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Λέξεις κλειδιά
ελιά
βερτισιλλίωση
έγκαιρη διάγνωση
τηλεπισκόπηση
UAV - UAS
δορυφόροι
αισθητήρες
στρατηγική διαχείρισης

καινοτομία στο γεωργικό τομέα
Περιεχόμενα
παρατήρηση
εξ’ αποστάσεως…
ελιά και βερτισιλλίωση
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Unmanned Aerial Systems,

δορυφόρου, ανάλογα με

εταιρεία μελετών και

εξοπλισμένων με σειρά

τις ανάγκες. Το τελικό

παροχής καινοτόμων

αισθητήρων.

παραγόμενο προϊόν είναι

υπηρεσιών με πολυετή
εμπειρία στην αξιοποίηση
τεχνολογιών αιχμής.

στρατηγική διαχείρισης
της ασθένειας

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. είναι
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Η υπηρεσία eleagro της
ομάδας ειδικών
συνεργατών επιστημόνων

ένας ψηφιακός χάρτης
αναφοράς της κατάστασης
του αγρού ο οποίος
αποστέλλεται στον

Εξειδικεύεται μεταξύ

της εταιρείας, έχει ως

πως εντοπίζεται η

άλλων στην εφαρμογή

στόχο τη βελτίωση της

βερτισιλλίωση στην ελιά; 3

μεθόδων τηλεπισκόπησης

ανταγωνιστικότητας στη

Συνεπώς, μία ψηφιακή

σε διάφορους τομείς, όπως

γεωργία. Βασίζεται στην

απεικόνιση μετατρέπεται

στη γεωργία, με χρήση

επεξεργασία και ανάλυση

σε ένα χρήσιμο εργαλείο

δορυφορικών αισθητήρων

δεδομένων που

παροχής πληροφοριών για

και με χρήση μη

λαμβάνονται από

την εφαρμογή

επανδρωμένων πτητικών

αισθητήρες υψηλής

διαχειριστικών πρακτικών και

μέσων και συστημάτων

ανάλυσης μέσω μη

την αύξηση της

Unmanned Aerial Vehicles-

επανδρωμένων αυτόνομων

παραγωγικότητα.

διάγνωση σε πρώιμα στάδια
από UAV ή δορυφόρο
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δημοσιεύσεις
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σχετικά με την εταιρεία
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πτητικών μέσων UAV ή

παραγωγό.

παρατήρηση εξ’ αποστάσεως...

“Χαρτογράφηση ελαιώνων
με μη επανδρωμένο πτητικό
μέσο UAV, υπερφασματικό
και θερμικό αισθητήρα.”

Η τηλεπισκόπηση αποτελεί

φάσμα. Μέσω ψηφιακής

που συνοδεύονται από τις

προηγμένη τεχνολογία που

ανάλυσης και

απαιτούμενες επεξηγήσεις.

βοηθάει ουσιαστικά στη

εξειδικευμένων δεικτών,

βελτίωση της

δημιουργούνται χάρτες

ανταγωνιστικότητας στον

καλλιεργειών που

τομέα της γεωργίας.

απεικονίζουν με κατανοητό

Πρόκειται για την εξ’

τρόπο για τον παραγωγό, τη

αποστάσεως λήψη

φυσιολογία και την

πληροφοριών είτε με τη

παθολογία των φυτών και

χρήση δορυφόρων είτε με

υποδεικνύουν στοχευμένα

μη επανδρωμένα πτητικά

τα προβλήματα σε

μέσα, από αισθητήρες

καλλιέργεια. Συγκεκριμένα,

υπερφασματικούς,

ο παραγωγός λαμβάνει

πολυφασματικούς και

πληροφορία για την ύπαρξη

θερμικούς, απ’ όπου

και τη χωροθέτηση του

αποτυπώνεται με ακρίβεια η

stress ή παθογόνων στις

ανακλώμενη ακτινοβολία

καλλιέργειες εντός του

στο ορατό και μη ορατό

αγρού, μέσω κατάλληλων

Η χωροθετημένη και έγκαιρη
γνώση των προβλημάτων σε
καλλιεργούμενους αγρούς,
βοηθάει στη μείωση
κόστους και χρόνου για
επεμβάσεις φυτοπροστασίας
και θρέψης. Επίσης βοηθάει
στην εφαρμογή ορθών
γεωργικών πρακτικών και
στην εφαρμογής γεωργίας
ακριβείας. Δημιουργεί, κατ’
επέκταση, τις κατάλληλες
συνθήκες για την προστασία
του περιβάλλοντος και του
ανθρώπου.

χρωματικών απεικονίσεων

ελιά και βερτισιλλίωση
Η ελιά (Olea Europaea) είναι

ελιάς, η οποία μπορεί να

και μετατρέπονται σταδιακά

φυτό αειθαλές και

ζημιώσει σημαντικά το

από θαμπά γκρι

υπεραιωνόβιο δέντρο, με

φυτικό κεφάλαιο,

(τεφρομέλανος

βρώσιμο καρπό. Η

προκαλώντας μείωση των

μεταχρωματισμός) σε καφέ

μακροζωία του είναι το πιο

αποδόσεων και σημαντικές

(νεκρωτικός

χαρακτηριστικό γνώρισμα

καταστροφές σε ελαιώνες.

κιτρινομπρούτζινος

αυτού του δέντρου.
Παράλληλα όμως διατηρεί
σημαντική παραγωγικότητα
για αιώνες. Στην Ελλάδα η
ελιά καταλαμβάνει το 75%
των εκτάσεων που είναι
εγκατεστημένα δέντρα και
το 1/3 του αγροτικού
πληθυσμού της χώρας

Πρόκειται για αδρομύκωση
(φράξιμο των αγγείων) που
οφείλεται στο μύκητα
Verticillium dahliae, της
κλάσης των αδηλομυκήτων
και για την οποία πιστεύεται
μέχρι και σήμερα ότι δεν
υπάρχει θεραπεία. Τα

μεταχρωματισμός). Τα
συμπτώματα μπορούν να
εμφανιστούν σε ένα τμήμα
της κόμης του δέντρου, ή σε
ολόκληρα κλαδιά του
δέντρου (ημιπληγία) ή και
σε ολόκληρο το δέντρο
(αποπληξία).

συμπτώματα στη χρόνια

Η βερτισιλλίωση της ελιάς

μορφή της προσβολής

είναι διαχειρίσιμη αρκεί να

εμφανίζονται πρώτα στα

εντοπιστεί εγκαίρως στα

Η βερτισιλλίωση αποτελεί τη

φύλλα που χάνουν το

πρώτα στάδια προσβολής.

σοβαρότερη ασθένεια της

ασημοπράσινο χρώμα τους

απασχολείται με την
καλλιέργεια της ελιάς.
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στρατηγικη διαχείριση της ασθένειας
Μετά την προσβολή του

ακόμα και στην περίπτωση

σημαντικά το μόλυσμα στο

δέντρου, εφαρμογές

όπου έχει υπάρξει

έδαφος, αλλά τα

μυκητοκτόνων

προσβολή. Έτσι,

αποτελέσματά της είναι

σκευασμάτων, ακόμη και

αποφεύγονται οι επίπονες,

πρόσκαιρα.

διασυστηματικών, δεν είναι

χρονοβόρες και ακριβές

αποτελεσματικές. Η

πρακτικές (ηλιοαπολύμανση,

στρατηγική διαχείριση του

κατάκλιση με νερό του

μύκητα επιτυγχάνεται με ένα

εδάφους για παρατεταμένη

πρόγραμμα ριζοποτισμάτων

περίοδο, αμειψισπορά), οι

και ψεκασμών.

οποίες στην περίπτωση

Με τη βοήθεια ενός ειδικού
προγράμματος
ριζοποτισμάτων και
ψεκασμών φυλλώματος με
βιοφυσικούς παράγοντες,
ενισχύεται η άμυνα του
δέντρου για να μπορεί να

δενδροκομικών καλλιεργειών
είναι ιδιαίτερα άβολες να
εφαρμοστούν. Η
ηλιοαπολύμανση σε
εγκατεστημένο ελαιώνα
μετά από πειραματισμό έχει
δείξει ότι περιορίζει

Ωστόσο, η ταχύτητα
επαναφοράς των δέντρων
εξαρτάται από το βαθμό
αρχικής προσβολής τους
από το μήκυτα (πρωιμότητα
σταδίου προσβολής). Έτσι
λοιπόν, ο συνδυασμός
έγκαιρης διάγνωσης και
διαχείρισης με
ριζοποτίσματα και
ψεκασμούς μπορούν να
αποτρέψουν τις απώλειες
απόδοσης.

αντιμετωπίζει το μύκητα

πως εντοπίζεται η βερτισιλλίωση στην ελιά;
Χαρακτηριστικό σύμπτωμα

διάρκεια της καλλιεργητικής

γίνει αντιληπτός με οπτική

της βερτιτσιλλίωσης είναι

περιόδου, αλλά μπορούν να

παρατήρηση. Για την

επίσης ο αποχρωματισμός

εντοπιστούν καλύτερα με το

ταυτοποίηση του μύκητα

του αγγειακού συστήματος

μάτι, αργά την άνοιξη ή και

στον αγρό, θα έπρεπε είτε

του δέντρου, δηλαδή ο

το καλοκαίρι, ενώ ήδη

ένας έμπειρος

μεταχρωματισμός του

δηλαδή έχει επεκταθεί ο

φυτοπαθολόγος να

υπόφλοιου δακτυλίου των

μύκητας αρκετά μέσα στο

διαγνώσει το παθογόνο με

αγγείων του κλάδου που

φυτό.

οπτική παρατήρηση επί

έχει προσβληθεί.

Ο έγκαιρος εντοπισμός της

Για να εντοπίσουμε τον

ασθένειας είναι πολύ

αποχρωματισμό αυτό θα

σημαντικός, διότι με τον

πρέπει να ξεφλουδίσουμε

τρόπο αυτό μειώνεται το

προσεκτικά ένα μαραμένο

κόστος διαχείρισης του

κλαδί ώστε να εντοπίσουμε

μύκητα και οι πιθανότητες

το προσβεβλημένο αγγειακό

για μείωση των αποδόσεων.

σύστημα. Τα συμπτώματα

Όμως ο εντοπισμός στα

της ασθένειας αυτής

πολύ πρώιμα

εξελίσσονται κατά τη

στάδια είναι δύσκολο να

τόπου στον αγρό, είτε το
παθογόνο να εξεταστεί στο
εργαστήριο, είτε να
χρησιμοποιηθούν τεχνικές
μοριακής γενετικής. Όλες
αυτές οι μεθοδολογίες είναι
ακριβές και επιπλέον δεν
μπορούν να δώσουν χωρικές
πληροφορίες για το πού
ακριβώς εντοπίζεται το
παθογόνο στον αγρό.

“Ξήρανση κλάδου ελιάς
εξαιτίας της προσβολής από
βερτισιλλίωση"

διάγνωση σε πρώιμα στάδια από UAV ή
δορυφόρο
Η υπηρεσία eleagro αποτελεί

υποστηρίζει την εφαρμογή

πληροφορίες, δηλαδή τη

ένα διαγνωστικό εργαλείο το

τεχνικών γεωργίας ακριβείας.

θέση στην οποία

οποίο επισημαίνει στον αγρό
το πρόβλημα της
βερτισιλλίωσης έγκαιρα, με
χρήση τηλεπισκοπικών μέσων.

Σήμερα, είναι απαραίτητο να
αναζητήσουμε διαγνωστικές
μεθόδους οι οποίες δίνουν
συγκεκριμένες ποιοτικές

Η ψηφιακή χαρτογράφηση

πληροφορίες για προβλήματα

των αγροτεμαχίων από

φυτοπαθολογικών προσβολών

δορυφόρο ή UAV αποτελεί

που αντιμετωπίζουν οι

τεχνολογία αιχμής για τη

καλλιέργειες σε πρώϊμο

σύγχρονη γεωργία, καθώς

στάδιο, αλλά και χωρικές

εντοπίζονται τα
φυτοπαθολογικά
προβλήματα μέσα στην
καλλιέργεια, ώστε να
συστήνονται στοχευμένες
επεμβάσεις και θεραπείες.

“Χαρτογράφηση σταδίων
προσβολών της ασθένειας
βερτισιλλίωσης
ελαιοδένδρων.

Εντοπισμός πολύ πρώιμων

δημοσιεύσεις
29/01/2014

07/02/2014

Έγκαιρος εντοπισμός

Το AIDS της ελιάς

μήκυτα μέσω δορυφόρου

προλαμβάνεται μέσω

που προσβάλει τα

δορυφόρου.

σταδίων μη αντιληπτών με

ελαιόδενδρα.

οπτική παρατήρηση στον

Πηγή: SKAI.gr/ ΑΜΠΕ

αγρό.”

Πηγή: Agrocapital.gr

διαδικτυακή πύλη eleagro
Η διαδικτυακή πύλη

σχετικά με την ελιά και τις

δορυφόρους και μη

www.eleagro.com έχει

ασθένειες και ειδικότερα με

επανδρωμένα πτητικά

δημιουργηθεί για να

το θέμα της βερτισιλλίωσης.

συστήματα UAV-UAS.

Αποτελεί κεντρικό ιστότοπο

Η πύλη θα εμπλουτιστεί το

παρέχει πληροφόρηση σε
ενδιαφερόμενους ιδιώτες,
επαγγελματίες του χώρου,
επιχειρήσεις και φορείς,

για παρεχόμενες καινοτόμες
υπηρεσίες και διαγνωστικά
εργαλεία βασιζόμενα σε

επόμενο διάστημα με την
ψηφιακή υπηρεσία έγκαιρης
διάγνωσης της βερτισιλίωσης
σε ελαιώνες.
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σχετικά με την εταιρεία
ΓεωΑνάλυση Α.Ε.
Γ. Γεννηματά 54
Θεσσαλονίκη, 55 134
Αθήνα · Κοζάνη · Ξάνθη
Phone
(+30) 2310 496800
Fax
(+30) 2310 496880
E-mail
info@geoanalysis.gr
Web
www.geoanalysis.gr

Η ΓεωΑνάλυση

Διαθέτει σειρά προηγμένων

τομέα της γεωπληροφορικής

Α.Ε. ιδρύθηκε το 1988 και

αισθητήρων και ειδικό

και τεχνολογιών όπως της

αποτελεί δυναμική εταιρεία

εξοπλισμό λήψεων και

όρασης υπολογιστών

στο χώρο των μελετών

καταγραφών.

(computer vision),

έργων υποδομής, με κύριο
χαρακτηριστικό τις
επενδύσεις σε
πρωτοπόρους τεχνολογικά
τομείς και τη χρήση
αποκλειστικά υψηλής
τεχνολογίας.
Η εταιρεία διαθέτει
πολύχρονη εξειδίκευση
στην τηλεπισκόπηση και

ISO 9001:2008

σε μη επανδρωμένα
αυτόνομα πτητικά μέσα
UAV.

Βρείτε μας στο διαδίκτυο:
www.eleagro.com

Με γνώμωνα την
αυτοματοποίηση και τη
χρήση τεχνητής
νοημοσύνης, η εταιρεία
προσφέρει εύρος
εφαρμογών.
Όλα τα παραπάνω
υπερσύγχρονα μέσα
συνδυάζονται με την
παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών με χρήση
υψηλής τεχνογνωσίας στον

τηλεπισκόπησης (remote
sensing), image analysis,
περιβάλλοντος, γεωργίας
ακριβείας (precision
agriculture) κ.α.

