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ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,  ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, THNJWVIEIA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΕΘΝΗΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Υπερδιπλάσιος ο φόρος 
εισοδήματος το 2016 

για τους αγρότες

Η «βίβλος» με τους 
δισεκατομμυριούχους 

της παγκόσμιας γεωργίας

Ερχεται η μεγάλη 
«άνθηση» στην 

καλλιέργεια της φιστικιάς



αφιέρωμα

Της Σ ό φ ιας  Σπυρου

Ποτίζοντας 
τα χωράφια 

μέσω ίντερνετ
Εξοικονόμηση νερού για ious αγρότες μέσω 

της νεωηνίπς πκοιβρίπ,ς

Επίκουρος καθηγητής οτο ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας

Μόνψος καθηγητής οτο ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδος

Επίκουρος καθηγητής οτο ΤΕΙ 
Ηπείρου

με e-mail σιο smartphone, στον 
υπολογιστή, στο tablet, για το αν 
πρέπει, πότε αλλά και πόσο να πο
τίσει.

Δεν είναι όμως απαραίτητο να 
έχει εξοικείωση με τους υπολο
γιστές για να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα ο παραγωγός, πράγμα 
που είναι πολύ σημαντικό ειδικά 
για τους μεγαλύτερους σε ηλικία 
αγρότες για τους οποίους οι υπο
λογιστές δεν έχουν μπει στην κα
θημερινότητα τους. «Ο γεωπόνος 
τηλεφωνεί απευθείας στον παρα
γωγό και τον ενημερώνει πως το 
σύστημα έχει βγάλει υπενθύμιση 

j ότι πρέπει να ποτίσει το χωράφι 
μεθαύριο», λέει ο κ. Μαλάμος.

Βέβαια, για να λειτουργήσει το 
σύστημα, ο παραγωγός πρέπει να 
αφιερώσει έναν ελάχιστο χρόνο 
κάθε εβδομάδα για να ενημερώ
νει το λογισμικό, είτε ο ίδιος είτε 
μέσω γεωπόνου, για τις αρδεύσεις 
που κάνει. «Αυτή είναι μια δου
λειά που ο σύγχρονος αγρότης ήδη 
γνωρίζει, αφού, όχαν εφαρμόζει 
συστήματα ποιότητας όπως η ολο
κληρωμένη διαχείριση, πρέπει να 
καταχωρίζει τις αρδεύσεις του», 
υποστηρίζει ο κ. Τσιρογιάννης.

Την ισχυρή πεποίθηση ότι το 
πρόγραμμα έχει πολύ μεγάλη δυ
νατότητα να επεκταθεί και σε άλ
λες περιοχές της Ελλάδας για να 
βελτιώσει τη χρήση νερού εξοι
κονομώντας χρήμα και κόπο για 
τον παραγωγό μεταφέρουν οι δύο 
επιστήμονες του έργου. «Για το 
πρόγραμμα της Αρτας βασιστήκα
με στην καλή πρακτική που εφαρ
μόζεται εδώ και μία εικοσαετία 
στην Καλιφόρνια, μια πολιτεία που 
αποτελεί πρωτοπόρο σε παγκόσμιο 
επίπεδο στη διαχείριση νερού 
μέσω προγραμμάτων ανάλυσης 
της εξατμισο-διαπνοής.

«Σήμερα δεν υπάρχει μεγάλη 
φάρμα στην Καλιφόρνια που να 
μην αξιοποιεί το σύστημα συμ
βουλών άρδευσης, παρόμοιο με 
αυτό που δοκιμάζουμε στην Αρτα. 
Μάλιστα η Πολιτεία επενδύει κάθε 
χρόνο 800.000, δολάρια γιατί εκτι
μά ότι από την εφαρμογή του προ
γράμματος εξοικονομήθηκαν κατ’ 
ελάχιστον 80 εκατ. δολάρια συνο
λικά για το 2014», λέει ο κ. Τσιρο- 
γιάννης.

Η εξοικονόμηση όμως δεν οφελεί 
μόνο την τσέπη του αγρότη, αλλά 
και το περιβάλλον, ακόμη και στη 
Δυτική Ελλάδα που διαθέτει πλού
σιες βροχοπτώσεις. «Φαινομενι
κά υπάρχει επάρκεια νερού για 
την πεδιάδα της Αρτας, περίπου 
200.000 στρεμμάτων, που ποτίζε

αινοτόμο πρόγραμ-

■|ν γεωργίας ακριβεί- 
ας εφαρμόζουν οι

γών ΑΣΕ^ (Αγροτικός Συνεταιρι
σμός Εκμετάλλευσης Ακτινιδίων) 
Αραχθου. Πιο συγκεκριμένα, πα
ραγωγοί της επιχείρησης Kolios 
Fruit, που καλλιεργούν ακτινίδια 
στην Αρτα. συνεργάζονται με το 
ΤΕΙ Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, 
που τους βοηθά να γλιτώνουν πε
ριττά ποτίσματα, ενώ ταυτόχρονα 
εξοικονομούν και σημαντικά ποσά.

Το πρόγραμμα, το οποίο σχέδια
σαν επιστήμονες με επικεφαλής 
τον κ. Γιάννη Τσιρογιάννη, επί
κουρο καθηγητή στο ΤΕΙ Ηπείρου, 
τον κ. Νίκο Μαλάμο, μόνιμο κα
θηγητή στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 
και τον κ. Παντελή Μπαρούχα, επί
κουρο καθηγητή στο ΤΕΙ Δυτικής 
Ελλάδας, και υποστηρίζεται από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο, χρησι
μοποιεί μετεωρολογικές προβλέ
ψεις και τις συνδυάζει με στοιχεία 
από έξι μετεωρολογικούς σταθ
μούς που είναι κατανεμημένοι σε 
κατάλληλα σημεία στην πεδιάδα 
της Αρτας, καθώς και με δεδομέ
να από εδαφολογικούς χάρτες. Με 
βάση τα στοιχεία αυτά, το ειδικό 
λογισμικό που ανέπτυξαν οι επι
στήμονες εκτιμά σε καθημερινή 
βάση τις απώλειες του νερού και 
προσφέρει συμβουλές στον αγρότη 
για το πόσο νερό πρέπει να χρησι
μοποιήσει στην καλλιέργειά του. 
Αφιερώνοντας μόλις 15 λεπτά την 
εβδομάδα, όπως υποστηρίζουν οι 
επικεφαλής του προγράμματος, ο 
αγρότης μπορεί να εξοικονομή
σει σημαντικές ποσότητες νερού. 
«Υπολογίσαμε ότι για την καλλιέρ
γεια της ακτινιδιάς μπορεί να προ
κόψει εξοικονόμηση νερού της τά
ξης του 25%, αλλά το πραγματικό 
όφελος για τον αγρότη είναι ακόμη 
μεγαλύτερο. Γιατί μπορεί να απο- 
φύγει έως και 20 ποτίσματα, με 
όποιο κέρδος συνεπάγεται αυτό σε 
χρόνο και κόπο για τον παραγωγό», 
επισημαίνει ο κ. Τσιρογιάννης.

Για να χρησιμοποιήσει το σύστη
μα, που παρέχεται δωρεάν, ο παρα
γωγός απευθύνεται και εκδηλώνει 
το ενδιαφέρον του στον γεωπόνο 
του τοπικού καταστήματος εφοδί
ων. Τότε, ως πρώτο βήμα, σε συ
νεργασία με το ΤΕΙ που επιβλέπει 
τη διαχείριση του προγράμματος, 
θα καταχωρισθεί το κτήμα του στο 
σύστημα. Στη συνέχεια ο παρα
γωγός αποκτά ένα λογαριασμό και 
μέσω αυτού λαμβάνει συμβουλές

ται από τα νερά του ΑραχΕ 
του Λούρου. Παρ' όλ’ αυτά 
γάλες απώλειες που έχουν 
δευτικά δίκτυα ωθούν τον < 
να ανοίγει γεωτρήσεις. Οι 
υπόγεια νερά που αντλούν 
ωτρήσεις είναι περιορισμέ 
επομένως υπάρχει πάντα 
δυνος της υπεράντλησης. Ε 
να λειτουργήσουν καλύτερα 
ντρικά αρδευτικά δίκτυα 
μεγάλες δαπάνες», εξηγεί ο 
ρογιάννης. «Γι’ αυτό, το πρ 
μα που σχεδιάσαμε είναι χ 
ακόμη και σε μια προικισμϊ 
ριοχή, όπως η Αρτα», καταλ 

Μήπως όμως ο Ελληνας α 
είναι πίσω σε σχέση με τον 
κανό στη χρήση της τεχνί 
για να αξιοποιήσει ένα τέτο 
γραμμα συμβουλών άρδευσ 
γουρα οι νεότεροι αγρότες 
μερίδα πρωτοπόρων είναι π 
μοι να αξιοποιήσουν τις ευ 
που παρέχει το πρόγραμμε

Mas έμπιστέ 
πάνω από 
1000 φάρμ, 
αιγοπροβατί
Τα αρμεκτήρια rqs Milkplan 
είναι σχεδιασμένα ώστε να αν 
oils ανάγκε5 του κτηνοτρόφοι 
και παράλληλα στην ιδιαίτερη 
των ζώων.
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■ Ευέλικτοε και εργονομικόε a
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lail στο smartphone, στον 
ιστή, στο tablet, για το αν 
πότε αλλά και πόσο να πο-

:ίναι όμως απαραίτητο να 
^οικείωση με τους υπολο- 
για να συμμετάσχει στο 

.μμα ο παραγωγός, πράγμα 
/αι πολύ σημαντικό ειδικά 
>ς μεγαλύτερους σε ηλικία 
; για τους οποίους οι υπο- 
:ς δεν έχουν μπει στην κα- 
νότητά τους. «Ο γεωπόνος 
)νεί απευθείας στον παρα- 
:αι τον ενημερώνει πως το 
ία έχει βγάλει υπενθύμιση 
:πει να ποτίσει το χωράφι 
ιιο», λέει ο κ. Μαλάμος. 
α, για να λειτουργήσει το 
ία, ο παραγωγός πρέπει να 
>σει έναν ελάχιστο χρόνο 
βδομάδα για να ενημερώ- 
λογισμικό, είτε ο ίδιος είτε 
εωπόνου, για τις αρδεύσεις 
ινει. «Αυτή είναι μια δου- 
>υ ο σύγχρονος αγρότης ήδη 
ει, αφού, όταν εφαρμόζει 
ιατα ποιότητας όπως η ολο- 
αένη διαχείριση, πρέπει να 
>ρίζει τις αρδεύσεις του», 
τρίζει ο κ. Τσιρογιάννης. 
ισχυρή πεποίθηση ότι το 
ιμμα έχει πολύ μεγάλη δυ- 
τα να επεκταθεί και σε άλ- 
ηιοχές της Ελλάδας για να 
σει τη χρήση νερού εξοι- 
ώντας χρήμα και κόπο για 
ραγωγό μεταφέρουν οι δύο 
μονές του έργου. «Για το 
ιμμα της Αρτας βασιστήκα- 
ν καλή πρακτική που εφαρ- 
ι εδώ και μία εικοσαετία 
αλιφόρνια, μια πολιτεία που 
,εί πρωτοπόρο σε παγκόσμιο 
ο στη διαχείριση νερού 
προγραμμάτων ανάλυσης 

ιτμισο-διαπνοής.
:ρα δεν υπάρχει μεγάλη 
στην Καλιφόρνια που να 

ξιοποιεί το σύστημα συμ- 
</ άρδευσης, παρόμοιο με 
ου δοκιμάζουμε στην Αρτα. 
τα η Πολιτεία επενδύει κάθε 
800.000, δολάρια γιατί εκτι- 
από την εφαρμογή του προ- 
ιτος εξοικονομήθηκαν κατ' 
τον 80 εκατ. δολάρια συνο- 
α το 2014», λέει ο κ. Τσίρο
ς.
ικονόμηση όμως δεν οφελεί 
ην τσέπη του αγρότη, αλλά 
περιβάλλον, ακόμη και στη 
ι Ελλάδα που διαθέτει πλοό- 
ίροχοπτώσεις. «Φαινομενι- 
άρχει επάρκεια νερού για 
:διάδα της Αρτας, περίπου 
Ό στρεμμάτων, που ποτίζε

ται από τα νερά του Αραχθου και 
του Λούρου. Παρ' όΚ αυτά, οι με
γάλες απώλειες που έχουν τα αρ
δευτικά δίκτυα ωθούν τον αγρότη 
να ανοίγει γεωτρήσεις. Ομως τα 
υπόγεια νερά που αντλούν οι γε
ωτρήσεις είναι περιορισμένα και 
επομένως υπάρχει πάντα ο κίν
δυνος της υπεράντλησης. Ενώ για 
να λειτουργήσουν καλύτερα τα κε
ντρικά αρδευτικά δίκτυα θέλουν 
μεγάλες δαπάνες», εξηγεί ο κ. Τσι- 
ρογιάννης. «Γι' αυτό, το πρόγραμ
μα που σχεδιάσαμε είναι χρήσιμο 
ακόμη και σε μια προικισμένη πε
ριοχή, όπως η Αρτα», καταλήγει.

Μήπως όμως ο Ελληνας αγρότης 
είναι πίσω σε σχέση με τον Αμερι
κανό στη χρήση της τεχνολογίας 
για να αξιοποιήσει ένα τέτοιο πρό
γραμμα συμβουλών άρδευσης; «Σί
γουρα οι νεότεροι αγρότες και μια 
μερίδα πρωτοπόρων είναι πιο έτοι
μοι να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες 
που παρέχει το πρόγραμμα, όμως

δείτε πώς μαθαίνει ο αγρότης να 
χρησιμοποιεί το smartphone που 
έχει διαφορετική λογική χρήσης 
από τα απλά τηλέφωνα. Οσο πε
ρισσότερο μπαίνει το smartphone 
στη ζωή του παραγωγού τόσο πε
ρισσότερο δημιουργούνται οι κα
τάλληλες συνθήκες για την επέ
κταση του προγράμματος», θα πει 
ο κ. Μαλάμος.
Το έργο υλοποιήθηκε ως συνέχεια 

πιλοτικού προγράμματος που ανέ
πτυξε αρχικά το πρόγραμμα IRMA 
(www.irrigation-management.eu), 
το οποίο συντόνισε το ΤΕΙ Ηπεί
ρου και χρηματοδοτήθηκε στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Ευ
ρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013. Το 
έργο, που είχε διετή διάρκεια και 
ολοκληρώθηκε το 2015, είχε στόχο 
τη βελτίωση της χρήσης του νερού 
για το αστικό πράσινο και ο προ
ϋπολογισμός του ανήλθε στο 1,3 
εκατ. ευρώ.

Mas εμπιστεύονται 
πάνω από 
1000 φάρμεβ 
αιγοπροβατών
Τα αρμεκτήρισ xns Milkplan
είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται
axis avayxes του κτηνοτρόφου
και παράλληλα στην ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία
των ζώων.
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