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Tα συστήματα άρδευσης στην περμακουλτούρα1
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 υγρασίας για τις καλλιέργειες, με στόχο τη μεγιστοποίηση της

παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση του κόστους για τον παραγωγό.



Τα πλεονεκτήματα της χρήσης συστημάτων 

άρδευσης 
1.1

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

ποσοτήτων νερού για πότισμα σύμφωνα με τις ανάγκες που απαιτούνται για τη φωτοσύνθεση των φυτών. Τα

πλεονεκτήματα της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων άρδευσης είναι:

● Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην

εφαρμογή νερού σε όλη την επιφάνεια της γης, 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·



Τα πλεονεκτήματα της χρήσης συστημάτων 

άρδευσης 
1.1

● Πιο ακριβής προγραμματισμός των ωρών

και μετατοπίσεων ποτίσματος.

● Δυνατότητα αυτόματου ποτίσματος κατά τη

διάρκεια της νύχτας χωρίς την ανάγκη

παρακολούθησης.

● Επαρκής κάλυψη των αρδευτικών αναγκών

ακόμη και στα πιο ξηρά μέρη και στις πιο

ξηρές εποχές.



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:

● Επιφανειακή άρδευση

● Άρδευση με καταιονισμό

● Στάγδην άρδευση

● Τριχοειδής άρδευση

2 Μέθοδοι άρδευσης



Η επιφανειακή άρδευση, γνωστή και ως άρδευση με

κατάκλιση λόγω της δράσης της βαρύτητας είναι η αρχαιότερη

και πιο διαδεδομένη μέθοδος άρδευσης παγκοσμίως. 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 βαρύτητας ενόσω το νερό παρακρατείται στην

επιφάνειά του.

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.

2 Μέθοδοι άρδευσης



Η τοπική ή στάγδην άρδευση βασίζεται στην αρχή της

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 σωληνώσεων και εφαρμόζεται με

πολύ χαμηλή πίεση.

Η τριχοειδής άρδευση χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή

νερού απευθείας ή κάτω από τις ρίζες των φυτών. Στον

σύστημα άρδευσης αυτό, εγκαθίσταται ένα σύστημα

σωληνώσεων κάτω από το έδαφος σε βάθος συνήθως μεταξύ

5 και 50 εκατοστών, έτσι ώστε το νερό να ανέρχεται στις ρίζες

των καλλιεργειών με τριχοειδή άνοδο.

2 Μέθοδοι άρδευσης



Aνάπτυξη ενός συστήματος άρδευσης με 

μικροελεγκτή Arduino

3

Ένα αυτόματο σύστημα άρδευσης είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο καθίσταται δυνατή η

αυτοματοποίηση του ποτίσματος μιας φυτείας, η οποία είναι πολύ πρακτική εφαρμογή στην έξυπνη

γεωργία.

Η ανάπτυξη ενός βασικού συστήματος αυτόματης άρδευσης με μικροελεγκτή Arduino είναι μια εύκολη

διαδικασία με πολύ πρακτικές εφαρμογές.



Aνάπτυξη ενός συστήματος άρδευσης με 

μικροελεγκτή Arduino

3

Για την υλοποίηση του έργου θα χρειαστεί το ακόλουθο υλικό:

∙ Υπολογιστής/φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο

∙ Καλώδια βραχυκυκλωτήρα

∙ 1 κανάλι ηλεκτρονόμου

∙ Μικροελεγκτής Arduino + Καλώδιο USB

∙ Αντλία νερού



Aνάπτυξη ενός συστήματος άρδευσης με 

μικροελεγκτή Arduino

3

Ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται

στο φύλλο εργασίας για να κάνετε τις

απαραίτητες ενώσεις και καταχωρήστε τον

κώδικα στην πλατφόρμα του Arduino για να

έχετε μια όσο το πιο δυνατό ολοκληρωμένη

εμπειρία του έργου.
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