
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ελληνική Δημοκρατία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

 Ίδρυμα Ηπείρου

Αρδεύσεις 
 (Θεωρία)

 

Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης 

 Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης



1.  

Η έννοια της άρδευσης 
 

 

1.1.  Γενικά 

Άρδευση ονομάζεται γενικά η εφαρμογή νερού στο έδαφος για την εξασφάλιση της 

απαραίτητης υγρασίας για την ανάπτυξη των καλλιεργειών.  

Με ευρύτερη έννοια, η άρδευση νοείται ως η χορήγηση νερού στο έδαφος για την 

πραγματοποίηση μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω επιδιώξεις:  

α) Εξασφάλιση της απαραίτητης υγρασίας που χρειάζονται οι καλλιέργειες να 

αναπτυχθούν.  

β) Εξασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης των καλλιεργειών σε περιπτώσεις περιόδων 

ξηρασίας μεγάλης διάρκειας.  

γ) Διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας στο έδαφος και στον αέρα για τη δημιουργία 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των καλλιεργειών.  

δ) Απόπλυση, ή διάλυση, των αλάτων που υπάρχουν μέσα στο έδαφος.  

ε)  Ελάττωση των κινδύνων διάβρωσης του εδάφους. 

στ) Δημιουργία μαλακού εδάφους για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των καλλιεργειών.  

Η συστηματική, επομένως, εφαρμογή των αρδεύσεων, έχει μεγάλη σημασία στη 

γεωργία και μπορεί να αυξήσει κατά πολύ τη γεωργική παραγωγή γιατί δίνει τη 

δυνατότητα να εφαρμοστεί εντατική γεωργική και γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση.  

Για την συστηματική εφαρμογή των αρδεύσεων πρέπει να είναι γνωστή ποιά σχέση 

υπάρχει ανάμεσα στο φυτό, στο νερό και στο έδαφος το οποίο θα αρδευτεί, για να 

προκύψουν τα καλύτερα αποτελέσματα από τα καλλιεργούμενα φυτά.  

Δεν είναι αρκετό να κατασκευάζονται αρδευτικά δίκτυα για να οδηγηθεί το νερό όπως 

- όπως στο χωράφι, ώστε να δροσιστούν τα φυτά που διψούν.  

Ο κάθε αρδευτής πρέπει να ξέρει καλά τα εξής:  

α). Τί γίνεται όταν το νερό περνά μέσα από το έδαφος του χωραφιού.  

Πόσο γρήγορα, ή αργά, κινείται το νερό προς τα κάτω.  

Πόσο βαθιά  πηγαίνει.  

Τί γίνεται όταν συναντά ένα αδιαπέρατο στρώμα.  



Πόσο γρήγορα και πόσο μακριά πηγαίνει το νερό προς τα πλάγια και πώς 

αποθηκεύεται.  

Πώς ξηραίνεται το χώμα.  

  

β).  Πώς αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα κάθε φυτού σ' ένα αρδευόμενο χωράφι.  

Πού πηγαίνουν οι ρίζες κάθε φυτού ανάλογα με το έδαφος και το υπέδαφος.  

Πόσο βαθιά πηγαίνουν, που σταματούν και γιατί.  

Τί συμβαίνει στις ρίζες, και γενικά στα φυτά, όταν το έδαφος είναι ξηρό, ή όταν συνα-

ντούν αδιαπέρατο στρώμα, ή όταν περνούν από έδαφος που έχει άλατα.  

Πώς χρησιμοποιούν οι ρίζες των φυτών το εδαφικό νερό και γενικά πώς συμπεριφέρο-

νται τα φυτά με το ριζικό τους σύστημα ανάλογα με το έδαφος και το νερό, τόσο αυτό 

που υπάρχει μέσα σ' αυτό, όσο και με αυτό που του προσφέρεται με τις αρδεύσεις, ή 

και τις βροχές.  

γ). Πόσο νερό, κάθε πότε, και πώς πρέπει να οδηγείται και να δίνεται στα φυτά για να ανα-

πτυχθούν, όσο καλλίτερα μπορούν, και να δώσουν την καλύτερη κατά στρέμμα 

παραγωγή.  

Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρείται να δοθεί απάντηση στη συνέχεια, με σκοπό να 

υποδειχθεί στους μελετητές, τους κατασκευαστές και  τους χρήστες των αρδευτικών 

δικτύων ο τρόπος, με τον οποίο θα σκέπτονται και θα αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα 

προβλήματα των αρδεύσεων, ο πιο ενδεδειγμένος και οικονομικός τρόπος κατασκευής των 

αρδευτικών έργων, και ο σωστός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα αξιοποιείται το νερό 

στις αρδευόμενες καλλιέργειες. 

1.2.  Η σημασία των αρδεύσεων στη γεωργία 

Κατά την άρδευση, εκείνο που έχει αξία είναι να δίνεται στα φυτά τόσο νερό, όσο 

χρειάζονται για να δώσουν την πιο καλή παραγωγή με τον πιο οικονομικό τρόπο.  

Το λίγο νερό θα προκαλέσει μείωση  της παραγωγής   που μπορούν να δώσουν τα 

φυτά.  

Το πολύ νερό πάλι, θα μειώσει την παραγωγή τους και θα χρειαστεί να γίνει 

αποστράγγιση του αγρού για να απομακρυνθεί το πλεονάζον νερό. Όταν δίνεται στο χωράφι 

περισσότερο νερό από όσο πρέπει και το έδαφος έχει άλατα, τα άλατα θα ανεβούν στην 

επιφάνεια και θα προξενήσουν μεγάλη ζημιά στα φυτά.  

Για να γίνει μία καλή άρδευση, πρέπει να είναι γνωστή ποιά σχέση υπάρχει μεταξύ του 

εδάφους, του νερού και του φυτού ανάλογα με το κλίμα της κάθε περιοχής σύμφωνα με το 

οποίο προσαρμόζονται οι καλλιέργειες. Η απόδοση μίας καλλιέργειας εξαρτάται και 

ποικίλλει ανάλογα με τις διάφορες σχέσεις και συνδυασμούς του εδάφους, του νερού και 

του κλίματος. 



 Και το μεν κλίμα δεν είναι δυνατό να μεταβληθεί  και πολύ με εξαίρεση τις 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες στις οποίες η επέμβασή μας στην διαμόρφωση των 

επιθυμητών κλιματολογικών συνθηκών είναι κυρίαρχη και καθοριστική.  

Όμως το έδαφος, το νερό και οι καλλιέργειες, μπορούν να μεταβληθούν και τεθούν 

κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου.  

Για να πραγματοποιηθεί μια καλή άρδευση χρειάζεται δουλειά και πρέπει ο κάθε 

καλλιεργητής να μάθει και να ξέρει πάντοτε τι έδαφος έχει το κτήμα του, ποιές 

καλλιέργειες πρέπει να βάλει, τί νερό θα δώσει, πότε θα το δώσει και πώς θα το δώσει.  
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