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Ανάπτυξη Στάγδην Άρδευση
Υψηλής Ακριβείας για
Δενδρώδεις Καλλιέργειες

σε δενδρώδεις καλλιέργειες
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του DRIP είναι η χρήση state-of-the-art τεχνολογιών και μεθόδων για την ανάπτυξη ενός
συστήματος άρδευσης υψηλής ακριβείας για δενδρώδεις καλλιέργειες, βασιζόμενο στην αξιοποίηση
συστημάτων στάγδην άρδευσης και στη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και άμεσης
εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας σε επίπεδο δέντρου και όχι αγρού, ώστε η προσφορά νερού να καλύπτει με
ακρίβεια τις ανάγκες του.

Καινοτομία στην αγροτική
παραγωγή

Ερευνητικές Δομές Άντλησης Δεδομένων
Ανάπτυξη των δομών και συστημάτων παρακολούθησης, που θα επιτρέψουν την
πραγματοποίηση των απαραίτητων δοκιμών άρδευσης και την άντληση των απαραίτητων
δεδομένων, που θα απαιτηθούν για τη προσομοίωση της εδαφικής υγρασίας και την τελική
ανάπτυξη του DRIP.

Άρδευση Ελαιόδεντρων και Συλλογή -Δεδομένων
Πραγματοποίηση σειράς δοκιμών σε όλες τις δομές και η συλλογή και ανάλυση δεδομένων,
τόσο κατά την περίοδο άρδευσης όσο και την περίοδο της βροχόπτωσης, περιλαμβανομένων
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη και την απόδοση των δέντρων.

Μελέτη και Προσομοίωση Εδαφικής Υγρασίας

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη του μοντέλου προσομοίωσης της εδαφικής υγρασίας με βάση τα δεδομένα που θα
προκύψουν από τις δοκιμές άρδευσης, ώστε να αναπτυχθεί το λογισμικό που θα ελέγχει τη
λειτουργία του συστήματος DRIP.

ΔΙΑΤΗΣΗΣΗ ΤΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διατήρηση της παραγωγής στα
σημερινά κατά ελάχιστο επίπεδα,
ακόμα και στο μέλλον όπου η
κλιματική αλλαγή αναμένεται να
επηρεάσει αρνητικά το σύνολο
των παραμέτρων που
σχετίζονται τόσο με τις ανάγκες
των φυτών όσο και με τη
διαθεσιμότητα των υδατικών
πόρων.

Μείωση της κατανάλωσης νερού
ανά kg παραγόμενου προϊόντος,
με σκοπό τη βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών της
παραγωγής κάτω από τις
παρούσες συνθήκες αλλά και ως
μέτρο προσαρμογής στις
επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής και των αυξημένων
παραγωγικών αναγκών.

Ορθολογική διαχείριση των
υδατικών πόρων, με γνώμονα τη
στήριξη της παραγωγικής
διαδικασίας και της αγροτικής
οικονομίας και της γεφύρωσης
του χάσματος μεταξύ της
ανάγκης προστασίας και
διατήρησης των υδάτινων
πόρων και της αγροτικής
εκμετάλλευσης εντός των ορίων
της ΕΕ.

Σύστημα Στάγδην Άρδευσης Υψηλής Ακριβείας
Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος στάγδην άρδευσης υψηλής ακρίβειας (DRIP) που
θα επιτρέπει την παροχή της απόλυτα απαραίτητης ποσότητας νερού σε κάθε δέντρο
χωριστά και που θα ελέγχεται από ένα λογισμικό εκτίμησης της εδαφικής υγρασίας και μια
σειρά εργαλεία ΙοΤ.

Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση του DRIP
Οικονομοτεχνική αξιολόγηση του συστήματος DRIP, που αποσκοπεί στο να εκτιμήσει το
κόστος κατασκευής και εφαρμογής της τεχνολογίας αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες η αξιοποίηση του συνεπάγεται πέρα από περιβαλλοντικό όφελος και σαφές
οικονομικό όφελος για τον καλλιεργητή.

