
 

 

Εκτενής περίληψη ανάλυσης αγοράς 

Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα των ευφυών συστημάτων άρδευσης αυξήθηκε σημαντικά, 

αφενός λόγω της σημαντικής ανάπτυξης της σύγχρονης γεωργίας και αφετέρου λόγω της 

αυξημένης υιοθέτησής τους σε μη-γεωργικές εφαρμογές. Η συμβατικές τεχνικές άρδευσης 

εξακολουθούν να επικρατούν, ωστόσο, περίπου το 50% του νερού που αρδεύεται με συμβατικές 

μεθόδους σπαταλάται λόγω της υπεράρδευσης που προκαλείται από την αναποτελεσματικότητα 

των παραδοσιακών μεθόδων και συστημάτων άρδευσης. Μπροστά στην πρόκληση αυτή, οι 

τεχνολογίες ευφυούς άρδευσης δίνουν την απάντηση. Τα ευφυή συστήματα άρδευσης 

προσαρμόζουν τα προγράμματα άρδευσης και τους χρόνους λειτουργίας αυτόματα ώστε να 

καλύψουν τις αρδευτικές ανάγκες της βλάστησης. Ευφυείς ελεγκτές βελτιώνουν σημαντικά τις 

αποδόσεις χρήσης νερού άρδευσης. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς ελεγκτές άρδευσης που 

λειτουργούν με ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα και χρονοδιακόπτες, οι έξυπνοι ελεγκτές 

άρδευσης παρακολουθούν τις συνθήκες του εδάφους, τις καιρικές συνθήκες, την εξάτμιση και τις 

αρδευτικές ανάγκες των φυτών, και αναλύοντας αυτόματα αυτά τα δεδομένα παράγουν νέα 

προγράμματα ποτίσματος σε καθημερινή βάση. Σύμφωνα με διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα, τα 

ευφυή συστήματα άρδευσης μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 40-60% αρδευτικό νερό σε 

σχέση με ένα συμβατικό σύστημα άρδευσης. 

Το 2020, η αποτίμηση της αγοράς ευφυούς άρδευσης ήταν 873,0 εκατ. € και εκτιμάται ότι ως το 

2027 θα φθάσει τα 2.271,9 εκατ. € με CAGR 14,7%. 

Η παρούσα μελέτη της παγκόσμιας αγοράς λύσεων ευφυούς άρδευσης παρέχει λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τη δυναμική της βιομηχανίας, το μέγεθος της αγοράς, το 

ανταγωνιστικό τοπίο και τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτή η ερευνητική έκθεση κατηγοριοποιεί την 

αγορά ευφυούς άρδευσης με βάση τα υποσυστήματα, τον τύπο συστήματος και το είδος της 

εφαρμογής, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Με βάση τα υποσυστήματα, η αγορά ευφυούς άρδευσης χωρίστηκε σε ελεγκτές, αισθητήρες, 

μετρητές ροής νερού και λοιπά. Το τμήμα ελεγκτών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και 

αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία του καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Με 

βάση τον τύπο του συστήματος, η αγορά ευφυούς άρδευσης έχει ταξινομηθεί σε συστήματα 

ελεγκτών που βασίζονται στις καιρικές συνθήκες και συστήματα ελεγκτών με χρήση αισθητήρων. 

Η κατηγορία συστημάτων ελεγκτών με βάση τον καιρό κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο 

στην αγορά. Ωστόσο, τα συστήματα ελεγκτών που βασίζονται σε αισθητήρες αναμένεται να 

εμφανίσουν τον ταχύτερο ρυθμό CAGR κατά την μελετούμενη περίοδο πρόβλεψης (2021-2027). 



 

 

Με βάση την εφαρμογή, η αγορά ευφυούς άρδευσης έχει χωριστεί σε γεωργικές και μη γεωργικές 

εφαρμογές. Το τμήμα της γεωργίας διαιρείται περαιτέρω σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες 

καλλιέργειες. Ταυτόχρονα, το μη-γεωργικό τμήμα ταξινομείται σε οικιακή χρήση, χλοοτάπητες και 

αρχιτεκτονική τοπίου, γήπεδα γκολφ και λοιπά. 

Η εμφάνιση του IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) με τη σύγκλιση των πολλαπλών λειτουργιών 

ελέγχου, η αύξηση των διεθνών και εθνικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της εξοικονόμησης 

νερού, η ανάπτυξη έξυπνων πόλεων και η ανάγκη για αποτελεσματικά συστήματα άρδευσης που 

θα τροφοδοτήσουν την υιοθέτηση ευφυών ελεγκτών άρδευσης είναι μερικοί από τους βασικούς 

παράγοντες ανάπτυξης της αγοράς. Ωστόσο, η εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών άρδευσης σε 

κατακερματισμένη γη, το υψηλό τεχνολογικό κόστος, οι περιορισμένες τεχνικές γνώσεις και 

δεξιότητες μεταξύ των αγροτών, είναι μερικοί από τους παράγοντες που εμποδίζουν την 

ανάπτυξη της αγοράς. Επιπλέον, η έλλειψη τυποποίησης αναμένεται να αποτελέσει σημαντική 

πρόκληση για τους παράγοντες της αγοράς. Ωστόσο, η συνεχής πρόοδος στις τεχνολογίες 

τηλεπικοινωνίας και η ενσωμάτωση ελεγκτών και λογισμικών άρδευσης σε έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα (smartphones), αναμένεται να προσφέρουν στους παράγοντες της αγοράς 

προσοδοφόρες διόδους ανάπτυξης κατά την εξεταζόμενη περίοδο πρόβλεψης. 

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη είναι η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη, η Ασία 

και ο Υπόλοιπος Κόσμος. Το 2020, η Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς και αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία της καθ’ όλη την περίοδο πρόβλεψης. Η 

Ευρώπη βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην αγορά και αναμένεται να σημειώσει σημαντική 

ανάπτυξη κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η περιοχή της Ασίας αναμένεται να παρουσιάσει την 

ταχύτερη ανάπτυξη CAGR κατά την περίοδο πρόβλεψης. Οι υπόλοιπες περιοχές του κόσμου 

αναμένεται να παρουσιάσουν επίσης εντυπωσιακή ανάπτυξη κατά την περίοδο πρόβλεψης. 

Επιπλέον, η αγορά παγιώνεται με την παρουσία κυρίαρχων παικτών. Ωστόσο, αρκετές μικρές 

εταιρείες λειτουργούν επίσης εντός της αγοράς. Στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά στις 

εταιρίες The Toro Company, Netafim, Hunter Industries, Inc., Rain Bird Corporation, HydroPoint 

Data Systems, Rachio, Banyan Water, Inc, RainMachine, ET Water, Galcon Kfar Blum, 

Weathermatic, Skydrop, Blossom (The Scotts Miracle-Gro Company), και Delta-T. Αυτοί οι 

παράγοντες της αγοράς υιοθετούν διάφορες οργανικές και μη-όργανες στρατηγικές ανάπτυξης, 

όπως η βελτίωση προϊόντων και τα τεχνολογικά επιτεύγματα, η κυκλοφορία νέων προϊόντων, 

εξαγορές, συνεργασίες και συμφωνίες, για να βελτιώσουν τη θέση τους και να κυριαρχήσουν στην 

παγκόσμια αγορά ευφυούς άρδευσης. 



 

 

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ο Πίνακας 0-1 παρουσιάζει συνοπτικά την παγκόσμια αγορά 

ευφυούς άρδευσης. 

Πίνακας 0-1: Συνοπτική παρουσίαση της αγοράς. 

Μέγεθος αγοράς 2020: 872,9 εκατ. € 

2027: 2.271,9 εκατ. € 

CAGR (2021–
2027) 

14,7% 

Κύριοι 
παράγοντες 
ανάπτυξης της 
αγοράς 

Ανάπτυξη IoT και σύγκλιση λειτουργιών πολλαπλού ελέγχου  

Αύξηση των διεθνών και εθνικών πρωτοβουλιών για την προώθηση 

της εξοικονόμησης νερού 

Ανάπτυξη έξυπνων πόλεων και ανάγκη για αποτελεσματικά 

συστήματα άρδευσης 

Κύριες ευκαιρίες 
της αγοράς 

Συνεχής πρόοδος στις τηλεπικοινωνίες 

Ενσωμάτωση ελεγκτών άρδευσης και εφαρμογές λογισμικού σε 

smartphones 

Κύριοι 
προμηθευτές 

The Toro Company 

Netafim 

Hunter Industries, Inc. 

Rain Bird Corporation 

HydroPoint Data Systems 

 

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, η Εικόνα 0-1 παρουσιάζει γραφικά την ανάλυση ελκυστικότητας 

της αγοράς με βάση το μέγεθος, το μερίδιο το 2020 και το προβλεπόμενο CAGR κατά την περίοδο 

2021-2027. 



 

 

 

Εικόνα 0-1: Ανάλυση ελκυστικότητας της αγοράς με βάση το μέγεθος, το μερίδιο το 2020 και το προβλεπόμενο CAGR 
(διάμετρος κύκλων) κατά την περίοδο 2021-2027 για τις περιοχές με της οποίες ασχολήθηκε η παρούσα έρευνα. 
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