Αγαπητοί/ες συνάδελφοι καλησπέρα,

ζητούμε συγνώμη που δεν μετέχουμε με τη φυσική παρουσία μας στη συνάντηση, αλλά
αντικειμενικά προβλήματα δεν μας το επέτρεψαν.
Θεωρούμε ότι το θέμα της συνάντησης είναι καίριο και καθοριστικό για τη συνέχεια του
προγράμματος της δακοκτονίας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, οργανωτικές και
λειτουργικές δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε.

Ευχαριστούμε τη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη δυνατότητα να
εκφράσουμε τις απόψεις μας
και ιδιαίτερα την κα Δημ. Γκιλπάθη που θα παρουσιάσει τις θέσεις μας.
Εκ μέρους του προσωπικού δακοκτονίας,
Γιώργος Κατσικογιάννης

Η υπηρεσία μας συμμετείχε από πολύ νωρίς στην πιλοτική εφαρμογή του GPS-GIS στο
πρόγραμμα δακοκτονίας και το 2010 είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις προτάσεις
και τις λύσεις, στα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, στην 7η συνάντηση δακοκτονίας.

Η καταγραφή των
ψεκασμών με GPS
διευκολύνει και
κατοχυρώνει την
εργασία μας, οπότε
καλό θα ήταν να
επεκταθεί σε όλους
τους ελαιοκομικούς
νομούς,
τουλάχιστον όπου
γίνεται με
μηχανοκίνητα
ψεκαστικά μέσα.
Σε κάθε διαδρομή
αποτυπώνονται:
Ονοματεπώνυμο χειριστή
Ολικό Μήκος διαδρομής
Ώρα εκκίνησης –λήξης
διαδρομής
Μέση ωριαία ταχύτητα
ελκυστήρα

Το κόστος εφαρμογής είναι ελάχιστο, αφού το απλό GPS που χρησιμοποιούμε
στοιχίζει περίπου 100 - 150 € και με μαζική προμήθεια ίσως είναι οικονομικότερο.
Όλα τα GPS συνεργάζονται χωρίς παραμετροποίηση με το Google earth pro, που δίνει
λεπτομερή αποτύπωση του εδάφους (ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη) και διατίθεται πλέον
δωρεάν σε όλους τους χρήστες.
Επιπλέον υπάρχουν στην αγορά real time GPS, με τα οποία μπορεί να
παρακολουθείται η διαδρομή πολλών μηχανημάτων – οχημάτων σε πραγματικό χρόνο.
Ενδεικτικά παραδείγματα:
GPS spy tracker Συσκευή Παρακολούθησης Αυτοκινήτων Προσώπων - Μέσω Δοδυφόρου OEM
54.80 €
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU):C500165
Διαθέσιμο - 1 έως 3 ημέρες
To GPS TRACKER δέχεται κάρτα SIM και αποστέλει με SMS τις συντεταγμένες του σημείου που
βρίσκεται, καθώς και επιπλέον πληροφορίες για την ταχύτητα που κινείται ή το υψόμετρο που
βρίσκεται.
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ
Μόλις γίνει κλήση στην κάρτα SIM, αμέσως η συσκευή στέλνει SMS στο τηλέφωνο που
την κάλεσε με όλες τις πληροφορίες και συντεταγμένες.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
Η συσκευή έχει τη δυνατότητα αποστολής στίγματος ανά 30 δευτερόλεπτα.

Στην καταγραφή θέσεων παγίδων και πορειών μηχανοκίνητων ψεκαστικών μέσων θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το
παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα WGS84 και όχι το ΕΓΣΑ 87, με το οποίο αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην αποτύπωση
στρατιωτικών περιοχών καθώς και άλλα προβλήματα συμβατότητας.

Επίσης -κατά την άποψη μας- η καταγραφή των συντεταγμένων παγίδων σε πίνακα δεν είναι απαραίτητη εφόσον στις ιδιότητες
κάθε σημείου (GPS point) αναφέρονται οι συντεταγμένες καθώς και η ημερομηνία και ώρα λήψης του, με το δορυφορικό δέκτη.
H διασπορά (γεωγραφική θέση) καθώς και το σημείο ανάρτησης της κάθε παγίδας παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία
της δακοκτονίας. Οι θέσεις ανάρτησης των παγίδων υποδείχθηκαν στον εργολάβο από την υπηρεσία μας και στη συνέχεια
ελέγχθηκε η ακρίβεια των θέσεων από τους τομεάρχες.

Οι θέσεις των παγίδων αλλά και τα αποτελέσματα
δακοσυλλήψεων θα πρέπει να αποτυπωθούν σε
χαρτογραφικό υπόβαθρο GIS (με εμπορικό λογισμικό πχ.
ArcGIS κλπ). Με αυτό τον τρόπο θα εντοπίζονται
ενδεχόμενες «εστίες» δακοπληθυσμού.
Σε βασικά επίπεδα (layers) πρέπει να εμφανίζεται η
ελαιοκάλυψη καθώς και γνωστοί παράγοντες που
επιρεάζουν την εργασία μας πχ. υδάτινες μάζες, δρόμοι,
πόλεις, οικισμοί, νοσοκομεία, ξενοδοχιακές μονάδες κ.α.
ή παράγοντες που προσελκύουν το δάκο όπως απόβλητα,
χωματερές,
ελαιουργεία,
κοιμητήρια
βιολογικοί
καθαρισμοί κλπ.
Σε άλλα επίπεδα (layers) μετεωρολογικά δεδομένα (όπως
σχετική υγρασία - μέση, ελάχιστη, μέγιστη θερμοκρασία)
και οι επεμβάσεις, δηλαδή η θέση των ελαιώνων
(προστατευόμενοι και μη ελαιώνες - με παραγωγή ή όχι,
με διαφορετικό χρώμα) καθώς και οι πορείες των
ψεκαστικών μηχανημάτων σε αυτούς.

Με όλες αυτές τις παραμέτρους και με την καταγραφή ιστορικού - αξιοποιώντας και τη βάση δεδομένων DACUS, μπορεί να
προκύψει ένα εργαλείο για λήψη αποφάσεων και ίσως μοντέλο πρόγνωσης (γεωργικές προειδοποιήσεις).

Επίσης στο 16ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, παρουσιάστηκαν εργασίες που
αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών (καταγραφή και
ανάλυση δεδομένων καθώς και την τεχνολογία ψεκασμού).

Στη διαφάνεια αναφέρονται επιγραμματικά :
D. NESTEL
π

δεδομένα σχετικά με την οικολογία του δάκου της ελιάς συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός
προγράμματος αντιμετώπισης»

Ν. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ κ.α «Εποχιακή διακύμανση του δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Diptera, Tephritidae) και προσβολή
ρπου σε ελαιώνες συμβατικής, ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης»
Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ κ.α. «Μελέτη της επίδρασης μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)
στους φυσικούς εχθρούς του»
Γ. ΦΟΥΣΚΙΤΑΚΗΣ κ.α. «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας δολωματικού
ψεκασμού κατά του δάκου της ελιάς με χρήση σύγχρονων τεχνικών αυτοματισμού»
ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ κ.α. «Gelsura®: ένα νέο σκεύασμα που συνδυάζει δόλωμα και την δραστική ουσία α-cypermethrin για την
αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς»
Κ. ΒΑΡΙΚΟΥ κ.α. «Βελτίωση των δολωματικών ψεκασμών για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς»

Δ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ κ.α. «
θηση και αντιμετώπιση του κου της
ς με την
Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπηρεσιών Θέσης (Location – Aware System)

πτυξη και εφαρμογή ενός

Θα μπορούσαμε να εφαρμόζουμε πιλοτικά τις τεχνολογικές εξελίξεις, προς όφελος της εφαρμογής του
προγράμματος. Το ευκολότερο και άμεσα εφαρμόσιμο είναι ο έλεγχος διασποράς του ψεκαστικού διαλύματος
εφαρμόζοντας αυτοματισμό, ώστε με το πάτημα της σκανδάλης να απελευθερώνεται συγκεκριμένη ποσότητα
ψεκαστικού υγρού. Σε πιο εξελιγμένη μορφή η καθοδήγηση του ψεκαστικού μηχανήματος για τη βέλτιστη πορεία
ψεκασμού και σε πιο εξελιγμένη μορφή ο δολωματικός ψεκασμός μικρού όγκου με drone, για παράδειγμα σε
δύσβατες περιοχές που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται πεζοί ψεκαστές.

Όπως είναι γνωστό τα drones χρησιμοποιούνται ήδη σε εφαρμογές αποτύπωσης, και πιλοτικά σε παράδοση δεμάτων πχ
ΑΜΑΖΟΝ, Deutsche Post,, παροχή πρώτων βοηθειών και άλλες χρήσεις.

Αποσπάσματα από ημερήσιο τύπο: «ένα μικρό μη επανδρωμένο αυτόματο αεροπλανάκι που σε λίγα χρόνια θα μπορούσε να
μεταφέρει στους πελάτες της τις αγορές που μόλις έκαναν παρουσίασε η εταιρεία Amazon… Το μικρό drone που
παρουσιάζεται στο βίντεο μπορεί να διανύσει απόσταση περίπου 24 χιλιομέτρων και είναι εφοδιασμένο με αισθητήρες και
ειδικό λογισμικό που του επιτρέπει να εντοπίζει και στη συνέχεια να αποφεύγει εμπόδια που συναντάει στη διαδρομή του.
Στο βίντεο φαίνεται το drone να προσεγγίζει το σημείο προσγείωσης, να αφήνει το πακέτο και στη συνέχεια να απογειώνεται
και πάλι για να επιστρέψει στη βάση του.»

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις εξής προτάσεις, με στόχο τη μείωση
του κόστους και την εξέλιξη της μεθόδου :
• Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων και σε συνδυασμό με τις καταγραφές
των GPS την εξέλιξη της σε ένα σύστημα GIS για τη λήψη αποφάσεων.
• Έλεγχος διασποράς του ψεκαστικού υγρού των γεωργικών ελκυστήρων με το
αυτομαποιημένο σύστημα (ροόμετρα κλπ).
• Εφαρμογή ψεκασμών καταρρίψεων (sondage) σε περιόδους που οι παγίδες
McPhail υστερούν.

• Χρηματοδότηση για έρευνα και πιλοτική εφαρμογή των δολωματικών
ψεκασμών μικρού όγκου με μη επανδρωμένα αυτόματα ιπτάμενα
μηχανήματα (drones).

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας !

