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1.
Τι είναι το Παρατηρητήριο GROW;
Καλώς ήρθατε στο GROW και σας ευχαριστούμε …
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το Παρατηρητήριο GROW. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα
βρείτε πληροφορίες για το GROW και για τον τρόπο τοποθέτησης του αισθητήρα σας. Επίσης, θα
μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η συμμετοχή σας στο GROW μπορεί να αποβεί επωφελής
για τις δικές σας πρακτικές καλλιέργειας και να συμβάλει στην παρακολούθηση της κλιματικής
αλλαγής. Πρώτα απ 'όλα, όμως, θα θέλαμε να συστηθούμε!

Τι είναι το Παρατηρητήριο GROW;
Το Παρατηρητήριο GROW είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες καλλιεργητές, επιστήμονες και
άλλοι άνθρωποι παθιασμένοι με τη γη. Μαζί, μαθαίνουμε για τις πρακτικές αειφόρου καλλιέργειας, καθώς και τη
διερεύνηση και τη χρήση απλών εργαλείων για την καλύτερη διαχείριση του εδάφους, συμβάλλοντας παράλληλα στη
ζωτικής σημασίας επιστημονική παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμό GROW
και να εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Newsletter μας, ώστε να μείνετε σε επαφή με το GROW, εδώ:
http://growobservatory.org/

Ποιο είναι το όραμα του GROW;
Το όραμά μας είναι να στηρίξουμε την ανάπτυξη ενός κινήματος πολιτών που θα παράγουν, θα ανταλλάσσουν και θα
χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις καλλιέργειες και τη γη. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο βιώσιμων
πρακτικών χρήσης γης, την καλύτερη διαχείριση της γης και του εδάφους και των σχετικών με αυτήν πολιτικών, καθώς και
ένα μοναδικό αποθετήριο δεδομένων για την επιστήμη. Μέσω αυτού, οι πολίτες μπορούν να έχουν λόγο για τοπικά
ζητήματα, καθώς και εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με ενδεδειγμένες νέες καλλιέργειες και τον κατάλληλο χρόνο
ποτίσματος, σποράς, και συγκομιδής. Με τη σειρά τους, οι παρατηρήσεις τους θα συμβάλλουν στη λήψη περισσότερο
ενημερωμένων αποφάσεων και τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση του
εδάφους και της χρήσης γης, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή και τη συνολική αειφορία μας.
Στο GROW θα πραγματοποιήσουμε το όραμά μας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιούν μετρήσεις
παραμέτρων της γης και του εδάφους σε υψηλή χωρική ανάλυση και σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Αυτό θα επιτευχθεί
με τη χρήση του Διαδικτύου και των κινητών τεχνολογιών, σε συνδυασμό με αισθητήρες ευρείας διάθεσης και απλές
δοκιμές αναλύσεων εδάφους. Το GROW θα προσφέρει σε καλλιεργητές όλων των κλιμάκων, την ευκαιρία να συνεισφέρουν
δεδομένα, να διαμορφώνουν τις δικές τους αποστολές και να συμμετέχουν σε πειράματα επιστήμης των πολιτών.

Τι είναι οι αποστολές GROW;
Οι αποστολές GROW είναι δραστηριότητες της επιστήμης των πολιτών. Οι αποστολές μπορεί να διαρκούν από μερικές
εβδομάδες έως μήνες. Κατά τη διάρκεια των αποστολών GROW, μπορείτε να συμμετάσχετε με τους δικούς σας χώρους
καλλιέργειας, οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε, και να εκπαιδεύεστε μαζί με άλλους καλλιεργητές σε ειδικούς διαδικτυακούς
χώρους. Θα έχετε την δυνατότητα να δοκιμάσετε συναρπαστικές νέες μεθόδους για τη βελτίωση των μεθόδων τις οποίες
ήδη ακολουθείτε για την καλλιέργεια του εδάφους και την παραγωγή τροφίμων. Θα πραγματοποιείτε απλές, συντονισμένες
δραστηριότητες παρατήρησης εδάφους και πειράματα για τη συλλογή και την ερμηνεία των δεδομένων στο τοπικό σας
περιβάλλον. Αυτό θα συμβάλει στην επικύρωση καλών πρακτικών καλλιέργειας και την παρακολούθηση του
περιβάλλοντος.
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Οι αποστολές GROW κατά τη διάρκεια του 2018 και του 2019 θα έχουν πολλούς διαφορετικούς τύπους και μορφές.
Ορισμένες απευθύνονται σε όλους, σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Άλλες, πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες
στην Ευρώπη. Άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ασχοληθείτε με το GROW είναι συμμετέχοντας σε διαδικτυακές
συζητήσεις και εκδηλώσεις. Θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μαθήματα σχετικά με το έδαφος, τους αισθητήρες και την
καλλιέργεια, ένας διαδικτυακός χώρος για την ανακάλυψη και την κοινή χρήση ιστοριών σχετικά με το GROW,
δοκιμές αισθητήρων υγρασίας εδάφους σε διάφορες τοποθεσίες στην Ευρώπη και πειράματα που μπορείτε να κάνετε
στον χώρο των δικών σας καλλιεργειών, όπου και αν βρίσκεστε. Η πρώτη μας αποστολή ήταν ένα εντυπωσιακό δωρεάν
διαδικτυακό μάθημα, «Επιστήμη των πολιτών: Από το έδαφος μέχρι τον ουρανό», που διεξάχθηκε τον Μάιο του 2017. Η
ανταπόκριση υπήρξε εκπληκτική και θα το επαναλάβουμε σε συνδυασμό με νέα μαθήματα το 2018 και το 2019. Στο
πλαίσιο της συμμετοχής σας στην Changing Climate Mission, σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθήσετε αυτήν τη
διαδικτυακή εκπαίδευση που θα σας προσφέρει ένα συναρπαστικό και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό ταξίδι.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από το GROW;
Στο Παρατηρητήριο GROW συμμετέχουν εταίροι οργανισμοί από όλη την Ευρώπη με κοινό ενδιαφέρον για τη βιώσιμη
καλλιέργεια τροφίμων, το έδαφος, το κλίμα, τα ανοιχτά δεδομένα, την προσιτή τεχνολογία και τα απίστευτα πράγματα που
μπορεί να συμβούν όταν οι άνθρωποι ενώνονται για να επιφέρουν την αλλαγή:
Πανεπιστήμιο του Dundee, Σκωτία
Permaculture Association, Μεγάλη Βρετανία
Διεθνές Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συστημάτων, Αυστρία
Met Office, Ηνωμένο Βασίλειο
Hydrologic Research, Ολλανδία
Starlab, Ισπανία
FutureEverything, Αγγλία
Cultivate, Ιρλανδία
CulturePolis, Ελλάδα
James Hutton Institute, Σκωτία
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Βιέννης, Αυστρία
Thingful, Αγγλία
Ινστιτούτο Προηγμένης Αρχιτεκτονικής της Καταλονίας, Ισπανία
Storythings, Αγγλία
Πανεπιστήμιο του Miskolc, Ουγγαρία
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, Ιταλία

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το GROW εάν έχω κάποια απορία σχετικά με
τον αισθητήρα;
Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να καταχωρίσετε και να ενεργοποιήσετε
τον αισθητήρα σας. Επίσης, θα βρείτε μια λίστα με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν καλύπτεται από το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον τοπικό Επικεφαλή
Κοινότητας ή στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση technical@growobservatory.org και θα
επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.
Για οποιεσδήποτε άλλες γενικές ερωτήσεις σχετικά με το GROW, στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
hello@growobservatory.org και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Twitter @GROWobservatory και στο
Facebook.com/growobservatory!
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2.
Περιγραφή και χρονοδιάγραμμα της Changing
Climate Mission του GROW
Στόχος αποστολής
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΟΣΟ
ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ FLOWER POWER ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΑΤΟΜΑ, ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ, ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΘΑ
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΥΣ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΗΣ.

Η υγρασία του εδάφους αποτελεί μια απλή μεταβλητή που είναι απαραίτητη για τη γεωργία, καθώς και για την κατανόηση
καιρικών φαινομένων όπως οι πλημμύρες και οι καύσωνες. Καίρια πρόκληση αποτελεί η παρακολούθηση της υγρασίας
του εδάφους σε υψηλή χωρική ανάλυση και σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Όμως, οι δορυφόροι νέας γενιάς του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της NASA βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη με αποστολή την ανίχνευση
της υγρασίας. Η επικύρωση των δεδομένων που παράγονται εξαρτάται από μετρήσεις επίγειων παρατηρήσεων, αλλά σε
όλη την Ευρώπη υπάρχουν στην παρούσα φάση μόνο 173 επίσημοι σταθμοί μετρήσεων. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε
να αυξήσουμε τον αριθμό των μετρήσεων σε χιλιάδες, με τη συμβολή όχι των σταθμών μετρήσεων, αλλά των
καλλιεργητών και των πολιτών-επιστημόνων.
Με τη συμμετοχή σας σε αυτήν την αποστολή, θα γίνετε πολίτης-επιστήμονας και θα συμβάλετε στις προσπάθειες του
GROW για τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους σε πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Έως 10 τοποθεσίες σε διαφορετικές
ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες καλύπτουν περιοχές από το βορειότερο μέχρι το νοτιότερο και από το ανατολικότερο μέχρι
το δυτικότερο άκρο της Ευρώπης, αποτελούν το δίκτυο τοποθεσιών του GROW, το οποίο θα πραγματοποιήσει
συντονισμένες τοπικές δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συλλογικής προσπάθειας για την παρακολούθηση των
μεταβολών στο έδαφος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης πολλές ευκαιρίες να μάθουν περισσότερα σχετικά με το πώς
να αξιοποιούν στο πλήρες τα δεδομένα των αισθητήρων ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση τομέων που σχετίζονται με τις
πρακτικές καλλιέργειας και την τοπική κοινότητα. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για τη συμμετοχή σας στην αποστολή και
θα δεχτούμε με χαρά όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα
της αποστολής για εσάς και την κοινότητα των καλλιεργητών σας.
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Χρονοδιάγραμμα
Η Αποστολή ξεκινάει στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2018 και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2019.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, θα λάβετε εκπαίδευση και υποστήριξη για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα και
να τον τοποθετείτε στην πλέον κατάλληλη θέση.
Θα μάθετε επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να συλλέγετε εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την
περιοχή καλλιέργειάς σας, για τον οποίο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες και τα σχετικά πρωτόκολλα σε αυτό το εγχειρίδιο.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην Changing Climate Mission του GROW, θα έχετε πρόσβαση σε έναν αισθητήρα Flower
Power. Ο τοπικός Επικεφαλής Κοινότητας θα διανέμει τους αισθητήρες και θα παρέχει περαιτέρω υποστήριξη και
πληροφορίες.

Διαδικασία συμμετοχής
1. Δηλώστε συμμετοχή στην αποστολή GROW - εγγραφείτε στο GROW δωρεάν στον ιστότοπο:
http://growobservatory.org/
2. Παρακολουθήστε τις τοπικές συναντήσεις - ο τοπικός συντονιστής σας θα σάς ενημερώσει σχετικά με τις
ημερομηνίες και το χώρο διεξαγωγής των τοπικών συναντήσεων με αυτοπρόσωπη παρουσία. Αυτές οι
συναντήσεις θα λάβουν χώρα στην τοπική σας γλώσσα.
3. Βρείτε και τοποθετήστε τους αισθητήρες σας σε κατάλληλο σημείο: για λεπτομερείς οδηγίες και ορισμένες
συμβουλές, ανατρέξτε στην Ενότητα 4 του παρόντος εγχειριδίου.
4. Ενεργοποιήστε τον αισθητήρα: Εξετάστε την Ενότητα 5 του παρόντος εγχειριδίου για εύκολες οδηγίες σχετικά με
το πώς να συνδέετε τον αισθητήρα σας στο GROW.
5. Πραγματοποιήστε την έρευνα γης και εδάφους στην έκταση στην οποία έχουν τοποθετηθεί οι αισθητήρες σας.
Εξετάστε την Ενότητα 6 του παρόντος εγχειριδίου για τα εύκολα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.
6. Υποβάλετε τα δεδομένα της έρευνας γης και εδάφους μέσω της εφαρμογής GROW (βλ. λεπτομέρειες στην
Ενότητα 6).
7. Συνεχίστε την καταγραφή στο Αρχείο Δραστηριοτήτων (σε περίπτωση διαχειριζόμενων εκτάσεων σε μεσοχρόνια
έως μακροχρόνια βάση) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανίχνευσης.
8. Να πραγματοποιείτε λήψη δεδομένων από τον αισθητήρα σας τακτικά, ιδανικά μία φορά την εβδομάδα
(περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο).

Υποστήριξη
Κάθε τοποθεσία GROW σε αυτήν την αποστολή θα έχει έναν αποκλειστικό Επικεφαλής Κοινότητας, συναντήσεις με
αυτοπρόσωπη παρουσία και διαδικτυακό δίαυλο επικοινωνίας στην τοπική γλώσσα. Ο Επικεφαλής Κοινότητας θα παρέχει
συνεχή υποστήριξη ενώ, σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τον αισθητήρα ή την εφαρμογή οι οποίες δεν μπορούν να
απαντηθούν τοπικά, μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης με την Τεχνική Ομάδα του GROW, στέλνοντας μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση technical@growobservatory.org
Φροντίζετε για την ασφάλειά σας διαρκώς, ενόσω εργάζεστε στο ύπαιθρο στο πλαίσιο της συμμετοχής σας σε
δραστηριότητες του GROW. Εάν τοποθετείτε τον αισθητήρα και εκτελείτε τις μετρήσεις της έρευνας γης και εδάφους σε
περιοχή καλλιέργειας τρίτου και όχι στον δικό σας κήπο ή αγρόκτημα, θα πρέπει να δείτε μήπως πρέπει να σας
παραχωρηθεί άδεια μακροχρόνιας πρόσβασης από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ή τον γαιοκτήμονα. Σας προτείνουμε όταν
βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους να έχετε μαζί σας το Εγχειρίδιο Εργασιών GROW ώστε να ανατρέχετε στις οδηγίες του
πιο εύκολα.
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Τι είναι ο αισθητήρας εδάφους και πώς λειτουργεί
ο αισθητήρας Flower Power;
Τι είναι ο αισθητήρας μέτρησης;
ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΡΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΜΕ
ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Η ΜΕΣΩ ΑΦΗΣ.
Ο αισθητήρας Flower Power χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία αισθητήρων για την παρακολούθηση της υγείας και της
ευδοκίμησης των φυτών μέσα από μια σειρά παραμέτρων: τέσσερις ενσωματωμένοι αισθητήρες μετρούν το επίπεδο της
υγρασίας του εδάφους, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της έντασης του φωτός και της λίπανσης. Χρησιμοποιώντας τα
δεδομένα που συλλέγονται από τους τέσσερις αισθητήρες κάθε 15 λεπτά, ο χρήστης μπορεί να κατανοεί τις διαφορετικές
ενδείξεις που σχετίζονται με την υγεία των φυτών και του εδάφους.

Ο ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΣΆΣ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ:
1. Να μετράτε την ένταση του φωτός ώστε να διαπιστώνετε αν υπάρχει επαρκής έκθεση στο
ηλιακό φως
2. Να μετράτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ώστε να διαπιστώνετε αν βρίσκονται σε καλή
κατάσταση σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία
3. Να μετράτε το επίπεδο του λιπάσματος που απαιτείται βάσει της σύνθεσης του εδάφους
4. Να μετράτε το επίπεδο υγρασίας του εδάφους ώστε να διαπιστώνετε αν απαιτείται πότισμα
του εδάφους.

Με ποιον τρόπο συλλέγει δεδομένα ο αισθητήρας?
Ο αισθητήρας δεν αποστέλλει δεδομένα από μόνος του. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη μνήμη του αισθητήρα για
μέγιστη περίοδο 2 μηνών. Ωστόσο, συνιστάται η συλλογή δεδομένων τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Απαιτείται
σύνδεση με φορητή συσκευή μέσω Bluetooth και τα δεδομένα συλλέγονται μέσω της εφαρμογής Flower Power. Οι οδηγίες
για την εγκατάστασή της περιγράφονται στις επόμενες ενότητες αυτού του εγχειριδίου. Σας ενημερώνουμε ότι για αυτήν την
αποστολή, το GROW δεν θα χρησιμοποιήσει δεδομένα μέτρησης του αισθητήρα για το λίπασμα.

Τι πρέπει να κάνω για να διατηρήσω τον αισθητήρα μου σε λειτουργία;
Ο αισθητήρας τροφοδοτείται από μια μπαταρία που έχει διάρκεια ζωής περίπου 6 μήνες, ωστόσο η διάρκεια ζωής της
μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανά περίπτωση, οπότε παρακαλείστε να την παρακολουθείτε και να την αλλάζετε όπως και
7
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όποτε απαιτείται. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εάν θέλετε ο αισθητήρας να παρακολουθεί συνεχώς τα φυτά σας. Ο
αισθητήρας μπορεί να αντέξει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, αν διαπιστώσετε ότι ο αισθητήρας σας
έχει σταματήσει να καταγράφει δεδομένα, μπορεί να απαιτείται αντικατάσταση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση
των μετρήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον τοπικό Επικεφαλής Κοινότητας ο οποίος θα είναι σε θέση
να σας δώσει σχετικές συμβουλές.
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Πώς να βρείτε τα καλύτερα σημεία για τον
αισθητήρα Flower Power
10 κορυφαίες συμβουλές για την επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας αισθητήρα
ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ GROW;
Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Σε ένα καλό και αντιπροσωπευτικό τμήμα, οι ιδιότητες του εδάφους - όπως η υγρασία του
εδάφους, η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά ή η θερμοκρασία - θα πρέπει να είναι αρκετά σταθερές. Αυτό είναι
σημαντικό επειδή δίνει στους επιστήμονες του GROW τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας και να τα
συγκρίνουν με δεδομένα που λαμβάνονται από δορυφορικές εικόνες.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ:
1. Επιλέξτε φυσικό έδαφος: Ο αισθητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε φυσικό έδαφος, σε εξωτερικό χώρο (όχι
σε γλάστρες, όχι σε υπερυψωμένα παρτέρια, όχι μέσα σε απλά ή τοξωτά θερμοκήπια ή άλλες παρόμοιες
εγκαταστάσεις).
2. Με εύκολη πρόσβαση: Η τοποθεσία του αισθητήρα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη σε ό,τι αφορά τον
χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την προσέγγισή της. Ιδανικά, θα επισκέπτεστε την τοποθεσία
του αισθητήρα μία φορά την εβδομάδα προκειμένου να πραγματοποιείτε αποστολή δεδομένων.
3. Αερόβιο (με οξυγόνο), καθαρό χώμα: Το έδαφος στην επιλεγμένη περιοχή δεν πρέπει να είναι αναερόβιο
(χωρίς οξυγόνο), ρυπασμένο ή κορεσμένο με νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ έναν αισθητήρα σε περιοχή όπου
μπορεί να υπάρξει συγκέντρωση νερού. Οι αισθητήρες δεν είναι 100% αδιάβροχοι! Το στάσιμο νερό μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά στοιχεία του αισθητήρα.
4. Επιλέξτε ένα σημείο αντιπροσωπευτικό της γύρω έκτασης: Η περιοχή γύρω από έναν αισθητήρα πρέπει
να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ομοιομορφία ως προς την εμφάνιση και χρήση, δηλ. «ομοιογενής», με
ελάχιστο εμβαδόν καθοριζόμενο από ακτίνα 30 μέτρων γύρω από τον αισθητήρα. Μπορεί να περιλαμβάνει
καλλιεργούμενες εκτάσεις, κήπους ή χώρους πρασίνου με διαφορετικά στοιχεία (π.χ. δέντρα, γρασίδι,
θάμνους, φυτεμένες περιοχές), ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλη την επιφάνεια.
5. Αποφύγετε τις παρυφές χωραφιών: Προσπαθήστε να βρείτε ένα σημείο για τον αισθητήρα όσο το δυνατόν
πιο μακριά από τις παρυφές χωραφιών.
6. Τηρείτε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων μεταξύ των αισθητήρων: Οι αισθητήρες θα πρέπει να
τοποθετούνται σε απόσταση 20 μέτρων μεταξύ τους προς αποφυγή επαναλαμβανόμενων ενδείξεων ή
παρεμβολών.
7. Επιλέξτε κάποια ασφαλή τοποθεσία: Φροντίστε να τοποθετήσετε τον αισθητήρα μακριά από την
κυκλοφορία ώστε να αποφύγετε την καταστροφή του από τη διέλευση πεζών, ζώων ή οχημάτων. Η τοποθεσία
του αισθητήρα θα πρέπει να επισημαίνεται με τρόπο που δεν θα προσελκύει ανεπιθύμητη προσοχή αλλά, θα
σας βοηθάει να τον εντοπίζετε εύκολα.
8. Παρακολουθήστε τη διατάραξη του εδάφους: Να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε άλλες πιθανές πηγές
διατάραξης, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τον αισθητήρα σας. Για παράδειγμα, τα αργιλώδη εδάφη συχνά
ρηγματώνονται, διαμορφώνοντας σχηματισμούς ρηγματώσεων στην επιφάνεια οι οποίοι θα μπορούσαν να
προκαλέσουν αντίστοιχο επίπεδο διαταραχής - π.χ. ώθηση του αισθητήρα προς τα κάτω ώστε να εισχωρήσει
στο έδαφος. Η διάνοιξη ρωγμών μπορεί να μειώσει σημαντικά τις τιμές μέτρησης, οδηγώντας σε εσφαλμένες
τιμές. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο αισθητήρας παραμένει στην αρχική κατάλληλη θέση που έχετε επιλέξει!
9. Αδιατάρακτο σημείο: Ο χώρος γύρω από τον αισθητήρα μπορεί να καλλιεργείται, αλλά δε θα πρέπει να
υποβάλλεται σε εντατική εκμετάλλευση. Το χώμα γύρω από τον αισθητήρα πρέπει να παραμένει διαρκώς
αδιατάρακτο.
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10. Η σταθερότητα είναι σημαντική για την παραγωγή ποιοτικών δεδομένων: Ο αισθητήρας δεν πρέπει να
μετακινηθεί σε διαφορετική θέση σε κανένα στάδιο της αποστολής. Ο αισθητήρας θα πρέπει επίσης να
παραμένει στο έδαφος κατά την αλλαγή μπαταρίας (περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πως μπορείτε
να το κάνετε αυτό παρέχονται στη συνέχεια). Ο τρόπος χρήσης της γης γύρω από τον αισθητήρα θα πρέπει
επίσης να παραμείνει σταθερός μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ:

Κατάσταση

Καταλληλότητα

Η περιοχή είναι κάποιο φυσικό ή ημι-φυσικό περιβάλλον, όπως ένα μεγάλο πάρκο ή
κήπος, δάσος, χωράφι, λιβάδι ή βοσκότοπος.

Κατάλληλη

Η θέση του αισθητήρα βρίσκεται σε απόμακρο σημείο στην άγρια φύση, πολύ φυσικό
τοπίο αλλά με δύσκολη πρόσβαση για εμένα.

Ακατάλληλη

Η θέση βρίσκεται σε μικρό χώρο πρασίνου ή κήπο, δίπλα σε δρόμους και κτίρια.

Ακατάλληλη

Το έδαφος στην περιοχή είναι αναερόβιο, ρυπασμένο ή κορεσμένο με νερό.

Ακατάλληλη

Διαχειρίζομαι διαφορετικά σημεία στην περιοχή με διαφορετικό τρόπο, π.χ. ποτίζω
ορισμένα από αυτά κάποιες φορές, προσθέτω λίπασμα σε φυτά γύρω από τον
αισθητήρα και πουθενά αλλού (ή το αντίστροφο).

Ακατάλληλη

Διαχειρίζομαι την περιοχή γύρω από τον αισθητήρα (ακτίνα 30 μέτρων) σε γενικές
γραμμές με ομοιόμορφο τρόπο, π.χ. καλύπτω το έδαφος με φυσικό λίπασμα με
συνέπεια, προσθέτω λίπασμα παντού ή ποτίζω ολόκληρη την περιοχή.

Κατάλληλη

Θέλω να τοποθετήσω τον αισθητήρα σε απλό θερμοκήπιο, τοξωτό θερμοκήπιο ή σε
άλλες τεχνητές κατασκευές.

Ακατάλληλη

Θέλω να τοποθετήσω τον αισθητήρα σε παρτέρι οποιουδήποτε τύπου.

Ακατάλληλη

Η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα (σε ακτίνα 30 μέτρων) είναι σταθερή και
ομοιόμορφη σε ό,τι αφορά την εμφάνιση και τη χρήση (π.χ. πολύ ομοιογενής
φυτοκάλυψη ή μάλλον επαναλαμβανόμενο μοτίβο διαφορετικών φυτών).

Κατάλληλη

Η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα (σε ακτίνα 30 μέτρων) διαφέρει σε ό,τι αφορά την
εμφάνιση και τη χρήση, π.χ. κτίρια, κήπος, δρόμος, κάποια δέντρα, χώρος στάθμευσης.

Ακατάλληλη

Οργώνω την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον αισθητήρα χωρίς να προκαλώ διαταραχή
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για τον ίδιο τον αισθητήρα

Κατάλληλη

Ο αισθητήρας βρίσκεται κάποιες φορές υπό σκιά και κάποιες όχι.

Κατάλληλη

Ο αισθητήρας βρίσκεται διαρκώς εκτεθειμένος στον ήλιο.

Κατάλληλη
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Η παρακάτω φωτογραφία (ελαιώνας) παρουσιάζει τμήμα μιας κατάλληλης περιοχής (είναι σταθερή σε ελάχιστη επιφάνεια
3.000 τ.μ., που αντιστοιχεί σε ακτίνα περίπου 30 μέτρων γύρω από τον αισθητήρα).

Αυτές οι φωτογραφίες από τον ίδιο δημόσιο κήπο παρουσιάζουν μια περιοχή η οποία δεν είναι κατάλληλη (παρουσιάζει
μεγάλη ποικιλομορφία σε ακτίνα 30 μέτρων και συμπεριλαμβάνει δρόμους, κτίρια και χώρο στάθμευσης).

Μπορείτε να δοκιμάσετε το εργαλείο μέτρησης της εφαρμογής Google Maps για να εκτιμήσετε την ακτίνα γύρω από ένα
πιθανό σημείο, όπως έχουμε κάνει με τη θέση που απεικονίζεται στην παραπάνω φωτογραφία. Στην εφαρμογή Google
Maps, κάντε κλικ στην επιλογή «measure distance» (μέτρηση απόστασης) και σύρετε την ακτίνα γύρω από το σημείο για
να δείτε την απόσταση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσδιορίσετε αρκετά εύκολα αν το επιλεγμένο σημείο πληροί
τις απαιτήσεις περί ομοιογενούς χρήσης γης σε ελάχιστη ακτίνα 30 μέτρων.
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Γιατί είναι σημαντικό να επιλέξετε μια επαρκή τοποθεσία για τον αισθητήρα;
Η περιοχή προς παρακολούθηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιογενής, όπως αναφέρεται στην ενότητα
Κορυφαίες Συμβουλές. Η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα πρέπει να είναι σταθερή και ομοιόμορφη σε ό,τι αφορά την
εμφάνιση και τη χρήση, δηλ. «ομοιογενής», με ελάχιστο εμβαδόν καθοριζόμενο από ακτίνα 30 μέτρων γύρω από τον
αισθητήρα. Μπορεί να περιλαμβάνει καλλιεργούμενες εκτάσεις, κήπους ή χώρους πρασίνου με διαφορετικά στοιχεία (π.χ.
δέντρα, γρασίδι, θάμνους, φυτεμένες περιοχές), εφόσον αυτά τα στοιχεία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλη την
επιφάνεια. Αν η έκτασή σας είναι εξαιρετικά ετερογενής και έχετε πρόσβαση σε πολλούς αισθητήρες Flower Power, η
έκταση θα μπορούσε να διαιρεθεί σε περισσότερες ομοιογενείς υπό-περιοχές. Η ομοιογένεια μπορεί να διαπιστωθεί μέσω
εκτίμησης της τοπογραφίας, της χρήσης γης (διαφορετικοί τύποι καλλιεργειών) και της σύστασης του εδάφους.
Η τοπογραφία καθοδηγεί την κίνηση του νερού κατά μήκος
της επιφάνειας
Η μορφή της επιφάνειας του εδάφους έχει πολύ μεγάλη επίδραση
στη σύσταση του εδάφους. Οι διάφοροι τύποι εδάφους σε εκτάσεις
που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις του ανάγλυφου διαθέτουν
διαφορετικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και, ως εκ τούτου,
διαφορετικά επίπεδα παραγωγικότητας. Το νερό κινείται κατά
μήκος της επιφάνειας σε συνάρτηση με τις δυνάμεις βαρύτητας. Οι
επικλινείς εκτάσεις παρουσιάζουν μικρότερη διήθηση και
μεγαλύτερη απορροή. Το κατώτερο τμήμα των πρανών ενδέχεται
να δέχεται επιπρόσθετη παροχή νερού από τα ανώτερα τμήματα
και να ξηραίνεται σε περισσότερο χρόνο. Το εδαφικό υλικό μπορεί
επίσης να κινείται προς τα κάτω λόγω βαρύτητας ή να μεταφερθεί
με το νερό. Το εδαφικό υλικό αναδιανέμεται κατά μήκος του
πρανούς, οδηγώντας στη διαμόρφωση εδαφών
Οι διαφορετικές χρήσεις γης επηρεάζουν την ομοιογένεια της
περιοχής.
Διαφορετικά φυτά ή πυκνότητες φυτών χρησιμοποιούν
διαφορετικές ποσότητες νερού από διαφορετικά βάθη εδάφους.
Επίσης, η ομοιογένεια της περιοχής επηρεάζεται και από το βάθος
στο οποίο φτάνουν οι ρίζες. Οι διαφορετικές χρήσεις γης απαιτούν
διαφορετικές μεθόδους καλλιέργειας. Για παράδειγμα, επιφάνεια
εδάφους με κάλυψη από υπολείμματα φυτών (π.χ. κάλυψη με
οργανικό λίπασμα) θα συγκρατεί το νερό και θα μειώνει την
εξάτμιση. Πρόσφατα οργωμένο έδαφος με μεγάλη και ακάλυπτη
επιφάνεια θα χάνει πολύ περισσότερο νερό μέσω εξάτμισης.
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Το έδαφος παρουσιάζει μεγάλη χωρική μεταβλητότητα, η
οποία είναι συχνά εμφανής στην επιφάνεια.
Τα διαφορετικά χρώματα σε αεροφωτογραφίες και δορυφορικές
εικόνες προσφέρουν μια ένδειξη της μεγάλης ποικιλίας ιδιοτήτων,
όπως η υφή, η δομή και η περιεκτικότητα του εδάφους σε
οργανικές ύλες. Αυτές οι ιδιότητες έχουν μεγάλη επίδραση στο
πορώδες του εδάφους, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα διήθησης,
ικανότητας συγκράτησης νερού και αγωγιμότητας.
Για
παράδειγμα, τα υψηλότερα επίπεδα οργανικής ύλης συνεπάγονται
βελτιωμένη δομή του εδάφους και μεγαλύτερη ικανότητα
συγκράτησης νερού.

Η τοποθέτηση των αισθητήρων πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το μέγεθος της
εικόνας των δορυφόρων
Οι αισθητήρες πρέπει να τοποθετούνται σε θέση αντιπροσωπευτική της γύρω έκτασης, με ελάχιστο μέγεθος ομοιογενούς
περιοχής που καθορίζεται από ακτίνα 30 μέτρων γύρω από τον αισθητήρα, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ο
διαχωρισμός μεταξύ των αισθητήρων θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το μέγεθος της εικόνας των δορυφόρων που
θέλουμε να επικυρώσουμε. Το μέγεθος των εικονοστοιχείων (μικροστοιχείων εικόνας) του δορυφόρου Sentinel 1 είναι 20
m x 20 m. Για τον λόγο αυτό, οι αισθητήρες θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 20 μέτρων μεταξύ τους.
Δεν είναι απαραίτητη η αναπαραγωγή των μετρήσεων μέσα στο ίδιο εικονοστοιχείο με την τοποθέτηση αρκετών
αισθητήρων σε μικρή ομοιογενή περιοχή (20 m x 20 m). Η τοποθέτηση αισθητήρων σε απόσταση μικρότερη των 20
μέτρων μεταξύ τους, θα είχε νόημα μόνο σε μικρές ετερογενείς περιοχές, όπου υπάρχουν απότομες αλλαγές στο τοπίο ή
στη χρήση γης σε κοντινή γειτονική έκταση. Όμως, όπως αναφέρεται στην κορυφαία συμβουλή 4, οι περιοχές αυτές δεν
χαρακτηρίζονται ομοιογενείς ή αντιπροσωπευτικές και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγονται στην παρούσα
αποστολή GROW. Η ομοιογενής έκταση ακτίνας 30 μέτρων γύρω από τον αισθητήρα, εξυπηρετεί ώστε να χωράει το
μέγεθος της εικόνας των δορυφόρων (20 m x 20 m) καθώς και μια επιπρόσθετη ενδιάμεση ομοιογενή περιοχή γύρω της
και μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αισθητήρων.

Είναι το σημείο που έχετε επιλέξει αντιπροσωπευτικό της περιοχής;
Οι ιδιότητες του εδάφους σε μια ορισμένη έκταση, όπως οι τιμές υγρασίας, περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά και
θερμοκρασίας, ισχύουν για μια ευρύτερη περιοχή γύρω από το σημείο, όχι μόνο για την επακριβή θέση του δείγματος. Μια
αντιπροσωπευτική έκταση θα πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την υπόλοιπη περιοχή της μονάδας τοπίου. Αυτό
σημαίνει ότι η γύρω περιοχή μπορεί να χαρακτηρίζεται από τις ίδιες ιδιότητες που έχει και η έκταση. Τόσο για την έρευνα
εδάφους όσο και για τον χαρακτηρισμό του κηπευτικού εδάφους απαιτείται η ίδια προσέγγιση: η χρήση
αντιπροσωπευτικών εκτάσεων.
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Όσο πιο κοντά μπορείτε να φτάσετε στο κέντρο
της επιλεγμένης έκτασης, τόσο λιγότερο πιθανό
θα είναι να έχετε οχλήσεις από την γύρω
περιοχή.
Φροντίστε η θέση να απέχει όσο το δυνατόν
περισσότερο από τις παρυφές των χωραφιών! Οι
περιοχές των ορίων έχουν πάντα μεταβατικό
χαρακτήρα. Φροντίστε να ψάξετε και να εντοπίσετε το
πιο αντιπροσωπευτικό τμήμα της περιοχής σας.

Μικρές μονάδες τοπίου συνήθως
περιλαμβάνονται σε μεγαλύτερα στοιχεία τοπίου
Σε αυτό το βαθμιδωτό τοπίο, υπάρχει ένα παλαιότερο
βαθμιδωτό επίπεδο, το αποκαλούμενο πάτημα και
μια ετήσια κοίτη κατάκλυσης σε χαμηλότερο επίπεδο.
Οι δύο μονάδες διαχωρίζονται από μια μικρή επικλινή
επιφάνεια που αποκαλείται ρίχτι. Και οι τρεις
μονάδες πρέπει να αντιμετωπιστούν χωριστά.
Οι μικρές διεισδύσεις συχνά παραβλέπονται στη
δειγματοληψία, καθώς αυτές οι περιοχές θεωρείται
ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικές της ευρύτερης
περιοχής.

Πού ΔΕΝ θα πρέπει να τοποθετώ τον αισθητήρα μου;
Όπως αναπτύχθηκε στην ενότητα Κορυφαίες συμβουλές,
συγκεκριμένα φυσικά ή ανθρωπογενή στοιχεία ή δραστηριότητες,
μπορούν να αλλοιώσουν τις ιδιότητες του εδάφους και την κίνηση
του νερού. Προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς κατά το
όργωμα, μην τοποθετείτε τον αισθητήρα μεταξύ δενδροστοιχιών.
Η βαριά κυκλοφορία και το εντατικό όργωμα καταστρέφουν τη δομή
του εδάφους και μειώνουν το πορώδες και την ικανότητα
συγκράτησης νερού.
Να μη λαμβάνετε ποτέ δείγματα εδάφους δίπλα από χώρους
αποθήκευσης κοπριάς, άχυρου, λιπασμάτων ή οποιουδήποτε υλικού το οποίο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του
εδάφους.
Οι αισθητήρες πρέπει να τοποθετούνται σε ελάχιστη απόσταση 20 μέτρων μεταξύ τους. Η τοποθέτηση των αισθητήρων σε
απόσταση μικρότερη των 20 m μεταξύ τους, μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές και εσφαλμένες ενδείξεις.
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Η θέση του αισθητήρα θα πρέπει να
προσδιορίζεται και να επισημαίνεται.
Αυτό μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή
προβλημάτων κατά την πραγματοποίηση γεωργικών
δραστηριοτήτων όπως ο θερισμός ή το όργωμα.
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Πώς συνδέω τον αισθητήρα στο τηλέφωνό μου και
στο GROW; Πώς ανεβάζω δεδομένα;
ΜΟΛΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΟΝ ΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ:
●

Σιγουρευτείτε ότι το καπάκι της μπαταρίας είναι κλειστό

●

Πιέστε τον αισθητήρα μέσα στο χώμα μέχρι οι ακίδες του να βυθιστούν εντελώς

●

Επισημάνετε κατάλληλα τη θέση του αισθητήρα, αλλιώς θα καλυφθεί γρήγορα από την βλάστηση. Η
αποθήκευση της θέσης GPS θεωρείται χρήσιμη, καθώς μπορεί να σας βοηθήσει να ξαναβρείτε τον αισθητήρα
σας.

Μόλις ετοιμαστεί ο αισθητήρας, η σύνδεση του αισθητήρα με το τηλέφωνό θα σάς επιτρέψει να λαμβάνετε τις μετρήσεις
του αισθητήρα και ειδοποιήσεις που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την κατάσταση του εδάφους. Η σύνδεση του
αισθητήρα GROW αποτελεί βασικό μέρος της παρούσας αποστολής ανίχνευσης. Θα σας επιτρέψει να συμβάλλετε στη
συλλογική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων GROW για την υγρασία του εδάφους, το οποίο θα
ελέγχεται από πολίτες, για την υποβοήθηση της παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής.

Σύνδεση του αισθητήρα σας στο κινητό σας τηλέφωνο
ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
1.

Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Parrot Flower Power από το Apple App Store ή το κατάστημα Google
Play. Αν η σύνδεση του Internet στην τοποθεσία του αισθητήρα είναι αργή, μπορεί να θέλετε να κάντε λήψη της
εφαρμογής στο σπίτι από δίκτυο WiFi.

2.

Ανοίξτε την εφαρμογή και δημιουργήστε νέο λογαριασμό στην Parrot (μην εγγραφείτε μέσω του λογαριασμού σας
στο Facebook ή το Google). Πριν συγχρονίσετε τον αισθητήρα με την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή
Flower Power μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου. Αυτά τα στοιχεία εισόδου θα
σας επιτρέψουν επίσης να εγγραφείτε στο Παρατηρητήριο GROW (διαβάστε παρακάτω την επόμενη ενότητα).

3.

Πηγαίνετε όσο το δυνατόν πιο κοντά στον αισθητήρα, ιδανικά σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου.

4.

Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας στο smartphone ή στο tablet, χρησιμοποιώντας τις πιο ακριβείς
ρυθμίσεις, π.χ. Wifi και GPS.

5.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone ή το tablet.

6.

Ξεκινήστε την εφαρμογή Parrot Flower Power. Η εφαρμογή θα σαρώσει αυτόματα την περιοχή για αισθητήρες. Το
ψηφίο που βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο Flower Power υποδεικνύει τον αριθμό διαθέσιμων αισθητήρων.

7. Ονομάστε τον αισθητήρα σας (σύμφωνα με το όνομα αισθητήρα που ανατέθηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
στο οποίο παραβρεθήκατε).
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ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.

1. Ο αισθητήρας Εντοπίστηκε

2. Μπορεί να χρειαστεί αναβάθμιση
του firmware του αισθητήρα
(υποδεικνύεται από τον κίτρινο κύκλο)

3. Μόλις κάνετε κλικ στον νέο
αισθητήρα, θα πληροφορηθείτε αν
χρειάζεται αναβάθμιση του firmware

4. Αναβάθμιση του firmware

5. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση
του firmware ο νέος αισθητήρας
μπορεί να προστεθεί.

6. Διαδικασία σύνδεσης.
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7. Αποτυχία σύνδεσης. Προσπαθήστε
ξανά και αν χρειάζεται πλησιάστε
περισσότερο τον αισθητήρα

8. Επίτευξη σύνδεσης, Προσθέστε
λεπτομέρειες σχετικά με τον
περιβάλλον του αισθητήρα όνομα, κλπ

9. Αποθήκευση αισθητήρα

10. Ο αισθητήρας προστέθηκε με
επιτυχία

11. Λήψη δεδομένων από τον
αισθητήρα

12. Επιτυχής λήψη δεδομένων.
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13. Επιτυχής αποστολή των
δεδομένων στον απομακρυσμένο
διακομιστή (server). Η τοποθεσία
δημιουργείται σε αυτό το βήμα την
πρώτη αποστολή δεδομένων

14. Τα δεδομένα που συλλέγονται με
την πάροδο του χρόνου μπορούν να
απεικονιστούν αγγίζοντας το εικονίδιο
του αισθητήρα

Συνδέστε τον αισθητήρα σας στην Πλατφόρμα GROW
Μετά την εγκατάσταση του αισθητήρα και της εφαρμογής Flower Power, πηγαίνετε στη διεύθυνση
https://hub.growobservatory.org/login (ή πατήστε την επιλογή Log In (Σύνδεση) στο μενού που βρίσκεται στον ιστότοπο
www.growobservatory.org).
Ως μέρος της ρύθμισης του διαδικτυακού σας προφίλ χρήστη στο GROW, θα μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε την πλατφόρμα
GROW να έχει πρόσβαση σε δεδομένα του λογαριασμού σας Parrot Flower Power.
Αυτό θα επιτρέψει στην πλατφόρμα GROW να ξεκινήσει τη συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες σας. Θα μπορείτε
να βλέπετε τα δεδομένα αισθητήρα σας μέσω της ιστοσελίδας GROW, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα αναπτύξουμε
τη δυνατότητα παροχής συναρπαστικών και ενδιαφερόντων απεικονιστικών δεδομένων. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες
κωδικού πρόσβασης ΔΕΝ θα αποθηκεύονται από την πλατφόρμα GROW.
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Συλλογή δεδομένων
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ:
1.

Για τη συλλογή των δεδομένων από τον αισθητήρα απαιτείται σύνδεση μέσω Bluetooth στην εφαρμογή Flower
Power, η οποία θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε smartphone ή tablet. Αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί
σύνδεση, ξεκινά αυτόματα η συλλογή δεδομένων. Αυτή η διαδικασία υποδεικνύεται από τον μοβ κύκλο που
φαίνεται στην εικόνα στο βήμα 7. Σημειώστε ότι καιρικές συνθήκες όπως η ομίχλη ή η βροχή, ενδέχεται να
οδηγήσουν σε ασθενέστερα σήματα τα οποία μπορεί να επιβραδύνουν τη διαδικασία συλλογής δεδομένων.

2.

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί θα σταλούν στη συνέχεια στο cloud (συγχρονισμός δεδομένων). Για αυτό το
βήμα απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο (3G ή Wi-Fi). Ο επιτυχής συγχρονισμός δεδομένων επισημαίνεται με τον
πράσινο κύκλο και το σημάδι ελέγχου που φαίνονται στην εικόνα του βήματος 8.

Σημαντική παρατήρηση: Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του αισθητήρα παράγονται μόνο την
πρώτη φορά που αποστέλλονται δεδομένα μέσω διαδικτύου από το smartphone σας στο cloud, είναι σημαντικό να
βρίσκεστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους αισθητήρες, ιδανικά σε απόσταση μικρότερη του 1 μέτρου, προκειμένου να
καταγράψετε τις συντεταγμένες με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Στην πραγματικότητα, δεν καταγράφεται η ίδια η θέση του
αισθητήρα, αλλά οι συντεταγμένες της φορητής συσκευής σας (smartphone ή tablet).
Εάν δεν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο δίπλα στον αισθητήρα Flower Power εξακολουθεί να είναι δυνατή η συλλογή
δεδομένων. Πραγματοποιήστε τη συλλογή δεδομένων από τον αισθητήρα μέσω Bluetooth, όπως περιγράφεται παραπάνω
στο βήμα 1. Μην ανησυχήσετε εάν τα δεδομένα που συλλέγονται δεν είναι ορατά στα γραφήματα χρονοσειρών της
εφαρμογής Flower Power. Τα δεδομένα γίνονται ορατά στην εφαρμογή μόνο μετά τη μεταφόρτωση των δεδομένων στο
cloud. Επομένως, μόλις αποκτήσετε σύνδεση στο διαδίκτυο συνεχίστε με το βήμα 2. Σημειώστε ότι οι αυτόματα
αποθηκευμένες συντεταγμένες του αισθητήρα σας είναι πιθανό ότι θα είναι ανακριβείς. Ελέγξτε την τοποθεσία του
αισθητήρα σας στην ακόλουθη σελίδα: https://hub.growobservatory.org/my-data και διορθώστε την, εφόσον
χρειάζεται.
Συμβουλή: Να συλλέγετε δεδομένα από τον αισθητήρα σας όσο το δυνατόν πιο συχνά, ιδανικά μία φορά την εβδομάδα,
ώστε να διασφαλίζετε ότι είναι ενημερωμένα. Σημειώστε ότι τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται τουλάχιστον κάθε
δύο μήνες, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων στον αισθητήρα. Εάν δεν
συλλεχθούν, τα δεδομένα του αισθητήρα θα αντικατασταθούν και θα χαθούν.
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6.
Έρευνα γης και εδάφους
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΓΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ. ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ GROW ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ. Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ
ΥΠΑΙΘΡΟ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ. Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΥΟ ΜΕΡΗ: ΤΟ ΕΝΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΣΕ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ. ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ,
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΒΡΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
(ΒΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4).

Παρατήρηση, μέτρηση και συλλογή δεδομένων




Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες περιγραφές και τα βήματα που περιλαμβάνονται στην έρευνα γης και
εδάφους, πριν ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων.
Πραγματοποιήστε δωρεάν λήψη της εφαρμογής GROW από το κατάστημα εφαρμογών της επιλογής σας.
Μόλις εγκατασταθεί η εφαρμογή στο τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
o Για να μπορέσετε να συλλέξετε δεδομένα με την εφαρμογή GROW, πρέπει να έχετε συνδεθεί στο
διαδίκτυο και να έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στην εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει
είσοδο πριν ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων και πριν βγείτε στο ύπαιθρο όπου μπορεί να μην έχετε
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
o

Στην εφαρμογή, κάντε κλικ στο
Συμμετέχω στην Changing Climate Mission GROW και πραγματοποιώ
μετρήσεις δίπλα σε αισθητήρα για είσοδο.

o

Εάν ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων χωρίς να έχετε συνδεθεί, θα οδηγηθείτε στην οθόνη που σας
ζητάει να πραγματοποιήσετε είσοδο.

o

Μεταβείτε στο GROW Science για να συλλέξετε δεδομένα. Επιλέξτε XX για να συλλέξετε δεδομένα για
την αποστολή ανίχνευσης και εισαγάγετε το όνομα του αισθητήρα με τον οποίο συνδέονται τα δεδομένα.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο, μπορείτε να εξοικειωθείτε με την εφαρμογή GROW. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις
οθόνες και να τη δοκιμάσετε. Εάν το κάνετε αυτό, ΜΗΝ κάνετε κλικ στις επιλογές αποθήκευση ή υποβολή
δεδομένων στο τέλος της δοκιμής σας. Μόλις κλείσετε και επανεκκινήσετε την εφαρμογή GROW, όλη η προηγούμενη
δραστηριότητα θα απαλειφθεί και θα μπορέσετε να αρχίσετε να καταγράφετε δεδομένα έρευνας από την αρχή. Εάν
αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εφαρμογή GROW - επικοινωνήστε με τον τοπικό Επικεφαλής Κοινότητας ο οποίος
μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει. Εάν δεν μπορεί, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
technical@growobservatory.org

Να θυμάστε:

21



Η έρευνα γης και εδάφους πρέπει να γίνει για κάθε αισθητήρα.



Εάν έχετε περισσότερους από έναν αισθητήρες, πραγματοποιήστε την έρευνα γης και εδάφους ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣΤΑ.



Βεβαιωθείτε ότι κατά την καταγραφή των δεδομένων στην εφαρμογή GROW, έχετε προσθέσει το ΣΩΣΤΟ,
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ.

growobservatory.org

Σχήματα: Ορισμένα παραδείγματα οθονών της εφαρμογής GROW Science

ΕΡΕΥΝΑ ΓΗΣ
Στην έρευνα γης, θα σας ρωτήσουμε για τα ακόλουθα:
●
●
●

●

τη γη στην οποία έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας, τη γενική περιγραφή και τη χρήση της στην ευρύτερη περιοχή
καθώς και ειδικότερα γύρω από το σημείο του αισθητήρα.
τι καλύπτει τη γη γύρω από τον αισθητήρα, ποιά φυτά αναπτύσσονται ή αν υπάρχουν στεγανοποιημένες
επιφάνειες δίπλα του ή σε μικρή απόσταση από αυτόν.
άλλα χαρακτηριστικά του τοπίου, όπως το κατά πόσο ο αισθητήρας βρίσκεται σε λοφώδη ή επίπεδη περιοχή και
το αν ένα πρανές έχει βορινό ή ανατολικό προσανατολισμό σε λοφώδεις περιοχές - αυτή η πληροφορία είναι
γνωστή ως διεύθυνση προσανατολισμού.
το αν και το πως γίνεται η διαχείριση της γης γύρω από τον αισθητήρα.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Επειδή όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την υγρασία του εδάφους μέσω της σκίασης, της
ποσότητας του νερού που μπορεί να διηθηθεί ή της γενικής διεύθυνσης κίνησης του νερού.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Όπως περιγράφεται στην ενότητα 4, η εξεύρεση ενός αντιπροσωπευτικού σημείου για τον αισθητήρα είναι
πολύ σημαντική. Πόσο μεγάλη είναι η ομοιογενής περιοχή γύρω από τον αισθητήρα, η οποία παρουσιάζει το ίδιο ή σχεδόν
ίδιο πρότυπο χρήσης γης και κάλυψης γης;
Είναι το σημείο του αισθητήρα αντιπροσωπευτικό της
-

ελάχιστης απαιτούμενης περιοχής με ακτίνα 30 m;

-

ή μιας ακόμα μεγαλύτερης περιοχής; Εάν ναι, πόσο μεγάλη είναι αυτή η περιοχή;

Θα αναφερόμαστε σε αυτήν την περιοχή ως «ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ». Οπότε, ένα αγροτεμάχιο ορίζεται ως η καθορισμένη
περιοχή με παρόμοια ή τα ίδια χαρακτηριστικά τοπίου. Η έρευνα γης συμβάλλει στον καλύτερο καθορισμό εκείνων των
χαρακτηριστικών.
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Χρήση γης, κάλυψη γης και συγκόμωση
ΈΝΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ
ΕΠΙΣΗΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΔΕΝΤΡΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ,
ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΑ, ΚΤΙΡΙΑ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΚΛΑΣΕΙΣ Η ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ. Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΑΣ(ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ, ΥΓΡΑΣΙΑ,
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ).

Μπορείτε επίσης να θεωρήσετε τα στοιχεία κάλυψης γης ως δομικά στοιχεία για πιο σύνθετα χαρακτηριστικά σε όλη τη
χώρα – δάση, κτήματα, χωράφια, χωριά, δρόμους, παιδότοπους, λίμνες, αυλές, αυτοκινητόδρομους ή αστικά πάρκα.
Διαθέτουν φυσική δομή και αποτελούνται από συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά, έχουν επίσης συγκεκριμένη λειτουργία χρήσης
γης (γεωργία, μεταφορές, αναψυχή, κατοικία, περιοχές αγρανάπαυσης, κτλ.).
Τα στοιχεία κάλυψης γης για τα οποία θα σάς ρωτήσουμε είναι τα εξής:
-

Δέντρα

-

Θάμνοι

-

Λαχανικά και καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένων καλλιεργούμενων βοτάνων και καλλωπιστικών φυτών

-

Άλλα φυτά κάλυψης όπως γρασίδι, αγριόχορτα, άγρια βότανα και άγρια λουλούδια

-

Φυσικό λίπασμα

-

Στεγανοποιημένες επιφάνειες όπως δρόμοι και κτίρια

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ορισμού και διάκρισης, π.χ. των δέντρων από τους θάμνους και σε ορισμένες περιπτώσεις,
δεν είναι τόσο ξεκάθαροι όσο φαίνεται. Για τη διάκριση των δέντρων από τους θάμνους ακολουθούμε τις εξής γενικές
οδηγίες.

ΔΕΝΤΡΑ
Όλα τα ξυλώδη φυτά που συνήθως διαθέτουν έναν κύριο κορμό. Τα δέντρα διακρίνονται περαιτέρω σε οπωροφόρα και
καρποφόρα δέντρα (σε αυτά περιλαμβάνεται, π.χ. η φουντουκιά και η καρυδιά καθώς και οι οι ελιές και τα εσπεριδοειδή)
και και κωνοφόρα ή πλατύφυλλα δέντρα.

ΘΑΜΝΟΙ
Όλα τα ξυλώδη φυτά που συνήθως διαθέτουν πολλούς κύριους μίσχους ή η βλάστηση χαμόδεντρων και θάμνων που
συνήθως δεν υπερβαίνει το ύψος των 5 m. Οι θάμνοι διακρίνονται περαιτέρω σε καρποφόρους θάμνους (βρώσιμοι, όπως
π.χ. οι βατομουριές, η φραγκοσταφυλιά ή η αγριοκορομηλιά) και άλλους θάμνους.
Εκτός από τη χρήση γης και την κάλυψη γης, η συγκόμωση καθορίζει με περισσότερες λεπτομέρειες το ποσοστό της
έκτασης που καλύπτεται από διαφορετικά στοιχεία κάλυψης γης, δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η έκταση που καλύπτεται από
δέντρα, χορτάρι, λαχανικά ή χώμα με φυσικό λίπασμα. Αυτό το στοιχείο προσφέρει ακόμα περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με σημαντικές πτυχές που επηρεάζουν την υγρασία του εδάφους, όπως το ηλιακό φως που καταλήγει στο έδαφος,
το πόσο υγρό μπορεί να είναι το έδαφος, τη σχετική θερμοκρασία που μπορείτε να αναμένετε και το πόσο γρήγορα
ξηραίνεται η επιφάνεια του υγρού εδάφους.
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Τα παραπάνω διαγράμματα οπτικοποιούν διαφορετικά ποσοστά προσεγγιστικής συγκόμωσης, από μικρότερη του 5% έως
μεγαλύτερη του 91%. Τα διαγράμματα θα πρέπει να σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε κατά προσέγγιση τη συγκόμωση,
καθώς η εξασφάλιση μετρήσεων ακριβείας είναι δυσχερής. Αυτές τις εικόνες θα τις βρείτε επίσης ως οπτικά βοηθήματα
στην εφαρμογή GROW για την καταγραφή της συγκόμωσης στο πεδίο.

Σχήματα: Ορισμένα οπτικά παραδείγματα οθονών της εφαρμογής, GROW Science - Έρευνα γης
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Τύπος, θέση και προσανατολισμός πρανούς
Ο ΤΥΠΟΣ Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΟΣΟ ΘΕΡΜΗ ΕΙΝΑΙ, ΠΟΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΠΩΣ Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ,
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΠΙΚΑ.

●

Επίπεδες εκτάσεις - η κίνηση του νερού και η συνολική έκθεση στο ηλιακό φως είναι πιθανό ότι θα είναι σταθερές,
αλλά εξακολουθούν να εξαρτώνται από μικροεξάρσεις και μικροβυθίσεις. Ακόμα και μικρές διαφορές στάθμης
μπορούν να επηρεάσουν την υγρασία και τη σύσταση του εδάφους τοπικά.

●

Σε λοφώδεις περιοχές, η κλίση επηρεάζει την υγρασία του εδάφους με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το σημείο
του ορίζοντα προς το οποίο είναι στραμμένο το πρανές (προσανατολισμός πρανούς) και το πόσο απότομο είναι
το πρανές (κλίση πρανούς).

Σχήματα: Ορισμένα οπτικά παραδείγματα οθονών της εφαρμογής, GROW Science - Έρευνα γης

Οδηγός εκτέλεσης: Έρευνα γης
Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣΤΑ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Περιμένετε περίπου 15-20 λεπτά μέχρι να εκτελέσετε την έρευνα γης


σε μία δόση



μέσω της εφαρμογής GROW στο smartphone και

●

έξω, δίπλα στον αισθητήρα .

Ελπίζουμε ότι η έρευνα γης στην εφαρμογή GROW είναι σχετικά ευκολονόητη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται
από την εφαρμογή. Σε περίπτωση ερωτημάτων, ο τοπικός Επικεφαλής Κοινότητας θα είναι σε θέση να βοηθήσει.
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Σχήμα: Οθόνη σύνοψης δεδομένων και υποβολής - Έρευνα γης
Μόλις τελειώσετε με την έρευνα γης, θα λάβετε μια επισκόπηση των πληροφοριών σας που έχουν καταγραφεί και
μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να κάνετε υποβολή. Πριν πατήσετε την υποβολή, μπορείτε επίσης να
επιστρέψετε στις εγγραφές και να τις τροποποιήσετε, αν χρειάζεται.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΦΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΕΤΡΕΣ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΡΙΝ ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η έρευνα εδάφους θα διαρκέσει συνολικά περίπου 45 λεπτά, κατανεμημένα σε διάστημα 1-1½ εβδομάδας.
Πώς επηρεάζει η υφή του εδάφους και η περιεκτικότητά του σε πέτρες τις μεταβολές στην υγρασία του εδάφους?
Η υγρασία του εδάφους είναι βασικός δείκτης της υγείας του εδάφους και της ανάπτυξης των φυτών. Η υγρασία του
εδάφους που μετριέται σε καθολικό επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καθοριστούν επεισόδια που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, όπως τα κύματα καύσωνα και οι ξηρασίες. Οι διακυμάνσεις στην υγρασία του
εδάφους έχουν άμεση επίπτωση στον κύκλο του νερού, επηρεάζοντας την επιφανειακή και την υπόγεια απορροή, η οποία
μπορεί, με τη σειρά της, να επηρεάσει τη φυσική βλάστηση και τη μη‐αρδευόμενη γεωργία.
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●

Όταν βρέχει ή όταν αρδεύετε το χωράφι σας, οι πόροι του εδάφους γεμίζουν με νερό. Η ποσότητα του νερού που
απορροφάται εξαρτάται από την υφή και τη δομή του εδάφους, δεδομένου ότι αυτά τα χαρακτηριστικά
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία με την οποία το νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους
εισέρχεται στο έδαφος (διήθηση νερού), τον τρόπο με τον οποίο το νερό κινείται μέσα στο έδαφος
(διαπερατότητα) και τον τρόπο με τον οποίο το νερό συγκρατείται στο έδαφος (ικανότητα συγκράτησης νερού).

●

Το έδαφος μπορεί να συγκρατήσει νερό με δύο τρόπους: στους πόρους μεταξύ των κόκκων και με τη μορφή
λεπτού στρώματος γύρω από τα σωματίδια του εδάφους.
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Υφή εδάφους
ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. Η ΥΦΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 2 ΧΙΛΙΟΣΤΑ.
Υπάρχουν τρεις τύποι σωματιδίων που απαρτίζουν τη σύσταση της υφής του εδάφους, ενώ οι σχετικές
αναλογίες τους καθορίζουν τη συνολική υφή του εδάφους. Αυτά είναι τα εξής:
●
●
●

Άμμος (το μεγαλύτερο),
Ιλύς
Άργιλος (εξαιρετικά λεπτά σωματίδια).

Όταν η αναλογία αυτών των σωματιδίων είναι σχεδόν ίση, η υφή του εδάφους είναι πηλώδης.
●

Τα πηλώδη εδάφη είναι ιδανικά για την καλλιέργεια τροφίμων, καθώς διαθέτουν καλή ισορροπία μικρότερων και
μεγαλύτερων σωματιδίων, γεγονός που σημαίνει ότι διαθέτουν χώρο για τη συγκράτηση αέρα και νερού (οι ρίζες
των περισσότερων φυτών χρειάζονται και τα δύο). Το νερό αποστραγγίζεται, αλλά όχι πολύ γρήγορα. Ως
αποτέλεσμα, αυτά τα εδάφη δεν είναι ούτε πολύ υγρά, ούτε πολύ ξηρά και έχουν καλή ικανότητα συγκράτησης
θρεπτικών συστατικών.

●

Τα πολύ αμμώδη εδάφη αποστραγγίζονται πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα την έκπλυση των θρεπτικών
συστατικών και τη γρήγορη ξήρανση.

●

Τα έντονα αργιλώδη εδάφη μπορούν να φτάσουν σε κατάσταση κορεσμού, καθώς ο χώρος μεταξύ των
σωματιδίων είναι πολύ μικρός και τα σωματίδια αργίλου μπορούν να διαμορφώσουν μια αδιαπέραστη στρώση.
Όταν οι ρίζες τους βρίσκονται μέσα στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα φυτά πεθαίνουν. Όταν τα αργιλώδη
εδάφη ξηραίνονται, γίνονται πολύ σκληρά και δυσχεραίνουν πολύ τη διείσδυση των ριζών των φυτών. Όταν
συμβαίνει αυτό, οι ρίζες των φυτών γίνονται επιρρεπείς σε θραύσεις.

Η υφή του εδάφους μπορεί να παρουσιάζει μεγάλη μεταβολή σε σχετικά μικρή απόσταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο είναι σημαντικό να κάνετε τη δοκιμή υφής εδάφους ακριβώς δίπλα στον αισθητήρα (σε απόσταση 15 cm)
27
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Περιεκτικότητα σε πέτρες
●

Τα χαλίκια και οι πέτρες αποτελούν επίσης σημαντικά ορυκτά συστατικά του εδάφους σας. Και τα δύο συστατικά
προκύπτουν από την αποσάθρωση και τον μετασχηματισμό μεγαλύτερων πετρωμάτων (αποκαλούνται επίσης
μητρικό υλικό).

●

Σε αντίθεση με το λεπτό έδαφος, οι συσσωρεύσεις καθαρών χαλικιών και πετρών συνήθως δεν μπορούν να
συγκρατήσουν νερό ή άλλη ορυκτή ή οργανική ύλη που είναι είναι σημαντική για τη ζωή των φυτών και του
εδάφους.

●

Παρόλα αυτά, η παρουσία χαλικιών και πετρών στο έδαφος μπορεί να επηρεάσει δραστικά σημαντικές ιδιότητες
του εδάφους. Όσο περισσότερες πέτρες βρίσκετε σε μια δεδομένη ποσότητα εδάφους, τόσο λιγότερο θα είναι το
λεπτομερές κλάσμα του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος θα μπορεί να συγκρατήσει λιγότερο νερό ή
οργανικό άνθρακα του εδάφους. Από την άλλη πλευρά, τα πετρώδη εδάφη αυξάνουν τη διήθηση του νερού και,
ως εκ τούτου, βελτιώνουν την αποστράγγιση του νερού από την επιφάνεια, η οποία, με τη σειρά της, μειώνει τη
διάβρωση του εδάφους στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων ή πλημμυρών.

Τα ακόλουθα διαγράμματα αναπαριστούν διαφορετικά ποσοστά προσεγγιστικής περιεκτικότητας σε πέτρες, από 0% έως
πάνω από 80%. Τα διαγράμματα θα πρέπει να σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε προσεγγιστικά την περιεκτικότητα του
εδάφους σε πέτρες, καθώς η λήψη μετρήσεων υψηλής ακρίβειας απαιτεί αρκετό χρόνο. Αυτές τις εικόνες θα τις βρείτε
επίσης ως οπτικά βοηθήματα στην εφαρμογή GROW για την καταγραφή της περιεκτικότητας σε πέτρες στο πεδίο, μαζί με
μια περιγραφή του τρόπου βέλτιστης εκτίμησης της περιεκτικότητας σε πέτρες στην ακόλουθη ενότητα του εγχειριδίου.

Οδηγός εκτέλεσης: Έρευνα εδάφους
Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ: ΤΟ ΕΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ
ΕΝΑΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΧΩΡΙΣΤΑ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Το smartphone σας και η εφαρμογή GROW
Χρονόμετρο (ή εφαρμογή χρονομέτρου στο κινητό σας τηλέφωνο)
Γυάλινο βάζο με καπάκι: ελάχ. ύψος 13 cm, διάμετρος 8-9 cm
Φτυάρι ή/και μυστρί για σκάψιμο και ξύσιμο
Κόσκινο (2 mm)
Ανεξίτηλος μαρκαδόρος με λεπτή μύτη
Φύλλο χαρτί
Ένα κουταλάκι Εξαμεταφωσφορικό Νάτριο (Sodium Hexametaphosphate-SHMP)
Νερό για να γεμίσετε το βάζο
Μετροταινία ή χάρακας για τις μετρήσεις
Κονίαμα (μπορεί να είναι χρήσιμο εάν έχετε αργιλώδη εδάφη μεγάλου βάρους)
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ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΤΡΕΣ
Διάρκεια: 10-15 λεπτά

1.

Σκάψτε μια τρύπα διαμέτρου περίπου 15-20 cm και βάθους 10-15 cm, αφαιρέστε το χώμα και αφήστε το
στην άκρη.

2.

Κόψτε ίσια τη μία πλευρά της τρύπας με το φτυάρι ή το μυστρί, έτσι ώστε να είναι λεία και ομοιόμορφα
κατακόρυφη, όπως ένας τοίχος.

3.

Με απαλές κινήσεις καθαρίστε το τοίχωμα με τα χέρια σας έτσι ώστε να αποκαλυφθούν τυχόν πέτρες.

4.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω διαγράμματα για να εκτιμήσετε οπτικά τον όγκο των πετρών στον λάκκο
παρατήρησης που δημιουργήσατε. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε την ποσότητα πετρών στο έδαφος οπτικά ή
μέσω της αφής και αφού κοσκινίσετε το ξηρό χώμα (βλ. επόμενα βήματα για τη μέτρηση της υφής του
εδάφους), κάτι που θα σας δώσει τη δυνατότητα να διαπιστώσετε καλύτερα την παρουσία πετρών μικρού
μεγέθους. Να θυμάστε ότι αυτές είναι προσεγγιστικές εκτιμήσεις, όχι ακριβείς μετρήσεις. Αυτό δεν συνιστά
πρόβλημα!

5.

Σημειώστε την εκτίμηση περιεκτικότητας σε πέτρες και καταγράψτε τη στην εφαρμογή GROW μαζί με τα
αποτελέσματα υφής του εδάφους.

ΥΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
Διάρκεια: 30 λεπτά για την προετοιμασία και την ξήρανση του εδάφους (εφόσον απαιτείται), 3 ημέρες για τη
διάλυση του εδάφους, χρόνους κατακάθισης (ελάχ. 24 ώρες αλλά μπορεί να είναι και μεγαλύτεροι ανάλογα με
τη σύνθεση του εδάφους)
1. Πάρτε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα εδάφους από το σωρό του χώματος που έχετε σκάψει, από βάθος μεταξύ 5-15
cm.
2. Εάν χρειάζεται, αποξηράνετε το έδαφος. (μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος).
3. Βρείτε ένα κατάλληλο γυάλινο βάζο (ελάχ. ύψος 13 cm και διάμετρος 8-9 cm). Βάλτε ένα σημάδι για το χώμα
στα 3 cm από τον πυθμένα και ένα σημάδι για το νερό στα 13 cm στο πάνω μέρος. Επίσης, γράψτε πάνω στο
βάζο το όνομα του αισθητήρα!
4. Εάν έχετε αργιλώδη εδάφη μεγάλου βάρους, θα χρειαστεί να χωρίσετε το αποξηραμένο έδαφος. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα κονίαμα, αλλά να είστε προσεκτικοί! Διαχωρίστε προσεκτικά το συμπυκνωμένο έδαφος.
ΜΗΝ τρίψετε ή συνθλίψετε τις πέτρες και τα σωματίδια άμμου σε μικρότερα τεμάχια.
5. Χρησιμοποιήστε κόσκινο 2 mm για να απομακρύνετε τα συντρίμματα και πέτρες μεγέθους μεγαλύτερου των
2 mm από το ξηρό εδαφικό δείγμα.
6. Γεμίστε το βάζο με το αποξηραμένο έδαφος μέχρι την ένδειξη των 3 cm. Βεβαιωθείτε ότι το χώμα είναι πολύ καλά
συμπυκνωμένο, ώστε να μην υπάρχουν θύλακες αέρα.
7. Συμπληρώστε με νερό μέχρι την ένδειξη των 13 m και χρησιμοποιήστε το κουταλάκι για να ανακατέψετε
το διάλυμα μέχρι να διαλυθεί το χώμα.
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8. Προσθέστε ένα κουταλάκι Εξαμεταφωσφορικό Νάτριο (Sodium Hexametaphosphate-SHMP), κλείστε το
βάζο και ανακινήστε καλά.
9. Αν συγκεντρωθούν οργανικά συντρίμματα στην επιφάνεια, αφαιρέστε τα με το κουταλάκι.
10. Βιδώστε ξανά το καπάκι καλά. Ανακινήστε καλά το βάζο ξανά. Το χώμα πρέπει να διαλυθεί εντελώς στο νερό.
11. Φέρτε το βάζο σε εσωτερικό χώρο και αφήστε το για 3 ημέρες. Στη συνέχεια, να το ανακινείτε καλά τουλάχιστον
δύο φορές την ημέρα (πρωί και βράδυ)

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος και μετά από κάθε ανακίνηση του βάζου κάθε ημέρα, μπορείτε
ήδη να παρατηρείτε πως τα διαφορετικά συστατικά του εδάφους κατακάθονται με διαφορετική ταχύτητα.
Για παράδειγμα, μπορείτε να γείρετε ελαφρά το βάζο προς τα πίσω για να δείτε καλύτερα τη γραμμή
μεταξύ της πρώτης στρώσης που έχει κατακαθίσει (άμμος) και των άλλων σωματιδίων που παραμένουν
διαλυμένα στο νερό. Επίσης, μπορείτε να περιστρέψετε οριζόντια το βάζο για να δείτε καλύτερα τη γραμμή
μεταξύ της στρώσης που έχει κατακαθίσει και του υπόλοιπου διαλύματος του εδάφους. Αυτό μπορεί να σας
δώσει ήδη μια ιδέα για τον τρόπο κατακάθισης του εδάφους πριν από την πραγματοποίηση των τελικών
μετρήσεων.
Το επόμενο βήμα είναι να καταγράψετε τις διαφορετικές στρώσεις υφής εδάφους, οι οποίες, όπως έχετε παρατηρήσει κατά
τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, χρειάζονται διαφορετικό χρόνο για να κατακαθίσουν. Θα χρειαστούν περίπου:


3 λεπτά για να κατακαθίσει η άμμος (πρώτη μέτρηση),



5 ώρες για να κατακαθίσει η ιλύς (δεύτερη μέτρηση) και



τουλάχιστον 24 ώρες ή μέχρι να καθαρίσει το νερό, για να κατακαθίσει η άργιλος (τρίτη μέτρηση). Για την τρίτη
μέτρηση μπορεί να χρειαστούν μερικές μέρες.

1. Μετά από 3 ημέρες από την πλήρη διάλυση του εδάφους, ανακινήστε ξανά το βάζο καλά. Εάν το βάζο είναι
ψηλότερο από 13 cm και υπάρχει θύλακας αέρα στο πάνω μέρος, προσπαθήστε να βάλετε τη μεγαλύτερη
ποσότητα χώματος μέσα στο νερό, έτσι ώστε να μην κολλήσει χώμα στο εσωτερικό του βάζου.

2. Αφήστε το βάζο όρθιο για 3 λεπτά. Σημειώστε τη στάθμη στην οποία έχει κατακαθίσει το ίζημα. Αυτή είναι η
στρώση της άμμου. Γράψτε την ένδειξη «άμμος» στο βάζο.

3. Αφήστε το βάζο σε οριζόντια και λεία επιφάνεια, σε σημείο όπου δεν πρόκειται να διαταραχθεί ενόσω
κατακάθεται το επόμενο ίζημα. Βάλτε το πάνω σε τραπέζι ή σε υψηλότερη επιφάνεια και αφήστε το για
περαιτέρω κατακάθιση.

4. Μετά από 5 ώρες, πραγματοποιήστε τη δεύτερη μέτρηση στο βάζο υφής εδάφους. Αυτή είναι η στρώση
της ιλύος. Σημειώστε τη νέα στάθμη του ιζήματος που έχει κατακαθίσει και γράψτε την ένδειξη «ιλύς».

5. Αφήστε το βάζο στην οριζόντια και λεία επιφάνεια. Ελέγξτε το βάζο μετά από 24 ώρες. Αν το νερό δεν
έχει καθαρίσει ακόμα, περιμένετε μέχρι να καθαρίσει. Βεβαιωθείτε ότι το βάζο παραμένει αδιατάρακτο.

6. Μέχρι τώρα, η στρώση ιλύος μπορεί να έχει κατακαθίσει με μεγαλύτερη πυκνότητα. Εάν οι στρώσεις
διακρίνονται με το μάτι, μπορείτε να διορθώσετε τη γραμμή ένδειξης για την ιλύ.

7. Όταν το νερό καθαρίσει πλήρως, βάλτε το τελευταίο σημάδι στη στάθμη που έχει κατακαθίσει η τελευταία
στρώση ιζήματος. Επισημάνετε αυτήν τη γραμμή με την ένδειξη «άργιλος».

8. Μετρήστε τις διαφορετικές στρώσεις ιζήματος με χάρακα:
○ Στρώση άμμου από τον εσωτερικό πυθμένα του βάζου μέχρι την ένδειξη της άμμου σε χιλιοστά.
○ Στρώση ιλύος από την ένδειξη άμμου μέχρι την ένδειξη ιλύος σε χιλιοστά.
○ Στρώση αργίλου από την ένδειξη ιλύος μέχρι την ένδειξη αργίλου σε χιλιοστά.

ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GROW
Ανοίξτε την εφαρμογή smartphone και ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταγράψετε τα δεδομένα της έρευνας
εδάφους (περιεκτικότητα σε πέτρες και στρώσεις ιζήματος) και να τραβήξτε φωτογραφία του βάζου με το έδαφος
που έχει κατακαθίσει.
30
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Συχνές ερωτήσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή Flower Power
Ε:ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ FLOWER POWER ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ WINDOWS;
Στην παρούσα φάση, η εφαρμογή Flower Power μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε συσκευές iPhone και Android. Δε
γνωρίζουμε εάν η εταιρεία Parrot σχεδιάζει να δημοσιεύσει έκδοση της εφαρμογής για Windows.

Ε: ΔΕ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ FLOWER POWER. ΤΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;
Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τοποθεσίας στο τηλέφωνό σας ή εάν η
εφαρμογή Flower Power δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στη θέση του κινητού τηλεφώνου
όταν αυτό συγχρονίζει για πρώτη φορά με τον αισθητήρα, δε θα καταγραφεί καμία
τοποθεσία. Οι συσκευές Android θα εξαναγκάσουν την ενεργοποίηση της δυνατότητας
γεωεντοπισμού πριν τη ζεύξη με τον αισθητήρα. Κατά συνέπεια, εάν δεν υπάρχουν
συντεταγμένες για τον αισθητήρα σας, πιθανόν να μην είχατε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Λύση: μέσα στην εφαρμογή Flower Power, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην πάνω
δεξιά γωνία. Πηγαίνετε στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε την επιλογή «Forget this
Flower Power» (Διαγραφή αυτού του Flower Power). Στη συνέχεια προσθέστε τον
αισθητήρα, έχοντας φροντίσει να είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας και να
υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Σημειώστε πως όταν πατήσετε την επιλογή «Forget this
Flower Power» όλα τα δεδομένα που θα έχουν συλλεχθεί μέχρι τότε θα διαγραφούν.

Ε: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ FLOWER POWER ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;
Η εφαρμογή Flower Power μπορεί να συλλέγει δεδομένα, ακόμη και εάν το κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε δεν είναι
συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, ωστόσο θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο το Bluetooth. Η εφαρμογή Flower Power θα
ανεβάσει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και πάλι στο διαδίκτυο.

Ερωτήσεις σχετικά με τον αισθητήρα Flower Power
Ε: Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΕ ΝΕΟ
ΣΗΜΕΙΟ;
Όχι, δεν ενημερώνεται. Αν μετακινήσετε τον αισθητήρα μετά από τη σύζευξή του με την εφαρμογή Flower Power, δεν θα
γίνει ενημέρωση για τη νέα τοποθεσία. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της αποστολής των δεδομένων στο cloud ο
αισθητήρας θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στην παλιά του θέση.
Λύση: Μην μετακινείτε τον αισθητήρα κατά τη διάρκεια της αποστολής GROW. Εάν η αλλαγή της τοποθεσίας του
αισθητήρα είναι αναπόφευκτη, μέσα στην εφαρμογή Flower Power, επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην πάνω δεξιά
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γωνία. Πηγαίνετε στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε την επιλογή «Forget this Flower Power». Στη συνέχεια
προσθέστε ξανά τον αισθητήρα, φροντίζοντας ώστε να είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας και να υπάρχει
σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ε: ΠΟΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ;
Σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή, η μπαταρία θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 6 μήνες, ωστόσο η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανά περίπτωση, οπότε παρακαλείστε να την παρακολουθείτε και να την αλλάζετε όπως
και όποτε απαιτείται. Σημειώστε ότι η στάθμη της μπαταρίας μειώνεται ταχύτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ε: ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ; ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ;
Αν η μπαταρία του αισθητήρα εξαντληθεί, ο αισθητήρας δεν θα χάσει κανένα από τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί έως
τότε. Αφού αντικατασταθεί η μπαταρία, τα δεδομένα αισθητήρα που συλλέγονται από την εφαρμογή Flower Power θα
περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε μετρήσεις έχουν συλλεχθεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής λειτουργίας.

Ε: ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ;
Οι μπαταρίες του Flower Power διαρκούν περίπου 6 μήνες. Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας
μέσω της εφαρμογής Flower Power, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Αγγίξτε το εικονίδιο με το γρανάζι

Στάθμη μπαταρίας

n

Πολύ σημαντικό! Εάν παίρνετε μέρος σε αποστολή GROW για την επικύρωση δεδομένων
δορυφόρου ή/και την αποστολή κλίματικης αλλαγής, μετά την τοποθέτηση του αισθητήρα
στον εξωτερικό χώρο, αυτός δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί! Κατά συνέπεια, η αλλαγή
μπαταρίας θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά ενόσω ο αισθητήρας βρίσκεται μέσα στο
έδαφος!

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας
μέσω της εφαρμογής flower
power
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Ακολουθήστε τα εξής εύκολα βήματα για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία

1. Ξεβιδώστε το καπάκι του αισθητήρα και αφαιρέστε την
υπάρχουσα μπαταρία

2. Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία στην υποδοχή
φροντίζοντας ο θετικός πόλος (συνήθως με το σύμβολο +)
να κοιτάζει προς τα πάνω.

3. Κλείστε το καπάκι, φροντίζοντας να είναι καλά
στερεωμένο. Εάν το καπάκι είναι χαλαρό ή μισάνοιχτο, θα
εμποδίζει την ορθή λειτουργία της μπαταρίας
4. Ανοίξτε την εφαρμογή Flower Power και ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία που χρησιμοποιήσατε ήταν
ολοκαίνουργια, η στάθμη της θα πρέπει να βρίσκεται στο 100% (βλ. σχ. 1). Αφήστε για λίγα λεπτά την εφαρμογή Flower
Power να συγχρονιστεί με τον αισθητήρα και να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.
Εάν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων η μπαταρία δε λειτουργεί ή σε περίπτωση που κάποιος αισθητήρας
καταναλώνει μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου technical@growobservatory.org
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Πόσους αισθητήρες μπορώ να συνδέσω σε έναν λογαριασμό;
Μέσω ενός λογαριασμού μπορείτε να ελέγχετε μέχρι και 256 αισθητήρες Flower Power, ωστόσο σας συνιστούμε να μην
παρακολουθείτε περισσότερους από 10 αισθητήρες ως μεμονωμένος χρήστης. Μπορείτε να συλλέγετε δεδομένα ή να
χρησιμοποιείτε τη ζωντανή λειτουργία μόνο σε ένα Flower Power κάθε φορά. Η εφαρμογή θα συνδέεται αυτόματα σε κάθε
μία από τις συσκευές Flower Power.

Η εφαρμογή συγχρονίζεται αυτόματα όταν είναι κοντά στον αισθητήρα;
Κάθε 2 ώρες γίνεται αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων. Για να μειώσετε την κατανάλωση της μπαταρίας του
smartphone, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό:
1.
2.

Πατήστε στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις)
Μετακινήστε τους δρομείς Start/End (Έναρξη/Λήξη) για να ορίσετε σε πόση ώρα θέλετε να σταματήσουν να
αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την έναρξη/διακοπή.

Πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα στον αισθητήρα / ή πόσο συχνά
χρειάζεται να αποστέλλω δεδομένα;
Ένας μεμονωμένος αισθητήρας μπορεί να διατηρεί στην εσωτερική του μνήμη δεδομένα διάρκειας μέχρι 2 μηνών.
Φροντίστε να αποστέλλετε δεδομένα τουλάχιστον κάθε 2 μήνες προκειμένου να μην χάσετε καμία από τις μετρήσεις που
συλλέγονται από τον αισθητήρα. Επίσης, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα μεταξύ αποστολών δεδομένων, τόσο
περισσότερο θα διαρκεί η συλλογή δεδομένων. Για αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να αποστέλλετε δεδομένα πιο συχνά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα - ώστε να είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα και όσο το δυνατόν πιο
πρόσφατα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:


Οδηγός χρήστη Parrot Flower Power:
https://drive.google.com/file/d/0BwydJMn9atsEa3V5UVFMQmN2WjA/view?usp=sharing

 Σελίδα της Parrot με συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον αισθητήρα Parrot Flower Power
https://community.parrot.com/t5/Flower-Power-Knowledge-Base/F-A-Q/ta-p/116417
https://docs.google.com/document/d/15OA3m_HPhHvITlHU9X6CqRVFU1u9LO0ff_ZWJxX03ds/edit

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Αρ. 690199.
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