
 

 

Δοκιμές διαφορετικών στρατηγικών άρδευσης για τη 1η αρδευτική 

περίοδο 

Το αρδευτικό δίκτυο που σχεδιάστηκε ελέγχεται από 4 ηλεκτροβάνες που λειτουργούν από το 

σύστημα που ανέπτυξε η FINT, μετά από αποτυχία της αρχικής ανοιχτής λύσης, ανάπτυξη νέας 

γενιάς υλικού και νέα υλοποίηση λογισμικού με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και κατάλληλο για 

άμεση εμπορική αξιοποίηση. H LANDCO παρείχε τον εξοπλισμό και η τελική εγκατάσταση του 

έγινε στο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ.  

Η λήψη των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Για την 

διαδικασία της λήψης δείγματος εδάφους, πραγματοποιήθηκαν 3 επαναλήψεις ανά μεταχείριση. 

Η κοκκομετρική ανάλυση του εδάφους πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Bouyoucos και σύμφωνα 

με το τρίγωνο της μηχανικής σύστασης και ακολουθώντας την μέθοδο αντιστοίχισης, το έδαφος 

εντάσσεται στην κατηγορία του πηλοαμμώδες. Το pH του εδάφους βρέθηκε να κυμαίνεται από 

7,2 έως 8,4 το οποίο υποδεικνύει ότι το έδαφος είναι κατάλληλο, ενώ η EC ήταν σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2019-20, οι τιμές της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας δεν έφτασαν τις αναφερόμενες μέγιστες τιμές, που θα είχαν ως αποτέλεσμα την 

μείωση της βλαστικότητας και της καρποφορίας. 

Η πρώτη αρδευτική περίοδος ήταν εφικτή στο 2020. Με την παραδοχή της κάλυψης επιφάνειας 

1,5 Χ 1,5 m2 ανά δέντρο, η άρδευση αυτή αντιστοιχεί σε 1,144 m3 ανά δέντρο ή 286 lt ανά δόση 

άρδευσης. Με βάση την στοιχειομετρική άρδευση, διαμορφώθηκαν και τα ποσά άρδευσης των 

υπόλοιπων μεταχειρίσεων με την Α(100%) στα 1,144 m3, την Β(125%) στα 1,431 m3, την Γ(75%) 

στα 0,863 m3, την Δ(50%) στα 0,575 m3 και την Ε(ξερική). 

Οι φυσιολογικές μετρήσεις έδειξαν, για τη μέθοδο SPAD, ότι δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές 

στην σχετική πυκνότητα χλωροφύλλης, με τη μέθοδο φθορισμού χλωροφύλλης η ελλειμματική 

άρδευση κατά 50% της κανονικής και ξερική γραμμή μείωσαν σημαντικά το κλάσμα Fv/Fm του 

φθορισμού της χλωροφύλλης των φύλλων αλλά μόνο κατά την δεύτερη καλλιεργητική περίοδο 

(2020), το σχετικό υδατικό περιεχόμενο φύλλων (RCW) έδειξε μόνο το δεύτερο έτος η μείωση της 

άρδευσης μείωσε το RWC σε σχέση με την πλεονασματική άρδευση (125%) ενώ η ανάλυση της 

παραγωγής έδειξε ότι η πλήρης (100%) και η πλεονασματική άρδευση (125%) αύξησαν 

σημαντικά την απόδοση της ελιάς σε σχέση με την ξερική (0%). 



 

 

 

Εικόνα 0.1 Αρδευτικές ζόνες πειραματικού ελαιώνα 


