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Αυτό το έγγραφο εξηγεί τη λειτουργικότητα του Earth Observation System (Γεωσκόπηση) 
Groasis. 
 
Χρησιμοποιήστε τις 6 λύσεις υψηλής τεχνολογίας της Groasis για να σχεδιάσετε, να 
εκτελέσετε και να παρακολουθήσετε έργα αναδάσωσης που είναι χαμηλού κόστους, 
επεκτάσιμα και επιτυχημένα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλής τεχνολογίας για να 
επιτύχετε αναδάσωση χαμηλού κόστους. 
 
Η Groasis έχει αναπτύξει μια σειρά λύσεων που μειώνουν το κόστος και βελτιώνουν τα 
αποτελέσματα των έργων αναδάσωσης σε ζεστά και ξηρά κλίματα, καθώς και σε 
υποβαθμισμένη γη. Οι κλιμακούμενες λύσεις χαμηλού κόστους αντικαθιστούν ακριβές 
τεχνολογίες όπως η άρδευση στάγδην για να σας βοηθήσουν να φυτέψετε όπου η φύση δεν 
μπορεί να ανακάμψει χωρίς τη βοήθειά μας. Οι λύσεις του Groasis περιλαμβάνουν: 
 
1. Groasis Terracedix: αύξηση της διείσδυσης της βροχής στο έδαφος από 25% έως 90%; 
2. Groasis capillary drill: για να κάνετε τρύπες φύτευσης που αφήνουν το τριχοειδές 

σύστημα να παραμένει άθικτο. 
3. Growmaxx mycorrhizae: μια φυσική λύση που αντικαθιστά τα λιπάσματα και 

λειτουργεί με πολύ λίγο νερό. 
4. Οι έξυπνοι κάδοι νερού: το 10x επαναχρησιμοποιήσιμο Waterboxx® και το 1x 

χρησιμοποιήσιμο βιοδιασπώμενο «κέλυφος φυτού» Growboxx®; 
5. Growsafe ή BioGrowsafe προστατευτικό φυτού: προστατεύει το νεαρό δέντρο από 

αμμοθύελλες, θερμότητα, παγετό ή βόσκηση ζώων; 
6. ΝΕΟ: Groasis Earth Observation: Αυτό το εργαλείο σας βοηθά να βελτιώσετε και να 

παρακολουθείτε τα αποτελέσματα φύτευσης μέσω της έξυπνης χρήσης της 
τηλεπισκόπησης, σε συνδυασμό με λογισμικό υψηλής τεχνολογίας και βάσεις 
δεδομένων. Η παρατήρηση της γης Groasis μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την 
παρακολούθηση και την παρακολούθηση υφιστάμενων έργων αναδάσωσης ή 
φυτειών δέντρων. 
 

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το εκπληκτικό νέο εργαλείο που έχει αναπτύξει η Groasis: Το 
Groasis Earth Observation  
 
Περίληψη 
Τα τελευταία 5 χρόνια η Groasis έχει αναπτύξει τη Γεωσκόπηση Groasis. Το Groasis Earth 
Observation είναι ένα σύστημα που «μεταφράζει» δεδομένα από δορυφόρους της ESA και 
της NASA, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να ερμηνευθούν από τον χρήστη. Η Γεωσκόπηση 
Groasis αποτελείται σήμερα από 4 ενότητες: 
 

1. Προσδιορισμός και Σχεδιασμός; 
2. Οργάνωση και Υλοποίηση; 
3. Ανάπτυξη και Παρακολούθηση; 
4. Μάθηση και Βελτίωση. 

 
Το Groasis Earth Observation είναι προσβάσιμο από τον δικό σας υπολογιστή, tablet ή 
smartphone και μπορείτε εύκολα να προσδιορίσετε την ιδανική περιοχή για το έργο σας, να 
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σχεδιάσετε το έργο σας λεπτομερώς, να ακολουθήσετε την οργάνωση και υλοποίηση του 
έργου, την παρακολούθηση της ανάπτυξης των δέντρων και την συνεχή βελτίωση των 
αποτελεσμάτων των έργων σας. 
 
 
 
 
Πώς λειτουργεί 
Η Παρατήρηση γης Groasis χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγονται από δορυφόρους από 
την ESA και τη NASA. Αυτοί οι δορυφόροι καλύπτουν σχεδόν κάθε μέρος του πλανήτη μας 
τουλάχιστον μία φορά κάθε 5 ημέρες. Στη συνέχεια, τα δεδομένα «μεταφράζονται» σε 
πληροφορίες που μπορείτε να αναλύσετε και να χρησιμοποιήσετε.  
Το σύστημα είναι τόσο εύκολο όσο αυτό.: Μπορείτε να κατεβάσετε μια εφαρμογή gps tracker 
στο κινητό σας τηλέφωνο. Όταν φυτεύετε δέντρα, καταγράφετε τα σημεία GPS των άκρων 
του έργου σας και εισάγετε τη θέση της φυτείας σας στην Παρατήρηση γης Groasis. Οι 
δορυφόροι παίρνουν φωτογραφίες αυτής της περιοχής και μπορείτε να αναλύσετε την 
κατάσταση του έργου όπως ήταν πριν φυτέψετε (για τις περισσότερες τοποθεσίες στη γη, 
υπάρχουν ιστορικά δεδομένα), από τη στιγμή που φύτεψετε και από τότε. Η γεωσκόπηση  
Groasis μπορεί να σας ενημερώσει για το ρυθμό επιβίωσης, την ταχύτητα ανάπτυξης, την 
υγεία των δέντρων, τις διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ του τύπου εδάφους Α και του τύπου 
εδάφους Β και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 
 
Τηλεπισκόπηση έναντι drones 
Groasis έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί τηλεπισκόπηση με δορυφόρους αντί για μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη για διάφορους λόγους: 
 Χαμηλότερο κόστος 
 Καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες ενημερώσεις δυνατές και εύκολα 

οργανωμένες 
 Εύκολα κλιμακούμενο, είτε το έργο είναι 3.600 εκτάρια είτε 1.000.000 εκτάρια 
 Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον καιρό: π.χ. θερμοκρασία, βροχή, υγρασία κ.λπ. 
 Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το έδαφος: π.χ. τύπος εδάφους, κλίση, 

υγρασία εδάφους κ.λπ. 
 Σχεδόν καμία απαγορευμένη περιοχή (πολλές κυβερνήσεις περιορίζουν τώρα τα 

ιπτάμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (*)) 
 Συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ περιοχών, κλίματος, καλλιεργητών 
 Εύκολες συνδέσεις και συνεργασία μεταξύ τηλεφώνου και υπολογιστή 
 Εφαρμογή για τον έλεγχο των πεδίων 
 Μπορεί να λειτουργήσει πάνω από οποιοδήποτε είδος εδάφους, 

συμπεριλαμβανομένων των πόλεων 
 Δεν υπάρχουν έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τους χειριστές drone  
 Η εργασία γίνεται από τον υπολογιστή γραφείου 
 Τα ιστορικά δεδομένα είναι συχνά διαθέσιμα (πριν από την πραγματοποιήθηκε το 

έργο) 
 

(*) εκτός από τις στρατιωτικές βάσεις και ορισμένες άλλες εξαιρούμενες περιοχές, όπως για 
παράδειγμα η Βόρεια Κορέα 
 



                                                                              
                                                                   Ecological Water Saving Technology  

                                                 Groasis B.V. | Franseweg 9  | 4651PV Steenbergen | The Netherlands

                               T: +31 (0)167 547 554 | info@groasis.com | www.groasis.com                           

1. Προσδιορισμός και Σχεδιασμός 
Όταν σχεδιάζετε το έργο σας, θέλετε να προσδιορίσετε πού θέλετε να φυτέψετε. Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το Groasis Earth Observation data για να αναλύσετε και να αναζητήσετε 
τη γη που χρειάζεστε. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με βάση την κλίση, τον τύπο του 
εδάφους, τα κλιματικά πρότυπα και πολλούς άλλους παράγοντες που καθορίζουν πού 
θέλετε να εντοπίσετε τη φυτεία σας. Μόλις επιλεγεί η περιοχή, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε 
για να σχεδιάσετε την καλύτερη προσέγγιση για να κάνετε το έργο σας επιτυχημένο! 
 
Εδώ είναι ένα παράδειγμα: Ο Groasis έχει αναπτύξει το Groasis Terracedixx. Αυτός είναι ένας 
νέος τρόπος για να κάνετε αυλακώσεις (swales). Όταν χρησιμοποιείτε το Terracedixx, 
μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τη διείσδυση των βροχοπτώσεων στο έδαφος. Αυτό 
σημαίνει ότι τα δέντρα σας (σε ξηρές περιοχές) αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα - επειδή 
λαμβάνουν πολύ περισσότερο νερό. Μπορείτε να «ρωτήσετε» το Groasis Earth Observation 
για να προσδιορίσετε όλη τη γη με βάση την ταξινόμηση σας στην περιοχή που έχετε επιλέξει 
όπου μπορείτε να φτιάξετε αυτές τις αυλακώσεις. Αποφασίζετε για παράδειγμα να 
προσδιορίσετε όλες τις εκτάσεις που έχουν 1) αμμώδες έδαφος, 2) με κλίση μικρότερη από 
10%, 3) με λιγότερο από 10% βλάστηση και 4) με λιγότερο από 10% βράχους. Το Groasis Earth 
Observation στη συνέχεια, προσδιορίζει γη που πληροί αυτά τα κριτήρια και σας λέει πού 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Terracedixx. Μόλις επιλεγεί η περιοχή, μπορείτε να 
ξεκινήσετε να σχεδιάζετε το έργο. Το Groasis Earth Observation μπορεί να σχεδιάσει τις 
περιοχές φύτευσης, να σχεδιάσει τις γραμμές φύτευσης, να υπολογίσει τη μεταφορά νερού, 
να υπολογίσει πόσα δέντρα χρειάζεστε και πού θέλετε να τα φυτέψετε. Όλα όσα χρειάζεστε 
για να σχεδιάσετε το έργο σας είναι διαθέσιμα στο  Groasis Earth Observation. 
 
2. Οργάνωση και Υλοποίηση 
Όταν φυτεύετε ένα έργο, πρέπει να σχεδιάσετε από πού να ξεκινήσετε, πώς να διανείμετε, 
από πού παίρνετε το νερό, ποιοι είναι οι εκπαιδευτές, πού ζουν, πώς θα βοηθήσουν τους 
καλλιεργητές και όλα τα είδη άλλων παραγόντων που σας βοηθούν να εκτελέσετε καλύτερα 
τη φυτεία. Χρήση αναλυτικών εργαλείων ενσωματωμένων στο Groasis Earth Observation, τα 
εργαλεία γεωγραφικού σχεδιασμού μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Μπορείτε να δώσετε σε κάθε δέντρο που φυτεύετε μια μεμονωμένη ετικέτα 
GPS. Μπορείτε να δώσετε μια ατομική περιγραφή κάθε δέντρου, να κάνετε μια φωτογραφία 
όταν φυτεύεται και να περιγράψετε πολλές άλλες λεπτομέρειες. Όλα μπορούν να γίνουν από 
τον υπολογιστή, το φορητό υπολογιστή ή μέσω της εφαρμογής για κινητά. 
 
3. Ανάπτυξη και Παρακολούθηση 
Με το Groasis Earth Observation θα είστε σε θέση να παρακολουθείτε το αποτέλεσμα του 
έργου ή μιας υπάρχουσας φυτείας. Μεμονωμένα δέντρα με διάμετρο άνω των 60 cm 
φωτογραφίζονται από το διάστημα. Δεν χρειάζεστε ακριβά drones που μπορούν να ελέγξουν 
μόνο περιορισμένες περιοχές. Μέσω των επισημοποιημένων συντεταγμένων GPS κάθε 
φυτευμένου δέντρου μπορείτε να ακολουθήσετε την ανάπτυξη κάθε μεμονωμένου δέντρου, 
το ατομικό και συνολικό ποσοστό επιβίωσης, τον τύπο του εδάφους, την πυκνότητα 
φύτευσης, τις ασθένειες, τις ελλείψεις ορυκτών και λιπασμάτων, τα προβλήματα ξηρασίας ή 
πλημμύρας,  τη συνολική αύξηση του καλύμματος του δέντρου και τις αντισταθμίσεις 
άνθρακα που δημιουργούνται από το έργο,  τη διαφορά στα ποσοστά επιτυχίας μεταξύ ενός 
καλλιεργητή και ενός άλλου, και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα που πρέπει να γνωρίζετε. 
Μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθείτε περιοχές από μόλις 3.600 εκτάρια – και το Groasis 
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Earth Observation δεν έχει κανένα πρόβλημα να ασχοληθεί με έργο άνω των 1.000.000 
εκταρίων. Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να ζητήσετε και να αναλύσετε τα δεδομένα 
και τις εικόνες καθημερινά, μηνιαία ή ετησίως. Το Groasis Earth Observation θα είναι σε θέση 
να υπολογίσει αυτόματα τη διάμετρο της κορώνας των φυτευμένων δέντρων και μέσω 
συσχέτισης να υπολογίσει τις αντισταθμίσεις CO2 . Πολλές χώρες έχουν ήδη αποδεχθεί τη 
(γεωργική) δασοκομία ως αποδεκτή μέθοδο για την απόκτηση πιστωτικών μορίων άνθρακα 
ως μέρος της αγοράς συμμόρφωσης – και οι πιστώσεις μπορούν ήδη να χρησιμοποιηθούν 
στην εθελοντική αγορά. Έτσι, τα προγράμματα δενδροφύτου μπορούν (εν μέρει) να 
χρηματοδοτηθούν με την πώληση των πιστώσεων άνθρακα. Στο παρελθόν το κόστος 
παρακολούθησης (επικύρωσης και επαλήθευσης) ήταν πολύ ακριβό, αλλά με τη χρήση  
Groasis Earth Observation θα είναι τόσο φθηνό, που οι πιστώσεις άνθρακα από έργα 
δενδροφύτωσης θα είναι οικονομικά ελκυστικές.. 
 
4. Μάθηση και Βελτίωση 
Με την παρακολούθηση μπορείτε να βελτιώσετε τα αποτελέσματα των φυτειών σας. Το 
Groasis Earth Observation θα σας βοηθήσει να μάθετε, για παράδειγμα, ότι ο σχεδιασμός 
ενός είδους δέντρου «Χ» σε αμμώδες έδαφος δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη φύτευση 
του ίδιου είδους σε ένα έδαφος αργίλου. Ή μπορείτε να μάθετε ότι μια πυκνότητα φύτευσης 
300 δέντρων ανά εκτάριο δίνει υψηλότερη παραγωγή από μια πυκνότητα φύτευσης 400 
δέντρων ανά εκτάριο.  Σας βοηθά να συγκρίνετε τα αποτελέσματα της «Περιοχής Α με την 
Περιοχή Β», ή τα αποτελέσματα μεταξύ «Αγρότης Α και Αγρότης Β», έτσι ώστε εάν ο αγρότης 
Α έχει σημαντικά χειρότερα αποτελέσματα από τον αγρότη Β, μπορείτε να ελέγξετε γιατί και 
να βοηθήσετε τον αγρότη Α να βελτιώσει τα αποτελέσματά του με τη γνώση που πήρατε από 
το μαθησιακό μέρος του Groasis Earth Observation. Οι «μαθησιακές ικανότητες» του Groasis 
Earth Observation μπορεί να οδηγήσει σε έναν συνεχή κύκλο βελτίωσης καθώς εκτελείτε όλο 
και περισσότερα έργα - βελτιώνοντας έτσι τα αποτελέσματά σας. 
 
Σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων 
Μέχρι τώρα ήταν δύσκολο ή ακόμη και δεν ήταν δυνατό για τον χρηματοδότη - όπως μια 
κυβέρνηση, μια ΜΚΟ, μια εταιρική εταιρεία που θέλει να εξουδετερώσει τις εκπομπές CO¹ ή 
έναν επενδυτή - να ελέγξει εάν και πού φυτεύτηκαν τα δέντρα. Ή, δεν ήταν δυνατό να 
ελεγχθεί πόσο καλά ήταν τα αποτελέσματα των φυτειών. Τώρα, με τη βοήθεια του Groasis 
Earth Observation, Μπορείτε να ελέγξετε όλες αυτές τις πληροφορίες - από κάθε 
μεμονωμένο δέντρο, μερικά δέντρα ή όλα τα δέντρα - στον υπολογιστή σας στο γραφείο σας 
ή στο έξυπνο τηλέφωνό σας. 
 
Ανεξάρτητη χρήση από τα άλλα εργαλεία Groasis 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε εφεύρεση Groasis ανεξάρτητα από τα άλλα εργαλεία. 
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα άλλα εργαλεία 5 Groasis για να χρησιμοποιήσετε το 
Groasis Earth Observation.  
Εάν είστε Υπουργείο Δασών ή Υπουργείο Χωροταξίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
Groasis Earth Observation για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των δενδροφυτειών στη 
χώρα σας.  
Εάν έχετε ένα εκατομμύριο εκτάρια φοινικόδεντρων που παράγουν φυτικό έλαιο ή έχετε το 
ίδιο μέγεθος φυτειών μπανάνας ή φυτεύετε μεγάλες εκτάσεις για την παραγωγή ξυλείας, 
τότε μπορείτε εύκολα και έξυπνα να παρακολουθείτε και να αυξάνετε την παραγωγή σας με 
πολύ χαμηλό κόστος. Το Groasis Earth Observation μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε 
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κατάλληλη γη, να αναλύσετε τις αιτίες μιας χαμηλότερης παραγωγής, να βοηθήσετε στη 
βελτιστοποίηση των αποδόσεων και πολλά άλλα πράγματα που σας βοηθούν να μειώσετε 
σημαντικά το κόστος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης, αυξάνοντας 
ταυτόχρονα την παραγωγή και τα έσοδά σας.  
Εάν είστε πόλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Groasis Earth Observation για να αυξήσετε 
και να παρακολουθήσετε την κάλυψη του δέντρου σας με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.  
Εάν είστε εταιρεία και θέλετε να παρακολουθείτε την ανάπτυξη των φυτειών offset που 
βασίζονται στη φύση και ταυτόχρονα να υπολογίζετε αυτόματα τις ετήσιες αντισταθμίσεις 
CO2 μέσω συσχέτισης με την αύξηση του καλύμματος δέντρου, μπορείτε να το κάνετε αυτό 
με ένα πάτημα του κουμπιού του Groasis Earth Observation.  
Εάν είστε ΜΚΟ θέλετε να είστε βέβαιοι ότι τα χρήματα που δωρίζατε για να φυτέψετε δέντρα, 
χρησιμοποιούνται πράγματι για τη φύτευση δέντρων - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
Groasis Earth Observation για να επαληθεύσετε τον αντίκτυπο της δωρεάς σας.  
Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως σε αυτή την παράγραφο έχετε τη 
δυνατότητα να ακολουθήσετε την ανάπτυξη και την παραγωγή κάθε δέντρου μέσω της 
μεμονωμένης ετικέτας GPS και να δείτε αυτό το δέντρο μόλις η διάμετρος του είναι 
μεγαλύτερη από 60 cm, από την οθόνη του υπολογιστή σας στο γραφείο σας. 
 
 


