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Απαντήσεις σε κοινές ερωτήσεις σχετικά µε τη
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Ποια η φιλοσοφία βάση της οποίας δίνονται οι
συµβουλές άρδευσης;
Οι συµβουλές άρδευσης στη συγκεκριµένη εφαρµογή δίνονται µε βάση εκτιµήσεις
του ισοζυγίου νερού. Το ισοζύγιο νερού εκφράζει την ισορροπία µεταξύ εισροών και
εκροών νερού στην περιοχή του εδάφους όπου αναπτύσσεται το ριζικό σύστηµα των
φυτών. Οι εισροές περιλαµβάνουν την βροχή, την άρδευση, την συµπύκνωση και την
άνοδο νερού από τους υδροφόρους ορίζοντες. Οι εκροές περιλαµβάνουν την
εξατµισοδιαπνοή, την απορροή και την βαθιά διήθηση. Η εξατµισοδιαπνοή είναι η
µεταφορά (απώλεια) νερού προς την ατµόσφαιρα µέσω του συνδυασµού των
φαινοµένων της διαπνοής από τα φυτά και της εξάτµισης από το έδαφος.
Ο µετεωρολογικός σταθµός µετρά την βροχή αλλά και κλιµατικά δεδοµένα (ηλιακή
ακτινοβολία, ταχύτητα ανέµου, θερµοκρασία και υγρασία αέρα) βάση των οποίων
µπορούµε να εκτιµήσουµε την εξατµισοδιαπνοή. Ακόµη στοιχεία σχετικά µε το νερό
που χορηγήθηκε µέσω της άρδευσης αλλά και χαρακτηριστικά του εδάφους και της
καλλιέργειας που είναι απαραίτητα για τους υπολογισµούς δίνονται από τους
χρήστες του συστήµατος.
Έτσι µε µία σειρά υπολογισµών η εφαρµογή µπορεί να εκτιµήσει το νερό που
καταναλώθηκε από την τελευταία άρδευση και να κάνει προτάσεις σχετικά µε την
επόµενη άρδευση. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη παράλληλα µε
την εµπειρία για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση αλλά και τις συµβουλές του
γεωπόνου.

Πως επιλέγουµε κατηγορία εδάφους;
Τα εδάφη µπορούν να διακριθούν όσο αφορά την κοκκοµετρική τους σύσταση
(περιεκτικότητα σε άµµο, ιλύ και άργιλο) σε διάφορες κατηγορίες. Ένα έδαφος µπορεί
να καταταχθεί σε κάποια κατηγορία µετά από σχετική µηχανική ανάλυση στο
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εργαστήριο. Η κατηγορία στην οποία ανήκει ένα έδαφος µπορεί να προσεγγιστεί και
πρακτικά µε την αίσθηση αφής που δίνει.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Φτιάχνετε ένα βόλο εδάφους (από µία κουταλιά της σούπας εδάφους)
ξεκινώντας όπως είναι και προσθέτοντας αν χρειαστεί και 4-6 σταγόνες νερό.
2. Πλάθετε το βόλο µε το δείκτη και τον αντίχειρα και παρατηρείτε την αίσθηση
και το βαθµό τραχύτητας άµµου.
3. Πιέζετε δυνατά το βόλο µε τα ίδια δάκτυλα και µετά τα ξεχωρίζετε αργά,
παρατηρώντας την τάση συγκόλλησης που προκαλείται από την άργιλο,
4. προσθέτεται δύο σταγόνες νερό και καθώς προσπαθείτε να τον πλάσετε
ξανά και παρατηρείτε τη σαπωνοειδή αίσθηση που αφήνει η άργιλος.
Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα µπορείτε να κατατάξετε το έδαφος:
Τύπος εδάφους
Ελαφρύ (αµµώδες)

Μέσο (πηλώδες)

Βαρύ (αργιλώδες)

Χαρακτηριστικά
1. Αν προσπαθήσουµε να το πλάσουµε ενώ είναι
ξηρό για να φτιάξουµε ένα βόλο, θα
αποτύχουµε και αν σταµατήσουµε το πλάσιµο
θα διαλυθεί. Αν το πλάσουµε ενώ είναι υγρό θα
σχηµατίσει εύθρυπτο βόλο.
2. Οι κόκκοι γίνονται άµεσα αισθητοί µε την αφή.
∆ίνει την αίσθηση χαλαρού εδάφους.
1. Αν προσπαθήσουµε να το πλάσουµε ενώ είναι
υγρό θα σχηµατίσει βόλο που δεν σπάει
εύκολα.
2. Στην αφή είναι απαλό µε κάπως αµµώδη υφή.
Είναι µαλακό και εύπλαστο.
1. Σχηµατίζει σκληρούς βόλους όταν είναι ξηρό.
Αν προσπαθήσουµε να το πλάσουµε ενώ είναι
υγρό κολλά και είναι αρκετά εύπλαστο.
2. Όταν πιέσουµε το υγρό βόλο ανάµεσα στα
δάκτυλα σχηµατίζει µία εύκαµπτη ταινία. Έχει
την τάση να κρατά τα δάκτυλα ενωµένα.
3. ∆ίνει σαπωνοειδή αίσθηση στα δάκτυλα όταν
πλάθεται.

Γιατί επιλέγουµε κατηγορία εδάφους;
Το έδαφος έχει πόρους εντός των οποίων µπορεί να αποθηκεύεται νερό, άρα µπορεί
να αντιµετωπιστεί ως µία δεξαµενή νερού. Επιλέγοντας κατηγορία εδάφους δίνουµε
πληροφορίες στην εφαρµογή σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της δεξαµενής αυτής.
Κάθε έδαφος µπορεί να συγκρατήσει µία ποσότητα νερού η οποία ονοµάζεται
υδατοικανότητα. Από την ποσότητα αυτή µόνο ένα µέρος που ονοµάζεται διαθέσιµη
υγρασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα φυτά. Ενδεικτικά για ένα βαρύ, µέσο ή
ελαφρύ έδαφος η διαθέσιµη υγρασία είναι της τάξης του 0,18, 0,15 και 0,1 m3 νερού
ανά m3 εδάφους αντίστοιχα. Όταν καταναλωθεί όλη η διαθέσιµη υγρασία, το έδαφος
έχει ακόµη νερό αλλά το συγκρατεί τόσο ισχυρά που είναι σχεδόν αδύνατο να το
πάρουν τα φυτά, τότε λέµε ότι η υγρασία βρίσκεται στο σηµείο µάρανσης. Συνήθως η
άρδευση γίνεται πολύ πριν η υγρασία του εδάφους φτάσει στο σηµείο µάρανσης.

Πως υπολογίζονται οι ανάγκες των φυτών σε νερό;
Τα φυτά χρειάζονται νερό για µία σειρά από βιοχηµικές διαδικασίες όπως είναι η
µεταφορά θρεπτικών συστατικών από το έδαφος, η θερµορύθµιση κοκ. Από το νερό
που αντλούν από το έδαφος τα φυτά το 90% αποµακρύνεται µέσω του µηχανισµού
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της διαπνοής. Ακόµη από µία καλλιέργεια νερό χάνεται µέσω εξάτµισης από την
επιφάνεια του εδάφους. Αν γνωρίζουµε το νερό που καταναλώνεται µέσω των
διαδικασιών αυτών (εξατµισοδιαπνοή) ξέρουµε και πόσο νερό πρέπει να χορηγηθεί
ώστε να αναπληρωθεί η απώλεια. Κάποια από την ποσότητα αυτή δίνεται µέσω των
βροχών ενώ το υπόλοιπο πρέπει να χορηγηθεί µέσω της άρδευσης.
Η εξατµισοδιαπνοή µπορεί να µετρηθεί αλλά αυτό γίνεται µόνο σε επίπεδο έρευνας.
Παράλληλα υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για τον υπολογισµό της εξατµισοδιαπνοής.
Στη συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιείται η µέθοδος Penman-Monteith όπως
περιγράφεται από τον FAO.
Η εξατµισοδιαπνοή υπολογίζεται σε mm. Ένα mm είναι ίσο µε 1λίτρο/m2 ή
1m3/στρέµµα. Για να βρούµε πόση είναι η εξατµισοδιαπνοή ενός κτήµατος ή κήπου
πρέπει να πολλαπλασιάσουµε τα mm µε την αντίστοιχη έκταση αυτού.

Τι είναι η αποτελεσµατικότητα συστήµατος άρδευσης;
Η αποτελεσµατικότητα της άρδευσης αποτελεί µέτρο της ποσότητας του νερού που
χρησιµοποιείται ωφέλιµα από τα φυτά. Είναι προφανές ότι από το νερό που περνά
από το αρδευτικό σύστηµα κάποιο µέρος δεν θα φτάσει τελικά στα φυτά. Η
αποτελεσµατικότητα ενός αρδευτικού συστήµατος εξαρτάται κυρίως από τους εξής
παράγοντες: σχεδιασµό (συµπεριλαµβάνει και την επιλογή του τύπου),
την
εγκατάσταση και την συντήρηση - διαχείριση. Σε συστήµατα επιφανειακής άρδευσης
εκτιµάται στο 50% ενώ στο σύστηµα άρδευσης µε σταγόνες µπορεί να φτάσει και το
90%.

Πως υπολογίζουµε την παροχή του συστήµατος
άρδευσης;
Για να µπορείτε να διαχειριστείτε το σύστηµα άρδευσης πρέπει να γνωρίζετε ποια
είναι η παροχή νερού, δηλαδή η ποσότητα νερού που περνά από το σύστηµα κάθε
στιγµή. Η παροχή µετριέται σε m3/h, σε l/min κοκ. Προτείνουµε ένα απλό τρόπο
εκτίµησης της παροχής:
1. Ξεκινήστε το αρδευτικό σας σύστηµα όπως θα ποτίζατε (π.χ. µία στάση)
2. Με ένα δοχείο γνωστού όγκου π.χ. ένα µπουκάλι που χωρά µισό λίτρο,
µετρήστε για το 10% των εξόδων (µικροεκτοξευτήρες, σταλάκτες κοκ) πόση
ώρα (min) απαιτείται για να γεµίσει το δοχείο.
3. Υπολογίστε την παροχή χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σχέση:
Παροχή (m3/h) =

(60/1000) x Όγκο δοχείου (λίτρα)
Χρόνος που χρειάστηκε για να γεµίσει το δοχείο (min)

Αν το σύστηµα που χρησιµοποιείτε αποτελείται από εκτοξευτήρες (συνηθισµένη
περίπτωση στην άρδευση χλοοτάπητα), τότε µπορείτε να εκτιµήσετε την παροχή και
µε την ακόλουθη διαδικασία:
1. Τοποθετήσετε (διασπαρµένα οµοιόµορφα) περίπου 10 δοχεία κατάλληλου
όγκου στην περιοχή που δέχεται το νερό.
2. Αφήσετε το αρδευτικό σύστηµα να δουλέψει κάποιο χρονικό διάστηµα
(περίπου 10 min).
3. Μετρήστε το ύψος του νερού που συγκεντρώθηκε σε κάθε δοχείο και
υπολογίστε το µέσο όρο (Μ.Ο.) αυτού σε mm.
4. Υπολογίστε την παροχή χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σχέση:
Παροχή (m3/h) =

(60/1000) x Εµβαδόν περιοχής (m2) x Μ.Ο. ύψους νερού (mm)
Χρόνος που λειτούργησε το σύστηµα (min)
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