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Λέξεις κλειδιά
έγκαιρη διάγνωση
Verticillium dahliae
χρωματική κλίμακα stress
ψηφιακοί χάρτες

υπηρεσία eleagro
Περιεχόμενα
υπηρεσία eleagro
συμμετοχή σε εκθέσεις
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Η υπηρεσία eleagro πολύ

ενδιαφέρει και να εντοπίζει

σύντομα θα προσφέρει ένα

τα χωράφια του, να

πληροφοριακό σύστημα

παραγγέλνει την υπηρεσία

γεωχωρικών υπηρεσιών για

και στη συνέχεια να

την έγκαιρη διάγνωση του

λαμβάνει ψηφιακά το

βερτισιλίου (Verticillium

αποτέλεσμα της διάγνωσης

dahliae) σε ελαιώνες.

για τις δικές του

Πρόκειται για ένα πολύ

ελαιοκαλλιέργειες.

δυναμικό εργαλείο, που θα

Το πληροφοριακό σύστημα

ενθαρρύνει την

θα περιλαμβάνει

αμφίπλευρη επικοινωνία με

υποστήριξη, συχνά

τον παραγωγό, ο οποίος θα

ερωτήματα και εκπαίδευση

μπορεί να γίνεται χρήστης

στην υπηρεσία.

της on-line υπηρεσίας, να
στέλνει απορίες σχετικά με
την υπηρεσία και τα
προβλήματα που
αντιμετωπίζει σχετικά με
την καλλιέργειά του, να
βλέπει ορθοφωτοχάρτες
της περιοχής που τον

από οδηγίες.
Ανάλογα με την έκταση των
καλλιεργειών και κατόπιν
παραγγελίας θα
δρομολογούνται λήψεις
δεδομένων μέσω UAV ή
δορυφόρου.
Ο παραγωγός θα
ειδοποιείται στη συνέχεια για
λήψη των αποτελέσματων
της διάγνωσης. Θα μπορεί
να δει μέσω της web
εφαρμογής ψηφιακούς

Για τον παραγωγό, η

χάρτες με χρωματικές

διαδικασία θα είναι

κλίμακες διαβάθμισης του

απολύτως απλοποιημένη.

stress για κάθε ελαιόδενδρο.

Μετά τη δωρεάν εγγραφή,

Τέλος θα μπορεί να

θα μπορεί να συνδέεται στο

λαμβάνει ψηφιακά τους

πληροφοριακό σύστημα και

χάρτες με οδηγίες

να ακολουθεί συγκεκριμένα

διαχείρισης του μήκυτα.

βήματα, υποστηριζόμενα
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Farmer expo Hellas, η οποία

Ελαιολάδου expoliva που

διοργανώθηκε στο MEC

διοργανώθηκε στο Jaen,

Παιανίας μεταξύ 30 Μαϊου έως

μεταξύ 6 και 9 Μαϊου 2015.

και 1η Ιουνίου 2015.

