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Ανάπτυξη Προηγμένου Συστήματος
Άρδευσης για Δενδρώδεις καλλιέργειες στην
Κρήτη
Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων στην αγροτική παραγωγή, τρεις ελληνικές εταιρείες προχώρησαν
στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού έργου καινοτομίας DRip Irrigation Precise (DRIP)
«Ανάπτυξη Στάγδην Άρδευση Υψηλής Ακριβείας για Δενδρώδης Καλλιέργειες».
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Διαγωνισμός «Δες
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Εφαρμογή
συστήματος digital
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Δράσεις εύρεσης
και αξιολόγησης
τοπικών ποικιλιών
φυλλοβόλων
οπωροφόρων, από
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
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Τρεις ελληνικές εταιρίες, η LANDCO, η Future Intelligence
και η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., που
συνεργάζονται µε στόχο τον Ψηφιακό Μετασχηµατισµό της
ελληνικής αγρο-διατροφικής παραγωγής, ξεκινούν στο
επόµενο διάστηµα την ελεύθερη διάθεση δεδοµένων που θα
εµπλουτίσουν το οικοσύστηµα των λύσεων ευφυούς
γεωργίας.
Η πρωτοβουλία των τριών εταιριών, µε µακροχρόνια
εµπειρία στους χώρους των συστηµάτων αρδεύσεων, της
υψηλής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής
και της επιχειρηµατικότητας, όπου δραστηριοποιούνται
αντίστοιχα, είναι καρπός του έργου καινοτοµίας DRip

News Wire

Irrigation Precise (DRIP) «Ανάπτυξη Στάγδην Άρδευση
Υψηλής Ακριβείας για Δενδρώδης Καλλιέργειες».

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία

Ιδού η λίστα με τις ειδικές ενισχύσεις
Βορίδη, πολύς καυγάς για το τίποτα η θέση
του αγροτικού κόσμου
6 ώρες πριν

Νέες πληρωμές ύψους 1,42 εκατ. ευρώ από
ΟΠΕΚΕΠΕ
8 ώρες πριν

Λήγει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η προθεσμία
για φετινές αιτήσεις ενίσχυσης ΟΣΔΕ
9 ώρες πριν

Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι δηλώσεις ζημιάς από
χαλάζι στον ΕΛΓΑ στη Σπάρτη

Αντικείµενο του έργου DRIP είναι η ανάπτυξη ενός

1 ημέρες πριν

καινοτόµου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού προϊόντος
µε στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των υδατικών πόρων στην

Με 12 ευρώ το στρέμμα ενίσχυση τα
βαμβάκια στον Έβρο και 5 τα σιτηρά

αγροτική παραγωγή. Το σύστηµα που αναπτύσσεται
αξιοποιεί στο έπακρο της επιστηµονική γνώση στην

4 ημέρες πριν

αλληλεπίδραση εδάφους, µικροκλίµατος, φυτού και νερού,
καθώς και ψηφιακές τεχνολογίες αιχµής, στοχεύοντας
κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες όπου η εφαρµογή της
άρδευσης γίνεται συνήθως εµπειρικά. Δεδοµένου ότι σε
περιοχές όπως η Κρήτη µόνο το 65% του αρδευόµενου

Προγράμματα

νερού αξιοποιείται πραγµατικά στην παραγωγή, αλλά και
υπό το πρίσµα της επισιτιστικής ασφάλειας και της
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κλιµατικής αλλαγής, το κίνητρο για αύξηση της

Επιπλέον 107 εκατ. ευρώ για την κάλυψη
της ζήτησης στα Leader

αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων άρδευσης είναι
µεγάλο. Το όφελος είναι ιδιαίτερα ελκυστικό σε δηµοφιλείς
καλλιέργειες όπως αυτή της ελιάς που καλύπτει το 64% των

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η αίτηση πληρωμής
για το Μέτρο 4.2

καλλιεργούµενων εκτάσεων της Κρήτης, αλλά βρίσκει
εφαρµογή σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Εξαντλείται ο χρόνος για «γέφυρα»
διετίας σε βιοκαλλιεργητές

Το σύστηµα βασίζεται σε ένα συνδυασµό FINoT (Future
Intelligence for the Internet of Things) αισθητήρων,
λογισµικού και σύγχρονων συστηµάτων ασύρµατης
επικοινωνίας αντικειµένων (γνωστό και ως Internet of

Πρώτη εκταμίευση δανείου της Πειραιώς
για τα Σχέδια Βελτίωσης

Things ή Διαδίκτυο των Πραγµάτων), προηγµένων
µοντέλων υπολογισµού των αρδευτικών αναγκών αλλά και
µακροχρόνιας εµπειρίας στο χώρο της γεωπονικής

Αιτήσεις πληρωμών από τον Ιούλιο στα
Σχέδια Βελτίωσης

επιστήµης και των αρδευτικών τεχνικών και συστηµάτων.
Μετρήσεις εδαφικών, φυσιολογικών-µορφολογικών και
µετεωρολογικών παραµέτρων µεταφορτώνονται στην
υποδοµή υπολογιστικού σύννεφου (cloud computing) της
Future Intelligence και από εκεί ένα ευφυές σύστηµα
υπολογίζει τις ακριβείς ανάγκες άρδευσης και τις εφαρµόζει.
Η πλατφόρµα επιτρέπει πρόσβαση σε πραγµατικό χρόνο για
σκοπούς παρακολούθησης και πρόβλεψης, ενώ ένα εύκολα
παραµετροποιήσιµο “πρόγραµµα-διεπαφή” άρδευσης
(Application Programming Interface- API) θα παρέχεται
ελεύθερα σε παραγωγούς αλλά και άλλους πάροχους
συστηµάτων άρδευσης.

Στα πλαίσια του έργου, το Τµήµα Γεωπονίας του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, µε την καθοδήγηση του καθ.
Θρασύβουλου Μανιού, διεξάγει δοκιµές σε επίπεδο
εργαστηρίου, πειραµατικού αγρού αλλά και εµπορικών
καλλιεργειών, ώστε να προσδιοριστούν µε µεγαλύτερη
ακρίβεια οι βέλτιστες παράµετροι των µοντέλων, η
συµπεριφορά του συστήµατος κάτω από τις δύσκολες
συνθήκες της µεσογειακής υπαίθρου, αλλά και η
πραγµατική σχέση κόστους-οφέλους για τον παραγωγό.
Στην καρδιά του πειράµατος βρίσκονται επίσης 5 λυσίµετρα
συνολικού όγκου 100 m
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από τα οποία γίνεται έµµεσος

υπολογισµός της εξατµισοδιαπνοής ελαιόδεντρων. Η
γεωπονική γνώση που προκύπτει καθώς και οι νέες
τεχνολογικές υλοποιήσεις σε επίπεδο πειραµατικού και
εµπορικού αγρού προετοιµάζουν το έδαφος για τη σταδιακή
µεταφορά του συστήµατος DRIP στην πραγµατική
ελαιοκοµική οικονοµία µε σηµαντικά οφέλη περιορισµού
κόστους και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.

Το Έργο DRIP υλοποιείται µε τη συγχρηµατοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα από τη Δράση
«Ερευνώ-Δηµιουργώ-Καινοτοµώ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
έργου https://drip.gr και ακολουθήστε τον λογαριασµούς
@DRIP_Project στο Twitter και @DripProjectGR στο
Facebook.
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