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Η κυπριακή μύγα στο μικροσκόπιο
Ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης - Στόχος η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί στην αμπελοκαλλιέργεια
ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η

Τα αποτελέσματα
του ερευνητικού
έργου υπό τον
τίτλο «Πειραματικό
Σύστημα
Χαρτογράφησης
του Πληθυσμού της
Ευδεμίδας στην
Κύπρο μέσω
ασύρματων
παγίδων και
συστημάτων
επικοινωνίας και
εντοπισμού»,
παρουσιάσθηκαν
πριν λίγες μέρες σε
ημερίδα στη
Λευκωσία.
Το ερευνητικό
έργο, το οποίο
συνχρηματοδοτή
θηκε από το
Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας,
ολοκληρώθηκε με
επιτυχία μετά από
δύο χρόνια
συντονισμένης
προσπάθειας
ολόκληρης της
ερευνητικής
ομάδας.
Στο εν λόγω έργο
συμμετείχαν οι
Novatex Solutions
(ανάδοχος φορέας
του ερευνητικού
έργου), το
Τεχνολογικό
Κέντρο CNE, το
Ινστιτούτο
Γεωργικών
Ερευνών, ο
αναπτυξιακός
οργανισμός TΑΛΩΣ
και το Τμήμα
Πολιτικών
Μηχανικών &
Μηχανικών
Γεωπληροφορικής
του ΤΕΠΑΚ.

μένο σύστημα καταγράφει επίσης και
τη θερμοκρασία του αέρα, πέρα από
κυπριακή μύγα, μεσογειακή ευ- τον αριθμό τον εντόμων και τη σχετική
δεμίδα επί το επιστημονικότε- υγρασία. Η καταγραφή της θερμοκραρο, αποτελεί το αντικείμενο με- σίας έχει ως σκοπό τη χρήση της για τον
λέτης ενός επιστημονικού προγράμμα- υπολογισμό των θερμοημερών, οι οποίτος που βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευ- ες με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται
ταίο διάστημα στις επαρχίες Λευκωσίας για την πρόβλεψη της εμφάνισης κάθε
και Πάφου. Στόχος του ειδικού αυτού γενιάς ευδεμίδων. Στο παρόν έργο, η
προγράμματος, είναι η συστηματική και παρουσία των αυτοματοποιημένων παμε βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές εξε- γίδων δίνει επιπλέον τη δυνατότητα επιλίξεις παρακολούθηση του πληθυσμού βεβαίωσης ή μη των εκτιμήσεων που γίκαι των κινήσεων του εντόμου, ώστε νονται με βάση τις θερμοημέρες, ενώ
να καταστεί αποτελεσματικότερη η αντι- εισάγεται για πρώτη φορά και η ιδέα
μετώπιση των αρνητικών συνεπειών που της χρήσης δορυφορικών δεδομένων
αυτό προκαλεί στην αμπελοκαλλιέργεια. τηλεπισκόπησης για συλλογή περιβαλΤο πρόγραμμα, όπως αποκαλύπτει σή- λοντικών και εδαφολογικών στοιχείων
μερα ο «Φ», εφαρμόζεται σε αμπελώ- τα οποία θα βοηθήσουν στη συσχέτιση
νες των περιοχών Σαϊττά, Κλήρου και Στα- τους με την εμφάνιση της ευδεμίδας».
τού-Αγίου Φωτίου και στόχο έχει την αντιΣύμφωνα με τον Διόφαντο Χατζημικατάσταση της παρατσή, τα σημαντικότεδοσιακής μεθόδου για
Σύστημα που αποτελείται ρα αποτελέσματα που
την καταμέτρηση του
από το
από μια σειρά αυτοματο- απορρέουν
πληθυσμού της ευδεερευνητική προσπάποιημένων παγίδων τύ- θεια είναι ο σχεδιαμίδας, που είναι η επιπου «Δέλτα», τοποθετή- σμός και η κατασκευή
τόπου μέτρηση του
θηκε σε επιλεγμένους ενός ευέλικτου συπληθυσμού της που
αμπελώνες της Κύπρου στήματος χαρτογράέχει παγιδευτεί στις
παγίδες.
φησης του πληθυσμού
Ο υπεύθυνος του
της ευδεμίδας σε
ΤΕΠΑΚ στην ερευνητική ομάδα του προ- εθνικό επίπεδο και η διάθεση πληρογράμματος, Δρ. Διόφαντος Χατζημιτσής, φοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά
επισημαίνει ότι η μέθοδος αυτή αντιμε- με τον πληθυσμό της σε όλα τα ελεγτωπίζει πληθώρα προβλημάτων που χόμενα σημεία, μέσω διαδικτυακής διεέχουν σαν αποτέλεσμα τον μη συχνό παφής και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
έλεγχο των παγίδων, τον μικρό αριθμό
«Δημιουργούνται νέα δεδομένα»,
των παγίδων σε σχέση με την έκταση της επεσήμανε, «στην ενημέρωση των παπεριοχής και τη μη έγκαιρη προειδο- ραγωγών μέσω διαδικτυακής διεπαφής
ποίηση των αγροτών για τα αυξημένα και δικτύων κινητής τηλεφωνίας (SMS)
ποσοστά του πληθυσμού της ευδεμίδας. για λήψη μέτρων, με βάση τις μετρή«Για την αντιμετώπιση του προβλή- σεις, τα αποτελέσματα και το επίματος», τόνισε, «η ερευνητική ομάδα πεδο κινδύνου, σύμφωνα με
ανέπτυξε ένα σύστημα που αποτελεί- τις μετρήσεις του συστήται από μια σειρά αυτοματοποιημένων ματος. Η χρήση των δοπαγίδων τύπου «Δέλτα», τοποθετημέ- ρυφορικών δεδομένων σε επιλεγμένους αμπελώνες της νων για έγκαιρη πρόΚύπρου.
γνωση μπορεί να
Οι παγίδες χρησιμοποιούν ψηφιακή βοηθήσει άμεσα,
κάμερα και λογισμικό αναγνώρισης για ενώ η χρήση τεσυνεχή καταμέτρηση του πληθυσμού χνολογιών GPS&
της ευδεμίδας και αποστέλλουν τα απο- GIS βοηθά στην
τελέσματα της καταμέτρησης σε ένα αποτελεσματική
κεντρικό σημείο, το Εθνικό Κέντρο Ανά- διαχείριση των
λυσης Δεδομένων. Το αυτοματοποιη- δεδομένων».

Μετά από δύο
χρόνια
ολοκληρώθηκε το
ερευνητικό
έργο

Η τεχνολογία στη γεωργία
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του
ΤΕΠΑΚ, Δρ. Διόφαντος Χατζημιτσής, αναφέρθηκε στα
συστήματα δορυφορικής τηλεπισκόπησης και τις εφαρμογές τους στη γεωργία. Έμφαση δόθηκε στη χρήση δορυφορικών δεδομένων με σκοπό τον υπολογισμό της θερμοκρασίας και τις προοπτικές χρήσης αυτής της μεθόδου για την πρόγνωση εμφάνισης της ευδεμίδας.
Ο Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Ερευνητικός Συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ ανέπτυξε τους
ρόλους τους οποίους μπορούν να διαδραματίσουν τα συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Γεωπληροφορικής
στη Γεωργία ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη χρή-

ση των συγκεκριμένων τεχνολογιών στο ερευνητικό έργο.
Ο συντονιστής του προγράμματος, Γιώργος Γεωργίου
από την NovatexSolutionsπαρουσίασε το κεντρικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων παρακολούθησης του
πληθυσμού της ευδεμίδας, καθώς και το σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής προσπάθειας.
Ο Δρ. Alessandro Giusti, Ερευνητής Μηχανικός του
Τεχνολογικού Κέντρου CNE, παρουσίασε τη νέα αυτοματοποιημένη παγίδα τύπου Δέλτα που σχεδιάστηκε
και κατασκευάστηκε για την παρακολούθηση του πληθυσμού της Ευδεμίδας. Ο Δρ. Giusti ανέλυσε τη διαδικασία προσέγγισης του προβλήματος της κατασκευής
και εγκατάστασης του συστήματος καθώς και τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην Κύπρο.

