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Η τεχνολογική εξέλιξη στρέφεται προς την ενίσχυση των διαφορετικών τομέων της 

βιομηχανίας και της οικονομίας, και επομένως ούτε ο τομέας της γεωργίας δεν μπορεί να 

μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας. Ολοένα και περισσότερο, η παραγωγή τροφίμων 

ελέγχεται από την τεχνολογία ενώ η γνώση εμβαθύνεται και αναβαθμίζεται καθημερινά, 

φέρνοντας ριζοσπαστικές αλλαγές στους τομείς που συνδέονται άμεσα με τη γεωργία, όπως 

η περμακουλτούρα. 

Διάγραμμα 1. Πώς επηρεάζει η τεχνολογία τη γεωργία; Πηγή: Freepik.com 

 

Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής των 

κυβερνήσεων (De Clercq, Vats & Biel, 2018), ο ευρύτερος τομέας της αγροτικής βιομηχανίας 

αντιμετωπίζει αρκετές σύγχρονες προκλήσεις. Πρώτον, η αύξηση των δημογραφικών 

δεδομένων και η αστικοποίηση αυξάνει τη ζήτηση τροφίμων, οι οποίες κατά συνέπεια 

αυξάνουν την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων επιφέροντας ένα σύνολο αρνητικών 

επιπτώσεων όπως είναι η αποψίλωση των γεωργικών εκτάσεων, η λειψυδρία, η απώλεια της 

βιοποικιλότητας και η μη βιώσιμη διαχείριση της γης. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, είναι 

δυνατό να αναχαιτίσουμε τις συνέπειες αυτού του παρωχημένου συστήματος μέσω της 

Έξυπνης Γεωργίας, που είναι γνωστή ως «Γεωργία 4.0», και η οποία έχει ως βάση της την 

πρόοδο της επιστήμης και των σύγχρονων τεχνολογιών. Ο στόχος της Γεωργίας 4.0 είναι να 

αξιοποιήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις για να  «αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες των 
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καταναλωτών και να επανασχεδιαστεί η αλυσίδα των οικονομικών αριθμητικών στοιχείων 

της γεωργικής παραγωγής.» (De Clercq, Vats & Biel, 2018, σελ. 11). Η γεωργία του μέλλοντος 

δε θα βασίζεται πλέον στη χρήση υδάτινων πόρων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις 

καλλιέργειες, την οποία πρόκειται να ελαχιστοποιήσει ή ακόμη και να εξαλείψει, αλλά 

αντίθετα θα χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως την «ρομποτική, τους αισθητήρες 

θερμοκρασίας και υγρασίας, τις αεροφωτογραφίες και την τεχνολογία GPS » (De Clercq, Vats 

& Biel, 2018, σελ. 11), μεταξύ άλλων, για να καταστεί πιο κερδοφόρα και αποτελεσματική, 

αλλά παράλληλα και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Αυτή η τεχνολογική επανάσταση δεν 

είναι κάτι που θα δούμε μόνο στο μακρινό μέλλον. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας 

Συνόδου Κορυφής (De Clercq, Vats & Biel 2018), από το 2012 μέχρι το 2018 οι startups 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την Έξυπνη Γεωργία έχουν σημειώσει άνοδο πέραν του 80%, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει η θέληση για ριζικές αλλαγές στην παραδοσιακή 

γεωργία. Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι λύσεων που έχουν τη 

δυνατότητα να αλλάξουν το σύστημα, και αφορούν πιο συγκεκριμένα το τομέα της 

γεωργικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής διαφορετικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών για 

την παροχή τροφίμων στους καταναλωτές και την ενσωμάτωση διατομεακών τεχνολογιών 

και εφαρμογών. Αν και η Γεωργία 4.0 στοχεύει ουσιαστικά στην εντατική/βιομηχανική 

γεωργία, δεν είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε την Περμακουλτούρα ως μία από αυτές τις 

λύσεις, η οποία υιοθετεί μια βιωσιμότερη προσέγγιση στη γεωργία. Οι Klerkx & Rose (2020) 

που καταπιάνονται με το ζήτημα αυτό υποστηρίζουν ότι, παρόλο που η Γεωργία 4.0 

αναφέρεται συνήθως σε μεγάλης κλίμακας, εντατικές καλλιέργειες που εφαρμόζουν την 

υψηλή τεχνολογία, υπάρχουν ωστόσο εναλλακτικές λύσεις στη γεωργία οι οποίες δεν 

εφαρμόζουν την «υψηλή τεχνολογία» αλλά την αγροοικολογία και ως εκ τούτου, 

θεωρούνται ως «ρετροκαινοτομικές» καλλιέργειες (Stuiver, 2006, cit. στο Klerkx & Rose, 

2020), μεταξύ των οποίων είναι και η περμακουλτούρα, η οποία μπορεί επίσης να 

ενσωματώσει τις ψηφιακές τεχνολογίες στις πρακτικές της. Στην πραγματικότητα, οι Klerkx 

& Rose (2020) υποστηρίζουν ότι η Γεωργία 4.0 και η Αγροοικολογία μπορούν να 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά η μια με την άλλη και να συνδυαστούν προκειμένου να 

επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα στα γεωργικά και επισιτιστικά συστήματα. Οι Neto, 

Pinto & Coelho (2005) πραγματεύονται στη σημασία των τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνίας, οι οποίες συνήθως χρησιμοποιούνται στον διοικητικό τομέα της γεωργίας, 

αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να συνδέονται 
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άμεσα με τις γεωργικές πρακτικές (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων με 

μετεωρολογικά δεδομένα για την προσομοίωση της ανάπτυξης των φυτών). Οι ΤΠΕ είναι 

επίσης πολύ σημαντικές με την έννοια ότι συμβάλλουν στη διάχυση των πληροφοριών που 

είναι πολύ χρήσιμες για τους αγρότες (μηχανές αναζήτησης, κατάλογοι πληροφοριών, 

πλατφόρμες και θεματικές πύλες). Οι Affonso & Hashimoto (2015) αναφέρουν ότι οι ΤΠΕ 

μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση στις υπαίθριες αγροτικές περιοχές. 

Σύμφωνα με τους Neto, Pinto & Coelho (2005), οι ΤΠΕ  μπορούν να βοηθήσουν στη γεωργία 

ακριβείας, εφόσον χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ή τη διαχείριση των αγροτικών 

εκτάσεων ανάλογα με το δυναμικό παραγωγής και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες 

(παραλλακτικότητα). Η αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ λοιπόν στην περμακουλτούρα θα 

μπορούσε να αντιστρέψει ορισμένες από τις επικρίσεις που γίνονται για την τελευταία, και 

πιο συγκεκριμένα με το γεγονός ότι αυτή επικρίνεται συχνά με την πρόφαση «ότι είναι 

υπερβολικά επίπονη, περίπλοκη και ότι δύσκολα μπορεί να κλιμακωθεί» Weber (2019). Στην 

πραγματικότητα, ο Weber (2019) υποστηρίζει ότι ορισμένα προβλήματα της 

περμακουλτούρας (για παράδειγμα το γεγονός ότι έχει χαμηλότερα επίπεδα εισροής και 

παραγωγής ανά γεωργικό στρέμμα) θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια της 

ανάλυσης δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των αισθητήρων και των 

προηγμένων τεχνικών αναπαραγωγής. 

Εν ολίγοις, η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ορισμένων 

αδυναμιών που παρουσιάζει το γεωργικό σύστημα της περμακουλτούρας και, κατά 

συνέπεια, για την παροχή κινήτρων για υιοθέτηση βιωσιμότερων γεωργικών πρακτικών. Στο 

επόμενο θέμα θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή κάποιων αλλαγών που μπορούν να 

εφαρμοστούν ως προς τη χρήση των τεχνολογικών μέσων.   
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1.1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας, αρχής γενομένης της ανάλυσης 

του εδάφους έως τη διαδικασία της συγκομιδής, μεταξύ των οποίων μπορούμε να 

αναφέρουμε: 

 

● Την ανάλυση των χαρακτηριστικών του εδάφους μέσω αισθητήρων. 

Ο Weber (2019) υποστηρίζει ότι η χρήση αισθητήρων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 

την ανάλυση και την συνεχή ανίχνευση της μηχανικής σύστασης του εδάφους, της υγρασίας 

και της θερμοκρασίας, παράγοντας έτσι δεδομένα σχετικά με την περιεκτικότητα του 

εδάφους σε θρεπτικά συστατικά, με την βοήθεια των οποίων θα μπορούσε να αναπτυχθεί 

μια βάση δεδομένων για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εισηγήσεων αναφορικά με τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε μια καλλιέργεια (όπως π.χ. τι είδος κομπόστ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί). Οι Neto, Pinto & Coelho (2005) υποστηρίζουν ότι η ανάλυση της μηχανικής 

σύστασης του εδάφους θα πρέπει να αναλύει όσο το δυνατό περισσότερες μεταβλητές, από 

επιχειρησιακή και οικονομική άποψη, αλλά παράλληλα να δίνει προτεραιότητα και να 

παρεμβαίνει σε εκείνες τις μεταβλητές που παράγουν τα περισσότερα οφέλη  

● Ανάλυση της υγρασίας και της οξύτητας/αλκαλικότητας του εδάφους (pH) 

Η ανάλυση της περιεκτικότητας του εδάφους σε υγρασία είναι ιδιαίτερα επωφελής με 

διάφορους τρόπους. Σύμφωνα με τους Garg, Munoth & Goyal (2016), μπορεί να οδηγήσει σε 

πιο αποτελεσματικά συστήματα άρδευσης, από την άποψη της εξοικονόμησης υδάτινων 

πόρων, της μεγιστοποίησης των αποδόσεων των καλλιεργειών και της μείωσης της 

εξάρτησης από τα λιπάσματα. Για τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αρκετοί τύποι αισθητήρων. Υπάρχουν όργανα μέτρησης της 

περιεκτικότητας της εδαφικής υγρασίας τα οποία είναι εύχρηστα και μπορούν να 

αγοραστούν σε προσιτές τιμές στην αγορά. Ένας άλλος τύπος αισθητήρα είναι ο Granular 

Matrix Sensor, που έχει ένα πορώδες κεραμικό εξωτερικό κέλυφος με μια εσωτερική δομή 

μήτρας που περιέχει δύο ηλεκτρόδια και που είναι πιο φτηνό από το τασίμετρο, ενώ απαιτεί 

συγκριτικά λιγότερη συντήρηση. Υπάρχει επίσης ο αισθητήρας Ανακλασιμετρίας στο Πεδίο 

Χρόνου (Time Domain Reflectrometry/TDR), ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνολογία 

ραδιοσυχνοτήτων και ο αισθητήρας Ανακλασιμετρίας στο Πεδίο Συχνοτήτων (Frequency 
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Domain Reflectrometry/FDR), ο οποίος λειτουργεί μέσω ενός ηλεκτρικού αισθητήρα 

χωρητικότητας, όμως και οι δύο προαναφερθέντες τύποι είναι αρκετά ακριβείς. Είναι επίσης 

σημαντικό να αναλυθεί το pH του εδάφους, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη περιεκτικότητα 

του εδάφους σε θρεπτικών ουσίες (Neto, Pinto & Coelho, 2005). Το pH του εδάφους μπορεί 

να αναλυθεί μέσω αισθητήρων που μετρούν τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου στο 

έδαφος. 

● Οργανοληπτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των φυτειών μέσω αισθητήρα 

Οι αισθητήρες καλλιεργειών ή φυτειών είναι πολύ σημαντικά εργαλεία στη σύγχρονη 

γεωργία. Με τη χρήση των αισθητήρων, οι αγρότες συλλέγουν σχετικά δεδομένα για το 

έδαφος και τα φυτά τα οποία τους βοηθούν να εντοπίζουν ακόμη και πολύ λεπτές, 

ανεπαίσθητες διαφορές στη βλάστηση, οι οποίες ωστόσο είναι σημαντικές και μπορούν να 

συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυτειών. Οι αισθητήρες μπορούν να 

ανιχνεύσουν δεδομένα που, κατά τα άλλα, είναι αόρατα με το γυμνό μάτι, αλλά έχουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των φυτειών (Ortiz, Shaw & Fulton, 2019).  

● Έξυπνα Συστήματα Ρομποτικής (π.χ. για την άρδευση). 

Τα συστήματα ρομποτικής μπορούν να εφαρμοστούν στη γεωργία με διάφορους τρόπους 

και στοχεύουν στην αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση ορισμένων γεωργικών 

διαδικασιών. Για παράδειγμα, τα ρομποτικά συστήματα άρδευσης μπορούν να συμβάλουν 

σε μια πιο αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων, παρακολουθώντας την 

περιεκτικότητα του εδάφους σε υγρασία σε πραγματικό χρόνο, ούτως ώστε να καλύπτουν 

μόνο τις πραγματικές αρδευτικές ανάγκες που απορρέουν (Gravalos, I. et. al, 2019).  

● Συλλογή δεδομένων μέσω του υπολογιστικού νέφους (cloud). 

Αυτή η μέθοδος συνδέεται με τη χρήση του IoT (Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων) στη γεωργία, 

η οποία καθιστά δυνατή τη χρήση ενός υπολογιστικού νέφους για την αποθήκευση 

γεωργικών δεδομένων καθώς και την πρόσβαση σ' αυτά από πολλαπλές πηγές, όπως 

αισθητήρες πεδίου ή ρομπότ (Junaid et al., 2021). Αυτά τα δεδομένα παρακολουθούνται και 

καταγράφονται εξ αποστάσεως, στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία από μοντέλα 

μηχανικής μάθησης και διατίθενται στους τελικούς χρήστες μέσω κέντρων/βάσεων 

δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια γίνονται προσβάσιμα και χρησιμοποιούνται για τη 

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των γεωργικών πρακτικών (Junaid et 
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al., 2021). Μέσω της γνώσης που μπορούν να σχηματίσουν οι συλλογές αυτές δεδομένων, 

οι ειδικοί στην περμακουλτούρα μπορούν να είναι σε θέση να γνωρίζουν ποια φυτά μπορούν 

να αναπτύξουν συμβιωτικές σχέσεις μεταξύ τους στις αγροτικές περιοχές («συντροφικά 

φυτά»), παρέχοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα 

τους (Weber, 2019).  

                  

● Επικοινωνία δεδομένων μέσω WIFI. 

Η τεχνολογία WIFI μπορεί να διαδραματίσει ένα βαρυσήμαντο ρόλο σε ένα γεωργικό 

περιβάλλον. Μέσω του WIFI και του IoT, τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες, 

τα ρομπότ και άλλα εξαρτήματα ανίχνευσης μπορούν να γίνουν γρήγορα προσβάσιμα στους 

αγρότες, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει με τις καλλιέργειές τους για να 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τους Neto, Pinto & 

Coelho (2005), παράλληλα με το WIFI, υπάρχει επίσης μια τεχνολογία που ονομάζεται 

WiMax, η οποία επιτρέπει ευρυζωνικές συνδέσεις σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι 

το WIFI και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη χρήση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές 

περιοχές και στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

 

● Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για τη χαρτογράφηση περιοχών και την 

ανίχνευση φυτοπαράσιτων.  

Τα drones (μη επανδρωμένα σκάφη) έχουν χρησιμοποιηθεί στη γεωργία για τη 

χαρτογράφηση γεωργικών εκτάσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της οικονομικής και 

περιβαλλοντικής αποδοτικότητας της γεωργικής παραγωγής. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τη 

γεωργία ακριβείας, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση 

δεδομένων, προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αύξηση της 

οικονομικής αποδοτικότητας σε συνδυασμό με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

(Neto, Pinto & Coelho, 2005). Τα drones μπορούν να χαρτογραφήσουν αγροτικές εκτάσεις 

για διαφορετικούς σκοπούς (όπως για παράδειγμα τη χαρτογράφηση περιοχών μόλυβδου ή 

εξατμισοδιαπνοής κ.λπ.). Τα drones μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση 

παρασίτων, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν εστίες παρασίτων, όπως για 

παράδειγμα μέσω της ανάκλασης των φύλλων, η οποία διαφέρει στα υγιή από τα 

προσβεβλημένα φυτά λόγω της βιοτικής καταπόνησης που συμβαίνει όταν τα φυτά 

προσβάλλονται από φυτοπαράσιτα αρθροπόδων (Filho , F. et al., 2020). 
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Γεωργικά drones για την χαρτογράφηση γεωργικών εκτάσεων στην περμακουλτούρα:  

https://permacultureinstituteasia.com/research-technology/  

 

● Έξυπνα συστήματα συγκομιδής. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι έξυπνες τεχνολογίες για τη 

συγκομιδή των καλλιεργειών. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση ρομπότ και τεχνητής 

νοημοσύνης για την αναγνώριση της ωρίμανσης των καρπών και τη συγκομιδή μόνο των 

ώριμων καρπών. Ένα παράδειγμα που μας δίνεται από τον Neto, Pinto & Coelho (2005) είναι 

η χρήση ρομπότ με υπέρυθρη όραση για τη συλλογή μανιταριών, το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να αναγνωρίζει τα ώριμα μανιτάρια και να τα συλλέγει με λιγότερες ζημιές ή 

απώλειες απ' ό,τι οι ανθρώπινοι χειριστές.  

 

● Έξυπνα συστήματα φύτευσης. 

Τα έξυπνα συστήματα φύτευσης παρέχουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της 

αποδοτικότητας και τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής παραγωγής. Οι Ji et al. (2015) δίνουν 

το παράδειγμα των συστημάτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες του IoT και του 

υπολογιστικού νέφους, οι οποίες συνδυάζουν δεδομένα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων και 

δικτύων ασύρματων αισθητήρων για την αξιολόγηση χαρακτηριστικών που μπορούν να 

επηρεάσουν την παραγωγή, όπως η εδαφική υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά, η 

θερμοκρασία και άλλες σχετικές πληροφορίες, που επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της ανάπτυξης των φυτών.  

https://permacultureinstituteasia.com/research-technology/
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1.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ 

 

Η ανάλυση του εδάφους είναι μια θεμελιώδης διαδικασία στη γεωργία, καθώς οι 

φυσικές, χημικές και θρεπτικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα και τη 

γονιμότητα. Έτσι λοιπόν, η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφοριών καθίσταται αναγκαία 

προκειμένου να μειωθεί το χάσμα που χωρίζει την ύπαιθρο με την τεχνολογία (ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός και τεχνολογίες πληροφοριών), διευκολύνοντας τη συλλογή δεδομένων που 

σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και την πρόσβαση σ’ αυτά για την αξιολόγηση και 

αξιοποίησή τους. Η υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας καθιστά πολύ σημαντική την 

αξιολόγηση των συνθηκών του εδάφους προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απόδοση και η 

ποιότητα των καλλιεργειών. Οι Neto, Pinto & Coelho (2005) αναφέρουν τη χρήση του GPS 

για την εφαρμογή στρατηγικών λίπανσης μέσω της διασταύρωσης διαφόρων πληροφοριών 

που σχετίζονται με το έδαφος, όπως της σύστασής του και των θρεπτικών του συστατικών, 

την τοπογραφία, το κλίμα και την παραγωγικότητα. Τα δεδομένα του εδάφους μπορούν 

επίσης να παρακολουθούνται και να μεταδίδονται στους αγρότες σε πραγματικό χρόνο 

μέσω της χρήσης αισθητήρων και της τεχνολογίας WIFI, η οποία επιτρέπει στους αγρότες να 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας των καλλιεργειών τους. Οι Neto, Pinto & Coelho (2005) αναφέρονται στον 

τύπο αυτό των δυναμικών δεδομένων που περιλαμβάνει την επικοινωνία δεδομένων ως m-

Business. 
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