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Η ευφυής γεωργία είναι µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας. 

Μπορεί να φέρει σηµαντική µείωση στο κόστος αλλά 

και σηµαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση στην 

αγροτική παραγωγή.

Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την 

επιστηµονική γνώση µε τρόπο ώστε να παίρνετε 

σωστότερες αποφάσεις για την παραγωγή σας 

ωφελώντας την τσέπη σας και το περιβάλλον.

Ξέρετε ότι η 
ευφυής 
γεωργία
µπορεί να σας 
οδηγήσει στο 
µέλλον;



Το σύστηµα gaiasense είναι µια Ελληνική καινοτοµία 
που παντρεύει τις τεχνολογίες πληροφορικής µε την 
αγρονοµική επιστήµη µε έναν ολιστικό τρόπο. Στον 
τοµέα της ευφυούς γεωργίας το gaiasense είναι 
πρωτοποριακό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενισχύει και 
βελτιστοποιεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
εφαρµογών ακριβείας στις αγροτικές καλλιέργειες όσο 
µικρού ή µεγάλου µεγέθους και αν είναι αυτές.

Το gaiasense συλλέγει δεδοµένα από το χωράφι, το 
δορυφόρο, τον επιστήµονα και τον αγρότη, και δίνει τα 
εργαλεία στο γεωργικό σύµβουλο, τον ερευνητή και τον 
αγρότη για να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα να βγει 
καλύτερο, περισσότερο και οικονοµικότερο γεωργικό 
προϊόν από την Ελληνική γη.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοπορία όµως του gaiasense είναι 
ότι αφορά σε όλους. 

Για πρώτη φορά ο κάθε αγρότης µπορεί ωφεληθεί 
ακόµα και αν έχει λίγα στρέµµατα. Και µάλιστα χωρίς 
να απαιτείται να επενδύσει ούτε ευρώ σε τεχνολογικό 
εξοπλισµό. 

Για πρώτη φορά ο κάθε γεωργικός σύµβουλος µπορεί 
να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία τεσσάρων διαστάσεων 
ώστε να πληροφορείται για όλες τις πτυχές των 
καλλιεργειών των πελατών του. 

Για πρώτη φορά ο ερευνητής έχει ένα εργαλείο µε το 
οποίο αντλεί δεδοµένα µεγάλης κλίµακας από όλες τις 
γεωργικές περιοχές και µπορεί να δοκιµάζει το 
αποτέλεσµα της έρευνάς του σε παραγωγικό, 
πραγµατικό περιβάλλον.

Φαντάζεστε πόσες διαστάσεις ανοίγονται
στη δουλειά σας έχοντας το gaiasense
στα χέρια σας;

Υποδεχτείτε 
µια
τεχνολογική
ελληνική
καινοτοµία 
παγκόσµιας
εµβέλειας



1 σύστηµα
τεσσάρων 
διαστάσεων 
που καλύπτει τις 
πραγµατικές 
ανάγκες της 
παραγωγής σας

Τί κάνει
τo gaiasense 
ξεχωριστό

Remote Field FarmEye

Remote
Κάθε λίγες ηµέρες µια καινούργια εικόνα από το 
διάστηµα µπαίνει στο gaiasense και αποκαλύπτει 
πληροφορίες για την ανάπτυξη των φυτών σας και την 
κατάσταση του αγροτεµαχίου σπιθαµή προς σπιθαµή. 
Όπου κι αν βρίσκεται.

Field
Σε αντιπροσωπευτικά σηµεία στην Ελληνική γεωργική 
γη και µέσα στις καλλιέργειες υπάρχουν οι αισθητήρες 
του gaiasense που αδιάλειπτα στέλνουν µετρήσεις 
από τον αέρα, το έδαφος και τα φυτά.

Eye
Το δίκτυο των ειδικών που συνεργάζεται µε το 
gaiasense, εξοπλισµένο µε τα σύγχρονα εργαλεία του, 
µπαίνει µέσα στις καλλιέργειες, παρατηρεί, συλλέγει 
δείγµατα, αναλύει και µετράει πράγµατα που δεν 
µπορούν να µετρηθούν διαφορετικά.

Farm
Ο παραγωγός καταγράφει ψηφιακά τις εργασίες του, τα 
αγροεφόδια που εφαρµόζει και τα αποτελέσµατα της 
συγκοµιδής του. Εύκολα και χωρίς να ξέρει από 
τεχνολογίες υπολογιστών.

Βλέποντας ταυτόχρονα και στις τέσσερις αυτές 
διαστάσεις, το gaiasense δίνει στο γεωπόνο και 
στον αγρότη ένα πανίσχυρο εργαλείο που θα τους 
βοηθήσει να πάρουν εκείνες τις καθηµερινές 
αποφάσεις λίπανσης, άρδευσης και 
φυτοπροστασίας που θα αφήσουν περισσότερα 
χρήµατα στην τσέπη του παραγωγού και λιγότερα 
κατάλοιπα στο περιβάλλον.

Το gaiasense είναι το πρώτο και µοναδικό αυτή τη 
στιγµή Ευρωπαϊκό σύστηµα ευφυούς γεωργίας 
που αξιοποιεί και συνδυάζει και τις τέσσερις αυτές 
διαστάσεις παρακολούθησης της καλλιέργειας. 

Μία σηµαντική Ελληνική πρωτοπορία.

Είναι ολοκληρωµένο
Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης της 
παραγωγής λαµβάνοντας και επεξεργάζοντας 
δεδοµένα από 4 διαστάσεις. Με αυτό τον τρόπο 
αξιοποιεί όλη τη διαθέσιµη τεχνολογία για να οδηγήσει 
στη λήψη ορθών αποφάσεων που οδηγούν στα 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά του οφέλη.

Είναι οικονοµικό
Μπορεί εύκολα να υιοθετηθεί ακόµη και από τους 
µικροκαλλιεργητές. Με µηδενική επένδυση σε 
εξοπλισµό και µια ελάχιστη ετήσια συνδροµή 
προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες 
τεχνολογίες, εξοπλισµό και λογισµικό που αξιοποιεί.

Είναι ακριβές
Γιατί ξεκινάει από τη συλλογή των δεδοµένων, αξιοποιεί 
όλη τη διαθέσιµη επιστηµονική γνώση των 
συνεργατών, εµπλέκει το γεωργικό σύµβουλο στη λήψη 
των αποφάσεων, εκπαιδεύει τον παραγωγό στην 
εφαρµογή στο χωράφι και µετράει το αποτέλεσµα. 
Έτσι γίνεται συνεχώς καλύτερο και ακριβέστερο.

Είναι προσαρµόσιµο
Σε κάθε διαφορετική περιοχή, για κάθε τύπο εδάφους, 
για κάθε µικροκλίµα, για κάθε ποικιλία, το gaiasense 
προσαρµόζεται κατάλληλα. ∆εν είναι µια λύση 
“κονσέρβα” που έρχεται από µακριά για να δώσει ξένες 
λύσεις σε τοπικά προβλήµατα.

Ένα αµιγώς Ελληνικό σύστηµα το οποίο 
προσαρµόζεται για κάθε Ελληνικό χωράφι και 
καλλιέργεια.



Η διάσταση του να 
βλέπεις την 
καλλιέργεια από 
ψηλά

gaiasense
remote 

Το gaiasense remote συλλέγει, 
επεξεργάζεται και αξιοποιεί πληροφορίες 
για κάθε σηµείο του αγροτεµαχίου.
Οι πληροφορίες αντλούνται από πηγές 
όπως δορυφόροι, αεροσκάφη και άλλα 
εναέρια µέσα που είναι εξοπλισµένα µε 
υπερσύγχρονα συστήµατα καταγραφής 
εικόνων. Η διάσταση gaiasense remote 
αξιοποιείται για να παίρνει το gaiasense 
και οι χρήστες του µια λεπτοµερή και 
επίκαιρη εικόνα για τη ζωτικότητα των 
φυτών αλλά και την κατάσταση του 
εδάφους, σπιθαµή προς σπιθαµή.

Η κατάσταση των φυτών και του εδάφους 
απεικονίζονται µε τη µορφή δεικτών που µεταβάλλεται 
η τιµή τους στο χώρο και στο χρόνο, όπως δείκτες 
βλαστικότητας/ευρωστίας των φυτών (NDVI), δείκτες 
υδατικής κατάστασης του εδάφους (NDWI) κ.λπ.
Οι δείκτες αυτοί µπορούν να αξιοποιηθούν σε 
συνδυασµό µε πληροφορίες από τη διάσταση 
gaiasense field, δηλαδή ατµοσφαιρικές και εδαφικές 
και άλλες καταγραφές στις διαστάσεις gaiasense 
farm και gaiasense eye που αφορούν στις 
καλλιεργητικές ενέργειες του παραγωγού και σε 
παρατηρήσεις που λαµβάνονται µέσα από το χωράφι 
αντίστοιχα. 

Οι πληροφορίες της διάστασης gaiasense remote
µας δίνουν µια συνολική εικόνα των καλλιεργειών και 
αγροτεµαχίων για την παραλλακτικότητα που αυτά 
έχουν αλλά και για τη διαχρονική µεταβολή τους κατά 
τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Με αυτόν 
τον τρόπο διευκολύνει π.χ. την αναγνώριση σηµαντικών 
µεταβολών µεταξύ διαφορετικών καλλιεργητικών 
περιόδων για συγκεκριµένο αγροτεµάχιο ή περιοχή.

Το gaiasense remote υποστηρίζει επιστηµονικά µια 
σειρά αποφάσεων που αφορούν στη διαχείριση 
συγκεκριµένων καλλιεργειών ή ακόµη και στην ίδια την 
ποικιλία που καλλιεργείται, στο συγκεκριµένο τύπο 
εδάφους και στις µικροκλιµατικές συνθήκες που 
επικρατούν.

Μέσω του gaiasense, η πληροφορία γίνεται διαθέσιµη 
σε µια απλή και εύχρηστη µορφή, που µπορεί να 
αξιοποιηθεί εύκολα από τον παραγωγό ή το σύµβουλό του.

Το σύστηµα gaiasense αξιοποιεί τα διαστηµικά δεδοµένα 
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Κοπέρνικος (Copernicus).
Τα υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδοµένα των 
αποστολών Sentinel υπόκεινται καθηµερινά σε 
επεξεργασία µε τη χρήση λογισµικού και εργαλείων 
ανοικτού κώδικα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
∆ιαστήµατος (ΕΟ∆).
 



Η διάσταση του να 
παρακολουθείς το 
περιβάλλον 
ανάπτυξης της 
καλλιέργειας

gaiasense
field

Το gaiasense field προσφέρει πολύτιµες 
πληροφορίες, αφού καταγράφει, αναλύει 
και ερµηνεύει δεδοµένα της ατµόσφαιρας 
και του εδάφους σε συγκεκριµένα σηµεία 
µέσα στους αγρούς κάθε χρονική στιγµή 
που περνάει, αδιάλειπτα. Τα δεδοµένα 
αυτά συλλέγονται από τηλεµετρικούς 
σταθµούς gaiatron, οι οποίοι 
εγκαθίστανται σε επιλεγµένα σηµεία 
επιλεγµένων αγροτεµαχίων ώστε να 
είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε 
καλλιέργεια µιας ολόκληρης περιοχής. 

Οι σταθµοί gaiatron κατασκευάζονται, εγκαθίστανται 
και λειτουργούνται από το gaiasense, χωρίς καµία 
οικονοµική επιβάρυνση για τους συνεργαζόµενους 
παραγωγούς ή τους γεωργικούς συµβούλους. Έχουν 
σχεδιασθεί και αναπτυχθεί ειδικά για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του gaiasense και αποτελούν µέρος ενός 
εκτεταµένου πανελλαδικού δικτύου µέτρησης 
περιβαλλοντικών παραµέτρων. Η πυκνότητα του 
δικτύου των σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικών 
παραµέτρων gaiatron atmo είναι τέτοια ώστε να 
αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας σταθµός για κάθε είδος 
καλλιέργειας σε κάθε µικροκλιµατική ζώνη όσο µικρή 
και αν είναι η ζώνη αυτή. Αντίστοιχα, η πυκνότητα του 
δικτύου των σταθµών µέτρησης εδαφικών 
παραµέτρων gaiatron soil είναι τέτοια ώστε για κάθε 
εδαφολογική ζώνη και για κάθε καλλιέργεια να υπάρχει 
και σταθµός.
Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται ένα πλήρες 
τεχνολογικό σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων που επηρεάζουν τις 
καλλιέργειες.

Τα δεδοµένα που συλλέγουν οι σταθµοί gaiatron 
αφορούν σε ατµοσφαιρικές, εδαφικές και βιολογικές 
παραµέτρους, όπως θερµοκρασία αέρος και εδάφους, 
σχετικής υγρασίας αέρος και εδάφους, εδαφικής 
αλατότητας, διύγρανσης φύλλων, βροχόπτωση, ηλιακή 
ακτινοβολία κ.ά. 

Οι πληροφορίες του gaiasense field συνδυάζονται µε 
τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπόλοιπες 
διαστάσεις του συστήµατος και αξιοποιούνται στον 
ακριβή υπολογισµό της ανάγκης του φυτού για νερό, 
στον εντοπισµό της κατάλληλης χρονικής στιγµής για 
πότισµα, στη συνεχή αξιολόγηση του κινδύνου 
προσβολής των φυτών από εχθρούς και ασθένειες, 
στην παρακολούθηση της ζωτικότητας των φυτών, 
στην ορθολογική τους θρέψη και στην έγκαιρη 
ποιοτική και ποσοτική πρόβλεψη της παραγωγής.
 



Το gaiasense eye επιτρέπει την 

καταγραφή πληροφοριών από τους 

γεωργικούς συµβούλους και τους 

ίδιους τους παραγωγούς στο χωράφι. 

Οι πληροφορίες αφορούν στην 

κατάσταση της καλλιέργειας, µέσα από 

επιτόπιες παρατηρήσεις και 

δειγµατοληψίες.

Με το gaiasense eye, ο παραγωγός ή ο γεωργικός 
σύµβουλος καταγράφουν διάφορες παρατηρήσεις κατά 
την επίσκεψή τους στο χωράφι, χρησιµοποιώντας τις 
ειδικά σχεδιασµένες εφαρµογές για smartphones 
του gaiasense. Τέτοιες πληροφορίες περιλαµβάνουν 
την παρατήρηση συµπτωµάτων προσβολής από 
ασθένειες και εχθρούς, την καταµέτρηση εντόµων σε 
εντοµοπαγίδες κ.λπ., αλλά επίσης και δεδοµένα που 
προέρχονται από αναλύσεις όπως εδαφοληψίες και 
δειγµατοληψίες φύλλων.

Τα δεδοµένα που µπαίνουν στο σύστηµα από το 
gaiasense eye συµπληρώνουν αυτά που προέρχονται 
από τις υπόλοιπες διαστάσεις µε ζωτικές πληροφορίες 
για το φυτό, το έδαφος, το νερό και τον αέρα οι οποίες 
δεν είναι τεχνικά εφικτό να µετρηθούν µε τηλεµετρικούς 
σταθµούς ή τηλεπισκόπηση.

Το gaiasense eye δίνει όµως εκείνα τα εργαλεία µε 
τα οποία απλοποιείται δραστικά η συλλογή τους και 
αυτοµατοποιείται η ψηφιοποίησή τους ώστε να είναι 
αξιοποιήσιµες από την υπηρεσία που απολαµβάνουν  
οι χρήστες του.

gaiasense
eye
Η διάσταση του να 
παρατηρείς και να 
αναλύεις την 
καλλιέργεια από κοντά



Η διάσταση του να 
καταγράφεις και να 
αξιολογείς κάθε 
σηµαντική ενέργεια που 
γίνεται στην καλλιέργεια

gaiasense
farm

Το gaiasense farm αποτελεί πολύ 
σηµαντική διάσταση καταγραφής των 
ενεργειών που ο παραγωγός κάνει στο 
χωράφι και την καλλιέργεια. Για να 
µπορέσει ο χρήστης του gaiasense να 
αξιοποιήσει στο µέγιστο βαθµό τα 
οφέλη που αυτό µπορεί να δώσει για 
την καλλιέργεια ενός συγκεκριµένου 
αγροτεµαχίου, θα πρέπει ο αγρότης που 
καλλιεργεί το αγροτεµάχιο να ενταχθεί 
στην αξιοποίηση του gaiasense farm.

Το gaiasense προσφέρει το πληροφοριακό σύστηµα 
για την καταχώρηση όλων των πληροφοριών που 
σχετίζονται µε τις καθηµερινές καλλιεργητικές εργασίες 
του παραγωγού όπως είναι η εφαρµογή λίπανσης, η 
φυτοπροστασία, ο χρόνος και η διάρκεια της άρδευσης. 
Πρόκειται για την πλήρη και αναλυτική εικόνα της 
εκµετάλλευσης, που συµβάλλει σηµαντικά στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το gaiasense farm δίνει ειδικές εφαρµογές για 
υπολογιστή και κινητές συσκευές σχεδιασµένες τόσο 
για γεωργικούς συµβούλους όσο και για παραγωγούς 
ώστε να γίνεται η ψηφιακή καταγραφή των 
καλλιεργητικών εργασιών µε γρήγορο, απλό αλλά και 
πλήρη τρόπο. 

Το gaiasense farm συµπληρώνει τις υπόλοιπες 
διαστάσεις συλλογής πληροφοριών του συστήµατος 
gaiasense ώστε να αποτυπώνονται πλήρως όλα όσα 
συµβαίνουν στην καλλιέργεια. Αυτό είναι και το κλειδί 
για να λειτουργήσει σωστά η ευφυής γεωργία και να 
οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή λήψη αποφάσεων για 
όλα τα καλλιεργητικά ζητήµατα. 



Είστε Αγρότης;
Βελτιώστε την παραγωγή σας µε πολλούς τρόπους, ωφεληθείτε οικονοµικά και 
αξιοποιήστε νέες δυνατότητες για το προϊόν σας.

Είστε Γεωργικός Σύµβουλος;
Προσφέρετε νέες συµβουλευτικές υπηρεσίες που µέχρι τώρα δεν µπορούσατε. 
Σφραγίστε τη δουλειά σας µε επιστηµονική τεκµηρίωση και αποκτήστε πρόσβαση στις 
επαγγελµατικές προοπτικές της νέας ψηφιακής εποχής στη γεωργία. 

Είστε Ερευνητής;
Αποκτήστε πρόσβαση σε σηµαντικά δεδοµένα, δοκιµάστε την έρευνά σας στην πράξη σε 
πραγµατικές συνθήκες, εξελίξτε την και κερδίστε από αυτήν.

Πώς µπορείτε να ωφεληθείτε
στην πράξη από τις υπηρεσίες
του gaiasense



Μπορώ να βελτιώσω την παραγωγή µου 
και να µειώσω το κόστος της;

Το gaiasense µπορεί να σας 
βοηθήσει.

Ξέρουµε τι θα πει να είσαι αγρότης.
Καθηµερινά αντιµετωπίζετε µια σειρά από 
προκλήσεις. Αγχώνεστε για τις ασθένειες των 
καλλιεργειών σας και για τα ακραία καιρικά 
φαινόµενα. Πρέπει να αποφασίζετε 
καθηµερινά για θέµατα που επηρεάζουν 
σηµαντικά την παραγωγή σας. 

Μέχρι σήµερα αποφασίζετε µε βάση την 
εµπειρία σας και ίσως την επιστηµονική γνώση 
του γεωπόνου της περιοχής σας. Πολλές φορές 
όµως για να καταλάβετε τι συµβαίνει στο 
χωράφι σας πρέπει να ρωτήσετε 
εξειδικευµένους επιστήµονες που συχνά δεν 
είναι διαθέσιµοι. Αγωνιάτε πως δεν παίρνετε τις 
καλύτερες αποφάσεις για την καλλιέργειά σας 
και βλέπετε να χάνετε σε απόδοση και ποιότητα 
της παραγωγής σας.

Το gaiasense είναι εδώ για εσάς: Σας 
προσφέρει επιστηµονική γνώση και έγκυρες 
πληροφορίες για να αντιµετωπίσετε τους 
κινδύνους και τα προβλήµατα της παραγωγής 
µε τον καλύτερο και τον πιο αξιόπιστο τρόπο.

Ανακαλύψτε τα οφέλη
Η δουλειά σας γίνεται πιο εύκολη και πιο 
αποδοτική

Μειωµένο κόστος παραγωγής
Το σύστηµα gaiasense, σε συνδυασµό µε το 
γεωργικό σύµβουλο που αξιοποιεί τα εργαλεία 
του, υπολογίζει ακριβώς τις ποσότητες των 

λιπασµάτων, των φυτοφαρµάκων και του 
αρδευτικού νερού που απαιτεί η κάθε 
καλλιέργεια σας κάτω από συγκεκριµένες 
συνθήκες. Σε συνδυασµό µε το σωστό χρόνο 
εφαρµογής τους αποτρέπεται η υπερβολική και η 
άσκοπη χρήση τους. Έτσι µειώνεται σηµαντικά 
το κόστος παραγωγής και αυξάνεται το 
κέρδος σας.

Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος
Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από 
το gaiasense και τις οδηγίες του γεωργικού 
συµβούλου που τις αξιοποιεί, µπορείτε να 
καθορίσετε την ακριβή ποσότητα και το είδος 
των θρεπτικών στοιχείων καθώς και την 
ποσότητα του νερού που χρειάζεται η 
καλλιέργειά σας. Έτσι εξασφαλίζετε την αύξηση 
της παραγωγής και τη βελτίωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των προϊόντων σας. 
Επιπρόσθετα, αυξάνεται η διατηρησιµότητα της 
παραγωγής λόγω της ευρωστίας των καρπών.

Μείωση κινδύνων για το περιβάλλον
Το gaiasense παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς 
καταγραφής διαφόρων παραµέτρων της 
καλλιέργειας που έχουν επίπτωση στο 
περιβάλλον. Η καταγραφή αυτή συµβάλλει στη 
µείωση των κινδύνων για το περιβάλλον, όπως 
είναι η βιολογική ανισορροπία, η λειψυδρία και η 
ερηµοποίηση που συχνά προκαλούνται από την 
εντατική γεωργία.

Προστιθέµενη αξία στο παραγόµενο
προϊόν
Το προϊόν που παράγεται µε τη βοήθεια του 
συστήµατος υπηρεσιών gaiasense αποκτά 
µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία γιατί έχει καλύτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και συνεπώς 

Αγρότης

καλύτερες τιµές. Τα προϊόντα αυτά παράγονται 
µε µεθόδους που µειώνουν το περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα λόγω της µειωµένης χρήσης 
φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων και µε τη βοήθεια 
της ιχνηλασιµότητας γίνονται πιο ελκυστικά για 
τον καταναλωτή. 

Αποτελεσµατικότερος έλεγχος των
κινδύνων της παραγωγής
Χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες gaiasense, έχετε 
ανά πάσα στιγµή εικόνα για τον κίνδυνο 
προσβολής που διατρέχει η καλλιέργειά σας από 
εχθρούς (έντοµα) και ασθένειες (µύκητες). 
Επιπλέον µπορείτε σε συνεργασία µε τον 
υπεύθυνο γεωργικό σύµβουλο που αξιοποιεί τα 
εργαλεία του gaiasense, να επιλέγετε το πλέον 
κατάλληλο χρονικό διάστηµα για την εφαρµογή 
χηµικών φυτοπροστατευτικών µέτρων 
(ψεκασµοί). Με την ελεγχόµενη και ακριβή χρήση 
φυτοφαρµάκων επιτυγχάνεται παραγωγή 
ασφαλέστερων και πιο ποιοτικών τροφίµων.

Η χρήση των υπηρεσιών του gaiasense σας 
οδηγεί σε πραγµατική αύξηση του κέρδους 
σας και σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των προϊόντων σας.

Το gaiasense στην πράξη
Πώς µπορείτε να κάνετε πιο «έξυπνη» τη 
φυτοπροστασία; 

Με τη χρήση των εργαλείων gaiasense από εσάς 
και το γεωπόνο σας, µπορείτε πλέον να 
ενηµερώνεστε για τον πραγµατικό κίνδυνο 
προσβολής από συγκεκριµένο εχθρό ή ασθένεια 
µε βάση τις επικρατούσες συνθήκες.  Στην 
περίπτωση που πραγµατικά χρειάζεται, το 
σύστηµα σας καθοδηγεί στο καλύτερο χρονικό 
διάστηµα για την εφαρµογή των ψεκασµών. 

Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να επιτύχετε 
ακόµη και µείωση του απαιτούµενου αριθµού 
ψεκασµών αλλά µε βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητάς τους, αφού οι ψεκασµοί 
σας θα γίνονται µόνο όταν υπάρχει 
πραγµατικός κίνδυνος.

Χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες gaiasense για 
την προστασία της καλλιέργειάς σας επιτυγχάνετε 
στην πράξη µείωση του κόστους παραγωγής. 
Ταυτόχρονα, βελτιώνετε την ποιότητα των 
προϊόντων σας (χάρη στη µειωµένη 
υπολειµµατικότητα των φυτοφαρµάκων) και 
προστατεύετε ενεργά το περιβάλλον.



Φαντάζεστε πόσο ευκολότερη θα ήταν 
η δουλειά σας, αν είχατε τα καλύτερα 
εργαλεία στα χέρια σας;

Κάνετε µελέτες και έρευνες. Μπορείτε να 
τις ελέγξετε σε πραγµατικές συνθήκες;
Αποκτήστε πεδίο δράσης!

Το gaiasense είναι εδώ για εσάς!

Είστε επαγγελµατίας. Γνωρίζετε πως για να 
πετύχετε στην εργασία σας χρειάζεστε και τα 
κατάλληλα εργαλεία. Όπως ο αγρότης έχει στη 
διάθεσή του γεωργικά µηχανήµατα και 
εξοπλισµό, έτσι και εσείς χρειάζεστε εκείνα τα 
εργαλεία που θα διευκολύνουν τη δουλειά σας.

Μέχρι σήµερα, ως γεωργικός σύµβουλος 
βασίζεστε σχεδόν αποκλειστικά σε επιτόπιες 
παρατηρήσεις. Το µοναδικό σας “εργαλείο” είναι 
τα µάτια σας, ενώ στην πράξη υπάρχουν 
δεδοµένα στα οποία δεν έχετε πρόσβαση ή δεν 
µπορείτε εύκολα να τα αξιοποιήσετε.

Για να δώσετε σωστές συµβουλές θα έπρεπε 
να έχετε εικόνα όλων των δεδοµένων χωρίς 
να παραλείπετε ή να ξεχνάτε κάτι από αυτά. 
Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι ατµοσφαιρικά, 
εδαφολογικά και βιολογικά, όπως επίσης και να 
αφορούν σε θέµατα θρέψης, άρδευσης και 
φυτοπροστασίας.

Το σύστηµα gaiasense είναι ο αξιόπιστος 
συνεργάτης που θα καλύψει αυτήν την 
ανάγκη µε τον καλύτερο τρόπο. Οι 
υπηρεσίες του σας δίνουν πρόσβαση σε 
διαφόρων τύπων δεδοµένα τα οποία είναι 
επεξεργασµένα και σε κατανοητή µορφή. 
Αυτά τα δεδοµένα πλέον µπορείτε εσείς, ως 
γεωργικός σύµβουλος, µε βάση την εµπειρία 
και τις γνώσεις σας, να τα µετατρέψετε σε 
µια έγκυρη και αποτελεσµατική συµβουλή 
για τον παραγωγό.

Ανακαλύψτε τα οφέλη
Ολοκληρωµένες και πιο
αποτελεσµατικές υπηρεσίες

Παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους 
παραγωγούς, µε τη µορφή γεωργικών 
συµβουλών.

Ολοκληρωµένη διαδικτυακή εφαρµογή για την 
τήρηση του ιστορικού κάθε εκµετάλλευσης και 
των καλλιεργητικών εργασιών. Καταργεί τα 
αυτόνοµα και διαφορετικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται παραδοσιακά και αποτελεί 
µέρος µιας πλατφόρµας µε µεγάλες 
δυνατότητες.

∆υνατότητα πραγµατοποίησης οργανωµένων 
ελέγχων και καταγραφή επιτόπιων 
παρατηρήσεων στον αγρό µέσω εφαρµογών για 
έξυπνα κινητά. Άµεσος συγχρονισµός των 
δεδοµένων αυτών µε την πλατφόρµα 
gaiasense.

Μείωση των κινδύνων παραγωγής χάρη στη 
δυνατότητα αµεσότερου εντοπισµού τους και 
στην αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους.

Λήψη ορθών αποφάσεων, βασισµένων όχι µόνο 
στην εµπειρία και τις γνώσεις σας, αλλά σε 
επιστηµονική γνώση και ακριβή δεδοµένα.

Γρήγορη υλοποίηση ελέγχων χάρη στις συνεχώς 
ενηµερωµένες πληροφορίες για κάθε 
αγροτεµάχιο που χειρίζεστε.

Γνωρίζουµε ότι ένα από τα βασικά προβλήµατα 
που αντιµετωπίζετε ως ερευνητής είναι η έλλειψη 
δυνατότητας να εφαρµόσετε στην πράξη τα 
ερευνητικά σας αποτελέσµατα.

Για παράδειγµα, εντοµολόγοι και φυτοπαθολόγοι 
αναπτύσσουν µοντέλα για την εµφάνιση εχθρών 
και ασθενειών των καλλιεργειών ή προσαρµόζουν 
µοντέλα στις Ελληνικές συνθήκες. Τα δοκιµάζουν 
σε πειραµατικούς αγρούς των ερευνητικών 
οργανισµών τους χωρίς να µπορούν να 
επεκτείνουν και να ελέγξουν την εφαρµογή τους 
σε µεγαλύτερη κλίµακα.

Την ίδια στιγµή, ως ερευνητές χρειάζεστε 
πραγµατικά δεδοµένα (όπως ατµοσφαιρικά, 
εδαφικά και βιολογικά), προκειµένου να µπορέσετε 
να σχεδιάσετε, να προσαρµόσετε και να 
επιβεβαιώσετε τα επιστηµονικά σας µοντέλα. 
Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς τα απαραίτητα 
δεδοµένα είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν είναι 
προσβάσιµα. Αντίστοιχες ανάγκες έχουν ερευνητές 
και επιστήµονες όπως εδαφολόγοι, επιστήµονες 
θρέψης και φυσιολογίας φυτών κ.ο.κ.

Για εσάς που είστε ερευνητής, η πλατφόρµα 
του gaiasense δίνει τη δυνατότητα να 
δοκιµάσετε τα ερευνητικά σας αποτελέσµατα 
σε πραγµατικές συνθήκες, σε αγροτεµάχια 
των συνεργαζόµενων παραγωγών. 
Παράλληλα αποκτάτε πρόσβαση σε πολύτιµα 
δεδοµένα που θα σας βοηθήσουν να 
επιβεβαιώσετε ή να ελέγξετε στην πράξη τα 
ερευνητικά σας αποτελέσµατα.

Ανακαλύψτε τα οφέλη
Πολλαπλά µοντέλα και πληθώρα 
δεδοµένων στη διάθεσή σας

Το gaiasense αποτελεί µία δυναµική, επεκτάσιµη 
πλατφόρµα που µπορεί να ενσωµατώσει νέα 
επιστηµονικά µοντέλα και να εξασφαλίσει την 
πειραµατική εφαρµογή τους σε µεγάλης έκτασης 
αγροτεµάχια και σε συγκεκριµένες καλλιέργειες. 

∆ιαθέτει τεράστιο όγκο δεδοµένων, τα οποία 
µπορεί να γίνουν προσβάσιµα σε ερευνητές 
για ερευνητικούς σκοπούς. Με το gaiasense, 
οι έρευνες στον αγροδιατροφικό τοµέα 
µπορούν πλέον να υποστηριχθούν και να 
επαληθευθούν σε πραγµατικές συνθήκες.

Γεωργικός Σύµβουλος Ερευνητής



Ένα νευρικό σύστηµα 
απλωµένο σε όλη 
την Ελλάδα

   ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Τοποθετηµένοι στην καρδιά του χωραφιού - 
στο ύψος του φυλλώµατος των φυτών - καταγράφουν 
µε ακρίβεια τις συνθήκες βροχόπτωσης, ακτινοβολίας, 
ανέµου, θερµοκρασίας και υγρασίας που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη των φυτών αλλά και των βιολογικών 
παραγόντων (έντοµα-µύκητες) που επιδρούν σε αυτά. 
Αξιοποιείται στις ευφυείς συµβουλές άρδευσης 
και φυτοπροστασίας.

   ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Ένας ειδικός σωλήνας µήκους έως 1,5 µέτρου 
µε πρωτοποριακούς τριπλούς αισθητήρες ανά 
10 εκατοστά βάθους, µετρά ταυτόχρονα θερµοκρασία 
εδάφους, αλατότητα και υγρασία σε πολλά 
διαφορετικά βάθη µέσα στο ενεργό ριζόστρωµα 
του φυτού και παρέχει πληροφόρηση σε πραγµατικό 
χρόνο για την ενυδάτωση και τη θρέψη του. 
Αξιοποιείται στις ευφυείς συµβουλές άρδευσης 
και θρέψης καθώς και στην αξιόπιστη µέτρηση 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.

   ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΥΤΟΥ 
Μετρούν τις συνθήκες διύγρανσης, θερµοκρασίας 
και σχετικής υγρασίας σε πολλαπλά σηµεία της κόµης 
του φυτού. Παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση για 
τις συνθήκες ανάπτυξης µυκήτων και εντόµων.

   ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ-ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 
Οι σταθµοί gaiasense έχουν χαµηλή κατανάλωση, 
αξιοποιούν την ενέργεια του ήλιου και είναι 
θωρακισµένοι, αυτόνοµοι και αξιόπιστοι: Λειτουργούν 
αδιάλειπτα και επικοινωνούν ασύρµατα - χωρίς 
επίβλεψη ή τακτική συντήρηση - ακόµα και σε συνθήκες 
ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών χωρίς να 
απαιτούνται πηγές ρεύµατος ή δίκτυα επικοινωνιών. 

   ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Το κέντρο ελέγχου του σταθµού συλλέγει τα δεδοµένα 
των αισθητήρων, τα µεταδίδει µέσω εναλλακτικών 
ασύρµατων διαδροµών στο κεντρικό υπολογιστικό 
νέφος του gaiasense, ενώ µπορεί και να ελέγξει 
διάφορους αυτοµατισµούς εντός του αγρού 
(συστήµατα άρδευσης, ανεµοµείκτες κλπ.).

   ΙΣΤΟΣ-ΒΑΣΗ
Ο ειδικά σχεδιασµένος ιστός του σταθµού εξασφαλίζει 
σωστή προσαρµογή στο χωράφι για κάθε ύψος 
καλλιέργειας, περιορισµένο αποτύπωµα βάσης για να 
µην εµποδίζει τις καλλιεργητικές εργασίες, αντικλεπτική 
σχεδίαση µε ειδικούς αισθητήρες συναγερµού, εύκολη 
εγκατάσταση και απεγκατάσταση.

Το «νευρικό σύστηµα» του gaiasense 
αποτελείται από ένα πανελλαδικό δίκτυο 
εκατοντάδων - σύντοµα χιλιάδων - 
τηλεµετρικών σταθµών µέτρησης 
αγροπεριβαλλοντικών δεδοµένων, 
εγκατεστηµένων µέσα στις καλλιέργειες.

Οι τηλεµετρικοί σταθµοί καταγράφουν 
αδιάλειπτα τον σφυγµό της καλλιέργειας, 
µε αισθητήρες που συλλέγουν δεδοµένα από 
το έδαφος, τον αέρα και το φυτό, ώστε να 
παρέχονται ευφυείς και αποτελεσµατικές 
συµβουλές και να υπολογίζεται µε ακρίβεια το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα της καλλιέργειας.

Οι τηλεµετρικοί σταθµοί σχεδιάστηκαν, 
κατασκευάστηκαν και εξελίσσονται από 
τη NEUROPUBLIC στην Ελλάδα.
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Εγκατεστηµένα δίκτυα

Προγραµµατισµένα

43
%

*

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

60
%

*

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Άρδευση
Γνωρίζετε ότι:
Ο όγκος του αρδευτικού νερού 
µπορεί να µειωθεί έως και 43%;

Λίπανση/Θρέψη
Γνωρίζετε ότι:
Το 60% των λιπασµάτων που 
χρησιµοποιείτε µπορεί να είναι περιττό;

* Ποσοστό βασισµένο σε µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε καλλιέργεια ξερού 
φασολιού στην περιοχή των Πρεσπών την καλλιεργητική περίοδο 2016-2017. 
Η µείωση αναφέρεται σε µείωση της συνολικής ποσότητας λιπασµάτων. Αφορά 
στη σύγκριση των συνολικών ποσοτήτων λιπασµάτων που χρησιµοποιούσαν 
παραδοσιακά οι παραγωγοί µε αυτές που τους παρείχαν οι συµβουλές λίπανσης του 
συστήµατος Ευφυούς Γεωργίας gaiasense, χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα και η 
ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος. Η εξοικονόµηση λιπασµάτων εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες όπως η καλλιέργεια, η στρατηγική λίπανσης που εφαρµόζει 
ο παραγωγός κλπ. Στις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες καλλιέργειες 
κυµάνθηκε µεταξύ 12%-60%.

* Ποσοστό βασισµένο σε µετρήσεις φυτοπροστατευτικών ψεκασµών που 
πραγµατοποιήθηκαν σε ελαιώνες στην περιοχή της Χαλκιδικής την καλλιεργητική 
περίοδο 2016-2017. Η µείωση αφορά στη σύγκριση των συνολικών ψεκασµών που 
εφάρµοσαν οι ελαιοπαραγωγοί µε αυτές που τους παρείχαν οι συµβουλές 
φυτοπροστασίας του συστήµατος Ευφυούς Γεωργίας gaiasense, χωρίς να 
επηρεαστεί η ποιότητα και η ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος. Το ύψος της 
µείωσης των ψεκασµών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η καλλιέργεια, 
το πρόγραµµα ψεκασµών που εφαρµόζει ο παραγωγός κλπ. Στις µετρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες καλλιέργειες κυµάνθηκε µεταξύ 7%-66%.

* Ποσοστό βασισµένο σε µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε αµπελώνες 
επιτραπέζιου σταφυλιού στην περιοχή του Κιάτου Κορινθίας την καλλιεργητική 
περίοδο 2016-2017. Η µείωση αφορά στη σύγκριση του όγκου αρδευτικού νερού 
που χρησιµοποιούσε παραδοσιακά ο παραγωγός µε αυτόν που του παρείχε η 
συµβουλή άρδευσης του συστήµατος Ευφυούς Γεωργίας gaiasense, χωρίς να 
επηρεαστεί η ποιότητα και η ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος. Η 
εξοικονόµηση αρδευτικού νερού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η 
καλλιέργεια, η στρατηγική άρδευσης του παραγωγού κλπ. Στις µετρήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες καλλιέργειες κυµάνθηκε µεταξύ 14%-43%.

66
%

*

Φυτοπροστασία
Γνωρίζετε ότι:
∆ύο στους τρεις ψεκασµούς µιας 
καλλιεργητικής περιόδου µπορεί 
να είναι περιττοί ή λανθασµένοι;



NEUROPUBLIC

Το σύστηµα gaiasense είναι µία από τις 
µεγαλύτερης κλίµακας τεχνολογικές καινοτοµίες 
και ιδιωτικές επενδύσεις από Ελληνική εταιρία 
πληροφορικής στην τελευταία οκταετία της 
Ελληνικής οικονοµικής κρίσης. H NEUROPUBLIC 
αναπτύσσει όλες τις τεχνολογικές συνιστώσες 
του δικτύου gaiasense (λογισµικό, τηλεµετρικούς 
σταθµούς, υπολογιστικά συστήµατα) ενώ έχει 
αναπτύξει και λειτουργεί την πρώτη και µοναδική 
υποδοµή µεγάλης κλίµακας ∆ιαδικτύου των 
Πραγµάτων (Internet of Things) στην Ελλάδα 
µε χιλιάδες ασύρµατους αισθητήρες 
εγκατεστηµένους στην αγροτική γη, δικής της 
σχεδίασης και κατασκευής.
 
Η NEUROPUBLIC δηµιουργεί καινοτόµα 
συστήµατα πληροφορικής για τις 
τηλεπικοινωνίες, την αµυντική 
και αεροδιαστηµική βιοµηχανία, 
την παρατήρηση γης, τη µηχανογράφηση 
επιχειρήσεων, την ψηφιακή τεκµηρίωση 
και τον αγροδιατροφικό τοµέα. 

Η εταιρία, µε δική της υποδοµή υπολογιστικού 
νέφους (cloud computing data center), παρέχει 
υπηρεσίες υπολογιστικής υποδοµής 
(Infrastructure as a Service), υπηρεσίες υποδοµής 
πλατφόρµας ανάπτυξης (Platform as a Service) 
και λογισµικού ως υπηρεσία (So�ware as a 
Service) τόσο σε τελικούς χρήστες όσο και 
σε επιχειρήσεις και οργανισµούς στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 

Το σύστηµα gaiasense συνδυάζει τεχνολογίες 
πληροφορικής όπως µεγάλα δεδοµένα (Big Data), 
υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing), ∆ιαδίκτυο 
των πραγµάτων (IoT), µηχανική εκµάθηση 
(Machine Learning), πολυεπίπεδες αρχιτεκτονικές 
για υπηρεσίες πλατφόρµας (Service oriented 
Architectures), σύγχρονες τεχνικές και γλώσσες 
προγραµµατισµού και σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο 
(Semantic Web) µε διεπιστηµονικούς τοµείς όπως 
εδαφολογία, γεωργική µηχανική, µετεωρολογία, 
αγρονοµικές επιστήµες, βιολογικές επιστήµες και 
επιστήµες του περιβάλλοντος για να προσφέρει 
σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα το 
εργαλείο που θα οδηγήσει τη νέα τεχνολογική 
επανάσταση στη Γεωργία. 

Οι περίπου 100 εργαζόµενοι της 
NEUROPUBLIC, στην πλειοψηφία τους 
µηχανικοί και επιστήµονες διαφόρων 
ειδικοτήτων, µαζί µε άλλους τόσους 
εργαζόµενους της συνδεδεµένης εταιρίας 
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - η οποία συντονίζει τα 
δίκτυα συνεργασίας και εµπορικής  
προώθησης του συστήµατος gaiasense - 
δηµιούργησαν, λειτουργούν και εξελίσσουν 
το πρώτο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
σύστηµα ευφυούς γεωργίας µεγάλης 
κλίµακας gaiasense. Μέσω της συµµετοχής 
της σε διεθνή δίκτυα η NEUROPUBLIC είναι 
σε συνεχή επαφή µε σηµαντικούς φορείς, 
συµµετέχει στον καθορισµό πολιτικών και 
επιτυγχάνει ουσιαστικές συνεργασίες. 


