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Έρευνα
Χρήση ροµποτικής τεχνολογίας στη γεωργία
Γεώργιος Aδαµίδης
Aνώτερος Λειτουργός Γεωργικών Eρευνών
στο Iνστιτούτο Γεωργικών Eρευνών

χρήση ροµποτικής τεχνολογίας στη γεωργία µπορεί να αποτελέσει µίαν αποτελεσµατική λύση στα υφιστάµενα προβλήµατα, αφού ως γνωστό το γεωργικό επάγγελµα φθίνει, η εξεύρεση εργατικού δυναµιΗ
κού είναι δύσκολη, ενώ από την άλλη, υπάρχει η ανάγκη για αύξηση της γεωργικής παραγωγής έτσι ώστε
να ικανοποιηθούν οι αυξανόµενες ανάγκες παραγωγής τροφίµων. Επιπλέον, οι γεωργικές εργασίες συχνά
είναι επίπονες, επαναλαµβανόµενες αλλά όχι πανοµοιότυπες, ενώ εκτελούνται συνήθως κάτω από αντίξοες
καιρικές συνθήκες σε απρόβλεπτο και δύσκολο περιβάλλον. Αυτό είναι µεν κίνητρο για χρήση ροµποτικών
συστηµάτων στη γεωργία, είναι όµως και µια πρόκληση, αφού, είτε λόγω της υφιστάµενης τεχνολογίας, είτε
ή λόγω του δυναµικού περιβάλλοντος (π.χ. σκίαση, φυσικός φωτισµός, φυσικά ή τεχνητά εµπόδια, κλπ.), τα
αυτόνοµα ροµπότ δύσκολα αντεπεξέρχονται των περίπλοκων και συχνά επικίνδυνων γεωργικών ασχολιών.
Σε αντίθεση, η χρήση ροµποτικής τεχνολογίας σε επίπεδο εργοστασίου ή βιοµηχανίας, όπως κατασκευή αυτοκινήτων, όπου τα ροµπότ εργάζονται σε πλήρως ελεγχόµενο περιβάλλον, είναι απόλυτα επιτυχής. Στη
γεωργία, εργασίες που είναι σχετικά απλές για τον άνθρωπο, όπως για παράδειγµα το να απλώσει το χέρι για
να αποκόψει τον καρπό από ένα δένδρο ακόµη και αν εµποδίζεται από το φύλλωµα ή κλαδιά του δένδρου,
για ένα ροµπότ είναι µια πολύπλοκη και πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία βρίσκεται ακόµα σε πειραµατικό
επίπεδο.
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών συµµετέχει στο έργο Agrirobot (http://agrirobot.ouc.ac.cy), το οποίο συντονίζει το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου και σε αυτό συµµετέχουν επίσης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, και το E.U.C. Research Center Ltd. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΓΕΩΡΓΟ/ 0609(ΒΕ)/06.
Στόχος του έργου είναι η µελέτη της περίπτωσης τηλεχειρισµού ενός αγροτικού ροµπότ (agricultural robot
teleoperation). Με τον όρο τηλεχειρισµό εννοούµε ότι ο αγρότης είναι επιβλέπων και καθοδηγητής του ροµπότ, το οποίο βρίσκεται σε χωράφι ή θερµοκήπιο, ενώ ο
ίδιος βρίσκεται σε ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον, που
θα µπορούσε να είναι ένας χώρος κοντά στο χωράφι ή
ακόµα και στο σπίτι του. Το ροµπότ, λοιπόν, δεν αντικαθιστά τον αγρότη, αλλά τον υποβοηθά στην εκτέλεση των
εργασιών στο χωράφι ή στο θερµοκήπιο. Στόχος είναι να
εκµεταλλευτούµε τη γνώση και εµπειρία του αγρότη στις
πολύπλοκες γεωργικές εργασίες, αφήνοντας τη σκληρή,
επίπονη, επαναλαµβανόµενη και επικίνδυνη εργασία στο
ροµπότ.
Στο συγκεκριµένο έργο, η γεωργική εργασία που επιλέξαµε
για να δοκιµάσουµε τη χρήση ροµποτικής τεχνολογίας είναι
αυτή του ψεκασµού (εικόνα 1). Με την επιλογή αυτή στοχεύσαµε στο να αποµακρύνουµε τον αγρότη από τα επικίνδυνα χηµικά στα οποία εκτίθεται κατά τη διάρκεια του
Εικόνα 1: Τηλεχειριζόµενο ροµπότ ψεκαστήρας
ψεκασµού. Παράλληλα, µε την ακρίβεια που προσφέρει το
σε αµπελώνα
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ροµπότ στον ψεκασµό επιτυγχάνεται τόσο µείωση του ψεκαστικού διαλύµατος που χρησιµοποιείται, άρα µειώνεται και το κόστος, όσο και προστασία του περιβάλλοντος καθώς χρησιµοποιούνται λιγότερα χηµικά.
Ο τηλεχειρισµός του ροµπότ προϋποθέτει το σχεδιασµό και ανάπτυξη κατάλληλων διεπαφών για επικοινωνία
του χρήστη (αγρότη) µε το ροµπότ (user interface for human-robot interaction). Έτσι, το έργο Agrirobot επικεντρώνεται στην κατασκευή διεπαφών χρήστη, κατάλληλων για τηλεχειρισµό αγροτικών ροµπότ, επιτρέποντας στον αγρότη να ελέγχει το ροµπότ χρησιµοποιώντας διάφορες µορφές αλληλεπίδρασης.
Κύριος στόχος ήταν ο καθορισµός κατάλληλων διεπαφών που θα χρησιµοποιήσει ένας αγρότης για να
τηλε-χειριστεί αγροτικό ροµπότ, συµπεριλαµβανοµένου της καθοδήγησης στο χωράφι και της επιλογής στόχων (π.χ. για να ψεκάσει, να κλαδέψει, να µαζέψει κλπ) [1, 2].
Το τελικό αποτέλεσµα είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση διεπαφής για αλληλεπίδραση µεταξύ του
χρήστη και του ροµπότ που να είναι εύκολη στη
χρήση, να περιορίζει το χρόνο εκµάθησης της χρήσης
της, και να είναι αποδοτική και αποτελεσµατική. ∆εδοµένου ότι ο χρήστης βρίσκεται αποµακρυσµένος
από το χώρο στον οποίο λειτουργεί το ροµπότ, η διεπαφή θα πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε
Εικόνα 2: ∆ιεπαφή για επικοινωνία χρήστη-ροµπότ.
να
παρέχει όλη την αναγκαία πληροφόρηση στον
Περιλαµβάνει την κάµερα που δείχνει το µονοπάτι
αγρότη ώστε να τηλεχειριστεί το αγροτικό ροµπότ.
στο οποίο κινείται το ροµπότ, περιφερειακή κάµερα και
κάµερα που βλέπει τα τσαµπιά που έχει να ψεκάσει.
Μέσα από τη διαδικασία της σχεδίασης, ανάπτυξης
και µελέτης των διεπαφών χρήστη-ροµπότ, επιδιώκουµε να καταδείξουµε τα στοιχεία εκείνα που είναι αναγκαία ώστε να βελτιώσουµε την επίγνωση που χρειάζεται να έχει ο αγρότης κατά την αλληλεπίδραση του µε το αγροτικό ροµπότ. Με την τεχνική αυτή – και δεδοµένου ότι το ροµπότ βρίσκεται σε αποµακρυσµένη από το χρήστη περιοχή – επιδιώκουµε, µέσω της διεπαφής, ο χρήστης να έχει επίγνωση της εργασίας που εκτελεί το ροµπότ, επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου
όπου βρίσκεται το ροµπότ, επίγνωση της λειτουργικής κατάστασης του ροµπότ, και επίγνωση της αποστολής
που έχει να εκτελέσει.
Σχεδιάστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν διάφορα πειράµατα πεδίου στους Πειραµατικούς Σταθµούς του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Τα πειράµατα έχουν προκαταρκτικά καταδείξει ότι ένας βασικός παράγοντας στη
διεπαφή µεταξύ του χρήστη και του ροµπότ είναι µια περιφερειακή άποψη του χώρου γύρω από το ροµπότ,
καθώς επίσης και άποψη του χώρου µπροστά
του, όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Επίσης για τη
στόχευση και ψεκασµό των στόχων (π.χ. τσαµπιά σταφυλιών) χρειάζεται µια κοντινή άποψη
πάνω από το ψεκαστικό. Αν παραληφθεί έστω
και µια από τις τρεις απόψεις, η εργασία οδήγησης και ψεκάσµατος γίνεται πολύ πιο δύσκολη
και µε περισσότερα λάθη (εικόνα 3).
Από τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα προκύπτει
ότι, ο βασικός στόχος του έργου, δηλαδή ο τηλεχειρισµός αγροτικού ροµπότ, είναι εφικτός.
Εικόνα 3: Ο µέσος αριθµός τσαµπιών που ψεκάστηκαν µε
Παράλληλα µετρήθηκε και η αποτελεσµατικόδιεπαφές
που είχαν υποστηρικτικές κάµερες ήταν πιο υψηλός
τητα και αποδοτικότητα της διεπαφής χρήστησε σχέση µε τις διεπαφές που ο χρήστης είχε µόνο µία κάµερα.
ροµπότ που αναπτύχθηκε.
[1] Adamides, G., Berenstein, R., Ben-Halevi, I., Hadzilacos, T., & Edan, Y. “User Interface Design Principles for Robotics in Agriculture: The Case of Telerobotic Navigation and Target Selection for Spraying”.In Conference Proceedings of the 8th Asian Conference on Information Technology in Agriculture (AFITA 2012), Taipei 3-6 September 2012.
[2] Adamides, G., Katsanos, C., Christou, G., Xenos, M., & Hadzilacos, T.“Human-Robot Interaction in Agriculture: Usability evaluation of three input devices for spraying grape clusters”. In conference proceedings of the EFITA-WCCA-CIGR Conference: Sustainable Agriculture through ICT innovation (EFITA 2013), Turin 23-27 June 2013. 
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Μυκόρριζες: εργαλείο διατήρησης και βελτίωσης της γονιµότητας
των εδαφών
∆ρ Μιχάλης Οµήρου
Λειτουργός Γεωργικών Eρευνών και
∆ρ Ιωάννης Μ. Ιωαννίδης
Aνώτερος Λειτουργός Γεωργικών Eρευνών
στο Iνστιστούτο Γεωργικών Eρευνών

Ο meromycota

ι µυκόρριζες είναι η συµβιωτική σχέση που σχηµατίζεται µεταξύ µυκήτων που ανήκουν στο φύλο Gloκαι αυτότροφων φυτικών οργανισµών. Αυτή η συµβίωση είναι η πλέον διαδεδοµένη
που παρατηρείται στα χερσαία οικοσυστήµατα αφού το 90% των φυτικών οργανισµών σχηµατίζουν τέτοιες συµβιωτικές σχέσεις. Οι µυκόρριζες διακρίνονται ανάλογα µε τον τρόπο που αποικίζουν τα φυτά σε
δύο µεγάλες κατηγορίες, τις ενδοµυκόρριζες (ΑΜ) και τις εκτοµυκόρριζες (ΕΜ). Η πρώτη κατηγορία παρουσιάζει έντονο γεωργικό ενδιαφέρον αφού τα περισσότερα είδη που αποικίζουν τα καλλιεργούµενα
φυτά αποικίζουν το ριζικό σύστηµα σχηµατίζοντας δοµές µέσα στους ιστούς. Οι εκτοµυκόρριζες εντοπίζονται συνήθως σε δασικά είδη και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωργικό ενδιαφέρον. Το κύριο όφελος των
φυτών-ξενιστών που σχηµατίζουν συµβιωτικές σχέσεις µε ενδοµυκόρριζες αφορά την αποτελεσµατικότερη
πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και νερού.
Πέραν όµως από τις ευεργετικές επιδράσεις που έχουν διαπιστωθεί σε αυτούς τους τοµείς, ορισµένα είδη
ενδοµυκόρριζων φαίνεται να επιδρούν θετικά στην αντιµετώπιση εδαφογενών παθογόνων και στην αποφυγή της τοξικότητας βαρέων µετάλλων από τα φυτά. Ως εκ τούτου οι ενδοµυκόρριζες και τα εµπορικά
τους σκευάσµατα µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε γεωργικά συστήµατα µε στόχο τη βελτίωση της γονιµότητας των εδαφών και κατ’ επέκταση της αποδοτικότητας των φυτών. Σκοπός του άρθρου είναι να αναπτύξει θέµατα που αφορούν τις ευεργετικές επιδράσεις των ενδοµυκόρριζων στα φυτά, τις επιπτώσεις
που έχουν οι καλλιεργητικές πρακτικές σε αυτές από αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εργασία που
επιτελείται από την ερευνητική µας οµάδα.

Ευεργετικές επιδράσεις του αποικισµού των φυτών µε ενδοµυκόρριζες
Μεγάλος αριθµός δηµοσιεύσεων έχει αποδείξει πλέον ότι τα αποικισµένα από ΑΜ φυτά σε σύγκριση µε
µη αποικισµένα φυτά παρουσιάζουν µεγαλύτερη περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων τόσο στη ρίζα όσο
και στο υπέργειο τµήµα. Ιδιαίτερη ανταπόκριση παρουσιάζουν τα φυτά στο φώσφορο όπου αποικισµένα
φυτά παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις του θρεπτικού αυτού στοιχείου. Τα τελευταία
χρόνια, µελέτες έχουν δείξει ότι, εκτός από τον φώσφορο, ο ρυθµός απορρόφησης αλλά και αφοµοίωσης
του αζώτου αυξάνει σηµαντικά παρουσία ΑΜ ενώ παρόµοια αποτελέσµατα έχουν βρεθεί και για άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως ο Zn, ο Fe και ο Cu. Η αύξηση της συγκέντρωσης των θρεπτικών στοιχείων στις πλείστες των περιπτώσεων συνοδεύεται από αύξηση του ρυθµού φωτοσύνθεσής και συσχετίζεται µε αύξηση
της παραγωγής βιοµάζας. Πέρα όµως από την αύξηση της πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων, τα ΑΜ
φυτά έχουν την ικανότητα να απορροφούν µεγαλύτερες ποσότητες νερού, αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο
την αποδοτικότητα χρήσης του νερού στην καλλιέργεια. Η εκτεταµένη ανάπτυξη των µυκηλιακών υφών
στο έδαφος και στην περιοχή της ριζόσφαιρας καθιστά εφικτή την αξιοποίηση χώρων που το ριζικό σύστηµα
των φυτών δεν µπορεί να εκµεταλλευτεί. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο τα ΑΜ φυτά
παρουσιάζουν αυτές τις ιδιότητες.
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Επίδραση των καλλιεργητικών φροντίδων στην ποικιλότητα των µυκορριζών
στο έδαφος
Τα παραπάνω αποτελέσµατα αφορούν µελέτες οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί σε ελεγχόµενες συνθήκες. Η πραγµατικότητα, όµως, σε συνθήκες αγρού είναι αρκετά διαφορετική και είναι σε αυτό το σηµείο που υπεισέρχεται η µεγάλη σηµασία της επιλογής του εµβολίου, των συνθηκών που επικρατούν,
καθώς επίσης και οι καλλιεργητικές φροντίδες.
Μελέτες που έχει πραγµατοποιήσει η ερευνητική µας οµάδα, δείχνουν ότι η ανταπόκριση φυτών καρπουζιού σε συνθήκες έλλειψης νερού είναι σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε τα φυτά τα οποία αναπτύχθηκαν σε επάρκεια νερού και στα οποία ο εµβολιασµός µε ΑΜ δεν είχε ούτε θετική ούτε αρνητική
επίδραση (Πίνακας). Το τελευταίο αποδίδεται στη σηµαντική ποικιλότητα ΑΜ στα εδάφη και τα οποία παρουσιάζουν έντονη λειτουργικότητα σε σχέση µε την καλλιέργεια. ∆είξαµε µε µοριακές µεθόδους ότι, στις
Πίνακας: Απόδοση καρπών (kg/plant), Αποτελεσµατικότητα Χρήσης Νερού (Α.Χ.Ν) (g/mm), ολικό N και P στις ρίζες (%ΞΒ)
εµβολιασµένων (M) και µη εµβολιασµένων φυτών καρπουζιού που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έλλειψης (NW) και επάρκειας (W) νερού.
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περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συνθήκες
καταπόνησης, ο εµβολιασµός των φυτών
εµποδίζει τον αποικισµό των φυτών µε γηγενείς πληθυσµούς στους οποίους πιθανότατα να οφείλεται η διατήρηση της αποδοτικότητας (εικόνα 1). Στις ίδιες συνθήκες ο εµβολιασµός µε ΑΜ δεν είχε καµιά επίδραση
σε φυτά τοµάτας και αγγουριού καταδεικνύοντας τη σηµασία του ξενιστή στον αποικισµό και τη λειτουργικότητα του εµβολίου.
Η διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων
στο έδαφος, καθώς, επίσης, και τα επίπεδα
CO2 επηρεάζουν σηµαντικά την απόδοση
των καλλιεργειών σε σχέση µε τον αποικισµό τους από µυκόρριζες. Συγκεκριµένα, η
συγκέντρωση του φωσφόρου στο έδαφος
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανταπόκριση των φυτών στον εµβολιασµό τους µε
ΑΜ. Αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι, επίπεδα φωσφόρου στο έδαφος µεγαλύτερα
από 30ppm είτε αποτρέπουν τον αποικισµό

Εικόνα 1: Μοριακό Αποτύπωµα των γηγενών µυκορριζικών ειδών σε
συνθήκες έλλειψης νερού και εµβολιασµού φυτών καρπουζιού όπου
φαίνεται η σηµαντική επίδραση τόσο της εισαγωγής του εµβολίου
όσο και η έλλειψη νερού στην µυκορριζική κοινότητα των φυτών.
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των φυτών είτε τα φυτά δεν αυξάνουν την απόδοση τους παρουσία του µύκητα (Omirou et al. 2012). Αύξηση της ποσότητας χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων, είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του αποικισµού των
ριζών των φυτών ενώ, η εξάρτηση της αποδοτικότητας των φυτών από τις µυκόρριζες µειώθηκε σηµαντικά. Η άρδευση φυτών εµβολιασµένων µε ΑΜ, µε νερό υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα, είχε ως αποτέλεσµα τον διπλασιασµό της απόδοσης της καλλιέργειας και την αύξηση της πρόσληψης των θρεπτικών
στοιχείων σε σύγκριση µε φυτά που δεν εµβολιάστηκαν µε ΑΜ.
Τα παραπάνω αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι οι ΑΜ είναι πολύ πιο πιθανό να αποδώσουν σε συνθήκες
χαµηλών εισροών θρεπτικών στοιχείων ή νερού ή σε υποβαθµισµένα εδάφη. Όντως, σε συνθήκες έλλειψης αζώτου σε φυτά λουβιού ο εµβολιασµός των φυτών µε ΑΜ είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση της παραγόµενης βιοµάζας των φυτών (εικόνα 2) ενώ φαίνεται ότι υπάρχει σηµαντική αλληλεπίδραση µε άλλες οµάδες µικροοργανισµών όπως είναι τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια. Σε αυτά τα πλαίσια
µελετούνται θέµατα που αφορούν την αλληλεπίδραση των ΑΜ
µε τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια
που αποικίζουν ψυχανθή καθώς
επίσης και τις σχέσεις των ΑΜ µε
διάφορα ψυχανθή.
Η ορθή διαχείριση των γηγενών
πληθυσµών και η ορθή χρήση µυκορριζικών εµβολίων µπορεί λοιπόν να αποτελέσει ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο για την αύξηση
της παραγωγικότητας αγροτικών
συστηµάτων χαµηλών εισροών. Η
λειτουργικότητα των γηγενών
πληθυσµών επηρεάζεται σηµαντικά από τις διάφορες πρακτικές
που εφαρµόζονται από τους παραγωγούς και η ορθή χρήση των
πόρων και των εισροών µπορεί
να ενισχύσει την ευεργετική
δράση αυτών των µικροοργανι- Εικόνα 2: Φυτά λουβιού του οικότυπου Αργάκας εµβολιασµένα µε τα στελέχη
Rhizophagus intraradices και Glomus mosseae σε σύγκριση µε µη εµβολιασµών στις καλλιέργειες. Για το
σµένα φυτά σε συνθήκες έλλειψης αζώτου
λόγο αυτό µελετούµε την επίδραση που έχουν διάφορες πρακτικές στον αποικισµό και την ποικιλότητα των γηγενών πληθυσµών ΑΜ που φαίνεται να διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών στην Κύπρο. Με αυτό τον τρόπο, στοχεύουµε
στην επιλογή συγκεκριµένων ΑΜ, που σε συνδυασµό µε άλλες πρακτικές, µπορεί να βελτιώσουν σηµαντικά την αποδοτικότητα χρήσης των πόρων προς όφελος της παραγωγικότητας των αγροτικών οικοσυστηµάτων.
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