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την κίνηση και αποθήκευση του νερού, την εδαφική
θερμοκρασία, τη διείσδυση των ριζών και την
ανάπτυξή τους, την ανακύκλωση των θρεπτικών
στοιχείων και την αντίσταση στην υποβάθμιση και τη
διάβρωση του εδάφους. Προκειμένου να εκτιμηθεί η
εδαφική δομή και σταθερότητα, το έδαφος πρέπει να
είναι υγρό. Ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Μεθοδολογία εκτίμησης της
ποιότητας των εδαφών
Η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτιμά ταχέως τις
επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων αειφορικών
γεωργικών πρακτικών διαχείρισης της γης, όπως
περιγράφονται στον ‘Οδηγό Καλών Πρακτικών’ με
τις εξής τέσσερις (4) βασικές ιδιότητες της ποιότητας
των εδαφών: 1. Εδαφική δομή και συνεκτικότητα, 2.
Εδαφική σταθερότητα συσσωματωμάτων, 3. Εδαφικό
χρώμα και 4. Πυκνότητα γαιοσκωλήκων.

// Μετακίνησε πρώτα τα ανώτερα 0-5 εκ. επιφανειακού
εδάφους, το οποίο περιέχει πυκνό και συμπαγές
σύστημα ριζών, χωρίς να διαταράξεις το έδαφος. Στη
συνέχεια απόσπασε έναν κύβο 20 εκ. εδάφους με
ένα μαχαίρι και ένα πατητό φτυάρι.

Η μεθοδολογία εφαρμόζεται και σε αγροτεμάχια, στα
οποία ακολουθούνται οι συνήθεις καλλιεργητικές
τεχνικές, με σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων και την εμφανέστερη ανάδειξη των
διαφορών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών
που διαφοροποιούνται μόνο στην εφαρμοζόμενη
καλλιεργητική πρακτική.

// Ρίξε τον κύβο του εδάφους από ύψος ενός μέτρου
(ύψος της μέσης σου) τρεις φορές κατά μέγιστο επάνω
σε ένα πλαστικό φύλλο. Εάν μεγάλα συσσωματώματα
διαχωρίζονται μετά την πρώτη ή τη δεύτερη πτώση,
ρίξε αυτά τα συσσωματώματα μεμονωμένα ξανά, μια
ή δύο φορές. Να μην ρίξετε οποιοδήποτε τεμάχιο
εδάφους περισσότερες από τρεις φορές.
// Διαχώρισε τα μεγαλύτερα συσσωματώματα στο ένα
άκρο και τα μικρότερα στο άλλο άκρο του πλαστικού
φύλλου.

1.1 Εδαφική δομή και συνεκτικότητα
Η καλή εδαφική δομή είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την ομαλή ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η
ιδιότητα αυτή επηρεάζει τον αερισμό του εδάφους
και την ανταλλαγή των αερίων με την ατμόσφαιρα,

// Σύγκρινε τη σχηματιζόμενη κατανομή των
συσσωματωμάτων με τα τρία σχέδια της Εικόνας 1
και βαθμονόμησε.

Καλή κατάσταση,
Βαθμολογία 3

Μέτρια κατάσταση,
Βαθμολογία 2

Κακή κατάσταση,
Βαθμολογία 1

Καλή κατάσταση με μικρά
συσσωματώματα
χωρίς μεγάλα
συσσωματώματα

Το έδαφος περιέχει σημαντικό ποσοστό με μεγάλα
και μικρά συσσωματώματα
και θρυμματισμένα λεπτά

Επικρατούν στο έδαφος
ιδιαίτερα μεγάλα, πολύ
συνεκτικά και πολύ μικρά
συσσωματώματα

Εικόνα 1. Οπτική βαθμονόμηση εδαφικής δομής και συνεκτικότητας
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1.2 Εδαφική σταθερότητα

1.3 Εδαφικό χρώμα

Η ιδιότητα αυτή του εδάφους υποδεικνύει πόσο
καλά το έδαφος μπορεί να διατηρήσει τη δομή του
όταν υγραίνεται απότομα, έτσι ώστε να μπορεί
να τροφοδοτεί με νερό και αέρα τα φυτά και τους
εδαφικούς οργανισμούς. Ακολούθησε τις παρακάτω
οδηγίες για την εκτίμηση της εδαφικής σταθερότητας:

Το εδαφικό χρώμα μπορεί να παρέχει εμμέσως
πληροφορίες για την περιεκτικότητα του εδάφους σε
οργανική ουσία. Ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες
για την εκτίμηση του εδαφικού χρώματος:

// Επίλεξε τρία αερο-ξηραθέντα συσσωματώματα
εδάφους, διαμέτρου 4-6 εκ.

// Επίλεξε ένα συσσωμάτωμα εδάφους, διαμέτρου

// Τοποθέτησε πλέγμα διαμέτρου 1 εκ. σε ένα βάζο
500 κυβικών εκατοστών και γέμισέ το με νερό.

4-6 εκ.

// Τοποθέτησε τα εδαφικά συσσωματώματα στο
πλέγμα.

// Χρησιμοποίησε τα τρία σχέδια της Εικόνας
3, αναγνώρισε σε ποιο έδαφος είναι πιο κοντά

// Παρατήρησε την πτώση των εδαφικών τεμαχιδίων
στο νερό για 5-20 λεπτά της ώρας.

χρωματικά και δώσε ανάλογα το βαθμό 1, 2 ή 3. Τα
σχέδια της Εικόνας 3 υποδεικνύουν την τάση και όχι

// Εκτίμησε την κλάση σταθερότητας του εδάφους,
συγκρίνοντας το εξεταζόμενο έδαφος με την Εικόνα
2.

το απόλυτο χρώμα του εδάφους.

Καλή κατάσταση,
Βαθμολογία 3

Μέτρια κατάσταση,
Βαθμολογία 2

Κακή κατάσταση,
Βαθμολογία 1

Καμία αλλαγή, νερό καθαρό

Τα συσσωματώματα
διασπώνται αλλά μερικά
παραμένουν αμετάβλητα
στο πλέγμα

Τα συσσωματώματα
διασπώνται ολοκληρωτικά
σε τεμαχίδια μεγέθους
άμμου

Εικόνα 2. Εδάφη με μεγάλο ποσοστό οργανικής ύλης, τα οποία δεν αποδομούνται (διασπώνται) όταν
υγραίνονται. Το έδαφος δεξιά είναι πολύ πιθανόν να σχηματίσει κρούστα μετά από μια έντονη βροχόπτωση.
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Καλή κατάσταση,
Βαθμολογία 3

Μέτρια κατάσταση,
Βαθμολογία 2

Κακή κατάσταση,
Βαθμολογία 1

Σκοτεινό επιφανειακό έδαφος
το οποίο είναι ελαφρώς
διαφορετικό από το έδαφος
σε ακαλλιέργητη περιοχή

Το χρώμα του επιφανειακού
εδάφους είναι ανοικτότερο
από το ακαλλιέργητο αλλά
όχι με πολύ έντονη διαφορά

Το χρώμα του επιφανειακού
εδάφους είναι σημαντικά
ανοικτότερο συγκρινόμενο
με το ακαλλιέργητο

Εικόνα 3.Οπτική βαθμονόμηση εδαφικού χρώματος

1.4 Πυκνότητα γαιοσκωλήκων
// Επίλεξε μια αντιπροσωπευτική επιφάνεια εδάφους.

Οι γαιοσκώληκες αποτελούν έναν αξιόπιστο δείκτη
βιολογικής «υγείας» και κατάστασης του εδάφους,
διότι η πυκνότητα του πληθυσμού και τα είδη των
γαιοσκωλήκων επηρεάζονται από τις εδαφικές
ιδιότητες και τις πρακτικές διαχείρισης της γης.

// Απομάκρυνε τα φυτά και τα φυτικά υπολείμματα
που υπάρχουν στην επιφάνεια δειγματοληψίας.
// Τοποθέτησε ένα πλαίσιο (διάστασης 25 εκ. x 25 εκ.)
στο έδαφος.

Με την προτεινόμενη μέθοδο, εφαρμόζουμε διάλυμα
μουστάρδας με νερό στο έδαφος, επιτρέποντας να
διέλθει μέσα στο εδαφικό σώμα. Το διάλυμα της
μουστάρδας ερεθίζει το δέρμα των γαιοσκωλήκων
και, προκείμενου να το αποφύγουν, βγαίνουν
στην επιφάνεια του εδάφους και είναι δυνατόν να
καταμετρηθούν.

// Ρίξε αργά το μισό διάλυμα της μουστάρδας στη
θέση δειγματοληψίας.
// Σε χρονική περίοδο 5 λεπτών, σύλλεξε οποιοδήποτε
γαιοσκώληκα εξέρχεται στην επιφάνεια και περίμενε,
μέχρι όλοι οι γαιοσκώληκες να εξέλθουν.

Παρασκευή του διαλύματος μουστάρδας:
Για την παρασκευή του διαλύματος, ανάμειξε 2 λίτρα
νερού με 20 γραμμάρια μουστάρδας σε σκόνη.
Ανάμειξε καλά το διάλυμα μουστάρδας για την
αποφυγή δημιουργίας ιζήματος στον πυθμένα του
δοχείου. Μια ποσότητα διαλύματος 2 λίτρων είναι
αρκετή για τη δειγματοληψία σε μια θέση η οποία
αντιστοιχεί σε 25 x 25 εκ. εδαφικής επιφάνειας.
Ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες για την
καταμέτρηση των γαιοσκωλήκων:

// Μετά από 5 λεπτά, ρίξε το υπόλοιπο διάλυμα
της μουστάρδας στη θέση δειγματοληψίας και
περίμενε άλλα 5 λεπτά για τη συλλογή και άλλων
γαιοσκωλήκων.
// Επειδή οι γαιοσκώληκες θα προσπαθούν να
ξεφύγουν, τοποθέτησέ τους σε ένα δίσκο, μέχρι την
ολοκλήρωση της μέτρησης.
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Εικόνα 4. Συλλογή γαιοσκωλήκων (αριστερά) και ένα παράδειγμα μουστάρδας (δεξιά)

Η προτεινόμενη τεχνική συλλογής γαιοσκωλήκων
παρουσιάζει καλά αποτελέσματα για όλους τους
γαιοσκώληκες, μόνο όταν είναι ενεργοί. Εάν οι
καιρικές συνθήκες την προηγούμενη εβδομάδα από
τη δειγματοληψία χαρακτηρίζονται από ξηρασία
και πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, οι
γαιοσκώληκες δεν ανταποκρίνονται. Σε αντίθεση, με
μέτρια θερμοκρασία αέρος και μετά από πρόσφατη
βροχόπτωση, είναι πιθανότερο οι γαιοσκώληκες να
είναι ενεργοί και να ανταποκριθούν στη χρήση του

διαλύματος μουστάρδας. Μια εξαίρεση αποτελεί η
περίπτωση που ένα έδαφος είναι πολύ συμπαγές
ή έχει κακή δομή και το διάλυμα δεν διαχέεται
ομοιόμορφα στο έδαφος, με αποτέλεσμα οι
γαιοσκώληκες να μην ανταποκρίνονται, επειδή το
διάλυμα δεν τους διαβρέχει.
Βαθμονόμηση: Η βαθμονόμηση τις πυκνότητας των
γαιοσκωλήκων γίνεται με τη χρήση του Πίνακα 1.

Αριθμός γαιοσκωλήκων σε εδαφικό
όγκο 8000 κυβικών εκατοστών

Βαθμονόμηση

Αριθμός > 8

Καλή κατάσταση, βαθμολογία 3

Αριθμός 4-8

Μέτρια κατάσταση, βαθμολογία 2

Αριθμός <4

Κακή κατάσταση, βαθμολογία 1

Πίνακας 1. Οπτική βαθμονόμηση πυκνότητας γαιοσκωλήκων
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2. Αξιολόγηση της συνολικής
ποιότητας του εδάφους
Η εκτίμηση της συνολικής ποιότητας του εδάφους
πραγματοποιείται συνδυάζοντας τους παραπάνω
επιμέρους δείκτες σε ένα σύνθετο δείκτη που
προκύπτει από το άθροισμα των τιμών βαθμονόμησης
των επιμέρους δεικτών, ως ακολούθως:
[1] Άθροισμα επιμέρους δεικτών μικρότερο του 6,
τότε ποιότητα εδάφους κακή.
[2] Άθροισμα επιμέρους δεικτών μεταξύ 6 και 9, τότε
ποιότητα εδάφους μέτρια.
[3] Άθροισμα επιμέρους δεικτών μεγαλύτερο του 9,
τότε ποιότητα εδάφους καλή.

Παράδειγμα
Εδαφική δομή και συνεκτικότητα, βαθμονόμηση 2.
Εδαφική σταθερότητα συσσωματωμάτων,
βαθμονόμηση 3.
Εδαφικό χρώμα, βαθμονόμηση 2.
Πυκνότητα γαιοσκωλήκων, βαθμονόμηση 2.
Το άθροισμα αυτών είναι 9, συνεπώς η ποιότητα
εδάφους χαρακτηρίζεται ως μέτρια.
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3. Γενικές οδηγίες αξιολόγησης 4. Υλικά απαραίτητα για τις
της ποιότητας του εδάφους
μετρήσεις
Προκειμένου να γίνει η εκτίμηση της ποιότητας

// Ένα μαχαίρι για τον αποχωρισμό του εδάφους.

του εδάφους και η μεταβολή αυτής, προτείνεται
να χρησιμοποιηθεί αγροτεμάχιο, στο οποίο έχει

// Ένα πατητό φτυάρι για την κοπή και αποχωρισμό

εφαρμοσθεί η ορθή πρακτική διαχείρισης (ΑΟΠΔ)

του εδάφους.

ή η νέα καλλιεργητική τεχνική τουλάχιστον για 3
έτη, και να συγκριθεί με παραπλήσιο αγροτεμάχιο

// Ένα πλαστικό φύλλο, διαστάσεων περίπου 75x50

(μάρτυρας), στο οποίο εφαρμόζεται η κλασική

εκ., για το άπλωμα του κύβου του εδάφους κατά την

καλλιεργητική τεχνική.

πτώση και την διασπορά.

Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται την ίδια περίοδο,

// Ένα πλέγμα μεταλλικό ή πλαστικό, διαστάσεως

όταν το έδαφος δεν είναι πολύ υγρό ή πολύ ξηρό,

ενός τετραγωνικού εκατοστού, και ένα βάζο γυάλινο

σε χρονικό διάστημα 1-3 ημερών, για να έχουμε

με ανοικτό στόμιο, χωρητικότητας περίπου 500

συγκρίσιμες καιρικές συνθήκες.

κυβικών εκατοστών.

Προκειμένου να γίνει ο καλύτερος προσδιορισμός της

// Διάλυμα μουστάρδας με νερό: σε 2 λίτρα νερού

ποιότητας του εδάφους, συστήνεται να εφαρμοσθούν

προσθέτουμε 20 γραμμάρια μουστάρδας σε σκόνη.

τρεις επαναλήψεις για κάθε αγροτεμάχιο και για κάθε
καλλιεργητική πρακτική. Η επιφάνεια κάθε θέσης

// Το παρόν εγχειρίδιο με έγχρωμες εικόνες για την

επανάληψης ορίζεται σε ένα τετραγωνικό μέτρο.

οπτική αναγνώριση των εδαφικών ιδιοτήτων.

Όσον αφορά την καλλιέργεια σε ένα αγροτεμάχιο,
εξετάζουμε την επικρατούσα την τελευταία πενταετία.
Δηλαδή, στην περίπτωση που ένα αγροτεμάχιο την
τελευταία πενταετία καλλιεργήθηκε δυο έτη με σιτηρά
και τρία έτη με ψυχανθή, θεωρούμε ότι επικρατέστερη
καλλιέργεια του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου είναι τα
ψυχανθή.
Όσον αφορά την καλλιέργεια των συγκρινόμενων
αγροτεμαχίων, συστήνεται να είναι ή ίδια, δηλαδή
σιτηρά ή ψυχανθή ή πολυετή. Λόγω όμως του γεγονότος ότι πολλές φορές επιθυμούμε να συγκρίνουμε
αγροτεμάχια που έχουν εγκατεστημένες διαφορετικές
καλλιέργειες, θα πρέπει να προσέξουμε (με τη
βοήθεια του τοπικού γεωπόνου) τα καλλιεργούμενα
φυτά των συγκρινόμενων αγροτεμαχίων να ανήκουν
βοτανικά στην ίδια οικογένεια τουλάχιστον, δηλαδή
κριθάρι με σιτάρι, βίκος με φασόλια, κοκ.
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
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