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Για την επίτευξη ιδανικών συνθηκών για την καλλιέργεια του εδάφους είναι απαραίτητη η γνώση της 

ποσότητας του διαθέσιμου νερού. Η ποσότητα αυτή εξαρτάται από την απορροφητική ικανότητα του εδάφους. 

Γνωρίζοντας τις τιμές της απορροφητικής ικανότητας του εδάφους με την βοήθεια του τενσιόμετρου, ξέρουμε 

και πότε θα πρέπει να ποτίσουμε ή όχι το έδαφος. 

 

Προετοιμασία 

Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από το τενσιόμετρο. Τοποθετήστε την πορώδη αργιλική άκρη του 

τενσιόμετρου σε νερό για περίπου 1 ώρα, έτσι ώστε ο αέρας στην άργιλο να διαφύγει εντελώς από το αργιλικό 

σώμα. 

 
Διαδικασία μέτρησης 

Ξεβιδώστε το μετρητή αναρρόφησης (suction meter) από τον σωλήνα του τενσιόμετρου. Γεμίστε ως επάνω το 

σωλήνα με νερό βρύσης. Βιδώστε το μετρητή αναρρόφησης (suction meter). Ελέγξατε ότι εφαρμόζει σωστά. 

Σιγουρευτείτε ότι ούτε η παραμικρή ποσότητα αέρα δεν θα μπορούσε να εισχωρήσει μέσα στο σωλήνα του 

τενσιόμετρου. 

Εισάγετε/εισχωρήστε το τενσιόμετρο σε ένα αντιπροσωπευτικό σημείο της περιοχής του προς εξέτασιν 

εδάφους. Η πορώδης αργιλική άκρη του τενσιόμετρου θα πρέπει να βρίσκετε στο ίδιο βάθος με αυτό της 

ευρύτερης ζώνης των ριζών. Είναι πολύ σημαντικό το έδαφος να περικλείει (“αγκαλίαζει”) την αργιλική άκρη 
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του τενσιόμετρου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εάν κρίνετε αναγκαίο, ανοίξτε πρώτα μία τρύπα 

χρησιμοποιώντας έναν δειγματολήπτη εδάφους, εισάγετε μέσα το τενσιόμετρο και στη συνέχεια πιέστε το 

έδαφος γύρω από το τενσιόμετρο για να το περικλείσετε καλύτερα. Ολόκληρη η επιφάνεια της αργιλικής άκρης 

του τενσιόμετρου πρέπει να είναι συνεχώς καλυμμένη (να περικλείεται δηλαδή από το έδαφος καθ’ όλη τη 

διάρκεια της μέτρησης). 

 

Συντήρηση 

Σε γενικές γραμμές το τενσιόμετρο δεν χρειάζεται συντήρηση. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας συχνός 

έλεγχος της στάθμης του νερού στο τενσιόμετρο. Η στάθμη θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο τελευταίο 

τέταρτο του σωλήνα του τενσιόμετρου. Εάν αυτό δεν ισχύει τότε συμπληρώστε νερό στο σωλήνα. Ελέγξτε ότι 

έδαφος περικλείει στενά το τενσιόμετρο και ότι ο μετρητής αναρρόφησης εφαρμόζει σωστά και είναι σφιχτά 

βιδωμένος πάνω στον σωλήνα του τενσιόμετρου. 

 

Κατανόηση/μετάφραση των μετρήσεων 

Η βέλτιστη περιεκτικότητα σε νερό του εδάφους εξαρτάται από την απορροφητικότητα και την κατακράτηση 

του εδάφους η οποία καταμετράται από το τενσιόμετρο. Ωστόσο, η τιμή αυτή διαφέρει αισθητά, ανάλογα με το 

είδος του εδάφους. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνεται και μια προσωπική εκτίμηση για την βέλτιστη τιμή 

απορροφητικότητας/κατακράτησης νερού του εδάφους. 
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Using Tensiometers for Soil Moisture Measurement   

Soil moisture is an important component of the atmospheric water cycle in both small agricultural scale and 

large scale terrestrial/atmospheric modeling. Vegetation and crops are always more dependent on moisture 

conditions at the root level than on precipitation. Water budgeting for irrigation planning as well as actual 

scheduling of irrigation activities requires local information about the moisture in the soil. The availability of 

information on the degree of soil moisture helps to understand the onset of convection and predict the risk of 

flash floods or fog formation.  

Tensiometer. Brief Description 

The measurement of soil moisture potential at different depths can be carried out by the most widespread 

method using a tensiometer. It is a simple instrument, typically consisting of a porous ceramic tip and a sealed 

plastic cylindrical tube connecting the reservoir to a defined pressure recording device - gauge - at the side of 

the cylinder. These instruments are often scaled from 0 to (-)100 centibars (or other pressure units). In practice, 

their readings range from 0 (fully saturated soil water) to (-)60 - 70 centibars (1 centibar corresponds to 1kPa or 

10mbar). 

Soil Moisture Measurement 

Stage 1 - Preparation Before Use 

1. Fill the tube with clean water completely. 

2. Place the tensiometer in a bucket of water for several hours to allow any air to rise to 

the surface. Then unscrew the reservoir cap to allow it to escape. 

3. Alternatively, with a ceramic tip totally submerged, use a vacuum pump to remove 

the air to ensure maximum accuracy. 

4. Top up the reservoir with more water if needed. 

5. Screw on the reservoir cap. 

 

Stage 2 - Place Selection  

To prevent any air from entering the tensiometer, keep the ceramic tip immersed in a bucket of water or 

wrapped in a wet rag.  

It is important to find a suitable monitoring site before installation. 

The number of monitoring sites depends on the amount of variation in your orchard. There may be different 

types of soil, tree ages, irrigation delivery rates, and so on. Within each section, select the monitoring site that 

best represents the entire section. 

Important To Know! Do not touch the tip with bare hands as the oil from your fingertips can block the pores 

in the ceramic. 
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Stage 3 - Installation 

 

1. Mark the required depths on a solid bar and make a hole in the ground. 

NOTE The hole should be a similar diameter to the tensiometer. Otherwise, it will be time-consuming to fill the 

surrounding area with soil and your readings may not be accurate.  
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2. Add loose soil and water to the bottom of each hole. 

3. Insert the tensiometer and ensure adequate contact between its tip and the soil. 

   

4. Fill the hole with loose soil. Make a slight mound of soil around the tensiometer to prevent surface 

water from flowing down the outside of the tube to the tip which can lead to false readings. 

5. The distance between tensiometers should be 25 cm. 

- Interpretation & Maintenance 

1. Wait 12 hours before taking initial readings. 

2. Use a tensiometer higher to the surface for irrigation triggering. 

3. A few days later the air may appear in the tube. Use a service unit (vacuum pump) to remove any air 

bubbles and refill with water if required. 

Once settled, the readings should rise with dry weather and fall again with irrigation or rainfall. 

   

Things To Know 

Tensiometers should be read daily. During the cooler months, this interval can be extended to once every three 

days.  

NOTE Never push on the gauge. To insert the tensiometer into the hole, you can press on the reservoir cap.  

NOTE If the tensiometer is always losing its vacuum and there's no end to the air bubbles when you use a 

vacuum pump, then it's possible that the soil is too dry or there are air gaps between the instrument and the 

soil. It may also mean that the soil is too sandy for the use of tensiometers.  
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These measuring instruments are mainly used to decide when to start and stop watering. It is better to install 

them at different depths (for example, 20 cm and 40 cm). According to the tensiometer readings, it is possible 

to determine: 

 

• the start time of irrigation - based on the tensiometer readings located closer to the surface. 

• the end time of irrigation - according to the one located deeper. 

• The duration of this irrigation will vary based on the local conditions such as depth of mulch, soil type, etc. 

• It is recommended that you begin watering when the shallow tensiometer reaches between 15 and 20 

kiloPascals and stop irrigating when the gauge reads zero. 

• If applying deep irrigation, designed to replenish deeper moisture reserves, stop irrigating when the gauge on 

the deep tensiometer starts to decrease. 

The duration of this irrigation will vary based on the local conditions such as depth of mulch, soil type, etc. 

• It is recommended that you begin watering when the shallow tensiometer reaches between 15 and 20 

kiloPascals and stop irrigating when the gauge reads zero. 

• If applying deep irrigation, designed to replenish deeper moisture reserves, stop irrigating when the 

gauge on the deep tensiometer starts to decrease. 

 

The Working Principle of a Tensiometer 

The tensiometer acts like a root, whereas its ceramic tip interacts with 

the soil, emitting water when it is dry. When the water leaves the tube, 

a measurable pressure is generated and displayed on a gauge attached 

to the top of the instrument. 
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