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Μέτρο 16: «Συνεργασία» 
 

→ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1: «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία 
Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 

την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» 
 

Φάση Α: «Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γεωργία» 

Φάση Β: «Λειτουργία των ΕΟ της ΕΣΚ, για την υλοποίηση του καινοτόμου 
Έργου τους»  

 
→ Παραδείγματα καινοτόμων Έργων Επιχειρησιακών Ομάδων  από άλλα 

Κράτη Μέλη 
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Νομική βάση 
 Άρθρα 35, 55, 56 και 57 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, 

 Άρθρο 11 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

807/2014,  

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, 

 Προτεραιότητες και στόχοι του Ορίζοντα 2020, μελέτη για τη 

στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και με τη 

συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 
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Φάση Β: «Λειτουργία των ΕΟ της ΕΣΚ, για την υλοποίηση του καινοτόμου 
Έργου τους». 

Εγκεκριμένες ΕΟ της 
Φάσης Α, για την 
υλοποίηση των 
προτεινόμενων 

καινοτόμων Έργων τους 

Ποσό ενίσχυσης: €10.000 
– €100.000 

Ποσοστό ενίσχυσης: Για 
επενδύσεις → 60% και Για 

λοιπές → 80% 

Φάση Α: «Σύσταση και εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη γεωργία». 

Προβλέπεται η 
χρηματοδότηση της 
σύστασης των ΕΟ 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης: 
€2.000 

Αμοιβή του Συντονιστή 
(Κόστος του συντονισμού/ 

οργάνωσης) 

Η Α΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
του Καθεστώτος 16.1, περιλαμβάνει δύο Φάσεις: 
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Στόχοι της Φάσης Α  
 Βασικός στόχος είναι η σύσταση  
των ΕΟ, της ΕΣΚ για τη γεωργία. 
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«Επιχειρησιακή Ομάδα»: μία ομάδα 
ανθρώπων που συνεργάζεται από 
κοινού, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός 
καινοτόμου Έργου.  
 
Κάθε ομάδα, θα πρέπει να 
αποτελείται από τους εταίρους που 
απαιτούνται τόσο για την επίτευξη 
των συγκεκριμένων στόχων του 
Έργου που τίθενται όσο και του 
συγκεκριμένου θέματος που έχουν 
να διαχειριστούν. 
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Κατάλληλοι εταίροι - συνδυασμός διαφόρων ειδικοτήτων. Υλοποίηση-Υιοθέτηση-Διάδοση 



Στόχοι της Φάσης Α (συνέχεια)  
 Απώτερος σκοπός, είναι η 

ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ 
των εμπλεκόμενων εταίρων της 
ΕΟ, στο πλαίσιο υλοποίησης 
ενός καινοτόμου Έργου. 
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ΕΟ 

«Στη μακρά ιστορία της ανθρωπότητας αυτοί που έμαθαν να συνεργάζονται και να  
αυτοσχεδιάζουν πιο αποτελεσματικά, είναι αυτοί που έχουν επικρατήσει» 

(Κάρολος Δαρβίνος, 1809-1882) 
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Τι ορίζεται ως Έργο; 
«Κάθε δράση, ενέργεια που έχει λειτουργική 
και διαχειριστική αυτοτέλεια, συγκεκριμένο 
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, εφικτούς 
στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα». 

 Τι ορίζεται ως Καινοτομία; 
«Μία νέα ιδέα η οποία εφαρμόζεται στην πράξη με επιτυχία». 
Αυτή η ιδέα, μετατρέπεται σε καινοτομία, μόνο όταν μπορεί να υιοθετηθεί 
ευρέως και αποδεικνύεται χρήσιμη στην πράξη.  

 
Αφορά νέα προσέγγιση, οτιδήποτε καινούργιο (τεχνολογικό,  
μη- τεχνολογικό, οργανωσιακό ή κοινωνικό) ή κάτι που ήδη υπάρχει 
αλλά εφαρμόζεται σε νέες γεωγραφικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες.  
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΗ 
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Καινοτόμο Έργο 
Το Έργο της ΕΟ, θα πρέπει να εστιάζει: 

 είτε σ’ ένα συγκεκριμένο πρόβλημα / ανάγκη  

 είτε σε μια ευκαιρία,  

 με σκοπό την καινοτόμα πρακτική επίλυση ή /και αξιοποίηση του 

 να εμπίπτει στη θεματολογία και στους επιλέξιμους τύπους 

δραστηριότητας,  

 να είναι ευρείας διάδοσης.  

Δηλαδή, τα αποτελέσματα του Έργου της ΕΟ θα:  

 υιοθετηθούν από τους χρήστες, 

 διαδοθούν στο ευρύ κοινό για μελλοντική εφαρμογή από άλλους 

χρήστες. 
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Σημείωση: Το Έργο της ΕΟ, θα πρέπει να παραδίδει έτοιμα αποτελέσματα, εφαρμόσιμα στην 
πράξη. Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου είναι 24 μήνες.  



Θεματικές Ενότητες (Α΄ Προκήρυξη) 
Η θεματολογία των προτεινόμενων καινοτόμων Έργων των ΕΟ πρέπει να 
εμπίπτει τουλάχιστον σε μία από τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:  
 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας 

και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων καθώς και της προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά 
προϊόντα». 

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «Βελτίωση της διαχείρισης της άρδευσης, 
λίπανσης και των φυτοφαρμάκων (εχθροί και ασθένειες)».   

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: «Βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και 
πρόληψη της διάβρωσης του».  

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: «Αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων 
όπως της χρήσης ύδατος, της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, των αποβλήτων, τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και αμμωνίας, την προώθηση της διατήρησης και 
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα».  
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Επιλέξιμοι Τύποι Δραστηριοτήτων 
Με βάση τις θεματικές ενότητες, οι 
επιλέξιμοι τύποι δραστηριοτήτων, διαμέσου 
των οποίων θα επιτευχθεί η υλοποίηση των 
καινοτόμων Έργων των ΕΟ, είναι:  
 πιλοτικά έργα ή/και ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 
τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας, 
των τροφίμων και της δασοπονίας. 

 οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ 
φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη των 
βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των 
τοπικών αγορών καθώς και 
δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό 
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη 
βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών. 
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Με λίγα λόγια 

Βήμα 1: 
Αναγνώριση του 
προβλήματος/ 
ανάγκης ή της 

ευκαιρίας 

Βήμα 2: Ανάπτυξη 
της καινοτόμου 

ιδέας 

Βήμα 3: Ανεύρεση 
των κατάλληλων 
εταίρων για την 
ορθή υλοποίηση 

του Έργου 

Βήμα 4: Μάθετε τις 
λεπτομέρειες και 

καταρτίστε το 
σχέδιο/πλάνο 

Βήμα 5: 
Προσδιορισμός 
των αναγκών 

χρηματοδότησης 

Βήμα 6: 
Προετοιμασία της 

πρότασης του 
Έργου για 

χρηματοδότηση και 
υποβολή αίτησης 

Βήμα 7: Έγκριση 
αίτησης (σύσταση 

ΕΟ)  

Βήμα 8: Υποβολή 
αίτησης στη Φάση 

Β 

Βήμα 9: Έγκριση 
αίτησης 

Βήμα 10: 
Υλοποίηση Έργου 

Βήμα 11: Διάδοση 
των 

αποτελεσμάτων 
του Έργου 

Βήμα 1-7: Σύσταση ΕΟ 
Βήμα 8-11: Υλοποίηση Έργου 
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Για περισσότερες πληροφορίες: 

Σχετικά με τις Επιχειρησιακές Ομάδες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 

 

• Δίκτυο ΕΣΚΚ: www.eskk.da.moa.gov.cy 

 

 
«Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.  

Με Συνεργασία επενδύουμε στο μέλλον του Κυπριακού αγροτικού 
μας κόσμου». 

 

• Δίκτυο EIP-Agri: www.eip-agri.eu 
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Παραδείγματα Επιχειρησιακών Ομάδων  
από άλλα Κράτη Μέλη* 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020  

* Τα παραδείγματα Έργων είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν την εφαρμογή του  
Καθεστώτος 16.1 του ΠΑΑ 2014-2020 



Τίτλος Έργου: Irrigation system optimization in 
fruit farming for adaptation to climate change 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020  

Πηγή φωτογραφιών και κειμένου: EIP AGRI operational groups. The italian projects/ igruppi operativi del pei agri. I progetti italiani.  
2018 Programma Rete Rurale Naziolale 2014- 2020 

Χώρα/ περιοχή: Ιταλία – Emila Romagna 
Διάρκεια: 1/4/16- 31/12/18 
Προϋπολογισμός: €174,331 
Πρόβλημα: Οι κλιματικές αλλαγές, και τα παρατεταμένα                                 
φαινόμενα ανομβρίας/ξηρασίας που παρατηρούνται ολοένα και πιο συχνά, καθιστούν το 
νερό άρδευσης το σημαντικότερο συντελεστή ανάπτυξης. Η ορθολογική χρήση/ 
αξιοποίηση του νερού άρδευσης καθίσταται ιδιαίτερα επιβεβλημένη στον τομέα των 
οπωροφόρων από τους τοπικούς δενδροκαλλιεργητές.  
Επιχειρησιακή Ομάδα: 4 Παραγωγοί, 1 Πανεπιστήμιο, 3 Ερευνητικά Ινστιτούτα 
Σκοπός/ Ιδέα: Η βέλτιστη αξιοποίηση/χρήση του νερού άρδευσης με την εφαρμογή 
καινοτόμων βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης. 
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με την 
αναγνώριση της καλύτερης τεχνικής άρδευσης για την αύξηση της αποδοτικότητας 
χρήσης του νερού π.χ. με τη εφαρμογή συστήματος άρδευσης με σταγόνες. Παράλληλα 
η αναγνώριση των πιο βιώσιμων λύσεων σχετικά με τη διαχείριση του νερού  χωρίς να 
επηρεάζεται ποσοτικά και ποιοτικά η παραγωγή 



Τίτλος Έργου: Smart Ag Services – Advanced Service of Precision 
Agriculture in Agricultural Associative Entities 
 Χώρα/ περιοχή: Ισπανία - Andalusia      
Διάρκεια: 1/1/18- 31/12/19 
Πρόβλημα: Χαμηλές αποδόσεις, υψηλό κόστος εισροών και ρύπανση του 
περιβάλλοντος  
Επιχειρησιακή Ομάδα:  1 Αγροτικός Συνεταιρισμός, 2 Πανεπιστήμια,                                                        
2 Κυβερνητικά Τμήματα, 1 Τεχνολογική εταιρεία 
Σκοπός/ Ιδέα: Η δημιουργία προηγμένης υπηρεσίας «γεωργίας ακριβείας/ precision 
agriculture» για τις γεωργικές ενώσεις (π.χ συνεταιρισμούς) έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
αποτελεσματική διαχείριση, σε πραγματικούς χρόνους, της άρδευσης και της λίπανσης 
βάσει των κλιματικών συνθηκών και της κατάστασης του εδάφους και των καλλιεργειών. 
Για το σκοπό αυτό θα ενσωματωθούν διαφορετικές τεχνολογίες, που είναι ήδη 
διαθέσιμες από τα πανεπιστήμια, όπως ασύρματοι αισθητήρες και πολυφασματικές 
εικόνες, προκειμένου να παρακολουθούνται οι κλιματικές, περιβαλλοντικές συνθήκες, το 
έδαφος και το νερό. 
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Εξειδικευμένη νέα υπηρεσία, βασισμένη στη μέθοδο 
«γεωργία ακριβείας» που θα προσαρμοστεί και υιοθετηθεί από το συνεταιριστικό 
μοντέλο, και η οποία θα επιτρέψει τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης νερού, 
λιπασμάτων και ενέργειας, μειώνοντας σημαντικά τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων και 
των επιφανειακών υδάτινων πόρων 
 
 

15 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020  

Πηγή φωτογραφιών και κειμένου: EIP AGRI workshop Connecting innovative projects: water & agriculture, 30-31 May 2018 –Almeria, Spain  



Χώρα/ περιοχή: Ισπανία – Catalonia Διάρκεια: 1/11/15- 30/9/17 
Προϋπολογισμός: €184,300 
Πρόβλημα: Η καστανή σήψη που προκαλείται από το μύκητα μονίλια είναι η κύρια ασθένεια που 
προσβάλλει τα πυρηνόκαρπα στην περιοχή της Καταλονίας. Κατά τη συγκομιδή, οι καρποί μπορεί 
να μην εμφανίσουν συμπτώματα και η προσβολή να εξελιχθεί όταν οι καρποί φθάσουν στα κανάλια 
διανομής ή/και στους τελικούς καταναλωτές. Ως αποτέλεσμα προκαλείται σημαντική απώλεια 
παραγωγής καθώς και οικονομική απώλεια για τους παραγωγούς και συσκευαστές. Παράλληλα η 
υφιστάμενη στρατηγική καταπολέμησης του μύκητα με τη μαζική και εντατική χρήση των 
μυκητοκτόνων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθεκτικών στελεχών 
Επιχειρησιακή Ομάδα: 3 Παραγωγοί – Συσκευαστές και 1 Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Σκοπός/ Ιδέα: Η επικύρωση ενός μοντέλου πρόβλεψης για την καταπολέμηση του μύκητα 
Monilia spp. έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρήση των μυκητοκτόνων και να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις δραστικές ουσίες. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
καλλιεργητικών πρακτικών για τη μείωση των επιπτώσεων. Η ανάπτυξη ενός απλού συστήματος 
που θα καθορίζει τον κίνδυνο αμέσως μετά τη συγκομιδή 
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η βελτίωση της καταπολέμησης της καστανής σήψης στα 
πυρηνόκαρπα με τη χρήση του μοντέλου πρόβλεψης (οι επεμβάσεις θα εφαρμόζονται μόνο όταν 
χρειάζεται, θα επιλέγονται τα καλύτερα προϊόντα και η επέμβαση θα εξαρτάται από το κάθε στάδιο 
και από την ανθεκτικότητα των στελεχών, εισαγωγή καλλιεργητικών πρακτικών σε συνδυασμό με τα 
προγράμματα ψεκασμών). Επιπλέον θα δημιουργηθεί ένας πρακτικός οδηγός για την καλύτερη 
στρατηγική διαχείρισης 
 
 

Τίτλος Έργου: Control of Monilia spp in stone fruit: use of prediction 
models and cultural practices  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020  

Πηγή φωτογραφιών και κειμένου: EIP AGRI seminar “Moving EIP-Agri implementation forward, 10-11 May 2017  



Χώρα/ περιοχή:  Πορτογαλία 
Διάρκεια: Ιούνιος 2016 – επ’ αόριστον 
Προϋπολογισμός: €150,000  
Πρόβλημα: Οι τιμές των προϊόντων ορίζονται συνήθως από τους μεσάζοντες με 
αποτέλεσμα οι μικροκαλλιεργητές να μην καταφέρνουν να πωλούν σε δίκαιες τιμές. Ως 
επακόλουθο εγκαταλείπεται το γεωργικό επάγγελμα και μειώνεται ο πληθυσμός των 
αγροτικών περιοχών. Υπάρχει ανάγκη για άμεση σύνδεση με τους καταναλωτές. 
Επιχειρησιακή Ομάδα: 2 Γεωργικές Επιχειρήσεις, 2 Τεχνολογικές Επιχειρήσεις,                        
1 Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Σκοπός/ Ιδέα: Η δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς «online- market» όπου θα συνδέονται 
οι μικροκαλλιεργητές με τους καταναλωτές των πόλεων. Οι καταναλωτές θα μπορούν να 
αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα και οι αγρότες θα μπορούν να πουλούν τα προϊόντα τους 
σε δίκαιες τιμές, αυξάνοντας το εισόδημά τους.  
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Αύξηση του μέσου εισοδήματος των μικροκαλλιεργητών 
στα 900 ευρώ/ μήνα. Η ένταξη στην adelaide.farm, 200 μικροκαλλιεργητών και περίπου 
800 καταναλωτών και συνολικό εισόδημα 25,000 ευρώ/ μήνα μέχρι το τέλος του 2019. 
Διεθνής δραστηριοποίησης το 2019. 

Τίτλος Έργου: Innovation project: ADELAIDE.FARM – online market for 
small farmers to connect with the urban consumers  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020  

Πηγή κειμένου:  Innovation Projects from AIS 2017 Poster sessions 



Χώρα/ περιοχή:  Φιλανδία 
Διάρκεια: 1/3/17- 31/12/19 
Προϋπολογισμός: €306,000  
Πρόβλημα: Η αγριοβρώμη (Avena fatua), δεν καταπολεμάται                         πάντα με 
τη χρήση ζιζανιοκτόνων και πολλές φορές σε μικρότερες                                  
προσβολές, απαιτείται βοτάνισμα.    
Επιχειρησιακή Ομάδα: 2 Παραγωγοί, 1 Πανεπιστήμιο, 1 Drone Company 
Σκοπός/ Ιδέα: Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των ζιζανίων από φωτογραφίες drone, 
ιδιαίτερα της αγριοβρώμης στις καλλιέργειες των σιτηρών. Εκτός από την αναγνώριση 
των ζιζανίων, η απεικόνιση βασισμένη στο drone θα χρησιμοποιηθεί για τη 
χαρτογράφηση του χωραφιού για συμπτώματα καταπόνησης/ στρες στις καλλιέργειες 
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η ανάπτυξη μιας μεθόδου με τη χρήση drones για τον 
εντοπισμό της αγριοβρώμης στις καλλιέργειες των σιτηρών. Ο κύριος στόχος είναι η 
δημιουργία αυτοματοποιημένης μεθόδου για την ανάλυση, πριν από το βοτάνισμα, των 
φωτογραφιών από το drone αλλά και η πιθανότητα εντοπισμού της αγριοβρώμης 
νωρίτερα.  

Τίτλος Έργου: Identification of common wild oat and other weeds from 
drone images 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020  

Πηγή κειμένου και φωτό:  Innovation Projects from AIS 2017 Poster sessions 



Χώρα/ περιοχή: Ιταλία – Forli-Cesena/ Modena/Bologna  
Διάρκεια: 1/4/16- 31/3/19 
Προϋπολογισμός: €160,000  
Πρόβλημα: Το σοβαρότερο πρόβλημα της κερασιάς, κυρίως κατά τη διάρκεια της 
ωρίμανσης, που μπορεί να καταστήσει πολλές φορές έως και ασύμφορη τη συγκομιδή, 
είναι το σχίσιμο του καρπού από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις. Επιπλέον, η 
εμφάνιση προσβολών από νέα έντομα όπως Drosophila suzukii προκαλούν μεγάλες 
απώλειες προϊόντος στη νότια Ιταλία    
Επιχειρησιακή Ομάδα: 4 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 1 Πανεπιστήμιο, 2 Ερευνητικά Ιδρύματα                  
Σκοπός/ Ιδέα: Να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 
που να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία σε νέους και υφιστάμενους κερασεώνες με τη 
χρήση διχτύων που ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
και τους κινδύνους (σχίσιμο καρπών και D. suzukii ) 
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η παράδοση δύο αυτοματοποιημένων πρωτοτύπων 
συστημάτων κάλυψης που προσφέρουν αποτελεσματική προστασία κατά βιοτικών και 
αβιοτικών παραγόντων, εξοικονομούν χρόνο (overhead time) μέσω ταχύτερου 
ανοίγματος και κλεισίματος του συστήματος, σε βροχερές συνθήκες πραγματοποίηση 
προγραμματισμένης συγκομιδής και εξασφάλιση καλλιεργητικής απόδοσης καθώς και 
ποιοτικών προϊόντων ακόμη και σε περιόδους συχνών βροχοπτώσεων 

Τίτλος Έργου: Performance trialling of a dynamic, automated cherry-
orchard cover system to protect against rain, hail and pest 
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Πηγή κειμένου και φωτό:  Innovation Projects from AIS 2017 Poster sessions 
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προσοχή σας! 
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Πηγή 
φωτογραφιών: 
Δίκτυο EIP-AGRI 
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