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Το INNOSETA είναι το πρώτο ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο αφιερωμένο αποκλειστικά στις 

τεχνολογίες ψεκασμού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 με 15 εταίρους σε 7 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ελληνικής εταιρείας 

AGENSO και του Ινστιτούτου Βιο-Oικονομίας και Αγροτεχνολογίας iBO, του Κέντρου Έρευνας 

και Τεχνολογίας ΕΚΕΤΑ. Το INNOSETA στοχεύει στην επιτάχυνση της καινοτομίας στο χώρο του 

ψεκασμού και των ψεκαστικών μηχανημάτων, και στην υιοθέτηση περισσότερων βέλτιστων 

πρακτικών από τους Ευρωπαίους αγρότες. Συμβάλλει στην ευρωπαϊκή και ελληνική γεωργία μέσω 

της συγκέντρωσης της γεωργικής γνώσης, των βιομηχανικών λύσεων και της έρευνας για τις 

τεχνολογίες ψεκασμού και τη συμβουλευτική στη φυτοπροστασία. 

Πού συγκεντρώνεται όλη αυτή η γνώση; Στην πλατφόρμα INNOSETA! 

 

Η πλατφόρμα INNOSETA, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρεία AGENSO, 

αποτελεί μια ενιαία πλατφόρμα πληροφόρησης σχετικά με τις καινοτομίες στο ψεκασμό, για την 

εξυπηρέτηση των παραγωγών, της βιομηχανίας, των γεωργικών συμβούλων, των ερευνητών και των 

σπουδαστών. 

Μέχρι σήμερα, ήδη πάνω από 800 εγγραφές περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα και το περιεχόμενο 

αυξάνεται καθημερινά. Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και σε 7 άλλες γλώσσες 

(Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ολλανδικά και Σουηδικά), και έχει διαμορφωθεί 

γύρω από 4 κύριες κατηγορίες: (1) Εμπορικές λύσεις, (2) Εκπαιδευτικό υλικό, (3) Ερευνητικά έργα 

και (4) Επιστημονικά άρθρα. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στην καθημερινή ζωή των αγροτών; Καινοτόμες 

βιομηχανικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παραγωγών! Συστήματα αυτόματης 

πλοήγησης, συστήματα ελέγχου του ψεκασμού και αισθητήρες αναγνώρισης των φυτών είναι μερικά 

από τα παραδείγματα των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων που μπορεί να βρει κανείς στην 

πλατφόρμα. Ακόμα και για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας ή για τα ακροφύσια, η πλατφόρμα 

INNOSETA είναι το κατάλληλο μέρος, με περισσότερες από 250 εμπορικές λύσεις 

καταγεγραμμένες μέχρι σήμερα,. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Πώς μπορεί ο ψεκασμός να πραγματοποιείται αποτελεσματικά και με τον πιο βιώσιμο και 

φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο; Στην πλατφόρμα INNOSETA μπορεί κανείς να βρει πάνω από 

330 εκπαιδευτικά υλικά για τις βέλτιστες πρακτικές στην φυτοπροστασία και τον τρόπο χρήσης του 

εξοπλισμό ψεκασμού, συμβουλές για τη βαθμονόμηση των ψεκαστικών μηχανημάτων κ.α. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τη φυτοπροστασία και πως μπορεί να συμβάλλει η επιστήμη; 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός καινοτόμων έργων από όλη την Ευρώπη που σχετίζονται με τον 

εξοπλισμό ψεκασμού και τη συμβουλευτική αγροτών. Μια ματιά στην συνεχώς αυξανόμενη λίστα με 

περισσότερα από 60 εθνικά, διεθνή και Ευρωπαϊκά έργα, θα βοηθήσει! 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ  

Ακόμα και για τις τελευταίες ερευνητικές τάσεις στη φυτοπροστασία και τον ψεκασμού μπορεί 

κανείς να ενημερωθεί από την πλατφόρμα INNOSETA, μέσω των 140 διαθέσιμων 

επιστημονικών άρθρων! 

Η πλατφόρμα INNOSETA είναι ελεύθερα προσβάσιμη και διαθέσιμη στα Ελληνικά. Δίνει τη 

δυνατότητα αξιολόγησης του περιεχομένου της, καθώς και της προσθήκης νέων τεχνολογιών, 

εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών έργων και άρθρων από το χρήστη! 

Για εγγραφή στην πλατφόρμα, επισκεφτείτε το www.platform.innoseta.eu! 

Μείνετε συντονισμένοι! Κάντε κλικ στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος www.innoseta.eu, 

εγγραφείτε στο Newsletter και ακολουθήστε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης: 

Facebook: @InnosetaNetwork 

LinkedIn: Innoseta - Thematic Network 

Twitter: @InnosetaNetwork 

Instagram: @innoseta_thematicnetwork 

YouTube: Innoseta Thematic Network H2020 
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