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1 Σελίδα  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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2 Σελίδα  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

1. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
Η Περμακουλτούρα είναι ένα αγροοικολογικό κίνημα το οποίο προτείνει εναλλακτικές 

λύσεις σε σχέση με την βιομηχανική γεωργία. Αυτό που κάνει την περμακουλτούρα να 

διαφέρει από άλλους τύπους γεωργίας είναι ότι «έχει διαμορφώσει τα χαρακτηριστικά της 

σε πολύ στενή σχέση με τα φυσικά οικοσυστήματα», δηλαδή, ενώ παρουσιάζει έννοιες και 

πρακτικές που δεν είναι αποκλειστικές μόνο σ' αυτήν, η περμακουλτούρα στοχεύει στην 

εναρμόνιση των οικοσυστημάτων με τη γεωργική παραγωγή, μέσω φυσικών συστημάτων 

που επικεντρώνονται, για παράδειγμα, σε ενδημικά είδη και βιώσιμες και ηθικές πρακτικές. 

Αν και η χρήση της υψηλής τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών τείνει να συνδέεται 

περισσότερο με τη βιομηχανική γεωργία, η περμακουλτούρα μπορεί επίσης να επωφεληθεί 

από τη χρήση της τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα, η υφιστάμενη βιομηχανική προσέγγιση 

στη γεωργία είναι εξαιρετικά καταστροφική ενώ μια τεχνολογική ενίσχυση του συστήματος 

της περμακουλτούρας θα μπορούσε να ανοίξει νέες προοπτικές και να προσφέρει 

βελτιστοποιημένες λύσεις στην παραγωγή τροφίμων  τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το 

περιβάλλον. Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της περμακουλτούρας 

θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, ένα από 

τα μειονεκτήματα της περμακουλτούρας είναι οι χαμηλότερες αποδόσεις ανά γεωργικό 

στρέμμα, γεγονός που καθιστά τα προϊόντα της ακριβότερα, ωστόσο με τη χρήση ανάλυσης 

δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής, αισθητήρων και προηγμένων τεχνικών 

αναπαραγωγής, η απόδοση των καλλιεργειών θα μπορούσε να μεγιστοποιηθεί ενώ θα 

εξακολουθούσε παράλληλα να είναι βιώσιμη.  

Η χρήση της τεχνολογίας στην περμακουλτούρα παρέχει, επομένως, δυνατότητες βελτίωσης 

όχι μόνο της αποδοτικότητας των καλλιεργειών αλλά συμβάλλει παράλληλα, δυναμικά, στη 

βιώσιμη ανάπτυξη.   



 

3 Σελίδα  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Εικόνα 1: Μετεωρολογικό όργανο/εργαλείο για γεωργικούς σκοπούς 

 

 

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Εικόνα 2: Πώς μπορεί η περμακουλτούρα να επωφεληθεί από τους 
αισθητήρες; 

Ο αισθητήρας είναι μια συσκευή που έχει τη λειτουργία να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται 

σε κάποιο φυσικό ερέθισμα. Αφού ο αισθητήρας λάβει ένα ερέθισμα, το μετατρέπει σε 

δεδομένα τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται μέσω ενός μικροελεγκτή, για παράδειγμα, 

και έπειτα μεταφέρει αυτά τα δεδομένα υπό τη μορφή ενός σήματος το οποίο μπορούν να 

επεξεργαστούν και να ερμηνεύσουν άλλες συσκευές, όπως είναι ένα φωτεινό σήμα, ένα 

ηχητικό σήμα κλπ.   



 

4 Σελίδα  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Η χρήση αισθητήρων στην περμακουλτούρα θα μπορούσε να βοηθήσει τους παραγωγούς 

να γίνουν πιο αποτελεσματικοί σε πολλές πτυχές της γεωργίας όπως είναι η βελτιστοποίηση 

των φυσικών πόρων, η βελτίωση των γεωργικών πρακτικών, η αύξηση της παραγωγής και η 

συλλογή δεδομένων που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών του εδάφους 

και των φυτών για ταχύτερες προσαρμογές σε ορισμένους παράγοντες που αφορούν τις 

ανάγκες και τα ενδεχόμενα προβλήματα των καλλιεργειών τους.  Μερικά παραδείγματα των 

πλεονεκτημάτων που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση αισθητήρων στην 

περμακουλτούρα αφορούν το γεγονός ότι μέσω αυτών καθίσταται δυνατή η ανάλυση και η 

παρακολούθηση της μηχανικής σύστασης του εδάφους, της υγρασίας και της θερμοκρασίας, 

και επομένως τα δεδομένα που συλλέγονται θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία 

μοντέλων λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την άρδευση, τη μείωση της 

σπατάλης νερού και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με την περιεκτικότητα του εδάφους σε 

θρεπτικές ουσίες, βοηθώντας έτσι τον γεωργό να λαμβάνει μέτρα που διασφαλίζουν την 

ιδανική ποσότητα θρεπτικών ουσιών στις καλλιέργειές του (επιλέγοντας, για παράδειγμα, 

συγκεκριμένους τύπους και ποσότητες κομπόστ).  

 

3 ΤΥΠΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
Στην αγορά υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αισθητήρων που ανταποκρίνονται σε 

διαφορετικά ερεθίσματα όπως: θερμότητα, υγρασία, πίεση, κίνηση, φως και άλλα. 

Παραδείγματα αισθητήρων περιλαμβάνουν:  

● Αισθητήρας υγρασίας εδάφους; 

● Βροχόμετρο; 

● Αισθητήρας PH/Πεχάμετρο; 

● Αισθητήρας θερμοκρασίας 

● Ανεμόμετρο.  



 

5 Σελίδα  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

3.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Εικόνα 3: Αισθητήρας υγρασίας εδάφους 

Ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της υγρασίας στο 

έδαφος. Πιο συγκεκριμένα, ο αισθητήρας αυτός μετράειμετρά την ογκομετρική 

περιεκτικότητα σε υγρασία στο έδαφος και μας δίνει το επίπεδο υγρασίας ως έξοδο. Η 

μονάδα διαθέτει ψηφιακές και αναλογικές εξόδους και ένα ποτενσιόμετρο για τη ρύθμιση 

του επιπέδου κατωφλίου. Αποτελείται από δύο ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται για την 

ανίχνευση της υγρασίας του εδάφους, οι οποίοι είναι επικαλυμμένοι με χρυσό εμβάπτισης 

που προστατεύει το νικέλιο από την οξείδωση. Μέσω των δύο ανιχνευτών διαπερνά το 

ρεύμα μέσα στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια οι αισθητήρες διαβάζουν την αντίσταση στο 

έδαφος για να πάρουν τις τιμές υγρασίας.  

  

 

3.2 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ 
Το Βροχόμετρο είναι ένας αισθητήρας μέσω του οποίου μπορούμε να λαμβάνουμε τον όγκο 

της βροχόπτωσης αλλά παράλληλα και ιστορικά δεδομένα αναφορικά με την άρδευση. Έτσι 

λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να προσδιορίσουμε αν ο όγκος της βροχής 

είναι αρκετός ή αν είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς άρδευσης ή όχι. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4:Βροχόμετρο 

3.3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ pH/ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ 
Ο αισθητήρας pH/ το πεχάμετρο μετρά την ενεργό οξύτητα ή την αλκαλικότητα του 

εδάφους. Η κλίμακα μέτρησης του pH κυμαίνεται από 0 μέχρι 14 και όταν το έδαφος έχει 

τιμή pH με χαμηλότερη ένδειξη από  7 θεωρείται όξινο και όταν έχει μεγαλύτερη από 7 

θεωρείται αλκαλικό, ενώ όταν η κλίμακα είναι 7 θεωρείται ουδέτερο. Η καλύτερη τιμή pH 

για την ανάπτυξη των φυτών είναι 7, ωστόσο, ορισμένα φυτά μπορούν να αντέξουν και 

τιμές ελαφρώς μεγαλύτερες από 7 pH (DIY Soil Ph Meter using Soil Ph Sensor & Arduino, 

2021). Οι αισθητήρες pH του εδάφους είναι συνήθως αδιάβροχοι και ανθεκτικοί στη σκόνη 

και διαθέτουν ακροδέκτες που πρέπει να εισχωρήσουν στο έδαφος για να ληφθούν 

δείγματα μετρήσεων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 5: Αισθητήρας pH/ Πεχάμετρο 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

3.4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Εικόνα 6: Αισθητήρας θερμοκρασίας LM-35 

Η θερμοκρασία του εδάφους είναι πολύ σημαντική για τη βλάστηση των σπόρων και για την 

ανάπτυξη των φυτών, καθώς επηρεάζει τις βιοτικές διεργασίες, τις χημικές ουσίες και τη 

γονιμοποίηση. Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό για τους γεωργούς της 

περμακουλτούρας να παρακολουθούν στενά τη θερμοκρασία του εδάφους, έτσι ώστε να 

έχουν μια βέλτιστη εικόνα για τις ανάγκες των καλλιεργειών τους. Με την ανάλυση 

δεδομένων από αισθητήρες θερμοκρασίας εδάφους είναι δυνατό να δημιουργηθούν 

μοντέλα ανάπτυξης και να προσδιοριστούν οι καταλληλότερες ώρες της ημέρας για την 

έναρξη της θρέψης και άρδευσης των φυτών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αισθητήρων, αλλά 

συνήθως αποτελούνται από έναν ανιχνευτή που πρέπει να εισχωρήσει στο έδαφος για να 

λάβει μια ένδειξη θερμοκρασίας. Μερικοί αισθητήρες μάλιστα επιτρέπουν την ταυτόχρονη 

παρακολούθηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας του εδάφους.  

3.5 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ  
 Τα ανεμόμετρα είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ταχύτητας και της 

πίεσης του ανέμου. Ο άνεμος  επηρεάζει τις καλλιέργειες με διάφορους τρόπους, έχει 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την ισορροπία των φυτικών ορμονών και μπορεί να έχει 

φυσικές επιδράσεις (για παράδειγμα, ο ζεστός άνεμος επιταχύνει την αποξήρανση των 

φυτών) ή μηχανικές επιδράσεις (ο δυνατός αέρας μπορεί να βλάψει τους βλαστούς, να 

ξεριζώσει τα φυτά ή να προκαλέσει διάβρωση στο έδαφος). Με τη χρήση του ανεμόμετρου, 

οι γεωργοί μπορούν να συλλέξουν δεδομένα για τις μετεωρολογικές συνθήκες που μπορούν 

να επηρεάσουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών τους και στη βάση αυτών των δεδομένων 

να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τον έλεγχο/μείωση των 

φυτοπαράσιτων και των ασθενειών.   
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 Εικόνα 7: Ανεμόμετρο 
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