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AgroStrat 
Οι εταίροι του έργου AgroStrat σας 
εύχονται ευτυχία, ειρήνη και ελπίδα 

για το Νέο Έτος 

4ο Ενηµερωτικό Δελτίο  

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες 
Για την ανάπτυξη του Λογισµικού Διαχείρισης Καλλιέργειας 
δηµιουργήθηκαν Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες για την πιλοτική 
περιοχή του έργου. 

 

Περιεχόµενα 

Λογισµικό Διαχείρισης Καλλιέργειας  

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες  

Ηµερίδες για τους παραγωγούς 
κελυφωτού φυστικιού στην Αίγινα 

Οι χάρτες είναι διαθέσιµοι στην ιστοσελίδα του έργου 
http://www.agrostrat.gr/?q=el/node/449 

Φορητό όργανο πεδίου για τη µέτρηση 
του εδαφικού pH, της υγρασίας και της 
ηλεκτρικής αγωγιµότητας Οι χάρτες δηµιουργήθηκαν από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας 

Αθηνών και απεικονίζουν εδαφικές και άλλες παραµέτρους, όπως: 
ποιότητα υπόγειων νερών, οργανική ουσία, ανθρακικό ασβέστιο, 
pH, διαθέσιµα µέταλλα (χαλκός, µαγγάνιο, σίδηρος, ψευδάργυρος), 
ανταλλάξιµα κατιόντα (κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, µαγνήσιο), 
φώσφορος, περιεκτικότητα σε άµµο, ιλύ και άργιλο, κίνδυνος 
διάβρωσης κ.α. 

Θεµατικοί χάρτες δηµιουργήθηκαν και από το Πολυτεχνείο Κρήτης 

Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών:  
Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού 

Αποτύπωµα Άνθρακα και Ανάλυση Κύκλου 
Ζωής για την καλλιέργεια του κελυφωτού 
φυστικιού στη Μεσόγειο 
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Λογισµικό Διαχείρισης Καλλιέργειας 

1

Το Λογισµικό Διαχείρισης Καλλιέργειας αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ σε 
συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών και παρέχει στους χρήστες τρεις δυνατότητες: 

Παροχή συµβουλών σχετικά µε  

• την ποιότητα του εδάφους, του νερού άρδευσης, κόµποστς και αποβλήτων 
• ορθολογική λίπανση καλλιέργειας 
• χρήση κόµποστ και στερεών οργανικών αποβλήτων για λίπανση 
• χρήση κόµποστ για αποκατάσταση και βελτίωση εδάφους 

 

2

Αξιολόγηση  
Με την εισαγωγή των 
αποτελεσµάτων της 
χηµικής ανάλυσης, το 
λογισµικό παρέχει στο  
χρήστη αξιολόγηση της 
ποιότητας του εδάφους, 
του νερού άρδευσης, των 
κόµποστς και των 
οργανικών στερεών 
αποβλήτων.  

3

 

Η 1η δοκιµαστική εφαρµογή για την αξιολόγηση της ποιότητας του εδάφους, του νερού 
άρδευσης, των κόµποστς και των οργανικών στερεών αποβλήτων θα είναι διαθέσιµη από 

την ιστοσελίδα του έργου στα τέλη Ιανουαρίου. 

Συµβουλευτική 
Για την περίπτωση της Αίγινας, ο χρήστης ορίζει την ακριβή θέση του χωραφιού, 
είτε εισάγοντας τις συντεταγµένες, είτε βρίσκοντας το χωράφι εδαφικούς 
θεµατικούς χάρτες. Στη συνέχεια το λογισµικό λαµβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσµατα της χηµικής ανάλυσης του εδάφους αλλά και τους εδαφικούς 
θεµατικούς χάρτες εφόσον κάποιες εδαφικές παράµετροι δε δίνονται από την 
ανάλυση, παρέχει συµβουλευτική λίπανσης αλλά και ορθολογικής χρήσης 
κόµποστς και άλλων οργανικών πρόσθετων.  
Για άλλες περιοχές, το λογισµικό λαµβάνει υπόψη µόνο τις παραµέτρους που 
δίνονται από τη χηµική ανάλυση. 
 

Σύνδεση µε την Περιφερειακή Αρχή 
Το λογισµικό επιτρέπει στο χρήστη, εφόσον το επιθυµεί, να συνδεθεί 
διαδικτυακά µε την Περιφερειακή Αρχή και να λάβει επιπλέον 
συµβουλές από τους επιστήµονες της Περιφέρειας.  
Η µοναδική αυτή δυνατότητα επιτρέπει και στην Περιφέρεια να 
συλλέξει περιβαλλοντικές πληροφορίες και να αναπτύξει κατάλληλα 
διαχειριστικά σχέδια. 
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Περισσότερες λεπτοµέρ
ειες στην ιστοσελίδα του έργου 

http://www.agrostrat.gr/?q=el/node/57 
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Το Λογισµικό Διαχείρισης Καλλιέργειας του AgroStrat 

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του AgroStrat και κατεβάστε την 1η δοκιµαστική 
εφαρµογή του λογισµικού  (Αξιολόγηση Ποιότητας) 

Εισαγωγή δεδοµένων 

Αξιολόγηση δεδοµένων 
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Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) είναι ένα σύνολο ερευνητικών εργαλείων για την εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται µε ολόκληρη τη “διάρκεια ζωής” ενός προϊόντος. 
Αποτελεί σηµαντικό εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, που καταγράφει, 
ποσοτικοποιεί και συγκρίνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται µε ένα προϊόν, µια διαδικασία ή 
υπηρεσία. 

Η βασική αρχή της ΑΚΖ είναι ο προσδιορισµός και η περιγραφή όλων των µεµονωµένων σταδίων που 
περιλαµβάνονται στον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος, όπως προµήθεια και επεξεργασία των πρώτων υλών, 
µετατροπή τους σε ενδιάµεσα και τελικά προϊόντα κατά την παραγωγή, µεταφορά και διανοµή του 
παραγόµενου προϊόντος στον καταναλωτή, χρήση του προϊόντος και διαχείριση των παραγόµενων αποβλήτων 
µετά το τέλος της χρήσης του.  

Τι είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής ? 

Τι επιτυγχάνεται µε την χρήση της AKZ στην γεωργία; 

ü Βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων 
ü Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από γεωργικές 
δραστηριότητες (µικρότερο “περιβαλλοντικό αποτύπωµα”)  –
περιβαλλοντική αξιολόγηση εναλλακτικών καλλιεργητικών 
πρακτικών 

ü Ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας 
ü Στρατηγικός σχεδιασµός και χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής 

Μέχρι στιγµής αποτελέσµατα 

ü Περιβαλλοντικό αποτύπωµα: Για κάθε ένα kg παραγόµενου κελυφωτού φιστικιού 
στην Αίγινα αντιστοιχούν 2,23 kg ισοδύναµων εκποµπών CO2e κατ’ έτος, θεωρώντας 
ότι η µέση διάρκεια ζωής µιας καλλιέργειας είναι 60 χρόνια 

ü Σύγκριση µε άλλες καλλιέργειες: η παραγωγή 1 kg µήλων προκαλεί ισοδύναµες 
εκποµπές 0,2 kg CO2e, ενώ η παραγωγή 1 kg ντοµάτας 1,4 kg CO2e κατ΄ έτος 
αντίστοιχα 

ü Το ενεργειακό αποτύπωµα της καλλιέργειας φιστικιού είναι 43.724 MJ ανά στρέµµα 
το έτος (12.243 kWh ανά στρέµµα το έτος) 

ü Συνολικό ενεργειακό κόστος: 1260 € ανά στρέµµα το έτος (µε βάση την καθαρή τιµή 
της kWh για το έτος 2014 στην Ελλάδα) 

ü Κατανοµή Ενεργειακού Αποτυπώµατος:  
• Διαχείριση Θρεπτικών Στοιχείων - Λίπανση (34%) 
• Αγροτικές εργασίες µε Χρήση Μηχανηµάτων (Όργωµα, Κλάδεµα κ.α) (12%) 
• Άρδευση (28%) 
• Χρήση Αγροχηµικών (10%) 
• Συγκοµιδή και Αποθήκευση (8%) 
• Λοιπές Εργασίες (8%) 

Το ένα ισοδύναµο 
εκποµπών CO2 
περιλαµβάνει τις 
εκποµπές από έξι 
αέρια του 
φαινοµένου του 
θερµοκηπίου 
[διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2), 
µεθάνιο (CH4), 
υποξείδιο του 
αζώτου (N2O), 
υδροφθοράνθρακες 
(HFCs), 
υπερφθοράνθρακες 
(PFCs), 
εξαφθοριούχο θείο 
(SF6)] που 
αναφέρονται στο 
Πρωτόκολλο του 
Κιότο.  
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Συσκευές Μέτρησης Εδαφικών Ιδιοτήτων 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) 

Το ΙΜΣ κατασκεύασε τέσσερις φορητές 
συσκευές µέτρησης εδαφικών ιδιοτήτων 

Οι συσκευές είναι µέρος του Συστήµατος Ελέγχου της 
Ποιότητας του Εδάφους, το οποίο αναπτύχθηκε από το έργο 
και πρόκειται να εφαρµοστεί σε τρία πιλοτικά χωράφια στην 
Ελλάδα το αµέσως επόµενο διάστηµα. 

 Οι συσκευές είναι 
ü απλές στη χρήση 
ü χαµηλού κόστους 
ü ακριβείς 

Μέτρηση τριών εδαφικών παραµέτρων 
σε δύο βάθη (0-30 and 30-60 εκ.) 

ü pH 
ü υγρασία 
ü ηλεκτρική αγωγιµότητα 

Οι φορητές συσκευές µέτρησης έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν εύκολα να 
χρησιµοποιηθούν από τους παραγωγούς για τη µέτρηση του 
pH, της υγρασίας και της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του 
εδάφους. Σκοπός είναι να µπορούν να µετρηθούν οι ιδιότητες 
αυτές σε τακτά διαστήµατα, µεταξύ δύο δειγµατοληψιών 
εδάφους ή πριν και µετά από συγκεκριµένες πρακτικές ή 
γεγονότα. Η αξιολόγηση των µετρήσεων είναι εύκολη και 
κατανοητή χάρη σε µία ειδική εφαρµογή του λογισµικού.  

 Οι συσκευές µέτρησης είναι µέρος του Λογισµικού Διαχείρισης Καλλιέργειας  

Οι συσκευές είναι εφοδιασµένες µε GPS και οι µετρήσεις 
αποθηκεύονται σε µια ενσωµατωµένη SD κάρτα. Μετά την 
ολοκλήρωση της µέτρησης, οι τιµές µεταφέρονται στον υπολογιστή και 
καταχωρούνται από το Λογισµικό Διαχείρισης Καλλιέργειας  στο 
συγκεκριµένο χωράφι στο οποίο αντιστοιχούν. Το λογισµικό στη 
συνέχεια συγκρίνει τις νέες τιµές µε τις παλιότερες αποθηκευµένες και 
ειδοποιεί τον παραγωγό σε περίπτωση διακύµανσης η οποία θα 
µπορούσε να προκαλέσει προβλήµατα. 

Το εγχειρίδιο χρήσης των συσκευών και 
περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα του AgroStrat 
http://www.agrostrat.gr/?q=en/node/8 
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Ο Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης εξηγεί 
τα προβλήµατα αλάτωσης του 
εδάφους λόγω χρήσης νερού µε 

πολύ υψηλή ηλεκτρική 
αγωγιµότητα καθώς και τα 

κατάλληλα αρδευτικά συστήµατα 
για την αντιµετώπιση αυτού του 

προβλήµατος 

Μπορείτε να διαβάσετε τις παρουσιάσεις των οµιλητών και να 
δείτε τα βίντεο των δύο διοργανώσεων στην ιστοσελίδα του έργου 

http://www.agrostrat.gr/?q=el/node/438 

Ο κ. Νίκος Αλυφαντής 
Πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Αίγινας 

   Ηµερίδες  στην Αίγινα 
Στο πλαίσιο  

της 6ης Γιορτής Φυστικιού 2014 

20 Σεπτεµβρίου 2014 
Ενηµερωτική Ηµερίδα στην Αίγινα 
στη διάρκεια της οποίας 
παρουσιάστηκαν από τους φορείς 
εκτέλεσης του έργου και από 
προσκεκληµένους οµιλητές 
αποτελέσµατα των µελετών που 
έχουν πραγµατοποιηθεί στην Αίγινα, 
ενώ παρουσιάστηκαν και άλλα 
θέµατα σχετικά µε την καλλιέργεια 
του κελυφωτού φυστικιού, την 
άρδευση και την ποιότητα του νερού, 
τη λίπανση, την ποιότητα και την 
προστασία του εδάφους, την 
κοµποστοποίηση αποβλήτων 
κατεργασίας φυστικιών, τις 
ενεργειακές καταναλώσεις της 
καλλιέργειας καθώς και τη διαχείριση 
και ανακύκλωση των γεωργικών 
αποβλήτων.  

Οι παρουσιάσεις 
“Τα εδάφη της Αίγινας και οι 
διαδικασίες υποβάθµισής τους” 
 Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος 
“Άρδευση φυστικιάς-Σχεδιασµός και 
ποιότητα νερού” 
 Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης 
“Χρήση σύγχρονων εργαλείων 
περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
αξιολόγησης: Η περίπτωση της 
καλλιέργειας της φυστικιάς στην 
Αίγινα” 
 Καθ. Κ. Κοµνίτσας 
“Μοντέλο λίπανσης φυστικιάς” 
 Δρ. Β. Καββαδίας 
“Κοµποστοποίηση αποβλήτων 
κατεργασίας φυστικών-Λογισµικό 
Διαχείρισης Καλλιέργειας” 
 Δρ. Μ. Ντούλα 
 

Τα βίντεο είναι διαθέσιµα και από την ιστοσελίδα του Aegina Portal, η 
διαδικτυακή τηλεόραση του οποίου µετέδωσε ζωντανά και τις δύο διοργανώσεις 

21 Σεπτεµβρίου 2014 
Στη διάρκεια της επίδειξης παρουσιάστηκαν και εξηγήθηκαν τα 
αποτελέσµατα της κοµποστοποίησης που πραγµατοποιήθηκε στην Αίγινα το 
διάστηµα µεταξύ Νοεµβρίου 2013 και Μαρτίου 2014 µε πολύ καλά 
αποτελέσµατα.  

Ακολούθησε επίδειξη µε τη συµµετοχή των παραγωγών της τεχνικής και 
επεξήγηση όλων των λεπτοµερειών παραγωγής κόµποστ υψηλής ποιότητας 
από τα απόβλητα κατεργασίας κελυφωτών φυστικιών. 

Εκπαίδευση στην 
κοµποστοποίηση µε τη 
συµµετοχή τοπικών 

παραγωγών και πολιτών 

4ο Ενηµερωτικό Δελτίο AgroStrat  Απρίλιος-Σεπτέµβριος 2014  



 

 

 

4ο Ενηµερωτικό Δελτίο AgroStrat  Απρίλιος - Σεπτέµβριος 2014 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Δρ. Μαρία Ντούλα (συντονισµός έργου) 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου 
http://www.agrostrat.gr 

Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών  
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (συντονιστής φορέας) 
Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση 
Τηλ. 210 2832031 
Email: mdoula@otenet.gr 
Ιστοσελίδα: http:///www.ssia.gr 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
Στεφ. Δέλτα 8, 14561, Κηφισιά 
Τηλ. 210 8180232 
Email: m.doula@bpi.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.bpi.gr 

Δρ. Απόστολος Σαρρής Καθ. Κωνσταντίνος Κοµνίτσας 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ 
Νικηφόρου Φωκά 130, 74100 Ρέθυµνο 
Τηλ. 28310 25146,  
Εmail: asaris@ims.forth.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.ims.forth.gr 

Πολυτεχνείο Κρήτης 
Πλατεία Αγίου Τίτου., 73100 Χανιά  
Τηλ. 28210 37686 
Εmail: komni@mred.tuc.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.tuc.gr ; 
http://www.mred.tuc.gr/p013215_UK.htm 


