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Το Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας παρέχει πολλές και ιδιαίτερα
σημαντικές δυνατότητες στους παραγωγούς, στους συνεταιρισμούς και
στις Τοπικές Αρχές (Δήμοι, Περιφέρειες), από απλή αξιολόγηση της
ποιότητας του εδάφους και του νερού άρδευσης, μέχρι τη δημιουργία GIS
χαρτών για την παρακολούθηση της ποιότητας του εδάφους και
αξιολόγησης της καταλληλότητας περιοχών για διάθεση ή
επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

Αξιολόγηση ποιότητας εδάφους, νερού άρδευσης και
οργανικών υλικών
Ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα αποτελέσματα της χημικής
ανάλυσης του εδάφους, του νερού άρδευσης και του κόμποστ

ή άλλων οργανικών υλικών χρησιμοποιώντας μία πολύ απλή
και εύχρηστη οθόνη εισόδου δεδομένων
Επιλέγοντας “ΑΝΑΦΟΡΑ”, το
λογισμικό παρέχει αξιολόγηση των
δεδομένων που εισήγαγε ο χρήστης.
Η αξιολόγηση δίνεται τόσο με
κείμενα, όσο και με μία ευκολονόητη
χρωματική κλίμακα, ώστε να είναι
εύκολη και γρήγορη η κατανόηση
των αποτελεσμάτων.

Συμβουλευτική Καλλιέργειας
Το λογισμικό αναπτύχθηκε πιλοτικά για την Αίγινα και την
καλλιέργεια κελυφωτού φιστικιού. Με κατάλληλη προσαρμογή
μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές και καλλιέργειες
Ο χρήστης μπορεί να
εντοπίσει το χωράφι
του δίνοντας
συντεταγμένες ή
αναζητώντας το στο
σχετικό χάρτη (Bing
Map).

Για τη λήψη συμβουλευτικής για λιπαντική αγωγή και χρήση οργανικών υλικών
στην καλλιέργεια εισάγονται τα δεδομένα της χημικής ανάλυσης του εδάφους.
Εφόσον υπάρχει και χημική ανάλυση του νερού άρδευσης, μπορούν να εισαχθούν
και τα αποτελέσματα αυτά και να ληφθούν υπόψη στις τελικές προτάσεις.
Το λογισμικό χρησιμοποιεί δεδομένα και από
ειδικούς χάρτες (θεματικοί GIS χάρτες).
Χάρτες έχουν δημιουργηθεί για όλες τις
εδαφικές παραμέτρους. Στην περίπτωση
κατά την οποία ο χρήστης δεν έχει την τιμή
κάποιων εδαφικών παραμέτρων, π.χ. καλίου,
το λογισμικό ανατρέχει στον αντίστοιχο
χάρτη καλίου και χρησιμοποιώντας τη θέση
του χωραφιού βρίσκει την τιμή του καλίου
στο έδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή.

Θεματικός χάρτης Καλίου

Σκοπός είναι να προταθεί λιπαντική αγωγή έχοντας λάβει υπόψη όσο το
δυνατόν περισσότερες από τις απαραίτητες εδαφικές παραμέτρους,
ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική χρήση λιπασμάτων.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για κάθε χωράφι και συνδέονται με ειδική
εφαρμογή παρακολούθησης της αλλαγής των εδαφικών παραμέτρων,
ώστε να είναι εφικτός ο έγκαιρος προσδιορισμός προβλημάτων
υποβάθμισης του εδάφους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από οποιαδήποτε χρήση αποβλήτων ή
οργανικών υλικών στο έδαφος, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια αρχή ώστε να
παρέχει την απαραίτητη άδεια χρήσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Χρήση οργανικών υλικών/αποβλήτων στην καλλιέργεια
Προκειμένου να διασφαλιστεί η
ασφαλής διάθεση των αποβλήτων
αποφλοίωσης (υγρών και στερεών)
το λογισμικό περιλαμβάνει ειδική
εφαρμογή ελέγχου της
καταλληλότητας περιοχών να
δεχθούν απόβλητα.

Χάρτες καταλληλότητας
χρήσης υγρών και στερεών
αποβλήτων

Τα αποτελέσματα της χημικής
ανάλυσης οργανικών υλικών που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
στην
καλλιέργεια
(κόμποστ,
κοπριά, οργανικά απόβλητα)
εισάγονται στο λογισμικό.
Αρχικά γίνεται έλεγχος ως προς την εθνική
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να
διασφαλιστεί ότι επιτρέπεται η διασπορά των
υλικών στο έδαφος. Στη συνέχεια παρέχονται
στο χρήστη η ενδεδειγμένη δόση και ο τρόπος
εφαρμογής των υλικών, λαμβάνοντας υπόψη
τη θρεπτική κατάσταση του εδάφους, την
ποιότητα του νερού άρδευσης και των
χαρακτηριστικών της καλλιέργειας (π.χ.
ηλικία δένδρων).

Ειδική εφαρμογή επιτρέπει τη
σύνδεση μέσω διαδικτύου των
παραγωγών με Κέντρα
Διαχείρισης (συνεταιρισμοί,
Δήμοι, Περιφέρειες), τη
συλλογή πληροφορίας από τους
φορείς, τη χαρτογράφηση των
περιοχών, την ανάπτυξη
αντίστοιχων χαρτών και την
παροχή βοήθειας στους
παραγωγούς.

Διάθεση αποβλήτων
Το λογισμικό χρησιμοποιεί
ειδικούς GIS χάρτες
καταλληλότητας περιοχών να
δεχθούν απόβλητα (στερεά και
υγρά). Για τις κατάλληλες
περιοχές υπολογίζονται οι
δόσεις εφαρμογής λαμβάνοντας
υπόψη τη σύσταση του
αποβλήτου και την ποιοτική
κατάσταση του εδάφους.

