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καλλιέργεια

Διαχείριση εδάφους και φυτών  
εδαφοκάλυψης ελαιώνων

ο έδαφος είναι σημαντικό λειτουργικό 
τμήμα του αγροοικοσυστήματος του ελαιώνα, 
προσφέροντας μηχανική στήριξη στα ελαιό-
δενδρα, τα αναγκαία θρεπτικά στοιχεία για τη 
θρέψη τους και την απαραίτητη εδαφική υγρα-
σία για την κάλυψη των υδατικών αναγκών 
τους.

Λόγω της σημασίας του εδάφους των ελαιώ-
νων, η διαχείρισή του θα πρέπει να είναι αειφό-
ρος, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει μακροπρό-
θεσμα την παραγωγικότητα του ελαιώνα. Η αει-
φόρος διαχείριση σχετίζεται άμεσα με την εδα-
φική γονιμότητα, την αποφυγή της διάβρωσης 
(Εικόνα 1), καθώς και τη διατήρηση της βιοποι-
κιλότητας μέσω της υποστήριξης της χλωριδι-
κής (φυτά) και πανιδικής (ζώα) βιοποικιλότη-
τας του εδάφους.

Η εδαφική γονιμότητα είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική, γιατί υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του εδάφους να παρέχει τα αναγκαία 
θρεπτικά στοιχεία στα ελαιόδενδρα, καθώς και 
την αποθήκευση και απορρόφηση του νερού 
από το ριζικό τους σύστημα. Θα πρέπει να το-
νιστεί ότι η χλωρίδα του ελαιώνα (τα φυτά εδα-
φοκάλυψης) επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες 
στο αγροοικοσύστημα των ελαιώνων, ενώ συ-
νεισφέρει σημαντικά σε μια ορθολογική και 
αποτελεσματική διαχείριση του ελαιώνα.

Τα φυτά εδαφοκάλυψης είναι χρήσιμα για-
τί αποτελούν πηγή αζώτου, όταν συμπεριλαμ-
βάνονται ψυχανθή. Βελτιώνουν την ανακύ-
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κλωση των θρεπτικών στοιχείων και αποτρέπουν 
έντονες εντομολογικές προσβολές και ασθένειες 
εδάφους, βελτιώνοντας την εδαφική δομή, προά-
γοντας τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών 
του εδάφους και δημιουργώντας μη ευνοϊκές συν-
θήκες στην επιφάνεια του εδάφους για τους επι-
βλαβείς οργανισμούς. Παρεμποδίζουν απώλειες 
γόνιμου επιφανειακού εδάφους και τη διάβρωσή 
του. Αυξάνουν την απορρόφηση του νερού και την 
αποτελεσματική αποθήκευσή του στο έδαφος, μει-
ώνοντας την απορροή του. Παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξη των «ζιζανίων». Προσελκύουν και φιλο-
ξενούν ωφέλιμα έντομα, παρασιτικούς οργανι-
σμούς, πτηνά και άλλα σπονδυλωτά, παρέχοντάς 
τους καταφύγιο και τροφή. Συντελούν στη διατή-
ρηση απειλούμενων και ενδημικών φυτικών ει-
δών.

Τα φυτά εδαφοκάλυψης χρησιμοποιούνται 
στους ελαιώνες σαν: α) χλωρές λιπάνσεις με μερι-
κή ή ολική ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, β) επι-
στρώματα, όταν τα φυτά τεμαχίζονται με χορτοκο-
πές και τα υπολείμματά τους χρησιμοποιούνται σαν 
επίστρωμα στο έδαφος και γ) μόνιμη εδαφοκάλυψη 
που χρησιμοποιείται για βόσκηση ζώων.

Πότε και ποια διαχείριση 
εφαρμόζεται στο έδαφος

Η διαχείριση του εδάφους στοχεύει στη δημι-
ουργία γόνιμου, υγιούς εδάφους και στην αποφυ-
γή κάθε είδους ανταγωνισμού για τα ελαιόδεντρα 
όσον αφορά: α) τα θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα 
κατά τις κρίσιμες περιόδους διαθεσιμότητας και 
την επάρκειά τους για τα ελαιόδενδρα, β) τη δια-
σφάλιση της εδαφικής υγρασίας, γ) τη φιλοξενία 
ή υποστήριξη - προώθηση εχθρών των ελαιοδέν-
δρων, κυρίως εντομολογικών και μυκητολογικών 
και δ) την αποφυγή δημιουργίας δυσμενών συνθη-
κών, όπως στην περίπτωση φωτιάς που η μεγάλη 
συσσώρευση βιομάζας/καύσιμης ύλης βοηθά στην 
επέκταση της πυρκαγιάς και την καταστροφή των 
ελαιοδένδρων.

Οι πιο κρίσιμες περίοδοι διαχείρισης της εδαφο-
κάλυψης είναι κατά το τέλος της υγρής περιόδου 
και κατά την ανθοφορία των ελαιοδένδρων, γιατί 
σχετίζονται με τη βλαστική ανάπτυξη και καρπο-
φορία τους.

Καλλιεργητικές πρακτικές 
διαχείρισης εδάφους

Συνοπτικά παρατίθενται οι καλλιεργητικές πρα-
κτικές διαχείρισης, τα πλεονεκτήματα και μειονε-
κτήματά τους: 

Εδαφοκατεργασία με όργωμα του εδάφους για 
εξάλειψη της χλωρίδας (αυτοφυή φυτά) που κατά 
την επικρατούσα –λανθασμένη– αντίληψη είναι όλα 
ζιζάνια και εχθροί του ελαιοδένδρου (Εικόνα 2). Το 
όργωμα αποσκοπεί στην ξήρανση και πιθανή ενσω-
μάτωση των ζιζανίων στο έδαφος, μπορεί να εφαρ-
μοστεί σε όλη την επιφάνεια του ελαιώνα ή μερικώς 
ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης των ελαιοδένδρων. 
Κατά την εφαρμογή μερικής εδαφοκατεργασίας, επί 
της γραμμής φύτευσης των ελαιοδένδρων εφαρμό-
ζονται χορτοκοπές. Τα εργαλεία που χρησιμοποιού-
νται για την εδαφοκατεργασία και οι αντίστοιχες πε-
ριπτώσεις επιλογής τους είναι: 

Ο καλλιεργητής, επιλέγεται όταν η ποσότητα 
της χλωρίδας είναι μικρή, για τη μερική ενσωμά-
τωσή της στο έδαφος. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
όμως σε συνθήκες αυξημένης βιομάζας (πολλά και 
με υψηλά στελέχη φυτά, με βαθύ ριζικό σύστημα).

Η φρέζα, εφαρμόζεται ακόμα και όταν η βιομάζα 
είναι αυξημένη και τα φυτά έχουν υψηλά στελέχη. 
Σε περιπτώσεις μικρής βιομάζας και σε εδάφη αργι-
λώδη, η φρέζα δημιουργεί δυσμενές αδιαπέραστο 
στρώμα για τα ελαιόδενδρα και σε επικλινή εδάφη 
κονιορτοποιεί το έδαφος, επιτείνοντας τη διάβρωση. 
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πετρώδη εδάφη.

Η οδοντωτή δισκόσβαρνα, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για κοπή και ενσωμάτωση των φυτών, αλλά 
όχι σε πετρώδη και αργιλοπηλώδη (βαριά) εδάφη.

Χρήση μερικής ή ολικής χορτοκοπής με χορ-
τοκοπτικά: Οι χορτοκοπές δημιουργούν επίστρωμα 
της βιομάζας, που είναι ευεργετικό για την προ-

στασία του εδάφους και τη φιλοξενία και αύξηση 
της πανίδας του. Τα επιστρώματα ελαχιστοποιούν 
τις υδατικές απώλειες κατά τη διάρκεια των καλο-
καιρινών ξηρών μηνών και διατηρούν την οργανι-
κή ουσία του εδάφους, σε αντίθεση με την εδαφο-
κατεργασία που συνήθως τη μειώνει. Τα επιστρώ-

➥

1. Διάβρωση εδάφους σε ελαιώνα 2. Εφαρμογή οργώματος σε ελαιώνα

Ο συνδυασμός μεθόδων 
εδαφοκαλλιέργειας, ανάλογα  
με τις συνθήκες του ελαιώνα  
την κάθε χρονική στιγμή, 
μεγιστοποιεί το όφελος  
για τον ελαιώνα, αλλά περιπλέκει  
τη διαχείριση απαιτώντας 
περισσότερη δεξιοτεχνία, γνώσεις 
και πιθανώς εξοπλισμό.
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ματα, όμως, είναι ευαίσθητα στις πυρκαγιές κατά 
τη διάρκεια των ξηρών περιόδων. Γι’ αυτό συνιστά-
ται να εφαρμόζονται νωρίς, πριν το τέλος των βρο-
χοπτώσεων, ώστε να πραγματοποιείται αποσύνθε-
ση της βιομάζας και να αυξάνεται η εδαφική γονι-
μότητα.

Χρήση βόσκησης με ζώα, π.χ. πρόβατα (Εικόνα 
3). Όπως και στην περίπτωση της χορτοκοπής, το 
έδαφος δεν καλλιεργείται και αυξάνεται η εδαφική 
γονιμότητα. Παρ’ όλα αυτά, μέρος της παραγόμενης 
βιομάζας αφαιρείται με τη βόσκηση των ζώων και 
τα αφαιρούμενα θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει να 
επιστρέψουν με τη λίπανση.

Πλεονεκτήματα της μόνιμης εδαφοκάλυψης εί-
ναι το αδιατάρακτο έδαφος, η αύξηση της βιοποικι-
λότητας που παρέχει τροφή και καταφύγιο στους 
ωφέλιμους οργανισμούς όλη τη διάρκεια του έτους, 
ο εμπλουτισμός του εδάφους με νωπή κοπριά και 
τα οικονομικά οφέλη από τη μείωση του κόστους 
καλλιέργειας και το πρόσθετο κέρδος λόγω μειωμέ-
νων ζωοτροφών. Αν όμως η διαχείριση γίνεται άκαι-
ρα, μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα, λόγω 
ανταγωνισμού σε νερό και θρεπτικά στοιχεία ανά-
μεσα στα φυτά εδαφοκάλυψης και τα ελαιόδεντρα. 
Επίσης, εάν τα ζώα βόσκουν ανεξέλεγκτα, ζημιώ-
νουν τα ελαιόδενδρα.

Χρήση ζιζανιοκτόνων (Εικόνα 4). Θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι τα συνθετικά χημικά ζιζανιοκτό-
να είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο και για την πα-
νίδα. Επίσης, πολλά είδη της χλωρίδας, ειδικά, δύ-

σκολα στην εξόντωση πολυετή ζιζάνια, αποκτούν 
ανθεκτικότητα, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δυ-
σχερής η καταπολέμησή τους στη συνέχεια. Επι-
προσθέτως, επιδρούν αρνητικά στην εδαφική γονι-
μότητα και σε περιπτώσεις λανθασμένης εφαρμο-
γής στα ελαιόδενδρα.

Μεικτό σύστημα με συνδυασμό διαφόρων από 
τους παραπάνω τρόπους, που προσαρμόζει τη δια-
χείριση του εδάφους στις τοπικές συνθήκες και 
περιορίζει τα μειονεκτήματα της κάθε πρακτικής 
όπως, για παράδειγμα, βόσκηση με χορτοκοπές ή 
μερική εδαφοκατεργασία με χορτοκοπές κ.λπ. Ο 
συνδυασμός μεθόδων, ανάλογα με τις συνθήκες 
του ελαιώνα την κάθε χρονική στιγμή, μεγιστοποι-
εί το όφελος για τον ελαιώνα, αλλά περιπλέκει τη 
διαχείριση απαιτώντας περισσότερη δεξιοτεχνία, 
γνώσεις και πιθανώς εξοπλισμό από τον ελαιοπα-
ραγωγό.

Διαχείριση εδάφους με χρήση 
χλωρής λίπανσης

Χλωρή λίπανση είναι η σπορά φυτών εδαφοκά-
λυψης στον ελαιώνα και η ενσωμάτωσή τους στο 
έδαφος. Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται στην περίπτω-
ση μειωμένης χλωριδικής ποικιλότητας ή για δι-
όρθωση ανισορροπιών στο αγροοικοσύστημα και 
αύξηση της εδαφικής γονιμότητας (Εικόνα 5). Τα 
φυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με τις διαφορετι-
κές συνθήκες και ανάγκες διαχείρισης των ελαιώ-
νων και είναι:

Ψυχανθή, που συνεισφέρουν μεγάλες ποσότητες 
αζώτου στο έδαφος διά μέσου της αζωτοδέσμευσης 
από τα αζωτοβακτήρια στο ριζικό τους σύστημα. Τα 
υπολείμματά τους αποικοδομούνται σχετικά εύκο-
λα και γρήγορα.

Αγρωστώδη, που παρέχουν σημαντικές ποσότη-

τες οργανικής ουσίας, η οποία όμως αποικοδομείται 
αργά. Είναι χρήσιμα στο χτίσιμο και στη βελτίωση 
της εδαφικής δομής λόγω της μορφής του ριζικού 
συστήματός τους. Επίσης, αποτρέπουν τη διάβρω-
ση, βελτιώνουν τη διείσδυση του νερού και μειώ-
νουν τις απώλειες και την απορροή των θρεπτικών 

4. Χρήση ζιζανιοκτόνων σε ελαιώνα 5. Εφαρμογή χλωρής λίπανσης.3.  Χρήση ζώων για τον έλεγχο των ζιζανίων σε ελαιώνα

Η εδαφοκάλυψη προσφέρει 
σημαντικά οφέλη στην 
καλλιέργεια των ελαιώνων, ενώ 
επιδρά θετικά στο αγροτικό τοπίο 
–γεγονός που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό–, σε πολλές 
ελαιοκομικές περιοχές, οι οποίες 
είναι συγχρόνως και τουριστικός 
προορισμός.
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στοιχείων του εδάφους. Ανταγωνίζονται ικανο-
ποιητικά αυτοφυή φυτά (ζιζάνια) με επιφανεια-
κό ριζικό σύστημα.

Συνήθως στη χλωρή λίπανση με σπορά χρησι-
μοποιούνται τα ψυχανθή και αγρωστώδη 
που προαναφέρθηκαν, ωστόσο ενίοτε χρη-
σιμοποιούνται και άλλα φυτικά είδη σε 
μείγματα, μια και οι διαφορετικές ιδιότη-
τές τους αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε 
να αυξάνουν την ποικιλότητα, βελτιώ-
νουν τη δομή του εδάφους και κυρίως να 
προσφέρουν τροφή και καταφύγιο σε 
ωφέλιμα έντομα ή άλλα ωφέλιμα ζώα. 
Τα φυτά εδαφοκάλυψης μπορεί 
να είναι ετήσια ή πολυε-
τή. Η επιλογή των φυτών 
εξαρτάται από τον τύπο 
του εδάφους του ελαιώνα, 
τις κλιματικές συνθήκες, 
τη διαχείριση του ελαιώνα 
και τον προσδοκώμενο οικο-
νομικό αντίκτυπο. Είδη 
και τοπικές ποικιλίες 
που χρησιμοποιού-
νται στην παραδοσιακή γεωργία της 
περιοχής του ελαιώνα είναι πολύτιμες, 
γιατί συνήθως είναι άριστα προσαρμοσμένες 
στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Φυτά 
προερχόμενα από άλλες περιοχές μπορούν εύκο-
λα να μετατραπούν σε ανεπιθύμητους ανταγωνι-
στές (ζιζάνια). Γι’ αυτό δεν θα πρέπει να εισάγο-
νται στην περιοχή του ελαιώνα χωρίς να προη-
γηθεί έρευνα για την προσαρμοστικότητα, τη συ-
μπεριφορά και το ρόλο τους στο νέο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση πράσινων 
υποδομών σε αγροοικοσυστήματα» (LIFE IGΙC 
www.lifeigic.eu) της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετά-
ζεται η δημιουργία πράσινων υποδομών, που πε-
ριλαμβάνουν και τις καλλιεργητικές πρακτικές 
διαχείρισης του εδάφους, και ερευνώνται οι σχέ-
σεις των πράσινων υποδομών με τη βιοποικιλό-
τητα των ελαιώνων. 

* Ο Δρ. Εμμανουήλ Μ. Καμπουράκης είναι επικ. καθηγητής 
στο Εργαστήριο Ελαιοκομίας & Μεσογειακών Δενδρωδών 
Καλλιεργειών, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών 
Επιστημών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Συμπεράσματα
Η εδαφοκάλυψη προσφέρει σημαντικά οφέλη 

στην καλλιέργεια των ελαιώνων, ενώ επιδρά θε-
τικά στο αγροτικό τοπίο –γεγονός που είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό–, σε πολλές ελαιοκομικές πε-
ριοχές, που είναι συγχρόνως και τουριστικός 
προορισμός. Τα γεωπονικά, οικολογικά και 
κοινωνικο-οικονομικά οφέλη θα πρέπει να με-
γιστοποιούνται στους ελαιώνες. Ιδιαίτερα ση-

μαντικά είναι τα οφέλη από τη μείωση 
της διάβρωσης, γιατί οι ελαιώνες συ-
χνά καλλιεργούνται σε επικλινή εδά-

φη, όπου η διάβρωση μπορεί να αποτελεί 
ένα σημαντικό πρόβλημα, ειδικά όταν η εδα-

φοκατεργασία και οι ζιζανιοκτονίες εφαρ-
μόζονται συνεχώς.

Η εδαφοκατεργασία σχετίζεται άμεσα με 
τη διαχείριση της εδαφοκάλυψης και της 
ανταγωνιστικής χλωρίδας για τα ελαιόδεν-
δρα. Θα πρέπει να εφαρμόζεται με ορθό τρό-

πο, όσον αφορά τα εργαλεία και τον χρόνο εφαρ-
μογής, λόγω των μειονεκτημάτων της που σχετί-
ζονται με τη γονιμότητα, τη διάβρωση του εδά-
φους και τη βιοποικιλότητα.

Η συστηματική διαχείριση στους ελαιώνες 
βοηθά στον έλεγχο των πολυετών και δύσκολων 
στην εξόντωση ζιζανίων, αυξάνει τη γονιμότητα 
του εδάφους και τη βιοποικιλότητα, περιορίζει 
τις ανάγκες σε εισροές (λιπάσματα, νερό άρδευ-
σης, φυτοπροστατευτικά σκευάσματα), μειώνο-
ντας το κόστος και μεγιστοποιώντας την απόδο-
ση του ελαιώνα και την ποιότητα των ελαιοκομι-
κών προϊόντων.

Στα σύγχρονα συστήματα ελαιοπαραγωγής 
συνιστάται η μειωμένη εδαφοκατεργασία, προ-
σαρμοσμένη στις εδαφοκλιματικές συνθήκες 
της κάθε ελαιοκομικής περιοχής, ακόμη και 
του κάθε ελαιώνα. Οι συνθήκες αναμένεται μά-
λιστα να επηρεαστούν από το φαινόμενο της 
κλιματικής αλλαγής. Οι παραγωγοί μπορούν 
να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ακρι-
βείας για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του 
εδάφους. Σημαντική για την κατεύθυνση αυτή 
είναι η σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση των 
ελαιοπαραγωγών. 

➥

Παράγουμε και διαθέτουμε 25 ποικιλίες ελιάς, 
ανώτατης ποιότητας και ταυτοποίηση ποικιλιών 
από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Ελιές  
• Εσπεριδοειδή 
• Οπωροφόρα 
• Φυστικιές Αιγίνης Ποντίκις 
• Ροδιές

Φ Υ Τ Ω Ρ Ι Α
ΧΡΗΣΤΟΥ Β. ΤΣΙΠΑ

Ελληνικά  
Φυτά 

που αποδίδουν 
καρπούς

Ελιές & Εσπεριδοειδή   

διαφόρων ποικιλιών

από 5 λίτρα γλάστρα 

έως 200 λίτρα γλάστρα

ΚΑΜΑΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τ.Κ. 204 00
Τ: 27430 - 24.674 | Fax: 27430 - 26.955
e-mail: info@xtsipas.gr | http: www.xtsipas.gr

Τα φυτά μας συνοδεύονται με 
φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και 
βεβαίωση από το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
πως δεν είναι προσβεβλημένα 
από φυτοπαθογόνους μύκητες


