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Η Περμακουλτούρα είναι ένα αγροοικολογικό κίνημα που προτείνει εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με την

βιομηχανική γεωργία, αλλά και η ίδια μπορεί να επωφεληθεί από την εφαρμογή της υψηλής

τεχνολογίας.

Η τεχνολογική ενίσχυση του συστήματος της περμακουλτούρας θα μπορούσε να ανοίξει νέες

προοπτικές και να προσφέρει βελτιστοποιημένες λύσεις στην παραγωγή τροφίμων τόσο σε σχέση με

τον άνθρωπο όσο και με το περιβάλλον.

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

της αποδοτικότητας των καλλιεργειών αλλά συμβάλλει παράλληλα, δυναμικά, στη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ



Η σημασία της χρήσης αισθητήρων στην 

περμακουλτούρα 
2

Η χρήση αισθητήρων στην περμακουλτούρα θα

μπορούσε να βοηθήσει τους παραγωγούς να γίνουν

πιο αποτελεσματικοί σε πολλές πτυχές του γεωργικού

τομέα, 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.



Τύποι αισθητήρων στην περμακουλτούρα3
Οι αισθητήρες είναι συσκευές που επιτρέπουν την παρακολούθηση των χαρακτηριστικών των

καλλιεργειών για φυσικές και χημικές μεταβολές σε μια δεδομένη στιγμή, όπως είναι η αλλαγή

θερμοκρασίας, η φορά του ανέμου και η ποσότητα της βροχόπτωσης.

Παραδείγματα αισθητήρων περιλαμβάνουν:

● Αισθητήρας υγρασίας εδάφους

● Βροχόμετρο

● Αισθητήρας PH/Πεχάμετρο

● Αισθητήρας θερμοκρασίας

● Ανεμόμετρο



Αισθητήρας Υγρασίας Εδάφους 3.1

Ο Αισθητήρας Υγρασίας Εδάφους επιτρέπει

τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους, με τη

βοήθεια των δύο ποδιών που διαθέτει, τα

οποία λειτουργούν σαν ανιχνευτές και οι οποίοι

διαβάζουν τα δεδομένα μέσω της εφαρμογής

του φυσικού νόμου της αγωγιμότητας.



Το Βροχόμετρο  3.2
Το Βροχόμετρο είναι ένας αισθητήρας μέσω του οποίου μπορούμε να

συλλέξουμε δεδομένα αναφορικά με την ποσότητα της βροχόπτωσης ή να

αποκτήσουμε πρόσβαση σε βάση ιστορικών δεδομένων που σχετίζονται με

την άρδευση, παρέχοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να προσδιορίζουμε εάν, για

παράδειγμα, η ποσότητα βροχόπτωσης είναι αρκετή ή εάν χρειάζεται να

ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς άρδευσης.



Ο Αισθητήρας pH/ το Πεχάμετρο3.3
Ο αισθητήρας PH/ το πεχάμετρο μετρά την ενεργό οξύτητα ή την αλκαλικότητα του εδάφους. Η

κλίμακα μέτρησης του pH κυμαίνεται από το 0 μέχρι το 14 και όταν το έδαφος έχει τιμή pH με

χαμηλότερη ένδειξη από 7 θεωρείται όξινο και όταν είναι μεγαλύτερη από 7 θεωρείται αλκαλικό,

ενώ όταν η κλίμακα είναι 7 θεωρείται ουδέτερο. Η καταλληλότερη τιμή pH για την ανάπτυξη των

φυτών είναι 7, ωστόσο, ορισμένα φυτά μπορούν να αντέξουν και τιμές ελαφρώς μεγαλύτερες από

7pH (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.



Ο Αισθητήρας Θερμοκρασίας 3.4
Ο Αισθητήρας Θερμοκρασίας παρακολουθεί τη θερμοκρασία του εδάφους.

Με την ανάλυση δεδομένων μέσω των αισθητήρων θερμοκρασίας

καθίσταται δυνατή η δημιουργία μοντέλων ανάπτυξης και ο προσδιορισμός

των καταλληλότερων ωρών της ημέρας για τη θρέψη και την άρδευση των

φυτών.



To ανεμόμετρο3.5
Το ανεμόμετρο είναι μια συσκευή η οποία χρησιμοποιείται

για τη μέτρηση της ταχύτητας και της πίεσης του ανέμου.

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, μπορούν να

λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τον

έλεγχο/μείωση των φυτοπαράσιτων και των ασθενειών.
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