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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. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων διευρύνεται ολοένα και περισσότερο σχεδόν σε όλους 

τους τομείς,  από την βιομηχανία μέχρι την γεωργία. Οι ολοένα και πιο προηγμένες 

τεχνολογίες εφοδιάζουν τον σύγχρονο αγρότη με ευρύ φάσμα δυνατοτήτων όπως είναι η 

παρακολούθηση των συνθηκών εδάφους, των μετεωρολογικών δεδομένων, της 

χαρτογράφησης αγροτεμαχίων, του ελέγχου ανάπτυξης, του διαγνωστικού και 

εργαστηριακού εξοπλισμού, επιτρέποντας του επομένως να έχει μια πιο εμπεριστατωμένη 

εικόνα για την κατάσταση των καλλιεργειών του και εξασφαλίζοντάς του, κατ' επέκταση, 

μεγαλύτερα κέρδη από την παραγωγή. Η εφαρμογή των σύγχρονων, προηγμένων 

τεχνολογιών καθίσταται πλέον αναγκαία στο σύστημα της περμακουλτούρας αφού μπορεί 

να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του ως μοντέλο 

παραγωγής στη σύγχρονη αγορά. Συνεπώς, η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο σύστημα 

της περμακουλτούρας θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής και τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών.  

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην επέκταση της 

καλλιεργήσιμης γης και οι ανάγκες για την επίτευξη μιας οικονομικής, περιβαλλοντικής και 

κοινωνικής βιωσιμότητας στον γεωργικό τομέα, δημιουργούν επίσης σημαντικές προκλήσεις 

σε σχέση με την αναγκαιότητα για περαιτέρω αναβάθμιση της τεχνολογίας μέσω σχεδίων 

έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Μία από τις υφιστάμενες τάσεις για την αντιμετώπιση 

των ελλείψεων και τον δυσκολιών που παρουσιάζονται στον γεωργικό τομέα είναι η 

εφαρμογή προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων στους τομείς που αφορούν τον γεωργικό 

εξοπλισμό (μηχανήματα και εργαλεία), την άρδευση, τον έλεγχο/ την παρακολούθηση, την 

επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διαχείριση δεδομένων. 

Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες, τα τηλεπικοινωνιακά μέσα, οι ηλεκτρικές εντολές, οι 

υδραυλικές και πεπιεσμένου αέρα λειτουργίες είναι μερικές από τις τεχνολογίες που 

λειτουργούν σε συγχρονισμό για να ανταποκρίνονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και 

ευελιξία, εξοπλίζοντας τα γεωργικά μηχανήματα με έναν προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό 

όπως είναι ο αυτόματος πιλότος, οι ανιχνευτές, οι ιχνηλάτες, οι μετρητές σπόρων για σπορά, 

οι ρυθμιστές πίεσης νερού ψεκαστήρων και πολλά άλλα. 



 

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. 

 

Τα σύγχρονα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από κατασκευαστές μηχανών και επιτρέπουν τη 

χρήση του GPS παρέχουν τη δυνατότητα πολύ πιο αποτελεσματικών και παραγωγικών 

γεωργικών πρακτικών. Μέσω της εφαρμογής τους καθίσταται δυνατή η συλλογή και η 

διαχείριση δεδομένων από τον παραγωγό σε διάφορους επιμέρους τομείς που αφορούν την 

ανάλυση του εδάφους, την εφαρμογή των λιπασμάτων, τη φύτευση/σπορά και τη 

συγκομιδή.  

 

2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Η χρήση αισθητήρων στη σύγχρονη γεωργία είναι ένα τεχνολογικό και ερευνητικό πεδίο που 

διευρύνεται και εξελίσσεται διαρκώς, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 

συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης πληροφοριών που αφορούν τις καλλιέργειες.  
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Το μέλλον της σύγχρονης γεωργίας ευρύτερα, συμπεριλαμβανομένου και του μοντέλου της 

περμακουλτούρας, έγκειται στον ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στις γεωργικές πρακτικές. Η χρήση αισθητήρων 

είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι 

σύγχρονες τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα στους ακόλουθους τομείς: 

● Έγκαιρη ανίχνευση φυτοπαράσιτων  

Μέσω των αισθητήρων καθίσταται δυνατός ο έλεγχος ανησυχητικών για την ανάπτυξη των 

καλλιεργειών παρασίτων, επιτρέποντας στον γεωργό να προβλέψει και να εντοπίσει 

εγκαίρως την παρουσία απειλητικών ασθενειών και επιβλαβών οργανισμών. Πολλά 

τεχνολογικά μέσα επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν στον 

έγκαιρο εντοπισμό επιβλαβών φυτοπαράσιτων και ασθενειών όπως μέσω της ανίχνευσης 

της θερμοκρασίας, της ηλιακής ακτινοβολίας, της υγρασίας στα φύλλα ή ακόμη και της 

λήψης υψηλής ανάλυσης φωτογραφιών του κορμού των φυτών και δέντρων.  

 

● Διαχείριση των υδάτινων πόρων 

Οι άρδευση αποτελεί μια από τις πιο θεμελιώδεις γεωργικές δραστηριότητες γιατί σε αυτή 

έγκειται η επιτυχία ή η αποτυχία μιας συγκομιδής. Με τη χρήση αισθητήρων, είναι δυνατό 

να γνωρίζουμε ακριβώς το επίπεδο υγρασίας και της οξύτητας ή αλκαλικότητας του 
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εδάφους (pH), παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται καταλυτικοί για την παραγωγή ενός 

ποιοτικού προϊόντος. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, με τη συλλογή των προαναφερθέντων δεδομένων και η αξιολόγησή 

τους σε ένα λογισμικό με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, για παράδειγμα, είναι 

δυνατό να ληφθούν ακριβείς προβλέψεις αναφορικά με τις ποσότητες νερού, τον χρόνο 

άρδευσης, τα μέταλλα και τα θρεπτικά συστατικά, μεταξύ άλλων σημαντικών δεδομένων, 

για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη γεωργία. 

● Υψηλότερο Επίπεδο Κερδοφορίας 

Είναι φυσικό ένας αγρότης που χρησιμοποιεί μεθόδους ακριβείας, όπως αισθητήρες, να έχει 

πολύ πιο επιτυχημένα αποτελέσματα από έναν αγρότη ο οποίος χρησιμοποιεί παραδοσιακές 

μεθόδους. Αυτές λοιπόν οι μέθοδοι ακριβείας και χρήσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, 

δίνουν αναμφισβήτητα προβάδισμα σε ένα γεωργό που αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία 

παρά σε ένα γεωργό που στηρίζεται ακόμη σε παραδοσιακές μεθόδους. Από την άλλη, στη 

βάση αυτών των δεδομένων, μπορούν να γίνουν περικοπές σε περιττές/αχρείαστες και 

αντιπαραγωγικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται εντός των φυτειών, καθιστώντας 

λοιπόν πιο κερδοφόρα την παραγωγή.  

 

3. ΚΟΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

3.1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
Οι ψηφιακοί αισθητήρες μπορούν να διακρίνουν μεταξύ τους μόνο δύο διαφορετικές τιμές 

τάσης, οι οποίες αντιστοιχίζονται εκ των υστέρων στις λογικές καταστάσεις, ΥΨΗΛΗ και 

ΧΑΜΗΛΗ, δηλαδή 0 V ή 5 V. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου μιας 

πόρτας, οι λειτουργίες ανοίγματος και κλεισίματος γίνονται μέσω της πίεσης ή της 

απελευθέρωσης ενός κουμπιού, δηλαδή μέσω μιας υψηλής και μιας χαμηλής τιμής τάσης 

κ.λπ. Με τις ψηφιακές εισόδους μπορεί να εφαρμοστεί διακριτή λογική για τον έλεγχο 

συγκεκριμένων λειτουργιών στην περμακουλτούρα, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, η 

διακύμανση των μετρήσεων των φυσικών μεγεθών συμβαίνει με αναλογικό τρόπο. Δηλαδή, 

οι μετρήσεις φυσικών μεγεθών ποικίλλουν συνεχώς ως προς το χρόνο και επομένως μπορούν 

να λαμβάνονται άπειρες τιμές μέσα σε ένα διάστημα. Μερικά παραδείγματα φυσικών 
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μεγεθών που συνήθως μετρούνται µε αισθητήρες είναι η θερμοκρασία, η πίεση και η 

υγρασία, στις οποίες ποικίλλουν οι μετρήσεις με την αναλογική σύγκριση.  

 

3.2 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ARDUINO 

Ένας από τους μικροελεγκτές που 

χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό 

αναλογικών και ψηφιακών 

αισθητήρων είναι το Arduino. Αυτός 

ο μικροελεγκτής είναι ανοιχτού 

κώδικα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με εύκολο τρόπο για 

τη συλλογή δεδομένων από 

αισθητήρες και τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στον χρήστη. 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της γεωργικής παραγωγής είναι η θερμοκρασία 

του περιβάλλοντος. Επομένως, η ύπαρξη ενός συστήματος ανίχνευσης ικανού να μετρήσει 

τη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χρήσιμη.  

Ας δούμε ένα παράδειγμα συστήματος που επιτρέπει την ανίχνευση της θερμοκρασίας και 

τη μετάδοσή της σε βαθμούς Κελσίου. Ο αισθητήρας αυτός ονομάζεται «LM35» και 

πρόκειται για έναν αναλογικό αισθητήρα. Είναι ένας σχετικά φθηνός αισθητήρας που σας 

επιτρέπει να μετράτε με αξιόπιστα τις τιμές θερμοκρασίας. Για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα απαιτείται το ακόλουθο υλικό: 

● 1 Arduino  

● 1 LM35 Αισθητήρας θερμοκρασίας 

● 3 Καλώδια βραχυκυκλωτήρα (Αρσενικό με Αρσενικό) 

● 1 Καλώδιο USB (εξαρτάται από τον τύπο Arduino) 

● 1 Πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (breadboard) 

● Υπολογιστής/φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο  
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Για τη διαμόρφωση του συστήματος μέτρησης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, θα 

χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα θερμοκρασίας LM35 μαζί με τον μικροελεγκτή Arduino. Η 

τιμή της θερμοκρασίας θα εμφανιστεί στη σειριακή οθόνη του περιβάλλοντος 

προγραμματισμού Arduino. Το σύστημα θα πρέπει να παρουσιάζει την εξής συναρμολόγηση: 

 

 

 

 

 

Στην 

περίπτωση αυτή, η αναλογική θύρα A0 χρησιμοποιείται για τη λήψη πληροφοριών από τον 

αισθητήρα, τον οποίο στη συνέχεια χειρίζεται ο μικροελεγκτής για να μεταδώσει στον χρήστη 

την τιμή θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου. 

Const int sensorPin = A0; //Analog Pin 

float temp = 0;  

                

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); //Baud Rate SERIAL 

} 

  

void loop(){ 

   temp = (analogRead(sensorPin) * 0.0048828125 * 100); //Calc Temperature  

   Serial.print(“Temperatura = “); //Print Temperature in Serial Monitor 

   Serial.print(temp); //Print Value Temperature in Serial Monitor 

   Serial.println(“ C”); //Print the text in the Serial Monitor 

   delay(2000); // (2000 Miliseconds Delay) 

 } 
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Αφού γίνει ο σχετικός προγραμματισμός στο σύστημα, οι τιμές της θερμοκρασίας θα 

ληφθούν από τη σειριακή οθόνη, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το σύστημα αποτελεί ένα απλό παράδειγμα της εφαρμογής της ηλεκτρονικής σε μια 

καλλιέργεια, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των πληροφοριών 

αναφορικά με έλεγχο της θερμοκρασίας που επικρατεί στη φυτεία.  
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10 
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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