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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Ε∆ΑΦΗ 

 

Τα κηπευτικά µπορούν να καλλιεργηθούν µε επιτυχία σε εδάφη µε σταθερή δοµή, 

καλή στράγγιση και υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (µεγαλύτερη από 2%). 

Τα αµµοπηλώδη εδάφη γενικά είναι τα καλύτερα. Ελαφρά αµµώδη εδάφη πλεονεκτούν 

όσον αφορά την πρωιµότητα της παραγωγής. Εδάφη συνεκτικά µε κακή στράγγιση πρέπει 

να αποφεύγονται.  

Η καλλιέργεια των κηπευτικών ευνοείται σε εδάφη ελαφρώς όξινα (pH 6 – 6,5). Η 

καλλιέργεια µπορεί να γίνει µε καλά αποτελέσµατα σε εδάφη ουδέτερα ή ελαφρώς 

αλκαλικά (µέχρι pH 7,5). Εδάφη µε αλκαλική αντίδραση πρέπει να αποφεύγονται.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αλατότητα του εδάφους. Η ανάπτυξη των 

κηπευτικών και οι αποδόσεις τους δεν ευνοούνται σε αλατούχα εδάφη. Η µέγιστη 

αγωγιµότητα που µπορεί να γίνει αποδεκτή είναι 3 mmhos/cm. Εποµένως, σε έδαφος 

στο οποίο καλλιεργούνται κηπευτικά για σειρά καλλιεργητικών περιόδων πρέπει να 

προσεχθεί ιδιαίτερα η αλατότητα του λόγω της συχνής και συνεχούς χρήσης λιπασµάτων, 

όπως και η διαµόρφωση της τιµής του pH αυτού, καθώς αρκετά λιπάσµατα την αυξάνουν.  

Επίσης, η χρησιµοποίηση ακατάλληλου νερού άρδευσης αυξάνει την αλατότητα και το 

pH του εδάφους κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του νερού σε ιόντα νατρίου, 

χλωρίου και ανθρακικών και όξινων ανθρακικών ιόντων αντίστοιχα. Εποµένως, πρέπει να 

υπάρχει περιορισµός στη χρήση νερού άρδευσης το οποίο έχει αγωγιµότητα µεγαλύτερη 

από 0,7 mmhos/cm.  
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

 

Πριν την εγκατάσταση καλλιέργειας θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή της 

τοποθεσίας. Εδάφη τα οποία πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα ευνοήσουν τα 

µέγιστα την καλλιέργεια µειώνοντας ταυτόχρονα πολύ σηµαντικά τις απαιτούµενες 

επεµβάσεις για τις βελτιώσεις που απαιτούνται.  
Για παράδειγµα, βαριά πηλώδη εδάφη πρέπει να αποφεύγονται γιατί στραγγίζουν 

δύσκολα µε αποτέλεσµα τον κακό αερισµό των ριζών και τη µειωµένη απορρόφηση 

θρεπτικών στοιχείων. Επιπλέον, σε αυτά τα εδάφη, όταν συσσωρευτούν άλατα, είναι πολύ 

δύσκολο να ξεπλυθούν λόγω της κακής στράγγισης.  

Για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ή όχι του εδάφους για την εγκατάσταση 

καλλιέργειας κηπευτικών θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις. Κυριότερες 

είναι η σύσταση του εδάφους (περιεκτικότητα σε άργιλο, πηλό και άµµο), το pH, η 

αλατότητα, το ανθρακικό ασβέστιο, η οργανική ουσία, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, 

ο διαθέσιµός φώσφορος και η περιεκτικότητα του εδάφους σε κάλιο, µαγνήσιο και 

ασβέστιο (υδατοδιαλυτές και ανταλλάξιµες µορφές). Η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων 

δίνει την συνολική ικανότητα του εδάφους να συγκρατήσει τα κατιόντα - θρεπτικά 

στοιχεία και είναι ευθέως ανάλογη µε την γονιµότητα του εδάφους.  

Οι αναλύσεις αυτές θα δείξουν αν χρειάζονται επεµβάσεις βελτίωσης του εδάφους 

(τροποποίηση του pH, µείωση της αλατότητας, βελτίωση της στράγγισης, αύξηση της 

συγκράτησης του νερού), και ποια θα είναι η βασική λίπανση (ποσότητα της οργανικής 

ουσίας που πρέπει να ενσωµατωθεί και ποια θρεπτικά στοιχεία και σε τι ποσότητες πρέπει 

να προστεθούν για να αυξηθεί η γονιµότητα του εδάφους) πριν την καλλιέργεια.  

Η ανάλυση του νερού άρδευσης είναι απαραίτητη για να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος 

αύξησης της αλατότητας στο έδαφος µετά από την συχνή χρήση νερού µε αυξηµένη 

συγκέντρωση αλάτων (κυρίως νατρίου).  

Σηµαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις το νερό άρδευσης 

είναι πλούσιο σε ιόντα ασβεστίου, µαγνησίου και καλίου. Η γνώση των συγκεντρώσεων 

αυτών των θρεπτικών στοιχείων στο νερό άρδευσης θα διαφοροποιήσει την ποσότητα των 

λιπασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στην καλλιέργεια (ιδίως σε αυτές που γίνονται 

υδρολιπάνσεις), εξοικονοµώντας έτσι σηµαντικές ποσότητες λιπασµάτων.   

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ – ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 

 

Στην διαδικασία προετοιµασίας του εδάφους θα πρέπει να εντάσσεται µια πολύ 

σηµαντική ενέργεια, η βασική λίπανση. Αυτή συνίσταται στην ενσωµάτωση στο 

έδαφος λιπασµάτων, κυρίως φωσφόρου και καλίου. Επίσης στο έδαφος προστίθεται 

µεγάλη ποσότητα οργανικής ουσίας. 

Αν δεν απαιτείται απολύµανση του εδάφους, η προσθήκη της οργανικής ουσίας και 

των λιπασµάτων της βασικής λίπανσης γίνονται ταυτόχρονα και η ενσωµάτωση τους 

γίνεται µε βαθιά καλλιέργεια του εδάφους.  

Αν απαιτείται απολύµανση του εδάφους, η ενσωµάτωση της οργανικής ουσίας γίνεται 

πριν την απολύµανση και η προσθήκη των λιπασµάτων µετά την απολύµανση, στα 

τελευταία στάδια της προετοιµασίας του εδάφους.  

Τα λιπάσµατα της βασικής λίπανσης πρέπει να ενσωµατωθούν µε καλλιέργεια του 

εδάφους τουλάχιστον µέχρι βάθους τριάντα εκατοστών.  

Με αυτό το σχήµα της προετοιµασίας του εδάφους (που περιλαµβάνει απολύµανση) 

αποφεύγονται οι εκπλύσεις των θρεπτικών στοιχείων της βασικής λίπανσης (νιτρικά ιόντα 

αζώτου, ιόντα βορίου και ιόντα καλίου σε αµµώδη εδάφη). 



Στις περιπτώσεις των διαδοχικών – συνεχόµενων καλλιεργειών κηπευτικών στο ίδιο 

αγροτεµάχιο (ιδίως σε θερµοκήπια) θα πρέπει να διερευνάται η πιθανότητα της αύξησης 

της αλατότητας του εδάφους σε υψηλά επίπεδα.  

Μετά το τέλος της καλλιέργειας και πριν την προετοιµασία του εδάφους για την 

επόµενη, µετράται  η αγωγιµότητα (E.C.) του εδάφους. Αν αυτή βρεθεί µεγαλύτερη από 

3 mmhos/cm, απαιτείται έκπλυση του εδάφους µε µεγάλες ποσότητες του νερού καλής 

ποιότητας, όπως βρόχινο νερό ή νερό µε µικρή αγωγιµότητα (µικρότερη από 0,7 

mmhos/cm). Μετά την έκπλυση, µετράται ξανά η αλατότητα για να διαπιστωθεί η 

αποτελεσµατικότητα της επέµβασης.  

Οι δειγµατοληψίες εδάφους για την ανάλυση αυτού γίνονται πριν την 

προετοιµασία του για την εγκατάσταση της νέας καλλιέργειας. Στην περίπτωση που 

απαιτείται έκπλυση του εδάφους µε νερό, λόγω υψηλής αλατότητας, οι 

δειγµατοληψίες του εδάφους γίνονται µετά την έκπλυση.  

Στις περιπτώσεις που απαιτείται διόρθωση του pH του εδάφους (ουσιαστικά στις 

περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για µείωση αυτού) µπορεί να ενσωµατωθεί στο 

έδαφος θείο. Επίσης µείωση pH του εδάφους επιφέρει η εφαρµογή οργανικής ουσίας στη 

βασική λίπανση και η χρησιµοποίηση αµµωνιακών λιπασµάτων. 

Οι ποσότητες της οργανικής ουσίας και των λιπασµάτων που θα ενσωµατωθούν στο 

έδαφος υπολογίζονται µε βάση κυρίως την ανάλυση του εδάφους και τις απαιτήσεις της 

καλλιέργειας.  

 

Οργανική ουσία 

Με την προσθήκη οργανικής ουσίας στο έδαφος αυξάνεται το πορώδες του εδάφους 

και ο αερισµός των ριζών (σε βαριά συνεκτικά εδάφη), η ικανότητα συγκράτησης νερού 

(σε αµµώδη εδάφη), η ικανότητα ανταλλαγής ιόντων, η περιεκτικότητα σε χουµικούς 

παράγοντες και η διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων, η ωφέλιµη µικροβιακή 

δραστηριότητα στο έδαφος.  

Για την αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος µπορούν να χρησιµοποιηθούν υλικά 

όπως η ζωική κοπριά, τα στέµφυλα οινοποιείων, τα φύλλα ελιάς από τα ελαιουργεία, τα 

υπολείµµατα των εκκοκκιστηρίων βάµβακος, τα υπολείµµατα της καλλιέργειας 

µανιταριών και άλλες οργανικές ύλες (ενδεικτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 3-6 τόνοι 

ζωικής κοπριάς και 3-5 τόνοι στέµφυλων ανά στρέµµα). 

Στις περιπτώσεις όπου η φύτευση θα γίνει σε σύντοµο, σχετικά, χρονικό διάστηµα από 

την προετοιµασία του εδάφους, τα οργανικά υλικά πρέπει να είναι βιοσταθεροποιηµένα 

(composts) γιαυτό πρέπει να είναι γνωστές οι ιδιότητες του υλικού που θα 

χρησιµοποιηθεί (όσον αφορά τον βαθµό ωριµότητας και την περιεκτικότητα σε 

θρεπτικά στοιχεία) έτσι ώστε οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που αυτή 

συνεισφέρει να αφαιρούνται από τις ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που θα 

προστεθούν µε την µορφή των λιπασµάτων της βασικής λίπανσης.  

 

Λιπάσµατα 

Οι ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που προστίθενται στο έδαφος κατά την βασική 

λίπανση καθορίζονται µε βάση: 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του εδάφους 

Τις απαιτήσεις του φυτικού είδους καθώς και της ποικιλίας που θα καλλιεργηθεί 

Τον τρόπο και τη συχνότητα εφαρµογής επιφανειακής λίπανσης 

Την αναµενόµενη διάρκεια της καλλιέργειας 

Στη βασική λίπανση ενσωµατώνονται στο έδαφος άζωτο, φώσφορος και κάλιο. Η 

προσθήκη ασβεστίου, µαγνησίου και ιχνοστοιχείων θα γίνει µόνο σε κάποιες ειδικές 

περιπτώσεις (π.χ. αν διαπιστωθεί έλλειψη µε την ανάλυση εδάφους). 



Άζωτο 

Οι ποσότητες αζώτου που προστίθενται στη βασική λίπανση είναι µικρές για να 

υποστηριχθεί η αρχική ανάπτυξη των φυτών. Σχεδόν το σύνολο του αζώτου που 

απαιτείται προστίθεται µε τις επιφανειακές λιπάνσεις.  

Οι λόγοι που επιβάλουν αυτή την πρακτική είναι ο κίνδυνος έκπλυσης του αζώτου 

µε τα ποτίσµατα ή το νερό της βροχής και η αποφυγή υψηλής αλατότητας στα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης των φυτών.  

Εάν η ανάλυση του εδάφους δείξει ότι η συγκέντρωση του νιτρικού αζώτου είναι 

µεγαλύτερη των 40 ppm, λόγω της συσσώρευσης νιτρικών από τις προηγούµενες 

καλλιέργειες κηπευτικών (ιδίως στα θερµοκήπια) ή της ενσωµάτωση οργανικής ουσίας, 

δεν απαιτείται εφαρµογή αζώτου στη βασική λίπανση. 

 

Φώσφορος 

Οι ποσότητες των φωσφορικών λιπασµάτων (απλά ή τριπλά υπερφωσφορικά), οι 

οποίες προκύπτουν από την ανάλυση εδάφους, προστίθενται µε τη βασική λίπανση, για να 

καλύψουν τις απαιτήσεις των φυτών σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. 

 

Κάλιο 

Αν στη διάρκεια της καλλιέργειας γίνεται τακτικά υδρολίπανση, η ποσότητα καλίου 

που προστίθεται στη βασική λίπανση είναι ανάλογα µειωµένη, ή µπορεί και να 

παραλείπεται τελείως όταν το έδαφος έχει αρκετά αποθέµατα καλίου από προηγούµενες 

καλλιέργειες (περιεκτικότητα εδάφους σε ανταλλάξιµο κάλιο > 250 ppm). 
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                                                                                                        α.α. 

                                                                               

                                                                                          Χαράλαµπος Συµινής  

                                                                                          ∆ρ Γεωπόνος, Μ.∆.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Τα τεχνικά και ενηµερωτικά δελτία του Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κρήτης αφορούν 

θέµατα της αρµοδιότητας του και αποστέλλονται µε ηλεκτρονική αλληλογραφία για 

την ενηµέρωση των αγροτών.  

Επίσης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων  (www.minagric.gr). 


