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Σύνοψη αρδευτικής περιόδου 2016 
 

Συμμετοχή στην εκδήλωση e-farmer που οργάνωσε η COMPO HELLAS 
στο πλαίσιο της Agrotica 2016 

 
 
Η προετοιμασία για την αρδευτική περίοδο ξεκίνησε και 
για το IRMA από νωρίς το 2016. Η πρώτη εκδήλωση 
στην οποία συμμετείχε η ομάδα του IRMA ήταν το e- 
Αγρότης 2016 το οποίο οργάνωσε η COMPO HELLAS 
το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο της 
Agrotica 2016, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια 
έκθεση γεωργικής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Η COMPO 
ως η εταιρεία που πρώτη εδώ και χρόνια έχει επενδύσει 
προς την κατεύθυνση αυτή µε τη δημιουργία του 
COMPO EXPERT HELLAS APPLICATION, επέλεξε να 
παρουσιάσει αξιόλογες δημιουργίες που είναι ήδη στην 
υπηρεσία του σύγχρονου αγρότη ή έχουν πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον. 
Μεταξύ αυτών ήταν και το IRMA_SYS. Περισσότερα στο: http://www.irrigation-
management.eu/communication/events-and-media#event55  

WATERinMARCH 2016! 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οργανώθηκε από την ομάδα του IRMA το 
WATERinMARCH!. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο τέλος Μαρτίου (εορτασμός 
παγκόσμιας ημέρας νερού και λίγο πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου για την 
Ελλάδα). Για το 2016 ήταν αφιερωμένη στην άρδευση του ακτινιδίου, μιας δυναμική 
καλλιέργειας για την πεδιάδα της Άρτας όπου και βρίσκεται σε λειτουργία το 
IRMA_SYS. Περισσότερα από 200 άτομα παρακολούθησαν την κεντρική εκδήλωση 
που οργανώθηκε σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου 
και το Επιμελητήριο Άρτας. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η παρουσίαση σχετικά με 
θέματα άρδευσης σε μαθητές και η εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού σε 
σχολείο της περιοχής το οποίο και είχε κερδίσει στο σχετικό σχολικό διαγωνισμό. 
 

  
Οι εκδηλώσεις του 2016, είχαν διάρκεια 2 ημερών και δεν θα ήταν δυνατό να 
πραγματοποιηθούν χωρίς τις ευγενικές χορηγίες, με κυριότερες αυτών των: 
Scientact, η Palaplast, COMPO HELLAS, KOLIOS FRUIT και PROTYPON. 

http://www.compo-expert.com/gr/home.html
http://agrotica.helexpo.gr/
http://www.compo-expert.com/gr/mobile-application.html
http://arta.irrigation-management.eu/
http://www.irrigation-management.eu/communication/events-and-media#event55
http://www.irrigation-management.eu/communication/events-and-media#event55
http://www.irrigation-management.eu/communication/water-in-march
http://arta.irrigation-management.eu/
http://www.teiep.gr/
http://www.e-artas.gr/arta/shared/index.jsp?context=101&js=1
http://www.scientact.com.gr/
http://www.palaplast.gr/
http://www.compo-expert.com/gr/kalliergeies.html
http://www.koliosfruit.gr/
http://protypon.eu/


Efficient Irrigation Management - IRMA 
 

 

5 

Περισσότερες πληροφορίες και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στο: 
http://www.irrigation-management.eu/communication/water-in-march#WM2016. 
 

  
 

 
 

Συντήρηση του δικτύου των αγρομετεωρολογικών σταθμών και 
παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου γινόταν παρατήρηση των 
μετεωρολογικών δεδομένων καθώς και συντήρηση του δικτύου των μετεωρολογικών 
σταθμών του IRMA_SYS. Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, τοποθετήθηκαν δύο αισθητήρες μέτρησης υγρασίας της 
επιφάνειας των φύλλων.    
 

  
 
Παράλληλα συνεχίστηκε η καλή συνεργασία με το meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθήνας) με την αλλαγή θέσης του μετεωρολογικού σταθμού Κομποτίου καθώς και η 
συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, το Δήμο 
Νικολάου Σκουφά και το ΚΠΕ Αράχθου με την online πλέον προβολή του 
μετεωρολογικού σταθμού Κόπραινας.  
 

http://www.irrigation-management.eu/communication/water-in-march#WM2016
http://system.irrigation-management.eu/
http://arta.irrigation-management.eu/
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/134-ioannina
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/134-ioannina
http://meteo.gr/meteoplus/index.cfm
http://penteli.meteo.gr/stations/kompoti/
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
http://www.nskoufas.gr/index.php?lang=en
http://www.nskoufas.gr/index.php?lang=en
http://kpe-arach.art.sch.gr/joomla34/
http://penteli.meteo.gr/stations/kopraina/
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Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για τους αναγνώστες του IRMATimer θα μπορούσε 
να είναι και η αποκατάσταση ενός παλιού μετεωρολογικού σταθμού που βρέθηκε 
εγκαταλειμμένος στη πεδιάδα της Άρτας κατά τη διάρκεια του έργου IRMA. Αυτός 
αποτελεί και ένα τμήμα της ιστορίας καταγραφής των μετεωρολογικών δεδομένων 
της μεγαλύτερης πεδιάδας της Ηπείρου, στην οποία σήμερα μόνο το δίκτυο IRMA 
είναι σε λειτουργία.  
 

 

Μετρήσεις της παροχής νερού στο σύστημα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας 

Το IRMA σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας 
και τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πεδιάδας Άρτας, 
πραγματοποίησε για την αρδευτική περίοδο 2016, μετρήσεις της παροχής νερού στο 
σύστημα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας και τους σχετικούς ΤΟΕΒ με σκοπό να 
υποστηρίξει την αδειοδότηση χρήσης νερού για άρδευση. 
Για τη διαδικασία αξιοποιήθηκε εξοπλισμός μέτρησης που παραχωρήθηκε από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
 

   

http://www.apdhp-dm.gov.gr/
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Η διαδικασία ξεκίνησε στο τέλος Μαΐου και ολοκληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου 
κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν πολλές σειρές μετρήσεων στα 
αρδευτικά κανάλια της περιοχής. Μια αναλυτική αναφορά των μετρήσεων δόθηκε 
στην ΑΠ.Δ. ΗΠ.–Δ.Μ. 
 

 
 
 

Παραμετροποίηση του IRMA_SYS για την άρδευση της ακτινιδιάς στη 
πεδιάδα της Άρτας 

 
Στο πλαίσιο αξιολόγησης και παραμετροποίησης του συστήματος IRMA_SYS για την 
άρδευση της καλλιέργειας της ακτινιδιάς, έγιναν εγγραφές δεκάδων αγροτεμαχίων 
στη πεδιάδα της Άρτας για την αρδευτική περίοδο του 2016.  Εκτός από 
μεμονωμένους παραγωγούς, το σύστημα δοκίμασαν και συνεταιρισμοί και εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο όπως ο Συνεταιρισμός Παραγωγής - 
Συσκευασίας και Πώλησης Ακτινιδίου ΑΣΕΑ, ο Συνεταιρισμός Ακτινιδοπαραγωγών 
ΑΡΑΧΘΟΣ, η εταιρεία KoliosFruit και τα Φυτώρια Βίτσιος.  
 

 
 

http://www.irmasys.eu/
http://www.irmasys.gr/
http://www.aseaartas.gr/
http://www.koliosfruit.gr/
http://fitoriavitsios.gr/
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Σε όλα τα εγγεγραμμένα αγροτεμάχια πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του 
αρδευτικού τους συστήματος ώστε να προσδιοριστεί η αποδοτικότητα και η παροχή 
του. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίστηκε για κάθε αγροτεμάχιο και η σχέση μεταξύ 
χρόνου άρδευσης και ποσότητας αρδευτικού νερού, παράμετρος απαραίτητη για τη 
καταχώρηση της άρδευσης στο IRMA_SYS.  
 

  

 
Όλες οι αρδεύσεις των αγροτεμαχίων του συστήματος καταχωρούνταν από τους 
παραγωγούς στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα η άρδευση των 
περισσότερων εγγεγραμμένων αγροτεμαχίων έγινε με τη συμβουλευτική καθοδήγηση 
του IRMA_SYS.  
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν εδαφολογικές αναλύσεις στα εγγεγραμμένα στο 
σύστημα αγροτεμάχια, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και έγιναν και μετρήσεις της υδραυλικής αγωγιμότητας του 
εδάφους σε συνεργασία με το εργαστήριο Αρδεύσεων και Στραγγίσεων του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας με σκοπό όλα αυτά τα δεδομένα να προσφέρουν στη βελτίωση του 
λογισμικού IRMA_SYS.  
 

  
 
Για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής του φυτού της ακτινιδιάς, έγιναν μετρήσεις 
του αριθμού και της φυλλικής επιφάνειας των φύλλων της ακτινιδιάς σε επιλεγμένα  
εγγεγραμμένα αγροτεμάχια.  
 

  
 
Σε πιλοτικά αγροτεμάχια τοποθετήθηκαν, για όλη την αρδευτική περίοδο, αισθητήρες 
μέτρησης της εδαφικής υγρασίας, υδρόμετρα για τη μέτρησης της ποσότητας του 

http://www.irmasys.eu/
http://www.irmasys.eu/
http://www.soils.gr/
http://arta.irrigation-management.eu/
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αρδευτικού νερού, καθώς και αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας και της 
υγρασίας κάτω από το επίπεδο της κόμης των δένδρων.  
 

 

 
 
Η αρδευτική περίοδος των ακτινιδίων ολοκληρώθηκε με επιτυχία ενώ διαπιστώθηκε 
μεγάλη εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού και μικρότερος αριθμός ποτισμάτων για 
ορισμένους παραγωγούς, σε σύγκριση με τη περσινή αρδευτική περίοδο. 
Συγκεντρώθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για την άρδευση ακτινιδίου, με 
βάση τα οποία  θα ετοιμαστεί και θα κοινοποιηθεί μία αναλυτική αναφορά. 
 

 
 

Σχεδιασμός για τη παραμετροποίηση του IRMA_SYS για την άρδευση 
της ελιάς 

Στο πλαίσιο επέκτασης του προγράμματος και στην άρδευση άλλων καλλιεργειών, 
προετοιμάζεται η παραμετροποίηση του σχετικά με την άρδευση ελαιώνων. Στο 
πλαίσιο αυτής δράσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, στη περιοχή της Άρτας, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά και με την 
άρδευση της ελιάς και συλλέχθηκαν σχετικές πληροφορίες.  

http://arta.irrigation-management.eu/
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Συμμετοχή στο έργο EOX "H ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: 
Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση" 

Το ΤΕΙ Ηπείρου πραγματοποίησε διανυσματοποίηση του αποστραγγιστικού δικτύου 
της πεδιάδας της Άρτας. Το έργο αυτό θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για 
το ΓΟΕΒ της πεδιάδας της Άρτας και τους σχετικούς ΤΟΕΒ, όσο και για τη Δ/νση 
Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου Δ. Μακεδονίας.  
Η ομάδα IRMA συμμετείχε στο έργο "H 
ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: 
Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση" 
(αρχηγός εταίρος: Πανεπιστήμιο Πάτρας) με 
αντικείμενο την «Ποιοτική και ποσοτική 
ανάλυση των εισροών των αποστραγγιστικών 
τάφρων στον Αµβρακικό και συμβολή τους 
στην ανάπτυξη της ανοξικής ζώνης. Πραγματοποιήθηκαν χαρτογραφήσεις, συλλογή 
δεδομένων, και συνεντεύξεις με παλαιούς και 
νέους γεωπόνους της περιοχής ώστε να γίνει 
μια προσπάθεια να προσδιοριστούν οι 
ποσότητες των λιπασμάτων και των 
φυτοπροστατευτικών που φθάνουν τελικά 
στον Αμβρακικό κόλπο.  
Επίσης, με τη συμβολή και βοήθεια του 
εργαστηρίου Αρδεύσεων και Στραγγίσεων του 
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας και του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού 
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των νερών σε 
ποταμούς και κανάλια που καταλήγουν στον Αμβρακικό Κόλπο.  
 

  
 
Επιπλέον, η ομάδα IRMA συμμετείχε στην αποστολή του ωκεανογραφικού σκάφους 
ΦΙΛΙΑ του ΕΛΚΕΘΕ όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ποιότητας των υδάτων 
στον Αμβρακικό κόλπο 
 

http://eeagrants.amvrakikos.upatras.gr/
http://eeagrants.amvrakikos.upatras.gr/
http://eeagrants.amvrakikos.upatras.gr/
http://www.oceanus.upatras.gr/
http://www.amvrakikos.eu/
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Προβολή και διεθνής παρουσία του συστήματος IRMA_SYS 

Το IRMA_SYS προβάλλεται στα γεωπονικά καταστήματα της πόλης της Άρτας. 
Αρκετοί γεωπόνοι προσέρχονται και ενημερώνονται σχετικά με τις δυνατότητες και τη 
λειτουργία του IRMA_SYS με σκοπό να προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες 
προγραμματισμού άρδευσης σε παραγωγούς της περιοχής της Άρτας. 
 

  
 

Patras IQ, Πάτρα 

Τον Μάιο του 2016, στην έκθεση επιστημονικής καινοτομίας PATRAS IQ, 
παρουσιάστηκε από μέλη της ομάδας IRMA και μέσα από το περίπτερο του τμ. 
Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το σύστημα ΙRMA_SYS. 

 

http://arta.irrigation-management.eu/
http://arta.irrigation-management.eu/
http://arta.irrigation-management.eu/
http://www.patrasiq.gr/index.php
http://arta.irrigation-management.eu/
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ISHS LUH2016, Αθήνα 

Στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Landscape and Urban Horticulture που διοργανώθηκε από 
την ISHS και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Αθήνα στις 20-25 Ιουνίου 
2016 παρουσιάστηκε εργασίες που βασίστηκε σε αποτελέσματα του έργου ETCP 
GR-IT 2007-2013 IRMA. 

 
 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ / Agricola 

Το ένθετο Agricola της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ πραγματοποίησε το μήνα Ιούλιο 
ένα εκτενές αφιέρωμα στο σύστημα IRMA_SYS. Εκεί το σύστημα περιγράφεται από 
τους δημιουργούς του και αναφέρονται και τα οφέλη της χρήσης του, τόσο για τον 
ίδιο το παραγωγό όσο και για το περιβάλλον.  
 

 
 

FP7 FIGARO, Μπολόνια 

Το IRMA προσκαλέστηκε και συμμετείχε στο Workshop on Precise Irrigation του FP7 
έργου FIGARO το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου στη Μπολόνια της 
Ιταλίας. 
 

http://www.luh2016.org/
http://www2.aua.gr/el
http://www.kathimerini.gr/831873/article/epikairothta/me-thn-k/agricola
http://www.kathimerini.gr/
http://arta.irrigation-management.eu/
http://www.figaro-irrigation.net/home/en/
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Προστασία Αμβρακικού, Άρτα 

Στις 6 Αυγούστου έγινε μία ξεχωριστή παρουσίαση του ΙRMA_SYS, με έμφαση στα 
περιβαλλοντικά οφέλη από την ορθή διαχείριση του νερού, στην Κουλια της 
Κορωνησίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 12ου Διάπλους 
Αμβρακικού και διοργανώθηκε από το Δήμο Αρταίων με μεγάλη επιτυχία.  
 

Νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία, Πρέβεζα 

Στις 10 Αυγούστου το IRMA_SYS παρουσιάστηκε στην ημερίδα με τίτλο  «Νέες 
τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία – Τεχνολογίες παραγωγής θερμοκηπιακών 
προϊόντων με μειωμένες εισροές» που πραγματοποιήθηκε στη Πρέβεζα και 
διοργανώθηκε από το Kηπευτικό Συνεταιρισμό Πρέβεζας. Εκεί, με μεγάλο 
ενδιαφέρον και με την υποστήριξη του της ομάδας του IRMA πραγματοποιήθηκε η 
παρουσίαση του κλειστού θερμοκηπίου, τεχνολογίας που μπορεί να επιτύχει έως και 
90% εξοικονόμηση νερού από τον Καθηγητή του Παν. Θεσσαλίας Δρ. Κ. Κίττα. 
 

ISHS SPWS 2016, Βερολίνο 

Τον Οκτώβριο του 2016, στο ISHS Symposium 2016 Sensing Plant Water Status - 
Methods and Applications in Horticultural Science που πραγματοποιήθηκε στο 
Βερολίνο έγινε παρουσίαση εργασίας αξιολόγησης του IRMA_SYS. 
 

 
 

1st Irrigation Industry Forum - European Irrigation Association, Μπολόνια  

Τον Νοέμβριο του 2016 το  η ομάδα του IRMA προσκλήθηκε από European Irrigation 
Association στην Μπολόνια (Ιταλία) ώστε να συμμετάσχει στο  1st Irrigation Industry 
Forum. Η εκδήλωση έγινε την περίοδο της μεγάλης έκθεσης γεωργικού εξοπλισμού 
EIMA. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://irrigationeurope.eu/event/join-us-1st-
eia-irrigation-industry και στο: http://www.irrigation-
management.eu/communication/events-and-media#event201611  
 

 
 
 

http://arta.irrigation-management.eu/
http://arta.irrigation-management.eu/
https://spws2016.atb-potsdam.de/spws2016/welcome.html
https://spws2016.atb-potsdam.de/spws2016/welcome.html
http://arta.irrigation-management.eu/
http://irrigationeurope.eu/
http://irrigationeurope.eu/
http://irrigationeurope.eu/event/join-us-1st-eia-irrigation-industry
http://irrigationeurope.eu/event/join-us-1st-eia-irrigation-industry
http://www.irrigation-management.eu/communication/events-and-media#event201611
http://www.irrigation-management.eu/communication/events-and-media#event201611
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Δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων του IRMA_SYS σε επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια 

Στο δεύτερο τεύχος για το 2016, του περιοδικού International 
Journal of Sustainable Agricultural Management and 
Informatics, παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο και οι 
αρχές λειτουργίας του IRMA_SYS. Η συγκεκριμένη εργασία1 
παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με την περιοχή μελέτης, τη 
χρήση προβλέψεων καιρού και  του μοντέλου υδατικού 
ισοζυγίου για την εκτίμηση των υδατικών αναγκών των  
καλλιεργειών καθώς την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 
επιφανειακής  ολοκλήρωσης. Επίσης, γίνεται παρουσίαση των 
βασικών λειτουργιών του  IRMA_SYS.  
 

10ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τους υδατικούς πόρους και το περιβάλλον -
"PANTA RHEI" 

Έγινε δεκτή για παρουσίαση στο 10ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τους υδατικούς πόρους 
και το περιβάλλον -"PANTA RHEI", ερευνητική εργασία2 που αφορά  στην 
παρουσίαση καινοτόμων μεθόδων επιφανειακής ολοκλήρωσης της  δυνητικής 
εξατμισοδιαπνοής σε ημερήσια χρονική κλίμακα, με χρήση δεδομένων  των σταθμών 
του IRMA_SYS στην πεδιάδα της Άρτας. Τα αποτελέσματα της εργασίας 
αναμένονται να συμβάλλουν στην βελτίωση του συστήματος. 
 

 

                                                
1 Malamos, N., Tsirogiannis, I.L., and Christofides, A., 2016. Modelling irrigation management 
services: the IRMA_SYS case. International Journal of Sustainable  Agricultural Management 
and Informatics, 2 (1), 1–18 (DOI:  10.1504/IJSAMI.2016.077264) 
2 Malamos, N., Tsirogiannis, I.L., Tegos A., Efstratiadis A. and Koutsoyiannis D.  Spatial 
interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes, 10th World 
Congress on water resources and environment -"Panta Rhei", Athens, 5-9 July 2017 
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http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijsami&year=2016&vol=2&issue=1www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijsami&year=2016&vol=2&issue=1
http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijsami&year=2016&vol=2&issue=1www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijsami&year=2016&vol=2&issue=1
http://arta.irrigation-management.eu/
http://arta.irrigation-management.eu/
http://ewra2017.ewra.net/
http://ewra2017.ewra.net/
http://arta.irrigation-management.eu/

