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1. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Η άρδευση είναι το σύνολο των πρακτικών που περιλαμβάνουν τεχνικές και μέσα για το 

τεχνητό αυτόματο πότισμα των φυτών, το οποίο αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στη 

σύγχρονη γεωργία. Αυτές οι τεχνικές απαιτούν μεθόδους, εξοπλισμό και συστήματα που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού και της ρύθμισης 

της υγρασίας στις καλλιέργειες, με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και την 

ελαχιστοποίηση του κόστους για τον παραγωγό. Ως εκ τούτου, η άρδευση δεν είναι μόνο 

η διαβροχή του εδάφους, αλλά και ο υπολογισμός των ποσοτήτων νερού που απαιτούνται 

σε μια καλλιέργεια καθώς και η διήθησή τους στο έδαφος σύμφωνα με έναν όσο το 

δυνατό τακτικότερο προγραμματισμό, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός 

βιώσιμου περιβάλλοντος για τις καλλιέργειες.  

1.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Για να επιτευχθεί μια επιθυμητή ανάπτυξη των καλλιεργειών πρέπει να εφαρμόζεται μια 

σωστή διαχείριση των ποσοτήτων νερού για πότισμα σύμφωνα με τις προσδιορισμένες 

ανάγκες για τη φωτοσύνθεση των φυτών. Από την άποψη αυτή, η αυτοματοποίηση του 

ποτίσματος των φυτών μέσω αυτόματων συστημάτων άρδευσης έχει το πλεονέκτημα να 

εκτελεί αυτή τη διαδικασία με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων άρδευσης είναι: 

● Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή νερού σε όλη την επιφάνεια 

μιας έκτασης, η οποία εξασφαλίζει με επάρκεια τις αρδευτικές ανάγκες και 

αποφεύγει τη σπατάλη υδάτινων πόρων και, κατ' επέκταση, τις περιττές δαπάνες. 

● Μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου. 

● Πιο ακριβής προγραμματισμός των ωρών και χρονικών μετατοπίσεων του 

ποτίσματος. 

● Δυνατότητα αυτόματου ποτίσματος κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς την ανάγκη 

για εποπτεία. 

● Επαρκής κάλυψη των αρδευτικών αναγκών ακόμη και στα πιο ξηρά μέρη μέρη μιας 

καλλιέργειας και στις πιο ξηρές εποχές του χρόνου. 
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Εικόνα 1: Εμφάνιση τιμών αυτοματοποιημένων διεργασιών 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, η εγκατάσταση ενός 

συστήματος αυτόματης άρδευσης των φυτειών είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της 

έξυπνης γεωργίας. Τέτοια συστήματα μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν μέσω της 

χρήσης ενός μικροελεγκτή Arduino, ο οποίος επιτρέπει τον προγραμματισμό της 

ποσότητας νερού και της συχνότητας άρδευσης που απαιτείται σε μια φυτεία, 

εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας την εξάρτηση από τη φυσική βροχή.  

 

2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Μια μέθοδος άρδευσης είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί το πότισμα 

των φυτών σε μια καλλιέργεια. Υπάρχουν, ουσιαστικά, τέσσερις αυτόματες κοινές 

μέθοδοι άρδευσης: η επιφανειακή, η άρδευση με καταιονισμό, η στάγδην άρδευση και η 
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υποάρδευση. Οι διάφοροι τρόποι εφαρμογής του αρδευτικού νερού στα κτήματα 

εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως είναι η διαμόρφωση του εδάφους, το 

κλίμα, το είδος και ο τρόπος καλλιέργειας, η διαθεσιμότητα ενέργειας και οι 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις οποίες πρέπει να προσαρμοστεί ένα σύστημα 

άρδευσης. 

2.1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ 

Η αρχαιότερη και πιο διαδεδομένη μέθοδος άρδευσης στον κόσμο είναι η επιφανειακή 

άρδευση, γνωστή και ως άρδευση με κατάκλιση λόγω της δράσης της βαρύτητας. Το νερό 

εφαρμόζεται στην επιφάνεια του χωραφιού και κατανέμεται στον αγρό με ελεύθερη ροή, 

καλύπτοντάς το πλήρως ή εν μέρει. Η διήθηση του νερού στο έδαφος επιτυγχάνεται με τη 

βοήθεια του νόμου της βαρύτητας ενόσω το νερό παρακρατείται στην επιφάνειά του.  

Εικόνα 2: Επιφανειακή άρδευση 

Η επιφανειακή άρδευση χρησιμοποιείται σήμερα εντατικά σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε 

χώρες και περιοχές όπου η παραγωγή ρυζιού είναι η κύρια γεωργική δραστηριότητα, 

όπως η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Ιαπωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι επίσης 

μια πολύ κοινή αρδευτική μέθοδος, λόγω της περιορισμένης χρήσης της τεχνολογίας που 

απαιτεί και του χαμηλού κόστους επένδυσης και λειτουργίας. 
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2.2 ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟ 

Εικόνα 3: Άρδευση με καταιονισμό 

Η άρδευση με καταιονισμό είναι μια αρδευτική μέθοδος που προσομοιώνει καλύτερα τη 

φυσική βροχή, δηλαδή το νερό εφαρμόζεται στα φυτά και στην επιφάνεια του εδάφους 

με τη μορφή σταγόνων.  

Η τεχνητή άρδευση με καταιονισμό είναι μια από τις πιο κοινόχρηστες αρδευτικές 

μεθόδους παγκοσμίως λόγω της προσαρμοστικότητάς της σε διάφορα είδη καλλιεργειών. 

Τα τεχνητά συστήματα άρδευσης γενικότερα δεν εφαρμόζουν το νερό ταυτόχρονα σε μια 

ολόκληρη έκταση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους εγκατάστασης του 

συστήματος και της ανάγκης για χαμηλότερες ροές νερού για την άρδευση της επιθυμητής 

περιοχής. 

Εικόνα 4: Σύστημα άρδευσης με κεντρικό άξονα 

Το νερό άρδευσης αντλείται από μια πηγή (ποτάμια, λίμνες, υπόγεια πηγάδια κ.λ.π), 

διανέμεται από ένα δίκτυο σωλήνων και εκτοξεύεται στον αέρα με τη μορφή μικρών 

σταγονιδίων. Ο σχηματισμός σταγόνων επιτυγχάνεται με το πέρασμα του νερού υπό 

πίεση μέσω οπών σε σωλήνες ή μηχανικές συσκευές που ονομάζονται ψεκαστήρες νερού. 
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Μια πολύ σύγχρονη προσαρμογή της άρδευσης με καταιονισμό είναι η λεγόμενη άρδευση 

«κεντρικού άξονα». Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως σε μεγάλες σε έκταση, 

επίπεδες περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελείται από ένα σύστημα 

ψεκαστήρων τοποθετημένων σε μια κινούμενη πλατφόρμα που εκτοξεύει νερό με 

κυκλική περιστροφή.  

 

 

 

 

2.3 ΤΟΠΙΚΗ Ή ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ 

Όπως υποδηλώνει και το όνομα της, αυτή η μέθοδος βασίζεται σε μια αρχή κατανομής 

του νερού σε μια πολύ «τοπική» περιοχή. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος 

άρδευσης είναι η εφαρμογή μικρών ποσοτήτων νερού, η οποία συνήθως κατανέμεται 

μέσω δικτύου διασωληνώσεων και εφαρμόζεται με πολύ χαμηλή πίεση. 

Μια από τις εφαρμογές αυτού του συστήματος άρδευσης περιλαμβάνει την τεχνική της 

«στάγδην άρδευσης». Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται μόνο για την ύδρευση των 

καλλιεργειών αλλά και για την ανάπτυξη των θρεπτικών συστατικών στα φυτά. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής κατάλληλων ποσοτήτων νερού ανάλογα με τις φάσεις 

στις οποίες βρίσκονται οι καλλιέργειες, την κατάλληλη στιγμή και απευθείας στις ρίζες του 

φυτού. Η εφαρμογή αυτή καθιστά δυνατή την εξοικονόμηση πόρων και την 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργειών.  
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Εικόνα 5: Τοπική ή στάγδην άρδευση 

 

 

 

 

2.4 ΥΠΟΆΡΔΕΥΣΗ 

 

 

 

 

 

 

                                       Εικόνα 6: Υποάρδευση 

Η άρδευση τριχοειδούς ή η τριχοειδής άρδευση, που ονομάζεται επίσης «άρδευση των υπόγειων 

υδάτων», χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή νερού απευθείας ή κάτω από τις ρίζες των φυτών. Η 

βασική αρχή λειτουργίας αυτής της μεθόδου είναι η τριχοειδής άνοδος του νερού και    

εφαρμόζεται συνήθως τόσο σε αγρούς όσο και σε προστατευόμενες καλλιέργειες. Στον τύπο 

άρδευσης αυτό, εγκαθίσταται ένα σύστημα διασωληνώσεων κάτω από το έδαφος και σε 

κατάλληλο βάθος (συνήθως μεταξύ 5 και 50 εκ.), έτσι ώστε το νερό να ανέρχεται στις ρίζες των 
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καλλιεργειών με τριχοειδή άνοδο, ελέγχοντας με τεχνητό τρόπο τον υγρό βολβό ή τη ζώνη 

κορεσμού. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε εμπορικά θερμοκήπια.  

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 

ARDUINO 

Η ανάπτυξη ενός βασικού συστήματος αυτόματης άρδευσης με μικροελεγκτή Arduino 

είναι μια πρακτική που αν και όχι τόσο διαδεδομένη, θα μπορούσε εντούτοις  να ήταν 

πολύ παραγωγική. Επιπλέον, η χρήση του θα μπορούσε να διευρυνθεί για την εκπόνηση 

μεγαλύτερης εμβέλειας έργων, αφού πάντα αφήνει περιθώρια για βελτίωση και 

προσαρμογές.  

Δύο από τα βασικότερα μέσα που απαιτεί η εκπόνηση αυτού του έργου είναι ένας 

ηλεκτρονόμος (ρελέ) και μια αντλία νερού αντίστοιχα.  

Ο ηλεκτρονόμος είναι ένας ηλεκτρομηχανικός διακόπτης, του οποίου η φυσική κίνηση 

συμβαίνει όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνά τις στροφές του πηνίου του ρελέ, 

δημιουργώντας έτσι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που με τη σειρά του έλκει τον μοχλό 

που είναι υπεύθυνος για την αλλαγή της κατάστασης των επαφών. 

Όσον αφορά την αντλία του νερού, αυτή είναι ένας ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 

που αυξάνει την πίεση του νερού ώστε να μπορεί να μετακινηθεί από τη μια θέση στην 

άλλη. Οι σύγχρονες αντλίες νερού χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για την 

προμήθεια νερού σε σπίτια και κτίρια, καθώς και για αντιπλημμυρικούς μηχανισμούς, και 

εφαρμόζεται ακόμη και στον βιομηχανικό τομέα. Οι βασικές αντλίες νερού, όπως αυτή 

που χρησιμοποιείται για το έργο αυτό, εφαρμόζονται συνήθως στα συστήματα άρδευσης 

με καταιονισμό του γεωργικού τομέα. 

 



 

9 Σελίδα 
 

Εικόνα 7: Ηλεκτρονόμος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Αντλία νερού 

 

Για την υλοποίηση του έργου θα χρειαστείτε το ακόλουθο υλικό: 

● Υπολογιστής/φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο 

● Καλώδια βραχυκυκλωτήρα  

● 1 κανάλι ηλεκτρονόμου  

● Μικροελεγκτής Arduino + Καλώδιο USB 

● Αντλία νερού 

Όταν συναρμολογηθεί πλήρως, το σύστημα θα μοιάζει με την παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 9: Κύκλωμα συστήματος άρδευσης 

Οι ενώσεις του ηλεκτρονόμου θα πρέπει να είναι: 

● Θετικό + έως 5V 

● Αρνητικό – προς GND 

● Η ένδειξη στο σήμα του ακροδέκτη θα πρέπει να είναι 8 

 

Αφού συνδέσετε την αντλία του νερού και τον ηλεκτρονόμο στο Arduino, αντιγράψτε και 

επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα προγραμματισμού και περάστε τον στο Arduino: 
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#define relay 8 // Sets pin 8 as relay  

void setup() { 

pinMode (relay, OUTPUT); //Declare the relay pin as Output 

} 

void loop() { 

digitalWrite(relay, HIGH); //Activate the pump 

delay (3600000); //the time we want the pump to be activated in ms 

digitalWrite(relay, LOW); //Deactivate the pump 

delay (7200000); //the time we want the pump to be desactivated in ms 

} 

 

Στο σύστημα αυτό, ο μικροελεγκτής Arduino θα χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση και την 

απενεργοποίηση της αντλίας νερού κατά τη διάρκεια ενός προκαθορισμένου χρονικού 

διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα άρδευσης θα ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιείται 

για μία ολόκληρη ώρα και να απενεργοποιείται τις επόμενες δύο ώρες.  

Κατά τον προγραμματισμό, ο χρόνος ορίζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, επομένως, για να 

ρυθμιστεί για 1 ώρα, θα πρέπει να καταχωρηθούν 3600000 χιλιοστά του δευτερολέπτου. 

Ακολουθώντας την ίδια λογική για την απενεργοποίηση στις δύο ώρες, θα πρέπει να 

καταχωρηθούν 7200000 χιλιοστά του δευτερολέπτου. 
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