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1. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι υδατικοί πόροι είναι ένας ανανεώσιµος φυσικός πόρος απαραίτητος για την 

ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας και για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Ο 

κυριότερος χρήστης του πόρου αυτού είναι η γεωργία και καταναλώνει το µεγαλύτερο 

ποσοστό των πόρων αυτών (80%). Στη χώρα µας οι αρδευόµενες εκτάσεις 

υπολογίζονται σε 12.500.000 στρ. από τα οποία τα 6.000.000 στρ. αρδεύονται από 

επιφανειακά νερά και τα 6.500.000 στρ. από υπόγεια. Ο συνολικός όγκος νερού που 

καταναλώνεται στην άρδευση των καλλιεργειών εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 

6.600.000.000 m
3
/έτος (Πανώρας, 2001). Η χωρική και χρονική ζήτηση νερού από τη 

γεωργία παρουσιάζει µεγάλη ανοµοιοµορφία µε το µέγιστο αυτής να εντοπίζεται χωρικά 

στις µεγάλες πεδιάδες και χρονικά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο.  

 

1.2. ΑΙΤΙΑ ΜΗ ΟΡΘΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Η διαχείριση του αρδευτικού νερού, δεν είναι πάντα η βέλτιστη και ιδίως στα 

συλλογικά αρδευτικά δίκτυα. Η κακή διαχείριση του νερού ξεκινά από την υδροληψία 

και συνεχίζεται µέχρι τον αγρό. Οι βασικότερες αιτίες  είναι οι εξής (Πανώρας, 2001): 

 

� Η γήρανση των διωρύγων µεταφοράς, διανοµής και εφαρµογής του νερού στον 

αγρό σε συνδυασµό µε την ελλιπή συντήρηση αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τις 

διώρυγες γαιώδους διατοµής. 

� Η απουσία επαρκούς γνώσης των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό. 

� Η χρέωση του νερού µε βάση την αρδευόµενη έκταση και όχι µε την 

καταναλισκόµενη ποσότητα νερού (εκτός εξαιρέσεων). 

� Η αφαίρεση των οργάνων ρύθµισης της πίεσης και µέτρησης της παροχής στα 

δίκτυα υπό πίεση. 

� Η εµπειρική εφαρµογή του νερού στον αγρό. 
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1.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΟΡΘΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Η µη ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού προκαλεί τις εξής δυσµενείς 

επιπτώσεις σε έδαφος-φυτά-άνθρωπο-περιβάλλον (Πανώρας, 2001): 

� Περιορίζεται η δυνατότητα άρδευσης νέων εκτάσεων. 

� Περιορίζεται η ανάπτυξη των άλλων χρηστών. 

� Προκαλείται διάβρωση γόνιµου εδάφους. 

� Προκαλούνται ζηµιές σε αγρούς λόγω απωλειών νερού από τα δίκτυα. 

� Συµβάλλει στη ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων λόγω 

έκπλυσης αγροχηµικών. 

� Προκαλούνται προβλήµατα στη λειτουργία των στραγγιστικών δικτύων µε 

αποτέλεσµα να υπερυψώνεται η υπόγεια στάθµη του νερού και να 

δηµιουργούνται συνθήκες ανεπιθύµητης υγρασιακής κατάστασης που 

αυξάνουν τον κίνδυνο αλάτωσης των εδαφών. 

� Απαιτείται, πολλές φορές, άντληση της περίσσειας του στραγγιστικού νερού 

για να διοχετευθεί στο πλησιέστερο υδατικό σώµα. 

� Σοβαρές συνέπειες σε χλωρίδα και πανίδα επειδή η υπολειπόµενη παροχή για 

τον κατάντη υγρότοπο δεν είναι επαρκής. 

 

 

1.4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Εκτίµηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών επιφανειακού και υπόγειου υδατικού 

δυναµικού σε σχέση µε την καταλληλότητά του για άρδευση 

� Συνεχής έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών άρδευσης και 

αξιολόγηση αυτών. 

� Ιδιαίτερη προσοχή στα διακρατικά νερά. 

� ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων, επεξεργασία αυτών από αρµόδιους φορείς, 

διάχυση πληροφορίας. 

� Καθορισµός και στελέχωση φορέων υλοποίησης των ανωτέρω. 
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Υπολογισµός αναγκών των καλλιεργειών σε νερό 

� Καταγραφή υπαρχόντων µετεωρολογικών σταθµών διαφόρων φορέων, 

σύνδεση και συµπλήρωση των δικτύων, όπου χρειάζεται, µε αυτόµατους 

µετεωρολογικούς σταθµούς. Αξιοποίηση των κλιµατικών παραµέτρων στον 

υπολογισµό των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό. 

� Καθορισµός υπεύθυνου φορέα επεξεργασίας, αξιολόγησης και διάχυσης της 

πληροφορίας στους φορείς διαχείρισης του νερού και όπου αλλού κρίνεται 

απαραίτητο. 

� Καθορισµός και στελέχωση φορέων υλοποίησης των ανωτέρω. 

 

Εφαρµογή νοµοθεσιών για τη ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων και ελαχιστοποίηση 

των αδυναµιών τους κατά την εφαρµογή. 

 

Ενίσχυση επιστηµονικού δυναµικού και υλικοτεχνικής υποδοµής των φορέων 

διαχείρισης των αρδευτικών υδατικών πόρων και των αντιστοίχων ερευνητικών 

ιδρυµάτων. 

Μέτρα εξοικονόµησης αρδευτικού νερού 

� Ελαχιστοποίηση των απωλειών του αρδευτικού νερού στα δίκτυα µεταφοράς, 

διανοµής και εφαρµογής του νερού στον αγρό. 

� Αποκατάσταση φθορών αγωγών µεταφοράς/διανοµής εφαρµογής νερού.  

� Εκσυγχρονισµός των δικτύων (συσκευές ρύθµισης /µέτρησης της ροής, 

τηλεµατικός έλεγχος και διαχείριση συστηµάτων). 

� Μετατροπή ανοικτών αρδευτικών δικτύων σε κλειστά υπό πίεση, εφόσον έχουν 

εξαντληθεί τα περιθώρια βελτίωσης της αρδευτικής αποδοτικότητας. 

� Ελαχιστοποίηση των απωλειών του αρδευτικού νερού στον αγρό κατά την 

εφαρµογή των αρδεύσεων. 

� Γνώση των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό. 

� Γνώση της αποθηκευτικής ικανότητας των εδαφών σε νερό. 

� Γνώση του ρυθµού διήθησης του νερού στο έδαφος. 

� Εκπαίδευση αγροτών για την σωστή εφαρµογή των αρδεύσεων. 
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� Λεπτοµερής ισοπέδωση των αγρών µε σύγχρονη τεχνολογία για την άρδευση 

µε επιφανειακές µεθόδους. 

� Χρέωση του νερού σύµφωνα µε τον καταναλισκόµενο όγκο. 

� ∆ηµιουργία κινητών µονάδων αξιολόγησης του τρόπου άρδευσης. 

� Έλεγχος των υλικών άρδευσης στο εργαστήριο και στην ύπαιθρο. 

 

Εντατικοποίηση της έρευνας δηµιουργίας σχέσεων παραγωγής γεωργικού προϊόντος 

και νερού. 

  

Εξεύρεση νέων πηγών νερού 

� Έργα ορεινής υδρονοµίας (µικρά φράγµατα, διευθέτηση χειµάρρων κλπ). 

� Αντικατάσταση κατεστραµµένων παλαιών γεωτρήσεων και ανόρυξη νέων, µε 

τήρηση των σύγχρονων προδιαγραφών κατασκευής και εξοπλισµού.  

� Συστηµατική εφαρµογή του τεχνητού εµπλουτισµού των υδροφόρων 

στρωµάτων, µε σωστό προγραµµατισµό και τήρηση των απαραίτητων 

προδιαγραφών. 

� Επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων αστικών λυµάτων στην άρδευση 

των καλλιεργειών. 

� Ανακύκλωση στραγγιστικών νερών. 

� Αξιοποίηση βρόχινων απορροών για κάλυψη οικιακών αναγκών σε αγροτικές 

περιοχές. 

� Κατασκευή φραγµάτων και λιµνοδεξαµενών. 

� Μελέτη και αξιοποίηση των παράκτιων και υποθαλάσσιων καρστικών πηγών 

της χώρας. 

� Αξιοποίηση χειµερινών απορροών καρστικών και µη πηγαίων εκφορτίσεων. 

� Μεταφορά νερού από άλλη λεκάνη λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη 

κοινωνικοοικονοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. 
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Μέτρα αποφυγής υποβάθµισης των αρδευόµενων εδαφών, καθώς και των 

επιφανειακών και υπόγειων νερών 

� Ορθή εφαρµογή των αρδεύσεων. 

� Έλεγχος καταλληλότητας νερού για άρδευση. 

� Συντήρηση στραγγιστικών δικτύων. 

� Εγκατάσταση δικτύων υποστράγγισης όπου κρίνεται απαραίτητο. 

� Ορθολογική χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 

� Χρήση εδαφοβελτιωτικών. 

� Επιλογή καλλιεργειών, προσαρµοσµένων στις διάφορες τοπικές εδαφοϋδατικές 

συνθήκες. 

� Προώθηση οικολογικής γεωργίας. 
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2. Η ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

  

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η ελιά θεωρείται καλλιέργεια ανθεκτική στην έλλειψη νερού αλλά κάτω από συνθήκες 

χαµηλής βροχόπτωσης και παρατεταµένης καλοκαιρινής περιόδου επιβάλλεται η 

άρδευσή της.  

Η ελιά µπορεί να αναπτυχθεί και να παράγει καρπό χωρίς άρδευση και στις πιο ξηρές 

συνθήκες της χώρας µας. Τα περισσότερα ελαιόδεντρα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας 

καλλιεργούνται στις ζώνες που η βροχή κυµαίνεται από 200-800 mm ετησίως. Όταν οι 

βροχοπτώσεις είναι λίγες και κατανέµονται κυρίως το φθινόπωρο και το χειµώνα, οι δε 

της άνοιξης και του καλοκαιριού είναι υψηλές, η παραγωγή βλαστών και καρπών είναι 

ελάχιστη και η παρενιαυτοφορία έντονη, µε αποτέλεσµα η µέση παραγωγικότητα του 

ελαιώνα να είναι 1-2 κιλά λάδι το δέντρο. Σε πειράµατα που έγιναν στη Μεσσαρά της 

Κρήτης εφαρµόστηκαν 400-900 m
3
/στρέµµα µε σταγόνες την αρδευτική περίοδο 

(Μάιος- Οκτώβριος) και επιτεύχθηκε αύξηση στην παραγωγή  καρπού της Κορωνέικης  

κατά 30-52 %, ενώ µε εφαρµογή 350  m3/στρέµµα µέχρι το Μάιο επιτεύχθηκε αύξηση 

στην παραγωγή  καρπού κατά 37 % (Μιχελάκης, 1981). Η παραγωγή ελαιοκάρπου των 

ποικιλιών Καλαµών και Αµφίσσης σε ξηρικές συνθήκες (µέση βροχή 733 mm) ήταν 

σηµαντικά µικρότερη από ότι σε άρδευση µε σταγόνες µε επίπεδα άρδευσης 574 mm και 

264 mm µεταξύ των οποίων δεν διέφερε σηµαντικά (Μιχελάκης, 1984).  Η άρδευση έχει 

ευνοϊκές επιδράσεις στη βλάστηση, στην ανθοφορία και την καρποφορία της ελιάς. Η 

ελιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην έλλειψη νερού κατά το στάδιο της ανθοφορίας 

(Απρίλιο-Μάιο) και γι’ αυτό το λόγο η άρδευση κατά την περίοδο αυτή πρέπει να 

αρχίσει έγκαιρα, έτσι που τα δέντρα να µην διψάσουν, γεγονός που προκαλεί ανθόπτωση 

και µειώνει την παραγωγή.  

Η άρδευση βελτιώνει τη βλάστηση, µειώνει την ένταση της παρενιαυτοφορίας, µειώνει 

το ποσοστό ατελών ανθέων (ξηρικός ελαιώνας 53% άγονα άνθη, αρδευόµενος 8% άγονα 
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άνθη από έρευνα στην Ιταλία), βελτιώνει την καρπόδεση και ανάπτυξη του καρπού και, 

όταν γίνεται ορθά, διατηρεί την ελαιοπεριεκτικότητα σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στην 

ελαιοποιήσιµη ελιά, ποικιλία Κορωνέικη, η αύξηση παραγωγής ελαιόλαδου σε επίπεδο 

ελαιώνα, λόγω της άρδευσης µε σταγόνες, έφτασε στο 30-58% ανάλογα µε τον τύπο του 

εδάφους και την κατάσταση των ελαιόδεντρων (Chartzoulakis et al.,1992). Σε 

πειραµατικό αγρό του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων που έγινε στον Άγιο Μάµα 

Χαλκιδικής σε ελαιόδεντρα ποικιλίας χονδροελιά Χαλκιδικής και είχε διάρκεια τέσσερα 

έτη (1976-1979) διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη διαθέσιµης υγρασίας από τις αρχές Μαρτίου 

µέχρι το τέλος Οκτωβρίου ευνόησε την καρπόδεση, αύξησε το µέγεθος του καρπού και  

την ελαιοπεριεκτικότητα πάνω από 10 % (Γιαννακάρης, 1985). Πειράµατα του 

Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων από το 1985-1989 στην περιοχή Φωκίδας σε 

ελαιόδεντρα ποικιλίας Άµφισσας έδειξαν αυξηµένη καρπόδεση και αυξηµένο µέγεθος 

καρπού όταν υπήρχε διαθέσιµη υγρασία σε όλη τη διάρκεια του κύκλου καρποφορίας 

(Γιαννακάρης, 1988, 1989).   Στη βρώσιµη ελιά µε το κατάλληλο κλάδεµα και την ορθή 

άρδευση και λίπανση πετυχαίνουµε υψηλή παραγωγή καρπών εµπορικού µεγέθους, 

ικανοποιητική ποιότητα (διατροφική αξία, συντηρησιµότητα) και σχεδόν εκµηδενισµό 

της παρενιαυτοφορίας. Γίνονται πολλές εργασίες διεθνώς µε σκοπό την κατανόηση της 

επίδρασης της περιορισµένης άρδευσης (µε ποσότητες µικρότερες από τις συνολικά 

υπολογιζόµενες ανάγκες του δέντρου) πάνω στην ποσότητα και ποιότητα του 

παραγόµενου ελαιόκαρπου και ελαιόλαδου.  

Η αρδευόµενη ελιά έχει µεγαλύτερη βλάστηση και παραγωγή καρπών, καρπίζει πιο 

συχνά και εκµεταλλεύεται εντατικά µικρότερο όγκο εδάφους. Εποµένως, απαιτεί και 

πλουσιότερη λίπανση από αυτή που απαιτεί ο ξηρικός ελαιώνας, αλλά και πιο 

εστιασµένη πολλές φορές. 

Οι ανάγκες σε νερό της ελιάς είναι ψηλές κατά τον Ιούνιο που είναι η περίοδος 

σκλήρυνσης του πυρήνα και τον Αύγουστο που αρχίζει το φούσκωµα του καρπού. Το 

φθινόπωρο, µε ικανοποιητικό νερό στη διάθεσή τους, ολοκληρώνεται ο σχηµατισµός του 

λαδιού και ο καρπός αποκτά το κανονικό του µέγεθος. Αν κατά τη διάρκεια του 

φθινοπώρου δεν υπάρχει αρκετό νερό στη διάθεση των ελιών οι καρποί συρρικνώνονται 

και υποβαθµίζεται η ποιότητα του λαδιού. Αντίθετα, αν το πότισµα γίνεται µε 
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µεγαλύτερες ποσότητες από τις πραγµατικές ανάγκες σε νερό των ελιών, έχουµε 

σπατάλη νερού και δηµιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης διαφόρων ασθενειών.  

 

 

2.2. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΙΑΣ 

 

Τα συστήµατα άρδευσης που χρησιµοποιούνται σήµερα για την άρδευση των 

ελαιοδέντρων είναι το σύστηµα των σταγόνων και το σύστηµα των µικρών 

εκτοξευτήρων. Τα δύο αυτά συστήµατα άρδευσης συστήνονται γιατί µε αυτάγίνεται 

ορθολογική χρήση του νερού και του λιπάσµατος.  

Το σύστηµα των σταγόνων µπορεί να εφαρµοστεί µε διάφορους τρόπους, όπως είναι η 

µονή-διπλή γραµµή και ο κύκλος. Η µονή γραµµή τοποθετείται κατά µήκος του κορµού 

των δέντρων, η διπλή γραµµή ένθεν και ένθεν του κορµού και ο κύκλος καλύπτει την 

περιφέρεια του δέντρου. Οι σταλλακτήρες που θα χρησιµοποιηθούν και η απόσταση 

µεταξύ τους καθορίζεται µε βάση την παροχή τους και τον τύπο του εδάφους 

(∆ιάγραµµα 1) (Μιχελάκης, 1984).  

Στο σύστηµα των µικρών εκτοξευτήρων, για κάθε δέντρο τοποθετείται ένας 

εκτοξευτήρας ανάλογα µε την ηλικία των ελαιοδέντρων. Η χρησιµοποίηση διπλών 

εκτοξευτήρων για κάθε δέντρο πρέπει να αποφεύγεται.  

 

 

2.3. ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  

  

Οι ετήσιες ανάγκες σε νερό των ελαιοδέντρων εξαρτώνται από την ηλικία, την ανάπτυξη 

των δέντρων και τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες (∆ιάγραµµα 2). Οι ετήσιες 

ανάγκες σε νερό των ελαιοδέντρων κυµαίνονται στα 90 mm για δέντρα µικρής ηλικίας 

και στα 450 mm για δέντρα µεγάλης ηλικίας. Για νεαρά δέντρα 3-5 χρόνων κυµαίνονται 

στα 230 mm/έτος. Για τις επιτραπέζιες ποικιλίες, οι απαιτήσεις των ελαιοδέντρων σε 

νερό κυµαίνονται από 400-450 mm/έτος και για τις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες 

κυµαίνονται στα 200 mm/έτος. 
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Με αυτές τις ποσότητες νερού επιτυγχάνονται ψηλές αποδόσεις από µια φυτεία ελιών. Η 

ποσότητα του νερού και η συχνότητα άρδευσης εξαρτώνται από την ανάπτυξη του 

δέντρου, το βλαστικό στάδιο, την εποχή, το έδαφος, το σύστηµα άρδευσης και τις 

κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής.  

 

 

2.4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

Για τη σωστή εφαρµογή των προγραµµάτων άρδευσης πρέπει απαραίτητα το σύστηµα 

άρδευσης να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σωστά, έτσι που ο γεωργός να ελέγχει την 

άρδευση. Για έλεγχο της άρδευσης χρησιµοποιούνται διάφορα βοηθητικά όργανα, όπως 

είναι ο υδροµετρητής, τα τενσιόµετρα και τα πιεσόµετρα. Με τον υδροµετρητή µετρούµε 

την ποσότητα του νερού που δίνεται στη φυτεία κατά το πότισµα και µε τα τενσιόµετρα 

ελέγχεται η κατάσταση της εδαφικής υγρασίας στην περιοχή του ριζοστρώµατος των 

δέντρων και καθορίζεται η συχνότητα άρδευσης, δηλαδή κάθε πόσες µέρες θα ποτίζεται 

η φυτεία. Με τα πιεσόµετρα ελέγχεται η πίεση λειτουργίας του συστήµατος, που στις 

σταγόνες είναι γύρω στη 1 ατµόσφαιρα και στους µικρούς εκτοξευτήρες γύρω στις 2 

ατµόσφαιρες.  

 

 

2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η ορθή άρδευση, εφόσον συνδυάζεται µε σωστή εκτέλεση και των άλλων 

καλλιεργητικών εργασιών, βοηθά σηµαντικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας των 

ελαιόδεντρων. Ιδιαίτερα, σε συνδυασµό µε την αζωτούχο λίπανση και το κλάδεµα, 

βελτιώνεται η οικονοµικότητα της καλλιέργειας, είτε πρόκειται για ελαιοποιήσιµες ελιές 

είτε, ακόµα πιο σηµαντικά, για επιτραπέζιες ελιές. Από την άλλη όµως, η άρδευση 

µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα, όπως συσσώρευση αλάτων, ανάπτυξη ζιζανίων και 

επέκταση της βερτισιλίωσης, αν δεν ενταχθεί µέσα σ’ ένα κατάλληλο καλλιεργητικό 

πρόγραµµα. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η ελιά είναι δέντρο ανθεκτικό στα 
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άλατα και έτσι είναι δυνατή η αξιοποίηση των υφάλµυρων νερών. Επίσης, η ελιά είναι 

ανθεκτική στο βόριο. Με την εφαρµογή των προγραµµάτων άρδευσης είναι δυνατή η 

εφαρµογή της υδρολίπανσης, αφού ενσωµατωθούν σε αυτά οι αναγκαίες ποσότητες 

λιπασµάτων. Τέλος, τονίζεται ότι η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος 

άρδευσης σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των προγραµµάτων άρδευσης συµβάλλουν 

στην ορθολογιστική χρήση του νερού – λιπάσµατος και στην παραγωγή ικανοποιητικής 

και καλής ποιότητας ελιών και ελαιόλαδου από τα ελαιόδεντρα.  
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2.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
∆ιάγραµµα 1. ∆ιαβροχή του εδάφους από το σταλλάκτη ανάλογα µε τη σύσταση του 

εδάφους 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2. Σχέση βάθους ριζοστρώµατος και απορρόφησης νερού  
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Φωτογραφία 1. ∆ιάβρωση σε ελαιώνα 

 

 

Φωτογραφία 2. Καλλιέργεια ελιάς και αµπελιού σε αναβαθµίδες 
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Φωτογραφία 3. Κεφαλή συλλογικής άρδευσης ελιάς 

 

 

Φωτογραφία 4. Κεφαλή συλλογικής άρδευσης ελιάς 
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Φωτογραφία 5. Κεφαλή συλλογικής άρδευσης ελιάς 

 

 

Φωτογραφία 6. Κεφαλή συλλογικής άρδευσης ελιάς 
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Φωτογραφία 7. Άρδευση ελιάς και αµπελιού µε σταγόνα 

 

 

Φωτογραφία 8. Άρδευση ελιάς µε σταγόνα 
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Φωτογραφία 9. Συλλογή βρόχινου νερού για άρδευση ελιάς 

 

 

Φωτογραφία 10. Άρδευση ελιάς µε σταγόνα 
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Φωτογραφία 11. Συλλογή βρόχινου νερού σε λιµνοδεξαµενή για άρδευση ελιάς 

 

 

Φωτογραφία 12. Άρδευση ελιάς µε σταγόνα 
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Φωτογραφία 13.  Συρρίκνωση καρπών  και συστροφή φύλλων ελιάς αποτέλεσµα της 

έλλειψης νερού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

2.7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1) Arampatzis, G., Hatzigiannakis, E., Panoras, A., Panagopoulos, A., Evangelides, 

C., Stathaki, S. (2010). ‘Irrigation water management though meteorological data. 

Case study in Nigrita area’, Int. Conf. on protection and Restoration on the 

environmental X, Kerkira, Greece, p. 8. 

2) Chartzoulakis, K., Michelakis, N., and Tsompanakis, I., 1992. Effects of water 

amount and application date on yield and water utilization efficiency of 

“Koroneiki” olives under drip irrigation. Adv. Hort. Sci., 6: 82-84. 

3) Γιακουµάκης, Ε., 1979. Μελέτη ποτίσµατος µε σταγόνες πειραµατικού ελαιώνος 

του Σταθµού Γεωργικής Ερεύνης Χαλκιδικής, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων, 

Σίνδος Θεσσαλονίκης, σελ. 16 

4) Γιακουµάκης, Ε., Θεριός, Ι. και Μισοπολινός, Ν. 1987. Σχέση µεταξύ του ολικού 

δυναµικού (Ψ) των φύλλων της ελιάς σε συνάρτηση µε την ποικιλία, την 

αλατότητα και το χρόνο µέτρησης. Πρακτικά 13
ου

 Επιστηµονικού Συνεδρίου της 

Εταιρίας Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη, σελ 14. 

5) Γιαννακάρης, Α., 1985. Η επίδραση των αρδεύσεων στην απόδοση των 

ελαιοδέντρων. Γεωργική Έρευνα , 9(1):105-114. 

6) Γιαννακάρης, Α., 1988. Η επίδραση των αρδεύσεων στην καρπόδεση και 

ανάπτυξη του ελαιοκάρπου στον ελαιώνα Άµφισσας. Πρακτικά 2ης ∆ιεθνούς 

Συνάντησης µε θέµα ‘Μεσογειακές ∆ενδρώδεις Καλλιέργειες’ Χανιά. 

7) Γιαννακάρης, Α., 1989. Άρδευση επιτραπέζιας ελιάς. Πρακτικά ∆ιεθνούς 

Επιστηµονικής ∆ιηµερίδας για την Επιτραπέζια Ελιά, Λαµία. 

8) Μιχελάκης, Ν., 1981. Εξασφάλιση εδαφικής υγρασίας στους ξηρικούς ελαιώνες. 

Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων, Αθήνα, σελ. 6. 

9) Μιχελάκης, Ν., 1984. Συµπεριφορά της ελιάς σε διάφορες συνθήκες άρδευσης. 

∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, Αθήνα, σελ. 153. 



 23 

10) Πανώρας, Α.Γ., 2001. Προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης αρδευτικού νερού. 

Πρακτικά ηµερίδας ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. µε θέµα ‘Σύνδεση της Αγροτικής Έρευνας µε την 

Παραγωγή’. Αθήνα, σελ. 64-68. 

11) Χατζηγιαννάκης, Ε., Πανώρας, Α. και Κοκκινέλη, Η., 2006. Νέος τρόπος 

χρέωσης του αρδευτικού νερού. Περιοδικό Υ∆ΡΟΤΕΧΝΙΚΑ έκδοση της 

Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Τόµος 16, σε. 49-59.  

12) Χατζηγιαννάκης, Ε., Αραµπατζής, Γ., Παναγόπουλος, Α., Πανώρας, Α. (2009). 

‘Συγκριτική αξιολόγηση τριών µεθόδων υπολογισµού βασικής εξατµισοδιαπνοής 

µε αυτή του εξατµισιµέτρου’, κοινό συνέδριο 11
ο
 της Ελληνικής Υδροτεχνικής 

Ένωσης (ΕΥΕ) και 7
ο
 της Ελληνικής Επιτροπής ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

(ΕΕ∆ΥΠ), σελ. 395-402, Βόλος. 

 

 


