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1.Περίληψη 

Σε ελαιώνες παραγωγών και συγκεκριμένα ΕΑΣ Πεζών (Ν. Ηρακλείου), ΕΑΣ 

Μεραμβέλλου (Ν. Λασιθίου) και Ο.Π. Νηλέας (Ν. Μεσσηνίας). μελετήθηκε η επίδραση 

των συνθηκών άρδευσης (ποτιστικά η ξηρικά αγροτεμάχια) σε σχέση με τo βάθος του 

εδάφους και την απόσταση από το κορμό των ελαιόδεντρων στις χημικές και βιολογικές 

ιδιότητες του εδάφους. Στην συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

3
ης

 δειγματοληπτικής περιόδου, ήτοι Νοέμβριος 2016-Μάρτιος 2017. Κάθε περιοχή 

μελέτης περιλαμβάνει 40 αγροτεμάχια από τα οποία τα 20 είναι ποτιστικά. Σε κάθε 

αγροτεμάχιο και από βάθος 0-10 εκ. ελήφθησαν 6 σύνθετα δείγματα, 3 εντός της 

προβολής της κόμης του δέντρου και 3 εκτός της προβολής της κόμης του δέντρου και 

μεταξύ των σειρών φύτευσης. Παράλληλα από βάθος 10-40 εκ. πάρθηκε ένα σύνθετο 

δείγμα. Επιπλέον παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε δείγματα που 

συλλέχτηκαν από αντιπροσωπευτικά εδαφικά προφίλ στην περιοχή της Χώρας 

Μεσσηνίας. 

Διαπιστώθηκε ότι η ακαλλιέργεια είχε σημαντική επίδραση στον εμπλουτισμό 

του εδάφους με οργανική ουσία. Συνεπώς η μακροχρόνια αυτή καλλιεργητική τεχνική 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις σημαντικότερες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους 

για την διατήρηση της οργανικής ουσίας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Να σημειωθεί ότι 

στη περιοχή της Χώρα Μεσσηνίας, ο εμπλουτισμός του εδάφους σε οργανική ουσία στα 

αρδευόμενα αγροτεμάχια εμφανίζεται σε όλο το βάθος του εδαφικού προφίλ. Η 

διαχείριση του εδάφους μέσα από την εφαρμογή εναλλακτικών καλλιεργητικών 

πρακτικών (ΕΚΠ) καθώς και οι συνθήκες άρδευσης είναι σημαντικοί παράγοντες για τον 

εμπλουτισμό του εδάφους σε οργανική ουσία και τη χουμοποίηση της οργανικής ουσίας. 

Παράλληλα οι περισσότερες από τις εδαφικές ιδιότητες παρουσίασαν υψηλότερες τιμές 

στους ποτιστικούς ελαιώνες συγκριτικά με τους ξηρικούς. Η εδαφική υγρασία επηρεάζει 

σημαντικά την αποδόμηση της οργανικής ουσίας και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών 

στοιχείων. Συνεπώς, οι ορθά διαχειριζόμενοι ελαιώνες μπορεί να χαρακτηριστούν ως ένα 

φυσικό δάσος που είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο στο ξηροθερμικό περιβάλλον της 

Μεσογείου και που παρέχει ένα πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών μεταξύ άλλων τη 

διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των εδαφών. 

 

2. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια των δράσεων του έργου, το Τμημα Εδαφολογίας Αθηνών (ΤΕΑ) έχει 

αναλάβει τις εδαφολογικές αναλύσεις των δειγμάτων που στέλνονται από τις τρεις 

αγροτικές οργανώσεις, και συγκεκριμένα από την ΕΑΣ Πεζών (Ν. Ηρακλείου), την ΕΑΣ 

Μεραμβέλλου (Ν. Λασιθίου) και από την Ο.Π. Νηλέας (Ν. Μεσσηνίας). Ο σκοπός των 

εδαφολογικών αναλύσεων είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων των διαφόρων 

καλλιεργητικών πρακτικών σε κύριες εδαφικές ιδιότητες και στην δραστηριότητα των 

εδαφικών μικροβιακών πληθυσμών των αγροοικοσυστημάτων των ελαιώνων.  
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3. Δειγματοληψία εδάφους 

Δείγματα εδάφους μεταφέρθηκαν στο ΤΕΑ από τις τρεις περιοχές δειγματοληψίας, 

(ομάδα παραγώγων του ΝΗΛΕΑ, Ν. Μεσσηνίας, ΕΑΣ των ΠΕΖΩΝ, Ν. Ηρακλείου, και 

ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ, Ν. Λασιθίου) κατά την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016-

Μάρτιος 2017.  

Οι δειγματοληψίες εδάφους πραγματοποιήθηκαν από δυο εδαφικά επίπεδα.  

1. Βάθος 0-10εκ.  

Για κάθε αγροτεμάχιο 6 σύνθετα δείγματα (συνολικά 6 Χ 3=18 δείγματα)  σύμφωνα με 

την Εικόνα 1 (3 εντός της προβολής της κόμης του δέντρου και 3 εκτός της προβολής της 

κόμης του δέντρου και μεταξύ των 2 σειρών φύτευσης). Το καθένα από αυτά αποτελείται 

από 3 επιμέρους δείγματα ληφθέντα από 3 θέσεις αντιπροσωπευτικές του αγροτεμαχίου 

(Εικόνα 2).  

Κάθε σύνθετο δείγμα αποτελείται από 3 επιμέρους δείγματα που έχουν ληφθεί από ίδια 

απόσταση από τον κορμό του αντίστοιχου δέντρου. Οι θέσεις δειγματοληψίας 

σημαίνονται ώστε η δειγματοληψία των επόμενων ετών να πραγματοποιηθεί στα ίδια 

σημεία. 

2. Βάθος 10-40εκ.  

από βάθος 10-40 εκ. πάρθηκε ένα σύνθετο δείγμα (συνολικά 1Χ 3 δείγματα) για καθένα 

από τα αγροτεμάχια. Το καθένα από αυτά αποτελείται από 3 επιμέρους δείγματα 

ληφθέντα από 3 θέσεις αντιπροσωπευτικές του αγροτεμαχίου στην απόσταση 3 (Εικόνα 

2).  

 

 
Εικόνα 1. Γραφική απεικόνιση επιλογής σημείων δειγματοληψίας ως προς την απόσταση 

από το δέντρο. Παίρνουμε 6 δείγματα εδάφους σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους κατά 

μήκος της νοητής ευθείας από τον κορμό του δέντρου έως τη μέση της απόστασης από το 

κοντινότερο δέντρο της διπλανής σειράς. 
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Εικόνα 2. Γραφική απεικόνιση επιλογής σημείων δειγματοληψίας στ αγροτεμάχιο 

(παράδειγμα).  

 

 

 

 

Τα σύνθετα δείγματα είναι:  

1 =  1α + 1β + 1γ 

2 =  2α + 2β + 2γ 

3 =  3α + 3β + 3γ 

Μ -1 =  4α + 4β + 4γ 

Μ = 5α + 5β + 5γ 

Μ + 1 = 6α + 6β + 6γ 

 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εδαφοτομές σε αντιπροσωπευτικά αγροτεμάχια 

αρδευόμενα και μη αρδευόμενα, μάρτυρες και εφαρμογές στην περιοχή Χώρα 

Μεσσηνίας ανά βάθος 10 εκ μέχρι το μητρικό πέτρωμα. Τα δείγματα αυτά 

ομαδοποιηθήκαν ανά τρία (τρεις αντιπροσωπευτικές θέσεις σε κάθε βάθος) ώστε να 

προκύψουν ένα σύνθετο δείγμα. 

 

4. Χημικές αναλύσεις στα εδαφικά δείγματα 

Τα δείγματα του εδάφους αναλύονται για τις παρακάτω εδαφικές παραμέτρους: 

Ολική οργανική ουσία (ΟΜ), εύκολα οξειδωμένος άνθρακας (C),  κλάσματα οργανικής 

ουσίας χουμικά οξέα (HA) και φουλβικά οξέα (FA), ολικό άζωτο (TN), αμμωνιακό 

άζωτο (NH4
+
), νιτρικό άζωτο (NO3

-
), μικροβιακή βιομάζα (MB-C) και μικροβιακή 
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αναπνοή (BR). Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μικροβιακής 

δραστηριότητας και της μικροβιακής βιομάζας είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των 

κύριων χαρακτηριστικών της γονιμότητας του εδάφους των συγκεκριμένων σημείων του 

αγροτεμαχίου από τα οποία έγινε δειγματοληψία. Για τον λόγο αυτό προσδιορίζονται 

επιπρόσθετα στα επιμέρους σημεία δειγματοληψίας του κάθε αγροτεμαχίου οι εξής 

εδαφικές ιδιότητες: μηχανική σύσταση, το pH, η ηλεκτρική αγωγιμότητα (ΕC), ο 

διαθέσιμος P (Pavail), τα ανταλλάξιμα κατιόντα K , Ca και Mg (Κexc, Caexc, και Mgexc 

αντίστοιχα) 

 

5. Αποτελέσματα χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων 

Παρακάτω δίνονται αντιπροσωπευτικοί μέσοι όροι των εδαφικών αναλύσεων από 

τα αγροτεμάχια των πιλοτικών περιοχών. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, των ανταλλαξίμων κατιόντων, του 

διαθέσιμου φωσφόρου,  του ολικού αζώτου, του ανόργανου αζώτου, της οργανικής 

ουσίας, και των οργανικών κλασμάτων της μικροβιακής δραστηριότητας της 

μικροβιακής βιομάζας. Δεν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μηχανικής σύστασης, 

του pH και του ανταλλάξιμου Ca διότι μέχρι τώρα οι αναλύσεις δεν έχουν δείξει 

σημαντικά αποτελέσματα.  

 

5.1 Πιλοτική περιοχή,  Χώρα Μεσσηνίας, (Ο.Π. ΝΗΛΕΑΣ). 

 

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων παρουσιάζονται στα σχήματα1-8 και στους 

πίνακες 1-2: 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του δένδρου 

στην ΕC (mS/cm). 
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Σχήμα 2. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του δένδρου 

στο ανταλλάξιμo Κ, (cmol kg
-1

).  

 

Σχήμα 3. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του δένδρου 

στον διαθέσιμο P (mg kg
-1

) 
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Πίνακας  1. Περιεκτικότητα των εδαφικών δειγμάτων σε ανόργανο άζωτο σε σχέση με 

τις καλλιεργητικές εφαρμογές, τις συνθήκες άρδευσης και την απόσταση από τον κορμό 

του δένδρου. 

 

Θ
έσ

η
 Αμμωνιακά ιόντα Νιτρικά ιόντα 

NH4
+
 (mg kg

-1
) NO3 

-
 (mg kg

-1
) 

Ξηρικά Αρδευόμενα Ξηρικά Αρδευόμενα 

Μ
Α

Ρ
Τ

Υ
Ρ

Ε
Σ

 

 

1 (0-10εκ.) 5,10 3,50 107,26 67,42 

2 (0-10εκ.) 4,42 13,13 141,56 71,10 

3 (0-10εκ.) 4,39 4,16 186,84 72,16 

Μ-1 (0-10εκ.) 3,63 3,57 49,20 100,54 

Μ (0-10εκ.) 4,43 11,12 85,07 49,29 

Μ+1 (0-10εκ.) 4,67 11,48 64,48 66,16 

10-40 εκ 3,25 4,19 32,02 26,61 

Ε
Φ

Α
Ρ

Μ
Ο

Γ
Ε

Σ
 

 

1 (0-10εκ.) 4,63 5,11 98,70 84,56 

2 (0-10εκ.) 4,58 6,78 85,22 107,45 

3 (0-10εκ.) 4,65 3,51 83,73 93,49 

Μ-1 (0-10εκ.) 4,21 3,73 51,45 59,41 

Μ (0-10εκ.) 4,38 4,05 48,33 56,75 

Μ+1 (0-10εκ.) 4,01 5,10 46,40 59,39 

10-40 εκ 2,81 4,00 35,88 38,99 

 

 

Σχήμα 4. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του δένδρου 

στο ανταλλάξιμo Μg, (cmol kg
-1

).  
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Σχήμα 5 Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στο ολικό Ν (mg g
-1

) 

Σχήμα 6 Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στην οργανική ουσία (%). 
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Πινάκας   2. Περιεκτικότητα των εδαφών σε χουμικά οξέα και φουλβικά οξέα  σε σχέση 

με καλλιεργητικές εφαρμογές, τις συνθήκες άρδευσης και την απόσταση από τον κορμό 

του δένδρου. 

 

Θ
έσ

η
 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

Χουμικά (mg/g, HA) Φουλβικά (mg/g, FA) 

Ξηρικά Αρδευόμενα Ξηρικά Αρδευόμενα 

Μ
Α

Ρ
Τ

Υ
Ρ

Ε
Σ

 

 

1 (0-10εκ.) 3,56 8,25 1,87 1,71 

2 (0-10εκ.) 3,56 4,63 1,76 1,68 

3 (0-10εκ.) 3,45 4,33 1,63 1,56 

Μ-1(0-10εκ.) 3,46 4,12 1,49 1,38 

Μ (0-10εκ.) 3,24 4,08 1,35 1,45 

Μ+1(0-10εκ.) 3,26 3,82 1,40 1,40 

10-40 εκ. 2,43 2,12 1,16 0,90 

Ε
Φ

Α
Ρ

Μ
Ο

Γ
Ε

Σ
 

 

1 (0-10εκ.) 3,12 2,97 1,69 1,71 

2(0-10εκ.) 3,10 2,80 1,66 1,60 

3(0-10εκ.) 2,77 2,84 1,43 1,53 

Μ-1(0-10εκ.) 2,63 2,21 1,27 1,27 

Μ(0-10εκ.) 2,37 2,10 1,28 1,18 

Μ+1(0-10εκ.) 2,23 2,21 1,18 1,30 

10-40 εκ 2,16 2,44 1,09 1,25 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 7. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στο λόγο χουμικών 

φουλβικών οξέων, HA/FA 
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Η θέση δειγματοληψίας επηρέασε σημαντικά τις περισσότερες εδαφικές 

ιδιότητες. Παρατηρήθηκε μείωση των τιμών της EC, του Κexc, του Pavail, του Mgexc, 

των ΝΗ4
+
, των ΝΟ3

-
, του ΤΝ, της ΟΜ, των οργανικά κλασμάτων και των μικροβιακών 

παραμέτρων στις θέσεις δειγματοληψίας έξω από την κόμη των δένδρων συγκριτικά με 

τα σημεία κάτω από την κόμη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα φαινόμενα 

Σχήμα 8. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της απόστασης 

από τον κορμό του δένδρου στην 

εδαφική αναπνοή BR, (mg CO2–C kg 
– 1

 

soil 
 
h

-1
)   

Σχήμα 9. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στη μικροβιακή βιομάζα 

MB-C,  (mg C kg 
– 1

 soil). 
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έκπλυσης γίνονται εντονότερα εκτός της κόμης των δένδρων. Παράλληλα κάτω από την 

κόμη συσσωρεύεται μεγαλύτερη ποσότητα οργανικής ουσίας εμπλουτίζεται με θρεπτικά 

στοιχεία και οργανική ουσία λόγω της φυλλόπτωσης και της ύπαρξης εδαφικής 

βλάστησης, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και να 

έχουμε καλύτερες συνθήκες μικροβιακής δραστηριότητας. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών που συμπέραναν ότι τα δένδρα 

επηρεάζουν σημαντικά τις εδαφικές ιδιότητες (Belsky et al.,  1989; Eldridge and Wong, 

2005). Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι εμφανές ότι οι τιμές των 

περισσότερων εδαφικών ιδιοτήτων μειώνονται με το βάθος της δειγματοληψίας. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι αρδευόμενες εκτάσεις της ελιάς έχουν αυξηθεί 

σημαντικά στη Μεσόγειο. Οι ελαιώνες παραδοσιακά είναι ξηρικοί και εξακολουθούν να 

έχουν μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία, ιδίως σε εδάφη χαμηλής 

παραγωγικότητας. Επιπλέον, οι υψηλές απαιτήσεις της γεωργίας σε νερό, οι 

περιορισμένοι υδάτινοι πόροι στη λεκάνη της Μεσογείου (Wriedt et al., 2009), καθώς και 

οι περιορισμοί που επιβάλλονται για τη χρήση του νερού σύμφωνα με τη “Water 

Framework Directive” (González del Tánago et al., 2012), περιορίζουν τις δυνατότητες 

για την επέκταση της άρδευσης σε ευρύτερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Ωστόσο, η 

άρδευση αν και ευνοεί την παραγωγικότητα των ελαιόδεντρων πολλές φορές μπορεί να 

έχει δυσμενή επίδραση επί των ιδιοτήτων του εδάφους και επομένως και στην 

παραγωγικότητα του (Henr and Hogg, 2003). Οι δυσμενείς επιδράσεις είναι αποτέλεσμα 

της ποιότητας του νερού άρδευσης, της μεθόδου εφαρμογής και των ιδιοτήτων του 

εδάφους. Tα αποτελέσματα του έργου δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αρδευόμενων και ξηρικών αγροτεμαχίων ως προς τις παρακάτω εδαφικές παραμέτρους: 

ΕC, Kexc, Pavail, ΝΗ4
+
, και ΟΜ. Οι Dersch and Bohm (2001) δεν βρήκαν σημαντικές 

διαφορές στην περιεκτικότητα του οργανικού άνθρακα στο έδαφος μεταξύ αρδευόμενων 

και μη αρδευόμενων αγροτεμαχίων. Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι ο λόγος ήταν  η 

αυξημένη ανοργανοποίηση υπό συνθήκες άρδευσης. Η ανοργανοποίηση της οργανικής 

ουσίας μειώθηκε κατά τη διάρκεια των ξηρών περιόδων στα μη αρδευόμενα 

αγροτεμάχια, αντίθετα δεν μειώθηκε με την άρδευση. Ο λόγος ΗΑ/FΑ μπορεί να 

θεωρηθεί δείκτης χουμοποίησης της οργανικής ουσίας στο έδαφος. Όσο χαμηλότερος 

είναι ο λόγος ΗΑ/FΑ, τόσο χαμηλότεροι είναι οι ρυθμοί χουμοποίησης της οργανικής 

ουσίας, που μπορεί να οφείλεται σε  εδαφικές διεργασίες, τη διαχείριση του εδάφους 

και/ή την πρόσφατη εισροή οργανικής ύλης (Stevenson, 1994). Ο βαθμός χουμοποίησης 

ήταν σημαντικά υψηλότερος στους μάρτυρες με άρδευση συγκριτικά με τους μάρτυρες-

ξηρικά. 

Η επιτυχία της διαχείρισης του εδάφους για τη διατήρηση της ποιότητας του 

εξαρτάται από την κατανόηση του πώς τα εδάφη ανταποκρίνονται στις γεωργικές 

πρακτικές που εφαρμόζονται (Negassa and Gebrekidan, 2004). Στα αρδευόμενα 

αγροτεμάχια όπου εφαρμοζόταν οι εναλλακτικές καλλιεργητικές πρακτικές (ΕΚΠ) είχαν 

σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε Mgexc συγκριτικά με τα ξηρικά αγροτεμάχια. 

Η άρδευση μείωσε σημαντικά τη συγκέντρωση των νιτρικών στους μάρτυρες ενώ οι 
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εφαρμογές περιόρισαν την συγκέντρωση των νιτρικών προφανώς λόγω της αύξησης του 

λόγου C/N και επομένως της μείωσης του ρυθμού ανοργανοποίησης του Ν (Howell, 

2005). Κατά συνέπεια, κατά την αποσύνθεση των υπολειμμάτων από το κλάδεμα της 

ελιάς μπορεί να αναμένεται κάποια μεταβατική ακινητοποίηση του Ν, καθώς και μια 

επακόλουθη μείωση της συγκέντρωσης του διαθέσιμου Ν κατά τη διάρκεια της άνοιξης 

(Gomez Muñoz et al., 2016). Επιπρόσθετα τo ΤΝ μετρήθηκε σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις στα ξηρικά αγροτεμάχια συγκριτικά με τα αρδευόμενα γεγονός που 

οφείλεται στις ευνοϊκότερες συνθήκες ανοργανοποίησης του αζώτου που επικρατούν με 

την άρδευση. 

Η εφαρμογή των ΕΚΠ δεν είχε σημαντική επίδραση στην EC, στο ΤΝ, στην ΟΜ, 

στη BR που μετρήθηκε στα αρδευόμενα αγροτεμάχια, και στη MB-C που μετρήθηκε στα 

ξηρικά. Ειδικά για την οργανική ουσία στη περιοχή της Χώρας Μεσσηνίας διατηρείται 

σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα (>> 2%) παρά το γεγονός ότι οι ΕΚΠ δεν είχαν 

σημαντική επίδραση στον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία. Βλέπουμε ότι η 

ακαλλιέργεια μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις σημαντικότερες πρακτικές διαχείρισης 

του εδάφους για την διατήρηση της οργανικής ουσίας σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Πράγματι πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ακαλλιέργεια η μειωμένη άροση αυξάνει 

σημαντικά την αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος (Whitbread et al., 2002; Álvaro-

Fuentes et al., 2008). Αντίθετα η διαθεσιμότητα του Κ ευνοήθηκε από τις ΕΚΠ ιδιαίτερα 

στα ξηρικά αγροτεμάχια. Ο διαθέσιμος P παρουσίασε σημαντική μείωση στα ξηρικά 

αγροτεμάχια με ΕΚΠ μάλλον λόγω της δέσμευσης του στοιχείου αυτού από την 

οργανική ουσία που προστίθεται στο έδαφος. Αντίθετα, ο διαθέσιμος P αυξήθηκε 

σημαντικά από τις ΕΠΚ στα αρδευόμενα αγροτεμάχια. Ma et al. (2010) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η εφαρμογή άχυρου μείωσε την προσρόφηση του P στο έδαφος  ωστόσο 

οι Bolster and Sistani (2009) σημείωσαν ότι η προσροφητική ικανότητα του εδάφους σε 

P εξαρτάται από τον εδαφικό τύπο και το είδος του οργανικού υλικού που προστίθεται 

στο έδαφος. Ο λόγος HA/FA επηρεάστηκε αρνητικά από τις ΕΚΠ συγκριτικά με τους 

μάρτυρες. Τα παραπάνω μπορούν μα εξηγηθούν από τη σχετικά μειωμένη μικροβιακή 

δραστηριότητα στα αγροτεμάχια με ΕΚΠ. Η μικροβιακή αναπνοή (BR) μειώθηκε 

σημαντικά από τις ΕΚΠ στα ξηρικά αγροτεμάχια καθώς επίσης και η μικροβιακή 

βιομάζα (MB-C) στα αρδευόμενα. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει μείωση της μικροβιακής 

δραστηριότητας από την προσθήκη οργανικών υλικών στο έδαφος. Η ποσότητα και η 

ποιότητα των οργανικών υλικών είναι οι ποιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

την μικροβιακή βιομάζα (Peacock et al., 2001). Οι μεγάλες τιμές C:N των φυτικών 

υπολειμμάτων, μειώνουν την ανοργανοποίηση του  N την μικροβιακή βιομάζα and την 

ανοργανοποίηση του C. 
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5. 2. Πιλοτική περιοχή Μεραμβέλου, Ν. Λασιθίου (ΕΑΣ Μεραμβέλλου), 

 

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων παρουσιάζονται στα σχήματα 9-17 και στους 

πίνακες  3-4: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Σχήμα 10. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της απόστασης 

από τον κορμό του δένδρου στο 

ανταλλάξιμo Κ, (cmol kg
-1

).  

 

Σχήμα 9. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στην ΕC (mS/cm). 
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Σχήμα 11. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στον διαθέσιμο P (mg kg
-1

) 

Σχήμα 12. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του δένδρου 

στο ανταλλάξιμo Μg, (cmol kg
-1

).  
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Πίνακας  3. Περιεκτικότητα των εδαφικών δειγμάτων σε ανόργανο άζωτο σε σχέση με 

τις καλλιεργητικές εφαρμογές, τις συνθήκες άρδευσης και την απόσταση από τον κορμό 

του δένδρου. 

 

Θ
έσ

η
 Αμμωνιακά Νιτρικά 

NH4
+
 (mg kg

-1
) NO3 

-
 (mg kg

-1
) 

Ξηρικά Αρδευόμενα Ξηρικά Αρδευόμενα 

Μ
Α

Ρ
Τ

Υ
Ρ

Ε
Σ

 

 

1 (0-10εκ.) 2,48 4,78 52,31 65,97 

2(0-10εκ.) 2,85 9,79 43,34 104,30 

3(0-10εκ.) 2,95 8,81 61,40 118,26 

Μ-1(0-10εκ.) 3,19 3,12 59,28 104,65 

Μ(0-10εκ.) 2,75 4,26 55,50 106,99 

Μ+1(0-10εκ.) 3,71 5,11 66,54 92,97 

10-40 εκ 2,20 1,37 20,06 24,73 

Ε
Φ

Α
Ρ

Μ
Ο

Γ
Ε

Σ
 

 

1 (0-10εκ.) 3,36 4,55 131,65 103,69 

2(0-10εκ.) 6,67 7,82 88,55 215,40 

3(0-10εκ.) 6,67 3,67 133,25 147,08 

Μ-1(0-10εκ.) 4,23 3,93 76,70 123,91 

Μ(0-10εκ.) 5,97 2,89 75,70 104,80 

Μ+1(0-10εκ.) 3,29 6,75 76,22 92,49 

10-40 εκ 1,88 2,79 27,60 34,47 

 

 

 

 
 

 

Σχήμα 13. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στο ολικό Ν (mg g
-1

) 
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Πινάκας  4. Περιεκτικότητα των εδαφών σε χουμικά οξέα και φουλβικά οξέα  σε σχέση 

με τις καλλιεργητικές εφαρμογές, τις συνθήκες άρδευσης και την απόσταση από τον 

κορμό του δένδρου (μέσες τιμές) 

 

Θ
έσ

η
 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

Χουμικά οξέα (mg/g, HA) Φουλβικά οξέα (mg/g, HA) 

Ξηρικά Αρδευόμενα Ξηρικά Αρδευόμενα 

Μ
Α

Ρ
Τ

Υ
Ρ

Ε
Σ

 

 

1 (0-10εκ.) 3,89 6,12 2,28 2,44 

2(0-10εκ.) 3,90 5,95 2,14 2,38 

3(0-10εκ.) 4,04 6,28 2,24 2,28 

Μ-1(0-10εκ.) 3,72 5,64 1,94 2,01 

Μ(0-10εκ.) 3,57 5,52 1,89 2,07 

Μ+1(0-10εκ.) 3,62 5,61 1,75 2,08 

10-40 εκ 3,71 5,30 1,97 2,34 

Ε
Φ

Α
Ρ

Μ
Ο

Γ
Ε

Σ
 

 

1 (0-10εκ.) 4,79 5,50 2,24 2,30 

2(0-10εκ.) 4,92 4,64 2,35 2,55 

3(0-10εκ.) 4,93 4,57 2,25 2,03 

Μ-1(0-10εκ.) 4,27 4,18 1,88 1,77 

Μ(0-10εκ.) 4,29 4,47 1,74 1,84 

Μ+1(0-10εκ.) 4,15 4,80 1,78 2,03 

10-40 εκ 4,20 3,98 1,80 1,65 

 

 

Σχήμα 14. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του δένδρου 

στην οργανική ουσία (%). 
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Σχήμα 15. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της απόστασης 

από τον κορμό του δένδρου στο λόγο 

χουμικών φουλβικών οξέων, HA /FA 

Σχήμα 16. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στην εδαφική αναπνοή, BR, 

(mg CO2–C kg 
– 1

 soil 
 
h

-1
).   
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Η θέση δειγματοληψίας επηρέασε σημαντικά τις περισσότερες εδαφικές ιδιότητες 

. Παρατηρήθηκε μείωση των τιμών της EC, του Κexc, του Pavail, του Mgexc, των ΝΗ4
+
, 

των ΝΟ3
-
, του ΤΝ, της ΟΜ, και των μικροβιακών παραμέτρων στις θέσεις 

δειγματοληψίας έξω από την κόμη των δένδρων συγκριτικά με τα σημεία κάτω από την 

κόμη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα φαινόμενα έκλυσης γίνονται εντονότερα 

εκτός της κόμης των δένδρων. Παράλληλα η περιοχή κάτω από την κόμη εμπλουτίζεται 

με θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία λόγω της φυλλόπτωσης και της ύπαρξης 

εδαφικής βλάστησης. 

Δεν παρατηρηθήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρδευόμενων και ξηρικών 

αγροτεμαχίων ως προς την ΕC,  τα ΝΗ4
+
, και το ΤΝ. Αντίθετα, η άρδευση αυξάνει τη 

διαθεσιμότητα του Κ, του Pavail., του Mgexc,  και των ΝΟ3
-
 συγκριτικά με τα ξηρικά 

αγροτεμάχια. Να σημειωθεί ότι το νερό άρδευσης ήταν πολύ πλούσιο σε άλατα με 

συνέπεια τον εμπλουτισμό του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία. Παράλληλα η OM 

συσσωρεύτηκε σε μεγαλύτερες ποσότητες στα ξηρικά αγροτεμάχια συγκριτικά με τα 

αρδευτικά κυρίως λόγω ευνοϊκών συνθηκών υγρασίας που ευνοούν την ορυκτοποίηση  

της οργανικής ουσίας (Dersch and Bohm, 2001) στα αρδευομενα αγροτεμαχια. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις του  βαθμόυ χουμοποiησης (ΗΑ/FA). 

Η εφαρμογή των ΕΚΠ δεν είχε σημαντική επίδραση στην EC, στο Κexc, στο 

Pavail,  στο Mgexc, και στην ΟΜ. Οι εφαρμογές αύξησαν τη συγκέντρωση των νιτρικών 

ΝΟ3
-
, τόσο στα ξηρικά όσο και στα αρδευόμενα αγροτεμάχια,  ενώ μείωσαν σημαντικά 

Σχήμα 17. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στη μικροβιακή βιομάζα, 

MB-C,  (mg Cmic g 
-1 

dry soil)
 
 

). 
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τις συγκεντρώσεις του ΤN. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την αυξημένη ανοργανοποίηση 

του Ν στα αγροτεμάχια με ΕΠΚ στην πιλοτική περιοχή του Μεραμβέλλου. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα φαίνεται να συσχετίζονται στενά με την HA/FA και την μικροβιακή 

δραστηριότητα. Πράγματι ο βαθμός χουμοποίησης της οργανικής ουσίας αυξήθηκε όπως 

επίσης αυξήθηκε σημαντικά η μικροβιακή αναπνοή.  

Ειδικά για την οργανική ουσία στη περιοχή του Μεραμβέλλου διατηρείται σε 

πολύ ικανοποιητικά επίπεδα (>> 2%) παρά το γεγονός ότι οι ΕΚΠ δεν είχαν σημαντική 

επίδραση στον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία. Τα περισσότερα από τα 

αγροτεμάχια της πιλοτικής περιοχής ήταν σε καθεστώς ακαλλιέργειας όπως και στην 

περιοχή της Χώρας Μεσσηνίας. Βλέπουμε ότι η ακαλλιέργεια μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

από τις σημαντικότερες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους για την διατήρηση της 

οργανικής ουσίας σε ικανοποιητικά επίπεδα.  
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5. 3. Πιλοτική περιοχή Πεζών, (ΕΑΣ Πεζών), Νομού Ηρακλείου.  

 

Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων παρουσιάζονται στα σχήματα 18-26 και 

στους πίνακες  5-6: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Σχήμα 18. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στην ΕC (mS/cm). 

Σχήμα 19. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στο ανταλλάξιμo Κ, (cmol 

kg
-1

).  
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Σχήμα 20. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στον διαθέσιμο P (mg kg
-1

) 

Σχήμα 21. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του δένδρου 

στο ανταλλάξιμo Μg, (cmol kg
-1

).  
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Πίνακας  5. Περιεκτικότητα των εδαφικών δειγμάτων σε ανόργανο άζωτο σε σχέση με 

τις καλλιεργητικές εφαρμογές, τις συνθήκες άρδευσης και την απόσταση από τον κορμό 

του δένδρου. 

 

Θ
έσ

η
 Αμμωνιακά Νιτρικά 

NH4
+
 (mg kg

-1
) NO3 

-
 (mg kg

-1
) 

Ξηρικά Αρδευόμενα Ξηρικά Αρδευόμενα 

Μ
Α

Ρ
Τ

Υ
Ρ

Ε
Σ

 

 

1 (0-10εκ.) 4,09 3,93 215,27 161,87 

2(0-10εκ.) 4,44 2,70 160,71 120,27 

3(0-10εκ.) 4,46 3,21 171,76 138,79 

Μ-1(0-10εκ.) 9,89 3,10 75,93 118,58 

Μ(0-10εκ.) 3,53 3,57 69,25 81,32 

Μ+1(0-10εκ.) 4,51 3,61 223,06 217,46 

10-40 εκ 4,33 2,86 76,62 72,47 

Ε
Φ

Α
Ρ

Μ
Ο

Γ
Ε

Σ
 

 

1 (0-10εκ.) 5,59 6,36 215,89 185,50 

2(0-10εκ.) 4,72 4,91 125,28 151,54 

3(0-10εκ.) 4,90 4,42 166,04 116,53 

Μ-1(0-10εκ.) 4,52 4,19 57,99 75,79 

Μ(0-10εκ.) 4,97 4,09 62,04 91,85 

Μ+1(0-10εκ.) 4,10 4,58 53,00 83,81 

10-40 εκ 3,20 4,31 70,85 54,82 

 

 

 

 
 

 

 

Σχήμα 22. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στο ολικό Ν (mg g
-1

) 
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Πινάκας  6 . Περιεκτικότητα των εδαφών σε χουμικά οξέα και φουλβικά οξέα  σε σχέση 

με καλλιεργητικές εφαρμογές, τις συνθήκες άρδευσης και την απόσταση από τον κορμό 

του δένδρου.  

 

Θ
έσ

η
 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ 

Χουμικά οξέα (mg/g, HA) Φουλβικά οξέα (mg/g, FA) 

Ξηρικά Αρδευόμενα Ξηρικά Αρδευόμενα 

Μ
Α

Ρ
Τ

Υ
Ρ

Ε
Σ

 

 

1 (0-10εκ.) 2,31 3,32 1,37 1,36 

2(0-10εκ.) 2,21 3,37 1,33 1,39 

3(0-10εκ.) 2,11 3,18 1,37 1,30 

Μ-1(0-10εκ.) 1,87 3,08 1,21 1,28 

Μ(0-10εκ.) 1,95 3,01 1,20 1,24 

Μ+1(0-10εκ.) 1,89 3,05 1,23 1,26 

10-40 εκ 1,65 2,94 1,02 1,20 

Ε
Φ

Α
Ρ

Μ
Ο

Γ
Ε

Σ
 

 

1 (0-10εκ.) 2,52 3,80 1,15 1,51 

2(0-10εκ.) 2,39 3,93 1,00 1,37 

3(0-10εκ.) 2,12 3,54 0,89 1,25 

Μ-1(0-10εκ.) 1,98 3,96 0,93 1,10 

Μ(0-10εκ.) 2,12 3,31 0,94 1,01 

Μ+1(0-10εκ.) 2,03 3,91 0,95 1,12 

10-40 εκ 1,78 2,81 0,83 0,94 

 

Σχήμα 23. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του δένδρου 

στην οργανική ουσία (%). 
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Σχήμα 24. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στο λόγο χουμικών 

φουλβικών οξέων, HA/FA. 

Σχήμα 25. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στην εδαφική αναπνοή BR, 

(mg CO2–C kg 
– 1

 soil 
 
h

-1
).   
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Η θέση δειγματοληψίας επηρέασε σημαντικά τις περισσότερες εδαφικές ιδιότητες. 

Παρατηρήθηκε μείωση των τιμών της EC, του Κexc, του Pavail, του Mgexc, των ΝΗ4
+
, 

των ΝΟ3
-
, του ΤΝ, της ΟΜ, και των μικροβιακών παραμέτρων στις θέσεις 

δειγματοληψίας έξω από την κόμη των δένδρων συγκριτικά με τα σημεία κάτω από την 

κόμη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα φαινόμενα έκλυσης γίνονται εντονότερα 

εκτός της κόμης των δένδρων. Παράλληλα η περιοχή κάτω από την κόμη εμπλουτίζεται 

με θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία λόγω της φυλλόπτωσης και της ύπαρξης 

εδαφικής βλάστησης. To βάθος του εδάφους είχε σημαντική και μάλιστα αρνητική 

επίδραση στις εδαφικές ιδιότητες. Για τις περισσότερες ιδιότητες, τα δείγματα τα οποία 

ελήφθησαν από βάθος 10 έως 40 εκατοστά είχαν μειωμένες τιμές σε σχέση με τα 

επιφανειακά δείγματα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες άρδευσης. Η μείωση με το βάθος 

της τιμής των μικροβιολογικών παραμέτρων συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, και τη μείωση 

της ποσότητας και του ρυθμού διάσπασης των φυτικών υπολειμμάτων, με αποτέλεσμα τη 

μείωση της διαθεσιμότητας των θρεπτικών στοιχείων (Wendling et al., 2010).  

Δεν παρατηρηθήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρδευόμενων και ξηρικών 

αγροτεμαχίων ως προς το Mgexc και το ανόργανο άζωτο. Στα αρδευόμενα αγροτεμάχια 

όπου εφαρμόζοταν οι ΕΚΠ είχαν σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε EC, Kexc, 

Pavail, ΤΝ,OM, ΗΑ/FΑ και ΒR συγκριτικά με τα ξηρικά αγροτεμάχια. Ανάλογη τάση 

παρατηρήθηκε και στα αγροτεμαχια-μάρτυρες για το TN, και OM. Ο βαθμός 

χουμοποίησης της οργανικής ουσίας μπορεί να εκτιμηθεί από μερικούς δείκτες μεταξύ 

άλλων ο λόγος HA/FA (Canellas et al, 2008), Ο λόγος HA/FA αυξήθηκε σημαντικά στα 

αρδευόμενα σε σχέση με τα ξηρικά αγροτεμάχια υποδηλώνοντας σχετικά μεγαλύτερους 

ρυθμούς αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας (Guimarães et al, 2013).  Οι Campos et al 

Σχήμα 26. Επίδραση των 

καλλιεργητικών πρακτικών, των 

συνθηκών άρδευσης και της 

απόστασης από τον κορμό του 

δένδρου στη μικροβιακή βιομάζα 

MB-C,  (mg C kg 
– 1

 soil). 
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(2013) ανέφεραν υψηλότερο βαθμό χουμοποίησης της  οργανικής ουσίας που 

προστέθηκε στο έδαφος σε αγροτεμάχια με στο συμβατικό σύστημα καλλιέργειας κατά 

την ξηρή περίοδο από ό, τι κατά την περίοδο των βροχών, ωστόσο σε αγροτεμάχια χωρίς 

άροση ο βαθμός χουμοποίησης ήταν χαμηλότερος στην ξηρή περίοδο. Τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν δείχνουν ότι η διαχείριση του εδάφους και οι συνθήκες άρδευσης είναι 

σημαντικοί παράγοντες για την χουμοποίηση της οργανικής ουσίας του εδάφους. 

Eπιπρόσθετα,στα αγροτεμάχια με τις ΕΚΠ παρατήθηκε σημαντική αύξηση της MB-C 

στα ξηρικά αγροτεμάχια σε σχέση με τα αρδευόμενα. Τα σχετικά υψηλά επίπεδα MB-C 

αντανακλούν την παρουσία υψηλής περιεκτικότητας σε δραστική οργανική ύλη στο 

έδαφος, η οποία μπορεί να διατηρήσει ένα υψηλό ποσοστό ανοργανοποίησης φυτικών 

υπολειμμάτων (Araújo et al., 2014).  

Η εφαρμογή των ΕΚΠ αύξησε σημαντικά την EC στα αρδευόμενα ωστόσο δεν 

είχε σημαντική επίδραση στα ξηρικά αγροτεμάχια. Σημαντική αύξηση μετρήθηκε και για 

το Mgexc. Αντίθετα η διαθεσιμότητα των Κexc, Pavail, και OM μειώθηκε σημαντικά 

από τις ΕΚΠ στα ξηρικά αγροτεμάχια. Επιπρόσθετα η συγκέντρωση των NO3
-
 μειώθηκε 

από τις ΕΚΠ. Ειδικά για την οργανική ουσία αν και οι συγκεντρώσεις στα αγροτεμάχια 

κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των άλλων πιλοτικών περιοχών , η 

οργανική ουσία διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα (>> 2%). Συνεπώς, οι ορθά 

διαχειριζόμενοι ελαιώνες μπορεί να χαρακτηριστούν ως ένα φυσικό δάσος που είναι 

πολύ καλά προσαρμοσμένο στο ξηροθερμικό περιβάλλον της Μεσογείου και που παρέχει 

ένα πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών μεταξύ άλλων και την διατήρηση και βελτίωση 

της ποιότητας των εδαφών.  

 

6. Εδαφικά προφίλ, περιοχή Χώρα Μεσσηνίας 

Παρακάτω παρουσιάζονται η κατανομή της οργανικής ουσίας και των θρεπτικών 

στοιχείων σε αντιπροσωπευτικά εδαφικά προφίλ που διανοίχτηκαν στη πιλοτική περιοχή 

της Χωράς Μεσσηνίας (Σχήματα 27-32).  

 

 
Σχήμα  27. Κατανομή του ολικού αζώτου (ΤΝ) στο έδαφος σε σχέση με τις συνθήκες 

υγρασίας και τις καλλιεργητικές πρακτικές. 
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Οι εναλλακτικές καλλιεργητικές πρακτικές (ΕΚΠ) αύξησαν το ολικό άζωτο (ΤΝ) 

στο έδαφος στα αρδευόμενα αγροτεμάχια συγκριτικά με τους μάρτυρες. Η αύξηση αυτή 

είναι εμφανής μέχρι βάθος 90 εκ.. Οι διαφορές ήταν εντονότερες στα επιφανειακά 

εδαφικά στρώματα. Τα παραπάνω αποδίδονται στις ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας των 

αρδευόμενων αγροτεμαχίων με αποτέλεσμα οι ΕΚΠ να εμπλουτίζουν το έδαφος με 

άζωτο. Αντίθετα, στους ξηρικούς ελαιώνες, το ολικό Ν στα επιφανειακά εδαφικά 

στρωματά (0-40εκ) βρέθηκε σημαντικά υψηλότερο στους μάρτυρες σε σχέση με τα 

αγροτεμάχια όπου εφαρμόστηκαν οι ΕΚΠ. Το αντίθετο παρατηρήθηκε σε βάθος > 40εκ. 

προφανώς λόγω της μετακίνησης της οργανικής ουσίας σε βαθύτερα εδαφικά στρωματά 

μετά την εφαρμογή των φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος (Σχήματα 27 και 28). 

 

 
Σχήμα  28. Κατανομή της οργανικής ουσίας (ΟΜ, %) στο έδαφος σε σχέση με τις 

συνθήκες υγρασίας και τις καλλιεργητικές πρακτικές. 

 

Όσο αφορά την οργανική ουσία παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση σους μάρτυρες 

συγκριτικά με τα αγροτεμάχια των εφαρμογών. Η αύξηση αυτή είναι πολύ εμφανής στα 

αρδευόμενα αγροτεμάχια. Τα περισσότερα αγροτεμάχια-μάρτυρες στη Χώρα Μεσσηνίας 

είναι υπό καθεστώς ακαλλιέργειας η οποία φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στον 

εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία. Να σημειωθεί ότι ο εμπλουτισμός του 

εδάφους σε οργανική ουσία στα αρδευόμενα αγροτεμάχια εμφανίζεται σε όλο το βάθος 

του εδαφικού προφίλ. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό η σημασία της ακαλλιέργεια 

στην γονιμότητα και ποιότητας των εδαφών στους ελαιώνες. 

Η διαθεσιμότητα του P ήταν αυξημένη στα αρδευόμενα αγροτεμάχια στους 

επιφανειακούς ορίζοντες συγκριτικά με τα ξηρικά ενώ υψηλότερες συγκεντρώσεις 

βρέθηκαν στα πρώτα 0-10 εκ. Η βελτιωμένη κινητικότητα του Ρ έχει αποδοθεί στην 

κίνηση του Ρ μέσω διάχυσης μετά από κορεσμό με το νερό του νερού άρδευσης στη 

ζώνη της εφαρμογής (Neilsen et al., 1997). Επιπρόσθετα οι ΕΚΠ εμπλουτίζουν το 

έδαφος με P.  
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Σχήμα  29. Κατανομή του διαθέσιμου P (mg kg

-1
) στο έδαφος σε σχέση με τις συνθήκες 

υγρασίας και τις καλλιεργητικές πρακτικές. 

 

Το Κexc όπως και ο Pavail ενισχύθηκε από τις ΕΚΠ σε όλο σχεδόν το βάθος των 

εδαφικών προφίλ ωστόσο το περισσότερο Κexc συσσωρεύεται σε ξηρικά αγροτεμάχια 

παρά σε αρδευόμενα και αυτό γιατί μειώνεται ο ρυθμός έκπλυσης του στοιχείου αυτού. 

 

 
Σχήμα  30. Κατανομή του ανταλλάξιμου Κ (Kexc, cmol(+) kg

-1
) στο έδαφος σε σχέση με 

τις συνθήκες υγρασίας και τις καλλιεργητικές πρακτικές. 

 

Η διαθεσιμότητα του Mgexc ήταν σημαντικά υψηλότερη στα ξηρικά αγροτεμάχια 

συγκριτικά με τα αρδευόμενα γεγονός που αποδίδεται κυρίως σε φαινόμενα έκπλυσης. 

Παράλληλα στους μάρτυρες το έδαφος είχε σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε 

ανταλλάξιμο Mg σε σχέση με το έδαφος των αγροτεμάχιων υπό το καθεστώς ΕΚΠ. 
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Σχήμα  30. Κατανομή του ανταλλάξιμου Μg (Mgexc, cmol(+) kg

-1
) στο έδαφος σε σχέση 

με τις συνθήκες υγρασίας και τις καλλιεργητικές πρακτικές. 

 

Τέλος η μικροβιακή αναπνοή και βιομάζα αυξήθηκε στο έδαφος των 

αγροτεμαχίων με τις EΚΠ με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η γονιμότητα και η ποιότητα 

των εδαφών. 

 
Σχήμα  31. Κατανομή της εδαφικής αναπνοής (BR, mg CO2 g

-1
soil h

-1 
) στο έδαφος σε 

σχέση με τις συνθήκες υγρασίας και τις καλλιεργητικές πρακτικές. 
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Σχήμα  32. Κατανομή της μικροβιακής βιομάζας (ΜΒ-C mg Cmic g 

-1 
dry soil

 
) στο 

έδαφος σε σχέση με τις συνθήκες υγρασίας και τις καλλιεργητικές πρακτικές. 

 

 

7. Γενικά συμπεράσματα 

Η θέση δειγματοληψίας επηρέασε σημαντικά τις περισσότερες εδαφικές 

ιδιότητες. Παρατηρήθηκε μείωση των τιμών εδαφικών παραμέτρων στις θέσεις 

δειγματοληψίας έξω από την κόμη των δένδρων συγκριτικά με τα σημεία κάτω από την 

κόμη. Οι μεγάλες τιμές οργανικής ουσίας στα σημεία κάτω από την κόμη των δένδρων 

και ειδικότερα μετά από εφαρμογές δείχνουν το ισχυρή επίδραση των καλλιεργητικών 

πρακτικών στη γονιμότητα των εδαφών στην ελαιοκαλλιέργεια. Παράλληλα, από τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων είναι εμφανές ότι οι τιμές των περισσότερων εδαφικών 

ιδιοτήτων μειώνονται με το βάθος της δειγματοληψίας. 

Η ακαλλιέργεια είχε σημαντική επίδραση στον εμπλουτισμό του εδάφους με 

οργανική ουσία. Συνεπώς η μακροχρόνια αυτή καλλιεργητική τεχνική μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια από τις σημαντικότερες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους για την 

διατήρηση της οργανικής ουσίας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Να σημειωθεί ότι στη 

περιοχή της Χώρα Μεσσηνίας, ο εμπλουτισμός του εδάφους σε οργανική ουσία στα 

αρδευόμενα αγροτεμάχια εμφανίζεται σε όλο το βάθος του εδαφικού προφίλ. Η 

διαχείριση του εδάφους (ΕΚΠ) και οι συνθήκες άρδευσης είναι σημαντικοί παράγοντες 

για τον εμπλουτισμό του εδάφους σε οργανική ουσία και τη χουμοποίηση της οργανικής 

ουσίας. Παράλληλα οι εδαφικές ιδιότητες παρουσίασαν υψηλότερες τιμές στους 

ποτιστικούς ελαιώνες συγκριτικά με τους ξηρικούς. Η εδαφική υγρασία επηρεάζει 

σημαντικά την αποδόμηση της οργανικής ουσίας και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών 

στοιχείων. Συνεπώς, οι ορθά διαχειριζόμενοι ελαιώνες μπορεί να χαρακτηριστούν ως ένα 

φυσικό δάσος που είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο στο ξηροθερμικό περιβάλλον της 

Μεσογείου και που παρέχει ένα πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών μεταξύ άλλων και 

την διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των εδαφών. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα συνεισφέρουν στη δημιουργία οδηγιών για τη 

διαχείριση των εναλλακτικών/παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας και άρδευσης, 
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ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εδαφών στην ελαιοκαλλιέργεια. Σημαντική 

συμβολή θα έχει η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης των εδάφους στους 

ξηρικούς ελαιώνες με χαμηλή παραγωγικότητα. 
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9. Σύνοψη Έργου 

Το έργο oLIVE-CLIMA αποτελεί προσπάθεια να ανταπεξέλθει ο αγροτικός τομέας στις 

νέες προκλήσεις μέσω της μετατροπής της ελαιοκομίας σε εργαλείο διαχείρισης της 

κλιματικής αλλαγής. 

 

10. ABSTRACT 

Olive tree pruning residue and olive waste represent a great amount of organic 

materials which are produced during a short period. The application of organic materials 

to land is a common practice in sustainable agriculture in the last years. However, its 

implementation in olive groves under different irrigation regimes has not been 

systematically tested. The aim of this work was to study the effect of alternative carbon 

input techniques (wood shredded, pruning residues, returning of olive mill wastes the 

field with compost) on soil chemical (pH, EC, total organic carbon, total nitrogen, 

inorganic nitrogen, humic and fulvic acids, available P, and exchangeable K), and 

microbial properties (soil basal microbial respiration and microbial biomass carbon) in 

relation to irrigation conditions (irrigated and rainfed olive orchards). 

This report presents data on soil’s chemical and biological properties, deriving 

from a soil campaign in three pilot regions one is located in South Peloponese, Prefecture 

of Messinia (area of Chora) and the other two are located in the island of Crete, (area of 

Mirabello, prefecture of Lasithi, and area of Peza prefecture of Iraklio). The soil 

campaign took place during the periods of November 2016-Μarch 2017. Forty soil 

parcels with olives (20 irrigated + 20 rainfed) were selected in order to receive the above 

interventions and measure the results. In each soil parcel six composite soil samples were 

taken, from 0-10 cm depth at equal intervals along a straight line of the trunk of the tree, 

to the middle of the distance from the nearest tree of the next tree series. The first three 

samples were under olive tree canopy.  An additional composite sample was taken at 
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depth of 10-40 cm. Moreover soil profiles were excavated from the the pilot regions in 

Chora Messinias. 14 soil profiles were sampled up to 150 cm or up to parent meterial at 

10-cm increments, where one or a combination of the above cultivation practices was 

applied.  Samples were analyzed for the same soil properties as above.  

The results showed that higher values for soil properties were determined in 

samples taken from points under the canopy, compared to the sampling points outside the 

canopy. This indicates the positive effect of rhizosphere and the favorable soil moisture 

conditions under tree canopy on soil microbial activities. No tillage practices had a 

significant effect on soil enrichment with organic matter. This long term cultivation 

technique could be considered as one of the most important soil management practices 

for maintaining the organic matter at satisfactory levels in olive groves. It should be noted 

that in the irrigated soil parcels in the pilot area of Chora-Messinia, the enrichment of the 

soil in organic matter throughout the soil profile was determined. 

Alternative cultivation practices and irrigation conditions are considered as 

important factors for the accumulation of SOM and its humification. In addition, most of 

the soil properties showed higher values in the irrigated olive groves compared to the 

rainfed ones indicating that soil moisture regime significantly affects the decomposition 

of the organic matter and the availability of nutrients. Therefore, properly managed olive 

groves can be characterized as a natural forest that is well adapted to Mediterranean soil 

climatic conditions as well as it can provide valuable ecosystem services including soil 

conservation for carbon sequestration.  
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