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Τι είναι η 
Γεωργία 
Ακριβείας;

Πρακτικές διαχείρισης της 
αγροτικής παραγωγής με στόχο 
τον εντοπισμό της 
παραλλακτικότητας του αγρού 
και την προσαρμογή των 
εισροών σε αυτήν.
• Παρατήρηση
•Μετρήσεις
• Αντιμετώπιση των 

διαφοροποιήσεων εντός του 
αγρού



Τι κάνει η γεωργία ακριβείας

Αντιμετωπίζει τον αγρό ως ένα σύστημα διαφόρων εδαφοκλιματικών
παραγόντων που τον διακρίνουν σε περιοχές, δημιουργώντας διαχειριστικές 
ζώνες. 

Η τεχνολογία της γεωργίας ακριβείας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν έχουμε 
μεγαλύτερη μεταβλητότητα, δηλαδή έντονες διαφοροποιήσεις που εξαρτώνται 
στο είδος του εδάφους, την κλίση, διαπερατότητα, απορροή, βάθος του επάνω 
στρώματος του εδάφους, την περιεκτικότητά του σε άμμο, την συγκέντρωση 
θρεπτικών στοιχείων, την οξύτητα, την πυκνότητα του και άλλα χαρακτηριστικά 
παραλλακτικότητας. 



Κάποτε…

• Πριν από την εκμηχάνιση της γεωργίας και την αύξηση του μεγέθους των 
αγροκτημάτων, ο γεωργός γνώριζε το χωράφι του, καθώς το περπατούσε 
διαρκώς στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου εκτελώντας τις 
καλλιεργητικές εργασίες και είχε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα 
διάφορα μέρη του σύμφωνα με τις ανάγκες που θεωρούσε ότι είχαν.
• Για παράδειγμα, έριχνε περισσότερο σπόρο σε σημεία του χωραφιού που 

δεν φύτρωναν, έριχνε περισσότερο λίπασμα όπου τα φυτά φαινόταν 
αδύναμα και κατάστρεφε τα ζιζάνια όπου τα έβρισκε.
• Με την εκμηχάνιση της γεωργίας και τη μεγένθυνση των αγροκτημάτων ο 

γεωργός χάνει αυτή την άμεση αίσθηση του χωραφιού του. 
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Συνήθεις πρακτικές εως σήμερα

• Η διαχείριση των αγροκτημάτων γίνεται με βάση τους μέσους όρους 
της παραγωγής, των ιδιοτήτων του εδάφους και των 
χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.
• Η βασική υπόθεση είναι ότι οι αγροί είναι ομοιόμορφοι.
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Συνήθεις πρακτικές εως σήμερα

• Η τυπική διαχείριση στηρίζεται στη δειγματοληψία του εδάφους σε τυχαία σημεία του 
αγρού και καθορισμό της ποσότητας του λιπάσματος με βάση τον μέσο όρο των 
εδαφικών ιδιοτήτων.

• Έτσι, το λίπασμα διανέμεται ομοιόμορφα σε όλο τον αγρό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η χωρική παραλλακτικότητα του εδάφους και της παραγωγής. 

• Με τον τρόπο αυτό, σε μερικά σημεία του αγρού εφαρμόζεται μεγαλύτερη ποσότητα 
λιπάσματος από την απαιτούμενη με αποτέλεσμα την σπατάλη του λιπάσματος και 
μείωση της ποιότητας του παραγομένου προϊόντος και σε άλλες περιοχές μικρότερη 
ποσότητα από την απαιτούμενη, με αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγής. 

• Το ίδιο συνέβαινε και με τις υπόλοιπες εισροές, όπως τα φυτοφάρμακα και το νερό 
άρδευσης, τα οποία εφαρμόζονταν ομοιόμορφα στον αγρό.
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Στόχοι της Γεωργίας Ακριβείας

Πιο αποδοτική 
χρήση των 

αγροχημικών

Αύξηση της 
απόδοσης των 
καλλιεργειών

Εξοικονόμηση 
ενέργειας

Προστασία του 
εδάφους και των 
νερών από την 

ρύπανση

Βελτίωση της 
ποιότητας των 
παραγομένων 

προϊόντων

Βελτίωση του 
αγροτικού 

εισοδήματος

Οι κύριοι στόχοι της Γεωργίας Ακριβείας είναι:



Στόχοι της 
γεωργίας 
ακριβείας

• Ο όρος καλύτερη διαχείριση σημαίνει βελτίωση 
της οικονομικής απόδοσης του αγροκτήματος, είτε 
με αύξηση της παραγωγής, είτε με μείωση των 
εισροών, είτε με συνδυασμό και των δύο. 
• Επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση των 

τυχών αρνητικών επιπτώσεων της γεωργίας στο 
περιβάλλον, εφόσον εφαρμόζεται η αναγκαία 
ποσότητα εισροών σε κάθε σημείο του αγρού. 
• Το χαρακτηριστικό είναι ότι, αντί να γίνονται οι 

καλλιεργητικές φροντίδες με βάση τις μέσες τιμές 
παραγωγής και γονιμότητας του εδάφους, είναι 
δυνατή η εφαρμογή διαφορετικών δόσεων εισροών 
και άλλων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε 
τμήμα του αγρού ανάλογα με τις πραγματικές του 
ανάγκες.
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Στόχος του 
μαθήματος

• Η διερεύνηση «κλειδιών» για την επιτυχή 
παραγωγή και τη διαχείριση μιας 
εκμετάλλευσης, αναγνωρίζοντας τη 
μεταβλητότητα στην απόδοση, τη 
διάγνωση των αιτίων της χωρικής και 
χρονικής μεταβλητότητας , βελτίωση 
αποφάσεων στη διαχείριση των 
εκμεταλλεύσεων, στην απόδοση της 
παραγωγής και την βελτίωση της 
προσφερόμενης ποιότητας στους 
καταναλωτές.
• Γνώσεις και δεξιότητες παρατήρησης, 

καταγραφής και διαχείρισης δεδομένων 
στο GIS για τη διαχείριση καλλιεργειών. 
• Διαθεματική προσέγγιση



COVID 19 Lockdown και το μάθημα της 
Γεωργίας Ακριβείας

Περιορισμοί
• Απομάκρυνση από το αγρόκτημα 

του Πανεπιστημίου - Αδυναμία 
λήψης πραγματικών τιμών 
υγρασίας, μηχανικής σύστασης 
εδάφους, ιχνοστοιχείων εδάφους 
κ.λπ.
• Αδυναμία χρήσης του 

εγκατεστημένου εμπορικού GIS
στους υπολογιστές του 
εργαστηρίου

Λύσεις
• Εικονικές τιμές

• Αξιοποίηση του ελεύθερου και 
ανοιχτού λογισμικού QGIS 3.10
• Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού 

υλικού για το μάθημα της 
Γεωργίας Ακριβείας





Επιλογή 
αγροτεμαχίου



Υπολογισμός 
εμβαδού 
αγροτεμαχίου



Διανύσματα à
Εργαλεία έρευνας
à Random points 
inside polygons

Καθορισμός
θέσεων
δειγματοληψίας



Διανύσματαà
Χαρακτηριστικά 
γεωμετρίας à
Πρόσθεσε 
χαρακτηριστικά 
γεωμετρίας

Προσθήκη 
χαρακτηριστικών 
γεωμετρίας



• Συντεταγμένες 
θέσεων 
δειγματοληψίας 
δεξί κλικà
ΕξαγωγήàSave 
Features As και 
ανοίγει το 
παράθυρο 
διαλόγου Save 
Vector Layer as…
• Μορφή -> MS 

Office Open XML 
spreadsheet

Δημιουργία αρχείου 
για GPS



Εισαγωγή 
εργαστηριακών 
αναλύσεων

Δειγματοληψία

Βάσει των αναγκών του φυτού που θα 
καλλιεργήσουμε, προσδιορίζονται οι ανάγκες 
λίπανσης σε Ν και καταγράφονται στο excel.

Εξαγωγή σε csv

Εισαγωγή του csv ως επίπεδο στο έργο

Δημιουργία σύνδεσης (Propertiesà Συνδέσεις)
των αναγκών λίπανσης Ν από το csv με επίπεδο 
«Συντεταγμένες θέσεων δειγματοληψίας» 



Χωρική
παρεμβολή

Εργαλειοθήκη
Επεξεργασίας à IDW 
Interpolation



Απαιτήσεις 
σε Ν







Ευχαριστώ για 
την προσοχή 
σας


