
OLIVE CLIMA - LIFE11 ENV/GR/000942

LIFE 11 ENV/GR/942 – Olive Clima
«Εφαρμογι νζων καλλιεργθτικϊν πρακτικϊν ςτθν Ελαιοκομία 

με ςτόχο τον περιοριςμό τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ 
και τθν προςαρμογι ςτισ νζεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ»

Δρ.Βαβουλίδου Τακτική Δρευμητρια

Δλλημικός Γεωργικός Οργαμισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ιμστιτούτο Δδαφοϋδατικώμ Πόρωμ

Τμήμα Δδαφολογίας Αθημώμ

Aειφορία εδαφικοφ Συςτιματοσ

Υπόςτρωμα ανάπτυξθσ φυτϊν- ηωντανόσ οργανιςμόσ
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Το μζςο ζδαφοσ αποτελείται από 

όλα τα ςυςτατικά και οι οργανιςμοί που ηουν εκεί, βρίςκονται ςε αρμονία 
και ανάλογα επθρεάηουν τθν εξζλιξθ τουσ. 

Χρζοσ κάκε χριςτθ : 
θ  προςταςία και θ  διατιρθςθ τθσ αειφορίασ του ςυνόλου του εδαο-ςυςτιματοσ
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εννοείται αυτι θ διαχείριςθ 
• που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, χωρίσ να μειϊνει τθν

ικανότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να καλφπτουν τισ δικζσ τουσ»

• είναι μια αναγκαιότθτα αλλθλεγγφθσ και υπευκυνότθτασ μεταξφ
των γενεϊν που ςιμερα γίνεται όλο και πιο επιβεβλθμζνθ

• βελτιϊνει τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ

• κάνει περιςςότερο αποτελεςματικι τθ χριςθ των μθ
ανανεϊςιμων πθγϊν και να ςυνδζει τουσ φυςικοφσ βιολογικοφσ
κφκλουσ

Αειφορικι διαχείριςθ εδάφουσ και των ςυςτατικϊν του 
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Αναφζρεται ςτο τρόπο/πρακτικζσ που εφαρμόηονται  οι επεμβάςεισ  
ςτο ζδαφοσ  με ςτόχο τθν  

 τθν διαμόρφωςθ του αγροτεμαχίου
 τθν ςπορά, 
 τθν καταςτροφι  ηιηανίων, 
 τθν  ενςωμάτωςθ λιπαςμάτων κ.α εδαφοβελτιωτικϊν

Εφαρμόηονται οι πρακτικζσ:
 κατά τρόπο ϊςτε να μθν επιτρζπει   υποβάκμιςθ των 

φυςικοχθμικϊν, βιολογικϊν ιδιοτιτων του εδάφουσ
 να αποφεφγονται οι πρακτικζσ που ευνοοφν τθ διάβρωςθ 

και τθν ερθμοποίθςθ
 να βελτιϊνεται  και να  προςτατεφεται θ  ποιότθτα -

"υγιζσ" ζδαφοσ- για υγιι φυτά

Αειφορικι διαχείριςθ εδάφουσ 
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• θ ςυνεχισ καλλιζργεια, 
• θ ακαλλιζργεια με ηιηανοκτονία, 
• θ χορτοκοπι, (θ βόςκθςθ) 
• θ φυτοκάλυψθ με χορτοδοτικά φυτά και ο ςυνδυαςμόσ 

καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν.  

Τα ςυςτιματα επίςθσ  μπορεί να ταξινομθκοφν με  βάςθ: 
• το βακμό ζνταςθσ τθσ κατεργαςίασ  ςε εντατικι, μειωμζνθ, 

ακαλλιζργεια
• τα εργαλεία: φρζηα, άροτρο, καλλιεργθτισ, καταςτροφζασ κ.τ.λ.
• το βάκοσ  κατεργαςίασ : επιφανειακι ι βακιά κατεργαςία)
• τον τρόπο κατεργαςίασ: με ι χωρίσ αναςτροφι εδάφουσ

Βαςικά ΤΣΗΜΑΣΑ

Πρακτικζσ διαχείριςθσ εδάφουσ

LIFE11 ENV/GR/000942, Κσπαρισσία 22-3-2017
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Με τθν εφαρμογι τθσ  άροςθσ (με ςκοπό τθν χορτοκοπι) ανάλογα με  

ποια  μθχανιματα επιλζγονται :

• διαταράςςεται θ δοµι του εδάφουσ,  και ςε άκαιρεσ ι ακατάλλθλεσ 

επεµβάςεισ αυτι καταςτρζφεται

• το γυµνό ζδαφοσ είναι περιςςότερο ευάλωτο ςτθ διάβρωςθ (από 

το αζρα ι το νερό) από εκείνο που ζχει φυτοκάλυψθ. 

• θ υπερβολικι κατεργαςία αυξάνει τθν απαιτοφµενθ ενζργεια, 

• επιφζρει µεγάλθ & άςκοπθ κατανάλωςθ καυςίμων & παράλλθλα

Επομζνωσ θ κατεργαςία πρζπει να περιορίηεται  ςτισ απαραίτθτεσ 

επεμβάςεισ  και δεν πρζπει  να είναι αυτοςκοπόσ.

Συνζχεισ καλλιζργεια  του εδάφουσ (άροςθ)

LIFE11 ENV/GR/000942, Κσπαρισσία 22-3-2017

Πρακτικζσ διαχείριςθσ εδάφουσ
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• να πραγματοποιείται  όταν το ζδαφοσ βρίςκεται ςτο «ρόγο του, δθλ. µετά
τισ πρϊτεσ φκινοπωρινζσ βροχζσ 

• να αποφεφγονται οι κερινζσ αρόςεισ και μονο εφοςον ςτθν που αυτζσ 
δεν κεωροφνται «απαραίτθτεσ»  

• να αποφεφγεται θ βακιά άροςθ κάτω από 40εκ, αν δεν υπάρχει ανάγκθ 
είτε εκρίηωςθσ βακφριηων ηιηανίων και κραφςθσ αδιαπζραςτου εδαφικοφ 
ορίηοντα 

• να μθ πραγματοποιείται  κακολικι καταςτροφι των ηιηανίων και θ τυχόν  
χριςθ ηιηανιοκτόνων   μόνο τοπικά για  ςυγκεκριμζνα ηιηάνια τθν
κατάλλθλθ εποχι µε τα κατάλλθλα μθχανιματα  

• Η χορτοκοπι και ταυτόχρονο το άλεςμα των κλαδεμάτων με τθ χριςθ 
καταςτροφζα ι φρζηασ που δεν ακουμπάει το ζδαφοσ να 
πραγματοποιείται αρχζσ άνοιξθσ

Για να µεγιςτοποιθκοφν τα οφζλθ και ελαχιςτοποιθκοφν οι αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ από τθν ςυνεχι κατεργαςία/αροςθ
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• όπου υπάρχει κίνδυνοσ πλθµµφρων θ άροςθ να γίνεται µε 
µζκοδο που εξαςφαλίηει τθν ιςοπζδωςθ αγροτεµαχίων µε 
χριςθ αναςτρεφόµενων αρότρων

• ςτθν περίπτωςθ κραφςθσ αδιαπζραςτου εδαφικοφ ορίηοντα 
δεν πρζπει να γίνεται αναςτροφι του εδάφουσ. 

• Σε εδάφθ µε κλίςθ > 10% κα θ άροςθ να γίνεται κατά τισ 
ιςοχψείσ, ι διαγϊνια, ι να δθμιουργοφνται φυςικά 
αναχϊµατα κατά τισ ιςουψείσ ,ακαλλιζργθτεσ ηϊνεσ µε φυτικι 
κάλυψθ και  εφροσ 1-2m

υνίςταται:

LIFE11 ENV/GR/000942, Κσπαρισσία 22-3-2017



OLIVE CLIMA - LIFE11 ENV/GR/000942

Το είδοσ κατεργαςίασ και  τα μθχανιματα   πρζπει να είναι  ανάλογα:
• του ςκοποφ τθσ επζμβαςθσ 
• με  ελάχιςτθ αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν δομι του εδάφουσ, ςτο ριηικό

ςφςτθμα, ςτθν   βιοποικιλότθτα ςτο περιοριςμο του κυνδυνου τθσ
διάβρωςθσ

• θ χρθςιμοποίθςθ τουσ να γίνεται χωρίσ να καταςτρζφονται  :
 τα ακαλλιζργθτα περικϊρια/οι φυτοφράκτεσ µεταξφ των 

αγροτεµαχίων
 οι αναβακμίδεσ και οι  ξερολικιζσ
 θ φυςικι βλάςτθςθ των ρεµατιϊν,
 τα γειτονεφοντα δάςθ,

υνεχείσ κατεργαςία του εδάφουσ

LIFE11 ENV/GR/000942, Κσπαρισσία 22-3-2017

Πρακτικζσ διαχείριςθσ εδάφουσ



OLIVE CLIMA - LIFE11 ENV/GR/000942

Ακαλλιέργεια

• δεν διαταράςςεται θ φυςικι δομι του εδάφουσ
• δεν προκαλοφνται τραυματιςμοί/ ηθμίεσ ςτο ριηικό ςφςτθμα 
• μειϊνεται ο κίνδυνοσ εξάπλωςθσ εδαφογενϊν πακογόνων,
• αποφεφγεται θ ςυμπίεςθ του εδάφουσ 
• αυξάνεται θ περιεκτικότθτα ςε Ο.Υ
• αποφεφγονται οι διαβρϊςεισ

Φορτοκοπή

Σθμαντικά πλεονεκτιματα ηιηανιοκτονίασ ι χορτοκοπτικισ ζναντι τθσ καλλιζργειασ 
Φημική Ζιζανοκτονία

Η Χθμικι Ζιηανιοκτονία παρουςιάηει 
ςθμαντικά πλεονεκτιματα για ελαιϊνεσ
ορεινϊν περιοχϊν ι επικλινϊν κζςεων

Η χριςθ χορτοκοπτικϊν εργαλείων ι 
μθχανθμάτων  για τθν καταπολζμθςθ των 
ηιηανίων, κεωρείται  φιλικό ςτο περιβάλλον  
με κάποιεσ πρακτικζσ δυςκολίεσ 

Με τθ Ζιηανικτονία κακωσ και με  τθ χορτοκοπι

LIFE11 ENV/GR/000942, Κσπαρισσία 22-3-2017

Πρακτικζσ διαχείριςθσ εδάφουσ
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Διαχείριςθ του εδάφουσ (Δ.Ε) 

Γίνεται είτε με ελεγχόμενθ ςπορά ι υποςτιριξθ φυςικισ βλάςτθςθσ  θ 
οποία διατθρείται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ υγρισ περιόδου ενϊ τθν άνοιξθ 
είτε απομακρφνεται με καταςτροφζα κ.α ι ηιηανιοκτονία. 

Σθμαντικά πλεονεκτιματα:
•περιορίηεται ο κίνδυνοσ διάβρωςθσ 
• αυξάνει θ απορρόφθςθ του νεροφ τθσ βροχισ του χειμϊνα, ιδιαίτερα ςε 
επικλινείσ ελαιϊνεσ

•ζχει μικρό  κόςτοσ   αλλά με μικρι ςυνειςφορά ςτθν αφξθςθ τθσ οργανικισ 
ουςίασ

Η φυτοκάλυψθ με ςπορά ( Χλωρι λιπανςθ) ςυνιςτάται να γίνεται : 

•το φκινόπωρο θ ςπορά ψυχανκϊν για τον εμπλουτιςμό του εδάφουσ με  Ν

•τθν άνοιξθ τα φυτά  να παραχϊνονται ςτο ζδαφοσ  ι  να κόβονται με 

χορτοκοπτικό πριν τθν ανκοφορία τουσ (για να μθν ανταγωνίηονται τα ελαιόδεντρα 

ςε νερό, κρεπτικά ςυςτατικά  ι να μθν εναποκζςουν το ςπόρο τουσ ςτο ζδαφοσ και 

ςυνεχίςουν να πολλαπλαςιάηονται)

Φυτοκάλυψη
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Πρακτικζσ αειφορικισ διαχείριςθσ _ΛΙΠΑΝΣΗ: 

ςτοχεφει:

 Προςταςία του εδάφουσ από τθ διάβρωςθ 

 Εμπλουτιςμόσ του εδάφουσ ςε οργανικι ουςία 

 Αφξθςθ του αηϊτου (Ν) του εδάφουσ

 Μείωςθ τθσ ζκπλυςθσ των κρεπτικϊν ςτοιχείων 

 Δθμιουργία ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν για τθν ανάπτυξθ των μικροοργανιςμϊν 

του εδάφουσ 

 Διατιρθςθ τθσ εδαφικισ υγραςίασ 

Η χλωρι λίπανςθ μπορεί να υποκαταςτιςει  τθν κοπριά όπου υπάρχει ζλλειψθ 

1.ΦΥΤΟΚΑΛΥΧΗ

LIFE11 ENV/GR/000942, Κσπαρισσία 22-3-2017
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Aειφορικι διαχείριςθ 

Προσ αποφυγι λανκαςμζνων  χειριςμϊν και για  να ελαχιςτοποιθκοφν 

οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ πρζπει να γνωρίηουμε : 

 αν τα φυτά τθσ χλωρισ λίπανςθσ ανικουν ςτα ψυχανκι 

 αν εφαρμόςτθκε  πριν Ν-οφχοσ λίπανςθ 

 αν είναι θ περιοχι υγρι ι ξερι ( υγραςία εδαφουσ)

 αν ο χρόνοσ εφαρμογισ τθσ χλωρισ λίπανςθσ ζγινε τθν κατάλλθλθ 

εποχι (φκινόπωρο μζχρι τθν άνοιξθ), ϊςτε να υπάρχει αφξθςθ τθσ 

απόδοςθσ των καλλιεργειϊν που ακολουκοφν

Χλωρι Λιπανςθ

LIFE11 ENV/GR/000942, Κσπαρισσία 22-3-2017

Λίπανςθ
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Χλωρι Λιπανςθ

Επίςθσ προτείνεται να γίνεται:

 καλι ανάμειξθ  του μίγματοσ των ςπόρων 

 θ ςπορά να γίνει ςε όλθ τθν επιφάνεια του αγροτεμαχίου 

 όταν το ζδαφοσ βρίςκεται ςτο ρϊγο του και αναμζνεται  να βρζξει  

τισ επόμενεσ θμζρεσ 

 ςε  πετρϊδεσ -αβακζσ ζδαφοσ θ  ςπορά αρχζσ   Νοζμβρθ

 ςε βακφ/κανονικό ζδαφοσ τα φυτά  να ενςωματωκοφν* εγκαίρωσ

ςτο ζδαφοσ (π.χ του βίκου τον μθνά Μάρτθ  με τθν εμφάνιςθ των πρϊτων 

ανκζων ι τα φυτά να κόβονται και ψιλοτεμαχίηονται με καταςτροφζα 

οπωςδιποτε 15 μζρεσ πριν τθν άνκιςθ των ελιϊν). 

 Παράλλθλα  να χορθγειται νιτρικό λίπαςμα ( 2-3 Kg Ν/ςτρ.), ϊςτε να 

αντιςτακμίηεται θ κατανάλωςθ Ν από τθν επαυξθμζνθ δραςτθριότθτα των 

μικροοργανιςμϊν

(*με φρζηα που κινείται με μεγάλθ ταχφτθτα και ςε μικρό βάκοσ για τθ μείωςθ όςο το 
δυνατόν τθσ καταςτροφισ των επιφανειακϊν ριηιδίων)
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Πρακτικζσ αειφορικισ διαχείριςθσ 

Για τθν αφομοίωςθ τθσ  χλωρισ λίπανςθσ  κα πρζπει να ενεργοποιθκοφν  οι 
μικροοργανιςμοί  του εδάφουσ. Οι οργανιςμοί  τρζφονται  διαςπϊντασ 
οργανικά υπολείμματα ςε απλοφςτερα ςυςτατικά τα οποία απορροφοφνται
είτε   από τα φυτά ι τουσ ίδιουσ. 
Επιπλεον τα περιςςότερα είδθ  βρίςκονται ςε  ςτενι  ςυμβίωςθ 
δθμιουργϊντασ  νζεσ ευεργετικζσ μορφζσ ηωισ είτε με ρόλο  μεςολαβθτι
(απορρόφθςθ νεροφ, κρεπτικϊν ςυςτατικϊν) είτε παραγωγοφ κρεπτικϊν 
ςτοιχείων και τισ οποίεσ μορφζσ εκμεταλλεφονται οι καλλιζργειεσ που 
ακολουκοφν τθν χλωρι λίπανςθ
π.Χ. οι λεπτζσ ρίηεσ   με τουσ   μφκθτεσ  ςχθματίηουν μυκόριηεσ, ενϊ  με 
βακτθρίδια  φυμάτια  ( τα βακτθρίδια για το μεταβολιςμό τουσ χρθςιμοποιοφν Αηωτο

και όταν δεν υπάρχει διακζςιμο  το αναηθτοφν απο άλλεσ πθγζσ λιπάςματα, ατμόςφαιρα

Επιςθσ πολλά  προϊόντα μεταβολιςμοφ τουσ (περιττώματα, ούρα, η βλέννα,  νεκροί ιστοί 
γαιοσκωλήκων)  περιζχουν οργανικό και ανόργανο Ν (αμμωνιακά), φωςφόρο, κάλιο, CaCO3 
ζτςι ϊςτε αυτζσ οι ουςίεσ  επιςτρζφουν ςτο ζδαφοσ ςε μορφζσ που εφκολα μποροφν μα 
προςλθφκοφν από τα φυτά

Χλωρι Λίπανςθ
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Φυμάηια  ψυχανθών 
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MYKOΡΙΖΕ

LIFE11 ENV/GR/000942, Καλαμάτα 13-14-3-2017



Γαιοσκώληκες- Lumbricidae >10cm Γαιοσκώληκες Encytreids ( 1cm)

Βαζικά είδη Εδαθοπανιδας
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Η κοπριά πρζπει πάντα να χρθςιμοποιείται χωνεμζνθ αφοφ ζτςι τα 
κρεπτικά ςτοιχεία βρίςκονται ςε αφομοιϊςιμθ μορφι αλλά 
παράλλθλα ζχει εξαςφαλιςτεί θ απαλλαγι τθσ από πακογόνα και 
ςπόρουσ ηιηανίων που μπορεί να μεταφζρει. 
Οταν εφαρμόηεται 1 τόνοσ κοπριάσ /ςτρ. κατά μζςο όρο και ανάλογα 
με τθν προζλευςθ τθσ ,μπορεί να προςδϊςει ςτο ζδαφοσ:

Εμπλουτίηεται ωςτόςο το ζδαφοσ και ςε μικρζσ ποςότθτεσ με 
ιχνοςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθ κρζψθ των φυτϊν όπωσ 
μαγγάνιο, ψευδάργυρο, βόριο κ.α. 2.Κοπριά 

Πρακτικζσ αειφορικισ διαχείριςθσ _ΛΙΠΑΝΣΗ:

4-5 κιλά  αηϊτου, 6-7 κιλά αςβεςτίου

2-3  κιλά φωςφόρου 2 κιλά μαγνθςίου 

~7 κιλά καλίου  1 κιλό κείου

ΛΙΠΑΝΗ με Ζωικά απορρίμματα-ΚΟΠΡΙΑ
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Πρακτικζσ αειφορικισ διαχείριςθσ 

Τα κομπόςτ αποτελοφν οργανικά λιπαςμάτα και προζρχονται από 
τθν βιολογικι αποδόμθςθ οργανικϊν υπολειμμάτων όπωσ:  κοπριζσ 
ηϊων, φυτικά υπολείμματα καλλιεργειϊν, αςτικά και βιομθχανικά απόβλθτα 
κ.α. τα οποία αφοφ υποςτοφν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία μετατροπισ τουσ ςε 
χοφμο- καταλιγουν ςτα λεγόμενα κομπόςτ .

Στθν περίπτωςθ των  ελαιϊνων μπορεί κάνεισ να κάνει Κομποςτ
από κομποςτοποιθμζνα φφλλα ελιάσ, (κατά τθν περίοδο τθσ 
ελαιοποίθςθσ από κοντινό ελαιοτριβείο), τεμαχιςμζνα ελεόκλαδα ι κα  
από άλλα απόβλθτα ελαιουργείου.

Ικανοποιθτικι ποςότθτα για ζνα ενιλικο ελαιόδενδρο είναι 30-
40kg κομπόςτ το οποίο κα πρζπει να απλϊνεται νωρίσ τθν άνοιξθ ι το 
φκινόπωρο γφρω από τισ ρίηεσ ςε ςτρϊμα πάχουσ 15-30cm, ενϊ μποροφμε 
να επαναλαμβάνουμε τθν οργανικι λίπανςθ κάκε ζτοσ ( ι1,5-3τ/ςτρεμ) 

Πρακτικζσ αειφορικισ διαχείριςθσ-ΛΙΠΑΝΣΗ 3

Λοιπά απορρίμματα-ΚΟΜΠΟΣ

LIFE11 ENV/GR/000942, Κσπαρισσία 22-3-2017
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αειφορικι διαχείριςθ

Τελοσ κάκε αλλαγι από τθ ςυμβατικι ςτα αειφορικά ςυςτιματα 
παραγωγισ δεν είναι εφκολθ. 

Προχποκζτει τεχνογνωςία χριςθ καινοφργιων τεχνολογιϊν αλλαγι 
του τρόπου ςκζψθσ και των κανόνων ςυμπεριφοράσ απζναντι ςτθν 
φφςθ, χρειάηεται μια περιβαλλοντικι θκικι.. 

LIFE11 ENV/GR/000942, Κσπαρισσία 22-3-2017
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ε τι ςυμβάλουν οι οργανιςμοί:

 τρζφονται  διαςπϊντασ οργανικά υπολείμματα ςε απλοφςτερα 
ςυςτατικά που χρθςιμοποιοφνται από τα φυτά ι τουσ ίδιουσ 

 πολλά προϊόντα μεταβολιςμοφ τουσ π.χ περιττώματα, ούρα, η 
βλέννα,  νεκροί ιστοί γαιοσκωλήκων  περιζχουν οργανικό και
ανόργανο Ν (αμμωνιακά), διακζςιμο φωςφόρο , καλιο, CaCO3 

που επιςτρζφουν ςτο ζδαφοσ ςε μορφζσ που εφκολα μποροφν μα 
προςλθφκοφν από τα φυτά. 

LIFE11 ENV/GR/000942, Κρήτη 2-11-2016
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Σα καταλλθλότερα φυτά -ψυχανκι :

μαυρο- ςίταρο, μπιηζλι, κιτρινο τριφφλι , ςινάπι, ραφανίδα ,  βίκοσ, ο 

θλίανκοσ,  κράμβρθ, ρεβφκια , λοφπινα,  κουκιά και ςε 

Προτείνεται θ χριςθ μίγματοσ με  περιςςότερα είδθ, 

ι  μείγμα τουλάχιςτον από  2 ψυχανκι και 1 αγρωςτϊδεσ 

Οδθγία εμπλουτιςμοφ ηιηανιοχλωρίδασ των ελαιϊν ςτθν ιςτοςελιδα : 
www.oliveclima.eu

φνκεςθ μίγματοσ Ποςότθτα 
(κg/ςτρ)

βίκοσ 4,0 

κτθνοτροφικό μπιηζλι  4,0

τριφφλλι αλεξανδρινό 2,5

πολυετι μθδικι 2,5

κρικάρι 2,0

βρϊμθ 2,0

LIFE11 ENV/GR/000942, Καλαμάτα 13-14-3-2017

http://www.oliveclima.eu/
http://www.oliveclima.eu/
http://www.oliveclima.eu/
http://www.oliveclima.eu/
http://www.oliveclima.eu/
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LIFE11 ENV/GR/000942, 2-10-2016
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LIFE11 ENV/GR/000942, Xώρα Μεσσηνίας 20-9-2016

Σι ςθμαίνει : 
 εξαςφάλιςθ παραγωγισ τροφισ  ςυνεπϊσ 

• προςταςία του εδάφουσ από τθ διάβρωςθ
• ελαχιςτοποίθςθ ζωσ κατάργθςθ Χριςθσ αγροχθμικϊν

(λιπαςμάτων , φυτοφαρμάκων)
• αποτελεςματικι χριςθ γεωργικισ γθσ και αποκεμάτων 

νεροφ
• αφξθςθ των αποδόςεων με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ 

χωρίσ να υποβακμίηει τα φυςικά οικοςυςτιματα

Ι. Χλωρι Λίπανςθ

Πρακτικζσ Καλλιζργειασ   



Συλλογι  ςτο αγρό   ςε 50χ50cm επιφάνεια

Υπάρχουν παντοφ ( χαλικωδθ εδαφθ)



Αβακζσ-μικρισ θλικίασ ζδαφοσ

-



Φυςικοχθμικζσ-Βιολογικζσ Ιδιότθτεσ
• Οι φυςικζσ ιδιότθτεσ του εδάφουσ είναι 

• θ υφι:Το μζγεκοσ των εδαφικϊν τεμαχιδίων

• δομι, 

• το βάκοσ του προφίλ, 

• τα χαρακτθριςτικά των οριηόντων, 

• θ ςυγκράτθςθ νεροφ, 

• ο ρυκμόσ απορρόφθςθσ υγραςίασ, 

• θ ελεφκερθ κίνθςθ του αζρα και ο βακμόσ ςυνεκτικότθτασ 
του εδάφουσ. 

Εξαρτϊνται κυρίωσ από το κλίμα, το μθτρικό υλικό και το 
χρόνο. Η υφι, το βάκοσ του προφίλ και τα χαρακτθριςτικά των 
οριηόντων είναι ιδιότθτεσ ανεξάρτθτεσ από τισ επεμβάςεισ του 
ανκρϊπου, ενϊ οι υπόλοιπεσ μποροφν να επθρεαςκοφν

Ιδιότθτεσ του εδάφουσ
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LIFE11 ENV/GR/000942, Xώρα Μεσσηνίας 20-9-2016

• Σωςτι επιλογι είδουσ και ποικιλίασ προςαρμοςμζνα ςτθ περιοχι 
και ςτισ ςυνκικεσ του αγροφ. 

• ποικιλομορφία –πολυκαλλιζργειεσ (ευζλικτεσ οικονομικά, 
οικολογικά).

• Εναλλαγι καλλιεργειϊν (μεςοδιαςτιματα ?)που καταπολεμοφν 
ηιηάνια, αςκζνειεσ, κ.α, εξαςφαλίηουν παράλλθλα εναλλακτικζσ 
πθγζσ Ν και μειϊνουν τον κίνδυνο μόλυνςθσ νερϊν από 
αγροχθμικά. 

• Χριςθ φυςικϊν ι ςυνκετικϊν ειςροϊν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
μθν υπάρχουν κίνδυνοι για τον άνκρωπο, τα ηϊα και το 
περιβάλλον. 

Πρακτικζσ Καλλιζργειασ  

Για τθν διατιρθςθ τθσ  αειφορίασ του εδάφουσ, οι πρακτικζσ  που εφαρμόηονται 

αφοροφν ςε:


