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Τη χτυπητή αδυναµία των αγροτών στο να 
κεφαλαιοποιήσουν σε επίπεδο αύξησης του 
αγροτικού εισοδήµατος την επένδυσή τους 
σε εργαλεία γεωργίας ακριβείας, καταγρά-
φει έρευνα σε 287 εκµεταλλεύσεις της Ευ-
ρώπης. Η προστιθέµενη αξία και το κόστος-
όφελος δεν είναι ακόµα ξεκάθαρα, τίθενται 
µετ’ επιτάσεως ζητήµατα πολυπλοκότητας 
και η αµερόληπτη συµβουλή (όχι συγκεκρι-
µένης φίρµας) λείπει, όπως τονίζουν συγκε-
κριµένα οι ερευνητές του Κέντρου Αγροτι-
κών Ερευνών της Λειψίας, που πραγµατο-
ποίησαν τις συνεντεύξεις στους αγρότες, 
εκ των οποίων οι 68 ήταν Έλληνες. Ενδια-

φέρον έχει πως το δείγµα των συνεντευξι-
αζόµενων ήταν χωρισµένο «µισό-µισό» σε 
υιοθετούντες νέα τεχνολογία και σε µη υι-
οθετούντες, µε τη δεύτερη αυτή οµάδα να 
εµφανίζεται µε µεγάλες προσδοκίες σχετι-
κά µε τη χρήση νέας τεχνολογίας, σε σχέ-
ση µε όσους έχουν ήδη εµπειρία σε αυτή.

Όσον αφορά τα πρακτικά δεδοµένα της 
έρευνας, φάνηκε πως η χρήση GPS προτι-
µάται περισσότερο στις αροτραίες καλλιέρ-
γειες, ενώ οι δενδροκαλλιεργητές και οι α-
µπελοκαλλιεργητές βρίσκουν µεγαλύτερη 
χρησιµότητα σε τεχνολογίες χαρτογράφη-
σης και καταγραφής εκεί που το µικροκλίµα 
δηλαδή µετράει. Παράλληλα, ιδιαίτερη προ-
τίµηση στα αυτόνοµα µηχανήµατα, έδειξαν 
οι έχοντες κηπευτικά, λόγω της υποσχόµε-

νης µείωσης στο εργατικό κόστος. Επιπλέ-
ον κατά την έρευνα, µαζί µε τους αγρότες, 
ερωτήθηκαν ακόµα 22 άνθρωποι του κλά-
δου που ασχολείται µε την καινοτοµία στη 
γεωργία. Στις απαντήσεις που έδωσαν σχε-
τικά µε τα εργαλεία ακριβείας, φάνηκαν 
πεπεισµένοι ότι η τεχνολογική ανάπτυξη 
θα επηρεάσει το έργο και το προφίλ των α-
γροτών. Όπως είπαν οι αγρότες θα λειτουρ-
γούν περισσότερο ως διαχειριστές και επό-
πτες µηχανηµάτων αντί να εργάζονται µέ-
σα στο χωράφι. Η υιοθέτηση των νέων τε-
χνολογιών αναµένεται να έρθει ως φυσικό 
επόµενο για την επόµενη γενιά των αγρο-
τών, καθώς αυτοί θα είναι «οι γιοι του ∆ι-
αδικτύου», όπους τους χαρακτήρισε ένας 
εκ των ειδικών.

Υψηλές προσδοκίες, χαμηλές 
πτήσεις στη γεωργία ακριβείας  
Όταν πρόκειται για συγκεκριμένες προκλήσεις στο αγρόκτημα, η νέα τεχνολογία δεν 
κρατάει πάντα τις υποσχέσεις της δείχνει έρευνα σε 287 ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις 

Εµπειρία εναντίον 
προσδοκιών

Την έρευνα µε τίτλο 
«Εµπειρία εναντίον 

προσδοκιών: η αντίληψη των 
αγροτών για τις τεχνολογίες 

έξυπνης γεωργίας στα 
καλλιεργητικά συστήµατα 

της Ευρώπης», εκπόνησε το 
Κέντρο Αγροτικών Ερευνών 

της Λειψίας

B5 |  27
Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ



Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 Agrenda B7 | 29ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΣάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου 2020AgrendaB6 | 28

Δύο τα στρατόπεδα,  
λίγα τα παραδείγματα 
που γράφουν υπεραξία 
από ψηφιακές λύσεις 
Βαθειά πεπεισμένοι οι Έλληνες αγρότες για την αξία της γεωργίας 
ακριβείας, παρά το γεγονός ότι έχουν επενδύσει το λιγότερο σε αυτήν

Χρήσιµη για τη συνολική λειτουργία 
των εκµεταλλεύσεων αλλά κατώτερη 
τελικά των προσδοκιών όσον αφορά 
την επίδραση στο αγροτικό εισόδηµα 
και το περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Έ-
τσι αντιλαµβάνονται τη νέα τεχνολογία 
οι αγρότες που δουλεύουν εδώ και και-
ρό µε τουλάχιστον ένα σύστηµα γεωρ-
γίας ακριβείας, δηλώνοντας ταυτόχρο-
να «κάπως απογοητευµένοι», αλλά όχι 
µετανιωµένοι, από την επένδυσή τους. 

Ενώ, από την άλλη, όσοι αγρότες δεν 
έχουν επενδύσει ακόµα σε νέες τεχνολο-
γίες, θα πρέπει µάλλον να είναι πιο ρε-
αλιστές µε τις απόψεις τους για τη χρή-
ση τους καθώς αυτές εµφανίζονται αρ-
κετά πιο αισιόδοξες σε σχέση µε όσους 
έχουν τη σχετική εµπειρία. 

 Στα παραπάνω ευρήµατα καταλή-
γει έρευνα µε τίτλο «Εµπειρία εναντίον 
προσδοκιών: η αντίληψη των αγροτών 
για τις τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας 
στα καλλιεργητικά συστήµατα της Ευ-
ρώπης», που πραγµατοποίησαν ερευνη-
τές στο Κέντρο Αγροτικών Ερευνών της 
Λειψίας, αναλύοντας συνεντεύξεις από 
287 Ευρωπαίους αγρότες (το 50% υιο-
θετούντες γεωργίας ακριβείας και 50% 
µη υιοθετούντες), εκ των οποίων, οι 68 
ήταν Έλληνες. Παράλληλα, έγιναν συ-
νεντεύξεις και µε 22 εµπειρογνώµονες 
του χώρου της καινοτοµίας στη γεωργία. 
Το δείγµα περιελάµβανε επίσης αγρό-
τες από Ολλανδία, Γερµανία, Ιταλία, Ι-
σπανία, Σερβία και Βρετανία. 

Συγκεκριµένα, ζητήθηκε από τους α-
γρότες να συµφωνήσουν ή να διαφω-

νήσουν µε διάφορες δηλώσεις σχετικά 
µε το τι µπορεί να κάνει η νέα τεχνολο-
γία για αυτούς. Όσον αφορά τις προο-
πτικές της γεωργίας ακριβείας, τα συ-
γκεντρωτικά αποτελέσµατα δείχνουν ό-
τι οι περισσότεροι αγρότες συµφωνούν 
πως είναι χρήσιµη για την άσκηση της 
γεωργίας και ότι είναι καλύτερη από τα 
προηγούµενα εργαλεία. Αντίθετα, οι α-
γρότες φαίνεται να διαφωνούν σχετικά 
µε το ότι η χρήση γεωργίας ακριβείας 
θα µειώσει τον αντίκτυπο των γεωργι-
κών εκµεταλλεύσεων στο περιβάλλον 
(π.χ. µε την προστασία της βιοποικιλό-
τητας) και ότι µπορεί να βελτιώσει το α-
γροτικό εισόδηµα.

Ωστόσο, οι αγρότες σε Ελλάδα και 

Σερβία που έχουν όµως το χαµηλότε-
ρο µερίδιο όσον αφορά την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών, πιστεύουν σε µεγά-
λο βαθµό ότι θα αυξήσουν το εισόδηµά 
τους και θα µειώσουν το περιβαλλοντι-
κό τους αποτύπωµα µε την υιοθέτηση 
των νέων τεχνολογιών. Ενώ, αντίθετα, 
στην Ολλανδία οι περισσότεροι αγρό-
τες διαφώνησαν. 

Η αντίληψη των αγροτών σχετικά µε 
την ικανότητα της γεωργίας ακριβείας 
να µειώσει τις επιπτώσεις των γεωργι-
κών εκµεταλλεύσεων στη φύση µπο-
ρεί επίσης να σχετίζεται µε τις διαφο-
ρές στο σύστηµα καλλιέργειας: οι έχο-
ντες κηπευτικά συµφώνησαν ελάχιστα 
µε τη δήλωση και οι δενδροκαλλιεργη-
τές συµφώνησαν περισσότερο. Οµοίως, 
η αντίληψη των αγροτών για την προ-
οπτική της γεωργίας ακριβείας να βελ-
τιώσει το εισόδηµά τους µπορεί να εξη-
γηθεί σε µεγάλο βαθµό µε τις διαφορές 
µεταξύ των συστηµάτων καλλιέργειας: οι 
έχοντες κηπευτικά συµφώνησαν το λι-
γότερο και οι δενδροκαλλιεργητές συµ-
φώνησαν περισσότερο µε τη δήλωση.

Η διακύµανση των αντιλήψεων σχετι-
κά µε την ικανότητα της γεωργίας ακρι-
βείας να παρέχει καλύτερη πληροφόρη-
ση για τη λήψη αποφάσεων εξηγείται 
καλύτερα µε τις διαφορές στην τεχνο-
λογία: σχεδόν το 45% όλων των αγρο-
τών διαφωνούν ότι τα αυτόνοµα µηχα-
νήµατα παρέχουν πληροφορίες για τη 
λήψη αποφάσεων. Αντίθετα, όλοι οι α-
γρότες συµφώνησαν µε τη δήλωση ό-
σον αφορά τις εφαρµογές στα κινητά.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ε-
µπειρογνώµονες που ρωτήθη-
καν κατά τη διάρκεια της έρευ-
νας, επιµένουν πάντως και προ-
βλέπουν µία γενική τάση προς 
τη γεωργία ακριβείας στην Ευ-
ρώπη. Αυτή η αναµενόµενη ε-
ξέλιξη, κατά τη γνώµη των ε-
ρωτηθέντων, περιλαµβάνει την 
περαιτέρω εντατικοποίηση της 
γεωργίας, συγκεκριµένα µε την 
ελαχιστοποίηση των εισροών ή 
τη µεγιστοποίηση της παραγω-
γής ανά καλλιεργούµενο φυτό. 

Αυτή η αναµενόµενη βελτι-
στοποίηση των πόρων θεωρεί-
ται ότι λειτουργεί σε συνδυα-
σµό µε τη δηµιουργία ενός πε-
ριβάλλοντος ψηφιακών δεδο-
µένων που σχετίζεται µε την τε-
χνολογία που χρησιµοποιείται 
για τη βελτιστοποίηση της µετα-
φοράς δεδοµένων και τη βελ-
τιστοποίηση της χρήσης δεδο-

µένων αυτόµατα. Ωστόσο, οι 
εµπειρογνώµονες υποθέτουν 
επίσης ότι η οικονοµία κλίµα-
κας των εκµεταλλεύσεων µπο-
ρεί να καταστεί απαρχαιωµένη 
σαν αντίληψη ως αποτέλεσµα 
της µετατόπισης προς αυτόνο-
µες µηχανές και τη ροµποτική 
µε πιο ευέλικτο πεδίο εφαρµο-
γής. Καθώς η έλλειψη ειδικευµέ-
νου εργατικού δυναµικού ανα-
µένεται να γίνει ακόµα πιο εµ-
φανής στο µέλλον, οι εµπειρο-
γνώµονες που ρωτήθηκαν είναι 
πεπεισµένοι ότι η τεχνολογική 
ανάπτυξη θα επηρεάσει το έρ-
γο και το προφίλ των αγροτών.

Οι αγρότες θα λειτουργούν 
περισσότερο ως διαχειριστές και 
επόπτες µηχανηµάτων αντί να 
εργάζονται µέσα στο χωράφι. Η 
υιοθέτηση των νέων τεχνολογι-
ών αναµένεται να έρθει ως φυ-
σικό επόµενο για την επόµενη 

γενιά των αγροτών, καθώς αυ-
τοί θα είναι «οι γιοι του ∆ιαδι-
κτύου», όπους τους χαρακτήρι-
σε ένας εκ των ειδικών.

Ωστόσο, αν και οι περισσό-
τεροι ειδικοί αντιλαµβάνονται 
την ψηφιοποίηση ως µία δυ-
νατή και µη ανατρεπόµενη τά-
ση την οποία οι αγρότες πρέπει 
να εκµεταλλευθούν, µέχρι στιγ-
µής, µόνο λίγα είναι τα παρα-
δείγµατα που καθαρά αποδει-
κνύουν την προστιθέµενη αξία 
στη χρήση νέων τεχνολογιών 
για τους αγρότες.

Σηµειώνετα εδώ, πως σε Σερ-
βία και Ελλάδα εντοπίστηκαν 
στην έρευνα τα µικρότερα πο-
σοστά υιοθέτησης νέας τεχνο-
λογίας στη σύγκριση των επτά 
χωρών. Οι µεγαλύτερες εκµε-
ταλλεύσεις του δείγµατος, ό-
πως είναι φυσικό, σηµείωσαν 
την µεγαλύτερη χρήση.

Το νέο προφίλ των αγροτών 
και «οι γιοι του Διαδικτύου» 

Πάνω από 80 αγρότες 
κατείχαν GPS και τα 
συνδεδεµένα εργαλεία, 
και το 80% δήλωσαν 
ότι τα θεωρούν τα πιο 
χρήσιµα.

Εξοικειωµένοι µε τα κινητά, δύσπιστοι 
στα αυτόνοµα µηχανήµατα οι αγρότες.

Περισσότεροι 
µε αροτραίες

Ο αριθµός όσων είχαν 
υιοθετήσει αυξανόταν µε 
το µέγεθος της εκµετάλ-
λευσης και ήταν περισ-
σότεροι µε αροτραίες 

καλλιέργειες σε σχέση µε 
τις δενδροκαλλιέργειες

Η ψηφιοποίηση 
βάζει τέλος στο 
αγροτικό «φτιάχτο 
µόνος σου» 
Πολλοί αγρότες έχουν 
µάθει να πειραµατίζονται 
ενεργά µε τα 
µηχανήµατά τους, να τα 
µοντάρουν και να τα 
επισκευάζουν. Ωστόσο 
µε τις ψηφιακές 
τεχνολογίες οι αγρότες 
δεν µπορούν πλέον να 
βασίζονται σε 
στρατηγικές «κάντο 
µόνος σου» κατά την 
επισκευή και τη ρύθµιση 
των συσκευών. Γιατί, όχι 
µόνο χρειάζονται πολύ 
ειδική γνώση για να το 
κάνουν αυτό, αλλά 
επίσης ανακύπτουν εδώ 
ζητήµατα προστασίας 
πνευµατικών δεδοµένων 
των λειτουργικών 
συστηµάτων που 
διαχειρίζονται. Για να 
ξεπεραστεί αυτό το 
χάσµα µεταξύ των 
αναγκών προσαρµογής 
και των πολύ 
περιορισµένων 
δικαιωµάτων, οι 
προγραµµατιστές και οι 
πάροχοι εργαλείων 
ακριβείας πρέπει να 
επενδύσουν 
περισσότερο σε έναν 
«συνεχή διάλογο µε 
τους τελικούς χρήστες» 
ή «στην κατανόηση των 
συγκεκριµένων 
ανησυχιών που έχουν οι 
παραγωγοί», αναφέρουν 
οι συγγραφείς της 
µελέτης.

Στη συνέχεια, οι αγρότες ερωτήθη-
καν ποιες από τις τέσσερις κατηγο-
ρίες τεχνολογίας ακριβείας  (τεχνο-
λογίες καταγραφής και χαρτογρά-
φησης, εργαλεία διεύθυνσης µε βά-
ση το GPS, εφαρµογές και συστήµα-
τα αυτόµατης διαχείρισης πληροφο-
ριών και αυτόνοµα µηχανήµατα) 
θα ήταν πολύ χρήσιµα για τις εκ-
µεταλλεύσεις τους και οι υιοθετού-
ντες ποια τεχνολογία αξιοποιούν.

Όλοι οι γεωργοί επέλεξαν έναν 
τύπο νέας τεχνολογίας που θεω-
ρούσαν πιο χρήσιµο. Η πλειοψη-
φία των αγροτών (οι 93) επέλεξε 
το GPS και τα συνδεδεµένα εργα-
λεία, και πάνω από 70 από αυτούς 
ήταν αγρότες µε αροτραίες καλ-
λιέργειες. Οι τεχνολογίες χαρτο-
γράφησης και καταγραφής επιλέ-
χθηκαν από 90 αγρότες, και σχε-
δόν εξίσου συχνά επιλέχθηκαν α-
πό τους αµπελουργούς, τους δεν-
δροκαλλιεργητές και λιγότερο α-
πό αγρότες µε αρόσιµες εκτάσεις.

Οι εφαρµογές κινητών και υπο-
βοήθησης αποφάσεων επιλέχθη-
καν από 49 αγρότες, και πάλι συ-
χνότερα από τους αµπελουργούς. 
Τα αυτόνοµα µηχανήµατα επιλέ-
χθηκαν 54 φορές, εξίσου συχνά α-
πό τους αµπελοκαλλιεργητές, τους 
κατόχους κηπευτικών και τους καλ-
λιεργητές αροτραίων, και λιγότε-
ρο από τους δενδροκαλλιεργητές. 

Το GPS και τα συνδεδεµένα ερ-
γαλεία επιλέχθηκαν ως τα πλέον 
χρήσιµα σε αγροκτήµατα άνω των 
1.000 στρεµµάτων σε πάνω από το 
60% των απαντήσεων. Τα αυτόνο-
µα µηχανήµατα, η χαρτογράφηση 
και οι εφαρµογές επιλέχθηκαν κατά 
µέσο όρο από το 70% των αγροτών 
από αγροκτήµατα µε λιγότερο από 
500 στρέµµατα. Σε όλες τις χώρες υ-
πήρχαν οµοιότητες υπέρ της νέας τε-
χνολογίες που σχετίζονται µε τα εί-
δη της καλλιέργειας: οι τεχνολογίες 
που σχετίζονται µε το GPS έχουν µε-
γαλύτερη σηµασία για τις αροτραί-
ες, ενώ τα εργαλεία χαρτογράφη-
σης και καταγραφής, τα οποία µπο-

ρούν, για παράδειγµα, να παρακο-
λουθούν τα καιρικά φαινόµενα, ε-
κτιµώνται περισσότερο στα κηπευ-
τικά και την αµπελουργία καθώς οι 
εξελίξεις του µικροκλίµατος και οι 
φυτικές ασθένειες έχουν πιο σηµα-
ντικό αντίκτυπο στις αποδόσεις και 
τα εισοδήµατα ανά στρέµµα.

Παράλληλα υπήρξαν σηµαντικές  
διαφορές µεταξύ υιοθετούντων και 
µη υιοθετούντων, όσον αφορά την 
αντίληψη της χρησιµότητας των ερ-
γαλείων αυτών. Οι περισσότεροι α-
πό τους υιοθετούντες χρησιµοποι-
ούσαν GPS και συνδεδεµένα εργα-
λεία και οι λιγότεροι αυτόνοµα µη-
χανήµατα. Πάνω από 80 αγρότες 
κατείχαν GPS και τα συνδεδεµένα 
εργαλεία, και το 80% δήλωσαν ότι 
τα θεωρούν τα πιο χρήσιµα. Αντί-
θετα, µόνο ένας χρήστης από τους 
144 χρησιµοποιεί αυτόνοµα µηχα-
νήµατα, αλλά 12 χαρακτήρισαν αυ-
τόν τον τύπο ως πολύ χρήσιµο. Συ-
νολικά 37 υιοθετούντες είχαν ερ-
γαλεία καταγραφής ή χαρτογράφη-
σης, αλλά 45 αγρότες θεωρούσαν 
αυτές τις τεχνολογίες πιο χρήσιµες. 

Αμπέλια και δέντρα
προτιμούν τη χαρτογράφηση

Τα εργαλεία χαρτογράφησης και καταγραφής, τα οποία µπορούν, για 
παράδειγµα, να παρακολουθούν τα καιρικά φαινόµενα, εκτιµώνται 
περισσότερο στα κηπευτικά και την αµπελουργία.

Αξία
Παρόλο που σχεδόν όλοι οι 
εµπειρογνώµονες θεωρούν 
την ψηφιοποίηση ως µια 
ισχυρή, µη αναστρέψιµη τάση 
από την οποία πρέπει να 
επωφεληθούν οι αγρότες, 
µέχρι στιγµής υπάρχουν µόνο 
λίγα παραδείγµατα που 
αποδεικνύουν σαφώς την 
προστιθέµενη αξία της χρήσης 
νέων τεχνολογιών,

Προκλήσεις 
Όλοι οι αγρότες 
αντιλαµβάνονται ευρέως την 
γεωργία ακριβείας ως χρήσιµη 
για το επάγγελµά τους και 
γενικά αναµένουν ότι θα 
συνεχίσει να είναι έτσι, αλλά 
όταν πρόκειται για 
συγκεκριµένες προκλήσεις στο 
αγρόκτηµα, είναι λιγότερο 
πεπεισµένοι για το δυναµικό 
των νέων τεχνολογιών.

Η υιοθέτηση 
στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα από 
τους 68 ερωτηθέντες 
αγρότες, οι 17 µόνο 
είχαν ενσωµατώσει 

στην εκµετάλλευσή τους 
κάποιο εργαλείο γεωργία 

ακριβείας 
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Η πρόσβαση σε τεχνολογίες ακριβείας 
µε όρους κόστους, αλλά και επίσης µε 
όρους πληροφορίας και δοµών, είναι 
τα πιο συχνά εµπόδια που αντιµετωπί-
ζουν οι αγρότες, σύµφωνα µε τις απα-
ντήσεις τους στην έρευνα.  

Όπως ανέφερει ένας εµπειρογνώµο-
νας από την Ολλανδία «... φτιάχτε την τε-
χνολογία όσο πιο εύκολη στη χρήση γί-
νεται, γιατί προς το παρόν βλέπουµε πο-
λύ περίπλοκα συστήµατα. Και λόγω της 
διαλειτουργικότητας όλων αυτών των δι-
αφορετικών µηχανηµάτων, των διαφορε-
τικών brands η ανταλλαγή δεδοµένων 
και οι σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών 
συστηµάτων είναι πολύ πολύπλοκη.». 
Ένας ειδικός έρευνας από τη Σερβία ε-
πιβεβαίωσε πως οι τεχνολογίες για τους 
αγρότες είναι πολύ πολύπλοκες: «Φτιάξ-
τε τα πάντα σε µία γλώσσα που µπορούν 
να καταλάβουν οι αγρότες», σηµείωσε.

Όσον αφορά τη διαθεσιµότητα αξιόπι-
στων πληροφοριών για τη χρησιµότητα 
των νέων τεχνολογιών, εδώ οι απόψεις 
µεταξύ αγροτών και εµπειρογνωµόνων 
είναι εκ διαµέτρου αντίθετες. Οι αγρότες 
λένε πως απαιτούν περισσότερη πληρο-
φόρηση σχετικά µε τη χρήση και τα οφέ-
λη της γεωργίας ακριβείας, η οποία δεν 
είναι διαθέσιµη από ανεξάρτητους φο-
ρείς που δεν επηρεάζονται από εταιρεί-
ες. Από την άλλοι, εµπειρογνώµονες του 
κλάδου από Ισπανία και Γερµανία συµ-
φωνούν πως υπάρχουν πολλά άρθρα εύ-
κολα προσβάσιµα σχετικά µε το θέµα και 
πως οι επισκέπτες στις εµπορικές εκθέ-
σεις ρωτάνε και µαθαίνουν. 

Οι προτάσεις των αγροτών
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ζητή-

θηκε από τους αγρότες να ιεραρχήσουν 
τις βελτιώσεις που θα έκαναν στα συστή-
µατα ακριβείας, για να τα καταστήσουν 
πιο αποδεκτά ή χρήσιµα. Συνολικά 171 
αγρότες έδωσαν απαντήσεις και πρότει-
ναν βελτιώσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 
τέσσερις κατηγορίες: 

 Ενίσχυση της πρόσβασης (45 ανα-
φορές, 31% των απαντήσεων): Η πρό-
ταση αυτή περιλαµβάνει τη µείωση του 
κόστους των συστηµάτων και τη βελτί-
ωση της πρόσβασης σε πληροφορίες 
σχετικά µε τη νέα τεχνολογία, δηλαδή 
µοντέλα που να τους δείχνουν τη σχέ-
ση κόστους-οφέλους. Επιπλέον, προ-
τείνεται η βελτίωση των υποδοµών ό-
πως είναι η συνδεσιµότητα στο Internet 
και οι δορυφορικές εικόνες.  

  Βελτίωση των τεχνολογικών συστη-
µάτων (32 αναφορές, 22% των απαντήσε-
ων): Απλοποίηση των συστηµάτων, ενίσχυ-
ση της συµβατότητας µεταξύ συσκευών.

 Βελτίωση της συσκευής (36 αναφο-
ρές, 25% των απαντήσεων): Αυτή η κα-
τηγορία περιλαµβάνει τη βελτίωση της 
απόδοσης, αύξηση της αξιοπιστίας των 

πληροφοριών, µείωση της πολυπλοκό-
τητας και να καταστεί προσαρµόσιµη η 
συσκευή (µείωση µεγέθους, δυνατότητα 
µεταφοράς σε άλλες καλλιέργειες κ.λπ).

 Βελτίωση της διαχείρισης δεδοµέ-
νων και της χρηστικότητας (33 αναφο-
ρές, 23% των απαντήσεων): Περιλαµ-
βάνει τη βελτίωση της κινητικότητας 
των δεδοµένων (δηλαδή µε τάµπλετ ή 
έξυπνα τηλέφωνα) και την αποσαφή-
νιση της µεταφοράς δεδοµένων µετα-
ξύ συσκευών (δηλαδή από υπολογιστή 
σε τάµπλετ ή έξυπνο τηλέφωνο). Επί-
σης, οι αγρότες ζητάνε να γίνει καλύ-
τερη η µετατροπή των δεδοµένων σε 
πληροφορίες ώστε να βελτιωθούν οι 
αποφάσεις υποστήριξης στο χωράφι 
και ζήτηµα τίθεται και µε την ασφά-
λεια των δεδοµένων. 

Να μιλάνε τα συστήματα ίδια γλώσσα  
Οι προτάσεις των αγροτών για βελτίωση του εξοπλισμού που μοιάζει ακόμα περίπλοκος

Προφίλ
Οι µη χρήστες 

γεωργίας ακριβείας 
ανησυχούν 

γενικά ότι η νέα 
αυτή τεχνολογία 
δεν ταιριάζει µε 
το προφίλ των 

εκµεταλλεύσεών 
τους

Πληροφόρηση
Οι αγρότες λένε 

πως απαιτούν 
περισσότερη 

πληροφόρηση 
σχετικά µε τη χρήση 

και τα οφέλη της 
γεωργίας ακριβείας, 

η οποία δεν είναι 
διαθέσιµη από 
ανεξάρτητους 

φορείς

Παραµένει η απειλή του υψηλού επενδυτικού κόστους

Τα συνήθη εµπόδια που παρατηρήθηκαν στην υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας ήταν η απειλή υψηλού επενδυτικού κόστους και η έλλειψη 
σαφήνειας όσον αφορά την προστιθέµενη αξία που θα µπορούσε να αποφέρει. Υπήρξαν διαφορές όσον αφορά την εκτίµηση από τους 
αγρότες της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη συµβατότητά τους µε την εκµετάλλευση και την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες. Όσοι 
χρησιµοποιήσουν ήδη στις εκµεταλλεύσεις τους σύγχρονα εργαλεία αντιµετώπιζαν συχνά την πρόκληση να ερµηνεύσουν τα δεδοµένα και να 
εξασφαλίσουν τη διασύνδεση και την ακρίβεια των συσκευών και εξέφρασαν την ανάγκη παροχής µη εµπορικών συµβουλών για τον τρόπο 
αντιµετώπισης αυτών των προκλήσεων. Οι µη χρήστες ανησυχούσαν γενικά ότι η γεωργία ακριβείας δεν ταιριάζει µε το προφίλ των 
εκµεταλλεύσεών τους. Επίσης, υπήρχε ένα εµπόδιο που θα µπορούσε να σχετίζεται µε τις γνώσεις και τις ικανότητες των αγροτών. Οι 
αγρότες αντιλαµβάνονται επίσης τη γεωργία ακριβείας ως κάτι πολύ περίπλοκο, τους λείπουν παρατηρήσιµες βελτιώσεις στην εκµετάλλευσή 
τους από τη χρήση τους και η αξιόπιστη πληροφόρηση. Οι γνώµες των 22 ειδικών που ερωτήθηκαν, σύµφωνα µε την έρευνα, αντικατόπτριζαν 
τις δηλώσεις των αγροτών, µε τους ίδιους να επαναλαµβάνουν ότι δεν υπήρχαν διαθέσιµα δηµόσια κεφάλαια για επενδύσεις.

Λείπουν οι δηµόσιες
υποστηρικτικές δοµές
που θα βελτιώσουν 
τη χρήση νέας
τεχνολογίας
Όλοι οι εµπειρογνώµονες 
δήλωσαν ότι η βελτίωση των 
υποδοµών θα ήταν κρίσιµη για 
τις διαδικασίες υιοθέτησης και 
διάδοσης των τεχνολογιών 
ακριβείας. Συγκεκριµένα, 
δήλωσαν ότι η έλλειψη 
σήµατος διόρθωσης GPS (π.χ. 
υψηλής ακρίβειας σήµα RTK) 
περιορίζει τους αγρότες όταν 
χρησιµοποιούν αυτόµατο 
σύστηµα διεύθυνσης. Σε 
γενικές γραµµές, τόσο οι 
αγρότες όσο και οι οµάδες 
εµπειρογνωµόνων από όλες τις 
χώρες της Ευρώπης που 
εξετάστηκαν, δήλωσαν ότι µια 
φτωχή ευρυζωνική σύνδεση 
αποτελεί ένα φραγµό υποδοµής 
στην υιοθέτηση της γεωργίας 
ακριβείας, γεγονός που σε 
συνδυασµό µε την έλλειψη 
πληροφοριών και το υψηλό 
κόστος, καθορίζουν σε µεγάλο 
βαθµό την πρόσβαση στις νέες 
τεχνολογίες. 


