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παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε
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ΠΕΤΕΠ

Άρδευση φυτών

1.

10-06-02-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚA
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και της
µεθοδολογίας άρδευσης των φυτών, µε τρόπο ώστε τα φυτά να αρδεύονται µε την αναγκαία
ποσότητα νερού και στη σωστή συχνότητα, µε σκοπό την επιβίωση και την ανάπτυξή τους.

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ EΡΓΑΣΙΕΣ
-

2.

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΝΕΡΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Η ποιότητα του νερού που χρησιµοποιείται για άρδευση ελέγχεται µε αναλύσεις σε ειδικά
εργαστήρια. Τα εργαστήρια θα πρέπει να ελέγχουν τις παρακάτω παραµέτρους, όπως
αναφέρονται στους Πίνακες 2.1 και 2.2.
Πίνακας 2.1. Παράµετροι αξιολόγησης νερών άρδευσης
α/α

Παράµετροι

1.

pH

2.

Ηλεκτρική αγωγιµότητα

3.

Χλωριόντα

4.

Θειϊκά

5.

Βαθµός αλκαλίωσης

6.

Σχέση προσροφηµένου νατρίου (Νa)

7.

Υπολειπόµενο νάτριο (Na)

8.

Μαγνήσιο (Μg)

9.

Ασβέστιο (Ca)

10.

Ανθρακικά (CO3-)

11.

Όξινα ανθρακικά
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Πίνακας 2.2. Επιπλέον παράµετροι αξιολόγησης νερών άρδευσης που προέρχονται από βιολογικό καθαρισµό
α/α

Παράµετροι

12.

∆ιαλυµένο Οξυγόνο

13.

Βιολογικά απαιτούµενο οξυγόνο (BOD 5)

14.

Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD)

Η αξιολόγηση του αρδευτικού νερού και η ποιοτική του κατάταξη θα γίνεται µε µία από τις
παρακάτω µεθόδους:
-

Σύµφωνα µε το εργαστήριο Αλατότητας των ΗΠΑ (1954).

-

Σύµφωνα µε τη µέθοδο Chrisansen – Olsen (1977).

-

Κατά Awers (1977).

Απαιτείται επίσης εργαστηριακός έλεγχος για τις αιωρούµενες ουσίες, άλγη, άµµο κ.λπ., που
ενδεχοµένως µπορούν να προκαλέσουν αποφράξεις στους σταλάκτες.

2.2. ΥΛΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ
Για όλα τα υλικά του δικτύου άρδευσης (σωλήνες, βαλβίδες, σταλάκτες κ.λπ.) βλέπε ΠΕΤΕΠ 10-0801-00 ∆ΙΚΤΥΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3.1. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
3.1.1.

Άρδευση µε κατάκλιση

Η µέθοδος έγκειται, στην κατάκλιση επιφάνειας µέσω προκατασεκυασµένων ή χωµάτινων
αυλάκων. Απαιτεί µεγάλες ποσότητες νερού και δε χρησιµοποιείται πλέον στα καλλωπιστικά φυτά.

3.1.2.

Άρδευση µε παροχές

Κάθε φυτό ποτίζεται ξεχωριστά µε πλαστικό σωλήνα (λάστιχο) από τεχνίτη άρδευσης, ο οποίος
γεµίζει τη λεκάνη άρδευσης κάθε φυτού κατά σειρά. Είναι µέθοδος µεγάλου κόστους εφαρµογής.

3.1.3.

Άρδευση µε βυτίο

Είναι η ίδια µε την άρδευση µε παροχές, µε τη διαφορά ότι το νερό προέρχεται από βυτιοφόρο
αυτοκίνητο, που ακολουθεί τον τεχνίτη που ποτίζει τα φυτά. Το κόστος είναι πολύ µεγάλο και
χρησιµοποιείται µόνο όταν έχει υποστεί ζηµιές το δίκτυο ή υπάρχει παροδική έλλειψη νερού στη
συγκεκριµένη περιοχή.

3.1.4.

Άρδευση στάγδην

Αποτελεί την οικονοµικότερη µέθοδο ποτίσµατος των φυτών. Το πότισµα γίνεται µε σταλάκτες,
µέσω σωληνωτού δικτύου ποτίσµατος, κατανεµηµένου σε όλες τις θέσεις των φυτών.

3.2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Συνήθως για τις Ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες το πότισµα ξεκινάει τον Απρίλη και τελειώνει
τέλος Οκτωβρίου. ∆εν αποκλείεται όµως, σε περίπτωση ξηρικού χειµώνα, να απαιτηθούν λίγες
αρδεύσεις και κατά την περίοδο του χειµώνα.
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3.3. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση έκθεση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα εργασιών
συντήρησης των φυτών, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η άρδευση των φυτών.

3.4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος θα ερευνά την επιφάνεια των φυτών και θα αποµακρύνει τυχόν υπάρχοντα σκουπίδια
που καλύπτουν το δίκτυο. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ποτίσµατος ο Ανάδοχος θα ελέγχει το
αρδευτικό σύστηµα στην αρχή της περιόδου άρδευσης και θα επισκευάζει τυχόν ζηµιές που έχει
υποστεί το δίκτυο.

3.5. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Πριν την έναρξη των εργασιών ελέγχονται οι κλιµατολογικές συνθήκες. ∆εν πρέπει να διενεργείται
άρδευση όταν υπάρχει παγετός ή όταν το χώµα είναι πολύ βρεγµένο (κορεσµένο σε νερό).

3.6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Η διάρκεια και η συχνότητα άρδευσης του φυτού µε τη στάγδην άρδευση εξαρτάται από τον τύπου
του φυτού, και συγκεκριµένα:
-

Από το είδος του φυτού

-

Από το µέγεθος του φυτού

-

Από τη σύσταση του εδάφους (άργιλος, άµµος, πηλός)

-

Από την εποχή (το χειµώνα -που τα φυτά βρίσκονται σε λήθαργο- απαιτούν λιγότερες
ποσότητες νερού από ότι το καλοκαίρι)

-

Από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (θερµοκρασία, άνεµος, ηλιοφάνεια κ.λ.π.)

Ο µέσος όρος αναγκών σε νερό, τους καλοκαιρινούς µήνες, για µέσης σύστασης εδάφη και για
φυτά ηλικίας µέχρι 3 ετών, έχει προσδιοριστεί σε 3-4 lt νερό ανά ηµέρα για τους θάµνους και σε 6-8
lt ανά ηµέρα για τα δένδρα. Εποµένως, µε σταλάκτη παροχής 4 lt και διάρκεια ποτίσµατος 3 ώρες,
η άρδευση επαναλαµβάνεται κάθε τρείς ηµέρες.

3.7. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
3.7.1.

Άρδευση µε παροχές

Για την εφαρµογή της µεθόδου αυτής απαιτείται να υπάρχουν παροχές κάθε 100 µέτρα µε
σφαιρικούς διακόπτες ½’ ή ¾’ ή 1’ . Το λάστιχο άρδευσης θα είναι µήκους µέχρι 50 µέτρων και
διατοµής αναλόγου της παροχής (½’ ή ¾’ ή 1’ ). Όταν ποτιστούν όλα τα φυτά σε ακτίνα 50 µέτρων
από την παροχή, µετακινείται ο σωλήνας στην επόµενη παροχή και επαναλαµβάνεται η ίδια
εργασία.

3.7.2.

Άρδευση µε βυτίο

Είναι ίδια µε την άρδευση µε παροχές, µε τη διαφορά ότι το νερό προέρχεται από βυτιοφόρο
αυτοκίνητο που ακολουθεί τον τεχνίτη που ποτίζει τα φυτά.
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3.7.3.

Άρδευση στάγδην

Ο κάθε σταλλάκτης, ενσωµατωµένος ή καρφωτός, αποδίδει την ποσότητα νερού που έχει
σχεδιαστεί για τη συγκεκριµένη θέση.
-

Εάν η άρδευση γίνεται µε αυτόµατο άνοιγµα των βαλβίδων (χρήση προγραµµατιστή
άρδευσης), τότε ο τεχνίτης της άρδευσης (έχοντας µαζί του το πρόγραµµα λειτουργίας των
βαλβίδων) επιθεωρεί τους χώρους στους οποίους είναι ανοικτές βαλβίδες άρδευσης και ελέγχει
τους σταλλάκτες και τους σωλήνες και εάν γίνεται κανονικά το πότισµα. Επιδιορθώνει επί
τόπου µικρές βλάβες, όπως αντικατάσταση σταλλακτών, σύνδεση τριτεύοντος δικτύου,
συµπλήρωση τµηµάτων δικτύου κ.λ.π. Επίσης σηµειώνει τις µεγαλύτερες βλάβες, που για την
επισκευή τους απαιτείται διακοπή της παροχής (πχ. βλάβη σε αγωγό µεταφοράς, βαλβίδα
κλπ).
Η επισκευή γίνεται όταν το δίκτυο δεν έχει νερό. Σε περίπτωση διαρροών νερού από βλάβη του
δικτύου, διακόπτεται άµεσα η παροχή και αποκαθίστατι η βλάβη.

4.

-

Εάν η άρδευση γίνεται µε χειροκίνητη λειτουργία ανοίγµατος των βαλβίδων, ο τεχνίτης της
άρδευσης ανοίγει τις βαλβίδες σύµφωνα µε το πρόγραµµα ποτίσµατος. Οι υπόλοιπες εργασίες
είναι ίδιες µε αυτές της παραπάνω παραγράφου.

-

Εάν η άρδευση γίνεται στάγδην και χρήση βυτίου για παροχή νερού τότε ο τεχνίτης της
άρδευσης καθοδηγεί τις µετακινήσεις του βυτιοφόρου.

-

Εάν η άρδευση γίνεται στάγδην και χρήση βυτίου για γέµισµα δεξαµενής, τότε ο τεχνίτης
της άρδευσης,πέραν των ανωτέρω φροντίζει και για το γέµισµα των δεξαµενών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα στοιχεία που συγκεντρωτικά δηµιουργούν την έννοια της περαιωµένης εργασίας της άρδευσης
του φυτού είναι η καλή κατάσταση των φυτών από πλευράς ποτίσµατος.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών της άρδευσης γίνεται ανά φυτό και αριθµό επαναλήψεων για κάθε µία
από τις παρακάτω µεθόδους άρδευσης:
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•

Άρδευση µε παροχές.

•

Άρδευση µε βυτίο.

•

Άρδευση στάγδην µε χρήση προγραµµατιστή άρδευσης.

•

Άρδευση στάγδην χωρίς χρήση προγραµµατιστή άρδευσης.

•

Άρδευση στάγδην και χρήση βυτίου για παροχή νερού.

•

Άρδευση στάγδην και χρήση βυτίου για το γέµισµα δεξαµενής.
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