
Αποτελεσματική 
άρδευση του κήπου 
 
Αξιοποίηση 
νερού βροχής 



Άρδευση / Στράγγιση 

• Για να μπορούν τα φυτικά σύνολα να ανταποκριθούν 
στο ρόλο τον οποίο καλούνται να διαδραματίσουν 
απαιτείται η διατήρηση κατάλληλων συνθηκών 
υγρασίας στην περιοχή του εδάφους όπου 
αναπτύσσεται το ριζικό τους σύστημα.  

 

• Πολλές φορές η ίδια η φύση καλύπτει την απαίτηση 
αυτή μέσω της βροχής και της φυσικής 
αποστράγγισης.  

 

• Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η 
τεχνητή προσθήκη (άρδευση) ή απομάκρυνση 
(στράγγιση) νερού. 



Προβλήματα:  

Αύξηση στην χρήση του νερού, μείωση πόρων, χαμηλή 
αποτελεσματικότητα, κλιματική αλλαγή 

• Κάθε 20 χρόνια, η κατανάλωση νερού 
διπλασιάζεται.  

 

• Η κλιματική αλλαγή έχει άμεση επίδραση 
στις ανάγκες για άρδευση (αύξηση 
αναγκών φυτών, αλλαγές στις 
βροχοπτώσεις κοκ) 

 

• ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 

 

NO WATER 

NO BEER! 



Λύσεις: Xeriscaping 

• Οι επτά βασικές αρχές του XeriscapingTM όπως ορίστηκαν από το Denver 
Water Department που εισήγαγε τον όρο το 1980 είναι οι εξής: 

 
1. κατάλληλος σχεδιασμός του κήπου, 
2. ανάλυση και βελτίωση του εδάφους, 
3. κατάλληλη επιλογή φυτών και ομαδοποίηση των φυτών ανάλογα με 

τις ανάγκες τους σε νερό, 
4. χρήση υλικών κάλυψης –mulching- (άχυρο, φύλλα κοκ), 
5. σχεδιασμός περιοχών με χλοοτάπητες που μπορούν να αρδευτούν 

εύκολα, 
6. αποτελεσματική άρδευση, 
7. συστηματική επιθεώρηση και συντήρηση.  



Συστήματα άρδευσης 

Με αυλάκια Με λάστιχο 

Με σταγόνες 



Λύσεις: Σύστημα μικροάρδευσης 

Πυκνή φύτευση  



Λύσεις: Σύστημα μικροάρδευσης 

Αραιή φύτευση  



    

Βασικά 
χαρακτηριστικά 
σύγχρονων 
προγραμματιστών 
άρδευσης 

Εποχιακές ποσοστιαίες 

αυξομειώσεις νερού (water 

budget %)  για εύκολη ρύθμιση της 

άρδευσης με ποσοστά. 

 

Σύνδεση αισθητήρων βροχής και 

ανέμου 

Προγραμματισμός βασισμένος στην 

εξάτμιση/διαπνοή ή την υγρασία του 

εδάφους ώστε να αρδεύει το σύστημα ακριβώς 

όσο χρειάζεται (δηλ. όσο νερό έχει χάσει το έδαφος) 

 

Καθυστέρηση λόγω 

βροχής για να καθυστερήσει ο 

χρήστης την άρδευση σε βροχερές 

εποχές και να ξεκινήσει κανονικά 

όταν φτιάξει ο καιρός.  

Πολλούς χρόνους έναρξης 

και ανεξάρτητα 

προγράμματα για να μειωθεί ο 

συνολικός χρόνος άρδευσης και να 

ποτίζουμε κάθε είδους φυτό, ανάλογα 

με τις ανάγκες νερού, ξεχωριστά. 

Πηγή: Δαλαμάγκας 2007 (Rainbird Academy) 



Πλεονεκτήματα της μικροάρδευσης 

• Οικονομικό σύστημα όσο αφορά την προμήθεια των υλικών και την 
εγκατάσταση 

 

• Πολύ αποτελεσματικό σύστημα επειδή: 
• Το νερό δίνεται εκεί ακριβώς που το χρειάζονται τα φυτά (στο ριζόστρωμα) 

• Ελαχιστοποιούνται οι απώλειες λόγω επιφανειακής απορροής και βαθιάς  
διήθησης 

• Δεν εκτοξεύεται νερό στον αέρα και έτσι δεν υπάρχουν μεγάλες απώλειες μέσω 
μετακίνησης ή εξάτμισης νερού (στον αέρα και από τα φύλλα). 

 

• Δεν ευνοεί την ανάπτυξη ζιζανίων 



      Η χρήση αισθητήρα 

βροχής μειώνει την 

κατανάλωση νερού κατά 

15-20% 

Αισθητήρες ελέγχου άρδευσης 

Ανεμόμετρο για διακοπή 

άρδευσης με τεχνητή 

βροχή όταν πνέουν 

ισχυροί άνεμοι 

Αισθητήρας 

υγρασίας 

εδάφους 

Πυρανόμετρο 



Λύσεις: Εναλλακτικές πηγές νερού 

• Νερό βροχής 

• Γκρίζο νερό 

• Επεξεργασμένο 
(ανακυκλωμένο) νερό 



Λύσεις: Αξιοποίηση νερού βροχής 

Στέρνες 

Ανοικτές στέρνες  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ;  



Λύσεις: Αξιοποίηση νερού βροχής 



Λύσεις: Εδαφοκάλυψη (γεωύφασμα) 



Λύσεις: Εδαφοκάλυψη (άχυρο, κόμποστ κλπ) 



http://arta.irrigation-management.eu/  
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Συστήματα συμβουλών άρδευσης 

http://arta.irrigation-management.eu/
http://arta.irrigation-management.eu/
http://arta.irrigation-management.eu/
http://arta.irrigation-management.eu/


Απασχόληση - Διάβασμα 


