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 Ο έλεγχος του πληθυσμού του δάκου στους ελαιώνες, 
γίνεται με χρήση παγίδων McPhail (Εικ. 1) 

 Σε περίπτωση που ο πληθυσμός του δάκου ξεπεράσει 
κάποιο συγκεκριμένο κατώφλι πραγματοποιούνται 
δολωματικοί ψεκασμοί για τη καταπολέμηση τους. 

 Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι είναι αναγκαία 
η επίσκεψη του σημείου όπου έχει εγκατασταθεί η παγίδα 
προκειμένου να μετρηθούν οι δάκοι. 

 Άμεση συνέπεια: 
 Η ενδεχόμενη μη έγκαιρη αναγνώριση του πληθυσμού 
 Αυξημένο κόστος που σχετίζεται με τη χρήση 

εξειδικευμένου προσωπικού για τη μέτρηση του 
πληθυσμού 

Χρήση της παγίδας McPhail 

Το πρόβλημα: Η Ελλάδα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό ελαιόλαδου στον κόσμο, και τον μεγαλύτερο παραγωγό έξτρα παρθένου 
ελαιόλαδου, προσφέροντας έτσι περισσότερα από 1.6 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος στην ελληνική οικονομία. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος 
του πληθυσμού του δάκου είναι μια σημαντική παράμετρος διαβίωσης για τους καλλιεργητές ελιάς καθώς ο δάκος (Gmelin ή Diptera: Tephritidae) 
προκαλεί υψηλές ζημιές στην παραγωγή ελιάς (περισσότερο από το 30% της παραγωγής ελαιόλαδου) στις χώρες της Μεσογείου.  

 
 

 Χρησιμοποιήθηκε ως βάση μια μετασκευασμένη παγίδα 
McPhail (Εικ. 2). 

 Η κεντρική ιδέα βασίζεται στην προσαρμογή ενός οπτικού 
αισθητήρα και μιας συσκευής ασύρματης επικοινωνίας που 
επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο του πληθυσμού του 
δάκου είτε σε πραγματικό χρόνο είτε ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

 Τα κύρια δομικά χαρακτηριστικά είναι 
 Microcontroller MSP430F5436 
 GSM module GSM862 
 Camera 2 MP 
 Battery 

 Η παγίδα αποτελεί το βασικό αισθητήρα ενός 
Ολοκληρωμένου Αυτοματοποιημένου Συστήματος 
Δολωματικού Ψεκασμού (Εικ. 3)  

 

Αυτοματοποιημένη Παγίδα McPhail 

Εικ. 1 Παγίδα McPhail 

Εικ. 2 Αυτοματοποιημένη 
Παγίδα McPhail 

Απομακρυσμενη παρακολούθηση δακοπληθυσμού 

μέσω ειδικά κατασκευασμένων παγίδων McPhail 

Ελεγχόμενος Δακοψεκασμός

Ασύρματη μετάδοση πληροφορίας

(Περιεχόμενο παγίδων McPhail)
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Πραγματοποίηση δακοψεκασμού
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Εικ. 3 Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Δολωματικού Ψεκασμού κατά του Δάκου 
Εικ. 4 Εικόνες από το 

εσωτερικό της παγίδας 

 Η παγίδα παίρνει μια 
φωτογραφία ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα (Εικ. 4) .  

 Οι εικόνες με την βοήθεια του 
GSM δικτύου στέλνονται σε ένα 
απομακρυσμένο server και 
είναι προσβάσιμες στους 
χρήστες μέσω ενός 
διαδικτυακού περιβάλλοντος 
διεπαφής (Εικ.5). 

 Οι χρήστες έχουν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν τη 
παγίδα ενδιαφέροντος με 
χρήση ψηφιακών χαρτών και να 
δούνε το ιστορικό των 
φωτογραφιών που σχετίζεται 
με αυτήν.  

Εικ. 5 Περιβάλλον διεπαφής μέσω διαδικτύου 

 Το λειτουργικό σύστημα του server είναι Linux-
Debian 8 και υποστηρίζει ένα πλήθος 
διαδικτυακών υπηρεσιών 

 Αυτοματοποιημένη αναγνώριση του πληθυσμού των 
δάκων μέσα στην παγίδα με χρήση τεχνικών 
αναγνώρισης εικόνας. 

 Αλληλεπίδραση του συστήματος με τους τελικούς 
χρήστες (αγρότες) μέσω κατάλληλων applications 

 Ενσωμάτωση πρόσθετων αισθητήρων που θα 
παρέχουν πληροφορία σχετικά με το μικροκλίμα της 
περιοχής όπου είναι εγκαταστημένη η παγίδα. 

 Χρήση δικτύου παγίδων για καταγραφή και 
δημιουργία αρχείο της υπάρξης του δακοπληθυσμού  

Μελλοντικές Επεκτάσεις Αναμενόμενα Οφέλη 

 Έγκαιρη αναγνώριση και 
αντιμετώπιση του πληθυσμού του 
δάκου 

 Αύξηση της ποσότητας και βελτίωση 
της ποιότητας του παραγόμενου 
ελαιόλαδου 

 Προστασία του περιβάλλοντος με 
την ελαχιστοποίηση των ψεκασμών 

 Ελαχιστοποίηση του κόστους 
παρακολούθησης και των αναγκών 
σε χρήση ανθρώπινου δυναμικού 

Συμμετέχοντες 
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