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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

1) Γενικά στοιχεία               Σελ. 2 

 

2) Κατάλληλα συστήματα άρδευσης       Σελ. 3 

 

3) Ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας σε νερό       Σελ. 3 

 

4) Συστήματα άρδευσης και εφαρμογή προγραμμάτων άρδευσης στη καλλιέργεια της ελιάς   

                               Σελ. 4 

5) Πρακτικές για την ορθολογική διαχείριση των αρδευτικών νερών 

                Σελ.  5 

6) Συμπεράσματα                                  Σελ.  8 

7) Φωτογραφικό υλικό                          Σελ.  9       

 

Στην εκπαιδευτική ενότητα για την άρδευση στην καλλιέργεια της ελιάς τα θέματα που θα 

αναπτυχθούν είναι:   

 

 Παρατήρηση και αναγνώριση αναγκών άρδευσης 

 Επίδειξη τεχνικών και μέσων προσδιορισμού χρόνου άρδευσης  

 Επίδειξη χρήσης συστημάτων άρδευσης που εξοικονομούν νερό 

 Χρήση συστημάτων άρδευσης με στόχο την εξοικονόμηση νερού  

 

Σκοπός της δράσης της εκπαίδευσης είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας σε 

ότι αφορά τα σημαντικά προβλήματα της άρδευσης στην ελαιοκαλλιέργεια και η διαχείριση 

αυτών,  με το μικρότερο δυνατό κόστος, τόσο οικονομικό, όσο και οικολογικό.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ελιά θεωρείται καλλιέργεια ανθεκτική στην έλλειψη του 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. Τα περισσότερα ελαιόδεντρα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας καλλιεργούνται στις 

ζώνες με βροχοπτώσεις που κυμαίνεται από 200-800 mm ετησίως. Όταν οι βροχοπτώσεις είναι 

λίγες και κατανέμονται κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα, και οι βροχοπτώσεις της άνοιξης 

και του καλοκαιριού είναι υψηλές, η παραγωγή βλαστών και καρπών είναι ελάχιστη και το 

φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας έντονο, με αποτέλεσμα η μέση παραγωγικότητα του ελαιώνα 

να είναι 1-2 κιλά λάδι ανά ελαιόδεντρο. 

Σε πειράματα που έγιναν στη Μεσσαρά της Κρήτης εφαρμόστηκαν 400-900 m3 νερό ανά στρέμμα 

με σταγόνες την αρδευτική περίοδο (Μάιος-Οκτώβριος) και επιτεύχθηκε αύξηση στην παραγωγή 

καρπού της Κορωνέικης κατά 30-52 %, ενώ με εφαρμογή 350 m3 νερό ανά στρέμμα μέχρι το Μάιο 

επιτεύχθηκε αύξηση στην παραγωγή καρπού κατά 37 % (Μιχελάκης, 1981). Η παραγωγή του 

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, την 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 

στερηθούν το νερό, γεγονός που προκαλεί ανθόπτωση και μείωση της παραγωγής. Η άρδευση 

βελτιώνει τη βλάστηση, μειώνει την ένταση της παρενιαυτοφορίας, μειώνει το ποσοστό ατελών 

ανθέων (από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία αποδείχθηκε ότι σε ξηρικό ελαιώνα τα 

άγονα άνθη ήταν σε ποσοστό 53% ενώ σε αρδευόμενο το ποσοστό των άγονων ανθέων ήταν 

μόλις 8%), βελτιώνει την καρπόδεση και ανάπτυξη του καρπού και, όταν γίνεται ορθά, διατηρεί 

την ελαιοπεριεκτικότητα σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στην ελαιοποιήσιμη ποικιλία της Κορωνέικης, 

η αύξηση παραγωγής ελαιολάδου σε επίπεδο ελαιώνα, λόγω της άρδευσης με σταγόνες, έφτασε 

στο 30-58% ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και την κατάσταση των ελαιοδέντρων 

(Chartzoulakis et al.,1992).  

 

1) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
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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 αυτά γίνεται 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 (διάγραμμα 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. 

Κατά την επιλογή της συστήματος άρδευσης πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον οι 

παρακάτω παράγοντες: 

 Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να μην αρδεύουν με κατάκλιση ή με αυλάκια σε 

ελαιώνες με κλίση πάνω από 3% 

 Το ανάγλυφο του εδάφους. Σημειώνεται ότι η κλίση του εδάφους δεν εξετάζεται 

στην περίπτωση της στάγδην άρδευσης. 

 Η ποσότητα νερού που είναι διαθέσιμη για πότισμα και η αποτελεσματικότητα 

αξιοποίησής του με την εκάστοτε μέθοδο. 

 Το κόστος εγκατάστασης δικτύου άρδευσης 

Συνιστάται η Στάγδην άρδευση ως πρώτη επιλογή. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί η 

συχνότητα, η διάταξη και η παροχή των σταγόνων, ανάλογα με την διηθητικότητα και την 

υδατοϊκανότητα του εδάφους. Προτείνεται η χρήση σταλακτήρων παροχής 3 – 6 lt/ώρα 

κατανεμημένων σε μονή ή διπλή γραμμή άρδευσης. 

 

2) 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 (διάγραμμα 2). 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.  
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3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Για τη σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων άρδευσης πρέπει απαραίτητα το σύστημα 

άρδευσης να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σωστά, έτσι ώστε να είναι εφικτό να 

πραγματοποιείται ο απαραίτητος έλεγχος  της άρδευσης.  

Για τον έλεγχο της άρδευσης χρησιμοποιούνται διάφορα βοηθητικά όργανα, όπως είναι ο 

υδρομετρητής, τα τενσιόμετρα και τα πιεσόμετρα. Με τον υδρομετρητή μπορούμε να 

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

τενσιόμετρα να ελέγξουμε τη κατάσταση της εδαφικής υγρασίας στην περιοχή του 

ριζοστρώματος των δέντρων και να καθορίσουμε τη συχνότητα άρδευσης. 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Η συχνότητα της άρδευσης καθορίζεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού, με 

στόχο να υπάρχει επάρκεια υγρασίας στο έδαφος στις πιο κρίσιμες περιόδους για την 

καλλιέργεια. Η ποσότητα του νερού σε κάθε άρδευση ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του 

εδάφους (περατότητα) και το μέγεθος των δένδρων. 

 Η συχνότητα άρδευσης πρέπει να αξιολογείται παράλληλα με την δόση άρδευσης ως εξής : 

1. Στα αμμώδη εδάφη πρέπει να γίνονται συχνά αρδεύσεις με λιγότερο κάθε φορά 

νερό. 

2. Στα αργιλώδη εδάφη πρέπει να γίνονται λιγότερες αρδεύσεις με περισσότερο κάθε 

φορά νερό. 

3. Σε εδάφη με μέση σύσταση ο αριθμός των αρδεύσεων καταλαμβάνει ενδιάμεση 

θέση μεταξύ των αριθμών που αντιστοιχούν στις δύο ακραίες περιπτώσεις. 

Η μέρα που πρέπει να ποτιστούν οι ελαιώνες προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια με την 

βοήθεια ειδικών οργάνων (τενσίομετρα, ηλεκτρόμετρα), όπου αυτό είναι πρακτικά εφαρμόσιμο.   

Σε αντίθετη περίπτωση, η ακριβής μέρα εφαρμογής του νερού άρδευσης μπορεί να 

προσδιοριστεί πρακτικά από την ύπαρξη συμπτωμάτων μαράνσεων στα φύλλα ορισμένων 

ζιζανίων το πρωί (π.χ. μολόχα) και από το χαμηλό επίπεδο εδαφικής υγρασίας των εδαφών των 

ελαιώνων, το οποίο αποδεικνύεται ως εξής:  

1. Αμμώδη εδάφη: Ξηρή εμφάνιση των εδαφών και δεν διατηρείται το σχήμα τους 

όταν πιεστούν με το χέρι. 
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2. Ελαφριάς σύστασης εδάφη: Ξηρή εμφάνιση των εδαφών. Όταν πιεστούν στο χέρι 

μπορεί να σχηματισθούν ασθενής «μπάλες» χώματος, οι οποίες σπάνια διατηρούνται. 

3. Μέσης σύστασης εδάφη: Δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη υγρασίας και μπορεί να 

σχηματιστούν ασθενής «μπάλες», κάτω από πίεση, αλλά διατηρούν ακόμη «ψιχουλώδη» 

σύσταση. 

4. Βαριά εδάφη: Σχηματίζονται ασθενής «μπάλες», οι οποίες συνήθως σπάνε ή 

διατηρούν «ψιχουλώδη» σύσταση. Ενδέχεται να μείνουν υπολείμματα επί των δακτύλων. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΞΗΡΙΚΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 

Σε ελαιώνες οι οποίοι δεν αρδεύονται επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό, θα πρέπει να 

γίνονται οι παρακάτω εργασίες ώστε να γίνεται εξοικονόμηση νερού. 

 Να μην αφήνονται ζιζάνια στον ελαιώνα ώστε να αποφευχθεί η απώλεια του 

νερού από αυτά. Η καταστροφή των ζιζανίων θα πρέπει να γίνεται νωρίς με θερισμό, με 

ζιζανιοκτόνα ή με καλλιέργεια του εδάφους. 

 Να ρυθμίζεται με το κλάδεμα η κόμη των δένδρων ώστε τα δένδρα να μην 

υποφέρουν από την έλλειψη του νερού άρδευσης. 

 Να ρυθμίζεται η ποσότητα και ο χρόνος εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων 

ώστε να μην δημιουργούνται από αυτά συνθήκες στρες στις ρίζες. 

 

4) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 

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 80% των 

υδάτινων πόρων. 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 m3/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. 
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4α) ΑΙΤΙΑ ΜΗ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 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): 

1. 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. 

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

3. Η αφαίρεση των οργάνων ρύθμισης της πίεσης και μέτρησης της παροχής στα 

δίκτυα υπό πίεση. 

4. Η εμπειρική εφαρμογή του νερού στον αγρό. 

 

4β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 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 των απωλειών του 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. 

 

4γ) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών επιφανειακού και υπόγειου υδατικού 

δυναμικού σε σχέση με την καταλληλότητά του για άρδευση 

 Συνεχής έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού άρδευσης και 

 Αξιολόγηση αυτών. 
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 Ιδιαίτερη προσοχή στα διακρατικά νερά. 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων και επεξεργασία αυτών  

 Διάχυση πληροφορίας. 

 

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. 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 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 και του λιπάσματος αλλά και στην παραγωγή ικανοποιητικής ποσότητας και 

καλής ποιότητας ελαιοκάρπου και ελαιολάδου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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Διάγραμμα 1. Διαβροχή του εδάφους από το σταλλάκτη ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους 
 

 
Διάγραμμα 2. Σχέση βάθους ριζοστρώματος και απορρόφησης νερού  
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Φωτογραφία 1. Διάβρωση εδάφους σε ελαιώνα 

 
 
 

 
Φωτογραφία 2. Κεφαλή συλλογικής άρδευσης ελιάς 
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Φωτογραφία 3. Κεφαλή συλλογικής άρδευσης ελιάς 

 

 
Φωτογραφία 4. Συλλογή βρόχινου νερού για άρδευση ελιάς 
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Φωτογραφία 5. Άρδευση ελιάς με σταγόνα 

  
 

Φωτογραφία 6. Στάγδην άρδευση ελαιώνα με μονή (αριστερά) και διπλή γραμμή άρδευσης 
(δεξιά)  

 

 
Φωτογραφία 7. Συρρίκνωση καρπών και συστροφή φύλλων ελιάς αποτέλεσμα της έλλειψης 

νερού    


