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Στo πλαίσιo της Δράσης Β.ii.1 της Ο.Π. ελαιολάδου και 

επιτραπέζιας ελιάς του Α.Σ. Τυμπακίου, πραγματοποιήθηκαν οι 

δειγματοληψίες εδάφους που αφορούν στο 2ο έτος υλοποίησης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρατηρείται ότι, ως 

επί το πλείστον, τα εδάφη είναι μέσης σύστασης προς βαριά και 

έχουν ελαφρώς αλκαλικό ph. Από τις τιμές της ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν προβλήματα 

αλατότητας των εδαφών ώστε να δημιουργούν προβλήματα στην 

ανάπτυξη των ελαιοδέντρων.  

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, παρατηρείται 

παραλλακτικότητα στα διαγράμματα όπου απεικονίζονται τα θρεπτικά 

στοιχεία (Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο, Βόριο, Μαγνήσιο, κλπ) που 

περιέχουν τα εδάφη, γεγονός που οφείλεται στις διαφορετικές 

λιπάνσεις που εφαρμόζει κάθε χρόνο ο κάθε παραγωγός στους 

ελαιώνες του, καθώς επίσης και στους διαφορετικούς τύπους των 

εδαφών των ελαιώνων. 

Όσον αφορά στην οργανική ουσία των εδαφών, αυτή κυμαίνεται 

κατά μέσο όρο από 2%-6%, ποσοστό το οποίο είναι επιθυμητό για 

την καλλιέργεια. Η οργανική ουσία επηρεάζει τόσο τις φυσικές όσο 

και τις χημικές ιδιότητες των εδαφών. Με την οργανική ουσία 

μειώνεται η πλαστικότητα και η συνεκτικότητα των βαρέων εδαφών, 

βελτιώνεται η δομή του εδάφους, αυξάνεται η ικανότητα 

συγκράτησης υγρασίας, η Ι.Α.Κ. και η ρυθμιστική ικανότητα των 

εδαφών. Επίσης, συμβάλει σημαντικά στην γονιμότητα των εδαφών 

γιατί αποτελεί πηγή θρεπτικών στοιχείων. 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά της οργανικής ουσίας του εδάφους 

μεταξύ του 1ου (2015-2016) και του 2ου (2016-2017) έτους 

εφαρμογής παρατηρείται αύξηση στα περισσότερα αγροτεμάχια όπου 

πραγματοποιήθηκε θρυμματισμός των κλαδιών που προήλθαν από το 

κλάδεμα των ελαιοδέντρων. Αξίζει να αναφερθεί η πολύ μικρή 
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μείωση της οργανικής ουσίας που παρατηρήθηκε σε 3 αγροτεμάχια. 

Η μείωση είναι ελάχιστη για αυτό και πιθανότατα οφείλεται στο 

ελαφρύ κλάδεμα που πραγματοποιήθηκε σε αυτά τα αγροτεμάχια και 

η ποσότητα των κλαδιών δεν ήταν αρκετή καθώς επίσης στις 

ξηροθερμικές συνθήκες της περιοχής αλλά και στο όργωμα των 

αγροτεμαχίων.   

Λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις καταγραφές των 

καλλιεργητικών φροντίδων των παραγωγών συμπεραίνεται ότι ο 

θρυμματισμός των κλαδιών, σε συνδυασμό με την άρδευση 

συνέβαλλε στην ταχύτερη αποδόμηση των κλαδιών και συνεπώς και 

στον εμπλουτισμό τους εδάφους με οργανική ουσία.  

Αντίθετα, στα αγροτεμάχια στα οποία δεν χρησιμοποιήθηκε 

θρυμματιστής, παρατηρήθηκε αύξηση της οργανικής ουσίας στα 

περισσότερα από αυτά, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται είτε στο 

ότι δεν οργώθηκαν είτε ότι αρδεύτηκαν την καλλιεργητική περίοδο 

2016-2017.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

εδάφους όσο αφορά την οργανική ουσία, μεταξύ 1ου και 2ου έτους 

υλοποίησης της δράσης, σε μορφή πινάκων και σε μορφή 

γραφημάτων. 
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ΧΡΗΣΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  (%) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
2015-
2016 

2016-
2017 

Μεταβολή οργανικής 
ουσίας (%) 

ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,27 2,1 -0,17 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,14 3 0,86 

ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 2,14 2,6 0,46 

ΣΚΑΤΖΑΚΗ ΚΑΔΙΑΝΗ 3,12 2,7 -0,42 

ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4,04 5,9 1,86 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3,9 3,3 -0,6 

ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2,23 4,6 2,37 

Πίνακας 1: Αποτύπωση αποτελεσμάτων της οργανικής ουσίας κ η μεταβολή της με τη χρήση 
θρυμματιστή για τα έτη 2015-2016 & 2016-2017. 
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Γράφημα 1: Παρουσίαση της μεταβολής οργανικής ουσίας με τη χρήση θρυμματιστή. 
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ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (%) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
2015-
2016 

2016-
2017 

Μεταβολή οργανικής 
ουσίας (%) 

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3,4 7,2 3,8 

ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 3,68 5,1 1,42 

ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2,77 4,8 2,03 

ΚΟΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,37 4,4 3,03 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3,32 6,5 3,18 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,61 4 1,39 

ΜΑΘΙΟΥΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1,54 2,2 0,66 

ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3,79 5,1 1,31 

ΣΒΥΡΙΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 3,8 3,6 -0,2 

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2,87 0,8 -2,07 

ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 2,07 2,7 0,63 

ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5,52 5,2 -0,32 

ΧΑΤΖΗΔΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1,13 1,4 0,27 

Πίνακας 2: Αποτύπωση αποτελεσμάτων της οργανικής ουσίας κ η μεταβολή της χωρίς  τη 
χρήση θρυμματιστή για τα έτη 2015-2016 & 2016-2017. 
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Γράφημα 2: Παρουσίαση της μεταβολής οργανικής ουσίας χωρίς τη χρήση θρυμματιστή. 

 


