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ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΝΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
Ο όρος ‘Ενυδροπονία’ αναφέρεται στην
ενσωμάτωση δύο στοιχείων σε ένα σύστημα:

1) Υδατοκαλλιέργεια: η πρακτική της εκτροφής
ψαριών, υδρόβιων φυτών κ.λπ.
2) Υδροπονία: η πρακτική της καλλιέργειας
φυτών χωρίς χώμα.

Μια μονάδα Ενυδροπονίας είναι ένα
συμβιωτικό περιβάλλονv. Tα φυτά λαμβάνουν
νερό με θρεπτικά συστατικά που παράγονται
από την επεξεργασία των αποβλήτων των
ψαριών που καλλιεργούνται στο ίδιο κλειστό
σύστημα και σε αντάλλαγμα, οι εγκαταστάσεις
παρέχουν «φιλτραρισμένο» νερό για τα ψάρια.

Σημαντικά οφέλη της Ενυδροπονίας: 
-Ένα ενιαίο σύστημα που παράγει 2 προϊόντα.
-Μπορεί να εφαρμοστεί σε μη καλλιεργήσιμη
γη.
-Δεν χρησιμοποιεί λιπάσματα ή χημικά
φυτοφάρμακα.

Σημαντικές αδυναμίες της Ενυδροπονίας: 
-Υψηλή αρχική οικονομική επένδυση και
απαιτούμενες γνώσεις 
-Τέτοια συστήματα απαιτούν σχολαστική
διαχείριση και δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη 
-Τα συστήματα αυτά απαιτούν επίσης μια
συνεπή και αξιόπιστη πηγή ηλεκτρικής
ενέργειας

ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Με την πάροδο του χρόνου, η Έξυπνη Γεωργία
αρχίζει να εφαρμόζεται και να υιοθετείται από
πολλές χώρες. Αυτό το είδος τεχνολογίας βελτιώνει
την καλή μεταχείριση των ζώων και είναι επίσης
πολύ σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της
γεωργίας.

Τα ζώα έχουν έναν από τους πρωταρχικούς ρόλους
στην αποτελεσματικότητα της γεωργίας. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν
εξελιγμένες εφαρμογές στο πλαίσιο της Έξυπνης
Γεωργίας. Οι ιδιοκτήτες ζώων μπορούν να έχουν
επαφή μαζί τους κάθε στιγμή ακόμη και από ένα
απομακρυσμένο σημείο με τη βοήθεια των
αισθητήρων που αναπτύσσονται για τα ίδια τα ζώα.

Αυτή η καινοτόμος τεχνολογία επιτρέπει στους
αγρότες να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα ζώα τους,
τη θερμοκρασία του σώματός τους, τις
δραστηριότητές τους και τη γενική κατάστασή τους,
ώστε να μπορούν να ελέγχουν τη σωματική και
ψυχολογική τους κατάσταση. Οι αγρότες μπορούν
πλέον να έχουν μια πλήρη εικόνα της κατάστασης
των ζώων και μπορούν να επέμβουν ανά πάσα
στιγμή για να τα βοηθήσουν.
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ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η Αστική Γεωργία είναι μια σειρά
πρωτοβουλιών και έργων για την άμεση
παραγωγή λαχανικών και φρούτων στις
πόλεις, επιτρέποντας έτσι στους ανθρώπους
που δεν ζουν στην ύπαιθρο να τα αγοράζουν
και να τα καταναλώνουν φρεσκοκομμένα και
πάνω απ' όλα σε πλεονεκτική τιμή. Η Αστική
Γεωργία είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον
έργο, διότι περιορίζει σημαντικά τις εκπομπές
CO2 και άλλα επιβλαβή αέρια που σχετίζονται
με τις διαδικασίες μεταφοράς προϊόντων.
Έτσι, ο αστικός αγρότης φέρνει το αγρόκτημα
στην καρδιά της μεγάλης πόλης κάτω από το
λάβαρο αξιών όπως τα «100% τοπικά»
προϊόντα και τις τοπικές πρώτες ύλες. Η
Αστική Γεωργία διαδραματίζει διαφορετικό
ρόλο στο σύστημα τροφίμων απ’ ότι η
γεωργία στις αγροτικές περιοχές. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, αντιπροσωπεύει μια
πηγή εισοδήματος ή χτίζει κοινωνικές σχέσεις
μεταξύ των πολιτών, μέσω κοινών
δραστηριοτήτων σε αστικούς κήπους. Σε
άλλες περιπτώσεις, η Αστική Γεωργία μπορεί
να προέρχεται από αγροτικές γεωργικές
συνήθειες και παραδόσεις.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για την Ενυδροπονία αν
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.smartfarmingproject.eu

ή αν επισκεφθείτε τη  σελίδα δημοσιεύσεων
μας απευθείας χρησιμοποιώντας τον
παρακάτω σύνδεσμο:

http://bit.ly/3a3zmAb

Η Βουλγαρία είναι αναγνωρισμένη για την
τεχνολογική της σκηνή. Ωστόσο, οι
τεχνολογίες αυτές δεν μπόρεσαν να
φθάσουν στον τελικό αποδέκτη τους, που
ήταν το αγρόκτημα. Η δημιουργία νέων
επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, ήταν το
πράσινο φως για την ευαισθητοποίηση των
νέων γεωργών και γεωπόνων, καθώς και για
την προσέλκυση τέτοιων τεχνολογιών για τη
γεωργία.

Μια πρωτοποριακή τεχνολογία που
δημιουργήθηκε στη Βουλγαρία, είναι η
κατάτμηση των καλλιεργειών εξ
αποστάσεως χρησιμοποιώντας ένα drone. Η
κατάτμηση των καλλιεργειών είναι ένα
δύσκολο μέρος, και προηγουμένως ήταν
δυνατή μόνο με τη φυσική παρουσία των
αγροτών.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - DRONES ΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ


