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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
1) Γενικά για την κατεργασία του εδάφους     Σελ. 2 
 
2) Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου κατεργασίας εδάφους  Σελ. 2 
 
3) Οι κυριότερες μέθοδοι κατεργασίας εδάφους    Σελ. 3 
 
4) Διάβρωση εδάφους        Σελ. 7 
 
 
 
Στην εκπαιδευτική ενότητα για την κατεργασία εδάφους στην καλλιέργεια της 
ελιάς τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:  
 

 σκοπός της κατεργασίας του εδάφους  
 

 παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου 
κατεργασίας του εδάφους 

 

 πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα των κυριότερων μεθόδων κατεργασίας του 
εδάφους 

 

 έννοια και σημασία της διάβρωσης στους ελαιώνες  
 
 

Σκοπός της δράσης της εκπαίδευσης είναι η διάδοση της γνώσης και της 

πληροφορίας για τις εναλλακτικές μεθόδους κατεργασίας του εδάφους στην 

καλλιέργεια της ελιάς πέρα από τη μηχανική κατεργασία, της οποίας η χρήση 

υποβαθμίζει τα εδάφη.  

Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με καινοτόμες 

πρακτικές οι οποίες αφενός αυξάνουν τις αποδόσεις και αφετέρου ελαχιστοποιούν 

τις αρνητικές συνέπειες της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Μετά το κλάδεμα και τη λίπανση της ελιάς, μια από τις βασικές καλλιεργητικές 

φροντίδες που λαμβάνει χώρα είναι και η κατεργασία του εδάφους με μηχανικές ή μη 

επεμβάσεις.  Η κατεργασία του εδάφους γίνεται με στόχο την καταστροφή των ζιζανίων, τη 

διαμόρφωση του αγρού, την αναμόχλευση του εδάφους για καλύτερο αερισμό και -

ιδιαίτερα στα μη ποτιστικά κτήματα - για αύξηση της εδαφικής υγρασίας. 

Η κατεργασία του εδάφους θα πρέπει να εκτελείται όταν το έδαφος βρίσκεται σε 

κατάλληλη κατάσταση από άποψη υγρασίας (~50-60%), θα πρέπει δηλαδή να είναι ‘στο 

ρώγο του’. Επίσης, συνιστάται η κατεργασία του εδάφους να γίνεται στα πρώτα 20 

εκατοστά του επιφανειακού στρώματος του εδάφους και όχι βαθύτερα γιατί μπορεί να 

προκληθεί ζημιά στο ριζικό σύστημα των φυτών που είναι υπεύθυνο για τη θρέψη τους. Η 

ελιά είναι φυτό σχετικά επιπολαιόριζο και οι ρίζες τις βρίσκονται σε βάθος ~20-60 cm. Το 

εύρος του ριζικού συστήματος φτάνει και ξεπερνά την προβολή της κόμης της.  

 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ  ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 

Για να επιλέξουμε την κατάλληλη μέθοδο κατεργασίας σε έναν ελαιώνα θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη τους παρακάτω παράγοντες: 

 Κλίση του εδάφους: σε εδάφη με μεγάλες κλίσεις θα πρέπει να 

αποφεύγεται η μηχανική κατεργασία και στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται 

θα πρέπει η κατεργασία του εδάφους να γίνεται παράλληλα με τις ισοϋψείς ή 

να δημιουργούνται αναβαθμίδες (πεζούλια) στον ελαιώνα 

 Τύπος του εδάφους: σε βαριά αργιλώδη εδάφη η κατεργασία του 

εδάφους με μηχανικά μέσα βοηθάει στον αερισμό των ριζών του φυτού, ενώ σε 

ρηχά ή αμμώδη εδάφη θα πρέπει να αποφεύγεται 

 Βροχόπτωσεις ή αρδευόμενοι αγροί: σε περιοχές όπου υπάρχουν 

πολλές βροχοπτώσεις ή τα εδάφη είναι αρδευόμενα δε συνίσταται η συνεχής 

κατεργασία του εδάφους, ενώ σε ξηρικές περιοχές η αναμόχλευση του 

εδάφους ωθεί το νερό που έχει αποθηκευτεί σε χαμηλότερα στρώματα, να 

ανέβει υψηλότερα και να τροφοδοτεί με νερό τις ελιές 

 Είδη ζιζανίων: γενικά τα ζιζάνια πρέπει να καταπολεμούνται και 

ειδικά στο στάδιο πριν την άνθιση τους γιατί ανταγωνίζονται τις ελιές σε νερό  
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και λιπαντικά στοιχεία. Εξαίρεση αποτελεί η οξαλίδα ή ξυνίδα (Oxalis pes-

caprae), η οποία προστατεύει από τη διάβρωση σε επικλινή εδάφη κατά τη 

διάρκεια των χειμερινών βροχοπτώσεων με τον πυκνό χλοοτάπητα που 

δημιουργεί. Μετά το τέλος του χειμώνα, η ξυνίδα σταδιακά ξεραίνεται 

παύοντας έτσι να ανταγωνίζεται με τα ελαιόδεντρα για την εδαφική υγρασία. 

Επιπλέον, το ποσοστό του αζώτου που χρησιμοποιεί η ξυνίδα από το έδαφος 

είναι μόλις 9%, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ζημιώνει θρεπτικά την ελιά. 

 

3. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 

Οι κυριότερες μέθοδοι κατεργασίας του εδάφους είναι: α) η μηχανική όπου γίνεται με 

τη συνεχή χρήση μέσων όπως η φρέζα, ο καλλιεργητής, το άροτρο και τα υνιά, β) η 

χορτοκοπή, γ) η χημική ζιζανιοκτονία, δ) η χλωρή λίπανση και ε) ο συνδυασμός 

καλλιεργητικών τεχνικών. 

 

A. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

Με την μηχανική κατεργασία του εδάφους επιτυγχάνεται: 

 Καταστροφή των ζιζανίων που ανταγωνίζονται την ελιά για το νερό και τα θρεπτικά 

στοιχεία του εδάφους 

 Βελτίωση του αερισμού του εδάφους και των ριζών των ελιών 

 Προσωρινή αύξηση της εδαφικής υγρασίας σε ξηρικούς ελαιώνες γιατί ωθεί το νερό 

που έχει αποθηκευτεί σε χαμηλότερα στρώματα του εδάφους να ανέβει υψηλότερα και να 

τροφοδοτούνται με νερό οι ελιές 

 Ενσωμάτωση των λιπασμάτων σε ξηρικούς ελαιώνες ώστε να περιορίζονται οι 

απώλειες λόγω εξάχνωσης ή απορροής 

 Καταπολέμηση εντόμων που διαχειμάζουν στο έδαφος π.χ. ρυγχίτης 

Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η συνεχής μηχανική κατεργασία σε έναν ελαιώνα 

επιφέρει αρνητικές συνέπειες όπως: 

 Καταστρέφει  το ριζικό σύστημα των ελιών όταν η κατεργασία γίνεται σε βάθος 

μεγαλύτερο από 20cm 

 Σε εδάφη με μεγάλες κλίσεις συμβαίνει απορροή νερού, θρεπτικών (λιπασμάτων) 

και εδάφους,  με αποτέλεσμα σταδιακά να καθίστανται άγονα τα επικλινή εδάφη  
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 Προκαλεί διάβρωση σε εδάφη επικλινή, αμμώδη, αργιλώδη ή ρηχά 

 Καταστρέφει την οργανική ουσία η οποία συμβάλλει στην πρόσληψη των 

θρεπτικών ουσιών από τα φυτά (μετατρέπει τα λιπάσματα σε μορφή αφομοιώσιμη για τα 

φυτά) 

 Καταστρέφει τη δομή του εδάφους 

 Προκαλείται συμπίεση του εδάφους από τη χρήση μηχανημάτων με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται κρούστα στο έδαφος η οποία εμποδίζει τον αερισμό και την στράγγιση του 

εδάφους 

 Επιφέρει μείωση της παραγωγής όταν εφαρμοστεί την περίοδο της ανθοφορίας-

καρποδέσεως. 

 

B. ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ 

 

Η μέθοδος της χορτοκοπής θα πρέπει να ξεκινάει να εφαρμόζεται πριν το στάδιο της 

άνθισης των ζιζανίων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός τους εντός του 

αγροτεμαχίου. Στη χορτοκοπή δε χρειάζεται να καταστρέφεται η οξαλίδα. Με τη χορτοκοπή 

επιτυγχάνονται τα εξής: 

 αποφεύγεται η διάβρωση  

 διατηρείται η δομή του εδάφους η οποία συμβάλλει στην καλή στράγγιση και τον 

καλό αερισμό του εδάφους.  

 αυξάνεται η οργανική ουσία του εδάφους  
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 διατηρείται η εδαφική υγρασία στην επιφάνεια του εδάφους (φυτικά υπολείμματα 

που μένουν στο έδαφος) 

  διατηρείται η ποικιλία των ειδών των ζιζανίων στον ελαιώνα και κατ’ επέκταση η 

ισορροπία του οικοσυστήματος 

 Όταν η χορτοκοπή γίνει στο κατάλληλο στάδιο τα ζιζάνια δεν καταναλώνουν το 

νερό κ λίπασμα που προορίζονται για την ελιά 

 Ορισμένα είδη ζιζάνιων αποτελούν ξενιστές εντόμων που προσβάλλουν την ελιά, 

γεγονός που μπορεί να αποτρέψει την προσβολή από εχθρούς όπως π.χ. η καλόκορη 

Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι ανάλογα τις καιρικές συνθήκες η χορτοκοπή συνήθως 

πρέπει να γίνει 2-3 φορές το χρόνο και σε πολλά στρέμματα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. 

 

Γ. ΧΗΜΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ 

 

Με τον όρο χημική ζιζανιοκτονία εννοούμε την καταπολέμηση των ζιζανίων με χημικές 

ουσίες (ψέκασμα). Η επέμβαση, όπως και στη χορτοκοπή, θα πρέπει να γίνεται πριν το 

στάδιο της άνθισης των ζιζανίων. Με τη χημική ζιζανιοκτονία επιτυγχάνονται τα εξής: 

 Αποφεύγεται η διάβρωση σε επίπεδα εδάφη 

 Διατηρείται η δομή του εδάφους 

 

 

Η μακροχρόνια χρήση των ζιζανιοκτόνων προκαλεί τα εξής: 

 Παρουσία υπολειμμάτων στο έδαφος με κίνδυνο φυτοτοξικότητας για το 

ελαιόδεντρο 
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 Μείωση της διαπερατότητας του νερού σε επικλινή εδάφη με συνέπεια την αύξηση 

της απορροής του νερού και του εδάφους 

 Δημιουργία ρωγμών σε πολύ βαριά (αργιλώδη) εδάφη 

 Μόνιμη καταστροφή της οξαλίδας από τον ελαιώνα  

 Μείωση της οργανικής ουσίας επί του εδάφους αφού δεν υπάρχουν φυτικά 

υπολείμματα 

 Αλλαγή της χλωρίδας του ελαιώνα με την επικράτηση δυσκολοεξόντωτων ζιζανίων 

όπως είναι η περικοκλάδα, η κύπερη, ο βέλιουρας κλπ. 

Η χημική ζιζανιοκτονία συνιστάται να εφαρμόζεται α) τοπικά ώστε να αποφεύγεται η 

καταστροφή της οξαλίδας και β) σε πετρώδη εδάφη. Γενικά, θα πρέπει να περιορίζεται η 

χρήση ζιζανιοκτόνων, με στόχο τη μείωση της απελευθέρωσης χημικών ουσιών στο 

περιβάλλον. 

 

Δ. ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΨΥΧΑΝΘΗ 

 

Με τον όρο χλωρή λίπανση εννοείται η σπορά με ψυχανθή (βίκος, κουκί, μπιζέλι) και 

ακολούθως η χορτοκοπή τους ή η ενσωμάτωση τους στο έδαφος. Τα οφέλη που μας 

παρέχει η παραπάνω μέθοδος είναι τα εξής:  

 Αυξάνεται η γονιμότητα του εδάφους αφού εμπλουτίζεται το έδαφος με θρεπτικά 

στοιχεία, όπως είναι π.χ. το Άζωτο 

 Βελτιώνεται η στράγγιση του εδάφους 

 

 

 Αποφεύγεται η διάβρωση με την εδαφοκάλυψη των ψυχανθών 
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 Επιτυγχάνεται η διατήρηση της εδαφικής υγρασίας στην επιφάνεια του εδάφους, 

είτε λόγω της χορτοκοπής είτε λόγω της ενσωμάτωσης των φυτικών υπολειμμάτων 

στο έδαφος 

 

Ε. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

Το μικτό σύστημα περιορισμένης καλλιέργειας εφαρμόζεται με ικανοποιητικά 

αποτελέσματα καθώς συνδυάζει τα οφέλη της μηχανικής κατεργασίας με τα 

πλεονεκτήματα των εναλλακτικών μεθόδων καλλιέργειας. Κατά το σύστημα αυτό 

εφαρμόζονται στην περιοχή κάτω από την κόμη των δέντρων μια από τις μεθόδους: 

ζιζανιοκτόνα ή χορτοκοπή ή ακαλλιέργεια όταν υπάρχει μόνο οξαλίδα, ενώ το υπόλοιπο 

μέρος του ελαιώνα καλλιεργείται με μηχανικά μέσα.  

 

4. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα από τα κυριότερα προβλήματα της κατεργασίας του 

εδάφους είναι η διάβρωση, ιδιαίτερα σε εδάφη επικλινή ή μικρής συνεκτικότητας. Η 

διάβρωση είναι η διαδικασία με την οποία το υλικό στο άνω στρώμα της επιφάνειας της 

Γης (συνήθως έδαφος) μεταφέρεται σε άλλη τοποθεσία. Οι ελαιώνες όπου συμβαίνει το 

φαινόμενο της διάβρωσης σταδιακά υποβαθμίζονται, κάνοντας ασύμφορη την 

εκμετάλλευση τους. Η διάβρωση διαχωρίζεται σε α) μηχανική όταν προκαλείται από τα 

καιρικά φαινόμενα (αέρα, βροχή) ή β) χημική όταν προκαλείται από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα και την προσθήκη των χημικών ουσιών στο έδαφος. 

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος από τη διάβρωση των εδαφών, 

επισημαίνεται ότι για να σχηματιστεί ένα μέτρο εδάφους από μητρικό υλικό (πέτρωμα), 
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κάτω από τις ήπιες συνθήκες εύκρατου κλίματος, απαιτούνται 16.000 χρόνια, που 

ισοδυναμούν με 0,006 cm/έτος εδάφους. Η μέση απώλεια εδάφους με διάβρωση, ανά έτος 

είναι περίπου 0,04 cm/έτος, ποσότητας δηλαδή χώματος που χρειάζεται 7 χρόνια για να 

σχηματιστεί. Συμπεραίνεται ότι η δημιουργία εδάφους είναι πολύ πιο αργή από τη 

διάβρωση και επομένως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν. 

Το φαινόμενο της διάβρωσης και η έντασή του επηρεάζονται από διάφορους 

παράγοντες, με κυριότερους την κλίση του εδάφους, ο τύπος του εδάφους, οι ένταση και 

συχνότητα ων βροχοπτώσεων και, τέλος, οι επεμβάσεις κατεργασία του εδάφους. 

 

Α. ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση του ανάγλυφου του εδάφους, τόσο μεγαλύτερη και η 

ταχύτητα απορροής του νερού και, άρα, μεγαλύτερη και η ποσότητα υλικών που μπορεί να 

συμπαρασύρονται προς τα χαμηλότερα σημεία. Σε εδάφη όπου η κλίση ξεπερνά το 3%, η 

διάβρωση μπορεί να απογυμνώσει τις ρίζες των ελαιοδέντρων καθιστώντας τον ελαιώνα 

άγονο και υποβαθμισμένο. Γι’ αυτό συνίσταται να δημιουργούνται αναβαθμίδες (πεζούλια) 

για την προστασία του ελαιώνα από τη διάβρωση και να διατηρείται χλοοτάπητας κατά 

τους χειμερινούς μήνες 
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Β. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Όσο μικρότερο το ειδικό βάρος (πιο ελαφρύ), αλλά και πιο χαλαρά συνδεμένα τα 

συστατικά του εδάφους, τόσο ευκολότερα γίνεται η μεταφορά των υλικών λόγω της 

επιφανειακής απορροής και αντίστροφα. Το αμμώδες έδαφος λόγω των μεγάλων κενών 

μεταξύ των σωματιδίων του, καθιστά ευκολότερη την κίνηση των σωματιδίων του εδάφους 

με τον άνεμο ή τη ροή των επιφανειακών υδάτων. Αντίθετα, τα αργιλώδη εδάφη είναι πιο 

ανθεκτικά στη διάβρωση, καθώς είναι πιο συμπαγή.  

Ωστόσο, τα γυμνά αργιλώδη εδάφη είναι ευάλωτα στις έντονες και δυνατές 

βροχοπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μέγεθος των σταγονιδίων είναι μεγαλύτερο και 

η δύναμη με την οποία χτυπούν το έδαφος είναι επαρκής για την διασπορά των 

σωματιδίων του εδάφους. Τα κενά που δημιουργούνται στα αργιλώδη εδάφη, αφενός 

καθιστούν ευκολότερη τη μεταφορά σωματιδίων, ενώ από την άλλη μειώνεται η ικανότητα 

να κρατάει το νερό.  

 

Όσο το έδαφος γίνεται πιο πορώδες (περισσότερα κενά μεταξύ των σωματιδίων του 

εδάφους), τόσο περισσότερο νερό μετακινείται προς τα βαθύτερα στρώματα και, μαζί με το 

νερό, χάνονται επίσης και θρεπτικά συστατικά. Έτσι, το έδαφος γίνεται λιγότερο γόνιμο και 

λιγότερο ικανό να υποστηρίξει τη βλάστηση. 
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Γ. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Όσο εντονότερη είναι η βροχόπτωση, τόσο μεγαλύτερες οι ποσότητες του νερού που 

δεν προλαβαίνει να «κατεισδύσει» (απορροφηθεί) προς το υπέδαφος, άρα και η 

επιφανειακή απορροή του νερού, των θρεπτικών στοιχείων και του εδάφους. 

 

Δ. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Σε ελαιώνες όπου το ποσοστό φυτοκάλυψης είναι μεγάλο (εφαρμογή χορτοκοπής ή 

φυτοκάλυψη με οξαλίδα), δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. Αντίθετα, σε ελαιώνες που 

εφαρμόζεται μηχανική κατεργασία και όταν αυτή δεν εφαρμόζεται παράλληλα με τις 

κλίσεις του εδάφους, τότε σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων δημιουργούνται 

αυλακώσεις, εντείνοντας το πρόβλημα στους ελαιώνες αφού η απορροή είναι μεγαλύτερη. 

 

 

 


