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Η επίδραση της τεχνολογίας στην περμακουλτούρα 

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. Oλοένα 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.
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Η επίδραση της τεχνολογίας στην 

περμακουλτουρα 

Σύμφωνα με μια έκθεση από την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής, γινόμαστε μάρτυρες

ριζοσπαστικών αλλαγών στη γεωργία – Έξυπνη Γεωργία ή Γεωργία 4.0. Η γεωργία του μέλλοντος

θα στηρίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες για να καταστεί πιο κερδοφόρα και αποτελεσματική,

αλλά παράλληλα και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Η Περμακουλτούρα θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη πράσινη, οικολογική λύση.
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Σχετικά Μοντέλα Ανάλυσης Δεδομένων στην 

περμακουλτούρα 
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Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας στην περμακουλτούρα, αρχής γενομένης 

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

αναφέρουμε:

• Ανάλυση των χαρακτηριστικών του εδάφους μέσω

αισθητήρων.

• Ανάλυση της υγρασίας του εδάφους και του pH.

• Οργανοληπτική ανάλυση των χαρακτηριστικών των φυτειών

μέσω αισθητήρα.

• Έξυπνα συστήματα ρομποτικής (π.χ. για άρδευση).

• Συλλογή δεδομένων μέσω του υπολογιστικού νέφους (cloud)

• Επικοινωνία δεδομένων μέσω WIFI. 



Σχετικά Μοντέλα Ανάλυσης Δεδομένων στην 

περμακουλτούρα 
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• Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για τη χαρτογράφηση 

περιοχών και την ανίχνευση φυτοπαράσιτων.

• Έξυπνα συστήματα συγκομιδής. 

• Έξυπνα συστήματα φύτευσης.



H ανάλυση του εδάφους είναι μια θεμελιώδης διαδικασία στη γεωργία,

καθώς οι φυσικές, χημικές και θρεπτικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα την

παραγωγικότητα και τη γονιμότητα του εδάφους. Έτσι λοιπόν, είναι

απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών προκειμένου

να διευκολυνθεί η συλλογή χρήσιμων δεδομένων για τη γεωργική

παραγωγή και η πρόσβαση σε αυτά.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : AΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟΝ 

ΑΓΡΟΤΗ
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Για παράδειγμα, η υιοθέτηση των

τεχνικών που αφορούν την Γεωργία

Ακριβείας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη,

αφού αυτή καθιστά δυνατή την

αξιολόγηση των συνθηκών που

επικρατούν στο έδαφος για την

μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας

και της ποιότητας των καλλιεργειών.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

AΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
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