοτικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα 
να καθίσταται αναγκαία η αναγνώριση 
του παθογόνου αιτίου - μύκητα στον 
προσβεβλημένο ιστό. Επίσης, η διά-
γνωση μιας ασθένειας κατά την έναρξη 
της προσβολής από μύκητα είναι συχνά 
δύσκολη μέσω ψηφιακής εικόνας, διό-
τι η μη-ύπαρξη εμφανών συμπτωμάτων 
στα πρώτα στάδια προσβολής καθιστά 
αναγκαία την απομόνωση και καλλιέρ-
γεια του παθογόνου αιτίου-μύκητα από 
μέρη του προσβλημένου φυτικού ιστού. 
Τέλος, η διάγνωση μη-μυκητολογικής 
ασθένειας μέσω ψηφιακής εικόνας είναι 
εξίσου δύσκολη έως αδύνατη, διότι πα-
ρόμοια συμπτώματα προκαλούνται από 
βακτηριώσεις, ιώσεις, τροφοπενίες, φυ-
τοπροστατευτικά προϊόντα και άλλους 
αβιοτικούς παράγοντες. Οι αδυναμίες 
διάγνωσης των μυκήτων που προκα-
λούν τις ασθένειες σε συνδυασμό με τη 
δυσκολία επακριβούς χαρτογράφησης 
της χωρικής παραλλακτικότητάς τους 
εντός της καλλιέργειας, η οποία συνε-
χώς μεταβάλλεται λόγω της εύκολης και 
μεγάλης διασποράς σπορίων των περισ-
σότερων μυκήτων, καθιστούν την εφαρ-
μογή μεταβλητών δόσεων μυκητοκτό-
νων πρακτικώς αδύνατη. Επίσης, στην 
περίπτωση χρήσης προστατευτικών μυ-
κητοκτόνων, η εφαρμογή μεταβλητών 
δόσεων δεν ενδείκνυται, διότι τα μυκη-
τοκτόνα αυτά χρησιμοποιούνται για την 
προστασία της καλλιέργειας από μελλο-
ντική και μη εμφανή προσβολή κατά τη 
λήψη ψηφιακών εικόνων. 
Η αναγνώριση ζιζανίων μέσω λήψης 

και ανάλυσης ψηφιακών εικόνων είναι 
εξαιρετικά δύσκολη, διότι οι τεχνικές 
αυτές δεν δύνανται να υποκαταστήσουν 
την εκ του σύνεγγυς (εντός του αγρού) 
αναγνώριση των νεαρών φυτών ζιζανίων 
(στάδιο εφαρμογής ζιζανιοκτόνων) από 
ειδικούς, η οποία μάλιστα συχνά επιτυγ-
χάνεται βάσει μη εμφανών χαρακτηρι-
στικών [σχήμα κοτυληδόνων, τρόπος 
έκφυσης φύλλων, ωτίδια και γλωσσίδια 
φύλλων αγρωστωδών, σχήμα βλαστού 
(κυλινδρικός, τρίπλευρος ή τετράπλευ-
ρος), παρουσία ή απουσία τριχών]. 
Επίσης, η λήψη, η επεξεργασία και 
κυρίως η ανάλυση ψηφιακών εικόνων 
για την αναγνώριση ζιζανίων είναι δύ-
σκολη όταν: 

1. Οι συνθήκες έντασης φωτός είναι 
ακατάλληλες (νέφωση, ομίχλη)

2. Πνέει άνεμος

3. Τα φυτά των διαφορετικών ειδών ζι-
ζανίων βρίσκονται σε διαφορετικό 
στάδιο λόγω ανομοιόμορφου φυ-
τρώματος (λήθαργος)

4. Τα νεαρά φυτά διαφόρων ζιζανίων 
καλύπτονται από φυτά της καλλιέρ-
γειας ή από φυτά ζιζανίων μεγαλύτε-
ρου σταδίου

5. Η πυκνότητα των διαφορετικών ειδών 
και σταδίων ζιζανίων είναι μεγάλη

6. Τα ζιζάνια είναι αγρωστώδη και βρί-
σκονται εντός σιτηρών (Poaceae) 
που έχουν παρόμοια μορφολογικά 
χαρακτηριστικά

7. Τα ζιζάνια ανήκουν στο ίδιο γέ-
νος (π.χ. Lolium, Phalaris, Avena, 
Echinochloa, Setaria, Galium), με 
αποτέλεσμα η αναγνώρισή τους να 
δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο

8. Τα ζιζάνια έχουν διαφοροποιημένα 
χαρακτηριστικά (χρώμα, σχήμα, νεύ-
ρα, μέγεθος, δομή, έκφυση φύλλων) 
λόγω αντίξοων συνθηκών ανάπτυ-
ξης. 

Τέλος, αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδι-
αιτέρως είναι ότι η αποτύπωση της χω-
ρικής παραλλακτικότητας των ζιζανίων 
εντός των καλλιεργειών δεν αρκεί για 
την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 
μεταβλητών δόσεων ζιζανιοκτόνου, διό-
τι αυτή εξαρτάται κυρίως από τον αριθ-
μό και την πυκνότητα των διαφόρων ει-
δών ζιζανίων, την ευαισθησία τους στο 
ζιζανιοκτόνο, αλλά και από τη δόση, τον 
χρόνο (στάδιο ζιζανίων και συνθήκες 
ανάπτυξης) και τρόπο εφαρμογής του 
ζιζανιοκτόνου. 
Τα όσα προαναφέρθηκαν δείχνουν ότι 
η διάγνωση των παραγόντων (έλλειψη 
νερού, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, 
παρουσία εντόμων, ασθενειών και ζιζα-
νίων), οι οποίοι προκαλούν χωρική και 
χρονική παραλλακτικότητα στην καλλι-
έργεια, είναι εξαιρετικά δύσκολη μέσω 
της υπάρχουσας ψηφιακής τεχνολογί-
ας. Αυτό, όπως είναι φυσικό, καθιστά 
δύσκολη τη χαρτογράφηση των αιτίων 
της παραλλακτικότητας και, ως εκ τού-
του, την εφαρμογή μεταβλητών δόσεων 
των απαιτούμενων εισροών (αρδευτικό 
νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα). Παρόμοιες διαπιστώσεις έγι-
ναν και από τους McBratney κ.ά. (2005), 
οι οποίοι αναφέρουν ότι η ανεπαρκής 
αναγνώριση της χωρικής και χρονικής 
παραλλακτικότητας εδάφους και καλ-
λιέργειας, καθώς και η έλλειψη κατάλ-
ληλων συστημάτων λήψης αποφάσεων 
είναι τα βασικότερα προβλήματα της γε-
ωργίας ακριβείας. 

5. Οφέλη από  
την εφαρμογή γεωργίας 
ακριβείας
Το μεγαλύτερο όφελος της γεωργίας 
ακριβείας είναι η χρήση συστημάτων 
αυτόματης πλοήγησης, η οποία συμ-
βάλλει στην ελαχιστοποίηση της επικά-
λυψης κατά την καθολική εφαρμογή 
λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων 
και, ως εκ τούτου, στην ορθολογικότερη 

Ο ΜΊΚΡΟΣ 
ΚΛΗΡΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΊ 
ΑΝΤΊΚΊΝΗΤΡΟ 

ΓΊΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΊΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΥΦΥΟΥΣ 
ΓΕΩΡΓΊΑΣ



24 | Γεωργία – Κτηνοτροφία 12|20 © ΑγροΤύπος

   ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | ΓΕΩΡΓΊΑ ΑΚΡΊΒΕΊΑΣ

χρήση τους. Επίσης, σημαντικό όφελος 
παρέχουν οι ψηφιακοί αισθητήρες επί-
γειων σταθμών ή οι φερόμενοι σε γε-
ωργικά μηχανήματα, ρομπότ, μη-επαν-
δρωμένα ιπτάμενα μέσα ή δορυφορικές 
πλατφόρμες. Ειδικότερα, η σπουδαιό-
τητα αυτού του εξοπλισμού οφείλεται 
στη δυνατότητά του να παρέχει πληρο-
φορίες (χωρική απόδοση καλλιέργειας, 
περιεκτικότητα φυτών σε χλωροφύλλη, 
υδατική κατάσταση φυτών, υγρασια-
κή κατάσταση εδάφους, θερμοκρα-
σία αέρα και ταχύτητα ανέμου, ηλιακή 
ακτινοβολία και πρόγνωση καιρού), οι 
οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από 
τους γεωργούς για τη λήψη αποφάσεων 
που σχετίζονται με διάφορες καλλιερ-
γητικές πρακτικές, όπως προετοιμασία 
σποροκλίνης, σπορά, άρδευση, φυτο-
προστασία, λίπανση και συγκομιδή. Επι-
προσθέτως, τα ρομποτικά συστήματα 
μηχανικής απομάκρυνσης ζιζανίων μπο-
ρούν να παρέχουν ικανοποιητική λύση 
σε καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας, 
όπου απαγορεύεται η χημική αντιμετώ-
πιση των ζιζανίων.
Το όφελος όμως της ψηφιακής τεχνο-
λογίας για διάγνωση των αιτίων που 
προκαλούν τη χωρική και χρονική πα-
ραλλακτικότητα του εδάφους και της 
καλλιέργειας δεν έχει επαρκώς τεκμη-
ριωθεί ακόμη στην πράξη και επομέ-
νως παραμένει στόχος προσέγγισης. 

Η αδυναμία αυτή, όπως είναι φυσικό, 
καθιστά δύσκολο τον υπολογισμό και 
μη επακριβή την εφαρμογή μεταβλητών 
δόσεων εισροών, πράγμα που μειώνει 
τη δυνατότητα της τεχνολογίας για απο-
τελεσματικότερη αξιοποίηση των εισρο-
ών, αύξηση της απόδοσης των καλλιερ-
γειών και παράλληλη μείωση εισροών, 
κόστους παραγωγής και ρύπανσης πε-
ριβάλλοντος. 
Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη 
από την εφαρμογή μεταβλητών δόσεων 
(επιπέδων) αρδευτικού νερού, λιπάσμα-
τος και φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη βάσει 
προτύπων, με αποτέλεσμα να δίνεται η 
δυνατότητα στους εμπλεκόμενους για 
αυθαίρετη και μεροληπτική εκτίμηση. 
Ειδικότερα, πολλοί ερευνητές υπολογί-
ζουν το όφελος με βάση τη μείωση των 
εισροών από την εφαρμογή μεταβλητών 
δόσεων, ενώ δεν λαμβάνουν υπόψη το 
κόστος ανάλυσης του εδάφους για ορι-
οθέτηση ζωνών διαχείρισης, ψηφιακών 
αισθητήρων, συλλογής, επεξεργασίας, 
ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, 
χαρτογράφησης της χωρικής και χρο-
νικής παραλλακτικότητας, καθώς και 
αγοράς εξοπλισμού για εφαρμογή με-
ταβλητών δόσεων εισροών (Swinton, 
2003). Βέβαια, ακόμη και στην περίπτω-
ση του μεροληπτικού τρόπου υπολογι-
σμού, τα διεθνή δεδομένα οικονομικού 

οφέλους από τη γεωργία ακριβείας δεν 
είναι εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, οι 
μελέτες προσομοίωσης για σύγκριση 
μεταξύ ομοιόμορφων και μεταβλητών 
επιπέδων άρδευσης σε καλλιέργειες 
των ΗΠΑ έδειξαν ότι η δεύτερη επέμ-
βαση μείωσε τη χρήση αρδευτικού νε-
ρού κατά 0–26% (Evans κ.ά., 2013) ή 
8-20% (Sadler κ.ά., 2005). Η οικονομι-
κή σπουδαιότητα αυτής της μείωσης του 
αρδευτικού νερού εξαλείφεται πλήρως 
αν ληφθεί υπόψη το κόστος των αισθη-
τήρων μέτρησης θερμοκρασίας φυλλώ-
ματος και εξατμισοδιαπνοής, το κόστος 
δημιουργίας χαρτών άρδευσης και ορι-
οθέτησης ζωνών διαχείρισης, καθώς 
και το κόστος του εξοπλισμού για την 
εφαρμογή μεταβλητών επιπέδων άρ-
δευσης. Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα 
με τους Evans κ.ά. (2013), αποτελεί τον 
κυριότερο παράγοντα της μειωμένης 
υιοθέτησης αυτών των συστημάτων άρ-
δευσης στις ΗΠΑ, αν και η τεχνολογία 
υπάρχει από το 2005. Βέβαια, το οικο-
νομικό όφελος μπορεί να αυξηθεί μέσω 
της μελλοντικής ανάπτυξης πλήρως εν-
σωματωμένων συστημάτων, τα οποία 
θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρί-
ζουν με ακρίβεια και με χαμηλό κόστος 
τις ζώνες διαχείρισης του εδάφους, να 
αναγνωρίζουν τη χωρική παραλλακτικό-
τητα σε πραγματικό χρόνο και να εφαρ-
μόζουν ταυτοχρόνως τις μεταβλητές 
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απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό. 
Εστιάζοντας στη λίπανση, οι Mamo κ.ά. 
(2003) βρήκαν ότι η εφαρμογή μετα-
βλητών δόσεων αζωτούχου λιπάσμα-
τος σε καλλιέργεια αραβοσίτου είχε οι-
κονομικό όφελος 0,7-2 € ανά στρέμμα 
από τη μείωση χρήσης λιπάσματος, σε 
σύγκριση με την ομοιόμορφη-καθολική 
εφαρμογή, ενώ το αντίστοιχο οικονομι-
κό όφελος σε πειράματα αραβοσίτου 
των Koch κ.ά. (2004) ήταν 2,6-3,9 € 
ανά στρέμμα. Πειράματα αραβοσίτου, 
τα οποία έγιναν στην κεντρική Ελλάδα 
(Evangelou κ.ά., 2020), έδειξαν ότι η 
εφαρμογή μεταβλητών δόσεων (ΕΜΔ) 
επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης 5,4 
ή 7,1 kg N/στρ., μετά από αντίστοιχη 
προσπαρτική εφαρμογή 13,5 ή 10 kg N/
στρ. με ενσωμάτωση, μείωσε το συνολι-
κό άζωτο (Ν) κατά 13-31% σε σύγκριση 
με τη συμβατική πρακτική (προσπαρ-
τική εφαρμογή 13,5 ή 10 kg N/στρ. με 
ενσωμάτωση και ακολούθως καθολική 
επιφανειακή εφαρμογή 8,2 ή 15,0 kg 
N/στρ., αντιστοίχως) και μάλιστα χωρίς 
απώλειες απόδοσης. Αντιθέτως, πειρά-
ματα βαμβακιού, τα οποία έγιναν επί-
σης στην κεντρική Ελλάδα, έδειξαν ότι 
η προσπαρτική εφαρμογή 5 kg N/στρ. 
με ενσωμάτωση στο έδαφος και ακο-
λούθως ΕΜΔ 4,4 kg N/στρ. επιφανει-
ακής λίπανσης, το 2016, είχε ελαφρώς 
μικρότερη απόδοση (115 kg ίνας βαμβα-
κιού/στρ.) σε σύγκριση με την εφαρμο-
γή 5 kg N/στρ. με ενσωμάτωση (125 kg 

ίνας βαμβακιού/στρ.) (Stamatiadis κ.ά., 
2020). Αυτό σημαίνει ότι η κατά 47% αύ-
ξηση της αζωτούχου λίπανσης με ΕΜΔ, 
σε σύγκριση με την προσπαρτική εφαρ-
μογή των 5 kg N/στρ., δεν δικαιολογεί 
το κόστος εφαρμογής της. Βέβαια, το 
2017, η απόδοση σε ίνα βαμβακιού χω-
ρίς αζωτούχο λίπανση (μάρτυρας) ήταν 
138 kg/στρ., ενώ η εφαρμογή 5 (προ-
σπαρτικά με ενσωμάτωση), 5+15 (πρα-
κτική γεωργού), 5+9,1 (ΕΜΔ) και 5+7,6 
(ΕΜΔ) kg N/στρ. ήταν 150, 176, 190 και 
184 kg ίνας βαμβακιού/ στρ.. Τέλος, πει-

ράματα (Λάρισα, κεντρι-
κή Ελλάδα) λίπανσης 
καλλιέργειας σιταριού 
έδειξαν ότι η προσπαρ-
τική εφαρμογή με ενσω-
μάτωση 10 kg N/στρ. και 
ακολούθως ΕΜΔ επιφα-
νειακού αζώτου 3,1 kg 
N/στρ. μείωσε το συ-
νολικό Ν κατά 38% σε 
σχέση με τη συμβατική 
εφαρμογή (προσπαρτι-
κή εφαρμογή με ενσω-
μάτωση 10 kg N/στρ. και 
καθολική επιφανειακή 
εφαρμογή 11 kg N/στρ.) 
(Stamatiadis κ.ά., 2018). 
Αυτό όμως που αξίζει 
να τονιστεί είναι ότι η 
απόδοση του σιταριού 
δεν διαφοροποιήθηκε 
ανάλογα από τις επεμ-
βάσεις της αζωτούχου 
λίπανσης, αφού ήταν 
550, 581 και 589 kg/
στρ. στην προσπαρτική 
εφαρμογή με ενσωμά-
τωση 10 kg N/στρ, στη 
συμβατική (10 kg N/στρ. 
προσπαρτική + 11 kg N/
στρ. επιφανειακή) και 

στην ΕΜΔ (10 kg N/στρ. προσπαρτική + 
3,1 kg N/στρ. ΕΜΔ), αντιστοίχως. Τα δε-
δομένα αυτά δείχνουν ότι η κατά 31% 
αύξηση της αζωτούχου λίπανσης με 
ΕΜΔ, σε σύγκριση με την προσπαρτική 
εφαρμογή 10 kg N/στρ., δεν δικαιολογεί 
το κόστος εφαρμογής διότι η απόδοση 
του σιταριού αυξήθηκε μόνο κατά 7% 
(589-550=39 kg σιτάρι/στρ). 
Το οικονομικό όφελος που προκύπτει 
από την ΕΜΔ ζιζανιοκτόνων εδάφους 
(εφαρμογή δόσης με βάση την περιεκτι-
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κότητα του εδάφους σε οργανική ουσία 
των ζωνών διαχείρισης) ή φυλλώμα-
τος (εφαρμογή βάσει των κηλίδων φυ-
τρωμένων ζιζανίων), σύμφωνα με τους 
Timmermann κ.ά. (2003), εξαρτάται από 
το είδος της καλλιέργειας, την ποσότητα 
και την τιμή των ζιζανιοκτόνων, αλλά και 
από το επιδιωκόμενο επίπεδο ελέγχου 
των ζιζανίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τις ίδιες πηγές, το οικονομικό όφελος 
από τη μείωση ζιζανιοκτόνων, λόγω της 
κατά κηλίδες-ζώνες εφαρμογής τους 
στον αραβόσιτο, το χειμερινό σιτάρι, το 
χειμερινό κριθάρι και τα ζαχαρότευτλα 
ήταν 4,2, 3,2, 2,7 και 2,0 € ανά στρέμ-
μα, αντιστοίχως. Το όφελος αυτό είναι 
πάρα πολύ μικρό, αν ληφθεί υπόψη ότι 
η κατά θέσεις επέμβαση (ΕΜΔ) αφήνει 
αψέκαστη σημαντική έκταση του αγρού, 
στην οποία ο μικρός αριθμός μη ψεκα-
σθέντων ζιζανίων (φυτών που δεν δι-
καιολογούν επέμβαση με βάση το όριο 
ανεκτής πυκνότητας πληθυσμού) αντα-
γωνίζεται την καλλιέργεια και μειώνει την 
απόδοση, ενώ επιπροσθέτως διασπείρει 
στο έδαφος σπόρους ικανούς να δημι-
ουργήσουν προβλήματα στις επόμενες 
καλλιέργειες. Σχετικώς με τη διασπορά 
σπόρων από μη ψεκασθέντα ζιζάνια, οι 
Castillejo-Gonzαlez κ.ά. (2019) βρήκαν 
ότι η συνεχής ΕΜΔ (κατά κηλίδες) ζιζα-
νιοκτόνου αύξησε την έκταση προσβο-
λής από αγριοβρώμη σε σιταγρούς της 
Ισπανίας μετά από δύο χρόνια. Συγκε-
κριμένα, το εύρος της διασποράς των 
φυτών αγριοβρώμης από τις προ διετίας 
αρχικές κηλίδες κυμάνθηκε από 2 έως 
30 m (Σχήμα 1). Σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, η Εφαρμογή Μεταβλητών Δόσε-

ων (ΕΜΔ) ζιζανιοκτόνου με διασπορά 
αγριοβρώμης κατά 1 m (σε σύγκριση με 
τις αρχικές κηλίδες) αύξησε την καθα-
ρή οικονομική απόδοση κατά 3 και 6% 
σε δύο αγρούς, όταν οι απώλειες από-
δοσης του σιταριού λόγω αγριοβρώμης 
ήταν 10 kg/στρ. με μέγιστη απόδοση 
150 kg/στρ., ενώ τη μείωσε κατά 1 και 
13% σε άλλους δύο αγρούς σε σύγκρι-
ση με την καθολική εφαρμογή. Αντιθέ-
τως, για μείωση της απόδοσης σιταριού 
από αγριοβρώμη κατά 10 kg/στρ. και για 
μέγιστη απόδοση 450 kg/στρ., η οικονο-
μική απόδοση της ΕΜΔ ζιζανιοκτόνου 
σε όλους τους αγρούς ήταν παρόμοια 
με την απόδοση της καθολικής εφαρμο-
γής. Βέβαια, στην περίπτωση μείωσης 
της απόδοσης από αγριοβρώμη κατά 40 
kg/στρ. και με μέγιστη απόδοση 150 kg/
στρ., η οικονομική απόδοση της ΕΜΔ 
ζιζανιοκτόνου μειώθηκε κατά 13-23% 
σε όλους τους αγρούς, σε σύγκριση με 
την καθολική εφαρμογή, ενώ για μείωση 
απόδοσης κατά 40 kg/στρ. και με μέγι-
στη απόδοση 450 kg/στρ., η αντίστοιχη 
οικονομική μείωση της απόδοσης από 
την ΕΜΔ ζιζανιοκτόνου ήταν 1-3% σε 
όλους τους αγρούς. Τα ευρήματα αυτά 
δείχνουν ότι η συνεχής ΕΜΔ ζιζανιοκτό-
νου οδηγεί αναπόφευκτα σε διασπορά 
ζιζανίων εντός των αγρών, η οποία μειώ-
νει την καθαρή οικονομική απόδοση και 
μάλιστα περισσότερο εκεί όπου η αγρι-
οβρώμη προκαλεί μεγαλύτερη μείωση 
της απόδοσης. Η καθαρή οικονομική 
απόδοση της ΕΜΔ ζιζανιοκτόνου, σύμ-
φωνα με τους Barroso κ.ά. (2006), αυ-
ξάνεται όταν η περιοχή προσβολής των 
σιτηρών από αγριοβρώμη συγκεντρώνε-
ται σε λίγες αλλά μεγάλες κηλίδες. 

6. Λόγοι περιορισμένης 
εφαρμογής της γεωργίας 
ακριβείας
Η γεωργία ακριβείας, παρά τον αρχικό 
ενθουσιασμό των επιστημόνων και της 
βιομηχανίας για σημαντική συμβολή 
στη γεωργία, δεν έτυχε της ανάλογης 
διάδοσης στον αγροτικό κόσμο, διότι 
οι υποσχέσεις για: 1) μείωση γεωργι-
κών εισροών (νερό, λιπάσματα και φυ-
τοπροστατευτικά προϊόντα), 2) μείωση 
χρήσης καυσίμων, 3) ευκολία χρήσης 
της τεχνολογίας, και 4) αύξηση παρα-
γωγικότητας δεν επιβεβαιώθηκαν στην 
πράξη (Balafoutis κ.ά., 2017). Επίσης, 5) 
η μεγάλη ποσότητα των δεδομένων που 
υπερβαίνει την ικανότητα των αγροτών 
να τα αναλύουν και να τα χρησιμοποιούν 
για διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, 6) η 
έλλειψη επιστημονικά επικυρωμένων δι-
αδικασιών που τεκμηριώνουν τα οφέλη 
από την εφαρμογή μεταβλητών δόσεων 
των εισροών, 7) η υψηλής έντασης εργα-
σία, 8) η δαπανηρή συλλογή, επεξεργα-

σία και ανάλυση δεδομένων, αλλά και 9) 
η ανάγκη για βελτιωμένη μεταφορά τε-
χνολογίας είναι εξίσου σημαντικοί λόγοι 
για την περιορισμένη υιοθέτηση της γε-
ωργίας ακριβείας (Lowenberg-DeBoer 
και Erickson, 2019). Ο σημαντικότερος 
όμως λόγος για την περιορισμένη εφαρ-
μογή της γεωργίας ακριβείας, σύμφωνα 
με τους Peteinatos κ.ά. (2014), είναι η 
δυσκολία επιβεβαίωσης, υπό πραγμα-
τικές συνθήκες γεωργικής εκμετάλλευ-
σης, των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
από πειράματα συγκεκριμένων συν-
θηκών ή εφαρμογής συγκεκριμένου 
πρωτοκόλλου, ενώ, ο Dongoski (2020) 
αποδίδει τη μειωμένη υιοθέτηση της γε-
ωργίας ακριβείας κυρίως σε έλλειμμα 
εμπιστοσύνης εκ μέρους των γεωργών 
προς την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία, 
σε αντίθεση με αυτό που αναμενόταν, 
δεν κατάφερε να αυξήσει την απόδοση 
των καλλιεργειών και να μειώσει το κό-
στος παραγωγής. 
Σχετικά με την εφαρμογή ψηφιακής 
τεχνολογίας στη χωρική διαχείριση ζι-
ζανίων, οι Peteinatos κ.ά. (2014) επι-
σημαίνουν ότι η τεχνολογία αυτή, αν 
και έχει υψηλό εμπορικό δυναμικό για 
χρήση, δεν έτυχε της ανάλογης υιοθέ-
τησης από τους γεωργούς εξαιτίας της 
ύπαρξης περιορισμών που χρήζουν 
περαιτέρω έρευνας. Επιπροσθέτως, οι 
Behmann κ.ά. (2015) υποστηρίζουν ότι 
οι νέες μέθοδοι μηχανικής μάθησης για 
την αναγνώριση ζιζανίων και ταυτόχρο-
νης εφαρμογής μεταβλητών δόσεων 
ζιζανιοκτόνων, αν και έχουν εξελιχθεί 

Σχήμα : Διασπορά ζιζανίων από μεταβλητή 
δόση ζιζανιοκτόνου (Catillejo - Gonz�lez κ.α., 
2019).
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πολύ κατά τα τελευταία 25 χρόνια, πα-
ραμένουν ακόμη στην αρχή μιας πολ-
λά υποσχόμενης προσέγγισης, η οποία 
απέχει πολύ από το στάδιο αξιοποίησης. 
Τέλος, οι Young κ.ά. (2014) αναφέρουν 
ότι η χωρική διαχείριση ζιζανίων μπο-
ρεί να επιτευχθεί μέσω της μελλοντικής 
ανάπτυξης αυτοματοποιημένων συστη-
μάτων, τα οποία θα έχουν ψηφιακούς 
αισθητήρες και τεχνολογίες υπολογι-
στών που θα αναγνωρίζουν ταχέως τα 
ζιζάνια και θα ψεκάζουν ταυτοχρόνως 
(σε πραγματικό χρόνο) το αποτελεσμα-
τικό ζιζανιοκτόνο. 
Αυτό όμως που πρέπει να ληφθεί σοβα-
ρά υπόψη από την επιστημονική κοινό-
τητα της γεωργίας ακριβείας είναι ότι, 
ακόμη και στην περίπτωση μελλοντικής 
ανάπτυξης και χρήσης τέτοιας προηγμέ-
νης τεχνολογίας, ο άνεμος, η βροχή, η 
ξηρασία, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, 
το στάδιο, τα μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά, η ανθεκτικότητα, η διαφορετική 
ανταγωνιστική ικανότητα και η ανομοι-
όμορφη και συνεχώς μεταβαλλόμενη 
χωρική κατανομή των ζιζανίων εντός 
των καλλιεργειών θα εξακολουθούν να 
περιορίζουν τη δυνατότητα εύκολης, 
γρήγορης, επακριβούς και αποτελεσμα-
τικής εφαρμογής μεταβλητών δόσεων 
ζιζανιοκτόνων.

Διαφήμιση



ΔΙΑΦΉΜΙΣΉ
Γ. ΘΕΜΑΤΑ
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Η περιορισμένη υιοθέτηση της γεωρ-
γίας ακριβείας, εκτός των προανα-
φερθέντων, θα μπορούσε να αποδο-
θεί και σε άλλους λόγους, όπως: 

1. Η απόδοση δυνατοτήτων που δεν 
έχει

2. Η μεγάλη δυσκολία καθορισμού δια-
φορετικών ζωνών διαχείρισης εξαιτί-
ας της μεγάλης ενδογενούς παραλ-
λακτικότητας των εδαφών

3. Η περιορισμένη δυνατότητα της τε-
χνολογίας για διάγνωση των αιτίων 
και των παραγόντων που προκαλούν 
χωρική και χρονική παραλλακτικότη-
τα στο έδαφος και την καλλιέργεια

4. Η μειωμένη αποτελεσματικότητα 
της ΕΜΔ εισροών (αρδευτικό νερό, 
λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα) εξαιτίας της αδυναμίας 
της τεχνολογίας να αποτυπώσει τα 
πραγματικά αίτια της χωρικής και 
χρονικής παραλλακτικότητας εδά-
φους και καλλιέργειας

5. Η αδυναμία τεκμηρίωσης των ερευ-
νητικών αποτελεσμάτων της γεωργί-
ας ακριβείας στην πράξη

6. Το υψηλό κόστος επένδυσης και η 
μη επαρκής τεκμηρίωσης της οικο-
νομικής της απόδοσης

7. Το μικρό μέγεθος των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων που δεν επιτρέπει 
μεγάλες επενδύσεις

8. Η προσκόλληση πολλών γεωργών 
στις παραδοσιακές μεθόδους παρα-
γωγής και στις επιδοτήσεις των προ-
ϊόντων

9. Το περιορισμένο κεφάλαιο των ανα-
πτυσσόμενων χωρών για επένδυση 
σε νέες τεχνολογίες

10. Η έλλειψη ανεξάρτητων συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών για καθοδήγηση 
των γεωργών ως προς τη χρήση της 
τεχνολογίας

11. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και την προστασία 
των δεδομένων

12. Ο κίνδυνος δημιουργίας ψηφιακού 
χάσματος μεταξύ οικονομιών, τομέ-
ων ή ατόμων με διαφορετικές ικανό-
τητες να υιοθετήσουν νέες τεχνολο-
γίες

13. Η αντικατάσταση της εργασίας και 
πιθανώς η μείωση της απασχόλη-
σης, και 

14. Η μη συμμετοχή των εταιρειών παρα-
γωγής και διάθεσης γεωργικών εισ-
ροών (σπόρων, λιπασμάτων και φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων) στην  
εισαγωγή και χρήση νέου ψηφιακού 
εξοπλισμού στις γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις. 

Τα όσα προαναφέρθηκαν οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η γεωργία ακριβείας 
είναι ακριβή (υψηλού κόστους) και ταυ-
τόχρονα μη επαρκώς ακριβής μορφή 
άσκησης γεωργίας ως προς την εφαρ-
μογή και αξιοποίηση εισροών, με αποτέ-
λεσμα η επιδιωκόμενη ευρεία υιοθέτησή 
της να παραμένει στόχος προσέγγισης. 
Αυτό, όπως προαναφέρθηκε, οφείλεται 
κυρίως στην περιορισμένη δυνατότητα 
της τεχνολογίας για διάγνωση των αιτί-

ων που προκαλούν χωρική και χρονική 
παραλλακτικότητα στην καλλιέργεια, η 
οποία καθιστά δύσκολη την αποτύπω-
σή της και μειώνει, ως εκ τούτου, την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 
μεταβλητών δόσεων εισροών. Η διαπί-
στωση αυτή επιβάλλει την εντατικοποί-
ηση των προσπαθειών για εξέλιξη της 
τεχνολογίας και κυρίως για συνεργασία 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων με τη 
γεωργία ειδικών, η οποία θα συμβάλλει 
στην αποτελεσματικότερη και οικονο-
μικότερη αξιοποίηση των πραγματικών 
δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας 
και θα επιλύσει χρονίζοντα προβλήμα-
τα της γεωργίας. Επίσης, η συνεργασία 
αυτή μπορεί να διευρύνει και την υιο-
θέτηση της γεωργίας ακριβείας μέσω 
της μεγαλύτερης δυνατότητάς της για 
έρευνα και τεκμηρίωση των ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων στην πράξη. Αυτό 
όμως προϋποθέτει την ευρύτερη απο-
δοχή ότι η γεωργία ακριβείας δεν απο-
τελεί εναλλακτική μορφή της συμβατι-
κής γεωργίας (δεν την αντικαθιστά) ή 
νέο πρωτόκολλο παραγωγής προϊόντων 
μεγαλύτερης αξίας, αλλά είναι προηγμέ-
νη τεχνολογία με συγκεκριμένες δυνα-
τότητες για βελτίωση της γεωργικής πα-
ραγωγής και ταυτόχρονη προστασία του 
περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και 
του βιώσιμου τρόπου ανάπτυξης. 
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