


είναι μια ειδική καλλιεργητική πρακτική που 
χρησιμοποιεί η Γεωργία Διατήρησης των 
εδαφών σε ετήσιες αροτριαίες καλλιέργειες 
όπου κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης 
δεν γίνεται καμία αναμόχλευση ή διατάραξη 
του εδάφους πέρα από το απαραίτητο 
άνοιγμα του αυλακιού για τη τοποθέτηση του 
σπόρου.  

ή μηδενικής κατεργασίας ή ακαλλιέργειας (Ζero-tillage, No-tillage)  



Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 
ειδικές σπαρτικές μηχανές που 
μπορούν να τοποθετήσουν και να 
καλύψουν τους σπόρους μέσα από τα 
φυτικά υπολείμματα της επιφάνειας 
του ακατέργαστου εδάφους.  
 

ή μηδενικής κατεργασίας ή ακαλλιέργειας (Ζero-tillage, No-tillage)  



Η μέθοδος της ακατεργασίας 
ανταποκρίνεται καλύτερα από τις 
μεθόδους μειωμένης κατεργασίας στα 
χαρακτηριστικά που επιδιώκει η 
Γεωργία Διατήρησης των εδαφών 
προσφέροντας τις μέγιστες δυνατότητες διατήρησης της 
γονιμότητας του εδάφους καθώς περιορίζει τη διατάραξη του στο 
ελάχιστο. 

ή μηδενικής κατεργασίας ή ακαλλιέργειας (Ζero-tillage, No-tillage)  





Ιδιότητες των μηχανών σποράς 
• Μεγάλο βάρος 
• Ισχυρό πλαίσιο 
• Σύστημα καθαρισμού της αυλακιάς 

σποράς από τα φυτικά υπολείμματα  
• Κατάλληλο σύστημα διάνοιξης της 

αυλακιάς και τοποθέτησης του σπόρου 
• Κατάλληλο σύστημα κάλυψης σπόρου 





















Στιβαρό πλαίσιο 
(κοιλοδοκός) 
σπαρτικής με 
πρόσθετα 
μέταλλα για 
αύξηση του 
βάρους 



Ρυθμιζόμενα ισχυρά 
ελατήρια πίεσης 
μεταφέρουν ικανό βάρος 
της μηχανής στους 
δίσκους διάνοιξης της 
αυλακιάς εξασφαλίζοντας 
ομοιόμορφο βάθος 
σποράς σε διάφορες 
συνθήκες 



συνδυασμός πτυχωτού κατακόρυφου 
δίσκου κοπής και ακτινωτών τροχών για 
απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων 
που εξασφαλίζουν ένα καθαρό αυλάκι 
σποράς 

ειδικοί μεταλλικοί οδοντωτοί 
τροχοί κάλυψης του σπόρου 
μπορούν να εξασφαλίσουν 
αποτελεσματική λειτουργία 
ακόμη και σε ξηρά, 
συμπιεσμένα εδάφη  





• Σταθερού βάθους σποράς λόγω της κατάστασης του 
εδάφους (σταθερό, συμπιεσμένο, επίπεδο) 

• Σταθερού βάθους σποράς λόγω των 
χαρακτηριστικών της μηχανής (ανεξάρτητες 
μονάδες σε παραλληλόγραμμο με μεγάλη 
ικανότητα διείσδυσης, στενό V αυλάκι, τροχός 
ρύθμισης βάθους) 

Πολύ καλή ομοιομορφία φυτρώματος 
εξαιτίας:  



• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και 
μειωμένο κόστος εγκατάστασης φυτείας 

• Αύξηση της Οργανικής ουσίας με συνέπεια 
την αύξηση της γονιμότητας 



• Επιθυμητή η χρήση καθολικών 
ζιζανιοκτόνων 

• Μακροχρόνια διαχείριση ζιζανίων 
 





709,1 

Ημερο 
μηνία ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Καλλιέργεια Στρέμμ 

Πε 18-10 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ Μηδική 38,5 

Πε 25-10 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ_Svevo 91,4 

Σα4-11 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ  ΚΡΙΘΑΡΙ_ζυθοποιίας 55,8 

Κυ 5-11 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ_Svevo 109,6 

Πε 14-11 ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙ 13 

Πε 14-11 ΜΑΡΙΝΟΥΔΗΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΣΚΛΗΡΟ 
ΣΙΤΑΡΙ_MERIDIANNO 15,9 

Πε 14-11 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΛΑΥΚΗ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ_Svevo 20,6 

 Σα 24-11 ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ  ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ-
ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ Σ.ΣΙΤ.-iRIDE 155,5 

 Κυ 2-12 ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑ Σ.ΣΙΤ.-iRIDE 46,5 

Τε 5-12 ΜΑΡΑΝΟΓΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ Αμερικής Σιτ & κριθαρι 58,5 

Πε 6-12 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΛΑΥΚΗ Svevo 17,9 

Πε 6-12 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ Reale 44,1 

Πα 7-12 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑ ΒΡΩΜΗ 31,5 

Πα 7-12 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑ Ρεβυθι 10,3 



Σιτάρι σε χωράφι με προηγούμενη καλλιέργεια Καλαμποκιού 

5-1-18 



5-1-18 

Σιτάρι σε χωράφι με προηγούμενη καλλιέργεια Καλαμποκιού 







11-3-2018 







29-12-2017 







• http://www.directseed.org/about/why-direct-
seed/ 

• https://directseeding.com.au/ 
• https://www.vaderstad.com/en/know-

how/tillage-practices/direct-drilling/ 
 

http://www.directseed.org/about/why-direct-seed/
http://www.directseed.org/about/why-direct-seed/
https://directseeding.com.au/
https://www.vaderstad.com/en/know-how/tillage-practices/direct-drilling/
https://www.vaderstad.com/en/know-how/tillage-practices/direct-drilling/
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