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Περίληψη 

 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς  πυλώνες της 

οικονομίας πολλών χωρών του κόσμου. Η είσοδος νέων τεχνολογιών στον αγροτικό 

χώρο θεωρείται μια από τις δυναμικές τάσεις παγκοσμίως. Ιδιαίτερα η ραγδαία 

ανάπτυξη και η διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 

μπορεί να συμβάλλει σε μέγιστο βαθμό  προκειμένου να ξεπεραστούν προϋπάρχοντες 

περιορισμοί που υφίστανται στη γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η 

ανάδειξη του βαθμού της χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων στον αγροτικό 

τομέα, η σπουδαιότητα αυτής, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνονται. 

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα στον πρωτογενή τομέα όσον αφορά την παραγωγή, την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αγροτικών καλλιεργειών και 

μηχανημάτων αντίστοιχα, τη διανομή και την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και τη 

διασφάλιση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αρχικά η εύρεση, η συλλογή και η 

καταγραφή λύσεων λογισμικού που διέπουν τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στις 

κινητές εφαρμογές (Mobile Agriculture Applications) που υφίστανται σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Έπειτα ακολούθησε η κατηγοριοποίηση αυτών βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος αναλύονται τα αποτελέσματα 

της συνεισφοράς και της χρησιμότητας της κάθε περίπτωσης λογισμικού ξεχωριστά. 

Τα κύρια ευρήματα της παρούσας εργασίας είναι η συνεχής προώθηση και 

ενίσχυση από πλευράς κυβερνήσεων και οργανισμών της χρήσης νέων τεχνολογιών 

στον αγροτικό τομέα. Επίσης το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρουν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα στην αποδοτικότητα της αγροτικής παραγωγής, καθώς και 

οι απαραίτητες γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο σύγχρονος αγρότης γύρω από τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Πρωτογενής Τομέας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) , Πληροφοριακά Συστήματα, Mobile Agriculture Applications.  

 

 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα v 
 

Πίνακας Περιεχομένων 

 

Αφιερώσεις ........................................................................................................................ ii 

Ευχαριστίες ....................................................................................................................... iii 

Περίληψη .......................................................................................................................... iv 

Πίνακας Περιεχομένων ..................................................................................................... v 

Κατάλογος Πινάκων ........................................................................................................ ix 

Κατάλογος Διαγραμμάτων ............................................................................................. xii 

Κατάλογος Συντομεύσεων ............................................................................................. xiii 

1.  Εισαγωγή ...................................................................................................................... 1 

2.  Ορισμοί - Επισημάνσεις .............................................................................................. 2 

2.1  Πληροφοριακά Συστήματα  -  Information Systems ............................................... 2 

2.2  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας  - .......................................................  

Information and Communication Technologies.............................................................. 3 

2.3  Τεχνολογίες της Πληροφορίας  -  Information Technologies .................................. 3 

2.4  Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων  -  Decision Support Systems ......... 3 

2.5  Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης  -  Global Positioning System ................... 4 

2.6  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  -  Geographic Information Systems ......... 5 

3.  Βιβλιογραφική ανασκόπηση ....................................................................................... 5 

4.  Εφαρμογές των ΤΠΕ στον αγροτικό τομέα ............................................................... 9 

4.1  Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου e - Commerce ................................................. 9 

4.2  Συστήματα διαχείρισης προμηθειών  -  Managing Input Supplies ........................ 10 

4.3  Συστήματα παρακολούθησης των αγορών  -  Price Market Monitoring ............... 11 

4.4  Συστήματα Υποστήριξης και Λήψης Αποφάσεων  -  Decision Support Systems . 11 

4.5  Συστήματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ........................................................... 12 

4.6  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  -  Geographic Information Systems ....... 12 

4.7  Αγροτικές εφαρμογές ακριβείας  -  Precision Agriculture ..................................... 13 

 

 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα vi 
 

5.  Mobile applications στον Αγροτικό Τομέα .............................................................. 16 

5.1  Εφαρμογές ενημέρωσης και επικοινωνίας ............................................................. 16 

5.1.1  Agriculture Forum .......................................................................................... 16 

5.1.2  FMC Agricola ................................................................................................. 17 

5.1.3  FAO now ......................................................................................................... 18 

5.1.4  AgriApp .......................................................................................................... 19 

5.1.5  Agriculture Internationale ............................................................................... 20 

5.1.6  AgWeb News & Markets ................................................................................ 20 

5.1.7  Growers Edge .................................................................................................. 21 

5.2  Εφαρμογές εκπαίδευσης ........................................................................................ 22 

5.2.1  Agriculture Dictionary .................................................................................... 22 

5.3  Εφαρμογές πλοήγησης, χαρτογράφησης και γεωγραφικών πληροφοριών ............ 23 

5.3.1  GPS Fields Area Measure ............................................................................... 23 

5.3.2  AgroidPro GPS Area Measure ........................................................................ 24 

5.3.3  Connected Farm Scout .................................................................................... 25 

5.3.4  FarmLogs ........................................................................................................ 26 

5.3.5  AgriBus - NAVI .............................................................................................. 26 

5.3.6  e Farmer NAVI ............................................................................................... 27 

5.3.7  AgDna ............................................................................................................. 28 

5.3.8  Machinery Guide ............................................................................................ 29 

5.3.9  Agri Precision ................................................................................................. 30 

5.4  Εφαρμογές διαχείρισης αγροκτήματος .................................................................. 31 

5.4.1.  e Farmer ......................................................................................................... 31 

5.4.2.  Farm Manager ................................................................................................ 33 

5.4.3.  Farm Sage ...................................................................................................... 34 

5.4.4.  iFarma ............................................................................................................ 35 

5.4.5.  App Gro ......................................................................................................... 36 

5.4.6.  Agrivi ............................................................................................................. 36 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα vii 
 

5.5  Εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και ελέγχου ασθενειών ........................ 38 

5.5.1.  Farming Calculator PRO ................................................................................ 38 

5.5.2.  Fertilizer Removal By Crop ........................................................................... 38 

5.5.3.  Planting Population ........................................................................................ 39 

5.5.4.  Harvest Loss Calculator ................................................................................. 40 

5.5.5.  Spray Guide ................................................................................................... 40 

5.5.6.  Ag PhD Field Guide ....................................................................................... 41 

5.5.7.  Ag Weed ID ................................................................................................... 42 

5.5.8.  Deficiencies .................................................................................................... 42 

5.5.9.  Soil Test Pro ................................................................................................... 43 

5.5.10.  Cropalyser .................................................................................................... 44 

5.5.11.  Adama .......................................................................................................... 45 

5.5.12.  Citrus Pests Key ........................................................................................... 45 

5.6  Εφαρμογές πρόβλεψης καιρικών συνθηκών .......................................................... 46 

5.6.1  New Holland Farming Weather ...................................................................... 46 

5.6.2  Pleinchamp ...................................................................................................... 47 

5.7  Εφαρμογές άρδευσης ............................................................................................. 48 

5.7.1  Hydrawise Irrigation ....................................................................................... 48 

5.7.2  Connected Farm Irrigate ................................................................................. 48 

5.7.3  IrrigNet ............................................................................................................ 49 

5.8  Εφαρμογές αγροτικής λογιστικής .......................................................................... 50 

5.8.1  Agriculture Accounting .................................................................................. 50 

5.9  Εφαρμογές ζωικής παραγωγής .............................................................................. 51 

5.9.1  Cattle Manager ................................................................................................ 51 

5.9.2  Cattle Breeding Calculator .............................................................................. 52 

5.9.3  Tambero .......................................................................................................... 52 

5.9.4  Uniform ........................................................................................................... 53 

5.9.5  Smart Cow ...................................................................................................... 54 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα viii 
 

5.10  Εφαρμογές στη μελισσοκομία ............................................................................. 55 

5.10.1  Mibeez........................................................................................................... 55 

5.11  Εφαρμογές εμπορίας και προώθησης γεωργικών προϊόντων .............................. 55 

5.11.1  Emporia ......................................................................................................... 55 

5.11.2  Agrifoodie ..................................................................................................... 56 

6.  Στατιστικά στοιχεία ................................................................................................... 57 

6.1  Γενικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση των mobile - apps ................ 57 

6.2  Έρευνα του portal PrecisionAg .............................................................................. 62 

7.  Οργανισμοί και φορείς που ενισχύουν την ανάπτυξη ΤΠΕ στον αγροτικό τομέα 65 

7.1  Παγκόσμιοι οργανισμοί ......................................................................................... 65 

7.1.1  Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας  -  FAO ..................................... 65 

7.1.2  Asian Federation for Information Technology in Agriculture  -  AFITA ....... 66 

7.1.3  Agricultural Technology Adoption Institute  -  ATAI  .................................... 67 

7.1.4  Global Forum on Agricultural Research  -  GFAR ......................................... 67 

7.2  Ευρωπαϊκοί οργανισμοί ......................................................................................... 67 

7.2.1  European Federation for Information Technology in Agriculture  -  EFITA . 67 

7.2.2  ICT  -  AGRI ................................................................................................... 68 

7.2.3  EIP  -  AGRI ................................................................................................... 69 

7.2.4  Agricultural Knowledge and Innovation Systems .......................................... 69 

7.2.5  7th Framework Program for Research and .........................................................  

Technological Development  -  FP7 ......................................................................... 70 

7.3  Ελληνικοί οργανισμοί ............................................................................................ 71 

7.3.1  Hellenic Association of Information and Communication .................................  

Technology in Agriculture, Food and Environment  -  HAICTA  ............................. 71 

8.  Συμπεράσματα - Προτάσεις ...................................................................................... 72 

Βιβλιογραφία ................................................................................................................... 78 

 

 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα ix 
 

Κατάλογος Πινάκων 

 

Εικόνα    1:  Υπολογισμός θέσης του δέκτη GPS μέσω δορυφόρων  σελ.   4 

 
Εικόνα    2: Σύστημα RFID σε αγελάδα     σελ 10 

 
Εικόνα    3: Αισθητήρες μέτρησης εδαφοκαλλιεργητικών παραμέτρων  σελ 14 

 
Εικόνα    4:  Η παραλλακτικότητα των αγροτεμαχίων όπως διακρίνεται  
  σε  δορυφορική εικόνα      σελ.15 

 
Εικόνα    5:  Εφαρμογή  Agriculture Forum    σελ.17 

 
Εικόνα    6:  Εφαρμογή  FMC Agricola     σελ.17 

 
Εικόνα    7:  Εφαρμογή  FAO now      σελ.18 

 
Εικόνα    8:  Εφαρμογή  AgriApp      σελ.19 

 
Εικόνα    9:  Εφαρμογή  Agriculture Internationale   σελ.20 

 
Εικόνα  10:  Εφαρμογή  AgWeb News & Markets               σελ.21 

 
Εικόνα  11:  Εφαρμογή  Growers Edge      σελ.21 

 
Εικόνα  12:  Εφαρμογή  Agriculture Dictionary    σελ.22 

 
Εικόνα  13:  Εφαρμογή  GPS Fields Area Measure   σελ.23 

 
Εικόνα  14:  Εφαρμογή Agroid Pro GPS Area Measure   σελ.24 

 
Εικόνα  15:  Εφαρμογή  Connected Farm Scout    σελ.25 

 
Εικόνα  16:  Εφαρμογή  Farm Logs      σελ.26 

 
Εικόνα  17:  Εφαρμογή  AgriBus-NAVI     σελ.27 

 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα x 
 

Εικόνα  18:  Εφαρμογή  e Farmer NAVI     σελ.28 

 
Εικόνα  19:  Εφαρμογή  AgDna      σελ.29 

 
Εικόνα  20:  Εφαρμογή  Machinery Guide     σελ.30 

 
Εικόνα  21:  Εφαρμογή  Agri Precision     σελ.31 

 
Εικόνα  22:  Εφαρμογή  e Farmer      σελ.32 

 
Εικόνα  23:  Εφαρμογή  Farm Manager     σελ.34 

 
Εικόνα  24:  Εφαρμογή  Farm Sage      σελ.34 

 
Εικόνα  25:  Εφαρμογή  iFarma      σελ.35 

 
Εικόνα  26:  Εφαρμογή  Appgro      σελ.36 

 
Εικόνα  27:  Εφαρμογή  Agrivi      σελ.37 

 
Εικόνα  28:  Εφαρμογή  Farming Calculator PRO    σελ.38 

 
Εικόνα  29:  Εφαρμογή  Fertilizer Removal By Crop   σελ.39 

 
Εικόνα  30:  Εφαρμογή  Planting Population    σελ.39 

 
Εικόνα  31:  Εφαρμογή  Harvest Loss Calculator    σελ.40 

 
Εικόνα  32:  Εφαρμογή  Spray Guide     σελ.41 

 
Εικόνα  33:  Εφαρμογή  Ag PhD Field Guide    σελ.41 

 
Εικόνα  34:  Εφαρμογή  Ag Weed ID     σελ.42 

  
Εικόνα  35:  Εφαρμογή  Deficiencies     σελ.43 

 
Εικόνα  36:  Εφαρμογή  Soil Test Pro     σελ.44 

 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα xi 
 

Εικόνα  37:  Εφαρμογή  Cropalyser     σελ.44 

 
Εικόνα  38:  Εφαρμογή  Adama      σελ.45 

 
Εικόνα  39:  Εφαρμογή  Citrus Pests Key     σελ.46 

 
Εικόνα  40:  Εφαρμογή  New Holland Farming Weather   σελ.47 

 
Εικόνα  41:  Εφαρμογή  Pleinchamp     σελ.47 

 
Εικόνα  42:  Εφαρμογή  Hydrawise Irrigation    σελ.48 

 
Εικόνα  43:  Εφαρμογή  Connected Farm Irrigate    σελ.49 

 
Εικόνα  44:  Εφαρμογή  Agriculture Accounting    σελ.50 

 
Εικόνα  45:  Εφαρμογή  Cattle Manager     σελ.51 

 
Εικόνα  46:  Εφαρμογή  Cattle Breeding Calculator   σελ.52 

  
Εικόνα  47:  Εφαρμογή  Tambero      σελ.53 

 
Εικόνα  48:  Εφαρμογή  Uniform      σελ.53 

 
Εικόνα  49:  Εφαρμογή  Smart Cow     σελ.54 

 
Εικόνα  50:  Εφαρμογή  Agrifoodie      σελ.56 

 
Εικόνα  51:  Χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος για τον ψεκασμό  
  καλλιεργειών      
          σελ.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα xii 
 

Κατάλογος Διαγραμμάτων 

 

Διάγραμμα   1:    Ο αριθμός των χρηστών smartphone παγκοσμίως από το 2014 - 
           2019  
 

          σελ. 58 

 
Διάγραμμα   2: Ο αριθμός των χρηστών tablet  παγκοσμίως από το 2014 - 2019 
  

          σελ. 58 

 
Διάγραμμα   3: Ο αριθμός των διαθέσιμων εφαρμογών του Google Play Store 
από τον Δεκέμβριο του 2009 έως το Νοέμβριο του 2015                             
                    σελ. 59 

 
Διάγραμμα   4: Ο αριθμός των διαθέσιμων εφαρμογών του Apple App Store από 
τον Ιούλιο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2015 

          σελ. 60 

 
Διάγραμμα   5: Οι τεχνολογίες που πρόκειται να διαμορφώσουν το άμεσο μέλλον 
σύμφωνα με τους c-level executives εταιρειών τεχνολογίας από 70 χώρες 

          σελ. 61 

 

Διάγραμμα   6:  Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες smartphone συσκευές ανάλογα 
με το λειτουργικό τους σύστημα σύμφωνα με τους συνδρομητές του PrecisionAg eNews 
 

                    σελ. 62 

 
Διάγραμμα   7:  Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες tablet συσκευές ανάλογα με το 
λειτουργικό τους σύστημα σύμφωνα με τους συνδρομητές του PrecisionAg eNews 
 

                    σελ. 63 

 
Διάγραμμα   8:  Τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα mobile agriculture 
applications σύμφωνα με τους συνδρομητές του PrecisionAg eNews 
                    σελ. 63 
 
 
 
 
 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα xiii 
 

Κατάλογος Συντομεύσεων 

 

AFITA   Asian Federation for Information Technology Adoption  

 
AGRIS    International System for Agricultural Science and  

    Technology 

 
AKIS   Agricultural Knowledge and Information Systems  

 
ATAI   Agricultural Technology Adoption Institute 

 
DFID    United Kingdom Department for International  

    Development 

 
DSS   Decision Support Systems 
 

ΣΥΛΑ   Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 

 
EFITA   European Federation for Information Technology  

    Adoption 

 
EIP - AGRI  European Innovation Partnership in Agriculture 

 
FP7   7th Framework Program for Research and   

    Technological Development 

 
GFAR    Global Forum on Agricultural Research 

 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα xiv 
 

GIS   Geographic Information Systems 
 

ΓΣΠ   Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

 
GPS   Global Positioning System 
 

ΠΣΣ   Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης 

 
HAICTA  Hellenic Association of Information and   

    Communication Technology in Agriculture, Food and 

    Environment 

 
ICT   Information and Communication Technologies 
 

ΤΠΕ   Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

 
IS   Information Systems 
 

ΠΣ   Πληροφοριακά Συστήματα 

 
 

IT   Information Technology 
 

ΤΠ   Τεχνολογία της Πληροφορίας 

 
PA   Precision Agriculture 
 

ΓΑ   Γεωργία Ακριβείας 

 
RFID   Radio Frequency Identification 
 

ΣΑΠ   Συστήματα Αυτόματου Προσδιορισμού 
 

 
SCM   Supply Chain Management  
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1.  Εισαγωγή 

 

Οι σύγχρονοι αγρότες  προκειμένου να διευθύνουν τις αγροτικές τους 

επιχειρήσεις καλούνται πλέον να επεξεργαστούν έναν πολυποίκιλο όγκο πληροφοριών 

που σχετίζονται με αυτές. Οικονομικά και φορολογικά στοιχεία, κλιματολογικές 

συνθήκες, τεχνικά ζητήματα, θέματα παραγωγής και ασθενειών, προμηθειών και 

εμπορίου, είναι μερικοί από τους τομείς  που καλούνται να διαχειριστούν βασιζόμενοι 

πάντα σε συνεχώς ανανεούμενες πληροφορίες. Η ραγδαία αύξηση της χρήσης των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  επηρεάζει ήδη σε μεγάλο βαθμό 

τον αγροτικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο και έρχεται να καλύψει αποτελεσματικά τις 

σύγχρονες ανάγκες των αγροτών. 

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει 

τον βαθμό διείσδυσης των Πληροφοριακών Συστημάτων στην αγροτική παραγωγή 

παγκοσμίως, καθώς  και την αποτελεσματικότητα αυτών.  

Επιμέρους στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της τάσης των 

μορφών χρήσεως των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον 

αγροτικό χώρο. Η παρουσίαση δηλαδή των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, στην 

χρήση των αγροτικών Πληροφοριακών Συστημάτων και σε ποιους τομείς που άπτονται 

της αγροτικής παραγωγής χρησιμοποιούνται περισσότερο. 

Ένας επιπρόσθετος στόχος της συγκεκριμένης εργασίας, είναι η ανάδειξη της 

συμβολής στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Πληροφοριακών 

Συστημάτων στην αγροτική παραγωγή, από φορείς και διεθνείς οργανισμούς ανά τον 

κόσμο, προκειμένου να εξαλειφθούν οι  περιορισμοί διείσδυσης των νέων τεχνολογιών 

στον πρωτογενή τομέα που υφίστανται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος 

μέσω του παρόντος πονήματος, αντικατοπτρίζονται οι  δεξιότητες  που καλείται να έχει 

ο σύγχρονος αγρότης γύρω από τις νέες τεχνολογίες γενικότερα προκειμένου να 

ανταπεξέλθει του υφιστάμενου ανταγωνισμού. 
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2.  Ορισμοί - Επισημάνσεις 

 

Στην ενότητα αυτή θα υπάρξει μια επιγραμματική αναφορά σε συγκεκριμένες 

έννοιες και ορολογίες που διέπουν τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες στην αγροτική 

παραγωγή. Λόγω του ότι συγκεκριμένοι τεχνολογικοί ορισμοί θα αναφέρονται καθ' όλη 

τη διάρκεια της παρούσας μελέτης, η ενότητα αυτή θα σταθεί αρωγός στον αναγνώστη 

που δεν διαθέτει το ανάλογο υπόβαθρο γνώσεων στον τομέα αυτό.  

 

2.1  Πληροφοριακά Συστήματα  -  Information Systems 

 

Υπάρχουν πολλοί δοθέντες ορισμοί για τα Πληροφοριακά Συστήματα κατά την 

διάρκεια όλων αυτών των χρόνων της εξέλιξής τους, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την 

ευρεία δυνατότητα χρήσης τους και παράλληλα την εξέλιξη της τεχνολογίας σε αυτή τη 

χρονική διάρκεια. Ακολουθούν μερικοί από τους πιο χαρακτηριστικούς και 

διαδεδομένους ορισμούς.  

Ο ορισμός που δίνεται από τους καθηγητές Kenneth C. Laudon και Jane P. 

Laudon το  2007 (Laudon & Laudon 2007, σελ.G-7), είναι ο εξής: "ΠΣ είναι 

αλληλένδετα μέρη που συνεργάζονται για να συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και 

διαδίδουν πληροφορίες, για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, τον συντονισμό, τον 

έλεγχο, την ανάλυση και την απεικόνιση, σε έναν οργανισμό". 

Τέλος ο καθηγητής Richard T. Watson to 2008, (Watson 2008, σελ.9) δίνει τον 

εξής ορισμό: "ΠΣ είναι ένα ολοκληρωμένο και συνεργαζόμενο σύνολο λογισμικού, 

κατευθυνόμενο από τις τεχνολογίες της πληροφορίας, που υποστηρίζει μεμονωμένους, 

ατομικούς, οργανωτικούς  και κοινωνικούς στόχους".   

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι στον δεύτερο ορισμό χρησιμοποιείται και ο 

όρος τεχνολογίες της πληροφορίας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των 

Πληροφοριακών Συστημάτων και θα τον αναλύσουμε παρακάτω. Τέλος, άξιο 

αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι πολλοί καθηγητές αναφέρουν πως και ο άνθρωπος 

αποτελεί από μόνος του ένα Πληροφοριακό Σύστημα. (Alter, 2008) 
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2.2  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας  -   

Information and Communication Technologies 

 

Στο βιβλίο τους Two Types of Attitudes in ICT Acceptance and Use, οι Zhang, 

Aikman and Sun, ορίζουν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ως: 

"Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους και τους οργανισμούς, για την 

επεξεργασία των πληροφοριών και για σκοπούς επικοινωνίας". 

Επίσης επαγγελματικές διαδικτυακές πηγές, που σχετίζονται με την τεχνολογία, 

όπως το TechTerms.com και το  CIO Magazine, ορίζουν τις ΤΠΕ ως: "Τεχνολογίες που 

παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω των τηλεπικοινωνιών και επικεντρώνονται 

κυρίως στις τεχνολογίες επικοινωνίας. Αυτές περιλαμβάνουν το διαδίκτυο, ασύρματα 

δίκτυα, κινητά τηλέφωνα και άλλα μέσα επικοινωνίας". (Zuppo, 2012)  

 

2.3  Τεχνολογίες της Πληροφορίας  -  Information Technologies 

 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας έχουν παραπλήσια σημασία  με τις Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας, ωστόσο χρησιμοποιούνται κυρίως με μια στενότερη 

έννοια που αποκλείει τις τηλεπικοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα πάλι με τους 

Zhang, Aikman and Sun, στο βιβλίο τους Two Types of Attitudes in ICT Acceptance and 

Use, ως Τεχνολογίες της Πληροφορίας ορίζουν "Την χρήση του υλικού, του λογισμικού, 

των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών, προκειμένου να διαχειριστούν και να 

μεταφερθούν πληροφορίες" . 

 

2.4  Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων  -  Decision Support Systems 

 

Τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων αποτελούν μια ειδική κατηγορία 

ενός μηχανογραφημένου Πληροφοριακού Συστήματος, που υποστηρίζουν τις 

επιχειρηματικές και οργανωτικές δραστηριότητες λήψης αποφάσεων.  
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Ένα σωστά σχεδιασμένο

διαδραστικό σύστημα που βασίζεται

τους ιθύνοντες ενός οργανισμού

ανεπεξέργαστα δεδομένα, έγγραφα

προκειμένου να εντοπίσουν και

 

2.5  Παγκόσμιο Σύστημα

 

Το GPS είναι ένα δορυφορικό

προσδιορισμό ενός αντικειμένου

δορυφόρους που έχουν αναπτυχθεί

πάνω από την επιφάνεια της

κάθε 12 ώρες σε ένα εξαιρετικά

(11.200 χιλιόμετρα ανά ώρα

ώστε τέσσερις δορυφόροι να

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη

Κάθε δορυφόρος εκπέμπει

την τροχιά, και την ακριβή

πολλούς δορυφόρους για να

διαδικασία που ονομάζεται τριγωνισμ

 

Εικόνα  1: Υπολογισμός
 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

σωστά σχεδιασμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων

σύστημα που βασίζεται σε λογισμικό που προορίζεται ώστε

ενός οργανισμού να συγκεντρώσουν χρήσιμες πληροφορίες

ομένα, έγγραφα, προσωπική γνώση και επιχειρηματικά

εντοπίσουν και να επιλύσουν προβλήματα. (Heinemann

Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης  -  Global Positioning

είναι ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιείται

ενός αντικειμένου στο έδαφος. Το σύστημα GPS περιλαμβάνει

αναπτυχθεί σε χώρο περίπου 12.000 μίλια (19.300 

επιφάνεια της Γης. Πραγματοποιούν τροχιά γύρω από τη

σε ένα εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, περίπου 7 χιλιάδες μίλια

ετρα ανά ώρα). Οι δορυφόροι είναι ομοιόμορφα διασκορπισμένοι

να είναι προσπελάσιμοι μέσω απευθείας οπτική

σημείο του πλανήτη. 

δορυφόρος εκπέμπει ένα μήνυμα που περιλαμβάνει την τρέχουσα

την ακριβή ώρα. Ένας δέκτης GPS συνδυάζει τις μεταδόσεις

δορυφόρους για να υπολογίσει την ακριβή θέση του, χρησιμοποιώντας

ονομάζεται τριγωνισμός. (Techtarget, 2015) 

Υπολογισμός θέσης του δέκτη GPS μέσω δορυφόρων

Σελίδα 4 

αποφάσεων είναι ένα 

ώστε να βοηθήσει 

χρήσιμες πληροφορίες από 

επιχειρηματικά μοντέλα, 

Heinemann, n.d.)  

Positioning System 

που χρησιμοποιείται για τον 

σύστημα GPS περιλαμβάνει 24 

μίλια (19.300 χιλιόμετρα) 

γύρω από τη Γη μία φορά 

χιλιάδες μίλια ανά ώρα 

διασκορπισμένοι,  έτσι 

απευθείας οπτικής επαφής από 

περιλαμβάνει την τρέχουσα θέση του, 

συνδυάζει τις μεταδόσεις από 

χρησιμοποιώντας μια 

δορυφόρων 
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2.6  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  -  Geographic Information Systems 

 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΠΣ) είναι Πληροφοριακά 

Συστήματα (Information Systems) που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, 

διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης σε ψηφιακό 

περιβάλλον δεδομένων που σχετίζονται με το χώρο. Τα  Geographic Information 

Systems (GIS) χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για τη συλλογή και την ανάλυση 

δεδομένων σχετικά με την επιφάνεια της γης. Τα δεδομένα αυτά συνήθως λέγονται 

γεωγραφικά, χαρτογραφικά ή χωρικά (spatial) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

δημιουργήσουν διαγράμματα, χάρτες, και 3D μοντέλα από λόφους, βουνά, δέντρα, 

κτίρια, δρόμους και ποτάμια. Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχουν τα GIS είναι 

αυτή της σύνδεσης της χωρικής με την περιγραφική πληροφορία (η οποία δεν έχει από 

μόνη της χωρική υπόσταση). Για παράδειγμα μια ομάδα σημείων που αναπαριστούν 

θέσεις πόλεων συνδέεται με έναν πίνακα όπου κάθε εγγραφή, εκτός από τη θέση, 

περιέχει πληροφορίες όπως ονομασία, πληθυσμός και άλλες σχετικές πληροφορίες. 

(GIS Geography, 2015) 

 

3.  Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Η σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων για τη βελτίωση της λήψης 

αποφάσεων, είχε από καιρό γίνει αντιληπτή στους οικονομολόγους που ασχολούνταν 

με το management των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ήδη από τα μέσα του 1950 έως τις 

αρχές της δεκαετίας του 1960 που η τεχνολογία των υπολογιστών άρχισε να διαδίδεται, 

είχε γίνει αντιληπτή η συμβολή που θα μπορούσε να έχει η νέα αυτή τεχνολογία στην 

αγροτική οικονομία. 

Ο καθηγητής Stephen B. Harsh στη μελέτη του Management Information Systems 

που εξέδωσε το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Michigan State University, αναφέρει 

πως το 1963 ο γνωστός οικονομολόγος Frank Ackerman είχε προβλέψει την 

σπουδαιότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ο 

καθηγητής Ackerman στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο αγρότης θα μπορεί να 

μειώσει την αβεβαιότητα στην λήψη οποιασδήποτε απόφασης η οποία σχετίζεται με την  
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αγροτική του επιχείρηση, μέσω της διαχείρισης των πληροφοριών που θα του παρείχαν 

τα νέα για εκείνη την εποχή τεχνολογικά μέσα.  

Τα πρώτα Πληροφοριακά Συστήματα που ουσιαστικά δημιουργήθηκαν από το 

Michigan State University, χαρακτηρίζονται ως data-oriented συστήματα, λόγω του ότι 

είχαν περιορισμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων. Έτσι επικεντρώθηκαν κυρίως 

σε λογιστικές δραστηριότητες αγροτικών επιχειρήσεων και σε μετρήσεις λίτρων 

γάλακτος ανά αγελάδα των γαλακτοπαραγωγικών μονάδων, όπως το TelFarm και το 

DHIA αντίστοιχα. (Harsh, n.d.) 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 κατέστη σαφές ότι τα λογιστικά 

συστήματα ήταν αρκετά αποτελεσματικά στην παροχή περιγραφικών και διαγνωστικών 

πληροφοριών, αλλά υστερούσαν στην παροχή προγνωστικών και καθοδηγητικών 

πληροφοριών. Έτσι ήταν απαραίτητη μια νέα προσέγγιση, μια μέθοδος δηλαδή που θα 

κάνει το μελλοντικό σχεδιασμό και θα ήταν ένα πιο model-oriented σύστημα. (Harsh, 

n.d.)  

Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν το Πληροφοριακό Σύστημα που ανέπτυξε ο 

οικονομολόγος Friedrich Kuhlmann μέσω του Giessen University. Ήταν ένα πολύ 

ισχυρό και ολοκληρωμένο μοντέλο προσομοίωσης ολόκληρης της αγροτικής 

εκμετάλλευσης, το οποίο εκτελούνταν σε έναν κεντρικό υπολογιστή. Το ΠΣ αυτό 

βασιζόταν σε μεθόδους μοντελοποίησης συστημάτων που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση διαφορετικών στρατηγικών παραγωγής της 

αγροτικής εκμετάλλευσης. (Harsh, n.d.) Ωστόσο μειονέκτημα του ήταν ότι ο 

προγραμματιστής έπρεπε να δουλεύει στενά με τον ιδιοκτήτη της αγροτικής 

εκμετάλλευσης. Μια άλλη σημαντική προσπάθεια κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, ήταν το Top-Farmer Workshops του Purdue University. Εκεί 

χρησιμοποίησαν ένα εργαστήριο ρυθμισμένο να τρέχει μεγάλα γραμμικά 

προγραμματισμένα μοντέλα (μοντέλα βελτιστοποίησης) σε υπολογιστές mainframe, 

προκειμένου να βοηθηθούν οι παραγωγοί καλλιεργειών να βρουν πιο αποδοτικούς και 

αποτελεσματικούς τρόπους για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους.  

Τη δεκαετία του εβδομήντα πολλοί ενεπλάκησαν στην ανάπτυξη, δοκιμή και 

υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων στην γεωργία. Παράλληλα η τεχνολογία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών αναπτυσσόταν με γοργούς ρυθμούς και νέα συστήματα 

επικοινωνίας εξελίσσονταν. Οι ερευνητές αντιλήφθηκαν ότι τα δεδομένα που 

απαιτούνταν στα data-oriented συστήματα, δεν μπορούσαν να συνδεθούν άμεσα με τα 

model-oriented συστήματα.  
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Για παράδειγμα ένα σύστημα προβολής των ταμειακών ροών, δεν μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει άμεσα οικονομικά στοιχεία που περιέχονταν στο λογιστικό σύστημα. 

Έτσι η εξαγωγή δεδομένων από το ένα σύστημα και η εισαγωγή τους στο άλλο 

γίνονταν με το χέρι, καθιστώντας την μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, επιρρεπής 

σε λάθη. (Harsh, n.d.)  

Λόγω της έλλειψης λοιπόν ολοκλήρωσης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων 

ήρθε στο προσκήνιο ο όρος του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision 

Support Systems - DSS).  Έτσι γίνεται εφικτή η σύνδεση του database και του model-

base, μέσω δηλαδή ενός συστήματος διαχείρισης που τα συνδέει. Υπάρχει επίσης και η 

διεπαφή του χρήστη με το σύστημα.  

Τα επόμενα χρόνια παρουσιάστηκε ένα γενικά μικρό ποσοστό χρήσης των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στον αγροτικό τομέα. Ωστόσο αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον ήταν κυρίως data-oriented, που παρείχαν κυρίως 

περιγραφικές και διαγνωστικές πληροφορίες. Τέτοια ήταν συστήματα καταγραφής 

αγρού, λογιστικά συστήματα και συστήματα καταγραφής ζωικής παραγωγής. 

Φτάνοντας στην δεκαετία του ενενήντα, έχουμε μια από τις πρώτες έρευνες που 

διεξήχθησαν γύρω από τη χρήση των ΠΣ στον αγροτικό τομέα. Οι  Rolls et al. (1994), 

πραγματοποίησαν ανάλυση ενός συστήματος πληροφόρησης που υπήρχε για τους 

μικροκαλλιεργητές σε αγροτική περιοχή της Μαλαισίας. Την επόμενη χρονιά έχουμε 

μια έρευνα του Ramkumar (1995), όπου ανέλυσε τα συστήματα πληροφόρησης των 

παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων σε δύο χωριά της Ινδίας. Επίσης οι  Garforth 

και Usher (1996) εξέτασαν διάφορα μοντέλα Πληροφοριακών Συστημάτων αναλύοντας 

τις διεργασίες που τα διέπουν. O Ortiz (1997), ανέλυσε την χρήση ενός Πληροφοριακού 

Συστήματος που χρησιμοποιούσαν οι παραγωγοί πατάτας στο Περού προκειμένου να 

καταγράψουν επιβλαβείς οργανισμούς στην παραγωγή τους. 

Περνώντας στην επόμενη δεκαετία παρατηρούμε από την ελληνική βιβλιογραφία 

τους Καρύδα και Συλλαίο (2000), με το άρθρο τους που έχει τίτλο "ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ", όπου περιγράφουν και αναλύουν τις 

προοπτικές εφαρμογής της στην ελληνική γεωργία. Αυτή τη δεκαετία με την 

παράλληλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, ήρθαν στο προσκήνιο νέα ήδη ΠΣ και 

εξελίχθηκαν τα υφιστάμενα.  

Έτσι αναδείχθηκαν και έγιναν ευρύτερα γνωστές οι δυνατότητες που παρέχουν τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) σε συνδυασμό με τα Γεωγραφικά 

Συστήματα Εντοπισμού Θέσης (GPS), για την καταγραφή και απεικόνιση των 
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δεδομένων που σχετίζονται με τις καλλιέργειες (όπως αποδόσεις που επετεύχθησαν και 

επίπεδα συνεισφοράς των λιπασμάτων). 

Στη συνέχεια οι Prasad και Kulkarni (2008) ανέλυσαν σε άρθρο τους την 

λειτουργία και τη χρησιμότητα ενός Decision Support System για την γεωργία. Την ίδια 

χρονιά στην Ελλάδα, παρουσιάζεται μελέτη των Michailidis et al.(2008), με θέμα την 

υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μεταξύ των αγροτών 

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο Peter Ballantyne (2010) αναφέρεται στο 

άρθρο του " Information and Communication Technologies - Opportunities to Mobilize 

Agricultural Science for Development", στις τάσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με 

τη χρήση των ΤΠΕ στον πρωτογενή τομέα. Επίσης οι Vassiliadou et al. (2011),  

αναφέρονται στην διάδοση της γνώσης σε οργανισμούς και μετέπειτα στους αγρότες 

μέσω κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων, τα οποία θα ανατροφοδοτούνται από 

την παγκόσμια γεωργική κοινότητα, προκειμένου να διαδοθούν καινοτόμες πρακτικές 

στην αγροτική παραγωγή. Στις αρχές πάλι της δεκαετίας του '10, έχουμε το άρθρο των  

Kaloxylos et al. (2012), όπου περιλαμβάνει μια καταγραφή των προόδων που 

επετεύχθησαν στα Πληροφοριακά Συστήματα και χρησιμοποιούνται στον τομέα της 

γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο. H Mônica Rodrigues (2013) σε έκθεσή της μελετάει 

την δυναμική των ΤΠΕ στην Λατινική Αμερική και κατά πόσο μπορούν να 

προωθήσουν την κοινωνική συνοχή και μια περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη των 

κατά τόπους αγροτικών περιοχών. Τέλος όσων αφορά τη γεωργία ακριβείας, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με την βοήθεια 

του ερευνητικού κέντρου της Κομισιόν (2014), εκπόνησε μια μελέτη  με  τίτλο 

"Precision Agriculture: an opportunity for EU farmers - potential support with the CAP 

2014-2020". Στη συγκεκριμένη μελέτη αναφέρονται οι δυνατότητες και οι προοπτικές 

που θα μπορέσει να προσφέρει η γεωργία ακριβείας στην ευρωπαϊκή αγροτική 

παραγωγή στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προτείνοντας δράσεις και 

αναδεικνύοντας ευκαιρίες για την εξαετία 2014 - 2020. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, με το πέρασμα των χρόνων πληθαίνουν και οι έρευνες 

για την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων στον πρωτογενή τομέα, γεγονός 

που αντικατοπτρίζει και την παράλληλη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. 
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4.  Εφαρμογές των ΤΠΕ στον αγροτικό τομέα 

 

4.1  Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου e - Commerce 

 

Το διαδίκτυο προσφέρει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις στις 

επιχειρήσεις όλου του κόσμου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είχε ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία  νέων επιχειρηματικών σχέσεων, βοηθώντας στην  ανάπτυξη νέων 

αγορών, καθώς και νέων προτύπων εμπορίας. 

Το e - commerce διείσδυσε στη γεωργία στα τέλη του 20ου αιώνα. Είναι ένα 

μοντέλο συναλλαγής όπου η αγορά και η πώληση των αγροτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων 

που συνδέονται μεταξύ τους, μέσω των πρωτόκολλων που διέπουν το διαδίκτυο. 

(Zheng Xiaoping, 2009)  Το e-commerce μπορεί να παράσχει μεγαλύτερη διαφάνεια 

στην διαδικασία της αγοράς των αγροτικών προϊόντων, λόγω του ότι οι τιμές και τα 

αποθέματα τους είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα σε ένα ανοιχτό περιβάλλον, γεγονός 

που επηρεάζει άμεσα τον ανταγωνισμό. Πολλές αγροτικές επιχειρήσεις έχουν 

αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου για την άμεση προώθηση 

και τη βελτίωση του marketing των προϊόντων τους. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη 

για μια αγροτική επιχείρηση, είναι η πώληση αγροτικών προϊόντων με απευθείας 

προώθηση μέσω διαδικτύου (direct marketing), είτε σε άλλες επιχειρήσεις  (Business to 

Business - B2B), είτε σε καταναλωτές (Business to Customer - B2C). Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ένα σημαντικό δέλεαρ, ιδιαίτερα για μια μικρού μεγέθους αγροτική 

επιχείρηση. Η άμεση προώθηση μέσα από "λαϊκές" αγορές βασισμένες στο διαδίκτυο 

(virtual Internet - based marketplaces), δίνει μία επιπλέον δυνατότητα σε μικρούς 

παραγωγούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Επίσης η απευθείας προμήθεια από τον παραγωγό εκτιμάται ιδιαίτερα από τους 

καταναλωτές, οι οποίοι πιστεύουν ότι αγοράζουν υψηλής ποιότητας προϊόντα σε πιο 

προσιτές τιμές. (Σαλαµπάσης Μιχαήλ, n.d.)  

Γενικότερα το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να διευκολύνει αγροτικές 

επιχειρήσεις και καταναλωτές προσδίδοντας βελτιωμένη  και στοχευόμενη παροχή 

υπηρεσιών, λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών από τους προμηθευτές, άμεση κάλυψη 

των αναγκών των καταναλωτών, ελαχιστοποίηση τιμών σε σχέση με άλλες αγορές, νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες.  
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4.3  Συστήματα παρακολούθησης των αγορών  -  Price Market Monitoring 

 

Είναι μια άλλη εφαρμογή των ΤΠΕ παραπλήσια του e-commerce, ωστόσο 

εξειδικεύεται αποκλειστικά στην παρακολούθηση των αγορών  όπου διαμορφώνονται 

οι τιμές των αγροτικών προϊόντων (price market monitoring) και όχι στην προώθηση 

και εμπορία αυτών. Η γνώση της τιμής των αγροτικών προϊόντων και του μηχανισμού 

διαμόρφωσής της διεθνώς, αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε 

παραγωγό. Η παρακολούθηση των τιμών αυξάνει επίσης τον ανταγωνισμό προς όφελος 

των καταναλωτών. (Σαλαµπάσης Μιχαήλ, n.d.)  

 

4.4  Συστήματα Υποστήριξης και Λήψης Αποφάσεων  -  Decision Support 

Systems 

 

Η διαχείριση των αγροτικών επιχειρήσεων είναι περίπλοκη λόγω του ότι διέπεται 

από πολλές διαδικασίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που καλείται να πάρει μια 

οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να συνυπολογίσει και να αξιολογήσει παράλληλα 

πολλούς παράγοντες και πληροφορίες αντίστοιχα, πριν την λάβει. Εκτός από τις 

αποφάσεις διαχείρισης ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τους καταναλωτές στους 

οποίους καταλήγουν τα προϊόντα του, καθώς και για το περιβάλλον. Γενικότερα τα 

αποτελέσματα των αποφάσεων του ιδιοκτήτη μιας αγροτικής επιχείρησης καταλήγουν 

και έξω από τα σύνορα αυτής. 

Τα Συστήματα Υποστήριξης και Λήψης Αποφάσεων (ΣΥΛΑ) παρέχουν στους 

managers συμβουλές, προτάσεις και τους βοηθούν να αναλύσουν τις επιλογές τους. 

Υπάρχουν τριών ειδών προγράμματα που διέπουν τα DSS, το ποσοτικά, τα ποιοτικά και 

αυτά που συνδυάζουν τους δύο τύπους. Για μια ποιοτική απόφαση που βασίζεται στην 

εμπειρία και την κρίση, οι πληροφορίες που συλλέγουν κυρίως τα DSS είναι ποιοτικές. 

Αντίθετα όταν απαιτείται μια ποσοτική απόφαση, τα DSS συλλέγουν αριθμητικές 

πληροφορίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μαθηματικές διεργασίες 

(Heinemann, n.d.)  

Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support System) για να είναι 

πραγματικά χρήσιμο για τον παραγωγό, θα πρέπει να συλλαμβάνει πληροφορίες και να 

παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες μίας αγροτικής επιχείρησης.  
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Επιπρόσθετα θα πρέπει να διασυνδέεται στενά με άλλα Πληροφοριακά 

Συστήματα που λειτουργούν μέσα στην αγροτική επιχείρηση, προκειμένου να 

εξασφαλίζει την εύκολη και συνεχή ροή νέων δεδομένων. (Heinemann, n.d.)  

 Ένα αποτελεσματικό Σύστημα Λήψης Αποφάσεων θα πρέπει επιπλέον να είναι 

εύκολα επεκτάσιμο και προσαρμόσιμο στις αλλαγές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και 

το εξωτερικό περιβάλλον της αγροτικής επιχείρησης. Αν όλα τα χαρακτηριστικά αυτά 

συνυπάρχουν, τότε το σύστημα μπορεί πραγματικά να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 

στα χέρια του διαχειριστή για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

 

4.5  Συστήματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  

 

Η έλλειψη κατάλληλων μεθόδων επιμόρφωσης έχει προσδιοριστεί ως μία από τις 

αιτίες χαμηλής παραγωγικότητας του αγροτικού κλάδου. Οι ανάγκες εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των αγροτών δεν εξυπηρετούνται ικανοποιητικά με το παραδοσιακό 

πλαίσιο, όπως στελέχη γεωργικής εκπαίδευσης (extension agents), βιβλία ή περιοδικά, 

που παρουσιάζουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα.  

Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να δώσει κάποια λύση στο πρόβλημα με τη χρήση 

ψηφιακών βιβλιοθηκών, τη χρήση διαδικτύου για ανάκτηση πληροφοριών, τη χρήση 

πολυμεσικών εφαρμογών για την εκπαίδευση σε ειδικά θέματα, τη χρήση τεχνολογιών 

τηλεδιάσκεψης για την καταπολέμηση του προβλήματος της απόστασης και της 

μετακίνησης για επιμόρφωση. (Σαλαµπάσης Μιχαήλ, n.d.)  

 

4.6  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών  -  Geographic Information Systems 

 

Η τεχνολογία των GIS όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται στην αγροτική 

βιομηχανία για τη διαχείριση πόρων, την αύξηση της παραγωγής, την μείωση του 

κόστους των εισροών (καύσιμα, λιπάσματα, εργασία, σπόροι, μεταφορές), την 

πρόβλεψη αποτελεσμάτων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών. 

Η ικανότητα των GIS να απεικονίζει το γεωργικό περιβάλλον έχει αποδειχθεί ότι 

είναι πολύ ευεργετική για όσους ασχολούνται με τις καλλιέργειες. Οι ισχυρές 

αναλυτικές ικανότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας χρησιμοποιούνται προκειμένου  
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να εξετασθούν οι συνθήκες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για τη μέτρηση 

και παρακολούθηση των επιπτώσεων των πρακτικών διαχείρισης της εκμετάλλευσης. 

(ESRI, 2013)  

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις απόδοσης των καλλιεργειών, αναλύσεις 

βελτίωσης του εδάφους και προσδιορισμός της διάβρωσης αυτού. Τα γεωγραφικά 

συστήματα μπορούν να αποτελέσουν αξιόλογο εργαλείο μελέτης των προβλημάτων του 

αγροτικού τομέα και άντλησης χρήσιμων πληροφοριών.  

Εν κατακλείδι, με τα συστήματα GIS μπορεί να μελετηθούν οι χρήσεις της 

καλλιεργήσιμης γης και να προταθούν αλλαγές για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, 

καθώς επίσης  να πραγματοποιηθεί  μελέτη των κινδύνων προσβολής της καλλιέργειας 

από ασθένειες. Γενικότερα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών αποτελούν 

σημαντική εφαρμογή των ΤΠΕ, απαραίτητη για τη μελέτη των προβλημάτων του 

αγροτικού τομέα και τη χάραξη σωστής στρατηγικής ανάπτυξης του.  

 

4.7  Αγροτικές εφαρμογές ακριβείας  -  Precision Agriculture 

 

Η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση του ανταγωνισμού στη γεωργία τα τελευταία 

χρόνια έχουν οδηγήσει σε μειωμένα εισοδήματα. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για 

δραστική μείωση του κόστους στη γεωργική παραγωγή, ενώ από την άλλη μεριά η 

ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων, οδήγησε σε νέες πρακτικές στις αγροτικές καλλιέργειες. Αυτό ακριβώς 

επιδιώκουν οι αγροτικές εφαρμογές ακρίβειας, τη βελτίωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων των αγροτικών επιχειρήσεων, αλλά με την ταυτόχρονη προστασία των 

φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών 

προϊόντων.  

Παράλληλα η Πληροφορική έχει δημιουργήσει δύο νέα δυναμικά εργαλεία, τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τα Έμπειρα Συστήματα, η Διαστημική 

Επιστήμη έκανε πραγματικότητα τα Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού Θέσης και τη 

δορυφορική Τηλεπισκόπηση, ενώ η Γεωργική Μηχανική επεξεργάζεται αισθητήρες 

μέτρησης εδαφο-καλλιεργητικών παραμέτρων και αυτόνομες γεωργικές μηχανές. 

(Συλλαίος, 2000)  
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 Εικόνα  3: Αισθητήρες
 

 

Ο συνδυασμός των παραπάνω

αντίληψης για τον τρόπο

Ακριβείας. Ενώ η παραδοσιακή

ομοιόμορφα (βασιζόμενη σε μέσους

το χώρο και το χρόνο παραλλακτικότητά

βρίσκεται η διαχείριση αυτής

Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) 

πρακτικής που χρησιμοποιεί

χώρο ή και το χρόνο, προκειμένου

ή και να ελαχιστοποιήσει τις βλαβερές

Είναι ουσιαστικά μί

αγνοημένη έως πρόσφατα πα

τόσο το κόστος παραγωγής όσο

παραλλακτικότητα αναφερόμαστ

επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή

θρεπτικά στοιχεία, η οργανική

εμφάνιση ζιζανίων. Η βασική

μιας μεγαλύτερης έκτασης σε

management zones) και η διαχείριση

μιας ζώνης. Ως αντίληψη η Γεωργία

διαχειριστική τακτική. Απλώς

σύμβουλο, εταιρεία) την καλύτερη

χειρισμών στο αγροτεμάχιο Καθώς

σε ολοκληρωμένο σύστημα οι

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Αισθητήρες μέτρησης εδαφο-καλλιεργητικών παραμέτρων

συνδυασμός των παραπάνω εξελίξεων οδήγησε στη διαμόρφωση

τρόπο εφαρμογής της γεωργίας, που ονομάστηκε

η παραδοσιακή γεωργική διαχείριση αντιμετωπίζει τα αγροτεμάχια

βασιζόμενη σε μέσους όρους) και αγνοεί την εγγενή ή επίκτητη

παραλλακτικότητά τους, στην καρδιά της Γεωργίας

διαχείριση αυτής ακριβώς της παραλλακτικότητας. (Συλλαίος

Ακριβείας (Precision Agriculture) ονομάζεται η μέθοδος

χρησιμοποιεί πληροφορία προσδιορισμένη με σαφήνεια

προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα

ελαχιστοποιήσει τις βλαβερές τους συνέπειες. (Συλλαίος, 2000)

ουσιαστικά μία μέθοδος γεωργικής διαχείρισης η οποία αντιμετωπίζει

πρόσφατα παραλλακτικότητα του αγροτεμαχίου με στόχο

παραγωγής, όσο και τις επιπτώσεις των εισροών στο περιβάλλον

αναφερόμαστε στην παραλλακτικότητα των παραμέτρων

γεωργική παραγωγή, όπως ο τύπος του εδάφους, το pH, η στράγγιση

στοιχεία η οργανική ουσία, το νερό, η προσβολή από ασθένειες

Η βασική ιδέα λοιπόν της Γεωργίας Ακριβείας είναι ο

μεγαλύτερης έκτασης σε μικρότερα ομοιόμορφα τμήματα (ζώνες

και η διαχείριση τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις

η Γεωργία Ακριβείας  δεν ταυτίζεται με κάποια συγκεκριμέ

τακτική Απλώς επιτρέπει στο διαχειριστή (παραγωγό

εταιρεία την καλύτερη κατανόηση και το μεγαλύτερο δυνατό

αγροτεμάχιο. Καθώς η συγκεκριμένη γεωργική πρακτική

ολοκληρωμένο σύστημα, οι διάφορες διαχειριστικές στρατηγικές καθίσταται

Σελίδα 14 

καλλιεργητικών παραμέτρων 

 

στη διαμόρφωση μίας νέας 

που ονομάστηκε Γεωργία 

αντιμετωπίζει τα αγροτεμάχια ως 

εγγενή ή επίκτητη ως προς 

της Γεωργίας Ακριβείας 

Συλλαίος, 2000)  

μέθοδος γεωργικής 

σαφήνεια ως προς το 

αποδοτικότητα των εισροών, 

Συλλαίος, 2000) 

η οποία αντιμετωπίζει την 

με στόχο να μειώσει 

εισροών στο περιβάλλον. Ως 

παραλλακτικότητα των παραμέτρων που 

εδάφους το pH, η στράγγιση, τα 

προσβολή από ασθένειες και η 

είναι ο διαχωρισμός 

τμήματα ζώνες διαχείρισης - 

ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε 

ταυτίζεται με κάποια συγκεκριμένη 

διαχειριστή παραγωγό, γεωπόνο, 

μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο των 

κή αναπτύσσεται 

στρατηγικές καθίσταται δυνατό 
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να περιγραφούν (ακόμη και να

σταθερές και συνεπείς πρακτικές

περιβάλλον. Τρεις είναι σε γενικές

εφαρμοστούν: (Συλλαίος, 2000)

Πρώτον, προστασία της

ενδιαφέρον για το περιβάλλον

να προστατεύσει την παραγωγή

υπόψη και χρησιμοποιούνται

εισροών  είναι οι βέλτιστες

χαμηλά ή και μηδενικά τα

βέλτιστη είσπραξη και μέτριο

μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου

οικονομικά βέλτιστα επίπεδα

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια

ποσότητες των εισροών είναι

μέτρια επίπεδα. Η λίπανση εφαρμόζεται

Τελευταία στρατηγική είναι

περιβάλλον. Εδώ η προστασία

σημασίας του (οικολογική συνείδηση

υποστήριξη, επιδοτήσεις, αγ

είναι τέτοιες που κρατούν

εφαρμόζονται σε τιμές χαμηλότερες

ώστε να αποφευχθούν σημαντικές

 

Εικόνα  4: Η πα
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ακόμη και να ενσωματωθούν σε ειδικό λογισμικό), ώστε

συνεπείς πρακτικές, κυρίως όσον αφορά τις επιδράσεις

σε γενικές γραμμές οι κύριες στρατηγικές που

Συλλαίος, 2000)  

ροστασία της παραγωγής και μεγάλες ποσότητες εισροών

το περιβάλλον. Μοναδική θέληση του γεωργού είναι να βελτιώσει

την παραγωγή. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια σκόπιμα δε

χρησιμοποιούνται υψηλές ποσότητες εισροών. Οι μεταβλητές ως

οι βέλτιστες οικονομικά και ταυτοχρόνως ικανές να

μηδενικά τα επίπεδα των ζιζανίων. Δεύτερον, μειωμένες

είσπραξη και μέτριο ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Γίνεται

επίπεδο κινδύνου για απώλεια παραγωγής και οι εισροές περιορίζονται

βέλτιστα επίπεδα, σύμφωνα με το βαθμό του κινδύνου που

περιβαλλοντικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη, αλλά όχι με σαφήνεια

εισροών είναι τέτοιες που κρατούν τους εχθρούς και τις

λίπανση εφαρμόζεται στις οικονομικά βέλτιστες τιμές

στρατηγική είναι οι μειωμένες εισροές και το υψηλό ενδιαφέρον

προστασία του περιβάλλοντος προέχει, είτε λόγω κατανόησης

οικολογική συνείδηση), είτε λόγω οικονομικών κινήτρων

επιδοτήσεις, αγρο-τουρισμός). Οι εφαρμοζόμενες ποσότητες

που κρατούν μέτρια τα επίπεδα ζιζανίων και ασθενειών

χαμηλότερες από τις βέλτιστες οικονομικά, όμως αρκετά

αποφευχθούν σημαντικές απώλειες παραγωγής. (Συλλαίος, 2000)

Η παραλλακτικότητα των αγροτεμαχίων όπως διακρίνεται
σε δορυφορική εικόνα 
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λογισμικό), ώστε να δώσουν 

τις επιδράσεις τους στο 

στρατηγικές που μπορούν να 

ποσότητες εισροών. Κανένα 

γεωργού είναι να βελτιώσει και 

σκόπιμα δε λαμβάνονται 

μεταβλητές ως ποσότητες 

ικανές να διατηρήσουν 

μειωμένες εισροές με 

Γίνεται αποδεκτό 

εισροές περιορίζονται στα 

κινδύνου που έχει αναληφθεί. 

όχι με σαφήνεια και οι 

εχθρούς και τις ασθένειες σε 

βέλτιστες τιμές. 

ψηλό ενδιαφέρον για το 

είτε λόγω κατανόησης της 

οικονομικών κινήτρων (οικονομική 

τητες των εισροών 

και ασθενειών. Οι εισροές 

κά όμως αρκετά υψηλές 

Συλλαίος, 2000)  

όπως διακρίνεται 
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5.  Mobile

 

Στη συνέχεια ακολουθούν

ανθρώπους που ασχολούνται

όρου. Οι εφαρμογές αυτές δημιουργήθηκαν

τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη

κτηνοτρόφου και γεωπόνου

Σε αυτή την ενότητα

εφαρμογές που υπάρχουν αυ

Κατηγοριοποιούνται ανάλογα

χρησιμοποιούνται και τα χαρακτηριστικά

ακολουθεί αναφέρονται τα γενικά

εφαρμογής, καθώς επίσης 

εικόνες που αναδεικνύουν και

 

5.1

 

παραγωγούς

δημιουργώντας

ανταλλάσουν

που 

αναζητώντας λύσεις. Η εφαρμογή

λειτουργικά συστήματα android

χρησιμοποιήσουν οι χρήστες

2015)  Στην εικόνα που ακολουθεί

χρήστη στην εφαρμογή και

αγρότες μεταξύ τους. 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Mobile applications στον Αγροτικό Τομέα

συνέχεια ακολουθούν εφαρμογές λογισμικού που απευθύνονται

ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, με την ευρύτερη

εφαρμογές αυτές δημιουργήθηκαν προκειμένου να καλύψουν 

σύγχρονου αγρότη - επιχειρηματία, μικροκαλλιεργητή

γεωπόνου.  

την ενότητα θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες και πιο

υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον αγροτικό χώρο σε παγκόσμιο

Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τους τομείς της αγροτικής παραγωγής

και τα χαρακτηριστικά τους. Στην παρουσίαση των εφαρμογών

τα γενικά στοιχεία και τα βασικά χαρακτηριστικά

καθώς επίσης η χρησιμότητα της για τον αγρότη. Επίσης

και αντικατοπτρίζουν την διεπαφή  με τον χρήστη

5.1  Εφαρμογές ενημέρωσης και επικοινωνίας 

5.1.1  Agriculture Forum 

 

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στους αγρότες

παραγωγούς αφού πρώτα εγγραφούν στην πλατφόρμα

δημιουργώντας το δικό τους λογαριασμό, να συνομιλούν

ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις σχετικά με τα κοινά

που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους 

Η εφαρμογή διατίθεται  δωρεάν στην αγγλική

android. Δημιουργήθηκε από την Freshvine και μπορούν

οι χρήστες από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες

εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αρχική οθόνη κατά την

εφαρμογή και μια οθόνη που απεικονίζει τα θέματα που
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Αγροτικό Τομέα 

που απευθύνονται σε 

την ευρύτερη έννοια του 

κατά κύριο λόγο 

μικροκαλλιεργητή, παραγωγού, 

σημαντικότερες και πιο διαδεδομένες 

σε παγκόσμιο επίπεδο. 

αγροτικής παραγωγής που 

αση των εφαρμογών που 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε 

Επίσης παρατίθενται 

με τον χρήστη. 

στους αγρότες και τους 

στην πλατφόρμα συζήτησης 

α συνομιλούν και να 

σχετικά με τα κοινά προβλήματα 

 δραστηριότητα, 

στην αγγλική γλώσσα για 

και μπορούν να τη 

Ηνωμένες Πολιτείες. (Freshvine, 

οθόνη κατά την είσοδο του 

θέματα που συζητούν οι 
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Εικόνα

 

 

αμερικανική

τμήμα

με τον

την εταιρεία

δημιούργησαν το FMC Agricola

αγρότες της Βραζιλίας, προκειμένου

εταιρείας, τις χρήσεις και τα

εκδόσεις. (am4, 2015)  

 

Εικόνα
 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Εικόνα  5: Εφαρμογή Agriculture Forum 
 

5.1.2  FMC Agricola 

Η εταιρεία Food Machinery Corporation

αμερικανική εταιρεία παραγωγής χημικών προϊόντων

τμήμα FMC Agricultural solutions της εταιρείας

με τον τομέα των αγροτικών λιπασμάτων. Σε συνεργασία

την εταιρεία προγραμμάτων λογισμικού AM4 της

Agricola. Πρόκειται για μια εφαρμογή που απευθύνεται

Βραζιλίας προκειμένου να τους ενημερώνει για τα αγροτικά

χρήσεις και τα χαρακτηριστικά τους. Απαιτεί android 4.0 

Εικόνα  6: Εφαρμογή FMC Agricola 
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Corporation είναι μια 

χημικών προϊόντων. Το 

της εταιρείας ασχολείται 

ε συνεργασία με 

4 της Βραζιλίας, 

εφαρμογή που απευθύνεται στους 

τα αγροτικά προϊόντα της 

4.0 και νεότερες 
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εξειδικευμένη διεύθυνση του

την ανάπτυξη της γεωργίας. Όσ

με τα τελευταία νέα της συγκεκριμένης

γύρω από τον αγροτικό τομέα

τελευταίες ειδήσεις στο κινητό

σύνδεσης και να τις κοινοποι

γλώσσες, Αγγλικά, Ισπανικά

Γαλλικά. (fao.org, 2014) 

ειδήσεων της εφαρμογής στη συσκευή
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5.1.3  FAO now 

Το FAO now είναι μια εφαρμογή 

δωρεάν για λειτουργικά συστήματα android 

Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας

Agriculture Organization of the United Nations

ουσιαστικά για μια διακυβερνητική οργάνωση

διεύθυνση του ΟΗΕ. Αποτελείται από 194 χώρες μέλη και έχει

της γεωργίας. Όσον αφορά την εφαρμογή, αυτή ενημερώνει

νέα της συγκεκριμένης οργάνωσης, όπως ειδήσεις, γεγονότα

αγροτικό τομέα. Επίσης η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα 

ειδήσεις στο κινητό του χρήστη προκειμένου να ενημερώνεται

τις κοινοποιεί στο διαδίκτυο. Ο χρήστης επιλέγει ανάμεσα

Αγγλικά Ισπανικά, Κινέζικα, Αραβικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά

  Ακολουθούν εικόνες από τον τρόπο παρουσίασης

στη συσκευή. 

Εικόνα  7: Εφαρμογή FAO now 
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 που διατίθεται 

 και iOS, από τη 

και Γεωργίας - Food and 

Nations. Πρόκειται 

διακυβερνητική οργάνωση που αποτελεί 

χώρες μέλη και έχει ως στόχο 

ενημερώνει τους χρήστες 

ειδήσεις γεγονότα, δράσεις 

δυνατότητα να κατεβάζει τις 

ενημερώνεται εκτός 

επιλέγει ανάμεσα σε οκτώ 

Πορτογαλικά, Ρωσικά και 

τρόπο παρουσίασης των 
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έμπορος

λειτουργίες της εφαρμογή

επικοινωνεί με τους ειδικούς

στην καλλιέργειά του. Επίσης

αγρότες και να συζητά 

φωτογραφία ή βίντεο για καλύτ

δυνατότητα ενημέρωσης για

χρήστης ενημερώσει την εφαρμογή

μια σειρά από συμβουλές και

μέχρι τη συγκομιδή. (criyagen
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5.1.4  AgriApp 

Η android εφαρμογή AgriApp δημιουργήθηκε

εταιρεία  criyagen  η οποία παράγει βιοχημικά

έδρα την Ινδία. Ο χρήστης αφού πρώτα

δημιουργώντας το δικό του προφίλ είτε ως αγρότης

έμπορος, μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσφερόμενες

εφαρμογής. Οι δυνατότητες που του παρέχει είναι

τους ειδικούς της  criyagen για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει

του Επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινων

 τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ανεβάζοντας

βίντεο για καλύτερη απεικόνισή. Μέσω του AgriApp υπάρχει

ενημέρωσης για τα νέα προϊόντα της εταιρείας criyagen

ενημερώσει την εφαρμογή με το είδος της καλλιέργειάς του, έχει

συμβουλές και πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή, από

criyagen, 2015)  

Εικόνα  8: Εφαρμογή AgriApp 
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δημιουργήθηκε από την 

παράγει βιοχημικά λιπάσματα με 

αφού πρώτα εγγραφεί 

προφίλ είτε ως αγρότης, είτε ως 

στις προσφερόμενες 

παρέχει είναι αρχικά να 

οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει 

να επικοινωνεί με άλλους 

αντιμετωπίζει ανεβάζοντας κάποια 

υπάρχει επίσης η 

criyagen.Τέλος αφού ο 

καλλιέργειάς του, έχει πρόσβαση σε 

με αυτή, από τη σπορά 
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το 2009 τους αγρότες και

λιπάσματα,  τα βιολογικά προϊόντα

εξελίξεις στον αγροτικό χώρο

 

Εικόνα  9

 

δημιούργησε

android

προκειμένου

θέματα

προϊόντων και για τις καιρικ
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5.1.5  Agriculture Internationale 

Η συγκεκριμένη android εφαρμογή παρέχει

χρήστες της την ηλεκτρονική μορφή του

περιοδικού Agriculture Internationale, που

κυρίως με τον αγροτικό τομέα και ανήκει στον

prodmedia. Το συγκεκριμένο περιοδικό ενημερώνει

αγρότες και τους κτηνοτρόφους, για τον αγροτικό εξοπ

βιολογικά προϊόντα και γενικότερα για ότι σχετίζεται

αγροτικό χώρο κυρίως της Γαλλίας. (LB-prodmedia, 2014)

9: Εφαρμογή Agriculture Internationale 
 

 

5.1.6  AgWeb News & Markets 

Ο αμερικάνικος ενημερωτικός όμιλος Farm Journal

δημιούργησε τη συγκεκριμένη ειδησεογραφικ

android. Το AgWeb News & Markets 

προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να ενημερώνονται

θέματα του αγροτικού χώρου, για τις τιμές των

για τις καιρικές συνθήκες που έπονται. (Farm Journal, Inc, 2015)
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εφαρμογή παρέχει στους 

ηλεκτρονική μορφή του γαλλικού 

, που σχετίζεται 

ανήκει στον όμιλο LB-

περιοδικό ενημερώνει από 

αγροτικό εξοπλισμό, τα 

σχετίζεται γύρω από τις  

prodmedia, 2014)  

 

Farm Journal Inc 

ειδησεογραφική εφαρμογή 

 δημιουργήθηκε 

μπορούν να ενημερώνονται για 

τις τιμές των αγροτικών 

(Farm Journal, Inc, 2015)  
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Εικόνα  

 

 

αγρότες μπορούν στη συνέχεια

αναπτύξουν με επιτυχία τις επιχειρήσεις

χρήστης είναι για τις τιμές των

τελευταίες αγροτικές εξελίξεις

ανταλλάξει απόψεις και με άλλους

δημιουργήσει τον προσωπικό

 

Εικόνα

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

  10: Εφαρμογή AgWeb News & Markets 
 

5.1.7  Growers Edge 

Η εφαρμογή Growers Edge δημιουργήθηκε

αμερικάνικη εταιρεία iNet Solutions Group

διατίθεται για android και iOS συσκευές

εφαρμογής ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να

τοπικές και προσωπικές πληροφορίες με

μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες

τις επιχειρήσεις τους. Οι πληροφορίες που έχει

τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, για τις καιρικές συνθήκες

αγροτικές εξελίξεις. Τέλος ο αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει

απόψεις και με άλλους αγρότες που έχουν την εφαρμογή

προσωπικό του λογαριασμό. (iNet Solutions Group, 2015)

Εικόνα  11: Εφαρμογή Growers Edge 
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δημιουργήθηκε από την 

iNet Solutions Group Inc και 

συσκευές. Μέσω της 

δυνατότητα  να αποκτήσει 

πληροφορίες με ευκολία. Οι 

αυτές τις πληροφορίες για να 

πληροφορίες που έχει πρόσβαση ο 

καιρικές συνθήκες και τις 

να επικοινωνήσει και να 

την εφαρμογή, αφού πρώτα 

, 2015)  
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την 

αγροτικά μηχανήματα, τα σπαρτά

Το λεξικό δέχεται αγγλικούς όρους

πάνω από 5500 όρους και συντμήσεις

ERMILOGIC και διατίθεται

2015)  Στην εικόνα που ακολουθεί

ορολογίες που αναλύονται στο

 Εικόνα
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5.2  Εφαρμογές εκπαίδευσης 

5.2.1  Agriculture Dictionary 

 Η εφαρμογή αυτή είναι ουσιαστικά ένα

περιλαμβάνει όρους που σχετίζονται με τη γεωργία

κτηνοτροφία, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει

στην καθημερινή τους εργασία. Οι ορισμοί αυτοί

καθημερινότητα του αγρότη και έχουν να κάνουν

μηχανήματα τα σπαρτά, τα ζώα, το περιβάλλον καθώς και τη μετεωρολογία

δέχεται αγγλικούς όρους και επιστρέφει αγγλικές περιγραφές Περιλαμβάνει

όρους και συντμήσεις. Δημιουργήθηκε από την ελληνική

και διατίθεται  δωρεάν για λειτουργικά συστήματα android

εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια οθόνη που απεικονίζει

αναλύονται στο αγροτικό λεξικό. 

 

Εικόνα  12: Εφαρμογή Agriculture Dictionary 
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ουσιαστικά ένα λεξικό που 

σχετίζονται με τη γεωργία και την 

να βοηθήσει τους αγρότες 

Οι ορισμοί αυτοί αφορούν 

α κάνουν με τα 

καθώς και τη μετεωρολογία.  

περιγραφές. Περιλαμβάνει 

από την ελληνική εταιρεία 

android. (ermilogic, 

που απεικονίζει γεωργικές 
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5.3  Εφαρμογές πλοήγησης

 

 

της λιθουανικής

γλώσσες

ο χρήστης

ονοματοδοσίας

και αναίρεσης των όποιων ενεργειών

τη διάρκεια κίνησης του

προκειμένου να προσδιορίσουν

μπορούν να σταλούν μέσω

έκδοση pro της εφαρμογής

υπάρχουν διαφημίσεις, ο χρήστης

την καλύτερη απεικόνιση τους

KML αρχείων, αναζήτησης

POI's(Points of Interest), 

περιοχής, μίας εκκλησίας και ούτω

 

Εικόνα

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Εφαρμογές πλοήγησης, χαρτογράφησης και γεωγραφικών πληροφοριών

5.3.1  GPS Fields Area Measure 

Το GPS Fields Area Measure είναι μια android

της λιθουανικής εταιρείας Studio Noframe και διατίθεται

γλώσσες. Παρέχει γρήγορη σήμανση στην περιοχή

ο χρήστης, με εξαιρετική ακρίβεια, με

ονοματοδοσίας και κατηγοριοποίησης των μετρήσεων

των όποιων ενεργειών. Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης μέτρησης

κίνησης του χρήστη. Είναι ιδανική εφαρμογή για τους

προσδιορίσουν την καλλιεργούμενη περιοχή. Όλα

σταλούν μέσω link το οποίο ανοίγει με το Google Maps

εφαρμογής που διατίθεται με 18,45 €. Στην επαγγελματική

διαφημίσεις ο χρήστης δύναται να χρωματίσει τις επιλεγμένες

απεικόνιση τους. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής

αναζήτησης κατά διεύθυνση και αξιοποίησης περισσότερων

), όπως για παράδειγμα ενός βενζινάδικου, μιας

και ούτω καθεξής. (noframe, 2015)  

Εικόνα  13: Εφαρμογή GPS Fields Area Measure
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γεωγραφικών πληροφοριών 

android εφαρμογή 

και διατίθεται σε 42 

στην περιοχή που επιθυμεί 

ακρίβεια με δυνατότητες 

κατηγοριοποίησης των μετρήσεων, καθώς 

αυτόματης μέτρησης κατά 

εφαρμογή για τους αγρότες, 

περιοχή Όλα τα δεδομένα 

Maps. Υπάρχει και η 

επαγγελματική έκδοση δεν 

επιλεγμένες περιοχές για 

δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής 

αξιοποίησης περισσότερων 

βενζινάδικου, μιας ιστορικής 

Measure 
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από

περιμέτρους

μέτρηση

βασιζόμεν

υπολογίσει μετά από μια περιμετρική

φυτών που χρειάζεται να φυτευτούν

εξαγωγής KML και TXT

geotagged φωτογραφίες και

γεωγραφικά προσδιορισμένες

χρήσεις του AgroidPro GPS Area Measure

ακολουθούν. 

 

Εικόνα  1
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5.3.2  AgroidPro GPS Area Measure 

 

Η συγκεκριμένη android εφαρμογή διατίθεται

από την ιταλική εταιρεία GaiaCons. Μετρά

περιμέτρους και διασπορά θέσης. Είναι ιδανικ

μέτρηση καλλιεργητικών εκτάσεων, φρακτών

βασιζόμενη σε πληροφορίες μέσω GPS

από μια περιμετρική μέτρηση μιας αγροτικής έκτασης

χρειάζεται να φυτευτούν. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εισα

TXT αρχείων. Τέλος ο χρήστης μπορεί να

και βίντεο, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο

προσδιορισμένες συντεταγμένες. (GaiaCons, 2015) Όλες

AgroidPro GPS Area Measure, αντικατοπτρίζονται στις

14: Εφαρμογή AgroidPro GPS Area Measure
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διατίθεται με 1,72 € 

Μετρά αποστάσεις, 

θέσης Είναι ιδανική για τη 

εκτάσεων φρακτών και δρόμων, 

GPS. Μπορεί να 

αγροτικής έκτασης τον αριθμό των 

δυνατότητα εισαγωγής και 

χρήστης μπορεί να ανεβάσει 

και βίντεο που έχουν 

Όλες οι παραπάνω 

στις εικόνες που 

AgroidPro GPS Area Measure 
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σχηματισμούς. Επίσης με τη

βλάστηση του αγρού και μπορεί

καλλιέργειά του μέσω GIS. Υπάρχει

να υπολογίσει την ποσότητα του

να γίνει η καταγραφή των σημείων

Αν φωτογραφηθούν, η εφαρμογή

ζιζανίων, μπορεί να αναδείξει

τρόπους αντιμετώπισης. (

συστήματα  android και 

αντικατοπτρίζονται στις εικόνες

 

Εικόνα
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5.3.3  Connected Farm Scout 

Το application Connected Farm

αμερικάνικης εταιρείας Trimble Navigation

χρησιμοποιεί το GPS του χρήστη προκειμένου

μπορεί να χαρτογραφήσει τα όρια αγροτεμαχίων

εισάγει σημεία στο χάρτη, γραμμές και πο

με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ο χρήστης χαρτογραφεί

αγρού και μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα που υφίστανται

. Υπάρχει η δυνατότητα από το χρήστη μέσω της

την ποσότητα του αζώτου που απαιτεί η καλλιέργειά του

καταγραφή των σημείων του αγρού που υπάρχουν ζιζάνια και

φωτογραφηθούν η εφαρμογή έχοντας μια μεγάλη λίστα από όλα

να αναδείξει τη σοβαρότητα του προβλήματος, καθώς και

(Limited, 2015)  H εφαρμογή διατίθεται για

και iOS. Οι παραπάνω χρήσεις του Connected

αντικατοπτρίζονται στις εικόνες που ακολουθούν. 

Εικόνα  15: Εφαρμογή Connected Farm Scout
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Farm Scout της 

Navigation Limited, 

προκειμένου αυτός να 

όρια αγροτεμαχίων, να 

γραμμές και πολυγωνικούς 

χρήστης χαρτογραφεί τη 

προβλήματα που υφίστανται στην 

μέσω της εφαρμογής 

καλλιέργειά του. Τέλος μπορεί 

υπάρχουν ζιζάνια και αγριόχορτα. 

λίστα από όλα τα είδη των 

προβλήματος καθώς και να προτείνει 

διατίθεται για λειτουργικά 

Connected Farm Scout 

Connected Farm Scout 
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αγρό, καθώς επίσης  και στοιχεία

μπορεί να αποθηκεύει τα στοι

 

 

 

οποιοδήποτε άλλο αγροτικό μηχάνημα

των εργασιών στο χωράφι. 
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5.3.4  FarmLogs 

 

Η εφαρμογή FarmLogs της αμερικάνικης

AgriSight Inc διατίθεται για λειτουργικά

android και iOS. Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη

χάρτες που εμφανίζουν την υγεία της καλλιέργειάς

αναφορές για την επίδραση των βροχών ή της

επίσης και στοιχεία του εδάφους του χωραφιού του. Τέλος

αποθηκεύει τα στοιχεία της ετήσιας σοδειάς του. (AgriSight, 2015)

Εικόνα  16: Εφαρμογή FarmLogs 

5.3.5  AgriBus - NAVI 

 

Η ιαπωνική εταιρεία Agri Info

δημιούργησε τη συγκεκριμένη εφαρμογή

Πρόκειται για ένα σύστημα καθοδήγησης

εγκαθίσταται σε μία αγροτική μηχανή 

θεριζοαλωνιστική μηχανή, αυτοκινούμενα ψεκαστικά

άλλο αγροτικό μηχάνημα, προκειμένου να βοηθήσει στην ευθυγράμμιση

στο χωράφι.  
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της αμερικάνικης εταιρείας 

λειτουργικά συστήματα  

δυνατότητα στο χρήστη να δει 

υγεία της καλλιέργειάς του, 

βροχών ή της ζέστης στον 

Τέλος ο χρήστης 

(AgriSight, 2015)  

 

Info Design Ltd. 

συγκεκριμένη εφαρμογή android. 

καθοδήγησης GPS το οποίο 

 όπως τρακτέρ, 

αυτοκινούμενα ψεκαστικά και 

βοηθήσει στην ευθυγράμμιση 
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Με την παρακολούθηση

μηχάνημα μπορεί να κινηθεί

κατανεμημένες και ευθύγραμμες

λογισμικό που ονομάζεται

Operation" και το δίπλωμα

Εθνικός Οργανισμός Αγροτικής

Organisation (NARO) (Design

Εικόνα
 

 

 

NAVI ο αγρότης έχει ένα επ

επαγγελματικές του δραστηριότητες

στην καλλιέργεια και τον ψεκασμό

στον αγρότη να αποθηκεύει τη

επανελέγχει και να την μοιράζεται

διατίθεται δοκιμαστικά για 10 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

παρακολούθηση της οθόνης από τον αγρότη - οδηγό

μπορεί να κινηθεί μέσα σε μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες, σε

και ευθύγραμμες γραμμές. Η συγκεκριμένη εφαρμογή βασίζεται

ονομάζεται "Agricultural Vehicle Navigation Software

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας "JP-4572417-B2" του το έχει

Αγροτικής Έρευνας της Ιαπωνίας,  National Agricultural

Design, 2015)  

 

Εικόνα  17: Εφαρμογή AgriBus-NAVI 

5.3.6  e Farmer NAVI 

Η android εφαρμογή με το όνομα e

δημιουργήθηκε από την ολλανδική εταιρεία

eFarmer B.V. Ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει

δυνατότητες της γεωργίας ακριβείας που του

συγκεκριμένη εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα με

έχει ένα επαγγελματικό σύστημα καθοδήγησης που τον

του δραστηριότητες στο χωράφι. Ειδικότερα στο όργωμα

καλλιέργεια και τον ψεκασμό αυτού. Επίσης η εφαρμογή δίνει τη

αποθηκεύει τη συγκεκριμένη εργασία, προκειμένου να μπορεί

να την μοιράζεται. Αξίζει να σημειωθεί ότι το e

δοκιμαστικά για 10 ημέρες. 
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οδηγό, το αγροτικό 

καλλιέργειες, σε ομοιόμορφα 

βασίζεται σε ένα 

Software for Field 

έχει χορηγήσει ο 

Agricultural Research 

 

e Farmer NAVI 

ολλανδική εταιρεία λογισμικού 

μπορεί να αξιοποιήσει τις 

ακριβείας που του προσφέρει η 

συγκεκριμένα με το e Farmer 

που τον βοηθάει στις 

στο όργωμα, τη λίπανση, 

εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα 

ιμένου να μπορεί να την 

e Farmer NAVI 
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 Ωστόσο ο χρήστης που

1249 € ο χρήστης θα μπορέσει

γεωργίας ακριβείας, έχοντ

σύγχρονο εξοπλισμό hardware

άλλων. (eFarmer, 2015)  

χρήστη με την εφαρμογή σε τρεις

 

Εικόνα

 

 

να 

χαρτογράφηση ορίων, και

κεφαλαίου. Επίσης η εφαρμογή

πληροφοριών. Όλα τα δεδομένα

που έχει ο χρήστης στην πλατφόρμα

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

ης που επιθυμεί να την αγοράσει θα καταβάλει 249 

μπορέσει να απολαύσει την πλέον σύγχρονη

ακριβείας έχοντας την πιο εξελιγμένη μορφή της εφαρμογής

hardware από την εταιρεία, όπως μια antenna GPS

 Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η

εφαρμογή σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. 

Εικόνα  18: Εφαρμογή e Farmer NAVI 
 

5.3.7  AgDna 

Πρόκειται για μια εφαρμογή χαρτογράφησης

κύριο λόγο που διατίθεται για android, 

λειτουργικό σύστημα και είναι προϊόν της αυ

εταιρείας λογισμικού AgDna.Οι δυνατότητες

προσφέρει στο χρήστη είναι η τήρηση

και η παρακολούθηση του ζωικού και μηχανικού

Επίσης η εφαρμογή προσφέρει εργαλεία επικοινωνίας και

Όλα τα δεδομένα είναι συγχρονισμένα με τον δωρεάν online

χρήστης στην πλατφόρμα AgDna.  
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ταβάλει 249 €. Τέλος με 

σύγχρονη εμπειρία της 

εφαρμογής και έναν 

GPS, εκτός των 

παρουσιάζεται η διεπαφή του 

 

χαρτογράφησης κατά 

, iOS και mac 

προϊόν της  αυστραλιανής 

δυνατότητες που μπορεί 

η τήρηση αρχείων, η 

και μηχανικού του  

επικοινωνίας και διανομής 

online λογαριασμό 
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Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης

καλλιέργειας και να τα υπολογίσει

του και τις δραστηριότητες που

κάμερας της συσκευής του και

αγροτική του εκμετάλλευση και

συγχρονίζοντας όλα τα δεδομένα

(AgDNA, 2015) Ακολουθούν

δυνατότητες. 

 

 

 

έναν δέκτη GNSS (Global

Τέλος για την αγορά όλων των

φορτιστή αυτοκινήτου και στήριγμα

Ltd., 2015)  

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

ο χρήστης μπορεί να χαρτογραφήσει τα όρια της αγροτ

να τα υπολογίσει. Μπορεί να δει μέσω δορυφόρου την

δραστηριότητες που γίνονται σε αυτή. Τέλος μπορεί με τη

συσκευής του και του GPS, να αποθηκεύσει ψηφιακές εικόνες

εκμετάλλευση και να τις αποστείλει. Η εφαρμογή λειτουργεί

όλα τα δεδομένα αυτόματα, όταν η  online σύνδεση είναι

Ακολουθούν εικόνες που αντικατοπτρίζουν μερικές από τις

Εικόνα  19: Εφαρμογή AgDna 
 

5.3.8  Machinery Guide 

Η ουγγρική εταιρεία Afflield Ltd. δημιούργησε

android εφαρμογή Machinery Guide. Η demo

εφαρμογής διατίθεται δωρεάν, ενώ υπάρχουν

αγοράς της εφαρμογής. Με 149 € ο χρήστης

άδεια χρήσης της εφαρμογής. Με 299 € αγοράζει

Global Navigation Satellite System) και μια εξωτερική

αγορά όλων των υπολοίπων και επιπλέον Bluetooth και

αυτοκινήτου και στήριγμα tablet, ο χρήστης θα πληρώσει 499 
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τα όρια της αγροτικής του 

δορυφόρου την καλλιέργειά 

μπορεί με τη βοήθεια της 

ψηφιακές εικόνες από την 

εφαρμογή λειτουργεί και offline 

σύνδεση είναι διαθέσιμη. 

μερικές από τις παραπάνω 

 

δημιούργησε την 

demo έκδοση της 

ενώ υπάρχουν τρεις τρόποι 

ο χρήστης αγοράζει την  

αγοράζει επιπλέον 

και μια εξωτερική κεραία. 

και USB δέκτες, 

πληρώσει 499 €. (Afflield 
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Η εφαρμογή μπορεί να

αγροτικού μηχανήματος κατά

όργωμα, τον ψεκασμό, τη 

μπορεί να γίνει και μέτρηση

εφαρμογής δεν μπορούν να αξιοποιηθούν

τον χρήστη, κυρίως αυτή της χρήσης

Εικόνα
 

 

 

μπορεί αφού κάνει εγγραφή της

τετραγωνικά της μέτρα.  

Επίσης μπορεί να καθοδηγηθεί

πλέγμα δειγματοληψίας μέσα

δεδομένων με τα στοιχεία δειγματοληψίας

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

εφαρμογή μπορεί να καθοδηγήσει τον οδηγό τρακτέρ ή οποιουδήπ

κατά τη διάρκεια των εργασιών του στο χωράφι

 λίπανση και την σπορά. Επίσης μέσω του Machinery

και μέτρηση των γεωργικών εκτάσεων. Με την demo

μπορούν να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι παραπάνω δυνατότητες

κυρίως αυτή της χρήσης του GPS.  
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5.3.9  Agri Precision 

Η βραζιλιάνικη εταιρεία ανάπτυξης

Leonardo OM δημιούργησε τη συγκεκριμένη

εφαρμογή για την υλοποίηση της γεωργίας ακριβείας

AgriPrecision εκτελεί τις λειτουργίες ενός κινητού

καθοδηγώντας το χρήστη. Μέσω της εφαρμογής

ει εγγραφή της καλλιέργειάς του  να υπολογίσει τα σύνορά

καθοδηγηθεί σημείο προς σημείο, για να δημιουργήσει

μέσα στο χωράφι του και παράλληλα να οργανώσει

στοιχεία δειγματοληψίας. 

Σελίδα 30 

τρακτέρ ή οποιουδήποτε άλλου 

του στο χωράφι, όπως το 

Machinery Guide 

demo έκδοση της 

παραπάνω δυνατότητες από 

 

ανάπτυξης λογισμικού 

συγκεκριμένη android 

της γεωργίας ακριβείας. To 

λειτουργίες ενός κινητού GPS 

της εφαρμογής ο χρήστης 

υπολογίσει τα σύνορά της και τα 

δημιουργήσει ένα 

να οργανώσει ένα πίνακα 
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 Το πλεονέκτημα της συγκεκ

ότι σε σχέση με τις άλλες

εφαρμογές, αυτή εξαλείφει

προσιτή οικονομικά. Ωστόσο

κοστολογούνται από 1,08 € 

Εικόνα
 

 

5.4

 

 

εφαρμογή η οποία συνδυάζει

πλοήγησης, έχοντας παράλληλα

χαρτογραφήσει το χωράφι του

σύνορά του.  

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής  χαρτογράφησης 

άλλες παραπλήσιες στα χαρακτηριστικά και τις

εξαλείφει την ανάγκη χρήσης φορητού GPS, κάνοντάς

οικονομικά Ωστόσο υπάρχουν δυνατότητες εντός εφαρμογής

€ και φτάνουν τα 29,35 € το στοιχείο. (OM, 2015)

 

Εικόνα  21: Εφαρμογή Agri Precision 

5.4  Εφαρμογές διαχείρισης αγροκτήματος 

5.4.1.  e Farmer 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργήθηκε

ολλανδική εταιρεία e Farmer BV, ο χρήστης

χρησιμοποιήσει από το smartphone και το

android περιβάλλον, ενώ αναμένεται να διατίθεται

μέλλον και σε περιβάλλον iOS. Το eFarmer

οποία συνδυάζει τις δυνατότητες των εφαρμογών χαρτογράφησης

έχοντας παράλληλα και άλλα εργαλεία. Ο χρήστης

το χωράφι του εκχωρώντας τα στοιχεία του και ζωγραφίζοντας
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 είναι το γεγονός 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες 

κάνοντάς την πιο 

εντός εφαρμογής που 

(OM, 2015)  

 

δημιουργήθηκε από την 

ο χρήστης μπορεί να τη 

και το tablet του σε 

αναμένεται να διατίθεται στο 

eFarmer είναι μια 

εφαρμογών χαρτογράφησης και 

Ο χρήστης μπορεί να 

του και ζωγραφίζοντας τα 
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Μπορεί επίσης να καταχω

καλλιέργειά του, όπως για παράδειγμα

και να τα εξαγάγει σε αρχείο

Η εφαρμογή παρέχει τη

εργασιών στο χωράφι. Υπάρχει

διαχείριση και υπολογισμό της

που πρόκειται να χρησιμοπ

τους υπαλλήλους του, αφού υπάρχει

να τους αναθέτει εργασίες Τέλος

αναλύσεις που σχετίζονται με

 Τέτοιες είναι, αναφορά

ποσότητας συνολικών υλικών

χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένες

καλλιέργεια και συνοπτική αναφορά

χρησιμοποιήθηκαν. Ο χρήστης

πλάνο για όλες τις παραπάνω

την εξαγωγή των  παραπάνω

αγοραστούν εντός εφαρμογής

BV, 2016)  

 

 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

επίσης να καταχωρεί και να αποθηκεύει στοιχεία που

για παράδειγμα χημικά και λιπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν

εξαγάγει σε αρχείο pdf.  

εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης κατά τη διάρκεια των

χωράφι Υπάρχει ακόμα ενσωματωμένη αριθμομηχανή για την

ό της ποσότητας των λιπασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν

χρησιμοποιηθούν.  Με το eFarmer ο αγρότης μπορεί να

αφού υπάρχει δυνατότητα κοινής χρήσης, να τους καθοδηγεί

εργασίες. Τέλος ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αναφορές

σχετίζονται με την καλλιέργειά του. (eFarmer BV, 2016)

αναφορά χρόνου χρήσης των αγροτικών μηχανημάτων

υλικών εισροών που χρησιμοποιήθηκαν, σε συγκεκριμένο

διάστημα και σε συγκεκριμένες διαδικασίες, συνολική αναφορά εργασιών

συνοπτική αναφορά των αγροτικών μηχανημάτων και οχημάτων

στης στην αρχή των εργασιών του μπορεί να καθορήσει

τις παραπάνω εργασίες και να συγκρίνει τις διαφορές π

παραπάνω αποτελεσμάτων. Οι τιμές των στοιχείων που

εντός εφαρμογής κυμαίνονται από 0,73€, έως 2,96€ ανά στοιχείο

Εικόνα  22: Εφαρμογή e Farmer 
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στοιχεία που αφορούν την 

λιπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν 

τη διάρκεια των αγροτικών 

για την καλύτερη 

που χρησιμοποιήθηκαν και 

αγρότης μπορεί να συνδεθεί με 

να τους καθοδηγεί και 

δημιουργήσει αναφορές και 

, 2016)  

αγροτικών μηχανημάτων, αναφορά 

ήθηκαν σε συγκεκριμένο 

συνολική αναφορά εργασιών στην 

μηχανημάτων και οχημάτων που 

μπορεί να καθορήσει ένα 

διαφορές που υπάρχουν με 

στοιχείων που μπορούν να 

ανά στοιχείο. (eFarmer 
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(SmartPhones) με λειτουργικό

τον αγρότη για την άμεση

λειτουργιών στο αγρόκτημά του

νέο χωράφι και να βλέπει τα

επεξεργάζεται τις εργασίες για

σε νέο καλλιεργητικό έτος

ώστε να είναι έτοιμη για την

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων

εφαρμογής ο χρήστης μπορεί

ενοικιαστή για κάθε χωράφι του

καλλιέργειες) μπορούν να διαχειρίζονται

του χρήστη. Το Farm Manager 

κτημάτων με την βοήθεια των

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

 

5.4.2.  Farm Manager 

Το Farm Manager αποτελεί προϊόν

λογισμικού και πνευματικής ιδιοκτησίας του

Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΤΕΙ

Μακεδονίας. Είναι μια εφαρμογή

αγροκτήματος από συσκευές κινητής

με λειτουργικό σύστημα android. Αποτελεί ένα σύγχρονο

την άμεση διαχείριση των χωραφιών, των εργασιών

αγρόκτημά του. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει μέσω της εφαρμογής

να βλέπει τα ήδη καταχωρημένα χωράφια του, να εισάγει

τις εργασίες για κάθε χωράφι, καθώς και να μεταφέρει τα

καλλιεργητικό έτος. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της λίστα

οιμη για την δήλωση του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων). 

χρήστης μπορεί να καταχωρήσει μέχρι τέσσερις ιδιοκτ

κάθε χωράφι του αγροκτήματος.  Όλα τα στοιχεία (δεδομέ

μπορούν να διαχειρίζονται εύκολα από το κινητό τηλέφωνο

Manager υποστηρίζει ηλεκτρονική χαρτογραφική

βοήθεια των Google Maps. (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
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αποτελεί προϊόν ελεύθερου 

ιδιοκτησίας του Τμήματος 

του ΤΕΙ Κεντρικής 

εφαρμογή διαχείρισης 

κινητής τηλεφωνίας 

σύγχρονο εργαλείο για 

εργασιών και των 

μέσω της εφαρμογής ένα 

α εισάγει και να 

μεταφέρει τα χωράφια του 

λίστας αγροκτήματος 

Οργανισμός Πληρωμών και 

. Τέλος μέσω της 

ιδιοκτήτες και έναν 

στοιχεία δεδομένα, εργασίες, 

κινητό τηλέφωνο ή το tablet 

χαρτογραφική διαχείριση 

δονίας, 2014)  
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Εικόνα
 

 

 

To Farm Sage επιτρέπει να

καλλιέργειας και των εργασιών

(Giraffe Revolution, 2016) 

 

 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Εικόνα  23: Εφαρμογή Farm Manager 

5.4.3.  Farm Sage 

Η εφαρμογή Farm Sage δημιουργήθηκε

αμερικάνικη εταιρεία Giraffe Revolution και διατίθεται

λειτουργικά συστήματα android και i

ουσιαστικά για μια εφαρμογή που βοηθάει τον

εύκολη καταγραφή της παραγωγής του αγροκτήματός

επιτρέπει να εισαχθούν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή

εργασιών που απαιτήθηκαν για τη συγκεκριμένη

  

Εικόνα  24: Εφαρμογή Farm Sage 
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δημιουργήθηκε από την 

Giraffe Revolution και διατίθεται για 

iOS. Πρόκειται 

βοηθάει τον αγρότη στην 

αγροκτήματός του. 

σχετικά με την παραγωγή της 

συγκεκριμένη παραγωγή. 
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Θεσσαλονίκη

Συστήματα

διατίθεται

Α

τη γεωργία ακριβείας, χρησιμοποιώντας

φορητών συσκευών αφής

εκμετάλλευσης, παρακολούθηση

με παράλληλη καταχώρηση

δυνατότητα καταχώρησης 

αγρότης μπορεί να παρακολο

τις παραπάνω διεργασίες μπορούν

γραφήματα και αναφορές. (
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5.4.4.  iFarma 

Η ελληνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού

Θεσσαλονίκη Agrostis - Αγροτικά Πληροφοριακά

Συστήματα, δημιούργησε την εφαρμογή

διατίθεται σε λειτουργικά συστήματα android

Απευθύνεται σε αγρότες που επιθυμούν να ασχοληθούν

ακριβείας χρησιμοποιώντας τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

συσκευών αφής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δ

αρακολούθησης και καταγραφής των εργασιών που γίνονται

καταχώρηση αυτών σε ημερολόγιο εργασιών. Επίσης

 των αγροτεμαχίων και προβολής αυτών στο

αρακολουθήσει τα έσοδα και τα έξοδά του. Οι περισσότερες

διεργασίες μπορούν να αποτυπωθούν μέσω της εφαρμογής σε

(Agrostis - Αγροτικά Πληροφοριακά Συστήματα

 

Εικόνα  25: Εφαρμογή iFarma 
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ανάπτυξης λογισμικού με έδρα τη 

Αγροτικά Πληροφοριακά 

εφαρμογή iFarma που 

android και iOS. 

επιθυμούν να ασχοληθούν με 

σύγχρονης τεχνολογίας και των 

δυνατότητα διαχείρισης της 

που γίνονται σε αυτή, 

. Επίσης υπάρχει 

στο χάρτη. Τέλος ο 

του Οι περισσότερες από 

εφαρμογής σε κατάλληλα 

Πληροφοριακά Συστήματα, 2015)  
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αργεντίνικη

λειτουργικά

δωρεάν

σύγχρονου

εργασιών. (AppgroSolutions

δημιουργώντας το προφίλ του

αγροτική συγκομιδή της καλλιέργειάς

οργώματος. Τα παραπάνω στοιχεία

αναφορές και εκθέσεις. 

 

 

 

επιδιώκοντας να τον βοηθήσει

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

5.4.5.  App Gro 

Η εφαρμογή App Gro δημιουργήθηκε

αργεντίνικη εταιρεία AppgroSolutions και διατίθεται

λειτουργικά συστήματα android και iOS. Πρόκειται

δωρεάν εφαρμογή που επιδιώκει να καλύψει τις

σύγχρονου αγρότη ως προς τη διαχείριση των αγροτικών

AppgroSolutions, 2015) Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης αφού

οφίλ του, μπορεί να καταχωρήσει στοιχεία που

συγκομιδή της καλλιέργειάς του, καθώς και στοιχεία κατά την διαδικασία

παραπάνω στοιχεία μπορούν να αποτυπωθούν σε συγκεντρωτικές

Εικόνα  26: Εφαρμογή AppGro 

 

5.4.6.  Agrivi 

Η εφαρμογή για android και iOS

συστήματα Agrivi δημιουργήθηκε από την

κροατική εταιρεία Agrivi d.o. Πρόκειται για μια

οποία παρέχει στον αγρότη μια πλήρης γκάμα με

που αφορούν την διοίκηση μιας αγροτικής

βοηθήσει προκειμένου να αυξήσει την παραγωγικότητα
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δημιουργήθηκε από την 

και διατίθεται για 

Πρόκειται για μια 

καλύψει τις ανάγκες του 

διαχείριση των αγροτικών του 

χρήστης αφού εγγραφεί 

στοιχεία που διέπουν την 

στοιχεία κατά την διαδικασία του 

αποτυπωθούν σε συγκεντρωτικές 

 

iOS λειτουργικά 

δημιουργήθηκε από την ομότιτλη 

Πρόκειται για μια εφαρμογή η 

πλήρης γκάμα με κατηγορίες 

μιας αγροτικής επιχείρησης, 

παραγωγικότητα και την 
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κερδοφορία του. Ο αγρότης

δραστηριότητες που αφορούν

Με το Agrivi ο αγρότης

διευθύνει όλες τις εργασίες που

εφαρμογής υπάρχει δυνατότητα

φυτοφαρμάκων και ωρών

οικονομικών συναλλαγών, καιρικών

γραφήματα. Αξίζει να σημειωθεί

βραβείο στο World Startup

δημιουργήθηκε στα πλαίσια

and Technological Development

νοτιοανατολικής Ευρώπης

μικρομεσαίες επιχειρήσεις

προκειμένου να δημιουργή

έναν οποιοδήποτε τομέα. 

 

 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Ο αγρότης μπορεί γρήγορα να παρακολουθεί

που αφορούν την καλλιέργειά του. (AGRIVI, 2015)   

ο αγρότης μπορεί να επιληφθεί της διαχείρισης ενός

τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στην καλλιέργειά του

υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των εισροών, όπως καυσίμων

ών εργασίας. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης

συναλλαγών, καιρικών συνθηκών και εξαγωγής των

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι το Agrivi βραβεύτηκε

Startup Competition Awards 2014. Η παραπάνω

πλαίσια ενός project με τίτλο 7th Framework Program

Development της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για τις

Ευρώπης και Βαλκανίων. Μέσω του project 

επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού από τις παραπάνω

δημιουργήσουν ένα λογισμικό που θα προσελκύσει μεγάλο

Εικόνα  27: Εφαρμογή Agrivi 
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παρακολουθεί στοιχεία και 

ενός έργου και να 

καλλιέργειά του. Μέσω της 

υσίμων, λιπασμάτων, 

παρακολούθησης 

εξαγωγής των ανωτέρω σε 

βραβεύτηκε με το πρώτο 

παραπάνω εφαρμογή 

Program for Research 

κυρίως για τις χώρες της 

 προσκλήθηκαν 

τις παραπάνω χώρες, 

προσελκύσει μεγάλο κοινό σε 
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5.5  Εργαλεία αύξησης

 

φύτευσης και του ψεκασμού

δυνατότητα να αποθηκεύονται

 

Εικόνα

 

 

oυσιών που θα χρειαστεί η 

την απαιτούμενη απόδοση 

και iOS λειτουργικά συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και ελέγχου ασθενειών

 

5.5.1.  Farming Calculator PRO 

Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε από

Samuel Faber, προκειμένου να αποτελέσει

βοήθημα υπολογισμού για τον αγρότη. Διατίθεται

android λειτουργικά συστήματα και υποστηρίζει

στους υπολογισμούς της σποράς, της 

ψεκασμού. Τέλος, τα αποτελέσματα που εξάγο

ονται άμεσα στο e-mail του χρήστη. (Samuel Faber, 2014)

Εικόνα  28: Εφαρμογή Farming Calculator PRO
 

5.5.2.  Fertilizer Removal By Crop 

Η εφαρμογή Fertilizer Removal

δημιουργήθηκε από την αμερικάνικη εταιρεία

χρήστης επιλέγει την καλλιέργειά του και την

απόδοση για την καλλιέργεια αυτή. Η εφαρμογή

ποσό των απαραίτητων και ζωτικής σημασίας

χρειαστεί η συγκεκριμένη καλλιέργεια που καταχωρήθηκε

 που επιθυμεί ο χρήστης. Η εφαρμογή διατίθεται

λειτουργικά συστήματα. (AgPhd, 2014)  
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ελέγχου ασθενειών 

δημιουργήθηκε από τον Γερμανό 

αποτελέσει ένα βασικό 

αγρότη. Διατίθεται για 

και υποστηρίζει το χρήστη 

της λίπανσης, της 

γονται έχουν τη 

(Samuel Faber, 2014)  

PRO 

 

Removal By Crop 

εταιρεία AgPhd. O 

και την επιθυμητή 

Η εφαρμογή θα δώσει το 

ζωτικής σημασίας θρεπτικών 

καταχωρήθηκε, ανάλογα με 

εφαρμογή διατίθεται για android 
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Εικόνα
 

 

 

γραμμών και του επιθυμητού

εμφάνιση των καλλιεργειών

καταμέτρησης  τον αριθμό των

ανά σειρά. (AgPhd, 2014)  

Εικόνα

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Εικόνα  29: Εφαρμογή Fertilizer Removal By Crop

5.5.3.  Planting Population 

Η Planting Population δημιουργήθηκε

αμερικάνικη εταιρεία AgPhd για android

λειτουργικά συστήματα. Ο χρήστης κατά τη

σεζόν φύτευσης μπορεί να καθορίσει

απόσταση μεταξύ των σπόρων, με βάση το

επιθυμητού πληθυσμού φύτευσης ανά στρέμμα. Δεύτερον

καλλιεργειών  η εφαρμογή επιτρέπει στους αγρότες να καθορίσουν

τον αριθμό των φυτών που έχουν προκύψει σε ένα συγκε

 

 

Εικόνα  30: Εφαρμογή Planting Population 
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Crop 

 

δημιουργήθηκε από την 

android και iOS 

κατά τη διάρκεια της 

καθορίσει τη βέλτιστη 

με βάση το πλάτος των 

στρέμμα Δεύτερον, μετά την 

αγρότες να καθορίσουν μέσω 

σε ένα συγκεκριμένο μήκος 
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αμερικάνικη

android

να

μετά

θέτει τον αρχικό αριθμό των σπόρων

Η εφαρμογή μπορεί και επιστρέφει

στρέμμα. (AgPhd, 2014)  

 

Εικόνα

 

 

προϊόντα από 17 κατασκευαστές

Με αγορά εντός της εφαρμογής

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

5.5.4.  Harvest Loss Calculator 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργήθηκε

αμερικάνικη εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού

android και iOS λειτουργικά συστήματα. Ο χρήστης

να δει την ποσότητα σοδειάς που έμεινε στο

μετά το θερισμό. Απλά ο αγρότης επιλέγει καλλιέ

αριθμό των σπόρων που υπήρχαν στο έδαφος ανά τετραγωνικό

επιστρέφει τον υπολογισμό της απώλειας της συγκομιδής

Εικόνα  31: Εφαρμογή Harvest Loss Calculator
 

5.5.5.  Spray Guide 

Η αμερικάνικη εταιρεία Precision

δημιούργησε τη συγκεκριμένη εφαρμογή android

εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει

κατάλληλο δείγμα φυτοπροστασίας για την καλλιέργειά

μέσα από μια βάση δεδομένων με περισσότερα

κατασκευαστές όπως ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα και

της εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να
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δημιουργήθηκε από την 

λογισμικού AgPhd για 

συστήματα Ο χρήστης μπορεί 

έμεινε στο χωράφι  του 

γει καλλιέργεια και 

τετραγωνικό μέτρο. 

απώλειας της συγκομιδής ανά 

Calculator 

 

Precision Laboratories 

android. Μέσω της 

μπορεί να δημιουργήσει το 

φυτοπροστασίας για την καλλιέργειά του, 

περισσότερα από 1.300 

και εντομοκτόνα. 

χρήστη να γνωρίζει την 
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ταχύτητα και τη διεύθυνση

αιωρούμενων σταγονιδίων. 

 

 

 

την ονομασία και τον τρόπο αντιμετώπισ

 

Εικόνα
 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

διεύθυνση του ανέμου, προκειμένου να μειώσει τ

. (Precision Laboratories, 2015)  

Εικόνα  32: Εφαρμογή Spray Guide 
 

5.5.6.  Ag PhD Field Guide 

Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε

αμερικάνικη εταιρεία AgPhd για android

λειτουργικά συστήματα. Ο χρήστης μπορεί

ποια παράσιτα και ποια ζιζάνια υφίστανται 

φωτογραφίζοντάς τα. Το Ag PhD Field Guide

και τον τρόπο αντιμετώπισης του εκάστοτε προβλήματος.

Εικόνα  33: Εφαρμογή Ag PhD Field Guide 
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τον κίνδυνο των 

 

δημιουργήθηκε από την 

android και iOS 

χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει 

υφίστανται στο χωράφι του 

Ag PhD Field Guide του αναφέρει 

. (AgPhd, 2015)  
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(καλαμπόκι

δεδομένων της εφαρμογής 

τα πιο κοινά αγριόχορτα που αν

τον αγρότη να περιορίσει την

την τοποθεσία, ώστε να μπορεί

συγκεκριμένων ζιζανίων. (Penton
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5.5.7.  Ag Weed ID 

Η αμερικάνικη εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού

δημιούργησε την εφαρμογή Ag Weed ID 

iOS λειτουργικά συστήματα. Μπορεί να βοηθήσει

παραγωγούς στον εντοπισμό ζιζανίων σε 6 

(καλαμπόκι, βαμβάκι, ρύζι, σόργο, σόγια, σιτάρι

εφαρμογής περιλαμβάνει πληροφορίες και εικόνες για περίπου

που αναπτύσσονται στις παραπάνω καλλιέργειες

την αναζήτησή του με βάση την καλλιέργεια την

ώστε να μπορεί να δει τις αντίστοιχες πληροφορίες αντιμετώπισης

Penton, 2014)  

Εικόνα  34: Εφαρμογή Ag Weed ID 
 

5.5.8.  Deficiencies 

Η Deficiencies δημιουργήθηκε από την

εταιρεία AgPhd για android και iOS συσκευές

αγρότες να καθορίσουν προβλήματα γονιμότητας

αντιμετωπίζει η καλλιέργειά τους. Ο χρήστης

αναζητήσει προβλήματα γονιμότητας με βάση
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ανάπτυξης λογισμικού Penton 

 για android και 

να βοηθήσει τους 

σε 6 καλλιέργειες 

σόγια, σιτάρι). Η βάση 

εικόνες για περίπου 75 από 

καλλιέργειες, επιτρέποντας 

καλλιέργεια, την εποχή και 

πληροφορίες αντιμετώπισης των 

 

την αμερικάνικη 

συσκευές. Βοηθά τους 

προβλήματα γονιμότητας που 

τους Ο χρήστης μπορεί να 

με βάση τον τύπο της  
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θρεπτικής ουσίας που λείπει

φωτογραφιών των καλλιεργειών

περισσότερο με το πρόβλημα

τους. (AgPhd , 2014)  

 

 

 

τα αποστέλλει στην εταιρεία

εταιρεία παρέχει στο χρήστη

συστατικών που περιέχουν

Παρακάτω ακολουθούν εικόνες

την εφαρμογή μέσω smartphone

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

που λείπει ή να αναζητήσουν ανάμεσα στο μεγάλο

των καλλιεργειών, προκειμένου να βρουν την εικόνα που

πρόβλημα της γονιμότητας που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι

 

Εικόνα  35: Εφαρμογή Deficiencies 

5.5.9.  Soil Test Pro 

Η αμερικάνικη εταιρεία TapLogic δημιούργησε

συγκεκριμένη android εφαρμογή. Ο χρήστης

δημιουργεί το δικό του λογαριασμό, κάνει δειγματοληψία

εδάφους από το χωράφι του από 

καταχωρούνται με τη βοήθεια του GPS στην εφαρμογή

στην εταιρεία  Soil Test Pro. Μέσα σε μια εβδομάδα το

χρήστη μέσω της εφαρμογής τα αποτελέσματα των

περιέχουν τα δείγματα του χωραφιού του. (TapLogic, 2015)

ακολουθούν εικόνες στις οποίες αντικατοπτρίζεται η διεπαφή

martphone. 
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στο μεγάλο όγκο 

την εικόνα που ταιριάζει 

αντιμετωπίζουν οι ίδιοι στα χωράφια 

 

δημιούργησε την 

Ο χρήστης πρώτα 

λογαριασμό κάνει δειγματοληψία 

από σημεία που 

στην εφαρμογή και 

εβδομάδα το αργότερο, η 

αποτελέσματα των θρεπτικών 

(TapLogic, 2015) 

αντικατοπτρίζεται η διεπαφή του χρήστη με 
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Εικόνα

 

 

φωτογραφία με το πρόβλημα

τρόπους εξάλειψης της εκάστοτε

 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Εικόνα  36: Εφαρμογή Soil Test Pro 
 

5.5.10.  Cropalyser 

Η ολλανδική εταιρεία Bejo Zaden δημιο

εφαρμογή Cropalyser σαν πρακτικό εργαλείο

παρασίτων σε καλλιέργειες κηπευτικών. Ο χρήστης

δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για τα προβλήματα

αντιμετωπίζει η καλλιέργειά του, αφού πρώτα

το πρόβλημα. Το Cropalyser παρέχει συμβουλές στο 

εξάλειψης της εκάστοτε ασθένειας. (Bejo Zaden, 2015) 

Εικόνα  37: Εφαρμογή Cropalyser 
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δημιούργησε την 

πρακτικό εργαλείο εντοπισμού 

κηπευτικών Ο χρήστης έχει τη 

για τα προβλήματα που 

αφού πρώτα ανεβάσει τη 

 χρήστη για τους 
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σόγιας, καλαμποκιού, σιταριού

 

 

 

μέσα από την υπάρχουσα λίστα

αντιμετωπίζουν τα εσπεριδοειδή

δέντρα του και να του προταθούν

 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

5.5.11.  Adama 

Η ολλανδική εταιρεία ADAMA Agriculture B.V.

δημιούργησε την ομότιτλη android εφαρμογή

εντοπισμό από τους χρήστες των σημαντικότερων

παράσιτων και ασθενειών που αντιμετωπίζουν

συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τέτοιες είναι οι

καλαμποκιού σιταριού και βαμβακιού. (ADAMA Agriculture, 2015)

Εικόνα 38:  Εφαρμογή Adama 
 

5.5.12.  Citrus Pests Key 

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από την

εταιρεία LucidMobile για συσκευές android

χρήστης αφού πρώτα φωτογραφήσει το πρόβλημα

αντιμετωπίζει η καλλιέργειά του το αποθηκεύει

εφαρμογή. Με αυτό τον τρόπο του δίνεται

υπάρχουσα λίστα που διαθέτει το Citrus Pests Key με

τα εσπεριδοειδή, να  διασταυρώσει το πρόβλημα που

να του προταθούν λύσεις καταπολέμησης. (LucidMobile
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ADAMA Agriculture B.V. 

εφαρμογή για τον 

χρήστες των σημαντικότερων 

που αντιμετωπίζουν 

Τέτοιες είναι οι καλλιέργειες 

, 2015)  

 

δημιουργήθηκε από την αυστραλιανή 

android και iOS. Ο 

φωτογραφήσει το πρόβλημα που 

το αποθηκεύει στην 

ται η δυνατότητα 

με παράσιτα που 

που υφίσταται στα 

LucidMobile, 2015) 
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5.6  

 

 

συγκεκριμένη

πρόβλεψη

αγρότες

μετεωρολογικούς

Ο χρήστης μπορεί να δε

ανέμων, ώρα ανατολής και δύσης

καιρικών συνθηκών. Επίσης

εξοπλισμού της ομότιτλης εταιρείας

Στην επόμενη σελίδα ακολουθούν

Farming Weather σε android

των παραπάνω δυνατοτήτων που
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Εικόνα  39: Εφαρμογή Citrus Pests Key 
 

 Εφαρμογές πρόβλεψης καιρικών συνθηκών 

5.6.1  New Holland Farming Weather 

Η εταιρεία New Holland Agriculture δημιούργησε

συγκεκριμένη android εφαρμογή για την ενημέρωση

πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών για τους

αγρότες. Τα δεδομένα λαμβάνονται από

μετεωρολογικούς σταθμούς ανά τον κόσμο.  

μπορεί να δει και πιο συγκεκριμένα στοιχεία όπως υγρασία

ανατολής και δύσης του ήλιου, βαρομετρική πίεση και ιστορικά

θηκών Επίσης μέσω της εφαρμογής αναφέρονται και τα σημεία

ομότιτλης εταιρείας. (New Holland Agriculture, 2013)  

επόμενη σελίδα ακολουθούν screenshots από τη χρήση του

droid συσκευή για την καλύτερη και εμφανέστερη

δυνατοτήτων που προσφέρει η συγκεκριμένη εφαρμογή στον
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δημιούργησε τη 

για την ενημέρωση και 

συνθηκών για τους επαγγελματίες 

λαμβάνονται από 71.000 

όπως υγρασία, κινήσεις 

πίεση και ιστορικά στοιχεία 

αναφέρονται και τα σημεία πώλησης 

 

ου New Holland 

εμφανέστερη απεικόνιση 

εφαρμογή στον χρήστη. 
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επιθυμεί να γίνει συνδρομητής

τιμών των βασικών γεωργικών

αγρότες. (Credit Agricole, 2015)

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

40: Εφαρμογή New Holland Farming Weather
 

5.6.2  Pleinchamp 

Ο οργανισμός Crédit Agricole S.A. 

συγκεκριμένη εφαρμογή android για παροχή

μετεωρολογικών συνθηκών στους Γάλλους

προβλέψεις ανανεώνονται κάθε τρεις

αναφέρονται για τις επόμενες 36 ώρες. Αν

συνδρομητής στην Pleinchamp, θα μπορεί να βλέπει τη

βασικών γεωργικών προϊόντων, καθώς επίσης ειδήσεις και

, 2015)  
 

Εικόνα  41: Εφαρμογή Pleinchamp 
 

Σελίδα 47 

New Holland Farming Weather 

 

 δημιούργησε τη 

για παροχή προβλέψεων 

Γάλλους αγρότες. Οι 

κάθε τρεις ώρες και 

ώρες. Αν ο χρήστης 

να βλέπει την εξέλιξη των 

ειδήσεις και νέα για τους 
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συγκεκριμένης

χρήσ

αποστάσεως

που υπάρχει

πρόβλεψη καιρικών συνθηκών

Hydrawise Irrigation ο αγρότης

της καλλιέργειάς του και ενημερώνεται

πρόβλημα, όπως για παράδειγμα

 

Εικόνα

 

 

αμερικάνικη

προκειμένου

και τον
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5.7  Εφαρμογές άρδευσης 

5.7.1  Hydrawise Irrigation 

Η εταιρεία Hydrawise είναι ο δημιουργός

συγκεκριμένης εφαρμογής για android και iOS

χρήστης της συγκεκριμένης εφαρμογής μπορεί να

αποστάσεως το αρδευτικό σύστημα της ομότιτλης

που υπάρχει στο χωράφι του. Η εφαρμογή παρέχει

καιρικών συνθηκών, υγρασίας, καθώς και κίνησης των ανέμων

ο αγρότης καθορίζει με χρονοδιαγράμματα το αυτόματο

και ενημερώνεται με αποστολή μηνύματος για

για παράδειγμα σπάσιμο κάποιου σωλήνα. (HydraWise

Εικόνα  42: Εφαρμογή Hydrawise Irrigation 
 

5.7.2  Connected Farm Irrigate 

 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργήθηκε

αμερικάνικη εταιρεία Trimble Navigation και 

προκειμένου να βοηθήσει τους αγρότες στην παρακολούθηση

και τον έλεγχο του συστήματος άρδευσης από το
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είναι ο δημιουργός της 

iOS συσκευές. Ο 

μπορεί να χειριστεί εξ 

της ομότιτλης εταιρείας 

εφαρμογή παρέχει στο χρήστη 

ανέμων. Μέσω του 

χρονοδιαγράμματα το αυτόματο πότισμα 

μηνύματος για οποιοδήποτε 

HydraWise, 2015)  

 

 

δημιουργήθηκε από την 

 έχει σχεδιαστεί 

την παρακολούθηση 

το smartphone ή 
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το tablet τους.  

Η εφαρμογή παρακολουθεί

κατεύθυνση του ποτίσματος

ελέγχει το πρόγραμμα άρδευσης

συσκευή του. (Trimble Navigation, 2015)

Εικόνα

 

 

δημιούργησε

διαδικασία

επιτρέπει

βελτιστοποίηση

εφαρμογής υπολογίζονται 

καιρικές συνθήκες, καθώς

"συνταγή άρδευσης", δηλαδή

δεδομένη στιγμή. Με αυτό

οικονομικότερη χρήση του νερού

έδαφος των καλλιεργειών Αξίζει

εφαρμογή αναδείχθηκε μέσω

agrivi  που προαναφέρθηκε

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

εφαρμογή παρακολουθεί την κατάσταση του συστήματος 

ποτίσματος, την πίεση και την τάση του νερού. Ο χρήστης

όγραμμα άρδευσης, τον άξονα και την κλίση αυτού, απευθείας

(Trimble Navigation, 2015)  

 

Εικόνα  43: Εφαρμογή Connected Farm Irrigate
 

5.7.3  IrrigNet 

Η εφαρμογή IrrigNET είναι μια υπηρεσία

δημιούργησε η σέρβικη εταιρεία Dunav και σχετίζεται

διαδικασία της άρδευσης των καλλιεργειών

επιτρέπει τη βελτίωση της παραγωγής των καλλιεργειών

βελτιστοποίηση της διαδικασίας άρδευσης

 η θερμοκρασία του εδάφους, η υγρασία

καθώς και η πρόγνωση του καιρού για να δημιουργη

δηλαδή πόσο νερό θα πρέπει να χρησιμοποιείται

στιγμή Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη

χρήση του νερού από πλευράς αγρότη, χωρίς να επιβαρύνεται

καλλιεργειών. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως η συγκεκριμένη

αναδείχθηκε μέσω του προγράμματος FP7 της Ε.Ε. , όπως κα

οαναφέρθηκε. (DunavNET, 2016)  
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 άρδευσης, την 

Ο χρήστης δύναται να 

απευθείας από τη 

Irrigate 

 

είναι μια υπηρεσία που 

και σχετίζεται με τη 

καλλιεργειών. Το irrignet 

παραγωγής των καλλιεργειών με τη 

άρδευσης. Μέσω της 

υγρασία, οι τρέχουσες 

δημιουργηθεί μια 

χρησιμοποιείται σε κάθε 

η ορθολογικότερη και 

χωρίς να επιβαρύνεται και το 

γεγονός πως η συγκεκριμένη 

όπως και η εφαρμογή 
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φορολογία, προκειμένου να υπολογιστούν

Στο τέλος μπορούν να εξαχθούν
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5.8  Εφαρμογές αγροτικής λογιστικής 

5.8.1  Agriculture Accounting 

Η ινδική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού

Applications δημιούργησε μια android εφαρμογή

τήρηση απλών λογιστικών πράξεων από πλευράς

Υπάρχουν κατηγορίες όπως λιπάσματα, νερό

ζωοτροφές, ζιζανιοκτόνα, πληρωμές μεσαζόντων

προκειμένου να υπολογιστούν τα έξοδα και τα έσοδα της κάθε

μπορούν να εξαχθούν αναφορές ανά κατηγορία ή συνολικές αναφορές

Εικόνα  44: Εφαρμογή Agriculture Accounting
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λογισμικού Aapp Mobile 

εφαρμογή  για την 

πράξεων από πλευράς αγροτών. 

λιπάσματα, νερό, πετρέλαιο, 

πληρωμές μεσαζόντων και 

έσοδα της κάθε κατηγορίας. 

αναφορές. 

Accounting 
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παιδιών

Apps

κερδίζοντας

συνεργασία

εφαρμογή τελειοποιήθηκε προκειμένου

συσκευές. Η εφαρμογή επιτρέπει

όπως αριθμό ετικέτας της κάθε

 Ο κτηνοτρόφος μπορεί

ημερομηνίες που αφορούν

εμβολιασμού. (CDI - Apps for Good, 2014)

 

Εικόνα
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5.9  Εφαρμογές ζωικής παραγωγής 

5.9.1  Cattle Manager 

Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε από

παιδιών λυκείου από τη Σκωτία στα πλαίσια του

Apps For Good που διεξήχθη το 2013 στη Μεγάλη

κερδίζοντας βραβεία σε αρκετές κατηγορίες

συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού

τελειοποιήθηκε προκειμένου να βγει στην αγορά για android

εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να διαβάζει και να αποθηκεύει

ετικέτας της κάθε αγελάδας του κοπαδιού. 

κτηνοτρόφος μπορεί να δει και να του επισημαίνονται

που αφορούν το κοπάδι του, όπως για παράδειγμα

Apps for Good, 2014)  
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δημιουργήθηκε από μια ομάδα 

πλαίσια του διαγωνισμού 

στη Μεγάλη Βρετανία, 

κατηγορίες. Επίσης σε 

ανάπτυξης λογισμικού Novoda, η 

android και iOS 

και να αποθηκεύει στοιχεία, 

επισημαίνονται σημαντικές 

παράδειγμα ημερομηνία 
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Εικόνα

 

 

Tambero

διατίθεται

μπορεί

χρήσιμες

αποθηκεύσει στοιχεία και να

πάχυνση της εκάστοτε αγελάδας

δυνατότητα πρόβλεψης των καιρικών

υφίσταται η κτηνοτροφική μονάδα

πως η συγκεκριμένη εφαρμογή

Λατινική Αμερική γενικότερα
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5.9.2  Cattle Breeding Calculator 

Η εταιρεία R3 Consulting δημιούργησε

συγκεκριμένη android εφαρμογή προκειμένου

αποθηκεύσει ο κτηνοτρόφος τη διάρκεια της

αγελάδας από τη στιγμή του ζευγαρώματος

Consulting, 2012)  

 

Εικόνα  46: Εφαρμογή Cattle Breeding Calculator
 

5.9.3  Tambero 

Η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού από την

Tambero  δημιούργησε την ομότιτλη εφαρμογή

διατίθεται για όλα τα λειτουργικά συστήματα

μπορεί να διαχειριστεί το κοπάδι του 

χρήσιμες ημερομηνίες που το αφορούν. Επίσης

και να κάνει μετρήσεις για την παραγωγή γάλακτος

εκάστοτε αγελάδας ξεχωριστά. Τέλος η εφαρμογή διαθέτει

πρόβλεψης των καιρικών συνθηκών που θα υπάρξουν στην

κτηνοτροφική μονάδα. (Tambero, 2015) Αξίζει να σημειωθεί

συγκεκριμένη εφαρμογή κέρδισε πολλές διακρίσεις στην Αργεντινή

Αμερική γενικότερα.  
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δημιούργησε τη 

προκειμένου να 

διάρκεια της κύησης της 

του ζευγαρώματος. (R3 

Calculator 

 

από την Αργεντινή 

ομότιτλη εφαρμογή που 

συστήματα. Ο χρήστης 

κοπάδι του αποθηκεύοντας 

αφορούν Επίσης μπορεί να 

παραγωγή γάλακτος και την 

εφαρμογή διαθέτει και επιπλέον 

στην περιοχή που 

να σημειωθεί το γεγονός 

στην Αργεντινή και την 
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την

μέσω

συγκρίνει

συγκεκριμένα

παραγωγικότητα της εκάστοτε

της εγκυμοσύνης και της πάχυνσή

και οικονομικά στοιχεία που

απαιτούνται για τη διατήρηση

φροντίδα και τη σίτισή της.

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Εικόνα  47: Εφαρμογή Tambero 

5.9.4  Uniform 

Η ολλανδική εταιρεία UNIFORM-Agri

την εφαρμογή για android συσκευές Uniform

μέσω της εφαρμογής μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύ

συγκρίνει στοιχεία που σχετίζονται με το κοπάδι

συγκεκριμένα, στοιχεία που αναφέρονται στην υγεία

της εκάστοτε αγελάδας, έλεγχος της θερμότητας αυτής

πάχυνσής της. Τέλος ο κτηνοτρόφος μπορεί να

στοιχεία που αναφέρονται στα καθημερινά έξοδα 

διατήρηση μιας αγελάδας, όπως για παράδειγμα 

. (Uniform-agrι, 2015)  
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Agri δημιούργησε 

Uniform. Ο χρήστης 

συλλέγει αποθηκεύσει και να 

κοπάδι του. Πιο 

αναφέρονται στην υγεία και την 

αυτής, κατάσταση 

κτηνοτρόφος μπορεί να αποθηκεύσει 

καθημερινά έξοδα και έσοδα που 

παράδειγμα την ιατρική της 
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(Swissgenetics, 2015) Με αυτό

αγελάδας, όπως για παράδειγμα

την κατάσταση εγκυμοσύνης

γεννήσει. Στη συνέχεια ακολουθούν

δυνατότητες της συγκεκριμένης
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5.9.5  Smart Cow 

Η ελβετική εταιρεία Swissgenetics δημιούργησε

εφαρμογή Smart Cow για iOS και android

χρήστης αφού δημιουργήσει το δικό του

εγγράφει τις αγελάδες από το κοπάδι του

στοιχεία τους τα οποία μπορεί να τα

Με αυτό τον τρόπο ο κτηνοτρόφος έχει τα στοιχεία

για παράδειγμα την παρούσα θερμοκρασία της. Επίσης καταγράφει

εγκυμοσύνης της αγελάδας και τον χρόνο που υπολείπεται

συνέχεια ακολουθούν εικόνες που οπτικοποιούν μερικές

συγκεκριμένης εφαρμογής. 

Εικόνα  49: Εφαρμογή Smart Cow 
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δημιούργησε την 

droid εφαρμογές. Ο 

δικό του λογαριασμό, 

κοπάδι του μαζί με τα 

μπορεί να τα ανανεώνει. 

έχει τα στοιχεία της εκάστοτε 

της Επίσης καταγράφει και 

υπολείπεται για να 

οπτικοποιούν μερικές από τις 
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το κάνει στο άμεσο μέλλον Ε

να χρησιμοποιήσουν οι μελισσοκόμοι

μελισσοκομίας, προκειμένου

εφαρμογή παρακολουθεί τις

βέλτιστη λήψη αποφάσεων προκειμένου

παραγόμενων μελισσοκομικών

κόστους. (TERRA SPATIUM

 

5.11  Εφαρμογές

 

 

δημιουργός

Ευρωπαϊκής

for

είναι

πώλησης, που επιτρέπει στους

λιανικές πωλήσεις. Παρέχει όλες

ξεκινώντας με την εγγραφή του

πελάτες να αξιολογήσουν τους

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

5.10  Εφαρμογές στη μελισσοκομία 

 

5.10.1  Mibeez 

Η ελληνική εταιρεία TERRA SPATIUM

δημιούργησε τη συγκεκριμένη εφαρμογή

του 7th Framework Program for Research

Technological Development της Ευρωπαϊκής

Η οmiBeez δεν βγήκε ακόμα στην αγορά, αλλά

άμεσο μέλλον. Είναι μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη που θα

οι μελισσοκόμοι κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων

προκειμένου να βοηθηθούν στη διαχείριση της παραγωγής

παρακολουθεί τις μέλισσες και δίνει συμβουλές στον μελισσοκόμο

αποφάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποσότητα και η

μελισσοκομικών προϊόντων, καθώς και η μείωση του χρόνου

SPATIUM SA, 2016)  

Εφαρμογές εμπορίας και προώθησης γεωργικών προϊόντων

5.11.1  Emporia 

Η ελληνική εταιρεία HYPERTECH S.A.

δημιουργός της Emporia, στα πλαίσια του

Ευρωπαϊκής Ένωσης με το όνομα 7th Framework

for Research and Technological Development

είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης

επιτρέπει στους αγρότες να συμμετάσχουν σε απευθείας

αρέχει όλες τις κλασικές λειτουργίες της ηλεκτρονικής

εγγραφή του εκάστοτε χρήστη. Επίσης επιτρέπεται

αξιολογήσουν τους παραγωγούς, καθώς και τα προϊόντα αυτών
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SPATIUM SA, 

φαρμογή στα πλαίσια 

Research and 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

αγορά αλλά πρόκειται να 

εργαλειοθήκη που θα μπορούσαν 

των δραστηριοτήτων της 

διαχείριση της παραγωγής. Η 

στον μελισσοκόμο για τη 

ποσότητα και η ποιότητα των 

μείωση του χρόνου και του 

γεωργικών προϊόντων 

HYPERTECH S.A., είναι ο 

πλαίσια του project της 

Framework Program 

Development. Η εφαρμογή 

ηλεκτρονικής διαχείρισης λιανικής 

σε απευθείας σύνδεση σε 

της ηλεκτρονικής αγοράς 

επιτρέπεται στους τελικούς 

αυτών.  
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Υπό την έννοια αυτή

κεντρικό σημείο αναφοράς 

ακόμα χαρακτηριστικό που θα

ακόμα, είναι η άμεση αλληλεπίδραση

καταναλωτών με αξιολογήσεις

εφαρμόσει αποτελεσματικές

(Hypertech, 2016)  

 

 

Ένωσης

εφαρμογές

εταιρεία

Πρόκειται

χάσμα παραγωγού και καταναλωτή

μεγάλης διατροφικής αξίας

συγκεκριμένα, η εφαρμογή

καινοτομήσουν με συστήματα

ευρύτερη περιοχή προκειμένου

καταναλωτές. 
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έννοια αυτή η πλατφόρμα συγκεντρώνει πληροφορίες

αναφοράς τους καταναλωτές προκειμένου να τους είναι χρήσιμη

χαρακτηριστικό που θα έχει η εφαρμογή, λόγω του ότι δεν βγήκε

άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των γεωργών και

αξιολογήσεις και επικοινωνία. Τέλος θα επιτρέπει στον

αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης πελατειακών

5.11.2  Agrifoodie 

Στα πλαίσια του προγράμματος  FP7 της

Ένωσης, όπως και μερικές από τις προαναφερθείσες

εφαρμογές, δημιουργήθηκε και η συγκεκριμένη

εταιρεία EnviCons Srl είναι αυτή που την

Πρόκειται για μια εφαρμογή που επιδιώκει να

παραγωγού και καταναλωτή που κατοικούν σε σχετικά κοντινές αποστάσεις

διατροφικής αξίας αγροτικά προϊόντα. (EnviCons Srl

εφαρμογή Agrifoodie θα βοηθήσει τους μικροκαλλιεργητές

συστήματα άμεσης πώλησης, προωθώντας τα προϊόντα

περιοχή προκειμένου να επωφεληθούν της εγγύτητάς τους με

Εικόνα  50:  Εφαρμογή  Agrifoodie 
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πληροφορίες και έχει ως 

να τους είναι χρήσιμη. Ένα 

ότι δεν βγήκε στην αγορά 

γεωργών και των τελικών 

επιτρέπει στον αγρότη να 

πελατειακών σχέσεων. 

της Ευρωπαϊκής 

από τις προαναφερθείσες 

συγκεκριμένη. Η ιταλική 

αυτή που την ανέπτυξε. 

επιδιώκει να καλύψει το 

κοντινές αποστάσεις, για 

Srl, 2015) Πιο 

τους μικροκαλλιεργητές να 

τα προϊόντα τους στην 

με τους τελικούς 
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6.  Στατιστικά στοιχεία  

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

τη χρήση των mobile applications γενικότερα καθώς και άλλων στοιχείων γύρω από τις 

τάσεις που δημιουργούνται στο συγκεκριμένο τομέα παγκοσμίως. Επίσης θα παρατεθεί 

μια έρευνα του αμερικάνικου portal PrecisionAg, μέλος του Croplife Media Group, για 

τη χρήση εφαρμογών γεωργίας ακριβείας μέσω κινητών συσκευών (smartphones and 

tablets). 

 

6.1  Γενικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση των mobile - apps 

 

Στοιχεία που διέπουν τη χρήση των smartphones, των tablets, των υφιστάμενων 

διαθέσιμων εφαρμογών (applications), καθώς και των καινοτομιών που θα 

διαμορφώσουν το άμεσο μέλλον στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

παγκοσμίως, αποτελούν ζητήματα που θα αναλυθούν στη συγκεκριμένη υποενότητα. 

Τα συγκεκριμένα στοιχεία όπου θα γίνει αναφορά έχουν παρθεί από το στατιστικό 

portal statista.com. 

Στο πρώτο διάγραμμα που ακολουθεί αντικατοπτρίζεται η πρόβλεψη για τον 

αριθμό των χρηστών smartphone από το 2014 έως το 2019, σύμφωνα με έρευνα που 

έγινε από το Associated Press σε συνεργασία με το portal eMarketer. Παρατηρούμε πως 

ο αριθμός των χρηστών smartphone προβλέπεται να φτάσει τα 2,08 δισεκατομμύρια το 

2016, ενώ αναμένεται συνεχόμενη αύξηση αυτών τα επόμενα χρόνια. 

Σε αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποίησε το eMarketer  για τους χρήστες 

tablet αυτή τη φορά, προβλέπεται ανάλογη σταδιακή αύξηση στον αριθμό τους, 

φτάνοντας από τους περίπου 600.000.000 χρήστες το 2013, στα 1,5 δισεκατομμύρια 

χρήστες το 2019. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να επισημανθεί η διείσδυση των 

συγκεκριμένων συσκευών στην καθημερινότητα μεγάλου μέρους του παγκόσμιου 

πληθυσμού και η παράλληλη προσπάθεια που αναδεικνύεται για τη δημιουργία όλο και 

περισσότερων εφαρμογών, προκειμένου να καλυφθούν οι πολυποίκιλες ανάγκες των 

πολυάριθμων χρηστών. 
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Διάγραμμα  1: Ο αριθμός

2019 (πηγή: http://www.statista.com/statistics/330695/number

worldwide/) 

 

Διάγραμμα  2: Ο αριθμός

(πηγή: http://www.statista.com/statistics/377977/tablet

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Ο αριθμός των χρηστών smartphone παγκοσμίως από

http://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone

Ο αριθμός των χρηστών tablet  παγκοσμίως από το

http://www.statista.com/statistics/377977/tablet-users-worldwide
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παγκοσμίως από το 2014 - 

smartphone-users-

 
από το 2014 - 2019 

worldwide-forecast/) 
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Σύμφωνα με την Google

Android Market το Δεκέμβριο

εκατομμύρια εφαρμογές για συσκευές

Σύμφωνα με την Apple

Ιούλιο του 2008, επιτρέποντας

εφαρμογές για τις συγκεκριμένες

εκατομμύρια εφαρμογές. 

Από τα παραπάνω αντικατοπτρίζεται

εφαρμογών  προκειμένου να καλυφθούν

μεγάλου όγκου των χρηστών

παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται

 

Διάγραμμα  3: Ο αριθμός

από τον Δεκέμβριο του 2009 έως

(πηγή: http://www.statista.com/statistics/266210/number
the-google-play-store/) 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Google, το Google Play Store το οποίο πρωτοσυστήθηκε

το Δεκέμβριο του 2009, το Νοέμβριο του 2015 

εφαρμογές για συσκευές Android. 

Apple, το Apple App Store που πρωτοδημιουργήθηκε

επιτρέποντας στους κατόχους i-phone και i-pad 

τις συγκεκριμένες συσκευές, τον Ιούνιο του 2015 

παραπάνω αντικατοπτρίζεται η αυξανόμενη τάση στη

προκειμένου να καλυφθούν οι τεράστιες όπως προαναφέραμε

χρηστών που στρέφονται στην αγορά smartphones

στοιχεία απεικονίζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν. 

Ο αριθμός των διαθέσιμων εφαρμογών από το Google

του 2009 έως το Νοέμβριο του 2015 

http://www.statista.com/statistics/266210/number-of-available-applications
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οποίο πρωτοσυστήθηκε ως 

του 2015 διέθεται 1,8 

πρωτοδημιουργήθηκε τον 

 να κατεβάζουν 

του 2015 διέθεται 1,5 

αυξανόμενη τάση στη δημιουργία 

προαναφέραμε ανάγκες του 

smartphones και tablets. Τα 

 

 

Google Play Store 

applications-in-



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα
 

Διάγραμμα  4: Ο αριθμός

τον Ιούλιο του 2008 

(πηγή:http://www.statista.com/statistics/263795/number

apple-app-store/) 

 

Στο τελευταίο διάγραμμα

έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία

εταιρειών τεχνολογίας από

ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικ

περισσότεροι συμφωνούν ότι

να διαδραματίζουν σημαντικό

Εν κατακλείδι όλα

αναδεικνύουν τον καθοριστικό

(applications) στην καθημερινότητα

τεχνολογικές εξελίξεις των επόμενων
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Ο αριθμός των διαθέσιμων εφαρμογών του Apple

του 2008 έως τον Ιούνιο του

http://www.statista.com/statistics/263795/number-of-available-apps

διάγραμμα αυτής της υποενότητας θα αναφερθούμε

διεξήγαγε η εταιρεία IBM. Ζήτησε από 5247 διευθύνοντα

τεχνολογίας από 70 χώρες, να απαντήσουν στο ποια τεχνολογία

ιδιαίτερα σημαντική μέσα στα επόμενα τρία με πέντε

συμφωνούν ότι το cloud computing και οι mobile λύσεις 

ουν σημαντικό ρόλο. 

κατακλείδι όλα τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρθηκαν

τον καθοριστικό ρόλο που πρόκειται να παίξουν οι mobile

στην καθημερινότητα του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς

εξελίξεις των επόμενων χρόνων.  
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Apple App Store από 

Ιούνιο του 2015 

apps-in-the-

θα αναφερθούμε σε μια 

διευθύνοντα στελέχη 

ποια τεχνολογία πιστεύουν 

τρία με πέντε χρόνια. Οι 

ς  θα συνεχίσουν 

αναφέρθηκαν παραπάνω 

mobile εφαρμογές 

καθώς και στις 
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Το γεγονός αυτό καθιστά

mobile applications που απευθύνονται

πρωτογενή τομέα, λόγω του ότι

ποικίλες εργασίες τους 

 

Διάγραμμα  5: Οι τεχνολογίες

σύμφωνα με τους c-level executives

(πηγή: http://www.statista.com/statistics/263795/number

apple-app-store/) 
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γεγονός αυτό καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάπτυξη περισσότερων

που απευθύνονται στους επαγγελματίες που ασχολούνται

λόγω του ότι θα αποτελούν ένα σύγχρονο και πολύτιμο

Οι τεχνολογίες που πρόκειται να διαμορφώσουν το

executives εταιρειών τεχνολογίας από 70 χώρες

http://www.statista.com/statistics/263795/number-of-available-apps
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ανάπτυξη περισσότερων 

που ασχολούνται με τον 

και πολύτιμο εργαλείο στις 

 

διαμορφώσουν το άμεσο μέλλον 

χώρες 

apps-in-the-
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Το αμερικάνικο portal

Group, πραγματοποίησε έρευνα

μέσω κινητών συσκευών (smartphones

αποτελούνταν από 14 ερωτήσεις

συνδρομητές του PrecisionAg eNews

τα 44 χρόνια. (Hopkins, 2013)

Σύμφωνα με την έρευνα

υπόλοιπο 46%  χρησιμοποιεί

πρωτιά για την Apple υπάρχει

ερωτηθέντων χρησιμοποιεί  

σύστημα Android. Επίσης οι

πιο χρησιμοποιούμενη εφαρμογή

καθώς και την FieldView

(Hopkins, 2013) Τα παραπάνω

ακολουθούν. 

 

Διάγραμμα  6:  Οι περισσότερο

με το λειτουργικό τους σύστημα

(πηγή: http://www.precisionag

Mobile-Internet-Usage-Survey

46%

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

6.2  Έρευνα του portal PrecisionAg 

 

portal PrecisionAg το οποίο αποτελεί μέρος του 

πραγματοποίησε έρευνα για τη χρήση των εφαρμογών  γεωργίας

smartphones και tablets) στις Ηνωμένες Πολιτείες

από ερωτήσεις η οποία στάλθηκε σε περισσότερους

PrecisionAg eNews. Ο μέσος όρος της ηλικίας των ερωτη

(Hopkins, 2013) 

με την έρευνα το 54%  των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί

χρησιμοποιεί smartphone με λειτουργικό σύστημα Android

υπάρχει και στη χρήση των συσκευών tablet, όπου

χρησιμοποιεί  iPad και το υπόλοιπο ποσοστό αυτών tablet

Επίσης οι συνδρομητές του PrecisionAg eNews, ανέδειξαν

χρησιμοποιούμενη εφαρμογή την Connected Farm με 31%,  την JD Link  

FieldView και Mobile Farm Manager με 24% και 1

Τα παραπάνω στοιχεία απεικονίζονται στα διαγράμματα

Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες smartphone συσκευές

τους σύστημα σύμφωνα με τους συνδρομητές του PrecisionAg

precisionag.com/wp-content/uploads/2013/12/2013-Precision

Survey-Executive-Summary.pdf) 

54%
iPhone

Android 

smartphone
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μέρος του CropLife Media 

εφαρμογών γεωργίας ακριβείας 

Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα 

περισσότερους από 11.000 

ηλικίας των ερωτηθέντων ήταν 

χρησιμοποιεί iPhone και το 

Android. Αντίστοιχη 

, όπου το 63% των 

tablet με λειτουργικό 

, ανέδειξαν ως την 

την JD Link  με 28%, 

και 17% αντίστοιχα. 

στα διαγράμματα που 

 

συσκευές ανάλογα 

PrecisionAg eNews 

Precision-Ag-

iPhone

Android 

smartphone
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Διάγραμμα  7:  Οι περισσότερο

λειτουργικό τους σύστημα σύμφωνα

(πηγή: http://www.precisionag

Mobile-Internet-Usage-Survey

Διάγραμμα  8:  Τα 

applications σύμφωνα με τους

(πηγή: http://www.precisionag

Mobile-Internet-Usage-Survey

 

 

37%
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25%

30%

35%

Connected Farm
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Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες tablet συσκευές ανάλογα

σύστημα σύμφωνα με τους συνδρομητές του PrecisionAg

precisionag.com/wp-content/uploads/2013/12/2013-Precision

Survey-Executive-Summary.pdf) 

 

 περισσότερο χρησιμοποιούμενα mobile

σύμφωνα με τους συνδρομητές του PrecisionAg eNews 

precisionag.com/wp-content/uploads/2013/12/2013-Precision

Survey-Executive-Summary.pdf) 

63%

iPad

Android tablet

Connected Farm JD Link Field View Mobile Farm 

Manager
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συσκευές ανάλογα με το 

PrecisionAg eNews  

Precision-Ag-

 

mobile agriculture 

Precision-Ag-

Android tablet

Mobile Farm 

Manager



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα 64 
 

Κάποια άλλα σημαντικά στατιστικά στοιχεία από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι 

το ότι το 72% των ερωτηθέντων απάντησαν πως συμφωνούν απόλυτα πως η χρήση των 

περισσότερων mobile applications γεωργίας ακριβείας βελτιώνουν την ποιότητα των 

εργασιών τους. Επίσης το 40% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως χρησιμοποιούν τις 

mobile συσκευές τους 1 με 5 ώρες την εβδομάδα για εργασίες γεωργίας ακριβείας, ενώ 

το 31% αυτών πως τις χρησιμοποιούν 6 με 10 ώρες την εβδομάδα. (Hopkins, 2013)  

Θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφερθούν τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας 

λόγω του ότι διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια αναπτυγμένη 

χώρα η οποία κατά κόρον αποτελεί τον πρωτοπόρο των τεχνολογικών εξελίξεων 

παγκοσμίως και οι πολίτες της εφαρμόζουν συνήθως πρώτοι τις νέες τεχνολογίες στην 

καθημερινότητά τους. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι μεγάλες καλλιεργητικές 

εκτάσεις που έχει ενδείκνυνται για τη χρήση συγκεκριμένων mobile agriculture 

applications, η γνώμη των αγροτών της χώρας αυτής αποτελεί γνώμονα για τις όποιες 

εξελίξεις αναμένονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα
 

7.  Οργανισμοί και φορείς

 

7.1.1  Διεθνής

 

and

διακρατικός

μέρη

του επιπέδου

χωρών, η εξασφάλιση και βελτίωση

γεωργικών πόρων και η βελτίωση

και αλιευτικών πληθυσμών με

παγκόσμιας οικονομίας. Προκειμένου

μια υπηρεσία πληροφοριών που

διατροφή, τη γεωργία, την αλιεία

αναπτύσσει δράση σε εθνικό

της παραγωγής, του εμπορίου

γεωργίας και της αλιείας. Τέλος

ανήκουν στην οργάνωση. (FAO, n.d.)

Στα πλαίσια υλοποίησης

δραστηριοτήτων, η Διεθνής

άλλων και  προγράμματα που

 Κατ' αρχάς με τη

Πληροφοριακό Σύστημα για

βοηθήσει όσους ασχολούνται

και έγκαιρα τις πληροφορίες

Πληροφοριακό Σύστημα που

προσδιορίζει τη διεθνή αγροτική

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Οργανισμοί και φορείς που ενισχύουν την ανάπτυξη

αγροτικό τομέα  

 

7.1  Παγκόσμιοι οργανισμοί 

Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας  -  FAO

 Η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας

and Agriculture Organization - FAO) είναι

διακρατικός οργανισμός που αποτελείται από

μέρη. Στόχος της συγκεκριμένης οργάνωσης είναι

του επιπέδου διατροφής των κατοίκων των αναπτυσσόμενων

εξασφάλιση και βελτίωση των συστημάτων παραγωγής και δι

η βελτίωση των συνθηκών ζωής των αγροτικών, κτηνοτροφικών

πληθυσμών, με απώτερο σκοπό τη συμβολή τους στην ανάπτυξη

οικονομίας Προκειμένου να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι σ

πληροφοριών που συγκεντρώνει στοιχεία και στατιστικές σχετικά

γεωργία την αλιεία και τη δασοκομία σε παγκόσμιο επίπεδο

νικό και διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση όλων

του εμπορίου, της συντήρησης και της μεταφοράς των προϊόντων

αλιείας. Τέλος προσφέρει τεχνική βοήθεια στα κράτη μέ

(FAO, n.d.) 

υλοποίησης των παραπάνω στόχων μέσω των συγκεκριμένων

η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας ανέπτυξε

που σχετίζονται στην ανάπτυξη ΤΠΕ στον αγροτικό

με τη συνέργεια της FAO, δημιουργήθηκε

Σύστημα για τον αγροτικό χώρο με το όνομα AGRIS, 

ασχολούνται με τη γεωργία και με συναφείς επιστήμες 

τις πληροφορίες που χρειάζονται. Πρόκειται για

ύστημα που διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών

ροτική βιβλιογραφία.  
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την ανάπτυξη ΤΠΕ στον 

FAO 

Τροφίμων και Γεωργίας (Food 

είναι ένας διεθνής 

ελείται από 194 χώρες - 

οργάνωσης είναι η βελτίωση 

κατοίκων των αναπτυσσόμενων 

παραγωγής και διανομής των 

αγροτικών, κτηνοτροφικών 

τους στην ανάπτυξη της 

συγκεκριμένοι σκοποί διατηρεί 

στατιστικές σχετικά με τη 

παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης 

βελτίωση όλων των πλευρών 

μεταφοράς των προϊόντων της 

στα κράτη μέλη τα οποία 

μέσω των συγκεκριμένων 

Γεωργίας ανέπτυξε μεταξύ 

ΤΠΕ στον αγροτικό τομέα. 

δημιουργήθηκε ένα διεθνές 

 προκειμένου να 

 να βρουν άμεσα 

Πρόκειται για ένα ανοικτό 

ανταλλαγή πληροφοριών και 
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Επί πλέον σημαντική

επιτυχία του συστήματος, ν

αναπτυσσόμενες χώρες.  

Σήμερα το βιβλιογραφικό

7.000.000 βιβλιογραφικές αναφορές

και συνδέσεις με σχετικές πηγές

είναι να βελτιωθεί η προσβασιμότητα

διαδίκτυο. (AGRIS, n.d.)  

Ένα άλλο πρόγραμμα

Systems in Agricultural Science and Technology, 

2005 - 2010. Συνεργάστηκαν

Agriculture Organization -

(DfID), μια κυβερνητική υπηρεσία

της προσβασιμότητας των 

σε ψηφιακές πληροφορίες και

Programme, 2010)  

 

7.1.2  Asian Federation for Information Technology in Agriculture

 

Πληροφορίας

γεωργίας

Συστημάτων

Ασίας

προωθεί δράσεις και πραγματοποιεί

νέων τεχνολογιών στη γεωργία

αιγίδα της AFITA έλαβε χώρα

Economic and Sustainable Agricultural Systems
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σημαντική είναι η προσπάθεια που γίνεται και εκεί

συστήματος, να φέρει σε επαφή με ίσους όρους ανεπτυγμένες

το βιβλιογραφικό σύστημα AGRIS περιέχει περισσότερες

βιβλιογραφικές αναφορές για τη γεωργική έρευνα και την τεχν

με σχετικές πηγές και πληροφορίες. Ουσιαστικός σκοπός

βελτιωθεί η προσβασιμότητα των γεωργικών πληροφοριών που διατίθενται

πρόγραμμα με το όνομα FAO-DFID programme on Information 

Systems in Agricultural Science and Technology, πραγματοποιήθηκε

Συνεργάστηκαν η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας

- FAO) και το Department for International

κυβερνητική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό

 αναπτυσσόμενων χωρών, ως επί το πλείστον

και γνώσεις που άπτονται του αγροτικού χώρου

Asian Federation for Information Technology in Agriculture

 Η Ασιατική Ομοσπονδία για την Τεχνολο

Πληροφορίας στη Γεωργία έχει ως σκοπό την ενίσχυση

γεωργίας μέσω της διείσδυσης των Π

υστημάτων σε αυτή, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμεν

Ασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος

πραγματοποιεί συνέδρια για τη διάδοση της σημασίας

τεχνολογιών στη γεωργία. Το τελευταίο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε

έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2014, με τίτλο "

Economic and Sustainable Agricultural Systems". (AFITA, n.d.) 
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εται και εκεί έγκειται η 

ανεπτυγμένες και 

περισσότερες από 

και την τεχνολογία, καθώς 

Ουσιαστικός σκοπός του AGRIS 

ν που διατίθενται στο 

DFID programme on Information 

πραγματοποιήθηκε την πενταετία 

Γεωργίας (Food and 

International Development 

σκοπό τη βελτίωση 

το πλείστον της Αφρικής, 

αγροτικού χώρου. (FAO-DFID 

Asian Federation for Information Technology in Agriculture  -  AFITA 

για την Τεχνολογία της 

σκοπό την ενίσχυση της 

Πληροφοριακών 

αναπτυσσόμενες χώρες της 

ο συγκεκριμένος στόχος  

της σημασίας εισχώρησης 

πραγματοποιήθηκε υπό την 

"ICT's for future 
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7.1.3  Agricultural

 

Ο συγκεκριμένος οργανισμός

προγράμματα που βελτιώνουν

τεχνολογιών, από μικροκαλλιεργητές

Δύο φορές το χρόνο

προτάσεων για την υιοθέτηση

αξιολόγησης των προτάσεων

πρόταση που συγκεντρώνει τη

 

7.1.4  Global

στήριξη

περιφερειακό

συλλογική

εφαρμογή

διαδικασία. Σήμερα το GFAR

καινοτομίας, στην οποία έχουν

αγρότες, για τους οποίους συγκροτήθηκε

 

 

7.2.1  European Federation for Information Technology in Agriculture

 

Πληροφορίας

διευκολύνει

στην ανάπτυξη

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

Agricultural Technology Adoption Institute  -  ATAI

συγκεκριμένος οργανισμός έχει ως στόχο να αναπτύξει κα

που βελτιώνουν την υιοθέτηση και την επικερδή χρήση

μικροκαλλιεργητές της νότιας Ασίας και της υποσαχάριας

το χρόνο ο ATAI διεξάγει διαγωνισμούς προσέλκυσης

την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα

ροτάσεων διαρκεί οχτώ εβδομάδες, προκρίνεται και

συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. (ATAI, n.d.)  

Global Forum on Agricultural Research  -  GFAR

 

Το φόρουμ αυτό δημιουργήθηκε το 1996

στήριξη των εταίρων που το απαρτίζουν

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, ώστε να ξεκινήσει

συλλογική προσπάθεια για την ανάπτυξη, την έρευνα

εφαρμογή νέων τεχνολογιών κατά την αγροτική

GFAR αποτελεί ουσιαστικά μια παγκόσμια κοινότητα

στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι και

οποίους συγκροτήθηκε και το συγκεκριμένο φόρουμ. 

7.2  Ευρωπαϊκοί οργανισμοί 

European Federation for Information Technology in Agriculture

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την Τεχνολογία

Πληροφορίας στη Γεωργία, έχει ως αποστολή

διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών

στην ανάπτυξη των γνώσεων στον τομέα των Τεχνολογιών
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ATAI  

αναπτύξει και να δοκιμάσει   

επικερδή χρήση των νέων 

της υποσαχάριας Αφρικής.  

προσέλκυσης ερευνητικών 

αγροτικό τομέα. Η διαδικασία 

προκρίνεται και εφαρμόζεται η 

GFAR 

δημιουργήθηκε το 1996  με σκοπό τη 

απαρτίζουν σε εθνικό, 

ώστε να ξεκινήσει μια 

ανάπτυξη την έρευνα και την 

την αγροτική παραγωγική 

παγκόσμια κοινότητα αγροτικής 

ενδιαφερόμενοι και ιδιαίτερα οι 

 (GFAR, n.d.) 

European Federation for Information Technology in Agriculture  -  EFITA 

για την Τεχνολογία της 

ως αποστολή της να 

πληροφοριών και εμπειριών και 

τομέα των Τεχνολογιών  
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Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Ο λόγος που το επιδιώκει

ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων

διείσδυση και χρήση των ΤΠΕ

περιβάλλοντος. Με συνεχόμενες

προσπαθεί να επιτύχει τους ανωτέρω

 

Σκοπός της συγκεκριμένης συνεργασίας

δημιουργηθούν νέα εθνικά

Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την

συνεργασία ICT-AGRI υποστηρίζει

τεχνολογιών, προκειμένου να

βιώσιμης και φιλικής προς το

Μαΐου 2009 και έτρεξε για

ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου

τέλος του 2017. (Thysen, 2015 )

Μέχρι στιγμής πενήντα

για την ανάπτυξη πρωτοτύπων

περνώντας στο δεύτερο στάδιο

ανάπτυξη τους μέσα στις αγροτικές
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και Επικοινωνίας στον αγροτικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που το επιδιώκει είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

αγροτικών προϊόντων, μέσω της ευαισθητοποίησης για την

χρήση των ΤΠΕ, στον τομέα της γεωργίας, των τροφίμων

Με συνεχόμενες δράσεις και συνέδρια η ομοσπονδία

επιτύχει τους ανωτέρω στόχους της. 

 

7.2.2  ICT  -  AGRI 

Το ICT-AGRI (Information and 

Technology in Agriculture), είναι μια

ευρωπαϊκή συνεργασία, που στοχεύει στην

έρευνας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

περαιτέρω προώθηση των ΤΠΕ στον αγροτικό

συγκεκριμένης συνεργασίας είναι να στηριχθούν τα υπάρχοντα

νέα εθνικά ερευνητικά προγράμματα των κρατών

για την ανάπτυξη των ΤΠΕ στην γεωργία. 

υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή

προκειμένου να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής

φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας. Το ICT-AGRI 1, 

έτρεξε για 65 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2014, ενώ το

Ιανουαρίου 2014 και αναμένεται να διαρκέσει για 4 χρόνια

, 2015 )  

ενήντα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το ICT-AGRI

ανάπτυξη πρωτοτύπων και 18 έργα από αυτά έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί

δεύτερο στάδιο, για τον έλεγχο τους ως έξυπνες εφαρμογ

αγροτικές επιχειρήσεις. 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ανταγωνιστικότητας των 

ευαισθητοποίησης για την περαιτέρω 

γεωργίας των τροφίμων και του 

η ομοσπονδία EFITA  

 Communication 

μια νέα σχετικά 

στοχεύει στην ενίσχυση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ΤΠΕ στον αγροτικό χώρο. 

στηριχθούν τα υπάρχοντα και να 

τών μελών της 

γεωργία. Ουσιαστικά η 

εφαρμογή σύγχρονων 

δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, 

1, ξεκίνησε την 1η 

ενώ το ICT-AGRI 2, 

διαρκέσει για 4 χρόνια, μέχρι το 

AGRI για 6 μήνες, 

έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, 

εφαρμογές και για την 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα
 

 

και βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας

προμήθειας τροφίμων, ζωοτροφών

διαχείριση των ουσιωδών φυσικών

δασοκομίας, σε αρμονία πάντα

Για την επίτευξη αυτού

ανάπτυξη ιδεών καινοτομίας

άλλες οργανώσεις) και βοηθά

αυτών.  

Ο λόγος που δρα με αυτή

γεφύρωση όσο το δυνατόν πιο

ΤΠΕ στη γεωργία και πρακτικής

έρευνας. (Agri- EIP) 

7.2.4  Agricultural

 

Προσπαθώντας να κατανοήσουν

γεωργία κοινωνικοί επιστήμονες

επέκτασης, με το όνομα Agricultural

συγκεκριμένα, λόγω του ότι

που αποτελείται από πολλούς

και αγρότες, το AKIS έρχεται

συστήματος αυτού. (AKIS, n.d.)

 Έχοντας δηλαδή ως

αγροτών σαν μια πολύτιμη

αγροτικό χώρο, το AKIS 

know - how για τον πρωτογενή
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7.2.3  EIP  -  AGRI 

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας

Γεωργική Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα

Innovation Partnership in Agriculture

δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αποσκοπεί στην προώθηση μιας ανταγωνιστικής

γεωργίας και δασοκομίας. Συμβάλλει στην εξασφάλιση μιας

τροφίμων ζωοτροφών και βιολογικών υλικών, καθώς και στην

ουσιωδών φυσικών πόρων στους τομείς της γεωργίας

αρμονία πάντα με το περιβάλλον.  

ξη αυτού του στόχου η EIP-AGRI φέρνει σε επαφή

καινοτομίας (αγρότες, συμβούλους, ερευνητές, επιχειρήσε

οργανώσεις και βοηθά στην οικοδόμηση συνεργασιών και συμπράξεων

που δρα με αυτή τη στρατηγική η συγκεκριμένη σύμπραξη

το δυνατόν πιο άμεσα του χάσματος  μεταξύ έρευνας για

ωργία και πρακτικής εφαρμογής των όποιων αποτελεσμάτων

 

Agricultural Knowledge and Innovation Systems

Προσπαθώντας να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της καινοτομίας

κοινωνικοί επιστήμονες ανέπτυξαν ένα νέο πρότυπο στον τομέα

Agricultural Knowledge and Information Systems

λόγω του ότι αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα γεωργικό σύστημα

ό πολλούς παράγοντες, οργανισμούς ή ιδρύματα, φορείς

έρχεται να ενισχύσει τους  δεσμούς μεταξύ των παραγόντων

(AKIS, n.d.) 

ως προτεραιότητα και βάση την εμπειρογνωμοσύνη

μια πολύτιμη πηγή για την ανάπτυξη των καινοτομιών

 επιδιώκει να δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο

τον πρωτογενή τομέα.  

Σελίδα 69 

Καινοτομίας για τη 

Βιωσιμότητα - European 

Agriculture (EIP-AGRI) 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012. 

ανταγωνιστικής, αειφόρας 

εξασφάλιση μιας σταθερής 

καθώς και στην αειφόρο 

τομείς της γεωργίας και της 

φέρνει σε επαφή φορείς για την 

ερευνητές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και 

συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ 

συγκεκριμένη σύμπραξη, είναι η 

μεταξύ έρευνας για την χρήση 

αποτελεσμάτων αυτής της 

Systems 

ητα της καινοτομίας στη 

στον τομέα της γεωργικής 

Systems - AKIS. Πιο 

γεωργικό σύστημα γνώσης 

ιδρύματα, φορείς, στελέχη 

μεταξύ των παραγόντων του 

εμπειρογνωμοσύνη των 

καινοτομιών πάνω στον 

κάποιο τρόπο ένα ενιαίο 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα
 

Μέσω αυτού του ενιαίου

μεταξύ των φορέων που το απαρτίζουν

χάραξη αγροτικής πολιτικής

Τα προγράμματα του 

προκειμένου να στηριχθεί η

παραγωγή, καθώς και να υπάρξουν

τους εμπλεκόμενους στον αγροτικό

 

7.2.5  

 

πρόγραμμα

της ευρωπαϊκής

πρόγραμμα

Agricultural Applications

Ο σκοπός του συγκεκ

επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού

αυξημένες πιθανότητες χρήσης

καλύπτουν τις σύγχρονες

επικεντρώθηκε κυρίως στη

λογισμικού από χώρες της

πρόγραμμα προσέφερε μεταξύ

μια εφαρμογή λογισμικού με

εκατομμυρίων ευρώ, σε 50 με

προκειμένου να αναπτύξουν εφαρμογές

Μερικές από τις εφαρμογές

αναφέρθηκαν και στην παρούσα

emporia. Μερικές από τις προαναφερθείσες

άλλες πρόκειται να βγουν στο

 

Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα 

αυτού του ενιαίου αγροτικού συστήματος με τους ενισχυμένους

φορέων που το απαρτίζουν, επιδιώκει να υπάρξει μια όσο το δυνατόν

πολιτικής. 

προγράμματα του AKIS συγκροτούνται από θεσμικά όργανα και

στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία γύρω από την

καθώς και να υπάρξουν υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

εμπλεκόμενους στον αγροτικό τομέα. 

7.2.5  7th Framework Program for Research and 

Technological Development  -  FP7 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε το

πρόγραμμα για την τεχνολογική ανάπτυξη σε πολλούς

της ευρωπαϊκής οικονομίας, υποκατηγορία του οποίου

πρόγραμμα με την ονομασία Future Internet Enabled 

Agricultural Applications.  

του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η προσέλκυση μικρομεσαίων

ανάπτυξης λογισμικού για τη δημιουργία εφαρμογών οι οποίες

πιθανότητες χρήσης στον αγροτικό τομέα γενικότερα, λόγω

σύγχρονες ανάγκες των αγροτών. Το συγκεκριμένο

κυρίως στη προσέλκυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων

μεταξύ 50.000 και 150.000 €, για κάθε επιχείρηση

λογισμικού με προοπτικές, φθάνοντας συνολικά το ποσό

σε 50 με 60 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάπτυξης

αναπτύξουν εφαρμογές για τον γεωργικό τομέα. (FP7 - 

από τις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν μέσω του συγκεκριμένου

και στην παρούσα εργασία, όπως το agrivi, agrifoodie

Μερικές από τις προαναφερθείσες εφαρμογές βρίσκονται ήδη στην

στο εγγύς μέλλον.  
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τους ενισχυμένους δεσμούς 

μια όσο το δυνατόν κοινή 

θεσμικά όργανα και οργανισμούς 

γύρω από την αγροτική 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 

Framework Program for Research and  

οργάνωσε το παραπάνω 

ανάπτυξη σε πολλούς τομείς 

υποκατηγορία του οποίου είναι το 

Future Internet Enabled 

προσέλκυση μικρομεσαίων 

εφαρμογών οι οποίες θα έχουν 

γενικότερα λόγω του ότι θα 

ο συγκεκριμένο project 

επιχειρήσεων ανάπτυξης 

και των Βαλκανίων. Το 

κάθε επιχείρηση που πρότεινε 

συνολικά το ποσό των 5,5 

επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού 

 ICT, n.d.) 

του συγκεκριμένου project 

agrifoodie, mibeez και 

βρίσκονται ήδη στην αγορά και 
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7.3.1  Hellenic Association of Information and Communication 

Technology in Agriculture, Food and Environment

 

στη Γεωργία

είναι μια

δεκαπέντε

έχοντας

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

εκσυγχρονισμό της γεωργίας

ποιότητας των τροφίμων. 

O HAICTA αποτελεί

Information Technology in Agriculture (EFITA)

οποία διοργανώνει η συγκεκριμένη

παρουσιάζονται όλες οι τελευταίες

αγροτικό τομέα. Το τελευταίο

πραγματοποιήθηκε από τις

Καβάλας. 
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7.3  Ελληνικοί οργανισμοί 

 

Hellenic Association of Information and Communication 

Technology in Agriculture, Food and Environment  -  HAICTA

H Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών

στη Γεωργία - ΕΠΕΓΕ, όπως είναι η ελληνική της

αι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται

δεκαπέντε χρόνια στον ελληνικό αγροτικό χώρο

έχοντας ως μοναδικό στόχο την προώθηση των

και Επικοινωνιών για την καλύτερη πληροφόρηση του

εωργίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση

αποτελεί ουσιαστικά ένα παρακλάδι της European Federation for 

Information Technology in Agriculture (EFITA), που προαναφέρθηκε. 

διοργανώνει η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελούν έναν διεθνή

όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην είσοδο των νέων τεχνολογιών

Το τελευταίο συνέδριο το οποίο έγινε υπό την αιγίδα

από τις 17 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου του 2015 στην
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Hellenic Association of Information and Communication  

HAICTA 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ελληνική της ονομασία, 

δραστηριοποιείται  

αγροτικό χώρο και όχι μόνο, 

προώθηση των τεχνολογιών 

πληροφόρηση του αγρότη, τον 

περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 

European Federation for 

 Τα συνέδρια τα 

έναν διεθνή χώρο όπου 

των νέων τεχνολογιών στον 

την αιγίδα της HAICTA 

2015 στην πόλη της 
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8.  Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture 

Organization  -  FAO), η ζήτηση για τρόφιμα αναμένεται να αυξηθεί κατά 60 τοις εκατό 

τα επόμενα 34 χρόνια, καθώς ο πληθυσμός του κόσμου υπολογίζεται να φτάσει τα 9,2 

δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες 

προβλέψεις και τους περιορισμούς που διέπουν την παγκόσμια αγροτική παραγωγή, 

καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών σίτισης του 

παγκόσμιου πληθυσμού στο μέλλον. Περιορισμοί όπως η στασιμότητα της επέκτασης 

των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, η έλλειψη των υδάτινων πόρων, οι αρνητικές 

επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος, η ταχεία αστικοποίηση και η μείωση του 

γεωργικού εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων, 

αποτελούν αρνητικούς παράγοντες για την μελλοντική αγροτική παραγωγή σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης της είναι πολύ πιθανό να 

εμφανιστούν ελλείψεις τροφίμων, καθώς και κοινωνική και πολιτική αστάθεια, 

ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης μπορεί να υπάρξει και διατάραξη της 

ασφάλειας και της ειρήνης σε πολλές περιοχές του κόσμου  σε περίπτωση αύξησης του 

υποσιτισμού. Επομένως η προσπάθεια σίτισης του διαρκώς αυξανόμενου παγκόσμιου 

πληθυσμού δεν πρόκειται να αποτελέσει ένα εύκολο έργο. 

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, η αγροτική παραγωγή 

έχει σύμμαχό της την ολοένα και συνεχόμενη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Οι 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT), το Παγκόσμιο Σύστημα 

Στιγματοθέτησης (GPS), τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), η Γεωργία 

Ακριβείας (Precision Agriculture) και πολλές άλλες τεχνολογίες και εφαρμογές, 

μπορούν να αποτελέσουν σε ένα μεγάλο βαθμό τα όπλα της παγκόσμιας αγροτικής 

παραγωγής ενάντια σε έναν μελλοντικό γενικευμένο υποσιτισμό. 

Η επίτευξη μιας βελτιωμένης και βιώσιμης αγροτικής παραγωγής και η αύξηση 

της αποδοτικότητας των αγροτικών μηχανημάτων, εξαρτάται από την πρόοδο της 

γεωργικής έρευνας και ανάπτυξης. Εξαρτάται δηλαδή από τη δημιουργία και την 

ανάπτυξη  αποτελεσματικών και καινοτόμων εφαρμογών των νέων τεχνολογιών που 

ολοένα θα εξελίσσονται, στον αγροτικό τομέα. Επομένως η εφαρμογή καινοτομιών 

είναι απαραίτητη και μπορεί να αποτελέσει αρωγό μιας πιο αποτελεσματικής και 

εξελιγμένης χρήσης των αγροτικών συντελεστών που διέπουν την αγροτική παραγωγή. 
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Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT), έχουν ήδη παίξει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, την εξέλιξη και την εφαρμογή καινοτομιών στον 

αγροτικό τομέα. Ιδιαίτερα η χρήση κινητών τηλεφώνων έχει αυξηθεί ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμα και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας  υπήρξε και η εξέλιξη των δυνατοτήτων που 

παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα στους χρήστες τους. Επίσης παρατηρείται και μια 

συνεχόμενη αύξηση των εφαρμογών λογισμικού (applications) που χρησιμοποιούν οι 

χρήστες μέσω των smartphones και των tablets. Λόγω λοιπόν όλων των παραπάνω και 

της επιπλέον εύκολης πρόσβασης που έχει ο καθένας στο διαδίκτυο μέσω των κινητών 

συσκευών, καθιστούν τις συσκευές με λειτουργικά συστήματα, κυρίως android και iOS, 

ένα εύκολο μέσο αξιοποίησης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα. 

Ουσιαστικά τα κινητά τηλέφωνα θα αποτελούν στο εξής τη ναυαρχίδα για την 

αξιοποίηση μέσω αυτών, νέων ιδεών και καινοτομιών που θα αναπτύσσονται στον 

αγροτικό χώρο. 

Όσον αφορά τώρα τη σημασία που έχουν οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι 

αγρότες στην καθημερινή τους εργασία μέσω των συσκευών τους, αυτή αναμένεται να 

αποτελέσει έναν ολοένα και περισσότερο σημαντικό και απαραίτητο παράγοντα στην 

αγροτική παραγωγή. Ως ένα γενικότερο πλαίσιο η χρήση των mobile agriculture 

applications από τους αγρότες, τους παρέχει σωστή πληροφορία στον σωστό χρόνο, 

έχοντας έτσι τη δυνατότητα να προβαίνουν σε αποφάσεις αφού πρώτα έχουν 

ενημερωθεί κατάλληλα, μειώνοντας δηλαδή κατά πολύ την αβεβαιότητα στην λήψη 

των αποφάσεών τους. Οι εφαρμογές λογισμικού (mobile agriculture applications) που 

δημιουργήθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους αγρότες καλύπτουν όλους 

τους τομείς των αγροτικών εργασιών και διαδικασιών. Όπως προαναφέρθηκε και στην 

παρούσα εργασία οι τομείς αυτοί είναι: ενημέρωση και επικοινωνία, εκπαίδευση, 

πλοήγηση αγροτικών μηχανημάτων, χαρτογράφηση και γεωργικές πληροφορίες για το 

έδαφος των καλλιεργειών, εργαλεία αύξησης παραγωγικότητας, καθώς και ελέγχου και 

καταπολέμησης των ασθενειών του εδάφους, πρόβλεψη καιρικών συνθηκών, έλεγχος 

άρδευσης της καλλιέργειας, αγροτική λογιστική, έλεγχος ζωικής παραγωγής και τέλος, 

εμπορία και προώθηση αγροτικών προϊόντων. 

Γενικότερα παρατηρούμε μέσω των αγροτικών εφαρμογών για συσκευές, μια 

αυξημένη τάση στην προσέγγιση της γνώσης και της πληροφορίας σχετικά με τους 

συντελεστές παραγωγής που άπτονται της σύγχρονης γεωργίας.  
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Με τη χρήση δηλαδή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

δεν υπάρχει ο προσανατολισμός προσθήκης περισσότερου κεφαλαίου ή εργασίας 

προκειμένου να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή, εστιαζόμαστε περισσότερο στην 

πληροφορία και την γνώση. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα στη χρήση των φυσικών πόρων όπως το νερό, τα θρεπτικά συστατικά 

του εδάφους και της ενέργειας. Για παράδειγμα μέσω της γεωργίας ακριβείας που 

βασίζεται σε data-based τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων της 

δορυφορικής πλοήγησης και του διαδικτύου, υπάρχει μια πιο οικολογική διαχείριση 

των καλλιεργειών, λόγω της μείωσης της χρήσης λιπασμάτων, εντομοκτόνων και 

νερού. Επίσης επιτυγχάνεται παραγωγή ποιοτικότερων αγροτικών προϊόντων, 

μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Πετυχαίνουμε 

δηλαδή  αύξηση της παραγωγικότητας, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη ακεραιότητα 

του φυσικού περιβάλλοντος. 

Συμπερασματικά οι τομείς των νέων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και των 

εξελίξεων στα Πληροφοριακά Συστήματα και η ολοκλήρωση αυτών στις εσωτερικές 

διαδικασίες των αγροτικών επιχειρήσεων, μπορούν να δώσουν μια μεγάλη ώθηση στον 

αγροτικό τομέα, λόγω των ειδικών απαιτήσεων για ταυτόχρονη αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της ορθολογικότερης 

διαχείρισης των φυσικών πόρων, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της 

ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. 

Όσον αφορά τους οργανισμούς και τους φορείς που υφίστανται σε παγκόσμιο 

επίπεδο έχοντας ως στόχο την αύξηση της διείσδυσης νέων τεχνολογιών και 

καινοτόμων πρακτικών στον αγροτικό τομέα, αυτοί αυξάνονται και 

δραστηριοποιούνται όλο και πιο έντονα, με προγράμματα, δράσεις και συνέδρια, όπως 

προαναφέραμε και στην παρούσα εργασία. Επιδιώκουν να στρέψουν την προσοχή τους 

στις αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως και στην υιοθέτηση από μέρος τους, νέων 

πρακτικών αγροτικής παραγωγής με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. 

Ο αγροτικός τομέας ιδιαίτερα στις χώρες αυτές, παρουσιάζει σημαντική 

υστέρηση αναφορικά με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, γι’ αυτό και προβάλλεται πλέον ως άμεση η ανάγκη για επαγγελματική 

κατάρτιση των απασχολουμένων στον τομέα αυτό, προκειμένου να αναβαθμίσουν την 

τεχνογνωσία τους και να προσαρμοστούν στις ραγδαία συντελούμενες αλλαγές του 

ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος.  
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Παραπλήσιες βλέψεις έχουν και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οργανώσεις που 

ενισχύουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα. Κύριο μέλημά τους 

είναι η προώθηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στη βελτίωση των 

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της δια βίου μάθησης, της 

επαγγελματικής κατάρτισης στη γεωργία, της παροχής εξειδικευμένων συμβουλών και 

της παράλληλης βέβαια χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της έρευνας, 

αντιλαμβανόμαστε πως τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο οι 

ΤΠΕ στον αγροτικό τομέα, λόγω του ότι αποτελούν έναν πιο οικονομικό, αποδοτικό και 

φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο αγροτικής παραγωγής. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με 

μια εντατικοποίηση των υπαρχουσών δράσεων, όπως είναι: 

� συνεχής έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών στη γεωργία με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, από πανεπιστημιακά ιδρύματα και αρμόδιους ερευνητές, για 

την αποτελεσματικότερη αναβάθμιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών προκειμένου να εφαρμοστούν στον αγροτικό τομέα 

� συνεχής επιμόρφωση των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα και 

κατάρτισης αυτών στη χρήση νέων τεχνολογιών που διέπουν τις αγροτικές 

εργασίες 

� συνεχόμενη ενημέρωση και διάδοση της σημασίας χρήσης των ΤΠΕ στη 

γεωργία, από φορείς και οργανισμούς, όσον αφορά την φιλικότητα προς 

το περιβάλλον, την αποδοτικότητα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, την 

μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών, καθώς και την καλύτερη 

ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, που είναι προς όφελος του 

καταναλωτή 

� αύξηση των χρηματοδοτήσεων των εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού 

προκειμένου να αναπτύξουν καινούργιες, αποτελεσματικότερες και  

φιλικότερες προς τον χρήστη εφαρμογές για τις αγροτικές διεργασίες 

� αποτελεσματικότερη σύμπραξη και συνεργασία των οργανισμών που 

επιδιώκουν αύξηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να οργανώσουν 

αποδοτικότερα τις δράσεις τους και με πιο ενιαίο τρόπο 

 

 



 

 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα στον Αγροτικό Τομέα Σελίδα 76 
 

Όπως αναφέραμε αυτές θα μπορούσαν να είναι οι κινήσεις για την περαιτέρω 

διείσδυση των ΤΠΕ με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο που επικρατεί στην παγκόσμια 

αγροτική κοινότητα. Ωστόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες πιο ριζοσπαστικές 

κατά κάποιο τρόπο κινήσεις, όπως: 

� εξειδικευμένοι εκπρόσωποι κυβερνητικών ή μη οργανώσεων, θα 

μπορούσαν να ασχοληθούν αποκλειστικά με την εκπαίδευση μιας 

ορισμένης αγροτικής περιοχής, προκειμένου οι αγρότες της να 

αντιληφθούν επί του πρακτέου και με παραδείγματα εφαρμογής, τις νέες 

τεχνολογίες στην καθημερινή τους εργασία, από κάποιον ειδικό. Έτσι θα 

υπάρξει μια αμεσότερη εκμάθηση και εξοικείωση με τις ΤΠΕ από 

πλευράς αγροτών 

� θα μπορούσαν οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού να κατηγοριοποιήσουν 

τις αγροτικές περιοχές στις οποίες απευθύνονται οι εφαρμογές τους. Με 

αυτό τον τρόπο, εκτός από τις γενικές δυνατότητες που θα προσέφερε 

μια εφαρμογή σε όλους τους αγρότες, κάποια χαρακτηριστικά της 

εφαρμογής θα αναπτύσσονταν για συγκεκριμένο target group αγροτών, 

με βάση την καλλιέργειά τους ή τις κλιματολογικές συνθήκες που 

εργάζονται, καθιστώντας την κατά κάποιο τρόπο πιο προσωποποιημένη. 

� θα μπορούσε επίσης να καλυφθεί από τους εκάστοτε κρατικούς φορείς 

ένα μέρος του κόστους του τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται να 

πληρώσουν οι αγρότες όπως αισθητήρες μέτρησης εδαφο-

καλλιεργητικών παραμέτρων για παράδειγμα, ή ακόμα και κάλυψη του 

κόστους αξιοποίησης κάποιων περαιτέρω δυνατοτήτων και 

χαρακτηριστικών που προσφέρει το εκάστοτε mobile agriculture 

application 

� τέλος το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν και τα μη επανδρωμένα 

εναέρια οχήματα ή unmanned aerial vehicles (UAV) στον αγροτικό 

τομέα αποτελεί ένα πολύ πιθανό κομμάτι προς έρευνα. Τα drones όπως 

αλλιώς λέγονται, θα μπορέσουν να δώσουν μια άλλη προοπτική σε 

σύγκριση με τις δορυφορικές εικόνες επειδή μπορεί να προσφέρουν 

υψηλότερη ανάλυση των καλλιεργειών, με αποτέλεσμα την 

ευκρινέστερη χαρτογράφηση αυτών. Τέλος οι αγρότες θα μπορούν να 

ψεκάζουν τις καλλιέργειές τους με τη χρήση των drones. 
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