
Υπο-Δράση 3.2: Μέθοδος IAP: Μέθοδος αξιολόγησης της σημαντικότητας των 

επιπτώσεων 

Proposed start-date: 4T 2010 / Proposed end-date: 1T 2011   
Actual start-date: 1T 2011 / Actual end-date: 2T 2014   

 

Αρχική πρόβλεψη βάσει της έκδοσης που είχε υποβληθεί από τη ΡόδαξΑγρο (βλ. 

Παραρτήματα IR 5.1-1.2.1,  5.1-1.2.2,  5.1-1.2.3), και όπως είχε περιγράφει στην 

πρόταση του Έργου, ήταν η κατάταξη των τριπλετών, ως προς την σημασία τους σε 

σχέση με τις αναμενόμενες επιπτώσεις, να γίνεται εμπειρικά από τους γεωπόνους, 

βάσει της μελέτης της βαρύτητας και της τιμής των παραμέτρων (υποκειμενική 

προσέγγιση PLIAC- ακρωνύμιο  των: Probability (an impact to occur)-Legal 

Requirement-Area affected-Cost to revert to previous condition- στην αρχική 

πρόταση). Η ΟΕ αποφάσισε  στα πλαίσια του έργου να αναπτυχτεί ένας μαθηματικός 

αλγόριθμος για τον αυτόματο υπολογισμό του σκορ καθεμιάς τριπλέτας, βάσει 

μοντέλων και αλγορίθμων που να αποτυπώνουν τις βασικές αρχές και παραδοχές που 

διέπουν την εξάρτηση των πιθανών επιπτώσεων από παραμέτρους των πρακτικών του 

παραγωγού, και από το πόσο ευαίσθητο/ευάλωτο είναι το περιβάλλον κάθε 

αγροτεμαχίου. Το παραδοτέο της Μεθόδου αν και αντιμετωπίζεται ενιαία στην 

υποβληθείσα πρόταση αποτελείται σήμερα από μια σειρά παραδοτέων τα οποία 

συνδέονται όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Το εν λόγω σχήμα είναι ένα διάγραμμα ροής 

στο οποίο παρουσιάζονται τα επιμέρους στάδια της Μεθόδου ΙΑΡ, από την ανάπτυξη 

της μέχρι και την εφαρμογή της, με σκοπό την έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών 

ορθών πρακτικών σε κάθε ελαιώνα. Ειδικότερα:  

Στο DL_3.2. περιγράφονται τα κύρια θεωρητικά σημεία της Μεθόδου IΑΡ, όπως έχει 

διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του προγράμματος. Ειδικότερα, η ποσοτική 

σύνδεση των τιμών παραμέτρων με μια περιβαλλοντική επίπτωση, απαιτεί τη γνώση 

που είναι ελάχιστα διαθέσιμη σήμερα, με εξαίρεση ένα πολύ μικρό σύνολο αυτών 

των σχέσεων. Μερικές από αυτές τις σχέσεις έχουν μελετηθεί εκτενώς, λόγω των 

κανονιστικών απαιτήσεων και έχουν χρηματοδοτηθεί κατάλληλα, πχ πιθανή 

επίπτωση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στις μέλισσες. Άλλες έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικών μελετών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πχ 

αζωτούχος λίπανση και ρύπανση των υδάτων, ενώ μια τρίτη ομάδα (η μεγαλύτερη) 

περιλαμβάνει εντελώς άγνωστες λειτουργίες που αφορούν την επίδραση σε μια 

ευρεία και καθολική κλίμακα (δηλαδή μη-πειραματική), πχ διαχείριση ζιζανίων και 

αλλαγές στη βιοποικιλότητα.  

Με βάση τις ποικίλες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση διαφορετικοί 

κανόνες των υπολογισμών των σκορ των τριπλετών, που επιλέγηκαν  από τους 

εμπειρογνώμονες της OE. Συγκεκριμένα οι κυριότερες παραδοχές ιεράρχησης των 

τριπλετών της Μεθόδου ΙΑΡ είναι: 

 Για τις άγνωστες σχέσεις, θεωρήθηκε ότι οι παράμετροι μιας τριπλέτας θα έχουν 
αθροιστική επίδραση στην δυνητική επίπτωση (σκορ τριπλέτας). Επομένως, το 
σκορ υπολογίστηκε ως:  

 ∑ 𝑊𝐹𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝐹𝑃𝑖 
𝑖=𝑛
𝑖=1  + ∑ 𝑊𝐸𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝐸𝑃𝑖 

𝑖=𝑣
𝑖=1   όπου: W είναι η βαρύτητας μιας 

παραμέτρου, V είναι η τιμή της παραμέτρου, και n και ν είναι ο συνολικός αριθμός 
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των PP (παράμετροι παραγωγού) και ΕΡ (παράμετροι περιβάλλοντος) παραμέτρων 

(απλών ή σύνθετων), αντίστοιχα. Οι παράμετροι PP και ΕΡ, σχετίζονται με τον 

τρόπο με τον οποίο ο παραγωγός εκτελεί την κάθε δραστηριότητα (Πλευρά) και με 

την ευαισθησία του περιβάλλοντος στην προκαλούμενη όχληση, αντίστοιχα. 

 Στην περίπτωση των τριπλετών που αφορούν  τον κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία από τη χρήση φυτοφαρμάκων, το σκορ κάθε τριπλέτας καθορίζεται από την 
τοξικότητα των γεωργικών φαρμάκων και την έκθεση του ανθρώπου, και γίνεται η 
παραδοχή ότι αυτοί οι δύο παράγοντες δρουν αναλογικά σχετικά με την επίπτωση 
(σκορ). Επομένως, η ακόλουθη πολλαπλασιαστική συνάρτηση χρησιμοποιήθηκε: 
Σκορ = (W*V) τοξικότητας* (W*V) Έκθεσης. Οι προσεγγίσεις παρουσιάζονται 
αναλυτικότερα DL 2. 

 Στην περίπτωση των τριπλετών που αφορούν  στον κίνδυνο χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) για οργανισμούς μη στόχους, το σκορ κάθε 
τριπλέτας καθορίζεται από εδραιωμένες σχέσεις και προσεγγίσεις. Οι σχέσεις 
μεταξύ της τοξικότητας σε είδη-μη στόχους (οικοτοξικότητα) και των φ.π. είναι 
καλά εδραιωμένη, λόγω των απαιτήσεων για  έγκριση. Η εκτίμηση της 
επικινδυνότητας από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων για τους οργανισμούς μη 
στόχους γίνεται με τη χρήση των λόγων TER (Toxicity Exposure Ratio) και HQ 
(Hazard Quotient). Ο λόγος ΤΕR στη Μέθοδο IAP υπολογίζεται ως το πηλίκο της 
τοξικότητας της κάθε δραστικής ουσίας (LD50 ή NOEC) στον εκάστοτε εξεταζόμενο 
οργανισμό (πχ πουλιά, θηλαστικά, κλπ) προς την εκτιμούμενη συγκέντρωση της 
ουσίας που εκτίθεται ο κάθε οργανισμός. Για την περίπτωση των υδρόβιων 
οργανισμών και των οργανισμών του εδάφους (γαιοσκωλήκων) οι συγκεντρώσεις 
των δραστικών ουσιών (Predicted Environmental Concentrations (PECs)) που 
εκτίθενται οι οργανισμοί αυτοί υπολογίστηκαν με τη χρήση των μοντέλων FOCUS 
για τα επιφανειακά νερά (PECsw) και τα εδάφη (PECsoil) με πραγματικά δεδομένα 
χρήσης φπ των τριών περιοχών . Για τα πουλιά και τα θηλαστικά οι συγκεντρώσεις 
στις οποίες εκτέθηκαν πιθανά οι οργανισμοί υπολογίστηκαν με τη χρήση ενός 
υπολογιστικού εργαλείου που έχει αναπτύξει η European Food Safety Authority 
(ΕFSA) (βλ. DL 3.2.2).  

 Στην περίπτωση των τριπλετών που αφορούν στην επίδραση (ρύπανση) της 
μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων φπ στο αβιοτικό 
περιβάλλον (νερό, έδαφος) ακολουθήθηκε η πρώτη προσέγγιση με τη διαφορά ότι 
σε αυτές, η τελική τριπλέτα κάθε πλευράς,  ισούται με το μέσο ορό των τριπλετών 
με την ιδία πλευρά και διαφορετικούς αποδεκτές. Ως παράδειγμα αναφέρεται το 
εξής: αν οι δραστηριότητες που αφορούν στην αποθήκευση φπ οδηγεί σε 
ταυτόχρονη ρύπανση του εδάφους, των επιφανειακών νερών και των υπογείων, οι 
τρεις τριπλέτες αυτές υπολογίζονται αρχικά από το ΙΑP ToolBox μεμονωμένα και 
στο τελικό προφίλ του αγροτεμαχίου εμφανίζεται ο μέσος όρος τους.  Αυτό 
συμβαίνει γιατί οι τριπλέτες μοιράζονται τις ίδιες σχεδόν παραμέτρους οι οποίες 
λαμβάνουν διαφορετικές βαρύτητες σε κάθε μία τριπλέτα. Με αυτό τον τρόπο 
αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη των τριπλετών και οι ειδικές οδηγίες είναι 
κοινές με έμφαση στην κυρίαρχη.  

Καθώς η επιστημονική πρόοδος αποκαλύπτει όλο και πιο άμεσες σχέσεις μεταξύ των 

καλλιεργητικών δραστηριοτήτων και των πιθανών επιδράσεων στο περιβάλλον, η 

Μέθοδος ΙΑΡ θα μπορεί να βασίζεται σε πιο καθιερωμένους αλγόριθμους, που θα 
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μπορούσαν να αντικαταστήσουν σταδιακά τη «γνώμη του ειδικού», στις περιπτώσεις 

που αυτή  χρησιμοποιείται στην παρούσα έκδοση. Ωσότου η Μέθοδος ΙΑΡ διαθέτει 

την ευελιξία να ενσωματώσει νέα πληροφορία καθώς και νέα «γνώμη του ειδικού».  

Αυτό στηρίζεται στο IR Παράρτημα 5.1-2.1.3 της Αρχικής Έκθεσης το οποίο 

επικαιροποιείται για να παρουσιαστεί η τρέχουσα έκδοση της Μεθόδου ΙΑΡ.  

Η υπολογιστική εφαρμογή της Μεθόδου ΙΑΡ απαιτεί τη χρήση ενός συστήματος 

αρχείων EXCEL (βλ. Πίνακα 3.2.1.) προκειμένου να εξαχθούν τα περιβαλλοντικά 

προφίλ των ελαιώνων. Αυτό το σύστημα αρχείων σε συνδυασμό με το λογισμικό 

SAGEProject  αποτελούν την «εργαλειοθήκη» (ΙΑP Toolbox) της Μεθόδου ΙΑΡ. 

Μέσω του Toolbox επιτυγχάνεται τόσο ο υπολογισμός του προφίλ των ελαιώνων 

(υπολογισμός του σκορ των τριπλετών και κατάταξη με σειρά φθίνουσας 

βαθμολογίας) όσο και  η ανάλυση ευαισθησίας (μελέτη της μεταβολής της 

βαθμολογίας των τριπλετών, κατόπιν μεταβολής τιμών παραμέτρων στη λογική ‘what 

if’ σεναρίων,  που συνδέεται με την έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών ως προς τις 

παραμέτρους προς τους παραγωγούς). Το σύστημα των αρχείων που προαναφέρονται 

αναπτύχθηκε με γνώμονα τη φιλικότητα προς το χρήστη. Συγκεκριμένα, 

κατεβλήθησαν προσπάθειες ώστε ο αριθμός και το μέγεθος των αρχείων αυτών να 

ελαχιστοποιηθεί, και η λειτουργία τους κατά το δυνατόν να αυτοματοποιηθεί με τη 

χρήση μακροεντολών, ώστε να απαιτείται ο ελάχιστος χρόνος για τον υπολογισμό 

των επιμέρους προφίλ (3-5 λεπτά ανά ελαιώνα) από τους συμβούλους-γεωπόνους. 

Αυτό επετεύχθη μετά από συνεχείς εκδόσεις του συστήματος των αρχείων, η 

τελευταία έκδοση του οποίου παρουσιάζεται στο DL 3.2.3, στην οποία 

περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί των προφίλ  που κάνουν οι γεωπόνοι (ΙΑΡ 

Toolbox). Ακόμη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μαζικού υπολογισμού προφίλ για 

περισσότερους ελαιώνες. 

Οι γεωπόνοι χρησιμοποιώντας την τελική έκδοση του ΙΑΡ ToolBox υπολόγισαν τα 

προφίλ όλων των αγροτεμαχίων με τα δεδομένα και των τριών καλλιεργητικών 

περιόδων (Υπο-δράση 4.1), προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Για 

τη χρήση αυτών των αρχείων έχουν εκδοθεί οδηγίες, στις οποίες έχει γίνει 

εκπαίδευση των γεωπόνων-συμβούλων (βλ. Υπο-δράση 3.6.4). Το σύστημα αρχείων 

(Toolbox) ΙΑΡ περιλαμβάνει τα εξής: 

 

Πίνακας 3.2.1: Παρουσίαση των αρχείων που συνθέτουν το ΙΑΡ Toolbox. 

Όνομα αρχείου Περιεχόμενα- Λειτουργία 

1. SAGEPROJECT Το λογισμικό / βάση δεδομένων που αξιοποιείται με 2 τρόπους: 

1.  Εξαγωγή της δομής των τριπλετών (παράμετροι, βαρύτητες, βαθμονόμηση 

κλάσεων). 

2. Εξαγωγή των δεδομένων των παραμέτρων και ενημέρωση του IAP-DATA 

(βλ. παρακάτω).  

Για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης της βάσης με δεδομένα που έχουν 

συγκεντρωθεί σε αρχεία excel, έχει αναπτυχτεί ειδικό εργαλείο στη βάση, 

που επιτρέπει τη μαζική εισαγωγή δεδομένων από αρχεία excel. 

file://192.168.1.200/projects/SAGE10/SAGE10-NEW%20ARCHIVES/ΔΙΟΙΚΗΣΗ-MANAGEMENT/REPORTS/FINAL%20REPORT/PARARTHMATA%20TELIKHS%20EKTHESHS/TEXNIKO%20MEROS/DRASH%203/YPODRASH%203.2/IR%20PARARTHMA%205.1-2.1.3.pdf
file://192.168.1.200/projects/SAGE10/SAGE10-NEW%20ARCHIVES/ΔΙΟΙΚΗΣΗ-MANAGEMENT/REPORTS/FINAL%20REPORT/PARARTHMATA%20TELIKHS%20EKTHESHS/TEXNIKO%20MEROS/DRASH%203/YPODRASH%203.2/PARARTHMATA%20DL%203.2.3


Όνομα αρχείου Περιεχόμενα- Λειτουργία 

2. ΙΑP Scoring Report 
(SAGE10-
IAP_SCORING 
REPORT13.949_XXX-
YYYY.xlsm) 

Το κύριο αρχείο εργασίας, όπου παράγεται το περιβαλλοντικό προφίλ , 

υπολογίζονται οι δείκτες, και το ΔΕΛΕΠ κτλ. 

Επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

1.Υπολογισμός του περιβαλλοντικού προφίλ ελαιώνα: Υπολογίζεται το σκορ 

των τριπλετών σύμφωνα με τη Μέθοδο ΙΑΡ (βλ. DL 3.2.2) 

2.Παρουσίαση γραφημάτων και πινάκων για την οπτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων 

3.Ανάλυση ευαισθησίας του προφίλ δοκιμάζοντας διαφορετικά σενάρια 

4.Υπολογισμός αγρο-περιβαλλοντικών  δεικτών (AGREPIs)  σε επίπεδο 

παραγωγού, ελαιώνα και περιοχής 

5.Υπολογισμός του ΔΕΛΕΠ (Δελτίο Επίδοσης) σε επίπεδο ελαιώνα και 

παραγωγού 

6.Υπολογισμός των δεικτών καταλληλόλητας εδάφους για ελαιοκαλλιέργεια 

(βλ. DL 6.3.2.1) 

7.Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, βάσει των 

οποίων θα διαμορφώσουν τις τελικές οδηγίες προς τον παραγωγό, με σκοπό 

τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του ελαιώνα (μείωση 

βαθμολογίας των τριπλετών) 

3. ΙΑΡ-DATA 
(Sage10_IAP-
DATA_FINAL_SYST.14
.9.14xlsm) 

 

 

 

Το μητρικό αρχείο IAP DATA, μέσω του οποίου δημιουργείται από το 

χρήστη το αρχείο δεδομένων της ΙΑΡ για κάθε πιλοτική περιοχή και έτος.   

Οι λειτουργίες του αρχείου περιλαμβάνουν: 

Οι λειτουργίες του αρχείου περιλαμβάνουν: 

α. τη συγκέντρωση των πρωτογενών παραμέτρων από την εξαγωγή των 

δεδομένων της βάσης SAGEPROJECT  για το έτος και την περιοχή που 

έχουν επιλεγεί 

β. τον υπολογισμό των δευτερογενών παραμέτρων από τις πρωτογενείς.  

γ. τη συγκέντρωση στοιχείων από εξωτερικές βάσεις δεδομένων (libraries) 

που αφορούν σε ιδιότητες γεωργικών φαρμάκων, οικοτοξικολογικά δεδομένα 

κ.α.  

δ. τη συγκέντρωση των δεδομένων από τις αναλύσεις νερού και εδάφους για 

το έτος και την περιοχή που έχουν επιλεγεί 

4. SAGE10-
IAP_ProfilesGenerat
or13.93.xls 

Με τη χρήση αυτού του αρχείου γίνεται αυτοματοποιημένα ο μαζικός 

υπολογισμός των προφίλ για επιλεγμένο έτος μιας περιοχής. 

Αρχικά, ο χρήστης επιλέγει για ποια αγροτεμάχια μιας περιοχής θέλει να 

υπολογίσει προφίλ σε ένα συγκεκριμένο έτος. Κατόπιν, με το πάτημα ενός 

κουμπιού «ξεκινά» μια αυτόματη διαδικασία, κατά την οποία, δημιουργείται 

ένα αρχείο ΙΑP Scoring Report για καθένα από τα επιλεγμένα αγροτεμάχια.  

 

5. ΦΠΠ_tox.xlsx 
 

Περιέχει διάφορα στοιχεία για τα σκευάσματα ΦΠΠ, κυρίως τοξικολογικού 

ενδιαφέροντος, όπως μέγιστη επιτρεπόμενη δόση, σήμανση επικινδυνότητας, 

χρόνος επανεισόδου κ.α. 

6. ΦΠΠ.xlsx 

 

Περιέχει διάφορα στοιχεία για τα σκευάσματα ΦΠΠ, όπως ο αρ. έγκρισης, η 

σύσταση, η δραστική ουσία κ.α. 

Ο πίνακας έχει ληφθεί από την διεύθυνση 

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bycat_byactive.aspx  

1. 7. Soil-
water.analyses-
AAAYYYY.xlsx  

 

Περιέχει τα αποτελέσματα των αναλύσεων εδάφους ανά αγροτεμάχιο. 

6. PPP.Properties.xlsx Περιέχει παραμέτρους ιδιοτήτων των σκευασμάτων 

7. Ecotox.xlsx  Περιέχει παραμέτρους ιδιοτήτων των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται 

στην οικοτοξικολογία (αυτές που προαναφέρονται) 

 

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bycat_byactive.aspx


Το παρακάτω διάγραμμα  δείχνει πως συνδέονται τα επιμέρους αρχεία και το 

λογισμικό SAGEPROJECT του ΙΑΡ Toolbox: 

  

 

Το αρχείο ΙΑΡ Scoring Tool  (SAGE10-IAP_SCORINGREPORT8.1_ΧΧΧ. xlsm) 

αποτελεί το κομβικό αρχείο της εργαλειοθήκης ΙΑΡ. Επιτελεί τις ακόλουθες 

λειτουργίες: Υπολογισμός του περιβαλλοντικού προφίλ ελαιώνα:  

 Υπολογίζεται το σκορ των τριπλετών σύμφωνα με τη Μέθοδο ΙΑΡ (βλ. DL 3.2.2 
‘Μέθοδος για τον υπολογισμό της σημαντικότητας των επιπτώσεων’)  

 Παρουσίαση γραφημάτων και πινάκων για την οπτικοποίηση των 
αποτελεσμάτων 

 Ανάλυση ευαισθησίας με αλλαγή κλάσεων τιμών παραμέτρων(what if scenaria) 

 Υπολογισμός των δεικτών AGREPIs σε επίπεδο παραγωγού, ελαιώνα και 
περιοχής 

 Υπολογισμός του ΔΕΛΕΠ σε επίπεδο ελαιώνα και παραγωγού 

 Υπολογισμός των δεικτών καταλληλόλητας εδάφους για ελαιοκαλλιέργεια (DL 
6.3.2.1) 

 Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους γεωπόνους, βάσει των οποίων θα 
διαμορφώσουν τις τελικές οδηγίες προς τον παραγωγό, με σκοπό τη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής απόδοσης του ελαιώνα (μείωση βαθμολογίας των 
τριπλετών). 

 

Η πρώτη τελική Έκδοση της ΙΑP παραδίδεται και έχει ήδη εφαρμοστεί στην πράξη 

από τους γεωπόνους οι οποίοι και παρήγαγαν και παρέδωσαν τα προφίλ 600 

αγροτεμαχίων, τα οποία παρουσιάζονται στην Υπο-Δράση 4.2. Για τη χρήση αυτών 

των αρχείων έχουν εκδοθεί οδηγίες, στις οποίες έχει γίνει εκπαίδευση των 

γεωπόνων-συμβούλων (βλ. DL 3.6).  

 

Προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός προφίλ ενός (ή περισσότερων) αγροτεμαχίου, 

απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα: 

1. Ο γεωπόνος συλλέγει δεδομένα για τις παραμέτρους (παραγωγού και 
περιβάλλοντος) που αφορούν στα επιλεγμένα αγροτεμάχια  

2. Ο γεωπόνος καταχωρεί τα δεδομένα που αφορούν στις παραμέτρους στη βάση 
δεδομένων SAGEProject κατευθείαν ή από το EMS-SAGE. 

3. Ο γεωπόνος εξάγει δεδομένα από τη βάση  

 

Data collected by the 
trained agronomists 

Data from Libraries 

SAGEPROJECT 

IAP-DATA: 
calculation of 
derivative and 

compound 
parameters 

 

Primary data & 
Triplet structure 

Data from laboratory 
analyses 

ΙΑP Scoring Tool:  
Profile, AGREPIs and PPS 

for a selected parcel 

All parcel 
specific data 

Διάγραμμα 3.2.1: Σχέση μεταξύ των 

αρχείων που αποτελούν το IAP toolbox 

και του Λογισμικού SAGEPROJECT  

 

file://192.168.1.200/projects/SAGE10/SAGE10-NEW%20ARCHIVES/ΔΙΟΙΚΗΣΗ-MANAGEMENT/REPORTS/FINAL%20REPORT/PARARTHMATA%20TELIKHS%20EKTHESHS/TEXNIKO%20MEROS/DRASH%203/YPODRASH%203.2/DL%203.2.2%20-%20IAP%20The%20Method.pdf
file://192.168.1.200/projects/SAGE10/SAGE10-NEW%20ARCHIVES/ΔΙΟΙΚΗΣΗ-MANAGEMENT/REPORTS/FINAL%20REPORT/Action%203/DL_3.6-Training%20advisors/DL_3.6%20Training%20of%20advisors.pdf


4. Ο γεωπόνος ετοιμάζει το αρχείο IAP Data (βλ. Πίνακα 3.2.1),, που περιέχει όλα τα 
δεδομένα για τα αγροτεμάχια. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τα δεδομένα που 
έχει εξάγει από τη βάση στο (3) καθώς και τα αρχεία που περιέχονται στα 
libraries (Πίνακας 3.2.1). Πέραν των πρωτογενών δεδομένων που περιέχονται 
στα προαναφερθέντα αρχεία, στο IAP Data γίνεται και ο υπολογισμός των 
δευτερογενών παραμέτρων. Η ετοιμασία του αρχείου απαιτεί μόνο το πάτημα 
ενός κουμπιού, που ενεργοποιεί τις κατάλληλες μακροεντολές, και διαρκεί 
περίπου 5 λεπτά. 

5. Ο γεωπόνος ανοίγει το αρχείο ΙΑP Scoring Report (βλ. Πίνακα 3.2.1), επιλέγει την 
περιοχή, το έτος και τον ελαιώνα και υπολογίζει το περιβαλλοντικό προφίλ μέσα 
σε λίγα λεπτά, πατώντας ειδικά κουμπιά που ενεργοποιούν τις κατάλληλες 
μακροεντολές. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για καθένα από τα αγροτεμάχια. 
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει το αρχειοSAGE10-
IAP_ProfilesGenerator13.93.xls (βλ. Πίνακα 3.2.1),  που εκτελεί αυτόματα την 
διαδικασία αυτή.  
 

Σχήμα 3.2.1. Η Μέθοδος ΙΑΡ στο SAGE10: Στάδια Ανάπτυξης  και Εφαρμογής της 

ΣΤΑΔΙΟ (“MODULE”) ΙΑΡ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 (όρια του συστήματος αναφοράς) 

Δραστηριότητες 

Πλευρές 

Επιπτώσεις 

Αποδέκτες  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

Καθορισμός παραμέτρων ανά τριπλέτα 

Βαρύτητες και Κλάσεις τιμών ανά παράμετρο σε κάθε τριπλέτα 

 

 

Ο.Ε 

Γνώμη Ειδικού  

(επιλογή) 

 

Ανοικτή Διαβούλευση 

 

 

 

 

 

Δράση 2.1 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Τιμές παραμέτρων 

 

Παραγωγοί και 

Γεωπόνοι 

 

Δράση 4.1 

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

στο EMS και τη Βάση Δεδομένων SΑGEProject 

Αυτόματη εισαγωγή στο ΕΜS-IAΡ 

 

Γεωπόνοι 

 

Δράση 3.4  

Δράση 4.1 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αφενός μεν μετατρέπονται τα 

πρωτογενή στοιχεία σε παράγωγες παραμέτρους ώστε να μπορούν να 

μπουν στους υπολογισμούς (π.χ. η δόση εφαρμογής μετατρέπεται από 

αριθμητική τιμή σε κλάση που σχετίζεται με την υπέρβαση ή μη της 

νόμιμης δόσης) αφετέρου δε αξιοποιούνται τα πρωτογενή στοιχεία 

για να υπολογιστούν οι σύνθετες παράμετροι.  

Αυτόματα από το EMS 

IAP 

 

Δράση 3.2.2 

Δράση 3.2.3 

 

ΤΕΛΙΚΟ EMS IAP 

Περιλαμβάνει τα πρωτογενή δεδομένα, τις Παράγωγες και τις 

Σύνθετες Παραμέτρους 

  

Δράση 3.2.3 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Καθορισμός των αλγορίθμων υπολογισμού του σκορ των τριπλετών 

Ο.Ε 

Ανοικτή Διαβούλευση 

 

 

Δράση 3.2.2 

IAP TOOLBOX    



Ανάπτυξη συστήματος αρχείων για τον υπολογισμό των σκορ των 

τριπλετών - Περιβαλλοντικά προφίλ αγροτεμαχίων 

Εξειδικευμένοι 

επιστήμονες 

Δράση 3.2.3 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 

 

Γεωπόνοι 

(με χρήση του IAP 

Toolbox) 

 

Δράση 4.2 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

για μεταβολή των παραμέτρων και βελτίωση του 

περιβαλλοντικού προφίλ κάθε ελαιώνα 

 

Γεωπόνοι, Εταίροι 

 

 

Δράση 4.2 

 


