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3.1
3.1.1

Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΦΥΤΑ

Από τα 103 γνωστά χηµικά στοιχεία, η χηµική ανάλυση έδειξε ότι περίπου 25
στοιχεία συµµετέχουν στη σύσταση της ξηρής ουσίας των φυτών. Ανάλογα µε
την ποσοτική αναλογία τους, τα θρεπτικά στοιχεία που λαµβάνονται από τα
φυτά για την ανάπτυξή τους χωρίζονται σε µακροστοιχεία (µακροθρεπτικά)
και µικροστοιχεία (µικροθρεπτικά). Με βάση τη σειρά τους στο περιοδικό
σύστηµα, το φυτό µπορεί να απορροφήσει τα παρακάτω στοιχεία: H, B, C,
N, O, Na, Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo. Όµως κάτω από ειδικές
συνθήκες µπορεί να απορροφηθούν από το φυτό και ουσίες µε τοξική δράση
όπως Αl, Pb, Br, J, Se, Cd, Ni, Hg κλπ (Χουλιαράς και συν., 1996).
Τα φυτά απορροφούν τα διάφορα στοιχεία είτε από τον αέρα (C, O), είτε από
το έδαφος σε ανόργανες ιονικές µορφές διαλυµένες στην υγρασία του
εδάφους. Γενικά διακρίνουµε δύο κατηγοριών µηχανισµούς απορρόφησης,
τον παθητικό και τον ενεργητικό.
Η παθητική απορρόφηση επιτρέπει την είσοδο ανόργανων ιόντων στους
φυτικούς ιστούς, στηρίζεται στα φαινόµενα διάχυσης των ιόντων, στο
µηχανισµό των ισορροπιών Donnan (Xουλιαράς: 2002) και επιτελείται χωρίς
την κατανάλωση ενέργειας από τα φυτά. Το κυτταρικό τοίχωµα που
περιβάλλει τα φυτικά κύτταρα είναι διαπερατό γι' αυτά τα ιόντα του εδαφικού
διαλύµατος για τα οποία ισχύουν οι γνωστοί νόµοι της διάχυσης.
Κύριο χαρακτηριστικό της ενεργητικής απορρόφησης είναι η κατανάλωση
ενέργειας η οποία δαπανάται από το φυτικό κύτταρο. Η ενεργητική
απορρόφηση εξηγείται µε την ύπαρξη ουσιών µεταφορέων, εξειδικευµένων
στην αναγνώριση και µεταφορά ιόντων στο εσωτερικό του κυττάρου. Η
ενέργεια γι' αυτή τη δράση
προέρχεται
από την υδρόλυση της
τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ).
Μέση σύσταση της ξηρής ουσίας των φυτικών ιστών
(C) 42%
(N) 2%
(Ca) 1.3%
(O) 44%
(P) 0.4%
(Mg) 0,4%

(H) 6%
(K) 2,5%
(S) 0,4%
Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος (Fe), Ψευδάργυρος (Zn), Μαγγάνιο (Mn),
Βόριο (B), Χαλκός (Cu), Μολυβδαίνιο (Mo), Χλώριο (Cl): Συνολικά
περίπου : 1%
Στοιχεία που χρειάζονται σε ορισµένα φυτά: Νάτριο (Na), Κοβάλτιο
(Co), Ιώδιο (J), Αργίλιο (Al), Πυρίτιο (Si).

3.1.2

Ε∆ΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ

Το φυτό είτε επιτρέπει ανεµπόδιστα την είσοδο στοιχείων µέσω της
ελεύθερης διάχυσης στους ιστούς του, είτε άλλα στοιχεία τα παρεµποδίζει και
αναπτύσσει µηχανισµούς εκλεκτικής απορρόφησης για ειδικότερες ανάγκες
του. Τελικά η σύσταση του περιεχόµενου στους φυτικούς ιστούς διαλύµατος
είναι διαφορετική από την σύσταση του περιβάλλοντος εδαφικού διαλύµατος,
µέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα φυτά.
Το εδαφικό περιβάλλον τροποποιείται όχι µόνον από την απορρόφηση ιόντων
αλλά και από την αποβολή σ' αυτό ιόντων που γίνεται για την ηλεκτρική
εξισορρόπηση των ιοντικών κινήσεων. Συνεπώς ο µηχανισµός ιοντικών
ανταλλαγών µεταξύ ρίζας και εδαφικών φάσεων, εξασφαλίζει τη θρέψη του
φυτού και µακροχρόνια αλλοιώνει το εδαφικό περιβάλλον.

3.1.3

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

H ατµόσφαιρα της γης εξασφαλίζει το αναγκαίο CO2 για την επιτέλεση της
φωτοσύνθεσης και το O2 για τη λειτουργία της αναπνοής. Εξ άλλου το νερό,
βάση της ζωής απορροφάται από το έδαφος και εφοδιάζει τη σύσταση του
φυτού µε Ο και Η.
Για τα περισσότερα φυτά το άζωτο (Ν) απορροφάται από το έδαφος ως
νιτρικό ή αµµωνιακό ενώ τα ψυχανθή µπορούν να χρησιµοποιήσουν και το
ατµοσφαιρικό (Ν2) προσλαµβάνοντας το µε τα συµβιωτικά βακτήρια των
ριζικών φυµατίων τους. Τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία (P, K, Ca, Mg, S)
καθώς και τα µικροστοιχεία (µικροθρεπτικά) τα παραλαµβάνει από το έδαφος.

3.1.4

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Tα προσλαµβανόµενα θρεπτικά στοιχεία, χρησιµοποιούνται από το φυτό είτε
σαν δοµικά υλικά των ιστών του, είτε ως παράγοντες που ρυθµίζουν τη
θρέψη του (K+, Ca++, Mg++). Ειδικότερα τα ιχνοστοιχεία είναι συστατικά των
οργανικών καταλυτών. Έτσι σύµφωνα µε βασικές αρχές που ορίζονται ως
νόµοι των αποδόσεων των φυτών δεχόµαστε ότι:

• Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα στις αναγκαίες ποσότητες για
την απόκτηση της µέγιστης απόδοσης, το δε αποτέλεσµα καθορίζεται από
το στοιχείο που βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο (νόµος του
ελαχίστου).
• Οι διαδοχικές συγκοµιδές αποµακρύνουν τα θρεπτικά στοιχεία από το
έδαφος και η διατήρηση των αποδόσεων απαιτεί την αναπλήρωση τους
(νόµος της αντικατάστασης).
• Όταν ένα στοιχείο που είναι ελλιπές προστίθεται, αυτή η προσθήκη
συνεπάγεται αύξηση της απόδοσης µέχρις ενός ορίου και η αύξηση δεν
είναι ανάλογη της ποσότητας του προστιθέµενου στοιχείου, (νόµος της µη
ανάλογης απόδοσης).
Η έλλειψη των στοιχείων µέχρις ενός βαθµού µπορεί να αντιµετωπιστεί και µε
διαφυλλική εφαρµογή του.

3.1.5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Η συντήρηση της γονιµότητας γενικά αναφέρεται στη συντήρηση των
ποσοτικών και ποιοτικών ιδιοτήτων όπως φυσικών, χηµικών και βιολογικών.
Για να επιτυγχάνεται αυτό το αποτέλεσµα επεµβαίνουµε στο έδαφος
προσθέτοντας οργανικά και ανόργανα υλικά.
Σύσταση φυτικής παραγωγής (%)
Καλ/γεια
προϊόν
σιτάρι
καρπός
σιτάρι
άχυρο
καλαµπόκι
καρπός
καλαµπόκι
καλαµιά
τεύτλα
ρίζες
µηδική
σανός
fnie: 1973/74, France

3.1.6

Ν
1.8
0.5
1.4
0.7
0.2
2.3

Ρ2Ο5
0.9
0.2
0.7
0.3
0.1
0.7

Κ2Ο
0.5
1.0
0.5
1.5
0.25
2.6

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Τα οργανικά συστατικά του εδάφους οξειδώνονται χηµικά ή βιολογικά και
αποδοµούνται. Η συντήρηση των αναγκαίων ποσοστών οργανικής ύλης,
επιτυγχάνεται µε
εφαρµογή κοπριάς, ή άλλων ειδών οργανικών
υποπροϊόντων που έχουν υποστεί προηγούµενα ζύµωση. Η συντήρηση της
οργανικής ουσίας συνιστά και παράγοντα της συντήρησης των βιολογικών
ιδιοτήτων του εδάφους µε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνέπειες στη γονιµότητα των
εδαφών γιατί η βιολογική δραστηριότητα συµβάλλει στην απελευθέρωση

διαθέσιµων θρεπτικών στοιχείων (Economou et al. 1980; Παπαδόπουλος &
συν: 1985; Παπαδόπουλος & συν: 1986).

3.1.6.1

Η αποδόµηση της οργανικής ύλης του εδάφους

Η οργανική ουσία του εδάφους διακρίνεται σε:
● νωπή (φυτικά και ζωικά οργανικά υλικά οργανισµών που πρόσφατα
ολοκλήρωσαν το βιολογικό τους κύκλο) και στη
● χουµοποιηµένη που έχει την ίδια καταγωγή όπως η νωπή, έχει υποστεί
όµως σε µεγάλο βαθµό βιοχηµική αποδόµηση και µεγάλο ποσοστό των
οργανικών µορίων έχει συνάψει χηµικούς δεσµούς µε τα ανόργανα
συστατικά του εδάφους (Chouliaras et al., 1975). Η χουµοποιηµένη
διακρίνεται:
● στα χουµικά οξέα (µεγάλου µοριακού βάρους, µακροµόρια),
● φουλβικά οξέα (µικρού µοριακού βάρους)
● και τη χουµίνη (χουµικά υλικά µε µικρή περιεκτικότητα δραστικών
χηµικών ριζών όπως καρβοξύλια, φαινολικά υδροξύλια κλπ).
Όι µορφές οργανικής ύλης στο έδαφος που υπόκεινται σε βιοχηµική
διεργασία, αποτελούν τη λεία των µικροβίων του εδάφους. Όταν αυτά τα υλικά
είναι π.χ υδατάνθρακες και πρωτεΐνες συνιστούν κατ' εξοχήν εύκολα
προσλήψιµα υλικά για τους µικροοργανισµούς οι οποίοι τα καταναλώνουν
γρήγορα, αναπτύσσονται συνεπώς και ο ραγδαίος πολλαπλασιασµός τους
αυτός αν είναι υπέρµετρος, προκύπτει το φαινόµενο του ανταγωνισµού της
µικροχλωρίδας του εδάφους µε τα φυτά. Συνεπώς το φαινόµενο αυτό
ευνοείται συνήθως από τις νωπές οργανικές ύλες φυτικής ή ζωικής
προέλευσης που είναι ακόµα πλούσιες σε τέτοια οργανικά συστατικά. Οι
χουµικές ύλες συνιστούν και αυτές υλικό για την ανάπτυξη της βιοµάζας αλλά
δεν είναι τόσο εύκολα προσιτά οργανικά υλικά για την εδαφική µικροχλωρίδα,
αυτή δε χρησιµοποιεί τη χουµοποιηµένη οργανική ύλη αναπτυσσόµενη, σε
σχετική ισορροπία µε τη θρέψη των φυτών.
Η δράση των µικροοργανισµών και παραγωγή αφοµοιώσιµων θρεπτικών, δεν
αφορά µόνο τα οργανικά συστατικά αλλά και τα ανόργανα συστατικά
(δυσδιάλυτα πετρώµατα). Οι µικροοργανισµοί εκκρίνουν οξέα τα οποία
διαλυτοποιούν ανόργανες ενώσεις όπως τα φωσφορικά ορυκτά και παράγουν
ευδιάλυτα συστατικά στην υγρασία του εδάφους (Παπαδόπουλος & συν:
1986).
Η αποδόµηση των οργανικών υλικών του εδάφους είναι συνεπώς θέµα
που αφορά σηµαντικά τη βιολογική γεωργία γιατί:
o Σχετίζεται µε την βιολογική δραστηριότητα του εδάφους
(ανάπτυξη µικροβιακής βιοµάζας)
o Συνδέεται µε το βαθµό κατανάλωσης των οργανικών υλικών στο
έδαφος µε την πάροδο του χρόνου,
o Καθορίζει την απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών από την
αποδόµηση των οργανικών ουσιών.

o Η παρουσία οργανικών συστατικών ευνοεί την ανάπτυξη της
µικροχλωρίδας και αυτό οδηγεί στη δέσµευση θρεπτικών
συστατικών από τη µικροχλωρίδα και τον ανταγωνισµό της µε
τα φυτά.
Το ποσοστό αποδόµησης (συντελεστής) της οργανικής ύλης κάθε µορφής
στο έδαφος κατά την καλλιεργητική περίοδο συνιστά χρήσιµο δεδοµένο για
την άσκηση της βιολογικής γεωργίας. Αυτός ο ετήσιος συντελεστής
αποδόµησης είναι κρίσιµο χαρακτηριστικό για κάθε είδος εδάφους, είναι κατ'
εξοχήν εδαφοοικολογικό δεδοµένο, υπόκειται δε σε µεταβολές κάθε χρόνο.
Χρήσιµες πληροφορίες για τα δεδοµένο αυτό παρέχουν και σχετικά
εργαστηριακά πειράµατα (επώασης) που γίνονται πιο φερέγγυα όταν
προσοµοιώνουν
κατά το δυνατόν καλλίτερα τις φυσικές συνθήκες
(Chouliaras, 1976).

Η οργανική ουσία του εδάφους (χούµος) καθορίζει τη γονιµότητα του υπό
φυσικές συνθήκες

Με την εφαρµογή όµως άχυρου ή χλωρής λίπανσης πρέπει να αξιολογούµε
τη σχέση C/N, ώστε να προλαµβάνονται τα φαινόµενα ανταγωνισµού των
φυτών µε τη µικροχλωρίδα του εδάφους, η οποία όταν αναπτύσσεται δεσµεύει
αναγκαστικά θρεπτικά στοιχεία, αφοµοιώσιµα για τα φυτά.
Ετήσιος συντελεστής αποδόµησης της οργανικής ουσίας στο έδαφος
σε ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας για τους
µικροοργανισµούς.
Είδος οργανικής ουσίας

%
αποδόµηση
της
αρχικής οργανικής ύλης

Χουµικά υλικά
Χουµικά υλικά & προσθήκη σακχάρων
Χουµικά υλικά & προσθήκη καλαµιάς
σάκχαρα στο έδαφος
καλαµιά στο έδαφος

(σε διάφορα εδάφη)
3,3
4,9- 6,3
4,9 - 5,2
44 - 56
33 - 41

∆εδοµένα από πειράµατα επώασης (Chouliaras: 1976, Chouliaras & Jacquin:1976)

3.1.7

ΤΟ ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο είναι το απαραίτητο στοιχείο για την παρασκευή του πρωτεϊνικού
µορίου. Στη φύση καταλαµβάνει τα 4/5 της ατµόσφαιρας και συναντάται σε
κάθε κυτταρική σύσταση. Τα φυτά ως αυτότροφοι οργανισµοί, µετατρέπουν το
ανόργανο άζωτο (νιτρικό και αµµωνιακό) σε οργανικό (αµινοξέα, πρωτεΐνες)
και τα ζώα (ετερότροφα), το προσλαµβάνουν έτοιµο στην οργανική του
µορφή.
Υπό φυσικές συνθήκες η κατ’ αρχήν πηγή εφοδιασµού των εδαφών σε Ν είναι
η περιεχόµενη οργανική ουσία. Η ανοργανοποίηση (αποδόµηση) της
οργανικής ύλης του εδάφους απελευθερώνει το αµµωνιακό Ν, τα δε φυτά
µέσω των ριζών τους απορροφούν το άζωτο υπό µορφή νιτρική ή αµµωνιακή.
Μέσα στο έδαφος η αµµωνιακή µορφή είναι µεταβατική γιατί αυτή οξειδώνεται
και µετατρέπεται σε νιτρώδη (από τα νιτρωδοποιητικά βακτήρια), η δε
νιτρώδης µορφή οξειδώνεται σε νιτρική (από τα νιτροποιητικά βακτήρια).
Η νιτρική µορφή είναι πολύ διαλυτή και κατά συνέπεια πολύ ευκίνητη µορφή.
∆εν συγκρατείται από τα εδαφικά κολλοειδή και ακολουθεί την πορεία του
εδαφικού νερού.
●

Τα φυσικά αποθέµατα αζώτου στο έδαφος βρίσκονται σε οργανική µορφή,
ιδιαίτερα ως συστατικά του χούµου. Τα φυτά όµως δεν είναι ικανά να
απορροφήσουν ευθέως το οργανικό άζωτο, αλλά η οργανική ύλη του
εδάφους επειδή αποδοµείται, απελευθερώνει και ποσοστά ανόργανου
αζώτου. Έτσι έδαφος µε 2% περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, µπορεί να
περιέχει 1ο/οο οργανικό άζωτο, που µπορεί να αποδίδει 4-8 kg
ανόργανου Ν ανά στρέµµα (Χουλιαράς, 1990).

●

Η ανοργανοποίηση του Ν λαµβάνει κύρια χώρα κατά την περίοδο που
συνυπάρχουν συνθήκες σχετικά υγρού εδάφους και αυξηµένων
θερµοκρασιών.

●

Συνεπώς οι καλλιεργητές έχουν συµφέρον οι φάσεις
της έντονης
ανοργανοποίησης να συµπίπτουν µε περιόδους αιχµών των φυτών σε
απορρόφηση ανόργανων µορφών Ν.

Από την άλλη πλευρά όµως παρατηρείται και µετατροπή του ανόργανου Ν σε
οργανικό, λόγω δέσµευσης του από τους µικροοργανισµούς που
πολλαπλασιάζονται δραστικά σε συνθήκες αυξηµένων θερµοκρασιών και
αυξηµένης υγρασίας στο έδαφος.

●

Η κατεργασία του εδάφους επιδρά δραστικά στις παραπάνω ισορροπίες,
γιατί ο αερισµός του εδάφους εντείνει τις οξειδώσεις, η συµπίεση παράγει
αναγωγικά φαινόµενα και η ενσωµάτωση της καλαµιάς ενισχύει τη
µικροβιακή δράση και ανάπτυξη.

Το ολικό άζωτο του εδάφους αντιστοιχεί στην ανόργανη και την οργανική του
µορφή. Αυτή όµως η εκτίµηση δεν αρκεί για να αξιολογηθεί η ικανότητα του
εδάφους να ικανοποιήσει τις ανάγκες µιας καλλιέργειας. Ένα έδαφος πλούσιο
σε ολικό άζωτο που ενδεχόµενα είναι οργανικό σε συνθήκες που εµποδίζουν
τη µετατροπή του σε ανόργανο, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της καλλιέργειας.
Γι΄ αυτό η αξιολόγηση είναι αρκετά σύνθετο πρόβληµα.

Ο εφοδιασµός του εδάφους σε άζωτο υπό φυσικές συνθήκες καθορίζεται από
βιοτικές δραστηριότητες

Η έκπλυση του νιτρικού αζώτου ειδικότερα είναι σοβαρό µέσο απώλειας του
και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Άλλη µορφή απώλειας είναι µέσω της
δράσης των απονιτροποιητικών βακτηρίων που αναπτύσσονται σε
αναερόβιες συνθήκες (αναγωγικές). Αυτά τα βακτήρια µετατρέπουν τα νιτρικά
σε νιτρώδη και µετά σε αέριες µορφές αζώτου που διαφεύγουν στην
ατµόσφαιρα. Οι συνθήκες κατάκλυσης του εδάφους και κακής στράγγισης
ευνοούν κατ’ εξοχήν αυτές τις απώλειες. Επίσης στα αλκαλικά εδάφη
(ασβεστούχα) ευνοείται η αεριοποίηση της αµµωνιακής του µορφής.
Το ατµοσφαιρικό Ν2 δεσµεύεται επίσης από συµβιούντες µικροοργανισµούς
(το βακτήριο Rhizobium των ψυχανθών) είτε από µη συµβιούντες όπως το
Clostridium (αναερόβιο βακτήριο), το αζωτοβακτήριο (Azotobacter, αερόβιο)
και τα άλγη. Το αποτέλεσµα όµως αυτό της δέσµευσης εξαρτάται από τις
συνθήκες του εδάφους που καθορίζουν την ανάπτυξη των µικροοργανισµών.

Οι απαιτήσεις των φυτών σε άζωτο ποικίλουν και οι απαιτήσεις αυτές
κυµαίνονται γενικά µεταξύ 2 και 5% του ξηρού βάρους των φυτών. Τα φυτά
µετατρέπουν το προσλαµβανόµενο ανόργανο άζωτο µε τη ρίζα σε οργανικό
άζωτο µορίων µε µεγάλο µοριακό βάρος.
Στα φυτά: Το νιτρικό άζωτο µετατρέπεται σε οργανικό άζωτο των φυτικών
ιστών αφού πρώτα αναχθεί γι’ αυτό και υπερβολική απορρόφηση του αν δεν
αναχθεί έγκαιρα, οδηγεί στη συσσώρευση των νιτρικών στους ιστούς. Το
αµµωνιακό άζωτο είναι άµεσα χρησιµοποιήσιµο.

3.1.7.1

Αζωτούχα λίπανση

Το άζωτο είναι πρωταρχικός παράγοντας της αύξησης των αποδόσεων. Με
εξαίρεση τα ψυχανθή, οι περισσότερες καλλιέργειες έχουν ανάγκη ενίσχυσης
της περιεκτικότητας των εδαφών σε Ν. Είναι όµως δεδοµένη και η εµπειρία
της µείωσης των αποδόσεων από υπερβολική αζωτούχα περιεκτικότητα. Η
επιστηµονική έρευνα και εµπειρία αναφορικά µε την αζωτούχα λίπανση
επιτρέπει τις παρακάτω επισηµάνσεις:
●

Η αποτελεσµατικότητα της αζωτούχας λίπανσης καθορίζεται αποφασιστικά από
τις κλιµατικές συνθήκες και ειδικότερα τις βροχοπτώσεις που ακολουθούν τις
λιπαντικές εφαρµογές.

●

Η κλασµάτωση των δόσεων πρέπει να παρακολουθεί χρονικά τις αιχµές
των απαιτήσεων των καλλιεργειών.
Σε εδάφη που υπάρχουν οργανικά αποθέµατα, η ανοργανοποίηση είναι
χαµηλή σε περιόδους χαµηλών θερµοκρασιών και ξηρασίας, οπότε τότε οι
εφαρµογές ανόργανων αζωτούχων λιπασµάτων ενδείκνυνται αν φυσικά
τις χρειάζονται οι καλλιέργειες. Σε µια καλλιεργητική περίοδο όταν οι εν
λόγω καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανοργανοποίηση του Ν, το σχετικό
αποτέλεσµα µπορεί να είναι και 50% µικρότερο σε σύγκριση µε αυτό σε
αντίθετες συνθήκες υγρασίας (Turpin & al. 1997).
Η σχέση C/N είναι κριτήριο που καθορίζει την ισορροπία µεταξύ
δέσµευσης του Ν από τη µικροβιακή βιοµάζα και της απελευθέρωσης του
σε αφοµοιώσιµη µορφή από την ανοργανοποίηση των οργανικών
µορφών, όταν στο έδαφος ενσωµατώνονται οργανικά υλικά όπως φυτικά
υπολείµµατα κλπ. (Bolger et Al: 2003).
H δέσµευση του Ν από τη µικροχλωρίδα µπορεί να λειτουργεί και θετικά
στην εξοικονόµηση λιπάσµατος γιατί το προστατεύει από την έκπλυση,
αρκεί σ' αυτή τη φάση να µην είναι αναγκαίο για τα φυτά.

●

●

●

Οι ανάγκες σε συνολική αζωτούχα λίπανση µιας καλλιέργειας
προκύπτουν από τον υπολογισµό:
Ανάγκες σε Ν-ούχα λίπανση της καλλιέργειας = Ν των φυτικών ιστών {Υφιστάµενο Ανόργανο Ν κατά την έναρξη της καλλιέργειας + Νανοργανοποιούµενο}
Συντελεστής ανοργανοποίησης του οργανικού Ν από οργανικά υλικά
κατά µία καλλιεργητική περίοδο

Κατηγορία υλικού
Οργανικό λίπασµα
Ιλύς
κοπριά αγροτικών ζώων

φυτικά υπολείµµατα
υποπροϊόντα ξύλου
κοµπόστες

Υλικό

C/N
υλικού
ιχθυάλευρο
4,7
6,3
πουλερικών
6,0
χοίρων
9,8
ζώα βοσκής
13,2
ζώα βοσκής
20,3
άχυρα σίτου
112
πριονίδι
242
κοπριά ζώων 9,5
βοσκής
άχυρο
14,3

%
ανοργανοποίηση Ν
88
75
75
61
70
47
-145
-187
13
12

F&FTC: 2003
¾ Ο παραπάνω πίνακας επιβεβαιώνει το ρόλο της σχέσης C/N του
οργανικού υλικού, γιατί η µεγάλη τιµή της σχέσης οδηγεί σε δέσµευση του
απελευθερούµενου Ν. Τα υλικά που σε νωπή µορφή οδηγούν σε
δέσµευση (άχυρα), σε κοµποστοποιηµένη µορφή εξυπηρετούν
περισσότερο την απελευθέρωση του Ν.
Τέλος τα µακροχρόνια πειραµατικά δεδοµένα λίπανσης, είναι πιο ασφαλή για
την εκτίµηση των αναγκών των καλλιεργειών.

3.1.8

Ο ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Το φωσφορικό οξύ είναι βασικό υλικό και βρίσκεται σε κάθε είδος φυτικού
ιστού. Ο Ρ υπεισέρχεται στον µεταβολισµό του κυττάρου (φωτοσύνθεση
σακχάρων, µεταφορά ενέργειας, σύνθεση πρωτεϊνών, κλπ.) και ευνοεί :
•
•
•
•
•
•

την αύξηση της ανάπτυξης και είναι ρόλος παράλληλος αυτού του Ν.
την αύξηση της ριζικής µάζας.
την πρωιµότητα της παραγωγής
την αντοχή των φυτών στις φυτονόσους
τη γονιµοποίηση και την καρποφορία
την ποιότητα των φυτικών προϊόντων

Η τροφοδοσία των φυτών µε Ρ εξαρτάται από την ικανοποιητική
περιεκτικότητα σε φωσφορικό οξύ του εδάφους. Η κατά παράδοση εκτίµηση
του Ρ σε Ρ2Ο5, έχει µόνο συγκριτική αξία.
Οι αφοµοιώσιµες µορφές Ρ είναι οι Η2ΡΟ4- και ΗΡΟ4-- αλλά αυτά τα
αποθέµατα στο έδαφος κατά κανόνα είναι ελάχιστα και απορροφώνται
ταχύτατα από τα φυτά.

• Τα φωσφορικά ιόντα που συγκρατούνται επίσης σε ανταλλάξιµη µορφή
από τα κολλοειδή του εδάφους είναι επίσης πολύ αφοµοιώσιµα για τα
φυτά.
• Ο Ρ της οργανικής ουσίας είναι ένα απόθεµα προσωρινά µη διαθέσιµο για
τα φυτά αλλά η ανοργανοποίηση της οργανικής ουσίας το καθιστά βαθµιαία
αφοµοιώσιµο.
• Ο αδιάλυτος Ρ των φωσφορικών ορυκτών προέρχεται είτε από τα µητρικά
υλικά, είτε από χηµικές αντιδράσεις που ευνοήθηκαν από τις ειδικότερες
ιδιότητες του εδάφους και µετέτρεψαν τα φωσφορικά ιόντα του εδαφικού
διαλύµατος, σε αδιάλυτα φωσφορικά άλατα. Αυτή η δέσµευση σε µη
αφοµοιώσιµες µορφές εντείνεται στα ασβεστούχα εδάφη (σχηµατισµός
φωσφορικού ασβεστίου) και στα όξινα (σχηµατισµός φωσφορικών
µετάλλων). Τώρα αν κάποιο ποσοστό από αυτές τις αδιάλυτες µορφές
διαλυθεί στο εδαφικό διάλυµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα φυτά.
Γενικά, ο άµεσα αφοµοιώσιµος Ρ του εδάφους βρίσκεται σε πολύ µικρή
ποσότητα (της τάξης 1% του ολικού). Τα παραπάνω εξηγούν γιατί ο Ρ
υπόκειται σε έκπλυση σε πολύ µικρές ποσότητες, γεγονός που προστατεύει
από απώλειες όπως αυτές στις οποίες υπόκεινται οι νιτρικές µορφές. Όµως
απώλεια µπορεί να θεωρηθεί και η δέσµευση των φωσφορικών ιόντων σε µη
αφοµοιώσιµες µορφές στα ασβεστούχα (αλκαλικά) και στα όξινα εδάφη.

3.1.8.1

Φωσφορική λίπανση

Η φωσφορική λίπανση αποσκοπεί να αναπληρώσει τις εξαγωγές των
συγκοµιδών και συνήθως διακρίνουµε τη λίπανση διόρθωσης και τη λίπανση
συντήρησης.
• διόρθωσης: ένα πολύ πτωχό σε Ρ έδαφος εµπλουτίζεται σε αφοµοιώσιµο
Ρ.
• συντήρησης: η προηγούµενη διόρθωση συντηρείται µε εφαρµογές
αναπλήρωσης των απωλειών δέσµευσης, αφαίρεσης από συγκοµιδές.
Η εφαρµογή του Ρ συνήθως γίνεται µε τις βασικές λιπάνσεις που
συνδυάζονται µε τη βασική κατεργασία του εδάφους. Οι χηµικές µορφές των
λιπασµάτων που επιλέγονται καθορίζονται από τις χηµικές ιδιότητες του
εδάφους όπως το pH. Σε πολλές δε καλλιέργειες µπορεί η βασική εφαρµογή
να εξασφαλίσει την καλλιέργεια σε Ρ, υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου
αυτό δεν είναι ικανό.

3.1.9

ΤΟ ΚΑΛΙ

Το Κ ρυθµίζει ζωτικές λειτουργίες των οργανισµών ακόµα και των ζωικών.
Συναντάται σε σηµαντικά ποσά στη ξηρή ουσία των φυτικών ιστών, στους

κονδύλους και στα µανιτάρια (7%). Είναι στοιχείο πολύ ευκίνητο µέσα στα
φυτά µε πολλαπλό ρόλο:
• ενεργοποιεί τη φωτοσύνθεση
• συµβάλλει στην παραγωγή πρωτεϊνών
• ρυθµίζει την ένταση της εξατµισοδιαπνοής
Τα φυτά απορροφούν την ιονική του µορφή (Κ+) και το Κάλι του εδάφους
συναντάται:
• στο εδαφικό διάλυµα (αφοµοιώσιµο)
• συγκρατείται σε ανταλλάξιµη (αφοµοιώσιµη) µορφή από τα κολλοειδή του
εδάφους.
• Συγκρατείται στο εσωτερικών των φυλλιδίων της αργίλου (αυτό δύσκολα
απελευθερώνεται για να µετατραπεί στις προηγούµενες αφοµοιώσιµες
µορφές).
• Στη σύσταση των πρωτογενών ορυκτών που βραδέως υπόκεινται στην
αποσάθρωση.
Τα άλατα Κ είναι οι άµεσα αφοµοιώσιµες µορφές και οι µη αφοµοιώσιµες
µορφές (ή δύσκολα αφοµοιώσιµες) ανέρχονται σε ποσοστά 90-98% του
εδαφικού Κ.
Η εφαρµογή εξαρτάται από τα επίπεδα του εδάφους σε αφοµοιώσιµο Κ και τις
ανάγκες της καλλιέργειας. Επίσης το Κ υπόκειται σε σχετική έκπλυση, πολύ
µεγαλύτερη από το Ρ, µικρότερη από το νιτρικό Ν αλλά η έκπλυση ευνοείται
στα χονδρόκοκκα εδάφη. Στα ασβεστούχα και λεπτόκοκκα εδάφη (βαριά)
ευνοείται αντίθετα η δέσµευση.
Απώλειες Κ προκαλεί η διάβρωση, η στράγγιση και η δέσµευση από τα
ορυκτά της αργίλου (2:1), ενώ η αποσάθρωση ευνοεί την παραγωγή
αφοµοιώσιµων ποσοστών.
Οι λιπαντικές εφαρµογές Κ συνδυάζονται συνήθως µε τις εφαρµογές Ρ ως
βασικές λιπάνσεις. Σε πολλές όµως καλλιέργειες που το Κ εφαρµόζεται σε
µεγάλες δόσεις (δένδρα, κηπευτικά, λειµώνες τεχνητοί και εντατικοί)
συνιστάται κλασµάτωση των δόσεων σε περισσότερες της µιας, µε συνέπεια
κάποιες εφαρµογές να εκτελούνται επιφανειακά µε ή χωρίς ενσωµάτωση στο
έδαφος.

3.1.10 ΤΟ ΘΕΙΟ
Το θείο (S) µετέχει στη σύνθεση πολλών πρωτεϊνών (µεθειονίνη, κυστίνη) και
οι ανάγκες των φυτών σε Ν και S χρονικά συµπίπτουν. Κατά µέσο όρο το
50% του εδαφικού θείου σε µεγάλο εύρος κατηγοριών εδαφών, συναντάται
υπό την οργανική του µορφή.

Τα φυτά προσλαµβάνουν το θείο υπό µορφή θειικής ρίζας (SO4--) κι’ αυτό
ευνοείται από την αλκαλικότητα του εδάφους. Για τον ίδιο λόγο η αλκαλικότητα
των εδαφών ευνοεί και την έκπλυση του θείου. Όµως τα στοµάτια των φύλλων
µπορούν να απορροφήσουν και το SΟ2 της ατµόσφαιρας. Πάρα πολλά
λιπάσµατα είναι σε µορφή θειικών αλάτων γεγονός που εφοδιάζει το έδαφος
επαρκώς στο στοιχείο.
¾ Φυτά µε αυξηµένες απαιτήσεις για πρόσληψη θείου είναι η σόγια, το
λάχανο, το κρεµµύδι, το σκόρδο, το πράσο.

3.1.11 ΜΑΓΝΗΣΙΟ
Είναι εντελώς απαραίτητο στα φυτά ως συστατικό της χλωροφύλλης. Τα φυτά
απορροφούν τη δισθενή του µορφή (Mg++) και ελλείψεις σ’ αυτό το στοιχείο
παρατηρούνται σε πολύ αµµώδη, οργανικά και όξινα εδάφη. Αντιµετωπίζεται
η έλλειψη µε εφαρµογές αλάτων του µαγνησίου.
Στο έδαφος η υδατοδιαλυτή και εναλλακτική µορφή συνιστά την άµεσα αφοµοιώσιµη
για τα φυτά.
¾ Η έλλειψη µαγνησίου όπως και του ασβεστίου είναι συνήθης στα όξινα
εδάφη.

3.1.12 ΣΙ∆ΗΡΟΣ
Συµµετέχει στη σύνθεση της χλωροφύλλης και τα εδάφη κατά κανόνα
περιέχουν µεγάλες ποσότητες σιδήρου.
¾ Στα αλκαλικά (ασβεστούχα) εδάφη ο σίδηρος καθίσταται αδιάλυτος και
το φυτό αδυνατεί να προσλάβει Fe++.
Έτσι εκδηλώνονται οι τροφοπενίες σιδήρου, κατ’ αρχήν στους νέους ιστούς
και προπαντός στα καρποφόρα δένδρα και τα καλλωπιστικά φυτά.

3.1.13 ΜΑΓΓΑΝΙΟ
Συµµετέχει όπως και ο σίδηρος στη σύνθεση της χλωροφύλλης, απορροφάται
από τα φυτά στη δισθενή του µορφή (Mn++) και η έλλειψη στα φυτά συνήθως
παρατηρείται σε αλκαλικά εδάφη που ευνοούν την αδιαλυτοποίηση του.
●
●

Έλλειψη παρατηρείται συχνά σε εδάφη όπου εφαρµόστηκαν υψηλές
δόσεις ασβεστούχων υλικών (υπερασβέστωση).
Παράγοντες που ευνοούν την αδιαλυτοποίηση του στο έδαφος πέραν της
αλκαλικότητας του εδάφους είναι οι οξειδωτικές (έντονη δράση του Ο2). Οι

●

µικροοργανισµοί και η παρουσία οργανικής ύλης που δρουν οξειδωτικά
στο µαγγάνιο οδηγούν στην αδιαλυτοποίηση του.
Αντίθετα οι συνθήκες που ευνοούν τη διαλυτότητα του µπορεί να
απελευθερώσουν τοξικές συγκεντρώσεις ιόντων Mn++.

Ευαίσθητα φυτά στην τροφοπενία µαγγανίου είναι: η ροδακινιά και η µηλιά.

3.1.14 ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ
Υπεισέρχεται στους κύκλους των υδατανθράκων στο κύτταρο και είναι
ρυθµιστικός παράγοντας της αύξησης. Απορροφάται στη δισθενή του µορφή
(Zn++) και η έλλειψη ψευδαργύρου στα φυτά εκδηλώνεται µε χλωρωτικά
φαινόµενα και µείωση της ανάπτυξης. Στη µηλιά είναι µακροσκοπικά
αναγνωρίσιµη µε το σύµπτωµα σχηµατισµού ροζέτας.
●
●

Η αλκαλικότητα του εδάφους οδηγεί σε δέσµευση του ψευδαργύρου σε µη
αφοµοιώσιµες µορφές
Επίσης ο ανταγωνισµός µε το Ρ σε συνθήκες περισσής παρουσίας του
τελευταίου.

Η έλλειψη αντιµετωπίζεται µε εφαρµογή στο έδαφος αλάτων ψευδαργύρου.
Υπάρχουν και λιπάσµατα που έχουν εµπλουτιστεί µε το στοιχείο.
Η ανταλλάξιµη µορφή είναι αφοµοιώσιµη µορφή.
Ευαίσθητα φυτά στις τροφοπενίες ψευδαργύρου είναι: το καλαµπόκι, τα
εσπεριδοειδή, τα οπωροκηπευτικά, τα ψυχανθή, το βαµβάκι, το σόργο.

3.1.15 ΧΑΛΚΟΣ
Είναι στοιχείο που ενεργοποιεί τη δράση διαφόρων ενζύµων. Παίζει ρόλο στο
µεταβολισµό των πρωτεϊνών και τη σύνθεση της χλωροφύλλης.
Απορροφάται στη δισθενή του µορφή (Cu++) και ελλείψεις παρατηρούνται σε
εδάφη:
● όξινα,
● αµµώδη,
● τυρφώδη.
Ο εµπλουτισµός του εδάφους γίνεται µε άλατα χαλκού.
●

Μεγάλη δόση όµως του στοιχείου µπορεί να προκαλέσει τοξική δράση η
οποία εκδηλώνεται ασθενέστερα στα ασβεστούχα εδάφη.

Ευαίσθητα φυτά στις τροφοπενίες χαλκού είναι: τα τεύτλα, τα καρότα, τα
τριφύλλια, το καλαµπόκι, η βρώµη και τα οπωροκηπευτικά.

3.1.16 ΒΟΡΙΟ
Το στοιχείο αυτό υπεισέρχεται στη λειτουργία της αναπνοής, της
γονιµοποίησης, της απορρόφησης του νερού και στη σύνθεση της κυτταρικής
µεµβράνης. Τα φυτά απορροφούν τα βορικά ιόντα (ΒΟ3---) και ελλείψεις
παρατηρούνται λόγω αδιαλυτοποίησης των σε:
• αλκαλικά εδάφη,
• ύστερα από υπερασβέστωση
• ή από ισχυρή έκπλυση των όξινων εδαφών.
Τροφοπενίες του στοιχείου παρατηρούνται στα: τεύτλα, στη µηδική, στα
καρποφόρα δένδρα.
Σε περιπτώσεις ελλείψεων εφαρµόζονται βορικά άλατα στο έδαφος. Είναι
όµως στοιχείο που έχει και τοξικές επιδράσεις, µάλιστα δε τα όρια της
τροφοπενίας σε σχέση µε τα όρια της τοξικότητας δεν απέχουν όσο στα άλλα
στοιχεία (Χουλιαράς και συν., 1990).

3.1.17 ΜΟΛΥΒ∆ΑΙΝΙΟ
Υπεισέρχεται ειδικότερα στη δέσµευση του ατµοσφαιρικού αζώτου στα
ψυχανθή µέσω των φυµατίων των δεσµευτικών βακτηρίων. Επίσης
υπεισέρχεται στην µετατροπή των νιτρικών µέσα στο φυτό. Προσλαµβάνεται
από τη ρίζα υπό µορφή ΜοΟ4-- .
●

Ελλείψεις παρατηρούνται σε όξινα εδάφη και η αφοµοιωσιµότητα του
ευνοείται σε αλκαλικά εύρη.

Eυαίσθητα φυτά σ’ αυτή την έλλειψη είναι: τα πεπόνια, η µηδική και τα
κουνουπίδια.

3.1.18 ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ
Η εκδήλωση των τροφοπενικών συµπτωµάτων στα φυτά είναι
στην πράξη χρήσιµο για την αξιολόγηση του προβλήµατος.
•

φαινόµενο

Η επιστηµονική όµως αντιµετώπιση δε µπορεί παρά να στηριχτεί σε
συνδυασµένη µελέτη της χηµικής σύστασης του εδάφους και των φυτών,

•

η δε επιβεβαίωση του προβλήµατος ολοκληρώνεται µε την εφαρµογή του
ελλείποντος θρεπτικού και την εξαφάνιση των συµπτωµάτων.

Τα φυτά όταν υπόκεινται σε τροφικά stress δείχνουν συµπτώµατα µεταξύ των
οποίων όσα αντιστοιχούν σε µορφολογικά χαρακτηριστικά αξιοποιούνται για
την διαπίστωση του προβλήµατος. Αυτά τα συµπτώµατα όµως µπορεί να
προκαλέσουν σύγχυση γιατί και άλλοι παράγοντες εκτός των θρεπτικών
όπως:
ª
ª
ª
ª
ª

η µεγάλη υγρασία,
η αλατότητα,
οι φυτονόσοι,
η ξηρασία,
η ζιζανιοκτονία,

µπορούν να προκαλέσουν ανάλογα συµπτώµατα. Επίσης αν υφίστανται
περισσότερες από µία
τροφοπενίες, είναι δυνατόν τα δεσπόζοντα
συµπτώµατα της µιας να επισκιάζουν τα άλλα
Συµπτώµατα τροφοπενιών:







Χλώρωση: Κιτρίνισµα των φύλλων.
Συνδέεται µε τροφοπενίες που
επιδρούν άµεσα ή έµµεσα στην φωτοσύνθεση.
Χρωστικές ανωµαλίες: Συνέπεια του ανώµαλου µεταβολισµού αυξάνει η
παρουσία διαφόρων άλλων χρωστικών (κόκκινο χρώµα).
Κάψιµο: Κιτρίνισµα που συνοδεύεται από ταχεία νέκρωση των φύλλων και
προοδευτική επέκταση του φαινοµένου.
Μεσονεύρια χλώρωση: Στην περίπτωση αυτή οι νευρώσεις παραµένουν
πράσινες.
Νέκρωση: Σοβαρή τροφοπενία που συνεπάγεται την ξήρανση και
ολοκληρωτική καταστροφή του φυτού.
Καχεξία: Μειωµένη ανάπτυξη του φυτού.

3.1.19 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τα θρεπτικά στοιχεία των φυτών µετακινούνται στα διάφορα όργανα του
φυτού ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις προτεραιότητες του µε ταχύτητες
που χαρακτηρίζουν διαφορετικά τα διάφορα στοιχεία. Το άζωτο, ο φωσφόρος
και το κάλι είναι θρεπτικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται από µεγάλη
κινητικότητα. Έτσι οι τροφοπενίες εκδηλώνονται κατά προτεραιότητα στους
παλαιότερους ιστούς.
Στα στοιχεία µε µικρή κινητικότητα οι τροφοπενίες εκδηλώνουν συµπτώµατα
κατά προτεραιότητα στους νεότερους ιστούς (ασβέστιο, βόριο).
Το θείο, το χλώριο, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, το µαγγάνιο, ο σίδηρος,
το µολυβδαίνιο έχουν ενδιάµεση κινητικότητα.
Ορατά συµπτώµατα τροφοπενιών

Θρεπτικό στοιχείο

Ηλικιωµένα Τµήµατα του Φυτού
Με γενίκευση σ’ όλο το φυτό

Ν, Ρ

Χωρίς γενίκευση σ’ όλο το φυτό

K, Mg, Mo

Νεαρά φύλλα και βλαστοί

Fe, Mn, Zn
Ca, B

3.1.20 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ
Το πρόβληµα προέρχεται κατά κύριο λόγο από µικρή αφοµοιωσιµότητα του
συστατικού και συνδέεται άµεσα και έµµεσα µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του
εδάφους.
Σε εδάφη σχετικά υγρών και ψυχρών κλιµάτων η έλλειψη πολλών
µικροστοιχείων είναι αποτέλεσµα έκπλυσης ενώ στα αλκαλικά εδάφη η
έλλειψη τους έχει σαν αιτία την κακή αφοµοιωσιµότητά τους. Έτσι βασισµένοι
σε µια γενική ανάλυση των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του εδάφους,
µπορούµε να προγνώσουµε πιθανές αιτίες τροφοπενιών όπως τις
παραθέτουµε στον παρακείµενο πίνακα. Γενικά το πρόβληµα συναντάται σε
εδάφη πτωχά, χονδρόκοκκα µε µικρή ρυθµιστική ικανότητα, αλκαλικά ή πολύ
όξινα. Το πρόβληµα είναι διαδεδοµένο στις πολυετείς καλλιέργειες, που
εξαντλούν εξειδικευµένα ορισµένα συστατικά, ανάλογα µε το είδος του φυτού.
Πολλές καταστάσεις τροφοπενιών δηµιουργούνται περιστασιακά π.χ. από µια
υπερβολική ασβέστωση του εδάφους ή µια προσωρινή σχετική οξύνιση.
Πιθανές αιτίες τροφοπενιών
S Ca Mg
Mn Fe B
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

Mo Aιτία Τροφοπενίας
Πολύ Ν
Πολύς Ρ
Ασβεστούχα Εδάφη
+

+
+
+

+
+

Πολύ Mn
Πολύς Fe
Χαµηλό pH
Υψηλό pH
Λίγη Οργανική Ουσία
Πολλή Οργανική Ουσία

+

+

Ελαφρά Εδάφη

+

+
+

Zn

+
+

+
+

Cu

+

+

Υπογραµµίζουµε τη σηµασία της διόρθωσης του κακού pH του εδάφους,
που οδηγεί σε απελευθέρωση αφοµοιώσιµων στοιχείων (Loue: 1986,
Chouliaras: 1995, Χουλιαράς & Τσαντήλας: 1996).

3.2
3.2.1

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Τα λιπάσµατα διακρίνονται ανάλογα µε τη σύσταση τους, την προέλευση τους
και την παραγωγή τους.
∆ιακρίνουµε:




ανόργανα και οργανικά λιπάσµατα,
απλά (ένα θρεπτικό στοιχείο), µικτά, σύνθετα .
πυκνά ή αραιά λιπάσµατα.

Ιδιαίτερης αξιολόγησης είναι η διαλυτότητα των λιπασµάτων συνολικά ή των
περιεχόµενων θρεπτικών στοιχείων. ∆ιαδεδοµένα λιπάσµατα είναι διαφόρων
µορφών Ν, Ρ, Κ και ιχνοστοιχείων.
Η σύσταση του λιπάσµατος περιγράφεται από τον τύπο του και αναφέρεται
ειδικότερα στην περιεκτικότητα σε Ν (%), σε Ρ (Ρ2Ο5%) και σε Κ (Κ2Ο%).
Ενδεχόµενα το ασβέστιο και µαγνήσιο εκφράζονται και αυτά ως οξείδια
(CaO%, MgO%). Τα υπόλοιπα στοιχεία εκφράζονται επίσης % σε διάφορες
χηµικές µορφές.
¾
Παρακάτω θα επισηµανθούν υλικά που επιτρέπονται για
χρήση στη βιολογική γεωργία πιο διεξοδικά.

3.2.2

ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Οργανικά λιπάσµατα: Πρόκειται για υποπροϊόντα επεξεργασιών ζωικών ή
φυτικών προϊόντων από βιοµηχανίες κρεάτων, ψαριών, κονσερβοποιίας. Είναι
προϊόντα βραδείας δράσης και χρησιµοποιούνται ως αζωτούχα προϊόντα σε
βασικές λιπάνσεις κυρίως (Σιδηράς: 1997).

3.2.3

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Τα φωσφορικά λιπάσµατα χαρακτηρίζονται από την περιεκτικότητα τους σε
Ρ2Ο5 και από την διαλυτότητα τους.
Τα ορυκτά των φυσικών φωσφοριτών µε µεγάλη περιεκτικότητα Ρ
χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες στην παραγωγή τεχνητών φωσφορικών
λιπασµάτων. Μπορούν όµως να χρησιµοποιηθούν σε λειοτριµµένη
ακατέργαστη µορφή και ως φυσικά λιπάσµατα. Όµως πρέπει να αξιολογείται
η σύσταση τους και η κατάλληλη επιλογή των εδαφών όπου πρόκειται να
εφαρµοστούν (σε όξινα εδάφη όσα ορυκτά είναι πλούσια σε CaO συνιστάται
δε η βασική εφαρµογή τους, Χουλιαράς: 1987).
Ανόργανα απόβλητα - Σκουριές αποφωσφάτωσης του χάλυβα.
Προέρχονται από τα απορρίµµατα της χαλυβουργίας. ∆εν είναι αυστηρά

τυποποιηµένα προϊόντα, και χαρακτηρίζονται για την αυξηµένη περιεκτικότητα
σε CaO. Ο Ρ βρίσκεται σε µορφή φωσφοροπυριτική και ενδείκνυνται για την
εφαρµογή τους σε όξινους λειµώνες. Η περιεκτικότητα σε Ρ2Ο5 είναι πολύ
κυµαινόµενη (από <12% µέχρι >20%).

3.2.4

ΚΑΛΙΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Το ορυκτό κάλι συναντάται ως KCl (συλβινίτης) και χρησιµοποιείται ως
καλιούχο λίπασµα. Συνήθως δεν χρησιµοποιείται σε καλλιέργειες ευαίσθητες
στο χλώριο (πχ καπνός, δένδρα κλπ) ούτε κατά την σπορά.



3.2.5

Ο καϊνίτης είναι διπλό άλας του θειικού και του χλωριούχου Κ
(MgSO4*KCl).
Από τα αργιλιοπυριτικά ορυκτά, εφοδιασµένα µε Κ είναι οι
µαρµαρυγίες (10%), ο ιλλίτης (4-6%), ο περλίτης (2-3%), οι
µοντµοριλλονίτης και βερµικουλίτης µε περιεκτικότητες <1%. ∆εν
περιέχουν Κ οι καολινίτης και χλωρίτης (Schroeder, 1986).

ΜΙΚΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

¾ Κατά την εκτέλεση των λιπάνσεων επιδιώκουµε µε λιγότερες
εφαρµογές να προσθέτουµε περισσότερα στοιχεία. Έτσι µε τα σύνθετα
λιπάσµατα σ’ ένα προϊόν περιέχονται περισσότερα από ένα θρεπτικά
στοιχεία. Είναι δυνατοί µεγάλου εύρους συνδυασµοί, ώστε να
διαµορφώνεται µετά την ανάµειξη η ποικιλία των τύπων των
λιπασµάτων που συναντά κανείς σήµερα στο εµπόριο.
Τα λιπάσµατα µπορεί να είναι εµπλουτισµένα και σε µικροθρεπτικά
(ιχνοστοιχεία) ώστε να εξυπηρετήσουν τις ενδεχόµενες ανάγκες των
φυτών.

3.2.6

ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Είναι γνωστό ότι οι δραστικές λιπάνσεις προκαλούν αλατότητα στο έδαφος. Η
κατανοµή της λίπανσης σε µικρότερες δόσεις εκτός των άλλων, µειώνει και
τον κίνδυνο απότοµης αύξησης της αλατότητας. Επίσης όλα τα λιπάσµατα δεν
χαρακτηρίζονται από τον ίδιο δείκτη αλατότητας. Ως µέτρο σύγκρισης του
δείκτη αλατότητας λαµβάνεται συµβατικά το ΝαΝΟ3, το οποίο βαθµολογείται
µε 100 βαθµούς αύξησης της οσµωτικής πίεσης. Οποιοδήποτε άλλο λίπασµα
βαθµολογείται µε τους αντίστοιχους βαθµούς, συγκρινόµενο σε ίση ποσότητα.
Το θέµα είναι µεγάλης σπουδαιότητας
και θα το διευκρινίσουµε µε
λεπτοµέρεια, χρησιµοποιώντας τους παρακάτω όρους:

Ολικός ∆είκτης Αλατότητας: Βαθµολογεί την αύξηση της οσµωτικής πίεσης
διαλυµάτων ίσων ποσοτήτων λιπασµάτων. Όπως είπαµε παραπάνω το
ΝαΝΟ3 βαθµολογείται µε 100.
Μερικός ∆είκτης Αλατότητας: Ο ολικός ∆είκτης διαιρούµενος µε τις λιπαντικές
µονάδες του στοιχείου που περιέχονται σε 100 kg λιπάσµατος, µας δίνει το
µερικό δείκτη αλατότητας της λιπαντικής µονάδας. Έτσι διαµορφώνεται η
παρακάτω σχέση:
(ΠΘ )

x

(Μ∆)

=

(Ο∆)

(ΠΘ)= Περιεκτικότητα λιπάσµατος σε θρεπτικά στοιχεία
(Μ∆)= Μερικός ∆είκτης Αλατότητας του Λιπάσµατος
(Ο∆)= Ολικός ∆είκτης Αλατότητας του Λιπάσµατος

3.2.7

ΧΗΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Οι χηλικές ενώσεις είναι σύµπλοκα οργανικών ενώσεων ώστε ένας οργανικός
σκελετός (δακτύλιος υπό µορφή χηλής) ενώνεται µε ένα µεταβατικό στοιχείο
(µέταλλο), το οποίο υπόκειται σε αντιδράσεις αντικατάστασης ανάλογα µε τις
συνθήκες του περιβάλλοντος (εδάφους ή φυτού). Έτσι ο δακτύλιος λειτουργεί
ως φορέας του µετάλλου το οποίο µπορεί να προσληφθεί από την ρίζα του
φυτού ή να απορροφηθεί από τους ιστούς του. Στο έδαφος υπάρχουν τέτοιες
ενώσεις κύρια βιοτικής προέλευσης.

3.2.8

∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Τα διαφυλλικά λιπάσµατα χρησιµοποιούνται κατ’ αρχήν όταν πρόκειται να
αντιµετωπίσουµε έκτακτο πρόβληµα θρέψης των φυτών ή όταν η από
εδάφους λίπανση καθίσταται αναποτελεσµατική. Βασίζεται στη διαπίστωση
ότι τα φύλλα και οι βλαστοί είναι σε θέση να απορροφήσουν θρεπτικά
στοιχεία ακόµα και σε οργανική µορφή (Gros, 1979), η δε απορρόφηση είναι
τόσο περισσότερο αποτελεσµατική όσο πιο νεαρής ηλικίας είναι το φύλλωµα.
Τα διαλύµατα που χρησιµοποιούνται για διαφυλλικές εφαρµογές αφορούν
όλα τα µακροστοιχεία και τα µικροθρεπτικά. Έτσι οι περισσότερες
τροφοπενίες µπορούν να αντιµετωπιστούν µε
διαλύµατα θρεπτικών
στοιχείων από µόνα τους ή σε ανάµειξη µε αντιπαρασιτικά.

3.2.9

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Το έδαφος είναι ένα βιολογικά ζωντανό περιβάλλον και εκτός από τη
ριζόσφαιρα εκεί συναντάµε την πανίδα και τη χλωρίδα που συµβάλλει στην
µετατροπή του χούµου. Είναι κοινός τόπος η άποψη πως ένα καλό έδαφος
περιέχει αυξηµένη περιεκτικότητα σε γαιοσκώληκες. Οι µικροοργανισµοί
(µονοκύτταροι, µύκητες, βακτήρια, άλγη κλπ) ζουν εδώ σε µεγάλους
πληθυσµούς ειδικότερα πιο κοντά στην επιφάνεια. ∆ίπλα στους ωφέλιµους
µικροοργανισµούς του εδάφους (αµµωνιoποιητές, νιτροποιητικοί, δεσµευτικοί
του ατµοσφαιρικού αζώτου) συναντώνται και οι βλαβεροί για το έδαφος και τα
φυτά (ειδικότερα οι αναερόβιοι). Έτσι οι συνθήκες του εδάφους καθορίζουν
αποφασιστικά ποιοι µικροοργανισµοί θα επικρατήσουν.
•

Η παρουσία οργανικής ύλης στο έδαφος δρα ευνοϊκά στην ανάπτυξη
των µικροοργανισµών, γιατί εξασφαλίζει θρεπτικά την συντήρηση
τους.

Η εφαρµογή οργανικών υλικών αρχίζει και αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στις
µέρες µας (οργανική γεωργία, βιολογική γεωργία, ανακύκλωση
οργανικών υπολειµµάτων κλπ). Η λίπανση µε µεθόδους φιλικές προς το
περιβάλλον αποκτά όλο και µεγαλύτερη σπουδαιότητα.
•

Η οργανική λίπανση είναι βασικό βήµα κατά την εφαρµογή της
βιολογικής γεωργίας αλλά δεν αρκεί να πούµε ότι εφαρµόζουµε
οργανικά υλικά και εξασφαλίζουµε το περιβάλλον ή ότι παράγουµε
βιολογικά προϊόντα. Έτσι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η γνώση των
υλικών λόγω της ιδιοµορφίας του καθενός, που επιλέγεται να
εφαρµοστεί το έδαφος (Χουλιαράς: 1994, Χουλιαράς και συν:1996).

Στην πράξη ως οργανικά λιπάσµατα χρησιµοποιούνται κάθε είδους
οργανικά υποπροϊόντα και παρασκευάσµατα και παραδοσιακή πρακτική είναι
η εφαρµογή της κόπρου. Οι ιδιότητες των οργανικών λιπασµάτων εξαρτώνται
από το είδος, την προέλευση των υλικών και τον τρόπο παρασκευής τους
(Χουλιαράς και συν., 1996).
♦ Πυκνά (µεγάλων συγκεντρώσεων σε θρεπτικά) οργανικά λιπάσµατα
είναι: τα οστεάλευρα, αιµατάλευρα και τα υποπροϊόντα ελαιουργείων .
Στο εµπόριο είναι διαδεδοµένα
οργανικά προϊόντα εµπλουτισµένα µε
ανόργανα λιπάσµατα
και περιέχουν µακροθρεπτικά στοιχεία και
µικροθρεπτικά.
• Η σύσταση των οργανικών υλικών και η ταχύτητα της αποδόµησης
τους στο έδαφος είναι βασικό κριτήριο της αξιολόγησης της
καταλληλότητας της εφαρµογής τους στο έδαφος (Χουλιαράς και συν.,
1999).
• Η σηµασία της επίδρασης της οργανικής λίπανσης στις φυσικές
ιδιότητες του εδάφους αν και είναι κοινοτοπία να αναφέρεται σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να αγνοείται. Η οργανική ύλη καθιστά τα µεν

συµπαγή εδάφη πιο χαλαρά και τα χαλαρά χωρίς δοµή εδάφη τα
καθιστά πιο συνεκτικά µε µεγάλης σηµασίας πρακτικές συνέπειες.

3.2.9.1

Κριτήρια αξιολόγησης οργανικού υλικού

Τα κριτήρια αξιολόγησης ενός οργανικού λιπάσµατος είναι:








Περιεκτικότητα σε συνολική οργανική ουσία
Είδος οργανικών ουσιών και βιοαποδοµησιµότητα
Περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά
Σχέση C/N
pH
Αλάτια
Βαριά µέταλλα

3.2.9.2

Τύρφη

Η τύρφη είναι προϊόν αποσύνθεσης της βλάστησης ελών, βρυοφύτων και
άλλων οργανισµών. Η οργανική ύλη που συσσωρεύεται αποσυντίθεται
απουσία Ο2 (ατελής διάσπαση). Η τύρφη γενικά χαρακτηρίζεται από µεγάλη
Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (ΙΑΚ) και είναι σε θέση να συγκρατεί
θρεπτικά συστατικά. Αυτή η ιδιότητα φυσικά έχει και τις συνέπειες της. Αφ'
ενός τροποποιείται το θρεπτικό διάλυµα των Υδροπονικών καλλιεργειών γιατί
αποσπά από αυτό ιόντα και αφ' ετέρου συγκρατεί θρεπτικά συστατικά που
χορηγούνται µε τις βασικές ή τις επιφανειακές λιπάνσεις. Επί πλέον
απορροφάει και σηµαντικά ποσά υγρασίας.
Η τύρφη εκτός από υπόστρωµα υδροπονικών καλλιεργειών χρησιµοποιείται
και ως βελτιωτικό εδαφών και άλλων υποστρωµάτων. ∆ιακρίνονται δύο
κατηγορίες Τύρφης: Η Ξανθή Τύρφη, και η Μαύρη Τύρφη που αξιολογούνται
µε βάση τα διαφορετικά τους ποιοτικά χαρακτηριστικά (Penningsfeled, 1975),
ως εξής:
Τύρφη Ιδιότητα
Πορώδες
Πορώδες µετά από στράγγιση
Συγκράτηση υγρασίας
ΦΕΒ
Βαθµός απoδόµησης
pH
CaO
IAK
Xρήσεις
∆ιάρκεια χρήσης

περιγραφή
ξανθή
µαύρη
90-95%
85%
13%
4%
10-15 φορές τη µάζα 5 φορές τη µάζα
της
της
0,16 g/cm3
0,33 g/cm3
Μικρός
Μεγάλος
2,5- 4,5
4- 7
<0,5%
>2,5%
100- 150 me/100 g
● Υπόστρωµα καθαρό ή µίγµατα
● Βελτίωση εδαφών
Μεγαλύτερη
Μικρότερη

Πριονίδια
Ιδιότητες
Σύσταση
pH
Συγκράτηση
υγρασίας
IAK
χρήση

∆ιάρκεια χρήσης
Αξιολόγηση υλικού

περιγραφή
C=50%, λιγνίνη=20%, Ν=0,2%, ανόργανα=1%
4,2 -6
Μεγάλη (ασφυκτικό υλικό)
µεγάλη
¾ Υλικό κοµποστοποίησης (διάρκεια ζύµωσης 6-12
µήνες)
¾ Εφαρµογή σε εδάφη κηπευτικών καθαρό ή σε
µίγµατα
2- 6 καλλιέργειες
¾ ελαφρύ υλικό,
¾ µεγάλη συγκράτηση υγρασίας
¾ Απαιτεί µακρά προετοιµασία,
¾ ετερογενές µε πιθανές προσµίξεις ανεπιθύµητες,
¾ µεγάλη τιµή C/Ν,
¾ συµπιέζεται ταχύτατα
¾ απολυµαίνεται δύσκολα.

Ξανθή Τύρφη: Έχει υποστεί τη µικρότερη αποσύνθεση. Έχει µεγαλύτερο
πορώδες και ΙΑΚ, δεν φέρει παθογόνα σπέρµατα, δεν περιέχει στην αρχική
της κατάσταση θρεπτικά στοιχεία, επιτυγχάνει καλή στήριξη των ριζών και
είναι άµεσα χρησιµοποιήσιµη. Η εξέταση της δείχνει τη µορφολογία των
φυτών από τα οποία προέρχεται. Είναι νεότερης ηλικίας και περιέχει 30%
Ενδεικτική σύσταση οργανικών λιπασµάτων (%)
Οργανική
Ν
Ρ
ουσία
0,06
0,005
Koµπόστα από κοπριά 50
βοοειδών
0,9
0,14
Πράσινα
φύκη
σε 60
σκόνη
90
0,2
Πριονίδια
0,07
0,003
Ζουµί
τσουκνίδας 0,15
(10%)
50
23,3
1,07
Ξηρή τσουκνίδα
5,9
Στάχτη κωνοφόρων
50
6
12
Γκουανό
30-70
3-4
3-5
Στεγνή κοπριά ορνίθων
1,6
1,5
Στεγνή
κοπριά 45
βοοειδών
4,5
0,8
Στεγνή κοπριά (µίγµα 84
προβάτων και αλόγων)
2,4
0,7
Χωνεµένη
&
ξηρή 62
κοπριά προβάτων
4,2
0,5
Οργανικό
λίπασµα 54
εµπορίου
(τυχαίο
δείγµα)
3,2
0,05
Βινάσσα
υγρή 29
(οινοπνευµατοποιίας)

Κ

Ca

0,005

0,6

1,9

1,2

0,021

0,026

7
11,5
2
2,3
4,2

8,76
44,9
12
7-14
4,1

2,6

2,9

1,9
1,4

6,1

Mg

1

2,6
1
1-3

0,3

Τριφύλλια
(χλωρή
λίπανση)
άχυρα
Τύρφη Ξανθή
Υπολείµµατα
µανιτοκαλλιέργειας
Υποπροϊόντα
εκκοκκισµού βάµβακος
Υποπροϊόντα χηµικής
αποχνόωσης
βαµβακιού
Ιλύς
βιολογικού
καθαρισµού (Λάρισας)
Αιµατάλευρο
Τρίχες ζώων
Φτερά πουλιών
Κρεατάλευρο
Ιχθυάλευρο
Μαλλί
Οστεάλευρο

17

0,6

0,1

0,3

90
90
60

0,4
0,5-2,0
0,7

0,1
0,01
0,2

1,5
0,04
0,6

33

0,3

0,2

1,3

73

1,4

0,06

1,1

19

2,8

1,01

60-70
80
75
65-75

12
3-11
12
10-12
4-10
3-9
4-5

1,5
0,2

0,8
1,7

3
0,5
8

2
0,2

30

1

27

Πηγές: Ctifl 1989, Χουλιαράς 1994, Χουλιαράς και συν. 1996, Φουντής και συν., 1996,
Chouliaras et al. 1998, Gemtos et al. 1999, Yates 1989, Χουλιαράς & συν., 1999.

♦ χουµικά οξέα στην ξηρή ουσία. Η καλής ποιότητας ξανθή τύρφη µπορεί να
συγκρατεί υγρασία 10 φορές όσο το βάρος της. Η ΙΑΚ της κυµαίνεται από
100-150 me/100g. Οι οργανικές ενώσεις της ξανθής τύρφης έχουν
αναπτύξει σταθερούς χηµικούς δεσµούς που δεν προσβάλλονται εύκολα
από τους µικροοργανισµούς και την καθιστούν ανθεκτική. Όγκος 1L
περιέχει 55-75 g ΞΟ, 90-95% πορώδες, έχει πυκνότητα D=1,5-1,7 g/cm3
(ΠΕΒ) και C/N=40.
♦ Μαύρη Τύρφη: Έχει πιο σκούρο χρώµα και είναι µεγαλύτερης ηλικίας.
Περιέχει 70% χουµικά οξέα στην ξηρή της ουσία. Η συγκράτηση υγρασίας
αντιστοιχεί σε ποσότητα 4πλάσια του βάρους της και η σχέση C/N είναι
50-80. Περιέχει πολλά ανόργανα άλατα.
Η τύρφη της Κεντρικής Ευρώπης σύµφωνα µε γεωλογικές εκτιµήσεις έχει
έναρξη σχηµατισµού την τελευταία περίοδο των παγετώνων (10.000 χρόνια
π.Χ.). Εξορύσσεται κάτω από τα 30-50 cm εδάφους και τα αποθέµατά της
έχουν κολλοειδή µορφή.
Γενικά ένας όγκος τύρφης περιέχει 5-10% στερεά συστατικά. Ακόµα και σε
κατάσταση κορεσµού µε νερό περιέχει 40% πόρους. Τα καλύτερα εδάφη µε
60% πορώδες σπάνια διαµορφώνουν αεροπορώδες µέχρι 18%. Η τέφρα της
και τα θρεπτικά της συστατικά είναι δευτερεύουσας σηµασίας γιατί δεν είναι
αφοµοιώσιµα. Αποτελεί όµως τη βάση παραγωγής χουµικών λιπασµάτων
ύστερα από επεξεργασία και ανάµειξη µε ανόργανα χηµικά λιπάσµατα.
Αξιολόγηση Τύρφης

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε το pH και την περιεκτικότητα σε CaCO3 της
Τύρφης που πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε. Επίσης µπορούµε να
ελέγξουµε και το βαθµό αποσύνθεσης της.
1. Μέτρηση pH: 10mL τύρφης φέρονται σε 100 mL KCl 1N. Aναδεύουµε
το µίγµα για µια ώρα και µετράµε το pH, δύο ώρες µετά.
2. Μέτρηση του Βαθµού Αποσύνθεσης: ∆είγµα τύρφης κορεσµένο µε νερό
συνθλίβεται στην παλάµη µας. Αν το εκχύλισµα που θα στραγγίσει είναι
άχρωµο τότε έχουµε µηδενική αποσύνθεση (Ξανθή Τύρφη). Αν το
εκχύλισµα είναι θολό έχουµε ανάλογα µε τη θολότητα και τον αντίστοιχο
Βαθµό Αποσύνθεσης (Penningsfeld, 1975).
Ανάλογα µε την ποιότητα της Τύρφης επιλέγουµε και την κατάλληλη
επεξεργασία πριν από τη χρήση της. Έτσι η όξινη Τύρφη ουδετεροποιείται
µε την κατάλληλη προσθήκη CaCO3 σε αναφορά φυσικά µε τον προορισµό
της.
Σχέση C/N στα διάφορα οργανικά υλικά
Υλικό
Ούρα ζώων (βοοειδή και πρόβατα)
Αίµα ζώων σε σκόνη
Χούµος
Κοπριά χωνεµένη 8 µηνών (βοοειδών και προβάτων)
Κοπριά χωνεµένη χωρίς χώµα 4 µηνών
Ιλύς βιολογικού καθαρισµού (Λάρισας)
Βινάσσα (οινοπνευµατοποιίας)
Υποπροϊόντα εκκοκκισµού βαµβακιού
Υποπροϊόντα χηµικής αποχνόωσης
Οργανικό λίπασµα εµπορίου (τυχαίο δείγµα)
Γκαζόν
Πράσινα µέρη φυτών
Άχυρο οσπρίων
Μηδική
Υπολείµµατα κουζίνας
Υπολείµµατα φυτών πατάτας
Βελόνες πεύκων
Νωπή κοπριά αγελάδων µε πολύ άχυρο
Νωπή κοπριά αγελάδων µε λίγο άχυρο
Φύλλα οπωροφόρων
Ξανθή τύρφη
Άχυρο βρώµης
Άχυρο σίκαλης
Άχυρο σίτου
Άχυρο δηµητριακών (γενικά)
Φρέσκο πριονίδι
Ξηρό πριονίδι

C/N
0,8
3
10
10
15
3,9
5,2
63
29,8
7,4
12
7
15
16-20
23
25
30
30
20
50
50
50
65
125
50-150
208
511

Πηγές:, Χουλιαράς 1994, Χουλιαράς και συν. 1996, Chouliaras et al. 1998, Gemtos et al.
1999, Φουντής και συν.1996, Χουλιαράς και συν., 1999.

3.2.9.3

Γκουανό

Σωροί εκκριµάτων από απορρίµµατα θαλάσσιων πτηνών που παραµένουν σε
µεγάλες χρονικές περιόδους πάνω σε ερηµικές εκτάσεις. Τα πιο ονοµαστά
βρίσκονται σε περιοχές της Νότιας Αµερικής (Περού, Βολιβία, Χιλή) νησιά του
Ειρηνικού και Ατλαντικού.
Η σύσταση του γκουανό που ενδιαφέρει τη λίπανση καθορίζεται από την
περιεκτικότητα του σε αµµωνιακά και φωσφορικά άλατα.

3.2.9.4

Τα φυτικά υπολείµµατα

Χλωρή Λίπανση
Η προσθήκη υδατανθράκων (εύκολα αποδοµήσιµων οργανικών υλικών) στο
έδαφος επιφέρει δέσµευση του αφοµοιώσιµου Ν του εδάφους από τους
µικροοργανισµούς. Η ζηµία που προκαλείται στην καλλιέργεια λόγω της
ταχείας αποσύνθεσης των οργανικών υλών, µικραίνει όσο αποµακρύνεται ο
χρόνος σποράς από την ενσωµάτωση των οργανικών ουσιών διότι εν τω
µεταξύ αποκαθίσταται η ισορροπία µεταξύ του C και του Ν. Έτσι πρέπει να
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την έγκαιρη
και αποτελεσµατική
ενσωµάτωση των φυτικών υπολειµµάτων και ιδιαίτερα των προς χλωρή
λίπανση προοριζόµενων φυτών (Ταλλέλης, 1967). Ιδιαίτερη σηµασία επίσης
αποδίδεται στην επιλογή φυτών που παράγουν µεγάλη µάζα και δεσµεύουν
το Ν της ατµόσφαιρας (ψυχανθή).
Φυτικά Υπολείµµατα
∆ιακρίνονται υπολείµµατα που οφείλονται στα υπέργεια τµήµατα των φυτών
και σ' αυτά των ριζικών συστηµάτων. Μία µέση συνολική εκτίµηση της
σύστασης των φυτικών υπολειµµάτων δείχνει :
•
•
•

Κυτταρίνη + λιγνίνη : 60%
Πρωτεΐνες
: 15%
∆ιαλυτές ουσίες
: 10%

Στις ΗΠΑ εκτιµάται ότι το 54% των συνολικών οργανικών προϊόντων (Κοπριά,
Λάσπες, φυτικά υπολείµµατα κλπ) αποτελείται από τα φυτικά υπολείµµατα. Η
µέση επίσης συνολική % περιεκτικότητα τους σε Ν, Ρ και Κ εκτιµάται 4-0,64,7. Όσον αφορά τις επί µέρους καλλιέργειες η αντίστοιχη τιµή της σχέσης
άχυρο / καρπό είναι:
• βρώµη = 2
• βαµβάκι = 1
• αραβόσιτος = 1

•
Κατά την ενσωµάτωση της καλαµιάς, τα ψυχανθή παράγουν
µεγαλύτερη µικροβιακή βιοµάζα από τα σιτηρά.
Ο τεµαχισµός και η ενσωµάτωση ενισχύουν την καλύτερη αποδόµηση, το δε
τελικό αποτέλεσµα καθορίζεται από τις συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας.
Η ενσωµάτωση όµως των φυτών σε υγρό έδαφος προκαλεί αναερόβιες
ζυµώσεις και η συνεπακόλουθη παραγωγή οξικού οξέως + βουτυρικού οξέως,
µπορεί να προκαλέσει τοξικότητες στα φυτά. Έτσι ενδιαφέρει η έγκαιρη
αποδόµηση της εύκολα αποδοµήσιµης οργανικής ουσίας πριν τη σπορά. (Για
το σκοπό αυτό δοκιµάζονται και διάφορες καλλιέργειες µικροοργανισµών) .

3.2.9.5

Οργανικά Απόβλητα

α) Kόπρος: Το υλικό προέλευσης της κόπρου είναι τα υγρά και στερεά
περιττώµατα των ζώων αναµεµιγµένα µε υλικά στρωµνής. Το είδος του
υλικού στρωµνής είναι σηµαντικός παράγοντας όχι µόνο για τη χηµική
σύσταση της κόπρου αλλά και για τη παρεµπόδιση της έκπλυσης των
διαλυτών θρεπτικών της.
Ποσότητα υγρασίας που συγκρατείται ανά kg υλικού στρωµνής
Είδος στρωµνής
άχυρο τύρφη πριονίδι έδαφος
άµµος
σίτου
6,0
4,4
0,5
0,3
kg H2O/kg στρωµνής 2,2
Krishiworld: 2003.
Η ακριβής σύστασή της ποικίλει και εξαρτάται από τα ζώα παραγωγής και τη
διατροφή τους, τον τρόπο προετοιµασίας της, το βαθµό ζύµωσης της.
Βασικά συστατικά της κόπρου είναι:
9
9
9
9
9

Κυτταρίνες
Ηµικυτταρίνες
Λιγνίνη
Πρωτεΐνες
Ουρία

Στην κόπρο περιέχονται µεγάλοι πληθυσµοί µικροοργανισµών οι οποίοι
συµβάλλουν σηµαντικά στην ζύµωση του κοπροσωρού.
Κατά την ζύµωση στον κοπροσωρό οι οργανικές ουσίες είναι πηγές ενέργειας
της µικροχλωρίδας η οποία µε τη σειρά της προκαλεί την αποδόµηση τους. Η
ζύµωση ανάλογα µε τις συνθήκες συµπίεσης της κόπρου είναι περισσότερο ή
λιγότερο αερόβια. Έτσι αναπτύσσονται και µεγάλες θερµοκρασίες (55οC) οι
οποίες µικραίνουν όσο ενισχύεται το αναερόβιο περιβάλλον (εσωτερικό της
κόπρου). Η ουρία προσβάλλεται από την ουρεάση και παράγεται ανθρακικό
αµµώνιο το οποίο αποσυντίθεται σε αµµωνία και ανθρακικό οξύ
Με την πάροδο του χρόνου η ένταση της αποδόµησης περιορίζεται, οι εύκολα
αποδοµήσιµες οργανικές ύλες (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες κλπ) µειώνονται και

η µικροβιακή δραστηριότητα σταθεροποιείται σε χαµηλά επίπεδα. Έτσι
παράγεται οργανική ουσία που προσεγγίζει τις ιδιότητες του χούµου του
εδάφους.
H εφαρµογή της ζυµωθείσης (χωνεµένης) κοπριάς στο έδαφος το εµπλουτίζει
µε µικροοργανισµούς, οργανικά συστατικά µικρής ταχύτητας αποδόµησης,
θρεπτικά στοιχεία και βελτιώνει τις φυσικές του ιδιότητες. Πρέπει ιδιαίτερα να
επισηµάνουµε την ποικιλία δεδοµένων που αφορούν τη σύσταση της κόπρου.
Οι περιοχές προέλευσης, τα ζώα παραγωγής, το είδος των κτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων, η διατροφή των ζώων, ο τρόπος παραγωγής του
κοπροσωρού και ο χρόνος εφαρµογής στο χωράφι, καθορίζουν δραστικά το
αποτέλεσµα. Για να προετοιµάσουµε τον αναγνώστη στο ενδεχόµενο να
υφίσταται σύγχυση από αυτό, είµαστε αναγκασµένοι να παρουσιάσουµε
διάφορα δεδοµένα που αναφέρονται σε συστάσεις κόπρου που δείχνουν
αυτήν την ποικιλία.
Σύσταση (%) διαφόρων ειδών κόπρου σε νωπή υγρή µορφή
Κ20
Ζώο
υγρασία
Ν
Ρ205
79
0,3-0,6
0,2-0,3
0,5
αγελάδες
75
0.5
0,1
0,4
χοίροι
60
0.7
0,1
0,6
ίπποι
65
1.4
0,2
1,0
πρόβατα
55
0,6-3,0
1,0-1,8
1,0
πουλερικά
98
0,25
0,4
κοπροζούµι

Γενική περιεκτικότητα της ζυµωθείσης κόπρου σε θρεπτικά συστατικά
Ν

Ρ2Ο5

Κ2Ο Ca

Mg

5-6

2

%
3-4,5

2-4

5

S Mn
ppm
0,5 40

B
4

Cu
2

β) Οργανικά Απόβλητα- Απορρίµµατα: Θα αναφερθούµε στο ρόλο που
µπορεί να παίξουν εφαρµοζόµενα στο έδαφος, όσον αφορά την επίδραση
τους στην αγρονοµική του αξία, υπό το πρίσµα της βιολογικής του δυναµικής.
Κάθε εφαρµογή οργανικών απορριµµάτων στο έδαφος, πρέπει να
αξιολογείται µε κριτήριο την προκαλούµενη ρύπανση ή άλλη παθογενή
κατάσταση στο έδαφος. Η ρύπανση αυτή οφείλεται στην περιεκτικότητα του
υλικού σε βαριά µέταλλα, τοξικές ουσίες, αλάτια.
Σύµφωνα µε έρευνες των ΗΠΑ, τα 2/3 των στερεών αποβλήτων είναι
βιοαποδοµήσιµα υλικά από τη χλωρίδα του εδάφους. Αυτά ανήκουν στις
παρακάτω γενικές κατηγορίες:
• Χαρτικά
• Αγροτικά Απορρίµµατα
• Τροφικά Υπολείµµατα

•

Υποπροϊόντα του Ξύλου

Τα παραπάνω υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή
Οργανικών Λιπασµάτων ή Εδαφοβελτιωτικών.
Αντίθετα τα µέταλλα, τα γυαλιά και τα πλαστικά δεν µπορούν να έχουν
αυτή την µεταχείριση και πρέπει να ανακυκλωθούν διαφορετικά.
Ένα γενικό κριτήριο της λιπαντικής αξίας των απορριµµάτων είναι η
περιεκτικότητα τους σε µακροστοιχεία
Σύσταση Οργανικών απορριµµάτων

Υπολείµµατα
Συγκοµιδής
Λάσπες
Στερεά
σκουπίδια

Ν
%
1,1

Ρ
%
0,2

Κ
%
0,4

4,0
0,7

2
0,2

0,4
0,3

Συνήθως όµως τα οργανικά απορρίµµατα περιέχουν και τα άλλα στοιχεία. ∆εν
πρέπει όµως να αγνοείται και η συνολική περιεκτικότητα σε Οργανική Ύλη,
που έχει ευεργετικές συνέπειες για το σύνολο των εδαφικών ιδιοτήτων
(Φυσικές, Χηµικές, Βιολογικές).
Βασικό πρόβληµα που απασχολεί κατά την αξιοποίηση ενός ανάλογου υλικού
είναι αν πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο ή ύστερα από κοµποστοποίηση. Για
να απαντήσουµε σ' αυτόν τον προβληµατισµό θα παραθέσουµε τις παρακάτω
πληροφορίες:
Η ποιότητα του υλικού εξαρτάται:
• από την περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία
• ανεπιθύµητους µικροοργανισµούς
• και από την περιεκτικότητα σε αλάτια, βαριά µέταλλα, σχέση C/N, pH και
τοξικά συστατικά. Εποµένως µπορεί να υπάρχουν παράγοντες σαν αυτούς
για τους οποίους το υλικό δεν µπορεί να προστεθεί καθαρό στο έδαφος.
Εάν δε η ανάµειξη του (αραίωση του) µε άλλα υλικά συνδυασθεί µε περίοδο
ζύµωσης, αυτή από µόνη της παράγει θερµότητα, ανεβαίνει η θερµοκρασία
του χώρου και πολλά παθογόνα µικρόβια θανατώνονται. Το καθαρό όµως
οργανικό υλικό στο έδαφος, αποδοµείται αργά ή γρήγορα και απελευθερώνει
σε ανάλογο χρονικό διάστηµα µεγάλες ποσότητες ανόργανων θρεπτικών
στοιχείων ειδικότερα Ν και Ρ.
¾ Όσον αφορά τη σχέση C/Ν, υλικά µε µεγάλη τιµή αυτής της σχέσης
είναι το ξύλο και τα υποπροϊόντα του, όπως το χαρτί.
Βαριά µέταλλα που ενδεχόµενα ρυπαίνουν το έδαφος µε τα πάσης φύσεως
οργανικά απόβλητα είναι: Pb, Hg, Cd, Cr, Ni, Cu. Η τοξική τους δράση είναι
ενδεχόµενη όταν οι συσσωρευµένες ποσότητες υπερβαίνουν τα όρια

ασφαλείας. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθείται η εξέλιξη τους στο έδαφος
όταν υπάρχει υποψία εµπλουτισµού των εδαφών.

3.2.10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Για κατανόηση των υπολογισµών που παρατίθενται και οι οποίοι είναι πολύ
χρήσιµοι κατά την άσκηση της Βιολογικής Γεωργίας θα εκτεθούν µερικοί
πίνακες.
Οι πίνακες αυτοί είναι συνοπτικοί και καταχωρούν δεδοµένα
που
χρησιµοποιούνται στους υποδειγµατικούς υπολογισµούς που ακολουθούν
παρακάτω.
Σύσταση της Νωπής οργανικής Ουσίας
ΞΟ
Υλικό
%
Κοπριά Ζώων
20-40
Κοπριά Πουλερικών
40-50
Άχυρο
85-90
Κοµπόστα από Αστικά Απορρίµµατα 65-80
Χλωρή Λίπανση
10-25

Ν
‰
2-7
6-30
3-5
5-10
3-5

Ρ2Ο5

Κ2Ο

MgO

1-4
10-18
1-2
4-8
1-2

2-9
8-10
6-30
4-10
6-30

1-2
1-4
1-2

Ctifl, 1989; ΞΟ= Ξηρή Ουσία
4.

5.

Η ευρύτατη ανάγκη χρήσης οργανικών λιπασµάτων κατά την άσκηση
της βιολογικής γεωργίας, επιβάλλει µια διαφορετική φιλοσοφία στην
οργάνωση της λίπανσης σε σύγκριση µε την ευρύτατη χρήση συνθετικά
χηµικών λιπασµάτων κατά την άσκηση της συµβατικής γεωργίας.
Ειδικότερα το θέµα της αζωτούχας λίπανσης µε χρήση οργανικών
λιπασµάτων, επιβάλλει καλή γνώση της βιολογικής συµπεριφοράς του
εδαφικού υλικού, και του λιπαντικού υλικού στο συγκεκριµένο έδαφος.

Απόδοση Οργανικών υλικών σε Χούµο µετά από παρέλευση 3ετίας

Υλικό
Καλά Χωνεµένη Κοπριά (6µηνών)
Μέτρια Χωνεµένη Κοπριά
Κοπριά µε πολύ Άχυρο
Άχυρο
Κοµπόστα από Αστικά Απορρίµµατα
Χλωρή Λίπανση
Λάσπες βιολογικού καθαρισµού

%
απόδοση
χούµο
υλικού
50
35
25
15
25
15
20

Ποσότητα
Σταθερός
σε ΞΟ % που Χούµος σε kg/1
του περιέχει το τόνο
υλικό
οργανικής
ουσίας
20
100
22
77
25
63
85
128
25
63
20
30
20
40

Υπολείµµατα συγκοµιδών (υπόγεια & εναέρια 14
µέρη διαφόρων ειδών)
Κοµπόστα σταφυλιών
30
Βιοµηχανικός (τεχνητός) χούµος
50
Tύρφη
85
Prats, 1970; Ctifl, 1989; ΞΟ= Ξηρή Ουσία

20

27

35
45
50

105
225
425

Επισηµαίνουµε προς τούτο µερικούς χρήσιµους κανόνες:
α) Οργανικό υλικό:
 Γνώση της γενικής (ολικής) περιεκτικότητας του οργανικού λιπάσµατος σε
θρεπτικά στοιχεία και του ποσοστού σε αφοµοιώσιµα διαθέσιµα.
 Γνώση της πορείας ανοργανοποίησης των οργανικών µορφών και της
αντίστοιχης ποσότητας απελευθέρωσης
ανόργανων (διαθέσιµων)
µορφών θρεπτικών στοιχείων.
 Εκτίµηση των χρονικών φάσεων απελευθέρωσης αυτών των διαθέσιµων
µορφών σε σύγκριση µε τις επίκαιρες ανάγκες της καλλιέργειας.
Η ανοργανοποίηση των οργανικών ενώσεων του λιπάσµατος δε σηµαίνει και
αυτόµατη απόδοση αφοµοιώσιµων ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων στην
καλλιέργεια γιατί το αποτέλεσµα καθορίζεται από τις τιµές των σχέσεων
(οργανικός άνθρακας/θρεπτικό στοιχείο) και µεγάλες τιµές αυτών των
σχέσεων προκαθορίζουν συνθήκες δέσµευσης των θρεπτικών από τη
µικροχλωρίδα των εδαφών σε µη αφοµοιώσιµες µορφές για τα φυτά. Εάν
αυτό δεν είναι επιθυµητό τότε χρησιµοποιούµε ζυµωθέντα οργανικά υλικά
που έχουν υποστεί προηγούµενα σχετική µείωση των γρήγορα
αποδοµήσιµων οργανικών τους αποθεµάτων (κοµποστοποίηση).
β) Έδαφος:
9 Γνώση της ολικής περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία και
του ποσοστού σε αφοµοιώσιµα διαθέσιµα.
9 Πρόβλεψη της πορείας ανοργανοποίησης των προϋπαρχόντων
οργανικών µορφών του εδάφους και της αντίστοιχης ποσότητας
απελευθέρωσης ανόργανων (διαθέσιµων) µορφών θρεπτικών στοιχείων.
9 Τις χρονικές φάσεις απελευθέρωσης αυτών των διαθέσιµων µορφών σε
σύγκριση µε τις επίκαιρες ανάγκες της καλλιέργειας.
Τα χουµοποιηµένα οργανικά υλικά έχουν µικρότερο συντελεστή
αποδόµησης (ανοργανοποίησης) σε σύγκριση µε τα ελεύθερα
οργανικά υλικά
είτε αυτά προϋπάρχουν στο έδαφος είτε
µεταφέρονται µε την οργανική λίπανση.
Οι παραπάνω επισηµανθείσες συνέπειες καθορίζονται όχι µόνο από τη βιοφυσικοχηµική συµπεριφορά των εδαφών (Chouliaras & Jacquin: 1976) και
των οργανικών λιπασµάτων αλλά και από κλιµατικές παραµέτρους
(θερµοκρασίες, υγρασίες, αερισµός).
Η εφαρµογή των οργανικών υλικών έχει αξιόλογες συνέπειες στη γονιµότητα
των εδαφών µε µακροπρόθεσµη δράση, αυτές δε συνήθως αξιολογούνται σε
βάθος τριετίας (CTIFL: 1989). Έτσι η λίπανση στις βιολογικές καλλιέργειες

ενδείκνυται να οργανώνεται µακροπρόθεσµα και να καλύπτει το βάθος
χρόνου της αµειψισποράς.

3.2.11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
1ο Υπολογιστικό Παράδειγµα
Εφαρµογή χλωρής λίπανσης και δέσµευση θρεπτικών στοιχείων.
Σε καλλιεργούµενη έκταση ενσωµατώνεται 1 t χλωρής µάζας τριφυλλιού
(χλωρή λίπανση)/στρ µε την εξής σύσταση:
Ξ.Ο.

Ν

20%

0,5%

Απόδοση
της C/N
Ξ.Ο σε χούµο Χούµου
(3ετία)
εδάφους
15%
10

Η απόδοση της οργανικής ύλης σε σταθερό χούµο εκτιµάται περίπου 15%
της Ξ.Ο. στο τέλος της τριετίας. Ο παραγόµενος χούµος χαρακτηρίζεται από
την τιµή της σχέσης C/N=10.
Ποια ποσά θρεπτικών στοιχείων (Ν) προβλέπεται ότι θα απελευθερώσει ή θα
δεσµεύσει το υλικό κατά την τριετή αυτή περίοδο;
Περιεκτικότητα
ουσία(%):1,75

σε

άνθρακα

(C)

του

χούµου%=

οργανική

Υπολογισµός
Η Ξ.Ο. ανέρχεται στο ποσό του 1tx20%=200 kg.
Ο χούµος που θα παραχθεί στο τέλος της τριετίας θα ανέλθει στο επίπεδο
των 200x15%=30 kg για την έκταση εφαρµογής (1 στρ).
Το υπόλοιπο 85% της οργανικής ύλης θα αποδοµηθεί και θα µετατραπεί σε
ανόργανη µορφή. Παράλληλα σε οργανική µορφή χούµου θα µετατραπεί και
η αναγκαία ποσότητα Ν ώστε να ικανοποιείται η σχέση C/N=10 του χούµου.
30kg χούµου αντιστοιχούν σε 30: 1,75 = 17 kg C οργανικού. Συνεπώς η
δεσµευθείσα ποσότητα Ν για να πληρούται η σχέση C/N=10 θα είναι 17:Ν=10
ήτοι Ν=1,7 kg.
 O 1t χλωρής µάζας περιέχει 5 kg N. Ν=1,7 kg θα δεσµευθεί από το
σχηµατισµό χούµου στη φάση της εν λόγω τριετίας και θα αφεθεί στο
έδαφος σε αφοµοιώσιµη ποσότητα 5-1,7=3,2 µονάδων Ν.

2ο Υπολογιστικό Παράδειγµα
Εφαρµογή άχυρου και δέσµευση θρεπτικών στοιχείων.
Σε καλλιεργούµενη έκταση ενσωµατώνεται 1 t/στρ άχυρου µε την εξής
σύσταση:
Ξ.Ο.

Ν

85%

0,5%

Απόδοση
της C/N
Ξ.Ο σε χούµο Χούµου
(3ετία)
εδάφους
15%
12

Η απόδοση της οργανικής ύλης σε σταθερό χούµο εκτιµάται περίπου 15%
της Ξ.Ο. στο τέλος της τριετίας. Ο παραγόµενος χούµος χαρακτηρίζεται από
την τιµή της σχέσης C/N=12.
Ποια ποσά θρεπτικών στοιχείων (Ν) προβλέπεται ότι θα απελευθερώσει ή θα
δεσµεύσει το υλικό κατά την τριετή αυτή περίοδο;
Περιεκτικότητα
ουσία(%):1,75

σε

άνθρακα

(C)

του

χούµου%=

οργανική

Υπολογισµός
Η Ξ.Ο. ανέρχεται στο ποσό του 1tx1000x85%=850 kg.
Ο χούµος που θα παραχθεί στο τέλος της τριετίας θα ανέλθει στο επίπεδο
των 850x15%=127,5 kg για την έκταση εφαρµογής (1 στρ).
Το υπόλοιπο 85% της οργανικής ύλης θα αποδοµηθεί και θα µετατραπεί σε
ανόργανη µορφή. Παράλληλα σε οργανική µορφή θα µετατραπεί και η
αναγκαία ποσότητα Ν ώστε να ικανοποιείται η σχέση C/N=12 του χούµου.
127,5 kg χούµου αντιστοιχούν σε 127,5:1,75=73 kg C οργανικού. Συνεπώς η
δεσµευθείσα ποσότητα Ν για να πληρούται η σχέση C/N=12 θα είναι 73:Ν=12
ήτοι Ν=6 kg.
 O 1t χλωρής µάζας περιέχει 5 kg N. Αυτή η ποσότητα θα χρειαστεί για
το σχηµατισµό χούµου στη φάση της εν λόγω τριετίας και θα δεσµευτεί
επί πλέον από το έδαφος ποσότητα 6-5=1 µονάδα Ν ανά στρέµµα.

3ο Υπολογιστικό Παράδειγµα
Αποδόµηση του χούµου και απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων
Σε καλλιεργούµενη έκταση η αποδόµηση του χούµου κυµαίνεται ετήσια µε
ποσοστό περί το 2% της οργανικής ύλης. Η περιεκτικότητα του εδάφους σε

χούµο είναι 2,5% σε βάθος 20cm και το ΦΕΒ των δειγµάτων µετρήθηκε
ΦΕΒ=1,3 g/cm3.
Η σχέση C/N του χούµου βρέθηκε C/N=12. Ποια η αναµενόµενη
απελευθέρωση ανόργανου (αφοµοιώσιµου) –Ν ανά στρέµµα;
Ιδιότητες Εδαφικού χούµου
Hε
ΦΕΒ
Χούµος
%
20cm

1,3 g/cm3

Περιεκτικότητα
ουσία(%):1,75

σε

Ετήσια
C/N
αποδόµηση χούµου
του χούµου
%
2
12

2,5
άνθρακα

(C)

του

χούµου%=

οργανική

Υπολογισµός
Η µάζα του εδάφους στο αντίστοιχο βάθος για 1 στρέµµα ανέρχεται στο
µέγεθος:
Μ=ΗεxΦΕΒx1000=0,2x1,3x100=260 t
Η αντίστοιχη οργανική ουσία που περιέχεται εκτιµάται στο ποσό των
OO=260x0,025=6,5 t/στρ
Η ετήσια αποδόµηση της οργανικής ουσίας θα την µειώσει κατά:
6,5x0,02x1000=130 kg Η αποδοµούµενη ποσότητα χούµου (οργανικής ύλης)
συνοδεύεται και από την αποδόµηση του περιεχόµενου οργανικού Ν. Η
περιεκτικότητα σε Ν του χούµου υπακούει στη σχέση C/N=12 και η αντίστοιχη
ποσότητα της αποδοµούµενης οργανικής ύλης σε άνθρακα είναι 130:1,75=74
kg. Ο οργανικός άνθρακας των 74 kg συνοδεύεται από απελευθέρωση
αντίστοιχου Ν που προκύπτει από τη σχέση 74:12=6 kg.
 Συνεπώς από την ετήσια αποδόµηση του χούµου αναµένεται
απελευθέρωση 6 µονάδων Ν ανά στρέµµα.

4ο Υπολογιστικό Παράδειγµα
Εφαρµογή κόπρου και υπολογισµός προσθήκης θρεπτικών
Σε καλλιέργεια µε το όργωµα ενσωµατώθηκαν 4 t/στρ κόπρου µε τη σύσταση
που δείχνει ο παρατιθέµενος πίνακας. Eπίσης παρατίθενται σχετικά
ερευνητικά δεδοµένα που αναφέρονται στην απόδοση του εν λόγω υλικού σε
θρεπτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια µιας καλλιεργητικής περιόδου.
Κόπρος που χρησιµοποιήθηκε

Σύσταση υλικού

Πειραµατικά δεδοµένα που αναφέρονται
στην απόδοση σε αφοµοιώσιµα θρεπτικά

στερεά υλικά
Ν -Αµµωνιακό

45 %
2,3 ο/οο

Ν-Οργανικό
Ρ2Ο5
Κ2Ο

6,0 ο/οο
6,0 ο/οο
10 ο/οο

50 % η απόδοση για το φυτό (το υπόλοιπο κύρια
υπόκειται σε απώλειες)
25 % η απόδοση σε αφοµοιώσιµη ποσότητα
70 % η απόδοση σε αφοµοιώσιµη ποσότητα
80 % η απόδοση σε αφοµοιώσιµη ποσότητα

1.
Ποια η απόδοση του οργανικού υλικού (κόπρου) σε αφοµοιώσιµα
θρεπτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου;
2.
Ποια η συνολική απόδοση του εδάφους σε αφοµοιώσιµα θρεπτικά
στοιχεία κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου;
Υπολογισµός
a. Από την εφαρµογή 4 t κόπρου/στρ.
Ν κόπρου kg/στρ
Αµµωνιακό -Ν συνολικό
(2,3x4x1000)/1000=9,2

∆ιαθέσιµο- Ν απελευθερούµενο
(9,2x50)/100=4,6

Οργανικό - Ν συνολικό
(4x6x1000)/1000=24

∆ιαθέσιµο-Ν απελευθερούµενο
(24x25)/100=6

Συνολικό ∆ιαθέσιµο-Ν

4,6+6=10,6

Ρ2Ο5 κόπρου kg/στρ
Συνολικό Ρ2Ο5 κόπρου
(4x6x1000)/1000=24

∆ιαθέσιµο Ρ2Ο5 κόπρου απελευθερούµενο
(24x70)/100=16,8

Συνολικό ∆ιαθέσιµο Ρ2Ο5

16,8

Κ2Ο κόπρου kg/στρ
Συνολικό Κ2Ο κόπρου
(4x10x1000)/1000=40
Συνολικό
Κ2Ο

∆ιαθέσιµο Κ2Ο κόπρου απελευθερούµενο
(40x80)/100=32

∆ιαθέσιµο 32

b. Σηµείωση: Στο προαναφερθέν παράδειγµα υπολογίστηκε η απόδοση της κόπρου στην
πρώτη καλλιεργητική περίοδο µετά την εφαρµογή της. Η εφαρµογή αυτή αποδίδει θρεπτικά
και στις επόµενες καλλιεργητικές περιόδους αλλά η απόδοση χαρακτηρίζεται από
µικρότερους συντελεστές αποδόµησης της οργανικής ουσία λόγω περαιτέρω χουµοποίησης
των οργανικών της συστατικών (για το οργανικό-Ν 12% ένα έτος µετά, 5% δύο έτη µετά και
2% 3 έτη µετά, Koelsh & Shapiro: 2002). Συνεπώς στο παράδειγµα µας θα λάβουµε υπ' όψη
και τα αφοµοιώσιµα θρεπτικά από εφαρµογές κόπρου των προηγηθέντων δύο- τριών ετών
εάν φυσικά έλαβαν χώρα σχετικές εφαρµογές.

3.3

ΕΙ∆ΙΚΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

3.3.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Η σχεδίαση πρέπει να βασιστεί στην αξιολόγηση των αναγκών των
καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία. Μία καλλιέργεια για την ανάπτυξη της
προσλαµβάνει ορισµένες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και ένα µεγάλο
ποσοστό αυτών των θρεπτικών θα αποµακρυνθούν από το περιβάλλον του
εδάφους µε τις συγκοµιδές.
Απώλειες ακόµα θρεπτικών στοιχείων έχουµε:
• µε την έκπλυση,
• τη διάβρωση
• και το κάψιµο της καλαµιάς.
Τα φυτά όµως εµφανίζουν τις ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία σε διάφορες
φάσεις του βιολογικού τους κύκλου. Έτσι για κάθε καλλιέργεια φυτικού
είδους ο αριθµός και τα επίπεδα των λιπαντικών δόσεων πρέπει να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φυτών. Το άλλο σκέλος στο οποίο θα
βασιστεί η λίπανση είναι η χηµική ανάλυση του εδάφους και οι κλιµατικές
συνθήκες, γιατί βασικά φαινόµενα όπως δέσµευση θρεπτικών σε µη
αφοµοιώσιµες µορφές ή η έκπλυση τους, καθορίζονται από τις ιδιότητες των
εδαφών και του κλίµατος.
Η καλλιέργεια αξιοποιεί εν µέρει την εφαρµοζόµενη λίπανση και η βελτίωση
αυτού του ποσοστού (βαθµού αξιοποίησης) εξαρτάται από το βέλτιστο
λιπαντικό χειρισµό (Αποστολάκης και συν., 1987)
Έκπλυση θρεπτικών
NO3- >NH4+ >K+
Eυνοείται σε ελαφρά εδάφη,
ύστερα από βροχόπτωση ή
άρδευση

∆έσµευση θρεπτικών
PO4--- > K+
1.
Ευνοείται σε βαριά ασβεστούχα
εδάφη και περιορίζει την έκπλυση
τους.
2.
Η δέσµευση του Ρ ευνοείται
επίσης στα όξινα εδάφη λόγω
δραστικότητας των ιόντων Fe, Al.

Σύνηθες κριτήριο του βαθµού αξιοποίησης λιπάσµατος αποτελεί:
• Η επιτυγχανόµενη αύξηση της παραγωγής
• Η απορρόφηση των λιπαντικών δόσεων από τα φυτά (σε σχέση µε τον
πειραµατικό µάρτυρα).
o
Ως δε φυσιολογική αποτελεσµατικότητα ορίζεται η µέση
αύξηση της παραγωγής ανά µονάδα προσλαµβανόµενου θρεπτικού
στοιχείου (Παπανικολάου: 1999).

• ∆εν πρέπει επίσης να αµελούµε να υπολογίζουµε την προσθήκη
θρεπτικών µε την εφαρµογή οργανικών λιπασµάτων.
• Το προηγούµενο καλλιεργητικό ιστορικό πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη
ειδικότερα αν προηγήθηκε καλλιέργεια µε πολύ εξαντλητικό φυτό. Επίσης
προηγούµενες εφαρµογές Ρ και Κ είναι πιθανόν να διατηρούν καλά επίπεδα
σ’ αυτά τα στοιχεία, για µεγαλύτερη της µιας καλλιεργητικής περιόδου
(Χουλιαράς και συν., 1990).
• Με µεγάλη προσοχή πρέπει να αξιολογούνται τα πειραµατικά δεδοµένα
στην περιοχή της καλλιέργειας και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
διενεργήθηκαν.
• Σηµαντική είναι η συµβολή της φυλλοδιαγνωστικής για τη σωστή διάγνωση
της θρέψης του φυτού και τη διόρθωση της λίπανσης (Χουλιαράς, 1993).
• Η εφαρµογή της λίπανσης επιδρά στην ισορροπία της φυσικής χλωρίδας
(Κουκουλάκης και συν., 1993).
• Οι καλλιεργητικές φροντίδες που ευνοούν την ανοργανοποίηση, όταν
εκτελούνται στην επίκαιρη περίσταση, βοηθούν τις κρίσιµες φάσεις των φυτών
να βρουν τα αναγκαία διαθέσιµα (νιτρικά) ποσά Ν (Eriksen & Jensen: 2001).
Σχεδίαση της λίπανσης
Παράγοντας
λαµβάνεται υπ’ όψη
φυτό

έδαφος

κλίµα

3.3.2

που
• ανάγκες πρόσληψης θρεπτικών
στοιχείων
• εποχιακές ανάγκες
• ιδιοµορφία φυτού
¾ χηµική ανάλυση
¾ έκπλυση θρεπτικών
¾ δέσµευση θρεπτικών
¾ αεριοποίηση του Ν
¾ αποδόµηση της οργανικής ουσίας
• βροχόπτωση
• θερµοκρασία

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Κατά την άσκηση της συµβατικής γεωργίας, η ενσωµάτωση των
αµµωνιακών λιπασµάτων εξασφαλίζει την καλή διανοµή στο ριζόστρωµα και
περιορίζει τον κίνδυνο απωλειών από αεριοποίηση τους, όλα δε τα είδη
λιπασµάτων κατ’ αυτό τον τρόπο προστατεύονται από την επιφανειακή
απορροή. Ειδικότερα αναγκαίες είναι οι ενσωµατώσεις µε τις φθινοπωρινές
εφαρµογές, γιατί τις ακολουθεί συνήθως µακρά περίοδος βροχών. Την άνοιξη
όταν εκτελούµε επιφανειακές εφαρµογές, προτιµούµε τις πιο διαλυτές µορφές
λιπασµάτων όπως τις νιτρικές. Τα αµµωνιακά, την υγρή κόπρο και την ουρία
συνιστάται να καλύπτουµε έστω και ελαφρά, για τον περιορισµό της διαφυγής
των σε αέρια µορφή ειδικότερα σε ασβεστούχα εδάφη. Οι απώλειες

περιορίζονται στα ελαφρά εδάφη µε ενίσχυση της παρουσίας των κολλοειδών
του εδάφους, µε οργανική λίπανση ή χλωρή λίπανση.
Οι µεγάλες εφ’ άπαξ λιπάνσεις διατρέχουν αυξηµένους κινδύνους απωλειών
από εκπλύσεις, απορροές και ενδεχόµενα προκαλούν τοξικά φαινόµενα
(άλατα), ιδιαίτερα σε νεαρά φυτάρια. Έτσι όταν χρειάζεται εφαρµογή ισχυρών
δόσεων, επιλέγουµε την κλασµάτωση των δόσεων κατά προτεραιότητα των
αζωτούχων και καλιούχων εφαρµογών.
Σε µια οργανωµένη αµειψισπορά η λίπανση σχεδιάζεται για όλη την περίοδο
της και ενδεχόµενα να µην χρειαστεί ετήσια εφαρµογή ιδιαίτερα για τα
στοιχεία Ρ και Κ. Σ’ αυτά τα στοιχεία γίνεται κατ’ αρχήν βελτίωση (διόρθωση)
των χαµηλών επιπέδων Ρ και Κ και κατόπιν σχεδιάζεται εφαρµογή δόσεων
συντήρησης των επιθυµητών επιπέδων, σύµφωνα µε την απορρόφηση των
καλλιεργειών και τις συνθήκες απωλειών που καθορίζει το εδαφοοικολογικό
περιβάλλον.
Σε καλλιέργειες ευαίσθητες σε αλάτια όπου χρειάζονται ισχυρές δόσεις
λίπανσης, ενδείκνυται εφαρµογή συµπυκνωµένων λιπασµάτων, ώστε
συνολικά να προστίθενται µικρότερες ποσότητες λιπάσµατος. Η δοσολογική
κλασµάτωση της λίπανσης
σε βασική και επιφανειακή ειδικότερα σε
δραστικά λιπαινόµενες καλλιέργειες, επιδρά στα επίπεδα αλατότητας που
παράγονται (Chouliaras and Mavromatis, 1989).
•

•

•

•

Κατά την άσκηση της βιολογικής γεωργίας η χρήση χηµικών
λιπασµάτων είναι απαγορευµένη. Τα οργανικά όµως λιπάσµατα είναι
προτιµότερο να ενσωµατώνονται γιατί έτσι εξασφαλίζεται η καλύτερη
διανοµή τους στο ριζόστρωµα, ειδικότερα όταν αυτό δεν µπορεί να
εξασφαλίσει η µικρότερη διαλυτότητα τους σε σύγκριση µε τις ανόργανες
µορφές, ενέργεια που εξ άλλου προστατεύει και από την έκπλυση.
Τα οργανικά λιπάσµατα και αν ακόµα περιέχουν µόνον οργανικές µορφές,
εφ’ όσον συντρέξουν οι καιρικές συνθήκες που ευνοήσουν την
ανοργανοποίηση τους, θα παραχθούν κατ’ αρχήν αµµωνιακές και κατόπιν
µε τη διαδικασία της νιτροποίησης θα µετατραπεί το αµµωνιακό άζωτο σε
νιτρικές µορφές.
Oι αµµωνιακές και νιτρικές µορφές είναι οι διαθέσιµες για τα φυτά. Όµως η
εφαρµογή του οργανικού λιπάσµατος συνήθως δεν εξασφαλίζει αυτόµατα
τον εφοδιασµό της καλλιέργειας µε διαθέσιµα στοιχεία, αλλά συνιστά
ενέργεια µε µεταγενέστερη απόδοση, ο χρόνος της οποίας απόδοσης
πρέπει να προβλεφθεί. Έτσι αξιοποιείται κατά το βέλτιστο η απόδοση της
οργανικής λίπανσης.
Τα οργανικά λιπάσµατα είναι και αυτά
παράγοντες αύξησης της
αλατότητας, η δε αποδόµηση της οργανικής ουσίας και παραγωγή
διαλυτών αλάτων επίσης. Γι' αυτό η ιδιότητα αυτή και το µέγεθος της
αξιολογείται σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη αντοχή του φυτού για κάθε
οργανικό υλικό. Υπάρχουν όµως θεµελιωµένα πως η αυξηµένη
περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία, µειώνει την περιοριστική
δράση της αλατότητας στην ανάπτυξη των φυτών (Monico, 1982).

3.3.3

TΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Τα στερεά λιπάσµατα διανέµονται µε µηχανές διαφόρων τύπων
(φυγόκεντρες, κλπ). Για τα υγρά λιπάσµατα οι λιπασµατοδιανοµείς είναι
εφοδιασµένοι µε ειδικούς εκτοξευτήρες ή εγχυτήρες. Ειδικά για την αµµωνία,
είναι εφοδιασµένοι µε εγχυτήρες που διεισδύουν σε βάθος 12-15 cm εντός
του εδάφους. Όσον αφορά την εφαρµογή του λιπάσµατος στο έδαφος αυτή
µπορεί να γίνει κατά διαφόρους τρόπους:
• Στα πεταχτά. Γίνεται πριν από το όργωµα διασπορά του λιπάσµατος σ’
όλη την επιφάνεια του εδάφους και το όργωµα που ακολουθεί
ενσωµατώνει το λίπασµα. Οδηγεί σε εφαρµογή µεγάλων δόσεων και
εξυπηρετεί κυρίως καλλιέργειες πυκνών σπορών, γιατί εφοδιάζει µε
λίπασµα όλη τη µάζα του εδάφους.
• Κατά γραµµές. Mε τον τρόπο αυτό λιπαίνονται οι γραµµές σποράς από
τη µία ή και τις δύο πλευρές της γραµµής σποράς. Απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή η σωστή ρύθµιση του λιπασµατοδιανοµέα για την κατάλληλη
τοποθέτηση του λιπάσµατος σε σχέση µε τη θέση του σπόρου (δίπλα και
κάτω) προς αποφυγή τοξικής επίδρασης.
• Σπορά και λίπανση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η ποσότητα του
λιπάσµατος, γιατί το λίπασµα που είναι σε στενή επαφή µε το νεαρό
φυτάριο, µπορεί να προκαλέσει τοξική επίδραση αν δηµιουργεί ισχυρά
αλατούχο περιβάλλον στην µικροπεριοχή του φυταρίου.
• Επιφανειακή λίπανση: Κατά τη φάση της εξέλιξης της καλλιέργειας σε
περίοδο αιχµής των αναγκών της σε θρεπτικά συστατικά. Επιλέγονται
διαλυτά µε µεγάλη κινητικότητα λιπάσµατα.
• Υδρολίπανση: Συνδυασµένη εφαρµογή άρδευσης και λίπανσης σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της καλλιέργειας.
Σοβαρό πρόβληµα θέτει η ποσοτική επιλογή των λιπασµάτων. Τα διάφορα
πειραµατικά
δεδοµένα,
συχνά
εκ
πρώτης
όψεως
δείχνουν
αλληλοσυγκρουόµενες εντυπώσεις αλλά αυτό στα επιστηµονικής επάρκειας
πειράµατα είναι φαινοµενικό. Στην πραγµατικότητα οι επί µέρους
εδαφοοικολογικές συνθήκες του πειραµατισµού, οι ποικιλίες των φυτών και οι
τεχνικές καλλιέργειας αν αξιολογηθούν αντικειµενικά, επιτρέπουν τη σωστή
εκτίµηση του συµπεράσµατος.

3.3.4

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

ΚΑΙ

Οι καλλιεργητικές παρεµβάσεις εν γένει αποβλέπουν στη βελτίωση των
συνεπειών των ενδογενών εδαφικών
ιδιοτήτων (φυσικών, χηµικών &

βιολογικών) στην ανάπτυξη του φυτού (Χουλιαράς: 2002). Προς την ίδια
κατεύθυνση αποβλέπει η καλή οργάνωση της αµειψισποράς σχεδιάζοντας µε
µακροχρόνια προοπτική τα αποτελέσµατα.
Η απόδοση σε αφοµοιώσιµα θρεπτικά από την αποδόµηση των οργανικών
ουσιών, έχει ανώτατα όρια για µια καλλιεργητική περίοδο δηλαδή δεν είναι
απεριόριστη. Οι καλλιεργητικές φροντίδες που ευνοούν:
1.
την κανονική υγρασία,
2.
την καλή θερµοκρασία
3.
και τον ικανοποιητικό αερισµό του εδάφους,
ευνοούν τη βιολογική δραστηριότητα των µικροβίων που αποδοµούν το
χούµο και απελευθερώνουν αφοµοιώσιµα θρεπτικά συστατικά. Εφ' όσον
αυτές οι καλλιεργητικές παρεµβάσεις εκτελούνται έγκαιρα και σύµφωνα µε τις
αιχµές απαιτήσεων του βιολογικού κύκλου των φυτών, εξυπηρετείται
αποτελεσµατικά η καλλιέργεια. Εξ άλλου µέτρα καλλιεργητικά που
αποτρέπουν την παραγωγή ασφυκτικών φαινοµένων (αναγωγικών)
εµποδίζουν την ανάπτυξη των ανεπιθύµητων αναγωγικών µικροοργανισµών.
Συνεπώς οι καλλιεργητικές εργασίες πρέπει να προγραµµατίζονται ώστε να
επηρεάζουν θετικά τη σύνθεση και τη δραστηριότητα των ωφέλιµων εδαφικών
µικροβίων.
1. Οι αρόσεις,
2. η ρύθµιση της υγρασίας του εδάφους,
3. η εναλλαγή των καλλιεργειών
πρέπει να καλύπτουν και αυτή την οπτική.
Χλωρή λίπανση: H παραγόµενη φυτική µάζα από ενδιάµεσες καλλιέργειες
δύναται:
1.
να συγκοµίζεται,
2.
να χρησιµοποιείται για βοσκή
3.
ή να ενσωµατώνεται εντός του εδάφους.
Στην τελευταία περίπτωση αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στο µήκος του
µεσολαβούντος χρόνου από της ενσωµατώσεως µέχρι της σποράς του
εαρινού φυτού ώστε να µην υποστεί τις συνέπειες της αζωτοπενίας
(Ταλλέλης: 1967). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη µέθοδο ενσωµάτωσης
(βάθος και βαθµός αναστροφής της χλωρής µάζας).
Επιδιώκουµε:
1. ταχεία αποσύνθεση
2. αποφυγή δυσχερειών στη χρήση καλλιεργητικών οργάνων (εµφράξεις)
3. καλή προπαρασκευή της κλίνης του σπόρου της καλλιέργειας που έπεται
4. διαφύλαξη της υγρασίας των επιπόλαιων εδαφικών στρωµάτων
Καλή τεχνική συνιστά η κοπή (καταστροφή) και άφεση των φυτών στην
επιφάνεια του εδάφους όσο αυτό δεν παρεµποδίζει την επόµενη καλλιέργεια.
Λαµβάνεται όµως έγκαιρα η µέριµνα της ενσωµάτωσης µε τον επιβαλλόµενο
τρόπο των φυτικών υπολειµµάτων.

Φυτικά υπολείµµατα καλλιεργειών: Η αξιοποίηση των αν είναι εφικτή
καθίσταται µέσον εµπλουτισµού του εδάφους σε οργανική ύλη. Μέθοδος
ενσωµάτωσης των στο έδαφος είναι:
1. κατακοπή και ενσωµάτωση µε βαριά περιστροφικά σκαπτικά µηχανήµατα
2. βαθιά εντός του εδάφους ενσωµάτωση.
Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στις αρνητικές συνέπειες αυτών των
καλλιεργητικών παρεµβάσεων και λαµβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά
µέτρα. Επίσης αξιολογείται ο ενδεχόµενος κλονισµός της σχέσης C/N.
Αν υποχρεωθούµε να αποµακρύνουµε το υπέργειο µέρος αποκόπτοντας τα
φυτά από το λαιµό, το υπόγειο µέρος των φυτών υποκείµενο σε αποσύνθεση
και χουµοποιούµενο, µεταβάλλεται σε αγωγό και χώρο αποθήκευσης του
νερού καθώς και σε εστία µικροβιακής δραστηριότητας. Εάν µάλιστα αυτή τη
φάση ακολουθεί φθινοπωρινή καλλιέργεια ευρίσκει άριστο υπόστρωµα
ανάπτυξης (Ταλλέλης: 1967).

3.3.5 ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά την άσκηση της συµβατικής γεωργίας η βασική χειµερινή
αζωτούχα λίπανση ενδείκνυται ως αµµωνιακή γιατί η µορφή αυτή
αντιστέκεται στην έκπλυση. Οι αµµωνιακές όµως µορφές τείνουν
µακροχρόνια να οξυνίζουν τα εδάφη και γι’ αυτό είναι πιο κατάλληλες για τα
αλκαλικά (ασβεστούχα) εδάφη. Οι ασβεστούχες λιπάνσεις είναι οι
ενδεικνυόµενες για τα όξινα εδάφη. Κατά την άσκηση της βιολογικής
γεωργίας οι εν λόγω αρχές ισχύουν όµως η ενσωµάτωση των οργανικών
λιπασµάτων συνήθως είναι τακτική πρακτική.
Οι τάσεις σε παγκόσµιο επίπεδο είναι να γίνεται ελαχιστοποίηση της
εφαρµογής αζωτούχων λιπασµάτων όλων των κατηγοριών, για
περιβαλλοντική προστασία (νιτρορρύπανση). Γι’ αυτό και σήµερα
εφαρµόζεται ευρύτατο ευρωπαϊκό πρόγραµµα
µε τακτικό έλεγχο του
επιπέδου των νιτρικών στις καλλιέργειες. Ειδικότερα καλλιέργειες όπως τα
τεύτλα, υπόκεινται και σε ποιοτική υποβάθµιση της παραγωγής, όταν
δέχονται αυξηµένες αζωτούχες λιπάνσεις (χαµηλός σακχαρικός τίτλος).
Σύµφωνα και µε τη σηµερινή διεθνή πρακτική, επιδιώκεται ελαχιστοποίηση
της ποσότητας της λίπανσης για περιβαλλοντικούς λόγους.
Το πρόγραµµα της νιτρορρύπανσης στον Θεσσαλικό κάµπο (προφορική
ενηµέρωση από ∆ιεύθυνση Γεωργίας Νοµαρχίας Λάρισας, 1999), θεωρεί
ανώτατα όρια ολικής αζωτούχας λίπανσης (βασικής και επιφανειακής) τις
παρακάτω µονάδες:
• 11,30 µονάδες Ν για το βαµβάκι,
• τις 13,7 µονάδες Ν για το σιτάρι,
• τις 25,2 για το καλαµπόκι
• και τις 12,7 για τα ζαχαρότευτλα.
• Για τη βιοµηχανική τοµάτα συνιστώνται 22,5 µονάδες Ν - 23,5 µονάδες
Ρ2Ο5 και - 25 µονάδες Κ2Ο

3.3.6

ΛΙΠΑΝΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Βασική προϋπόθεση είναι η µελέτη των ιδιοτήτων καλά επιλεγµένων
δειγµάτων εδάφους.
Το pH, τα αλάτια και η υφή του εδάφους, είναι απαραίτητες πληροφορίες η
δε ανάγκη διόρθωσης βασικών ιδιοτήτων (pH), συνιστά µια από τις
προκαταρκτικές εργασίες (Χουλιαράς & Κουκουλάκης: 1987). Οι ιδιότητες
αυτές του εδάφους δεν καθοδηγούν µόνο την αξιολόγηση της προσαρµογής
των ειδών αλλά και την επιλογή των υποκειµένων.
Η εφαρµογή οργανικών υλικών αν καταστεί οικονοµικά εφικτή, καθιστά
γονιµότατο τον οπωρώνα. Όµως τα οργανικά υλικά ζωικής προέλευσης
αποδοµούνται γρήγορα και δεν αφήνουν χούµο, γι’ αυτό συνιστώνται και
εφαρµογές υλικών φυτικής προέλευσης.
Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, έχει µεγάλη σηµασία η καλή περιεκτικότητα
των εδαφών σε Ρ και Κ (Βογιατζή & Χουλιαράς: 1997). Ο Ρ ευνοεί την καλή
καρποφορία, εµποδίζει την ανθόρροια και καρπόρροια, το δε Κ ενισχύει την
παραγωγή των σακχάρων. Το Ν φυσικά είναι µοχλός της ανάπτυξης αλλά
υπερβολικές ποσότητες συντελούν σε ζωηρή βλάστηση, µε συνέπεια την
οψίµιση της καρποφορίας και την διατάραξη της ισόρροπης θρέψης
(Στυλιανίδης, 1993).
Η µελέτη επίσης του εδαφικού προφίλ βοηθάει τη σωστή επιλογή του τρόπου
κατεργασίας, γιατί ενδεχόµενες κακές στρώσεις στα µεγαλύτερα βάθη, δεν θα
µεταφερθούν στα ανώτερα βάθη µε υπεδαφοκαλλιέργεια χωρίς αναστροφή.
Εδαφική προετοιµασία ορυγµάτων για εγκατάσταση δενδρώνα
Συνιστώµενη κατανοµή
των
εδαφικών
στρώσεων (όταν δεν
υπάρχουν
λόγοι
που
απαγορεύουν τη µεταφορά
ανεπιθύµητων
ιδιοτήτων
στην επιφάνεια
π.χ
ασβεστολιθικός
ορίζοντας
C,
κακό
υπέδαφος) .

●

Βασικό πρόβληµα της ετήσιας λίπανσης των δένδρων είναι η δύσκολη
ενσωµάτωση των λιπασµάτων, γιατί η κατεργασία του εδάφους
καταστρέφει το ριζικό τους σύστηµα. Έτσι µια σύγχρονη οργάνωση ενός
οπωρώνα απαιτεί καλή µελέτη της θρεπτικής σύστασης του εδάφους σε
βάθος (τουλάχιστον 50 cm) και εξασφάλιση µε τα απαραίτητα Ρ και Κ
πριν την βαθιά άροση για όλη τη ζωή του οπωρώνα (25 ετία).

Ενδεικτική
κατανοµή
του
ζωτικού
ριζοτρώατος για τη
θρέψη των δένδρων. Η
γνώση
του
είναι
απαραίτητη για την
ορθή οργάνωση της
λίπανσης
σε
κάθε
δενδροκαλλιέργεια.

●

Κατά τη διάρκεια της ζωής του οπωρώνα, θα αναπληρώνονται µόνο οι
εµφανιζόµενες ελλείψεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις προβαίνουµε σε
εντοπισµένη λίπανση στην περιοχή των ριζών
που προκαλεί τις
µικρότερες δυνατές ζηµιές. Μία τεχνική που έχει αυτό το αποτέλεσµα είναι
η τµηµατική κατ' έτος λίπανση του οπωρώνα.

Ετήσια φωσφορική λίπανση συχνά χρειάζεται σε ασβεστούχα εδάφη που
ευνοούν τη δέσµευση του Ρ.

Ειδικά σε περίπτωση τροφοπενιών σε
ιχνοστοιχεία απαιτείται εντοπισµένη
λίπανση στην περιφέρεια των ριζών
ώστε η εφαρµογή να προκαλεί τις
µικρότερες δυνατές ζηµιές

●

Σήµερα συνιστάται η λίπανση των οπωροφόρων δένδρων µε Ρ πριν την
εγκατάσταση τους και σε βάθος µεγαλύτερο των 25 cm (Στυλιανίδης,
1993). Τα αµµώδη εδάφη ευνοούν καλύτερα την αξιοποίηση της βασικής
φωσφορικής λίπανσης κατά τη διάρκεια της ζωής του οπωρώνα. Πιο
συστηµατική ανάγκη για ετήσια λίπανση (συντήρηση) έχει δειχτεί για το Κ
(Huguet, 1978).

Oργάνωση της φωσφορικής και καλιούχας λίπανσης στη διάρκεια ζωής του
οπωρώνα (Huguet, 1978)
Λίπανση
Εδάφη
Οδηγία
φωσφορική
Ουδέτερα
Όλος ο αναγκαίος Ρ για τη ζωή του οπωρώνα
& όξινα
προστίθεται ως βασικός

Καλιούχα

ασβεστούχα
(αλκαλικά)
ελαφρά
πηλώδη,
αργιλώδη

βασική λίπανση, όµως ο Ρ τείνει να δεσµεύεται
και υιοθετείται τακτική συντήρησης
το Κ υπόκειται σε έκπλυση και δεν συνιστάται
άφθονη βασική λίπανση
βασική λίπανση και κατά περίπτωση ετήσιες
συντηρήσεις µε συµπληρωµατικές εφαρµογές

Οι αποµακρύνσεις των διαφόρων ανόργανων στοιχείων ποικίλουν ανάλογα
µε το είδος του δένδρου. Για ένα τόνο συγκοµιζόµενου νωπού προϊόντος
αφαιρούνται 1,5-6 kg N, 2,5-4,5 kg K, 0,6-0,8 kg P, 0,2-0,5 Mg και 0,6 kg Ca
(Xiloyannis και Κουκουργιάννης, 1998).
Όσον αφορά την αζωτούχα λίπανση στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης
του οπωρώνα πρέπει να είναι περιορισµένη και να µην υπερβαίνει τις 6
µονάδες/στρ. Όταν τα δένδρα φτάσουν την ηλικία των 4-5 ετών και
αποδίδουν κανονική παραγωγή, τότε η αζωτούχα λίπανση πρέπει να φθάνει
τα επίπεδα των 10 µονάδων /στρ.
Στα δένδρα η περίοδος από της εµφάνισης των οφθαλµών µέχρι την
ωρίµανση των καρπών είναι κρίσιµη ως προς τις ανάγκες σε άζωτο και κατά
την άσκηση της βιολογικής γεωργίας αυτή η κρίσιµος περίοδος πρέπει να
προβλέπεται κατά την οργάνωση της λίπανσης.
Ανά µονάδα συγκοµιζόµενου καρπού, τα πυρηνόκαρπα είναι πιο απαιτητικά
σε θρεπτικά συστατικά από τα µηλοειδή.
Ολικές ανάγκες οπωρώνα σε διάρκεια 25 ετίας kg/στρ
K2O
CaO
P2O5
µηλοειδή
45
150
180
πυρηνόκαρπα
35
120
120

MgO
30
20

Ετήσια απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων σε εντατικές καλλιέργειες (kg/στρ)
Ροδακινιά
Mηλοειδή

παραγωγή
(tn/στρ)
1,2
4

Ν

P2O5

14,4 2,3
11
4.5

K2O

MgO

Fe

Cu

Zn

Mn

13,1
16

3,1
4

0.1

0.01 0.02 0.01

Μέρος των αποροφούµενων θρεπτικών στοιχείων επιστρέφει στο έδαφος
(φυλλόπτωση κλπ), (Huguet, 1978).
¾

Ένας ενήλικας δενδρώνας δεν αποµακρύνει µε τις συγκοµιδές παρά το 20%
του προσλαµβανόµενου Ν και άλλο ένα µέρος του αποθηκεύεται στα ξυλώδη
συστατικά του δένδρου.

Γενικά τα δένδρα έχουν µικρές απαιτήσεις σε Ρ και Mg οι οποίες πρέπει να
ικανοποιούνται οπωσδήποτε.

Συνήθως πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία είναι η ανώτερη καλλιεργούµενη
στρώση. Στην πράξη το πρόβληµα τίθεται όταν δεν έγινε ικανοποιητική
βασική λίπανση κατά την εγκατάσταση του οπωρώνα. Η εφαρµογή της
υδρολίπανσης επιτρέπει χορήγηση των λιπασµάτων σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, σύµφωνα µε τις ανάγκες των δένδρων.

3.3.7 ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Κατά την άσκηση της συµβατικής γεωργίας η χρήση των χηµικών
λιπασµάτων διευκολύνει πολύ την κλασµάτωση των δόσεων, ειδικότερα των
επιφανειακών αζωτούχων και καλιούχων εφαρµογών καθώς και
την
ακριβέστερη ποσοτική τους εκτίµηση. Αυτό το γεγονός που διευκολύνει την
αποφυγή εφ’ άπαξ εφαρµογών ισχυρών λιπαντικών εφαρµογών έχει την
ιδιαίτερη σηµασία του στα κηπευτικά γιατί πρόκειται για καλλιέργειες
απαιτητικές σε πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων (Χουλιαράς: 2003).
Με την άσκηση της βιολογικής γεωργίας η χρήση χηµικών λιπασµάτων
απαγορεύεται και η εφαρµογή οργανικών λιπασµάτων συνήθως µε βασικές
εφαρµογές, απαιτεί καλή γνώση του υλικού και την απόδοση του σε διαθέσιµα
θρεπτικά, ώστε να προσεγγίζονται οι δυνατότητες ικανοποίησης των αναγκών
της καλλιέργειας κατά την εξέλιξη της γιατί οι παρεµβάσεις µας µε λιπαντικές
επιφανειακές εφαρµογές είναι συνήθως περιορισµένες επιλογές.
Εξ άλλου η χρήση των οργανικών λιπασµάτων γίνεται αποτελεσµατική όταν
στο έδαφος λειτουργούν ανεµπόδιστα:
1. οι µηχανισµοί της αποδόµησης των οργανικών συστατικών
2. της νιτροποίησης των αµµωνιακών µορφών αζώτου,
3. είναι ελεγχόµενα τα φαινόµενα δέσµευσης των θρεπτικών στοιχείων από
τους εδαφικούς µικροοργανισµούς.

Την εξασφάλιση της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφικών
µικροοργανισµών µπορεί να παρεµποδίσει η αυξηµένη αλατότητα του
εδάφους και οι απολυµαντικές παρεµβάσεις (ειδικότερα σε θερµοκήπια,
Χουλιαράς: 1996). Έτσι σ’ αυτές τις κατηγορίες καλλιεργειών αξιολογείται
οπωσδήποτε και η ποιότητα του νερού άρδευσης (αλατότητα, pH).

3.4

ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ &ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κανονισµός Bασικός αριθ. 2092/91 της 24ης Ιουνίου 1991 περί του
βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (ΕΕ L 198 της
22.7.1991, σ. 1).
Τροποποιείται από:
• M7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2381/94 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεµβρίου
1994 L 255 84 1.10.1994
• M12 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1488/97 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου
1997 L 202 12 30.7.1997
• M17 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1073/2000 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου
2000 L 119 27 20.5.2000
• M20 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 436/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου
2001 L 63 16 3.3.2001 1991R2092 — EL — 23.03.2002 — 013.001 — 2

3.4.1 Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ:ΒΑΣΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ :
2092/1991
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΡΟΣ Α
Λιπάσµατα και βελτιωτικά εδάφους
Γενικοί όροι για όλα τα προϊόντα:
— χρήση µόνον σύµφωνη µε τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι,
— χρήση µόνον σύµφωνη µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας της σχετικής µε την κυκλοφορία και
τη χρήση των σχετικών προϊόντων που εφαρµόζονται στη γενική γεωργία στο κράτος µέλος
στο οποίο χρησιµοποιείται το προϊόν

Όνοµα

Περιγραφή, απαιτήσεις όσον αφορά τη
σύνθεση, συνθήκες χρήσεως

Σύνθετα προϊόντα ή προϊόντα που
περιέχουν αποκλειστικά τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται
στον
ακόλουθο
κατάλογο:
— Κοπριά αγροτικών ζώων

•
•
•
•

—Αποξηραµένη
κοπριά
αφυδατωµένη κοπριά πουλερικών

και

•
•

—Κοµποστοποιηµένα
ζωικά
περιττώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της
κοµποστοποιηµένης
κοπριάς
πουλερικών
καθώς
και
της
κοµποστοποιηµένης κοπριάς αγροτικών
ζώων
—Υγρά απεκκρίµµατα ζώων (υγρή
κόπρος, ούρα κ.λπ.)

•
•
•
•
•
•
•

— Οικιακά απορρίµµατα που έχουν
υποστεί λιπασµατοποίηση ή ζύµωση

•

•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Προϊόν που συνίσταται αποκλειστικά από
µείγµατα περιττωµάτων ζώων και φυτικής ύλης
(στρωµνή ζώων)
Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου
ή η ελέγχουσα αρχή
Ένδειξη ζωικών ειδών
Προέλευση αποκλειστικά από εκτατική εκτροφή
κατά την έννοια του >C1 άρθρου 6 παράγραφος
5 < του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 του
Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3669/93 (2)
Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου
ή η ελέγχουσα αρχή
Ένδειξη ζωικών ειδών Προέλευση αποκλειστικά
από εκτατική εκτροφή κατά την έννοια του >C1
άρθρου 6 παράγραφος 5 < του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2328/91.
Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου
ή η ελέγχουσα αρχή.
Ένδειξη ζωικών ειδών
Η προέλευση από βιοµηχανοποιηµένη εκτροφή
απαγορεύεται.
Χρήση µετά από ελεγχόµενη ζύµωση ή/και
κατάλληλη αραίωση
Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου
ή η ελέγχουσα αρχή.
Ένδειξη ζωικών ειδών
Η προέλευση από εντατικοποιηµένη εκτροφή
απαγορεύεται
Προϊόν που παράγεται από διαχωριζόµενα
οικιακά απορρίµµατα, τα οποία έχουν υποστεί
λιπαςµατοποίηση ή αναεροβική ζύµωση για
παραγωγή βιοαερίου
Οικιακά απορρίµµατα µόνο φυτικής και ζωικής
προέλευσης
Μόνον όταν παράγονται σε ένα κλειστό και
ελεγχόµενο σύστηµα συλλογής το οποίο είναι
αποδεκτό από το κράτος µέλος
Μέγιστη συγκέντρωση σε mg/kg ξηράς ύλης:
κάδµιο: 0,7
χαλκός: 70
νικέλιο: 25
µόλυβδος: 45
ψευδάργυρος: 200
υδράργυρος: 0,4
χρώµιο (συνολικά): 70
χρώµιο (VI): 0 (7)

•

Ανάγκη που αναγνωρίζεται από τον οργανιςµό ή
την αρχή ελέγχου
• Μόνο κατά τη διάρκεια µιας περιόδου που λήγει
στις 31 Μαρτίου 2006 >M22
Χρήση που περιορίζεται στη φυτοκοµία (κηπευτικά,
ανθοκοµία, δενδροκοµία, φυτώρια)

— Τύρφη
—Άργιλοι
(περλίτης,
βερµικουλίτης,
κ.λπ.)
—Υπολείµατα µανιτοκαλλιέργειας
—Περιττώµατα σκωλήκων
γαιοσκωλήκων) και εντόµων
— Γκουανό

Η αρχική σύνθεση του υποστρώµατος πρέπει να
περιορίζεται σε προϊόντα του παρόντος καταλόγου

(κοµπόστα

Μείγµατα φυτικών υλών που έχουν
υποστεί λιπασµατοποίηση ή ζύµωση

Προϊόντα και παραπροϊόντα ζωικής
προέλευσης που αναφέρονται κατωτέρω:
Î Αιµατάλευρο (ξηρό αίµα)
Î Άλευρο οπλών
Î Άλευρο κεράτων
Î Οστεάλευρο
ή
αποζελατινοποιηµένο
οστεάλευρο
Î Ιχθυάλευρο
Î Κρεατάλευρο
Î Άλευρο από φτερά, τρίχες και
ξύσµατα δέρµατος
—Υπολείµµατα από µαλλί, τρίχες και
γούνα ζώων
—Γαλακτοµικά προϊόντα
—Προϊόντα και παραπροϊόντα φυτικής
προέλευσης για λιπάσµατα (π.χ. άλευρο
πλακούντα ελαιούχων σπόρων, φλοιοί
του κακάου, φύτρα βύνης,
κ.λπ.)
— Φύκη και προϊόντα φυκιών

— Πριονίδια και θρύµµατα ξύλου
—Κοµποστοποιηµένοι φλοιοί δένδρων
— Τέφρα ξύλου
—Μαλακά φυσικά φωσφορικά ορυκτά
αλεσµένα

Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανιςµός ελέγχου ή η
ελέγχουσα αρχή
● Προϊόν που λαµβάνεται από µείγµατα φυτικών
υλών, τα οποία έχουν υποστεί λιπασµατοποίηση
ή αναεροβική ζύµωση για παραγωγή βιοαερίου
● Ανάγκη που αναγνωρίζεται από τον οργανισµό
ή την αρχή ελέγχου
Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου ή η
ελέγχουσα αρχή.

Μέγιστη συγκέντρωση σε mg/kg ξηράς ουσίας
χρωµίου (VI): 0 (3)

Εφόσον λαµβάνονται απευθείας από:
i) φυσική επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της
αφυδάτωσης, της ψύξης και της άλεσης,
ii) εκχύλιση µε νερό ή µε όξινα ή και αλκαλικά
διαλύµατα,
iii) Ζύµωση.
Ανάγκη που αναγνωρίζει ο Οργανισµός ελέγχου ή η
ελέγχουσα αρχή
Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χηµική επεξεργασία
µετά την υλοτόµηση
Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χηµική επεξεργασία
µετά την υλοτόµηση
Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χηµική επεξεργασία
µετά την υλοτόµηση
Προϊόν που καθορίζεται στην οδηγία 76/116/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 89/284/ΕΟΚ (5)
•
Περιεκτικότητα σε κάδµιο κατώτερη ή ίση προς
90 mg/kg P205

—Φωσφορικό αργιλιοασβέστιο

>M20
—Σκωρίες αποφωσφατώσεως
— Ακατέργαστα άλατα καλίου (π.χ.
καϊνίτης, συλβενίτης, κ.λπ)
— Θειικό κάλιο το οποίο περιέχει
ενδεχοµένως άλας µαγνησίου

—Βινάσση και εκχυλίσµατα βινάσσης
— Ανθρακικό ασβέστιο και µαγνήσιο
φυσικής προέλευσης (π.χ: µάργα,
αλεσµένος ασβεστόλιθος, βελτιωτικό της
Βρετάνης, φωσφορικό ασβέστιο, κ.λπ.)
— Θειικό µαγνήσιο π.χ. κιζερίτης
—∆ιάλυµα χλωριούχου ασβεστίου

— Θειικό ασβέστιο (γύψος)

—Βιοµηχανική άσβεστος από παραγωγή
ζάχαρης
— Στοιχειακό θείο

— Ιχνοστοιχεία

— Χλωριούχο νάτριο
— Σκόνη πετρωµάτων

｡M7
(1) ΕΕ αριθ. L 218 της 6. 8. 1991, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 338 της 31. 12. 1993, σ. 26.
(3) Όριο ανίχνευσης. <
(4) ΕΕ αριθ. L 24. της 30. 1. 1976, σ. 21.
(5) ΕΕ αριθ. L 111 της 22. 4. 1989, σ. 34.
(6) ΕΕ αριθ. L 281 της 30. 9. 1989, σ. 116.
(7) Όριο προσδιορισµού. <

Προϊόν που καθορίζεται στην οδηγία 76/116/ΕΟΚ,
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία >C1
89/284/ΕΟΚ <.
•
Περιεκτικότητα σε κάδµιο κατώτερη ή ίση προς
90 mg/(kg P205).
•
Χρήση περιορισµένη στα αλκαλικά εδάφη (pH>
7,5)
Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου ή η
ελέγχουσα αρχή
Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου ή η
ελέγχουσα αρχή
Î Προϊόν που παράγεται από ακατέργαστο
καλιούχο άλας µε φυσική διαδικασία
εκχύλισης και που είναι δυνατό να περιέχει
και άλατα µαγνησίου
Î Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός
ελέγχου ή η ελέγχουσα αρχή
Εξαιρούνται οι αµµωνιακές βινάσσες

Αποκλειστικά φυσικής προέλευσης.
Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου
ή η ελέγχουσα αρχή.
ª ∆ιαφυλλικός ψεκασµός, αφού αποδειχθεί
έλλειψη ασβεστίου.
ª Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου
ή η ελέγχουσα αρχή.
ª Προϊόν
που
καθορίζεται
στην
οδηγία
76/116/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 89/284/ΕΟΚ.
ª Αποκλειστικά φυσικής προέλευσης
Ανάγκη που αναγνωρίζεται από τον οργανισµό ή την
αρχή ελέγχου
• Προϊόν που καθορίζεται στην οδηγία 76/116/ΕΟΚ
όπως
τροποποιήθηκε
από
την
οδηγία
89/284/ΕΟΚ.
• Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου ή
η ελέγχουσα αρχή
• Στοιχεία
που
αναφέρονται
στην
οδηγία
89/530/ΕΟΚ (6).
• Ανάγκη που αναγνωρίζει ο οργανισµός ελέγχου ή
η ελέγχουσα αρχή
Αποκλειστικά από ορυκτά άλατα. Ανάγκη που
αναγνωρίζει η ελέγχουσα αρχή

ª
ª

3.4.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Προϊόντα Ανόργανα και Οργανικά, που επιτρέπονται στη Βιολογική
γεωργία
Η βιολογική γεωργία όπως είναι θεσµοθετηµένη, περιορίζει τη χρήση
λιπασµάτων και φυτοϋγειονοµικών σκευασµάτων, εγγυάται την παραγωγή
υγιών γεωργικών προϊόντων χωρίς χηµικά κατάλοιπα και εξαλείφει τους
κινδύνους ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος.
Η γονιµότητα και η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους εξασφαλίζεται:
ª µε την καλλιέργεια ψυχανθών,
ª µε χλωρή λίπανση,
ª µε την καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών στα πλαίσια προγραµµατισµένης
αµειψισποράς,
ª µε την ενσωµάτωση οργανικών ουσιών (λιπασµατοποιηµένων ή µη) που
προέρχονται από γεωργικές εκµεταλλεύσεις
οι οποίες τηρούν τις
µεθόδους βιολογικής παραγωγής.
ª Ορισµένα κτηνοτροφικά προϊόντα (κοπριά) είναι αποδεκτά αν
προέρχονται από γεωργικές εκµεταλλεύσεις εκτατικής παραγωγής.
Εάν τα προαναφερθέντα δεν επαρκούν για τη θρέψη των φυτών, είναι δυνατή
µια περιορισµένη χρήση προσδιορισµένων οργανικών ή ανόργανων
λιπασµάτων (Baillieux & Scharpe, 1994).
Σύµφωνα µε τον 2092/91 κανονισµό της Ε.Ε. (Baillieux & Sharpe, 1994) η
χρησιµοποίηση προϊόντων ως λιπασµάτων ή βελτιωτικών του εδάφους,
επιτρέπεται εφόσον δεν προκαλούν απαράδεκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον
και δεν το ρυπαίνουν.
Î Κοπριά Αγροκτήµατος και πουλερικών εκτατικών εκµεταλλεύσεων
Î Υγρή κόπρος ή ούρα εκτατικών εκµεταλλεύσεων
Î Άχυρα
Î Τύρφη
Î Λιπάσµατα από εξαντληµένα υποστρώµατα µανιτοκαλλιέργειας και
σκωληκοτροφίας
Î Λιπάσµατα από οικιακά απορρίµµατα
Î Λιπάσµατα από κατάλοιπα φυτών
Î Επεξεργασµένα ζωικά προϊόντα σφαγείων και βιοµηχανικών ιχθύων.
Î Βινάσσα
Î Οργανικά υποπροϊόντα βιοµηχανιών τροφίµων και κλωστοϋφαντουργιών
Î Φύκια και προϊόντα φυκιών
Î Τέφρα ξύλου
Î Φυσικά φωσφορικά ορυκτά
Î Σκωρίες αποφωσφάτωσης (από την επεξεργασία του σιδήρου)
Î Ακατέργαστα άλατα καλίου
Î Θειικό κάλι εµπλουτισµένο µε µαγνήσιο, υποπροϊόν φυσικού άλατος
καλίου
Î Πετρώµατα και ορυκτά ανθρακικού ασβεστίου και ανθρακικού µαγνησίου

Î
Î
Î
Î
Î

Θειικό µαγνήσιο φυσικής προέλευσης
Xλωριούχο ασβέστιο φυσικής προέλευσης
Γύψος φυσικής προέλευσης
Στοιχειακό θείο
Ιχνοστοιχεία από κονιοποίηση πετρωµάτων

Έτσι περιορίζονται τα υλικά που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο παραγωγός
τόσο για την λίπανση των καλλιεργειών όσο και για τη βελτίωση των εδαφικών
ιδιοτήτων.
υλικό

χαρακτηριστικά υλικού, επίδραση στο έδαφος

κοπριά, απεκκρίµατα ζώων

κυρίως αζωτούχο υλικό αλλά εµπλουτισµένο και µε τα
περισσότερα αναγκαία θρεπτικά των φυτών
οργανικό υλικό, στερηµένο θρεπτικών στοιχείων στη φυσική
του µορφή, χρήση κύρια ως υπόστρωµα
αζωτούχο & φωσφορούχο υλικό
κυρίως αζωτούχα υλικά

τύρφη
Γκουανό
παραπροϊόντα
ζωικής
προέλευσης
(αιµατάλευρα,
κρεατάλευρα, κλπ)
φωσφορικά ορυκτά, σκουριές
αποφωσφάτωσης
βινάσσα
σκόνη πετρωµάτων
άργιλοι
ανθρακικό ασβέστιο
θειικό ασβέστιο
βιοµηχανική άσβεστος από
παραγωγή ζάχαρης
στοιχειακό θείο

κυρίως φωσφορούχα υλικά
αζωτούχο και καλιούχο υλικό
ιχνοστοιχεία
διόρθωση αµµωδών εδαφών, καλιούχα λιπάσµατα
βελτίωση όξινων εδαφών
βελτίωση νατριωµένων εδαφών
βελτίωση όξινων εδαφών
βελτίωση αλκαλικών εδαφών

Ακόµα επιτρέπεται η χρήση µικροοργανισµών µη γενετικά τροποποιηµένων
για την ενεργοποίηση των οργανικών λιπασµάτων και τη βελτίωση του
εδάφους.
Ο βασικός κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης
Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής ορίζει κατ' αρχήν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες εφαρµογής
των προηγούµενα αναφερθέντων υλικών.
Αυτός εν συνεχεία υπόκειται σε µερικές τροποποιήσεις χωρίς να
αλλάζει η βασική του φιλοσοφία:
•

M7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2381/94 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεµβρίου
1994 L 255 84 1.10.1994:
1.
Αναιρεί τη χρήση της αργίλου ως εδαφοβελτιωτικού αλλά αυτή
επανέρχεται µε την διάταξη αριθµ: 1488/97.
2.
Επίσης προστίθεται η ζωική τέφρα ως λιπαντικού, αφαιρείται όµως
τελικά µε την 1073/2000.
•

M12 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1488/97 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1997
L 202 12 30.7.1997:
3.
Επαναφέρει τη χρήση τη αργίλου ως εδαφοβελτιωτικού

4.

Επιτρέπει τη χρήση
ζαχαροβιοµηχανίας.

της

βιοµηχανικής

ασβέστου

υποπροϊόντος

•

M17 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1073/2000 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου
2000 L 119 27 20.5.2000:
5.
Επιτρέπει τη χρήση µικροοργανισµών µη γενετικά τροποποιηµένων για
την ενεργοποίηση των οργανικών λιπασµάτων και τη βελτίωση του
εδάφους.
6.
Απαγορεύει τη χρήση ζωικής τέφρας.
7.
Επιτρέπει τη χρήση φυσικών εκχυλισµάτων από καλιούχο άλας.
• M20 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 436/2001:
8.
Ρυθµίζει τη χρήση οικιακών απορριµµάτων , φυτικών µιγµάτων και της
βιοµηχανικής ασβέστου υποπροϊόντος ζαχαροβιοµηχανίας.

