
Ομότιμος Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 





• Όχι. Κυρίως πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε ποιο 
επιμελημένη διαχείριση 

• Πρέπει να αλλάξουμε πολλές από τις συνήθειες μας και 
συνταγές που χρησιμοποιούμε στη συμβατική γεωργία. 

• Θα προσπαθήσω να επισημάνω κάποια προβλήματα: 



• Τα πρώτα χρόνια αναμένεται αύξηση των ζιζανίων μέχρις ότου 
μειωθούν οι σπόροι των ζιζανίων 

• Το ίδιο ισχύει με άλλα παράσιτα που διαχειμάζουν στα φυτικά 
υπολείμματα στην επιφάνεια του χωραφιού 

• Επομένως χρειαζόμαστε επιμελημένη ζιζανιοκτονία και 
φυτοπροστασία 

• Ιδιαίτερα χρήσιμη η χρήση καθολικών ζιζανιοκτόνων 



• Δυσκολία εφαρμογής σε ορισμένα 
εδάφη: 

• Με κακή στράγγιση 
• Πολύ βαριά 
• Ιλυώδη που «σφίγγουν» 

 



• Σπαρτικές μηχανές υψηλής αξίας που απαιτούν 
μεγάλα αγροκτήματα για να αποσβεστούν 

• Από την άλλη πλευρά μείωση των μηχανημάτων 
συμβάλλει στη μείωση των αποσβέσεων 

• Δυσκολία λειτουργείας σε υγρές συνθήκες 
(συμπίεση πυθμένα αυλακιού) 
 



• Τα πρώτα χρόνια εφαρμογής χρειαζόμαστε 
αυξημένη εφαρμογή αζώτου για να μη 
δημιουργηθούν τροφοπενίες από τη δράση 
των μικροοργανσιμών αποσύνθεσης των 
φυτικών υπολειμμάτων. 

• Η αδυναμία ενσωμάτωσης κάνει πιο 
δύσκολη την εφαρμογή αζωτούχων 
λιπασμάτων. Απαραίτητη η βροχή για να 
κάνει την ενσωμάτωση. 
 



• Προβλήματα τα πρώτα χρόνια μέχρις ότου αυξηθεί η 
οργανική ουσία του εδάφους και βελτιωθεί η δομή του 
εδάφους – ευθρυπτότητα, ανάπτυξη σκουληκιών. 

• Σε ορισμένα εδάφη μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα 
από τη συμπίεση του εδάφους 

•  Ίσως πρόβλημα από τις ξηρές συνθήκες που επικρατούν 
στη χώρα μας. 

• Μπορούμε να κάνουμε μια βαθιά  αναμόχλευση κάθε 
λίγα χρόνια; 
 



• Πιθανή αποτυχία σε εαρινές καλλιέργειες. 
• Πιθανά αίτια η υψηλή συμπίεση σε συνδυασμό με τις ξηρές 

συνθήκες δυσκολεύουν την αρχική  ανάπτυξη της ρίζας 
ιδιαίτερα σε καλλιέργειες με πασαλώδη ρίζα που καθυστερεί  
την αρχική ανάπτυξη της φυτείας και τελικά τη παραγωγή.  

• Ιδιαίτερα σημαντικό για καλλιέργειες που ξεκινούν σε 
ξηροθερμικές συνθήκες όπως το βαμβάκι ενώ οι επιπτώσεις 
σε ποιο πρωιμες καλλιέργειες όπως τα τεύτλα είναι 
μικρότερες 

• Βρήκαμε ότι μια καλή 
ενδιάμεση λύση είναι η χρήση 
της κατεργασίας σε λωρίδες 



Τι θα κερδίσουμε αν 
εφαρμόσουμε τη Γεωργία 
Διατήρησης των Εδαφών? 

  
Έχουμε μια σειρά από 

πλεονεκτήματα  που κάνουν τη 
προώθηση απαραίτητη 



 
• Στα επόμενα χρόνια αναμένεται μια κλιματική 

αλλαγή που σύμφωνα με την υπάρχουσα γνώση 
θα προκαλέσει αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 
του Πλανήτη, των ακραίων καιρικών φαινομένων 
όπως ραγδαίες βροχές, ξηρασία και αύξηση των 
ημερών καύσωνα.  

• Οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες που 
αύξησαν τη περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε 
αέρια του θερμοκηπίου. 

• Υπάρχουν διάφορα σενάρια  για την εξέλιξη του 
φαινομένου. Σύμφωνα με τη διάσκεψη του 
Παρισιού μπορούμε να περιορίσουμε την 
αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του 
αιώνα στους 2ο C. 



• Σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
συμφωνίας του Παρισιού,  εφ’ 
όσον εφαρμοστούν οι συμφωνίες, 
η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας  
της Γης θα περιοριστεί στους 2ο C 
μέχρι το τέλος του αιώνα. 

• Προβλέπεται μια μείωση των 
βροχοπτώσεων  

• Προβλέπεται σημαντική αύξηση 
των ακραίων καιρικών φαινομένων 
όπως έντονων βροχοπτώσεων και 
ημερών καύσωνα. 



• Η Γεωργία βρίσκεται σε μια ιδιότυπη 
κατάσταση: από τη μια πλευρά θα 
υποστεί τις συνέπιες της κλιματικής 
αλλαγής από την άλλη μπορεί να 
συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. 

• Η Γεωργία καλείται να οργανωθεί για 
να αποτρέψει τις αρνητικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
να συμβάλει στην εξοικονόμηση των 
φυσικών πόρων, να συμβάλει στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου για περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής  και να 
εξασφαλίσει τη διατροφή του 
αυξανόμενου πληθυσμού  με υψηλής 
ποιότητας και υγιεινά τρόφιμα και 
πρώτες ύλες. 
 



• Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2ο C σύμφωνα με τους κ Καραμάνο και 
Δαναλάτο δεν φαίνεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις 
καλλιέργειές της χώρας. 

• Η αύξηση της θερμοκρασίας θα απαιτήσει περισσότερο αρδευτικό νερό 
• Η μείωση των βροχοπτώσεων θα επιτείνει το έλλειμμα νερού της χώρας 

και της Γεωργίας. 
• Η αλλαγή της κατανομής των βροχών και οι ραγδαίες βροχές θα 

δημιουργήσουν προβλήματα διάβρωσης των επικλινών εδαφών της 
χώρας. 

• Η ξηρασία και οι καύσωνες θα αυξήσουν τις ανάγκες σε αρδευτικό νερό  
και ίσως μειώσουν τις αποδόσεις ορισμένων καλλιεργειών. 

• Φαινόμενα ερημοποίησης αναμένονται σε περιοχές της χώρας 
• Αλλαγές σε ασθένειες και προσβολές εντόμων μπορεί να προκύψουν 

 



• Εκτιμάται ότι 106 Mha   (16%) σε 
όλη της Ευρώπη εκτός Ρωσίας 
κινδυνεύουν από διάβρωση νερού 
και 42 Mha από διάβρωση αέρα.  

• Το 20% των εκτάσεων έχουν 
απώλειες 10 t/ha y δηλαδή 1 mm 
εδάφους το χρόνο. 

• Σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι 
επιστήμονες συμφωνούν ότι 
χρειάζονται 100  χρόνια για να 
δημιουργηθούν 25,4 mm  (1 in) 
εδάφους. 

• Ουσιαστικά θέλουμε απώλειες  
κάτω από 2,5 t/ha y.  

• Υπάρχει η άποψη ότι απώλειες 
πάνω από 1 t/ha y δεν είναι 
αντιστρεπτές 
 



• Είναι μια υποβάθμιση 
του  εδάφους που 
οδηγεί σε μείωση  της 
παραγωγής που δεν 
μπορεί να συντηρήσει 
τη διαβίωση των 
ανθρώπων. 

• Τελικά οι άνθρωποι 
φεύγουν και η περιοχή 
ερημώνει 



  • Η γεωργία συμβάλει στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 15% σύμφωνα με έρευνες που έγιναν 

• Η ECAF σε μια μελέτη της εκτίμησε για την ΕΕ ότι η γεωργία 
συμβάλλει στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 10% 



1500 Gt Corg 

500 Gt Corg 
600 Gt Corg 

(280 ppm CO2) 

120 Gt C (440 Gt CO2) 
ανακυκλώνονται ετησίως : 
 
• 60 Gt Φυτική αναπνοή 
• 40 Gt Ριζική αναπνοή 
• 20 Gt Εδαφική αναπνοή (1,3%) 

 
• Ετήσια μικρή ηφαιστειακή 

προσθήκη 50 Μt C 

Εδάφη: περιέχονται 1500 Gt C. 
 
Βιομάζα: περιέχονται 500 Gt C (8,3 t 
ξ.ο. / στρ) 
 
Aτμόσφαιρα: περιέχονταν 600 Gt C 
(280 ppm  CO2)  
 To 1960  315 ppm 



•   Ένα από τα στοιχεία της 
συμφωνίας του Παρισιού 
είναι να τεθεί στόχος 
αύξησης της οργανικής 
ουσίας των εδαφών κατά 
0.4% κάθε χρόνο. 



• Στη προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και τη 
συμπίεση 

• Στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
• Στην αποθήκευση αερίων του θερμοκηπίου στο έδαφος 
• Στη μείωση των εισροών στη γεωργία 
• Στη μείωση του κόστους παραγωγής 
• Στην σταθεροποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών 
• Στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 



  
Νομίζω ότι αξίζει να 

προσπαθήσουμε και να την 
εφαρμόσουμε 
Η νέα ΚΑΠ θα μπορούσε να 

συμβάλλει προς αυτή τη 
κατεύθυνση ενισχύοντας την 
εφαρμογή τα πρώτα μεταβατικά 
χρόνια 
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