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Σ τη βάση ερευνών για τη γεωργία 
ακριβείας που κράτησαν τρία χρόνια 
και κόστισαν πάνω από 1 εκατ. ευ-
ρώ, το νέο μηχάνημα που ανέπτυξε 

σύμπραξη ιδιωτικών και δημόσιων φορέων 
«ακούει» τις ανάγκες των φυτών και παρέχει 
λίπασμα με μεγάλη ακρίβεια μεταβάλλοντας 
την παροχή από σημείο σε σημείο του αγρού, 
κάτι που οδηγεί σε εξοικονόμηση που κυμαί-

νεται από 20-40% σε λίπασμα και μείωση της 
δαπάνης για τον παραγωγό. Το μηχάνημα που 
ενσωματώνει πρωτοποριακές τεχνολογίες 
για να διαβάζει τις ανάγκες των φυτών βρί-
σκεται βέβαια ακόμη σε πειραματικό στάδιο. 
H κοστολόγησή του για το πρωτότυπο ανέρχε-
ται στα 50.000 ευρώ ενώ εφόσον μπει στην πα-
ραγωγή σύμφωνα με τους ερευνητές, θα 
υπάρξει μείωση κατά 20%. Για την κατασκευή 

του, όπως λένε οι ερευνητές έχουν ήδη εκδη-
λώσει ενδιαφέρον επενδυτές και το μηχάνημα 
αναμένεται να παραχθεί στην Ελλάδα. 

Το κλειδί του μηχανήματος είναι ότι 
συνδυάζει σε πραγματικό χρόνο στοι-
χεία για το ιστορικό απόδοσης της καλ-
λιέργειας καθώς και για την τωρινή εικόνα 
του φυτού ώστε σε 2-3 δευτερόλεπτα από 

Σύστημα λιπασματοδιανομής ακριβείας:

Αφουγκράζεται τα φυτά 
Η λίπανση ακριβείας προχωράει αργά στη χώρα μας όμως το καινούριο 
μηχάνημα που ανέπτυξαν Έλληνες επιστήμονες κι επιχειρηματίες μπορεί να 
επιταχύνει την είσοδο αυτής της νέας τεχνολογίας στην εγχώρια αγορά
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συλλέγουν αισθητήρες για τις ιδιότητες του φυ-
τού και μεταφράζονται σε δόσεις λίπανσης. Ου-
σιαστικά οι αισθητήρες μας δίνουν μια έμμεση 
μέτρηση για τη χλωροφύλλη που έχει το φυτό, 
το λεγόμενο δείκτη χλωροφύλλης (CI) που δεί-
χνει πόσο άζωτο έχει απορροφήσει ενώ δεί-
χνουν πόσο λίπασμα πρέπει να πάρει ακόμη 
για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της καλλιέρ-
γειας. Μια βασική διαφορά με τα συστήματα 

ση που συνηθίζεται στην Αμερική που είναι 
πρωτοπόρος στην λίπανση ακριβείας», ανα-
φέρει ο Δρ. Σταμάτης Σταματιάδης, από το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, υπεύ-
θυνος για την ανάπτυξη του λιπασματοδιανο-
μέα. «Η βασική λογική είναι η ίδια σε σχέση με 
άλλα υπάρχοντα μοντέλα λίπανσης με μετα-
βλητή παροχή. Δηλαδή με τη βοήθεια αλγόριθ-
μων μετατρέπονται βασικές πληροφορίες που 

το πέρασμα του τρακτέρ και σε πραγματικό 
χρόνο, να δοθεί με ακρίβεια η σωστή ποσό-
τητα λιπάσματος στα φυτά. 
«Αυτό το σύστημα δεν υπήρχε, χρησιμοποιή-
σαμε εξαρτήματα από το εμπόριο που είναι 
αμερικανικής προέλευσης και τα συνδέσαμε 
με νέο τρόπο ώστε ο λιπασματοδιανομέας να 
λειτουργεί με κοκκώδες λίπασμα που χρησι-
μοποιείται στην Ευρώπη κι όχι με υδρολίπαν-

Οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν είναι 
πιο εξελιγμένοι από όσους κυκλοφορούν.

Εξοικονόμη-
ση που κυ-
μαίνεται από 
20-40% σε 
λίπασμα και 
μείωση της 
δαπάνης για 
τον παρα-
γωγό υπό-
σχεται το 
νέο σύστημα 
διανομής.
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Στα σχέδιά 
είναι ακόμη να 
προσαρμοστεί 
ο διανομέας 
ώστε να 
μπορεί να 
συνδεθεί και 
με παλαιότερα 
μηχανήματα 
και με τρακτέρ 
που δεν 
διαθέτουν 
υδραυλικό 
σύστημα.

Ο λιπασματοδιανομέας αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος 
FATIMA που υλοποιείται με τη στήριξη του 
«Ορίζοντας 2020».

για να υπάρχει μια πιο αξιόπιστη εικόνα 
των δυνατοτήτων του μηχανήματος.

Μόνο για τη Θεσσαλία εκτιμάται ότι θα 
μπορούσαν να εξοικονομηθούν 7.300 
τόνοι λιπάσματος με τη χρήση του μηχα-
νήματος σύμφωνα με τον Δρ. Χρίστο Τσαντί-
λα, Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών 
και Κτηνοτροφικών Φυτών / ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
και συντονιστής των ελληνικών ερευνητικών 
ομάδων στην πιλοτική εφαρμογή του προ-
γράμματος στην Ελλάδα. Ας σημειωθεί ότι ο 
λιπασματοδιανομέας που έχει σχεδιαστεί   για 
να λειτουργεί με κοκκώδες λίπασμα μπορεί 
να εφαρμόσει κι άλλα είδη λιπασμάτων εκτός 
από άζωτο, όπως κάλλιο ή φώσφορο. 

Το σύστημα θα είναι φιλικό για τον παρα-
γωγό και θα αποτελείται από ένα πακέτο από 
τεχνολογικά εξαρτήματα που περιλαμβάνουν 
αισθητήρες ικανούς να μετρούν δείκτες βλά-
στησης, ένα λογισμικό καταγραφής/διαχείρισης 
δεδομένων καθώς και τον λιπασματοδιανομέα 
που προσαρμόζεται σε καροτσάκι πίσω από το 
τρακτέρ. «Ο παραγωγός θα χρειάζεται περίπου 
μια ώρα για να τοποθετήσει τα εξαρτήματα στο 
τρακτέρ κάθε φορά που θα κάνει τη λίπανση 
ακριβείας» λέει ο Δρ. Λευτέρης Ευαγγέλου. Επί-
σης σημαντικό είναι όπως αναφέρει ο Έλληνας 
επιστήμονας ότι το μηχάνημα μπορεί να δουλέ-
ψει στη διάρκεια όλου του εικοσιτετράωρου και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας γιατί οι αισθητήρες 
εκπέμπουν δικό τους φως και δεν εξαρτώνται 
από την ηλιακή ακτινοβολία για να μετρήσουν 
τους δείκτες βλάστησης του φυτού.

που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι ότι χρη-
σιμοποιούμε αισθητήρες πιο εξελιγμένους 
πολλαπλασιάζοντας έτσι την ακρίβεια της λί-
πανσης. Για παράδειγμα τα υπάρχοντα μηχα-
νήματα πετούν το λίπασμα σε μια ακτίνα 15-20 
μέτρων ενώ ο λιπασματοδιανομέας που ανα-
πτύξαμε πετά το λίπασμα σε ακτίνα ενός μέ-
τρου», συμπληρώνει ο ίδιος. 

Το τεράστιο πλεονέκτημα του λιπασματο-
διανομέα είναι ότι μπορούμε να «ακού-
σουμε», κατά κάποιο τρόπο, τις ανάγκες των 
φυτών και να ανταποκριθούμε κατάλληλα λέει 
ο Δρ. Λευτέρης Ευαγγέλου από το Ινστιτούτο 

Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών/ΕΛ-
ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και συντονιστής των ελληνικών 
ερευνητικών ομάδων στην πιλοτική εφαρμογή 
του προγράμματος στην Ελλάδα. 
«Μέχρι τώρα ο παραγωγός ρίχνει άζωτο 
περίπου ομοιόμορφα σε όλο τον αγρό αν 
και γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες σε άζωτο 
μπορεί να αλλάζουν από σημείο σε σημείο 
αλλά και από χρονιά σε χρονιά ανάλογα με 
τις καιρικές συνθήκες. Μετά από τρεις χρο-
νιές δοκιμών τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι ο παραγωγός μπορεί να εξοικονομήσει 
από 20-40% λίπασμα», σημειώνει ο Δρ. 
Ευαγγέλου. Η εξοικονόμηση λιπάσματος 
πραγματοποιείται ως εξής: το μηχάνημα 
σαρώνει και συλλέγει πληροφορίες τόσο 
για τα άγονα όσο και για τα γόνιμα σημεία 
του χωραφιού, στα μεν άγονα όπου τα φυ-
τά είναι υπανάπτυκτα θα αυξήσει τη λίπαν-
ση ενώ στα γόνιμα μέρη, αν τα φυτά 
δείχνουν εύρωστα δεν θα ρίξει λίπασμα. 
Ωστόσο, πρέπει να επεκταθούν οι δοκιμές 

Ρεπορτάζ

Κόστος 40.000 ευρώ 
όταν βγει στην παραγωγή
Σχετικά με το κόστος του λιπασματοδια-
νομέα ο Δρ. Μιχάλης Γλαμπεδάκης, κα-
θηγητής στο ΤΕΙ Αθήνας και Σύμβουλος 
της Red Coast International της εταιρεί-
ας που ανέλαβε την συναρμολόγηση του 
μηχανήματος, εκτιμά ότι εφόσον μπει 
στην παραγωγή μπορεί να διαμορφωθεί 
στα 40.000 ευρώ. «Συζητάμε με αμερι-
κάνικη εταιρεία να παράγει αισθητήρες 
οι οποίοι να εκπέμπουν τα μήκη κύμα-
τος που χρειαζόμαστε κάτι που θα μπο-
ρούσε να φέρει μείωση του κόστους του 
λιπασματοδιανομέα κατά 30%. Το τελικό 
κόστος μπορεί να μην μπορεί να το ση-
κώσει ο καλλιεργητής μιας μικρής εκ-
μετάλλευσης, αλλά μια ομάδα», ανέφερε 
ο Δρ. Γλαμπεδάκης.

26-29_PG1017_Lipasmatodianomeas.indd   28 03/10/2017   21:27



26-29_PG1017_Lipasmatodianomeas.indd   29 03/10/2017   21:27


