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ςυνεπϊσ, ότι αυτή η Πτυχιακή Εργαςία προετοιμάςτηκε και ολοκληρϊθηκε από εμζνα προςωπικά 

και αποκλειςτικά και ότι, αναλαμβάνω πλήρωσ όλεσ τισ ςυνζπειεσ του νόμου ςτην περίπτωςη κατά 
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λογοκλοπήσ άλλησ πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Ζ απμαλφµελε παξαγσγή ησλ ηξνθίµσλ ζηελ ζπκβαηηθή γεσξγία μεπεξλά ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζµνχ. Οη απνδφζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ θαιιηεξγνχµελσλ εηδψλ 

έρνπλ απμεζεί. Οη ηηµέο πνιιψλ πξντφλησλ µεηψλνληαη. Δάλ ε θαιιηεξγήζηµε 

επηθάλεηα ηεο γεο θαιιηεξγεζεί µε εληαηηθφ ξπζµφ ηα αγαζά ζα πεξηζζεχνπλ θαηά 

πνιχ. Ζ ρξήζε ηεο ζπµβαηηθήο γεσξγίαο ζηνρεχεη ζηε µεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

θαη ζηε µεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία είλαη ε κνξθή γεσξγίαο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αεηθφξν 

θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνµηθή επεµεξία, ειαρηζηνπνηψληαο ηε ρξήζε 

ησλ εμσηεξηθψλ εηζξνψλ, µεγηζηνπνηψληαο ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηµσλ πφξσλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ αγξννηθνζπζηήµαηνο θαη ρξεζηµνπνηψληαο ηελ αγνξά γηα ηελ 

αληηζηάζµηζε ησλ εμσηεξηθψλ δαπαλψλ. Μ‟ απηή ηε µνξθή, ε βηνινγηθή γεσξγία 

πεξηιαµβάλεη ηνπο ζεµειηψδεηο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο θαη απνηειεί έλα 

αεηθφξν ζχζηεµα, ην νπνίν έρεη ζεηηθή επίδξαζε ηφζν ζην πεξηβάιινλ, φζν θαη ζηελ 

θνηλσλία. Ζ παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ απμάλεη ζπλερψο ζε 

φιεο ηηο Υψξεο ηνπ θφζµνπ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λ΄ αλαπηχμεη έλα ηνκέα ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο ηελ βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηα, ε νπνία ζπκβάιιεη, ζηελ 

παξαγσγή ζηαθπιηψλ θαη θξαζηψλ ρσξίο ππνιείκκαηα απφ παξαζθεπάζκαηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ θαη ησλ άιισλ ερζξψλ ηνπ 

ακπειηνχ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

  

ΑΜΠΔΛΟ – ΚΛΑΙΚΗ ΓΔΧΡΓΙΑ 

 

 

Δηθόλα 1. Ακπέιη πνηθηιία Cabernet Sauvignon  

Φωηογραθία από ηολ δηθό κοσ βηοιογηθό ακπειώλα ζηε Βοηωηία 

 

1.1. Ιζηνξία ηεο ακπέινπ  

 

Ζ θαηαγσγή ηνπ ακπειηνχ σο θπηνχ, είλαη παιαηφηεξε ηνπ αλζξψπνπ. Παξά 

ηα πνιπάξηζκα επξήκαηα, ηηο αλαθνξέο ζηα θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, ηηο 

παξαζηάζεηο ησλ αγγείσλ θαη ηηο άιιεο καξηπξίεο, δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε κε 

βεβαηφηεηα φηη ε ηζηνξία ηνπ ακπειηνχ έρεη γξαθηεί πιήξσο. Πξηλ αθφκε ηε κεγάιε 

πεξίνδν ησλ παγεηψλσλ, φπσο καξηπξνχλ επξχκαηα, ππήξραλ ακπέιηα αθφκε θαη 

ζηηο πνιηθέο πεξηνρέο. Καηά ηελ πεξίνδν ησλ παγεηψλσλ ην ακπέιη άξρηζε λα 

εθηνπίδεηαη απφ ηηο βφξεηεο κε ςπρξφ θιίκα πεξηνρέο, θαη ε αλάπηπμή ηνπ 

πεξηνξίζηεθε ζ‟ απηέο κε εχθξαην θιίκα θαηάιιειεο θιηκαηνινγηθά, θπξίσο ζηελ 
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πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ, πνπ ζεσξείηαη θαη ε παηξίδα ηνπ, αιιά επίζεο θαη ζηε 

Μεζνπνηακία. Ο Καχθαζνο, ε Μεζνπνηακία θαη ε αξραία Αίγππηνο πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ νη θνηηίδεο ηεο ακπεινπξγίαο θαη, θπζηθά, νη παηξίδεο ηνπ θξαζηνχ. 

(Πνιπξάθεο, 2003; Κνχζνπιαο, 1995; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000) 

Όζν γηα ην θξαζί ε ηζηνξία ηνπ κπιέθεηαη αλαληίξξεηα κ' απηήλ ηνπ 

αλζξψπνπ. Οη επηζηήκνλεο δέρνληαη φηη ν πνιηηηζκφο αξρίδεη απφ ηελ επνρή πνπ ν 

άλζξσπνο έπαςε λα δεη λνκαδηθή δσή θαη θαιιηέξγεζε ηε γε. Θα ήηαλ επίζεο ζσζηφ, 

λα ππνζέζνπκε φηη ην πέξαζκα απφ ηε λνκαδηθή δσή ζηνλ πνιηηηζκφ άξρηζε φηαλ νη 

πξψηνη θαιιηεξγεηέο "δνχιεςαλ" ην ακπέιη. Δπεηδή είλαη απ' ηα είδε ηνπ θπηηθνχ 

βαζηιείνπ, πνπ ρξεηάδεηαη αξθεηά ρξφληα γηα λα απνδψζεη θαξπνχο, ην ακπέιη έδεζε 

ηνπο πξψελ λνκάδεο κε ηε γε. Γελ γλσξίδνπκε φκσο ζε πνηά ηζηνξηθή ζηηγκή 

"θηηάρηεθε" θαη άξρηζε λα θαηαλαιψλεηαη ην θξαζί. Γίγαξηα (ζπφξνη) ζηαθπιηψλ πνπ 

βξέζεθαλ κέζα ζηηο ζπειηέο ησλ πξντζηνξηθψλ αλζξψπσλ καο νδεγνχλ ζηελ 

ππφζεζε φηη ην θξαζί ίζσο λα είλαη πην παιηφ απφ ηελ "Ηζηνξία". Οη γξαπηέο 

αλαθνξέο ησλ ιαψλ ηνπ Καπθάζνπ, ηεο Μεζνπνηακίαο, ηεο Αηγχπηνπ θαη αξγφηεξα 

ησλ αξραίσλ Διιήλσλ αλαθέξνληαη ζην θξαζί θαη ην ζπλδένπλ κε ηνπο ζενχο. Οη 

ξίδεο ηεο γέλλεζεο ηνπ ράλνληαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ ηνπιάρηζηνλ 5.000 ρξφληα απφ 

ζήκεξα. (Πνιπξάθεο, 2003; Κνχζνπιαο, 1995; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000) 

ηελ Διιάδα δελ είλαη αθξηβψο γλσζηφ πφηε άξρηζε ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

ακπειηνχ, ίζσο γχξσ ζην 15ν αηψλα π.Υ. Γελ ππάξρεη επίζεο ζπκθσλία γηα ην πνηφ 

δξφκν αθνινχζεζε γηα λα θηάζεη ζηελ παηξίδα καο. Άιινη ιέλε φηη ήξζε απφ ηε 

Φνηλίθε κέζσ Κξήηεο ζηε Νάμν θαη χζηεξα ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Άιινη δίλνπλ 

ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηελ Αηησιία θαη άιινη ζηε Θξάθε. Δίηε απφ ηνλ έλα δξφκν είηε 

απφ ηνλ άιιν, ε ακπεινθαιιηέξγεηα εμαπιψζεθε γξήγνξα ζ' νιφθιεξε ηελ Διιάδα 

θαη θαηέθηεζε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ, πξάγκα πνπ καξηπξνχλ 

θαη ηα πνιπάξηζκα λνκίζκαηα κε απεηθνλίζεηο ζηαθπιηψλ. Όπνηνο ινηπφλ θαη αλ ήηαλ 

ν δξφκνο, ην θξαζί είρε ζπνπδαία ζέζε ζηε δσή ηεο αξραίαο Διιάδαο ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ ν Γηφλπζνο, ζεφο ηεο άγξηαο βιάζηεζεο ζηελ αξρή, λα ζπλδεζεί ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κε ην επινγεκέλν πξντφλ ηνπ ζηαθπιηνχ.  

Οη κεγαιχηεξνη νηλνπνηνί ππήξμαλ νη Έιιελεο, απφ ηελ επνρή πνπ ην αλήζπρν 

εκπνξηθφ πλεχκα ηνπο έθεξε ζ‟ επαθή κε ηνπο Αηγχπηηνπο θαη ηνπο Φνίληθεο απφ 

ηνπο νπνίνπο πήξαλ ηελ ηέρλε ηνπ θξαζηνχ. H κεηαθίλεζε ηνπο γηα εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο, θαη ε δεκηνπξγία απνηθηψλ ζηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ έβαιε ηηο ξίδεο ηεο 
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ζχγρξνλεο ακπεινπξγίαο θαη έθαλε ην θξαζί γλσζηφ ζε νιφθιεξε ηελ Νφηηα 

Δπξψπε.  

 

 

1.2. Ακπειννηληθέο πεξηνρέο 

 

Σν θξαζί απφ πάληα έραηξε εθηίκεζεο ζ‟ φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, έηζη ην 

ακπέιη θαιιηεξγήζεθε παληνχ, φπνπ ην θιίκα ην επέηξεπε, πιάη ζ‟ άιιεο 

θαιιηέξγεηεο θαη ζπκπιήξσλε ηελ νηθηαθή νηθνλνκία, ελψ ππήξμαλ θαη πεξηνρέο φπνπ 

ήηαλ ην θχξην εηζφδεκα (Πνιπξάθεο, 2003; Κνχζνπιαο, 1995; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 

2000) 

Ζ άκπεινο κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ζηα μεξά θαη θησρά εδάθε γη' απηφ 

επεθηάζεθε ζ' φιε ηελ Διιάδα. Ζ ζπξξίθλσζε φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

αγξνηηθήο ηάμεο έθεξε θαη ηελ κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ κε ακπέιη εθηάζεσλ. 

Κπξίσο απηφ παξαηεξήζεθε ζηα νξεηλά θαη άγνλα κέξε, ηα νπνία ήηαλ ηα πξψηα 

εγθαηαιείθηεθαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπο.  

Σν θξαζί πνπ παξάγεηαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ ηφπν (θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο), ηελ πνηθηιία θαη ην έδαθνο, έηζη ε πνηθηιία Ξηλφκαπξν ζην Ακχληαην δίλεη 

εξπζξσπά (ξνδέ) θξαζηά ελψ ζηελ Νάνπζα έρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά αθνχ 

παξάγεη ξνδέ θαη εξπζξά θξαζηά, κε άιιν ραξαθηήξα, παξ' φιν πνπ πξφθεηηαη γηα ηελ 

ίδηα πνηθηιία, παξ' φιν πνπ θαη νη δπν ακπειψλεο αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ 

Μαθεδνλία (Πνιπξάθεο, 2003; Κνχζνπιαο, 1995; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000). 

χκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο ηα δηακεξίζκαηα απηά είλαη 

(Πνιπξάθεο, 2003; Κνχζνπιαο, 1995; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000):  

 Πεινπφλλεζνο 

Πνηθηιίεο: Αγησξγίηηθν, Κνξηλζηαθή (ζηαθίδα), Μνζράην ιεπθφ, Μνζρνθίιεξν, 

Ρεθφζθν, Ρνδίηεο, νπιηαλίλα (ζηαθίδα).  

 Κξήηε 

Πνηθηιίεο: Βειάλα, Κνηζηθάιη, Ληάηηθν, Μαληειαξηά, Ρσκέτθν.  

 ηεξεά Διιάδα & Δχβνηα 

Πνηθηιίεο: αββαηηαλφ.  
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 Μαθεδνλία & Θξάθε 

Πνηθηιίεο: Αζχξηηθν, Αζήξη, Ρνδίηεο, Λεκληφ, Ξηλφκαπξν, Νεγθφζθα, Cabernet 

Sauvignon,  Cabernet Franc.  

 Θεζζαιία 

Πνηθηιίεο: Κξαζάην, Μαχξν Μεζεληθφια, Μνζράην Ακβνχξγνπ, Μπαηίθη, 

Ξηλφκαπξν, ηαπξσηφ.  

 Νεζηά Ηνλίνπ Πειάγνπο 

Πνηθηιίεο: Βεξηδακί, Μαπξνδάθλε, Μνζράην ιεπθφ,  Ρνκπφιια.  

 Νεζηά Αηγαίνπ Πειάγνπο 

Πνηθηιίεο: Ατδάλη, Αζχξηηθν, Ληκληφ, Μαληειαξηά, Μνλεκβαζία, Μνζράην 

Αιεμαλδξείαο.  

 Γσδεθάλεζα 

Πνηθηιίεο: Αζήξη, Μαληειαξηά, Μνζράην ιεπθφ.  

 Ήπεηξνο  

Πνηθηιίεο: Νηεκπίλα, Cabernet Sauvignon 

(Πνιπξάθεο, 2003; Κνχζνπιαο, 1995; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000) 

 

 

1.3. Ακπειώλαο - Καιιηέξγεηα  

 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ είλαη εληαηηθή εθκεηάιιεπζε καθξάο δηαξθείαο, 

30-50 ρξφλσλ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ην θπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Απαηηεί κεγάιεο επελδχζεηο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο θαη ε είζνδνο ζηελ παξαγσγή 

αξρίδεη αξθεηά ρξφληα κεηά ην ζρεδηαζκφ θαη εγθαηάζηαζε ηεο. Σπρφλ ζθάικαηα 

θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ακπειψλα ζηηγκαηίδνπλ φιε ηελ κεηέπεηηα παξαγσγηθή 

δσή ηνπ (ρακειή πνηφηεηα θαη κηθξφηεξεο απνδφζεηο) θαη επηβαξχλνπλ ηνλ παξαγσγφ 

νηθνλνκηθά, απμάλνληαο έηζη ην θφζηνο παξαγσγήο. Άξα, ε εγθαηάζηαζε ελφο 

επηηπρεκέλνπ ακπειψλα απαηηεί ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ (Κνχζνπιαο, 2002; 

ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000). 
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1.3.1. Δδαθνθιηκαηηθέο απαηηήζεηο ακπειηνύ 

 

Σν ακπέιη αλαπηχζζεηαη θαιχηεξα ζε εδάθε κέηξηαο ζχζηαζεο ζηα νπνία ην 

ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ πξέκλσλ βξίζθεη επλντθέο ζπλζήθεο αεξηζκνχ, πγξαζίαο θαη 

ζεξκνθξαζίαο. Οη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο δίλνπλ πξντφληα πνηφηεηαο ζε εδάθε 

ειαθξά, βαζηά, πγξά θαη κέηξηαο γνληκφηεηαο επεηδή ζηα πνιχ γφληκα κπνξεί λα 

κεησζεί ε θαξπφδεζε θαη λα νςηκίζεη ε παξαγσγή ιφγσ ηεο απμεκέλεο δσεξφηεηαο. 

Οη πεξηζζφηεξνη παξαγσγηθνί ακπειψλεο, ζηε ρψξα καο, βξίζθνληαη ζε 

πςφκεηξν 300-650 κέηξσλ. Σν ακπέιη επδνθηκεί ζε θιίκα πεξηνρψλ κε ζεξκφ 

θαινθαίξη ρσξίο βξνρνπηψζεηο, άλνημε θαη θζηλφπσξν ρσξίο παγεηφ θαη ήπην 

ρεηκψλα. Σηο ζεξκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θιίκαηνο κηαο πεξηνρήο ηηο πξνζδηνξίδεη ην 

πςφκεηξν. Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο 

είλαη ε δνκή θαη ε ζχζηαζε, ην ρξψκα, ην βάζνο , ε πγξαζία, ε ζεξκνθξαζία , ην pH 

θαη ε γνληκφηεηα ηνπ θαη ζεκαληηθφηεξνη θιηκαηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία (Κνχζνπιαο, 2002; 

ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000). 

 Γνκή θαη ζύζηαζε εδάθνπο. Όζν αθνξά ηε δνκή θαη ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, 

ηα ακκψδε εδάθε δίλνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή πξψηκε παξαγσγή, αξθεί λα κελ 

ζηεξνχληαη ηελ απαηηνχκελε πγξαζία. Σα αξγηιψδε εδάθε πξνθαινχλ 

νςίκηζε ηεο παξαγσγήο θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο. Σα αζβεζηνχρα 

εμαζθαιίδνπλ πξψηκε παξαγσγή πνιχ θαιήο πνηφηεηαο. Δδάθε γφληκα, 

πινχζηα ζε νξγαληθή νπζία απμάλνπλ ηελ παξαγσγή, ε νπνία φκσο είλαη 

κέηξηαο πνηφηεηαο. 

 Υξώκα εδάθνπο. Σα ζθνπξφρξσκα εδάθε απνξξνθνχλ ην θψο θαη ηε 

ζεξκφηεηα κε απνηέιεζκα λα ζεξκαίλνληαη γξεγνξφηεξα απφ ηα 

αλνηρηφρξσκα. Όζν πινπζηφηεξν είλαη ην έδαθνο ζε νξγαληθή νπζία ηφζν πην 

ζθνχξν είλαη ην ρξψκα ηνπ. 

 Βάζνο εδάθνπο. Σα βαζηά εδάθε εμαζθαιίδνπλ κεγάια απνζέκαηα λεξνχ, κε 

ηα νπνία εθνδηάδνπλ ηηο ξίδεο ησλ πξέκλσλ θαη ηηο εθνδηάδνπλ κε κεγάιεο 

πνζφηεηεο νμπγφλνπ. 
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 Τγξαζία εδάθνπο. Καηάιιεια εδάθε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ είλαη ηα 

ειαθξηά ακκνραιηθψδε πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαιή ζηξάγγηζε ηνπ λεξνχ πνπ 

πεξηζζεχεη, ζπγθξαηνχλ ηελ αλαγθαία πγξαζία θαη ηελ ζεξκφηεηα πνπ 

ρξεηάδνληαη.  

 Θεξκνθξαζία εδάθνπο. Σα ακκψδε εδάθε επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ ξηδψλ 

ησλ πξέκλσλ. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο επεξεάδεηαη απφ ην ρξψκα, ηε 

ζχζηαζή, ηε δνκή, ηελ έθζεζε θαη ηε δηαζέζηκε πγξαζία ηνπ. 

 pH εδάθνπο. Οη πνηθηιίεο vinifera επδνθηκνχλ ζε ηηκέο pH 6 –7,5. 

 Γνληκόηεηα εδάθνπο. Γεληθά, θαηάιιεια γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα 

ζεσξνχληαη ηα κέζεο γνληκφηεηαο εδάθε. 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Ζ ζεξκνθξαζία ζεσξείηαη ν ζπνπδαηφηεξνο 

θιηκαηηθφο παξάγνληαο θαη επεξεάδεη ηε βιάζηεζε, ηε δσεξφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ακπεινπξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ ζεξκνθξαζία 

φηαλ θπκαίλεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαηά ηελ σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ 

πξνθαιεί αχμεζε ησλ ζαθράξσλ, κείσζε ησλ νμέσλ θαη βειηηψλεη ην ρξψκα 

ησλ ξαγψλ. 

 ρεηηθή πγξαζία αηκόζθαηξαο θαη εδαθηθή πγξαζία. Αλ θαη ην ακπέιη δελ 

έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε πγξαζία ην πνζφ ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο θαη ε 

εηήζηα θαηαλνκή ηνπ επηδξά ζεκαληηθά ζηε βιάζηεζε θαη παξαγσγή. Γεληθά, 

νη εηήζηεο αλάγθεο ηνπ ακπειηνχ θπκαίλνληαη απφ 150-250 mm δηαζέζηκνπ 

λεξνχ. 

 Ηιηαθή αθηηλνβνιία. Σν ειηαθφ θψο επηδξά ζηε βιάζηεζε θαη ηελ 

παξαγσγή ηνπ ακπειηνχ βαζηθά κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο αιιά θαη ηεο 

ζεξκφηεηαο πνπ πξνθαιεί.  

Αθφκε πξνζδηνξίδεη ηε δσεξφηεηα, ηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο 

παξαγσγήο θαη ην ρξφλν σξίκαλζεο. 
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1.3.2. Σνπνζεζία ακπειώλα 

 

Ζ ζέζε πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν ακπειψλαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη καθξνβηφηεηα ηνπ. Γηα λα επηιέμνπκε ηε ζέζε απηή εμεηάδνπκε 

ην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εδάθνπο. Γηα ηελ κειέηε ηνπ 

θιίκαηνο εμεηάδνληαη ε ζεξκνθξαζία , ε ειηνθάλεηα, ε βξνρφπησζε, ην ραιάδη θαη νη 

άλεκνη. ε ραιαδφπιεθηεο πεξηνρέο δελ πξέπεη θαιιηεξγνχληαη ακπέιηα (Κνχζνπιαο, 

2002; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000) 

Μεγάιε ζεκαζία έρνπλ νη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα, ην ηζηνξηθφ 

παγεηψλ θαη θαπζψλσλ θαη νη ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε θξίζηκα θαηλνινγηθά 

ζηάδηα φπσο ηεο άλζηζεο. εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ζέζεο ηνπ 

ακπειψλα είλαη ην χςνο θαη ε θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ, ε δπλαηφηεηα 

άξδεπζεο, ε πνηφηεηα ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ε ζρεηηθή αηκνζθαηξηθή πγξαζία 

θαηά ηελ σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ. Αθφκε, εμεηάδεηαη ε έληαζε θαη θαηεχζπλζε ησλ 

αλέκσλ, γηαηί επεξεάδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γξακκψλ θχηεπζεο, ην ζχζηεκα 

κφξθσζεο θαη ην χςνο ηνπ θνξκνχ ησλ πξέκλσλ. Όζν αθνξά ην έδαθνο, ε πνηφηεηα 

ηνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηε κεηέπεηηα δσή ησλ πξέκλσλ. Δπεηδή κεηά ηε 

θχηεπζε ηνπ ακπειψλα είλαη δχζθνιε ε κεηάπιαζε ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα γίλεηαη 

πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Με εδαθνινγηθή αλάιπζε εμεηάδνληαη ε κεραληθή θαη 

ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, ην ελεξγφ θαη νιηθφ CaCΟ3, ην pH, ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα 

(αιαηφηεηα), ε ηθαλφηεηα αληαιιαγήο θαηηφλησλ, θιπ. Αθφκε εμεηάδεηαη ην βάζνο 

εδάθνπο – ππεδάθνπο, ε ζηξάγγηζή ηνπ θαη ε παξνπζία ππεδάθηαο ζηάζκεο λεξνχ θαη 

ηπρφλ αδηαπέξαζηνπ ζηξψκαηνο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ξηδψλ. Σα 

παξαπάλσ βνεζνχλ ζηελ θαηάιιειε επηινγή πνηθηιίαο θαη ππνθεηκέλνπ, ζηε βαζηθή 

ιίπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ζηελ δηφξζσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, φπσο ,νμχηεηαο ή 

αιθαιηθφηεηαο, έιιεηςεο ή πεξίζζεηαο ζηνηρείσλ θ.ά. (Κνχζνπιαο, 2002; 

ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000).  

 

1.3.3. Πξνεηνηκαζία θύηεπζεο 

 

Πξηλ ηε θχηεπζε ηνπ ακπειηνχ είλαη απαξαίηεηε ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

ηνπ εδάθνπο. Ζ δηάηαμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πξέκλσλ ζην έδαθνο 
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νινθιεξψλεηαη ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηε θχηεπζε ηνπο. Οη θπζηθέο θαη 

θαιιηεξγεηηθέο ζπλζήθεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ξηδψλ 

θαη ζπλεπψο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ ακπειψλα. Πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ην θαιιηεξγεηηθφ πξνεγνχκελν θαη λα πξνγξακκαηίδεηαη ε εθηέιεζε 

εξγαζηψλ φπσο ε ακεηςηζπνξά, ε βαζηά άξνζε, ε βαζηθή ιίπαλζε, ε ηζνπέδσζε θηι 

(Κνχζνπιαο, 2002; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000; Ρνχκπνο, 2002) 

Ζ βαζηά άξνζε είλαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ακπειψλα, 

γηα ηελ εθξίδσζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ζηε ζπλέρεηα ησλ ξηδηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη 

πξέπεη λα θηάλεη ζε βάζνο πεξίπνπ 80cm. Καηάιιειε επνρή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

βαζηάο άξνζεο είλαη νη αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ, κεηά ηα πξσηνβξφρηα γηα επθνιφηεξε 

θαηεξγαζία. Όηαλ βέβαηα ππάξρνπλ δηδάληα πνπ θαηαπνιεκνχληαη δχζθνια (αγξηάδα, 

θχπεξε θηι), θαιχηεξα λα γίλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη πξηλ λα μεξαζεί ην 

έδαθνο, γηα λα θαηαζηξαθνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. 

Ζ βαζηθή ιίπαλζε απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ P, K θαη Mg, ψζηε 

λα εμαζθαιηζηεί ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ λεαξψλ πξέκλσλ ζηα ζηνηρεία απηά 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δσήο. πγρξφλσο κπνξεί λα 

πξνζηεζεί νξγαληθή νπζία θαη λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα νμχηεηαο, ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ εδαθνινγηθή αλάιπζε πνπ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί. Μπνξεί λα γίλεη 

πξηλ απφ ηε βαζηά άξνζε φηαλ πξφθεηηαη γηα άκεζε επαλαθχηεπζε, θαη ζε πεξίπησζε 

πνιπεηνχο αγξαλάπαπζεο ή θαιιηέξγεηαο ζηηεξψλ πξέπεη λα γίλεηαη ην ηειεπηαίν 

θζηλφπσξν πξηλ ηε θχηεπζε. πγθεθξηκέλα, κεηά ηα πξσηνβξφρηα δηαζθνξπίδνληαη 

ζην έδαθνο νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ελζσκαηψλνληαη κε άξνζε βάζνπο 30-40cm. Γεληθά, αλάινγα κε ηελ εδαθνινγηθή 

αλάιπζε ρνξεγνχληαη: (Κνχζνπιαο, 2002; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000; Ρνχκπνο, 

2002) 

 Φώζθνξνο: 20-60 κνλάδεο P2O5 αλά ζηξέκκα κε ηε ρξήζε απινχ 

ππεξθνζθσξηθνχ ιηπάζκαηνο (0-20-0). 

 Κάιην: 40-120 κνλάδεο K2O αλά ζηξέκκα κε ηε ρξήζε ζεηηθνχ θαιίνπ (0-0-

48). Tηο κηθξφηεξεο δφζεηο ζε ινθψδεηο ρακειψλ απνδφζεσλ πεξηνρέο θαη ηηο 

πςειφηεξεο ζε αξγηιψδε εδάθε θαη πεδηλέο ηνπνζεζίεο πςειψλ απνδφζεσλ. 
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 Μαγλήζην: Μέρξη 50 κνλάδεο MgO αλά ζηξέκκα, ζπλήζσο κε ηε ρξήζε 

ζεηηθνχ καγλεζίνπ, ζε πησρά ζε Mg ακκψδε εδάθε θαη φηαλ εθαξκφδνληαη 

ηζρπξέο θαιηνχρεο ιηπάλζεηο. 

 Οξγαληθή νπζία: 1 ηφλνο θνπξηάο βννεηδψλ θάζε δπν ρξφληα αλά ζηξέκκα ή 

νξγαληθψλ κεηαπιαζκάησλ, ζηέκθπια, αλά ζηξέκκα θάζε δχν ρξφληα. 

 

1.4. Σερληθέο θαιιηέξγεηαο ακπειώλα 

 

Γηα λα πεηχρνπκε καθξνβηφηεηα ζηνλ ακπειψλα καο πξέπεη απηφο λα 

βξίζθεηαη ζε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε. Γηα λα ζπκβαίλεη απηφ ηα πξέκλα θπξίσο 

πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε δηακφξθσζε (αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, ην ζχζηεκα 

ππνζηχισζεο θαη ηηο απνζηάζεηο θχηεπζεο), βιαζηνπαξαγσγηθή ηζνξξνπία θαη ην 

θνξηίν ησλ ζηαθπιηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε πξέκλνπ. Απηά 

κπνξνχκε λα ηα πεηχρνπκε κε ηελ θαιιηεξγεηηθή ηερληθή πνπ ζα αθνινπζήζνπκε, 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ην θαηάιιειν θιάδεκα. Πέξα φκσο απφ ην ρξφλν 

παξαγσγηθήο δσήο ηνπ ακπειψλα επηηξαπέδηαο νπιηαλίλαο ζα πξέπεη λα πεηχρνπκε 

πνηνηηθή παξαγσγή θάζε έηνο ε νπνία ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη 

νκνηνκνξθία. (Κνχζνπιαο, 2002; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000) 

 

1.4.1. Κιάδεκα 

 

Με ηνλ φξν θιάδεκα ηνπ ακπειηνχ ελλννχκε ηε κεξηθή ή νιηθή αθαίξεζε 

νξγάλσλ ηνπ πξέκλνπ κε ηνκέο πνπ γίλνληαη ζηνπο βιαζηνχο, ηηο θιεκαηίδεο, ηνπο 

βξαρίνλεο θαη ηνλ θνξκφ. Σν θιάδεκα ζπκβάιιεη ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

απφδνζε ησλ πξέκλσλ θαη ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο βιάζηεζεο. Αλάινγα κε ην 

βιαζηηθφ ζηάδην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηαθξίλεηαη ζε (Κνχζνπιαο, 2002; 

ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000): 

 Υεηκεξηλφ ή μεξφ θιάδεκα ην νπνίν γίλεηαη θαηά ηε ρεηκέξηα αλάπαπζε ησλ 

πξέκλσλ θαη αθνξά ηελ αθαίξεζε θιεκαηίδσλ ή ηκεκάησλ ηνπο θαη 

βξαρηφλσλ. Γηαθξίλεηαη ζε θιάδεκα δηακφξθσζεο θαη θαξπνθνξίαο. Σν πξψην 

αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζθειεηνχ θαη ηεο βιάζηεζεο ησλ 
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πξέκλσλ θαη εθαξκφδεηαη ζπλήζσο γηα 3-4 ρξφληα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

θπηψλ. Σν δεχηεξν αθνξά ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο θαη ην ζρήκα ηνπ 

πξέκλνπ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζέζε ησλ νθζαικψλ πνπ αθήλνληαη 

ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο.  

 Θεξηλά ή ρισξά θιαδέκαηα ηα νπνία γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βιαζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη αθνξνχλ επεκβάζεηο ζε ρισξά φξγαλα ηνπ πξέκλνπ θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο βιάζηεζεο, ζηε δηφξζσζε ιαζψλ θαηά ην 

ρεηκεξηλφ θιάδεκα, ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηαθπιηψλ θαη ζηελ 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ θιεκαηίδσλ γηα ην ρεηκεξηλφ θιάδεκα ηεο επφκελεο 

ρξνληάο. Απνηεινχληαη απφ ην βιαζηνιφγεκα, ην θνξπθνιφγεκα, ηελ 

αθαίξεζε ηαρπθπψλ βιαζηψλ, ηε ραξαγή, ην αξαίσκα θνξηίνπ θαη ην 

μεθχιιηζκα.  

 

1.4.2. Κιάδεκα δηακόξθσζεο 

 

Tν θιάδεκα δηακφξθσζεο αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζθειεηνχ θαη ηεο βιάζηεζεο ησλ πξέκλσλ αιιά πην αλαιπηηθά απνζθνπεί ζηα εμήο 

(Κνχζνπιαο, 2002; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000): 

 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ ζρήκαηνο ησλ πξέκλσλ  

 Δμαζθάιηζε θαιήο θπθινθνξίαο θαη δηαλνκήο ησλ ρπκψλ ζε θνξκφ θαη 

βξαρίνλεο 

 Γηεπθφιπλζε θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ θαη θίλεζεο κεραλεκάησλ 

 Καιφο θσηηζκφο θπιιψκαηνο 

 Πξνζηαζία ησλ πξέκλσλ απφ δπζκελείο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (παγεηφο, 

άλεκνο, ειηαθά εγθαχκαηα) 

 Μείσζε πξνζβνιψλ απφ έληνκα θαη αζζέλεηεο (πεξνλφζπνξνο, σίδην, 

βνηξχηεο, θφκνςε, επδεκίδα, ίζθα θιπ.) 

Καηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο βαζηθέο απαηηήζεηο είλαη νη παξαθάησ: 

 Δμαζθάιηζε γξήγνξεο αλάπηπμεο ηνπ ζθειεηνχ ηνπ πξέκλνπ 



17 

 

 Πξσίκηζε εηζφδνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 Ηζφξξνπε ζρέζε ππέξγεηνπ ηκήκαηνο θαη ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ πξέκλνπ 

Καηά ηελ δηακφξθσζε ησλ πξέκλσλ πξέπεη λα ζηνρεχνπκε ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ ζθειεηνχ, ζπλεπψο ζα πξέπεη λα αθαηξνχκε φιεο ή ζρεδφλ 

φιεο ηηο ηαμηαλζίεο γηα λα κελ εμαληιεζνχλ ηα λεαξά θπηά. Με ηε δηακφξθσζε ηα 

πξέκλα πηζαλφλ λα πάξνπλ δηάθνξα ζρήκαηα πνπ κπνξεί λα κνηάδνπλ θαη 

πνιχπινθα. Έλα δηακνξθσκέλν πξέκλν απνηειείηαη απφ ηνλ θνξκφ, απφ έλα 

βξαρίνλα ή πεξηζζφηεξνπο θαη απφ ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ θέξνληαη ζηνπο 

βξαρίνλεο θαη πνπ είλαη θεθαιέο ή ακνιπηέο αλάινγα ηελ πνηθηιία. (Κνχζνπιαο, 

2002; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000) 

Σν χςνο ηνπ θνξκνχ θαηά ηε δηακφξθσζε πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηα παξαθάησ : 

 Σελ πνηθηιία θαη ηε δσεξφηεηά ηεο 

 Σε γνληκφηεηα ησλ νθζαικψλ ηεο βάζεο 

 Σνλ πξννξηζκφ ρξήζεο ησλ ζηαθπιηψλ 

 Σε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ παγεηψλ 

 Σελ έληαζε ησλ αλέκσλ 

 Σν πςφκεηξν θαη ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο 

Οη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο δηακνξθψλνληαη ζε πςειφθνξκα πξέκλα. Όζνλ 

αθνξά ηνλ ηχπν ηνπ ζρήκαηνο πνπ ζα έρεη ην πξέκλν, δηακνξθψλνληαη ζε 

παξαιιαγέο πςειφθνξκνπ θππειινεηδνχο ζρήκαηνο πξνζαξκνζκέλν ζηε γξακκηθή 

ππνζηχισζε πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί (V ή ζθάθεο). Έηζη, εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξν 

χςνο θπιιψκαηνο θαη άλνηγκα ηεο βιάζηεζεο κε απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε 

θσηνζπλζεηηθή επηθάλεηα θαη ην πεξηζζφηεξν επλντθφ κηθξνθιίκα γηα ην θχιισκα 

θαη ηα ζηαθχιηα. Ο αξηζκφο ησλ βξαρηφλσλ εμαξηάηαη απφ ηελ δσεξφηεηα ηεο 

πνηθηιίαο, ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ απφζηαζε θχηεπζεο θηι. (Κνχζνπιαο, 

2002; ηαπξαθάθεο & ζπλ., 2000). 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΧΡΓΙΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2. ήκα Βηνινγηθήο Γεσξγίαο 

 

2.1. Οξηζκόο 

 

Βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαγσγήο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ ζηεξίδεηαη ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο. Ζ βηνινγηθή γεσξγία βαζίδεηαη ζηε 

κε ρξεζηκνπνίεζε ηερλεηψλ ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ γηα ιίπαλζε ησλ θαιιηεξγεηψλ 

θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ερζξψλ, ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ δηδαλίσλ. Δπίζεο, ζηε 

βηνινγηθή γεσξγία, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο φπσο 

ακεηςηζπνξά, αλζεθηηθέο πνηθηιίεο θαη αλαθχθισζε θπηηθψλ θαη δσηθψλ 

ππνιεηκκάησλ έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. (Γαιαλνπνχινπ 

θ.ζπλ., 2001). 

Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα είλαη ε πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε ην πεξηβάιινλ 

κνξθή γεσξγίαο. Γε ζεκαίλεη κφλν απαγφξεπζε ζηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ αγξνρεκηθψλ 

αιιά απνηειεί κηα θηινζνθηθή πξνζέγγηζε κε ζηφρνπο: 

 Σελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ ρσξίο ηε ρξήζε αγξνρεκηθψλ 

(ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ εληνκνθηφλσλ, κπθεηνθηφλσλ, ιηπαζκάησλ θ.η.ι.) 
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 Σελ αλάπηπμε κεζφδσλ παξαγσγήο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ (π.ρ. ε ρξήζε 

σθέιηκσλ νξγαληζκψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ερζξψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ). 

Οη βηνινγηθέο κέζνδνη παξαγσγήο ζπλίζηαληαη ζε πνηθηιία θαιιηεξγεηηθψλ 

πξαθηηθψλ, νη νπνίεο θχξηα απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ 

πξνψζεζε κηαο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο γεσξγίαο θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ (Agrocert – ΟΠΔΓΔΠ, 2004). 

 

 

2.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Ζ Βηνινγηθή ή Οηθνινγηθή γεσξγία, σο πξαθηηθή έθθξαζε ηεο γεληθφηεξεο 

νηθνινγηθήο αληίιεςεο, εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σα ηξία θχξηα 

θηλήκαηα πνπ επηθξάηεζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν είλαη: 

 Ζ βηνδπλακηθή γεσξγία, πνπ εκθαλίζηεθε ζηε Γεξκαλία κε ηελ ψζεζε ηνπ 

Rudolf Steiner (1915). 

 Ζ νξγαληθή γεσξγία, πνπ είδε ην θσο ζηελ Αγγιία ράξε ζηηο απφςεηο πνπ 

αλέπηπμε ν Sir Albert Howard ζηε Γεσξγηθή ηνπ Γηαζήθε (1940). 

 Ζ βηνινγηθή γεσξγία, πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Διβεηία, απφ ηνπο Hans Peter 

Rush θαη ε Muller ηε δεθαεηία ηνπ ‟40. Απηά ηα δηάθνξα θηλήκαηα ζηα νπνία 

νθείινπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο νξηζκέλνη απφ ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο απφ ηελ 

Κνηλνηηθή λνκνζεζία φξνπο, ζεσξνχζαλ νπζηαζηηθφ ην δεζκφ αλάκεζα ζηε 

γεσξγία θαη ηε θχζε, θαζψο θαη ην ζεβαζκφ ησλ θπζηθψλ ηζνξξνπηψλ θαη 

απείραλ απφ κηα κάιινλ θαζνδεγεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γεσξγίαο πνπ 

κεγηζηνπνηεί ηηο απνδφζεηο κέζσ πνιιαπιψλ παξεκβάζεσλ κε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ζπλζεηηθψλ - ρεκηθψλ εηζξνψλ (Εσηφπνπινο, 

Παπαζενδψξνπ,2000). 

Παξά ηελ χπαξμε θαη ηελ ηζρχ απηψλ ησλ θηλεκάησλ, ε βηνινγηθή γεσξγία 

έκεηλε γηα πνιχ θαξφ ζε εκβξπαθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, ν θχξηνο ζηφρνο ν νπνίνο απνδηδφηαλ ζηε γεσξγία ήηαλ λα 

ηθαλνπνηεί, ράξε ζε κηα πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ηηο 
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άκεζεο αλάγθεο ζε ηξφθηκα θαη λα απμάλεη ηνλ βαζκφ απηάξθεηαο ζηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα. Δίλαη θαηαλνεηφ, επνκέλσο, φηη ε βηνινγηθή γεσξγία δπζθνιεχηεθε πνιχ 

λα επηηχρεη, ζην πιαίζην απηφ, πιαηχηεξε απνδνρή. 

Αληίζεηα, ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 θαη θπξίσο ε δεθαεηία ηνπ ‟70 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αχμεζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζηα νπνία ε βηνινγηθή γεσξγία ζα κπνξνχζε λα δψζεη ηελ 

θαηάιιειε απάληεζε. Νένη ζχλδεζκνη δεκηνπξγνχληαη, ζπγθεληξψλνληαο 

παξαγσγνχο, θαηαλαισηέο θαη άιια άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νηθνινγία θαη 

γηα κηα πεξηζζφηεξν ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε θχζε δσή. Οη νξγαλψζεηο απηέο 

αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ κε ηνπο θαλφλεο παξαγσγήο 

πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη (Φσηφπνπινο & Κξπζηάιιεο, 2003). 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία αλζίδεη, ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, εθφζνλ 

απηφο ν λένο ηξφπνο παξαγσγήο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα απηά ηα 

πξντφληα ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη φρη κφλν ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, φπσο νη Ζ.Π.Α., ν Καλαδάο, ε 

Απζηξαιία θαη ε Ηαπσλία. Παξαηεξνχκε ζηε πεξίπησζε απηή κηα ζεκαληηθή αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ παξαγσγψλ θαη ηελ έλαξμε πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο 

θαη ηνπ Marketing βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Απηφ ην επλντθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο νθείιεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνέιεπζή ηνπ ζηε ζηαζεξή απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ λα 

ηνπο πξνζθέξνληαη πξντφληα αζθαιή θαη πεξηζζφηεξν θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Παξάιιεια, νη επίζεκεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο αλαγλσξίδνπλ ζηγά-ζηγά ηε βηνινγηθή 

γεσξγία, εληάζζνληάο ηελ ζηα ζέκαηα έξεπλάο ηνπο θαη απνθηψληαο ηδηαίηεξεο 

λνκνζεζίεο (Απζηξία, Γαιιία, Γαλία). Άιισζηε ρνξεγνχληαη επηδνηήζεηο, ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απφ νξηζκέλα θξάηε-κέιε ππέξ απηνχ ηνπ 

ηχπνπ γεσξγίαο (Μπνπγηνχξεο, 1998). 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο απηέο, ε βηνινγηθή γεσξγία παξακέλε,  ζηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50, ειιεηκκαηηθή ιφγσ ρακειήο αλαγλσξηζηκφηεηαο. Δπηθξαηεί 

κηα ζχγρπζε ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ, φζνλ αθνξά ζηε ζεκαζία ηεο ίδηαο ηεο 

έλλνηαο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιιεη. Ζ αηηία ηεο 

ζχγρπζεο απηήο βξίζθεηαη νπζηαζηηθά ζηελ χπαξμε δηαθφξσλ «ζρνιψλ» θαη 

«θηινζνθηψλ», ζηελ έιιεηςε ελαξκφληζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ νξνινγηψλ, ζηελ 
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εηεξνγελή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, ζηελ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε αλάκεζα ζε 

βηνινγηθά πξντφληα, πξντφληα πνηφηεηαο, θπζηθά πξντφληα θ.ά.(Φσηφπνπινο & 

Κξπζηάιιεο, 2003). 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ζέζπηζε ελφο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θάλεθε 

σο ην κέζν ην νπνίν ζα επέηξεπε ζηε βηνινγηθή γεσξγία λα βξεη ηε ζέζε ηεο, θαηά 

αμηφπηζην ηξφπν, ζηελ πεξηνξηζκέλε αγνξά πνπ απνηεινχλ ηα πξντφληα πνηφηεηαο. 

Έηζη, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκηνχξγεζε, κε ηνλ 

Καλ.2092/91, εθείλν ην ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ νδήγεζε ζηε „έθξεμε‟ ησλ 

βηνθαιιηεξγεηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ ηαρχηαηε δηάδνζε ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν κηθξψλ θαη κεζαίσλ παξαγσγψλ 

(Lampkin,1996). 

 

 

2.3. ηόρνη ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

 

Καηά ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Κηλεκάησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο νη ζηφρνη ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο είλαη (IFOAM, 2002): 

 Ζ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ πςειήο ζξεπηηθήο πνηφηεηαο ζε επαξθείο 

πνζφηεηεο. 

 Ζ ζπλχπαξμε κε ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη φρη ε θαηαθπξηάξρεζή ηνπο 

απφ ηνλ άλζξσπν. 

 Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ θχθισλ ηνπ αγξν-νηθνζπζηήκαηνο κε ηε 

ζχγρξνλε ζπκκεηνρή κηθξννξγαληζκψλ, εδαθηθήο παλίδαο θαη ρισξίδαο, 

θαιιηεξγεηψλ θαη εθηξεθφκελσλ δψσλ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζην δηελεθέο. 

 Ζ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ απηάξθεηα ζε νξγαληθή 

νπζία θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 
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 Ζ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ εθηξνθήο ησλ δψσλ, ψζηε λα αλαδείμνπλ ζην 

κέγηζην ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. 

 Ζ απνθπγή θάζε ξχπαλζεο απφ θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο. 

 Ζ νηθνινγηθή δηαρείξηζε ηεο γελεηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 Ζ απφδνζε ζηνπο θαιιηεξγεηέο ινγηθήο ακνηβήο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζίαο ηνπο, ε νπνία πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

αζθαιέο θαη πγηεηλφ. 

 Ζ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ 

ηερληθψλ κε ην νηθνινγηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

2.4. Βαζηθέο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

 

Οη γεληθέο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο είλαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ε 

δηαρξνληθή αληηκεηψπηζε θαη ε άκεζε επαθή ηνπ παξαγσγνχ κε ηνλ θαηαλαισηή. 

α) Οιηζηηθή πξνζέγγηζε 

Ο αγξφηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην 

χςνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο νιηζηηθά. Να γλσξίδεη, δειαδή, φηη ζην αγξν-

νηθνζχζηεκα, φπσο εμάιινπ θαη ζε θάζε νηθνζχζηεκα, ν θάζε παξάγνληαο 

ζπκεηαβάιιεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηνπο άιινπο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

ηελ αλαπιήξσζε ηνπ αδψηνπ, πνπ είλαη βαζηθφ ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ ησλ θπηψλ, ν 

παξαγσγφο δελ ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηε ρξήζε αδσηνχρνπ ρεκηθνχ ιηπάζκαηνο, ην 

νπνίν ζα βνεζήζεη κελ ζηελ αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο, αιιά ζα αγλνήζεη ηνπο 

ππφινηπνπο παξάγνληεο (έδαθνο, σθέιηκνη νξγαληζκνί, ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θ.ά). 

Αληίζεηα, ζα επηιέμεη κεζφδνπο (ρισξή ιίπαλζε, θπηηθά ππνιείκκαηα θ.ά) πνπ ζα 

πξνσζήζνπλ κηα ηζνξξνπεκέλε θαη αξκνληθή αλάπηπμε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε γεσξγηθή πξάμε (Βινληάθεο θ.ά., 2001). 
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β) Γηαρξνληθή αληηκεηψπηζε 

Ζ δεχηεξε βαζηθή αξρή ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο δειψλεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

γεσξγηθήο πξαθηηθήο κε θξηηήξην ηε καθξνρξφληα επίδξαζή ηεο ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο. Γελ αξθείηαη, ζε απνζπαζκαηηθέο ελέξγεηεο θαη 

απνηειέζκαηα κηαο κφλν θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, αιιά θάζε ελέξγεηα ζεσξείηαη 

ζπλέπεηα ηεο πξνεγνχκελεο θαη πξνεηνηκαζία ηεο επφκελεο (Γάληζεο, 2004).  

Έηζη, φηαλ εκθαλίδεηαη έλα πξφβιεκα ζηελ θαιιηέξγεηα, ν παξαγσγφο ζα 

πξέπεη λα εληνπίζεη ηελ αηηία θαη λα κελ πξνβεί κφλν ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, κηα εληνκνινγηθή πξνζβνιή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ εμαθάληζε 

ησλ σθέιηκσλ αξπαθηηθψλ παξαζίησλ, ζε άζηνρεο ιηπάλζεηο, ζε ιάζνο θιάδεκα, ζε 

θαθή επηινγή πνηθηιηψλ θ.ά. θαη δελ αξθεί κφλν ε εμφλησζή ηεο. Θα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ηα αίηηα θαη λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ξηδηθά (Γάληζεο, 2004). 

γ) χλδεζε παξαγσγνχ-θαηαλαισηή 

Ζ ηξίηε αξρή πνπ δηέπεη ηε βηνινγηθή γεσξγία αθνξά ζηε ζρέζε παξαγσγνχ 

θαη θαηαλαισηή. Ζ βηνινγηθή γεσξγία πξνσζεί ηα πξντφληα ηεο ζε ηνπηθέο αγνξέο, 

θέξλνληαο ζε άκεζε επαθή παξαγσγνχο θαη θαηαλαισηέο, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν κηα ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη 

λα ηζρχεη ε “αξρή ηεο ηνπηθφηεηαο”, δειαδή ε παξαγσγή λα εμεηδηθεχεηαη θαη λα 

εληζρχεηαη ηνπηθά κε φζν γίλεηαη κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε ηνπ εκπνξίνπ ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί εθηθηή ε άκεζε επαθή θαηαλαισηή-

παξαγσγνχ. 

Ο παξαγσγφο ζα πξέπεη λα επηιέγεη ηα ζπγθεθξηκέλα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ, έηζη ψζηε λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή (άκεζν 

marketing) θαη λα γλσξίδεη ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη. Δπίζεο, κπνξεί λα  

παξαθνινπζεί ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ζε φηη αθνξά 

ζέκαηα πνηφηεηαο θαη πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ, κεηαβάιινληαο αλάινγα ηελ 

παξαγσγή ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θαηαλαισηήο πιεξνθνξείηαη γηα ηνλ ηξφπν 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηνλ αγξφ θ.ά. 

(Φσηφπνπινο & Κξπζηάιιεο, 2003) 

Σέινο, ε έιιεηςε κεζάδνληα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα θαλάιηα δηαλνκήο ηνπ 

άκεζνπ marketing επηηξέπεη ζηνλ παξαγσγφ λα πεηχρεη θαιχηεξεο ηηκέο απφ απηέο 
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ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ, αιιά θαη ζηνλ θαηαλαισηή λα πξνκεζεπηεί ηα βηνινγηθά 

πξντφληα ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο 

(Γάληζεο, 2004). 

 

 

2.5. Οθέιε 

 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία θαη ε νινθιεξσκέλε γεσξγία απνηεινχλ πξαγκαηηθέο 

επθαηξίεο ζε πνιιά επίπεδα, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ αγξνηηθψλ 

νηθνλνκηψλ κέζσ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Πξάγκαηη, ζηελ αλάπηπμε ηνπ βηνινγηθνχ 

ηνκέα είλαη ήδε πξνθαλείο νη λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηε γεσξγία, ζηε 

κεηαπνίεζε θαη ζηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο. Δθηφο απφ ηα πεξηβαιινληηθά 

πιενλεθηήκαηα, απηά ηα ζπζηήκαηα γεσξγίαο κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθά νθέιε 

ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία φζν θαη γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε θαη άιια θίλεηξα γηα λα ζηξαθνχλ νη γεσξγνί ζηε 

βηνινγηθή παξαγσγή είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα βνεζήζνπλ λα αλαπηπρζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν ν ηνκέαο θαη λα ζηεξίμνπλ ηηο ζπλδεφκελεο επηρεηξήζεηο ζε φιε 

ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιινπλ θαη νη εγγπήζεηο πνηφηεηαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Σα ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη κε βηνινγηθέο 

κεζφδνπο ήηαλ πάληα αθξηβφηεξα απφ ηα ζπκβαηηθά παξαγφκελα ηξφθηκα, έλαο 

παξάγσλ ν νπνίνο ζεσξήζεθε πξνεγνπκέλσο φηη παξεκπφδηδε ηελ επέθηαζε ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

ήκεξα, φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο θαηαλαισηψλ θαίλεηαη πξφζπκνο λα 

πιεξψζεη πςειφηεξεο ηηκέο γηα εγγπήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ηελ πνηφηεηα. Δλψ ηα βηνινγηθά παξαγφκελα ηξφθηκα ήηαλ θάπνηε δχζθνιν λα 

βξεζνχλ αιινχ εθηφο απφ ηα εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα θαη ηηο ηνπηθέο αγνξέο, ηψξα 

είλαη δηαζέζηκα ζηα ξάθηα ησλ κεγαιχηεξσλ αιπζίδσλ ππεξαγνξψλ ζε φιε ηελ 

Δπξψπε. Δπηπιένλ, ην θάζκα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ έρεη επεθηαζεί ζε 

ηέηνην βαζκφ, ψζηε ν πειάηεο λα κπνξεί λα γεκίζεη άλεηα ην βαζηθφ κέξνο ηνπ 

θαιαζηνχ ηνπ κε ηα ηξφθηκα ηεο εβδνκάδαο απνθιεηζηηθά κε βηνινγηθά παξαγφκελα 
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ηξφθηκα, ελψ κφιηο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα ην θάζκα απηψλ ησλ πξντφλησλ 

πεξηνξηδφηαλ ζε ιαραληθά, θξέαο, πνπιεξηθά, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη θξνχηα. 

Έηζη, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο γεσξγνχο λα 

αλαπξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο ηε βηνινγηθή γεσξγηθή παξαγσγή είλαη απηή ε 

δηεπξπλφκελε θαηαλαισηηθή αγνξά. 

 

 

2.6. Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Μεγάιε αλάπηπμε παξνπζηάδεη ε βηνινγηθή γεσξγία ζηελ Γαιιία, Γεξκαλία, 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη Οιιαλδία. Αλαπηχζζεηαη αξθεηά ζηελ Ηζπαλία, Ηηαιία θαη 

Βέιγην. ηελ Πνξηνγαιία είλαη δχζθνιν ε βηνινγηθή γεσξγία λα αζθεζεί ζε κεγάιε 

έθηαζε εμαηηίαο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο πνπ επηθξαηεί. ε ρψξεο φπσο ε 

Γεξκαλία, Οιιαλδία, νπεδία ππάξρνπλ ηδησηηθά ηλζηηηνχηα βηνινγηθήο γεσξγίαο ηα 

νπνία ζπλεξγάδνληαη κε ηα παλεπηζηήκηα. ην Wageningen ηεο Οιιαλδίαο θαη ζην 

Kassel ηεο Γεξκαλίαο, ε βηνινγηθή γεσξγία απνηειεί επίζεκν κάζεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ (Καικπνπξηδή, 2000). 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 2092/91 ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ βηνινγηθήο 

γεσξγίαο γηλφηαλ απφ ζπλεηαηξηζκνχο πνπ είραλ θαλνληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

νξηδφηαλ ν ηξφπνο θαιιηέξγεηαο. 

Σα πξντφληα θπθινθνξνχζαλ ζηελ αγνξά έρνληαο έλα εηδηθφ ζήκα. Έηζη ζηελ 

Αγγιία ππήξρε ην ζήκα “Soil Association”, ζηελ Γεξκαλία ην ζήκα “Bioland”, 

“Naturland”, “Biokreis Ostbayern” θ.ά. Δπίζεο, ε IFOAM είρε νξίζεη θαλνληζκνχο 

πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. Μεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ 2092/91 νη ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. είλαη ππνρξεσκέλεο λα αθνινπζνχλ ηηο 

νδεγίεο ηνπ αλσηέξνπ θαλνληζκνχ. Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο γίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: 

ζηνλ αγξφ, ζην εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ζην εξγαζηήξην γηα ηνλ έιεγρν 

ππνιεηκκάησλ ρεκηθψο ζπληηζέκελσλ νπζηψλ. 
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2.7. Έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε πξντόλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα  

 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο επίζεκα απφ ην 

1992 θαη γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε απφ ην 1995 φηαλ άξρηζε ε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ 2078/1992 θαη 

κεηέπεηηα ηνπ Καλνληζκνχ 1257/1999 (Παπαζενδψξνπ et al, 2007).  

Σα πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα ειέγρνληαη θαη 

πηζηνπνηνχληαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο, πνπ δηαζέηνπλ έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ψζηε λα ειέγρνπλ θαη λα πηζηνπνηνχλ βηνινγηθά 

πξντφληα ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 834/2007 θαη ηνλ εθαξκνζηηθφ 

θαλνληζκφ (ΔΚ)889/2008. Δπηπιένλ, νη θνξείο απηνί θέξνπλ δηαπίζηεπζε απφ ην 

Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 45011:1998 

«Γεληθές απαηηήζεης γηα ηοσς θορείς πηζηοποίεζες ποσ ιεηηοσργούλ ζσζηήκαηα 

πηζηοποίεζες προϊόληωλ» (Γεσξγνπνχινπ, 2012).  

Οη εγθεθξηκέλνη Οξγαληζκνί Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ 

Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ζηελ Διιάδα είλαη νη αθφινπζνη :  

 ΓΖΧ κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-01.  

 ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔ, κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-02.  

 ΒΗΟΔΛΛΑ, κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-03.  

 ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Α.Δ.–QWAYS, κε θσδηθφ έγθξηζεο: GR-BIO-

04.  

 A CERT A.E., κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-05.  

 IRIS Δ.Δ., κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-06.  

 ΠΡΑΗΝΟ ΔΛΔΓΥΟ – GREEN CONTROL Ο.Δ., κε θσδηθφ έγθξηζεο : 

GRBIO-07.  

 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Α.Δ., κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-08.  

 GMCERT Ο.Δ., κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-10.  

 Q-CERT ΔΠΔ , κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-12.  
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 TUV HELLAS A.E., κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-13.  

 ΟΞΤΓΟΝΟ Ο.Δ, κε θσδηθφ έγθξηζεο : GR-BIO-14 (www.minagric.gr)  

Όινη νη παξαπάλσ νξγαληζκνί έρνπλ δηθαηνδνζία ειέγρνπ ζε φιε ηε ρψξα, 

γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ βηνθαιιηεξγεηή, φπνπ θη αλ βξίζθεηαη, λα 

επηιέμεη ηνλ νξγαληζκφ πνπ ζα ηνλ ειέγμεη. χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ν θάζε 

Οξγαληζκφο Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα θάλεη κηα επηηφπηα επηζεψξεζε 

εηεζίσο ζε θάζε εληαγκέλε κνλάδα βηνινγηθήο γεσξγίαο. Οη δεηγκαηνιεςίεο γηα 

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γίλνληαη ζε 5% ησλ εληαγκέλσλ κνλάδσλ θαη αηθληδηαζηηθέο 

επηζθέςεηο ειέγρνπ πξαγκαηνπνηνχληαη επηπιένλ ηνπ πιήξνπο ειέγρνπ ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 10% επί ησλ εληαγκέλσλ κνλάδσλ ηνπ θάζε Οξγαληζκνχ Διέγρνπ θαη 

Πηζηνπνίεζεο.  

ηνλ έιεγρν ησλ νξγαληζκψλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηηκέο πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη απμεκέλεο πεξίπνπ 25-30%, ζπγθξηηηθά κε απηέο 

ησλ ζπκβαηηθψλ πξντφλησλ. ηελ Διιάδα ν έιεγρνο θαη ε πεξίνδνο κεηαηξνπήο 

μεθηλά πάληνηε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ θνξέα ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο έπεηαη ηεο ππνγξαθήο ζχκβαζεο. ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ην έδαθνο σο 

πξνο ηε γνληκφηεηα, ηνπο ηξφπνπο δηαηήξεζεο θαη αχμεζήο ηεο, ελψ ειέγρνληαη θαη 

νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη ν ηξφπνο πξνζηαζίαο ηεο θαιιηέξγεηαο απφ αζζέλεηεο θαη 

παξάζηηα (Σζειέο & ζπλ., 2011). 

 

2.6. Η εμέιημε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα  

 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία αλαπηχζζεη κηα δπλακηθή ηφζν ζε παλειιαδηθφ, φζν ζε 

παλεπξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, 2016, ε 

έθηαζε ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ηφζν ζε εθηάζεηο πιήξεο έληαμεο φζν θαη ζε 

εθηάζεηο ζε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο είλαη ζπλνιηθά θαη ζηηο 28 ρψξεο-κέιε  (ΔΔ-28) 

απφ πεξίπνπ 92 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα πνπ ήηαλ ην 2010 μεπέξαζε ηα 111 

εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα ην 2015, εκθαλίδνληαο κηα αχμεζε θαηά 21,1% (Πίλαθαο 1). 
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Πίλαθαο 1. Έθηαζε (ζε ζηξέκκαηα) ηεο βηνινγηθήο ζην ζύλνιν ησλ 28 

ρσξώλ - κειώλ ηεο ΔΔ θαη ζηηο 10 πξώηεο ρώξεο, ην 2010 θαη ην 2015 

 

Ζ απμεηηθή ηάζε ησλ εθηάζεσλ ηεο βηνινγηθήο, ηελ πεξίνδν 2010-15, 

παξαηεξήζεθε ζ‟ φιεο ηηο ρψξεο-κέιε, ζ‟ άιιεο πεξηζζφηεξν θαη ζ‟ άιιεο ιηγφηεξν, 

κε εμαίξεζε ηε Μ. Βξεηαλία (κείσζε θαηά 29,1%) θαη ηελ Οιιαλδία (κείσζε 4%) 

(Eurostat, 2015). 

Ζ Διιάδα ηελ πεξίνδν απηή αχμεζε ηηο εθηάζεηο ηεο απφ πεξίπνπ 3 

εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα ζε ιίγν πάλσ απφ ηα 4 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα, 

εκθαλίδνληαο κηα αχμεζε θαηά 31,4%, ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απ‟ φ,ηη ζπλνιηθά ε 

ΔΔ-28 (Πίλαθαο 1). 

Ζ έθηαζε ηεο βηνινγηθήο (σο απφιπην κέγεζνο) δηαθέξεη πνιχ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ, φπσο είλαη θπζηθφ. ηνλ Πίλαθα 1 αλαθέξνληαη κε ζεηξά κεγέζνπο 

ηεο έθηαζεο νη 10 πξψηεο ρψξεο-κέιε θαη φπσο θαίλεηαη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηε 

δέθαηε ζέζε. Οη 4 πξψηεο ρψξεο θαηέρνπλ πάλσ απφ ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. 

πγθεθξηκέλα, Ηζπαλία, Ηηαιία, Γαιιία θαη Γεξκαλία θαιχπηνπλ απφ κφλεο ηνπο ην 
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53% ηεο έθηαζεο ηεο βηνινγηθήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ-28 (Eurostat, 

2015). 

ην 8,2% ηεο ζπλνιηθήο γεσξγηθήο γεο ε βηνινγηθή ζηελ Διιάδα (έλαληη 

6,2% ζηελ ΔΔ-28) ην 2015. Χο πνζνζηφ (%) ηεο ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηνχκελεο 

γεσξγηθήο γεο, ε έθηαζε ηεο βηνινγηθήο ζπλνιηθά ζηελ ΔΔ-28 ήηαλ ην 2010 ζην 

5,2% θαη αλέβεθε κέρξη ην 2015 ζην 6,2% (Γηάγξακκα 1). ηελ Διιάδα, ην 2015, ε 

έθηαζε ηεο βηνινγηθήο αληηζηνηρνχζε ζην 8,2% ηεο ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηνχκελεο 

γεσξγηθήο γεο, φζν θαη ζηελ Ηζπαλία (Eurostat, 2015). 
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Γηάγξακκα 1. Η έθηαζε ηεο βηνινγηθήο σο πνζνζηό %ηεο 

ρξεζηκνπνηνύκελεο γεσξγηθήο γεο ζηηο ρώξεο – κέιε θαη ζπλνιηθά ζηελ ΔΔ-28, 

ην 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2. Οη θύξηεο ρξήζεηο ησλ βηνινγηθώλ εθηάζεσλ ζπλνιηθά  

ζηελ ΔΔ-28 ην 2015 

 

Χο πξνο ην πνζνζηφ απηφ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ, πνπ 

δείρλνπλ φηη θαη ην κεξίδην πνπ θαηέρεη ε βηνινγηθή ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή 

κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1, πςειφ 

κεξίδην (πάλσ απφ 15%) θαηέρεη ε βηνινγηθή ζε Απζηξία, νπεδία θαη Δζζνλία θαη 

ζρεηηθά πςειφ (πάλσ απφ 10%) ζε Σζερία, Ηηαιία θαη Λεηνλία. ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο-κέιε ην κεξίδην ηεο βηνινγηθήο θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,3% ζηε Μάιηα θαη 10% 

ζηε Φηλιαλδία (Eurostat, 2015). 

Οη βνζθφηνπνη απνηεινχλ ην θπξίαξρν ηκήκα (πάλσ απφ 50%) ησλ 

βηνινγηθψλ εθηάζεσλ ζε 14 ρψξεο-κέιε, κε ηελ Ηξιαλδία (94%), ηελ Σζερία (85%) 

θαη ηε ινβελία (82%) λα θαηέρνπλ ηα ζθήπηξα, ελψ αθφκα θαη ε Διιάδα (62%) 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απηή. 

Όζνλ αθνξά ηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, Γηάγξακκα 2,  κφλν ζε 9 ρψξεο-κέιε 

απηέο έρνπλ κεξίδην πάλσ απφ 50% θαη απηέο είλαη Φηλιαλδία (98%), Γαλία (79%), 

νπεδία (77%), Ληζνπαλία (67%), Πνισλία (65%), Ρνπκαλία (65%), Λεηνλία (55%), 

Γαιιία (55%) θαη Βνπιγαξία (52%). Απφ ηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, ηα ζηηεξά θαη 

ηα ρνξηνδνηηθά θαηαιακβάλνπλ γεληθά ηηο κεγαιχηεξεο εθηάζεηο, κε ηηο δχν απηέο 

θαηεγνξίεο λα θαιχπηνπλ πάλσ απφ ην 80% ηεο έθηαζεο ησλ αξνηξαίσλ ζε 12 
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ρψξεο-κέιε. Μεηαμχ ησλ ρσξψλ-κειψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αξνηξαίσλ 

βηνινγηθψλ εθηάζεσλ κε ζηηεξά θαηαγξάθεηαη ζε Ληζνπαλία (63%), Γεξκαλία (52%) 

θαη Ρνπκαλία (51%) ελψ κε ρνξηνδνηηθά θπηά ζε νπεδία (66%), Φηλιαλδία (60%) 

θαη Μ. Βξεηαλία (58%). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αξνηξαίσλ βηνινγηθψλ 

εθηάζεσλ κε βηνκεραληθά θπηά θαηαγξάθεηαη ζε Βνπιγαξία (34%) (Eurostat, 2015). 

Όζνλ αθνξά ηηο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο, Γηάγξακκα 2, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηνπ 2015, ηα πςειφηεξα πνζνζηά (κε επηθξαηνχληα ηα ειαηφδελδξα) έρνπλ Κχπξνο 

(48%) θαη Μάιηα (63%). Μηθξφηεξα αιιά ζρεηηθά ζεκαληηθά πνζνζηά γηα ηηο 

πνιπεηείο θπηείεο θαηαγξάθνληαη επίζεο ζε Κξναηία (11%), Διιάδα (14%), 

Πνξηνγαιία (15%), Βνπιγαξία (22%), Ηηαιία (24%) θαη Ηζπαλία (25%) (Eurostat, 

2015). 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΑΜΠΔΛΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3. Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ακπέινπ πξηλ ην ρισξό θιάδεκα 

Φωηογραθία από ηολ δηθό κοσ βηοιογηθό ακπειώλα ζηε Βοηωηία 

 

 

 

3.1. Βηνινγηθόο ακπειώλαο 

 

Ο ακπεινπξγφο πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ πξάμε ηεο βηνθαιιηέξγεηαο ζα πξέπεη 

λα εμεηάζεη ηελ πεξηνρή φπνπ ζθνπεχεη λα θαιιηεξγήζεη. Δάλ ν ακπειψλαο βξίζθεηαη 

δίπια ζε θάπνην ζπκβαηηθφ θηήκα πνπ θαιιηεξγείηαη κε βάζε ηελ ρεκηθή γεσξγία, 

ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη επηπηψζεηο. 

πγθεθξηκέλα ζηα φξηα βηνινγηθνχ θαη ζπκβαηηθνχ θηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί θάπνηνο δηαρσξηζηηθφο θπηηθφο θξάθηεο, απφ δέλδξα ή ζάκλνπο ή 

αθφκα μεξνιηζηέο θ.ι.π. ζα πξέπεη o ηδηφθηεηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ θηήκαηνο λα κελ 

ςεθάδεη θνληά ζηα ζχλνξα κε αληίζεην άλεκν. 
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Ο βηνθαιιηεξγεηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ακπειψλα 

ηνπ θαζψο ζα πξέπεη λα ηνλ πξνβιεκαηίζεη ην κηθξνθιίκα πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη, ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ πγξαζία ηεο πεξηνρήο ε νπνία ζπλεπάγεηαη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ νπφηε ν βηνθαιιηεξγεηήο ζα πξέπεη λα 

ζθεθηεί ζνβαξά ην πψο ζα αληηκεησπίζεη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζηα πιαίζηα ηεο 

ινγηθήο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηήκαηνο είλαη κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο απφ ηελ 

άπνςε ησλ παγεηψλ ηεο άλνημεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ε Βηνινγηθή Γεσξγία δηαζέηεη κέζα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ. Σν ζέκα φκσο πνπ αλαθχπηεη, έρεη λα θάλεη κε ηελ γεληθφηεξε 

θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο, φπνπ βαζηθφο ζηφρνο ζα 

πξέπεη λα είλαη ε κείσζε, αλ φρη θαη ε εμάιεηςε, καθξνπξφζεζκα ησλ εηζξνψλ. 

ηε βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηα ε πεξηπνίεζε ηνπ εδάθνπο θαηαιακβάλεη 

κηα ζεκαληηθή ζέζε, φπνπ ν θπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε 

δηαηήξεζε κηαο θπζηθήο γνληκφηεηαο πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα καθξνπξφζεζκα 

εμαζθαιηζκέλεο θαη πνηνηηθψο πςειέο ζηαθπιηθέο παξαγσγέο. Δθηφο απηνχ, έρεη 

επηπιένλ ζαλ ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθπιπζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ, ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ θαη 

κφιπλζε ησλ λεξψλ  

Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο εδαθηθήο πεξηπνίεζεο πεγάδεη θπξίσο απφ ηελ 

εκπεηξία. Έλα πγηέο, γφληκν έδαθνο απνηειεί ηελ θαιχηεξε πξνυπφζεζε γηα έλα θαιά 

ζξεκκέλν θαη πγηέο ακπέιη. Έηζη, ην έδαθνο είλαη ν θχξηνο θνξέαο νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο «βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηα» θαη ε πεξηπνίεζε ηνπ εδάθνπο 

κεηαηξέπεηαη ηαπηφρξνλα ζε ζξέςε θαη πεξηπνίεζε ηνπ θπηνχ (Hofmann et al, 1995). 

Γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ εδάθνπο κεγάιε ζεκαζία έρεη ε νινθιεξσκέλε 

παξαηήξεζε ηνπ εδάθνπο πνπ αθνξά ζηε ζχζηαζε, ζηε δνκή θαη ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ σο ελφο απηνδχλακνπ δσληαλνχ νξγαληζκνχ. Ζ θαηεξγαζία ηνπ 

εδάθνπο, ε ρισξή ιίπαλζε θαη ε ιίπαλζε απνηεινχλ απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο ηνπ 

ακπεινπξγνχ, δηα κέζνπ ηεο εδαθηθήο πεξηπνίεζεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θαζνδεγνχλ ηηο δσληαλέο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ «έδαθνο». ηφρνο είλαη ε 

εληαηηθνπνίεζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ε πξνψζεζε δειαδή ηεο ηζνξξνπίαο πνπ 

επηθξαηεί κεηαμχ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ζχλζεζεο θαη απνζχλζεζεο ζε έλα αλψηεξν 

επίπεδν. 



34 

 

Δληαηηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ζεκαίλνπλ απμεκέλε δξάζε ησλ δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ ηνπ εδάθνπο, θαιχηεξε δηάζεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη κηα 

ζηαζεξή δνκή (Γηαλλνπνιίηεο, 1998). 

Δθφζνλ ζηε βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηα ε ρισξή ιίπαλζε ζε φιε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ ακπειψλα θαη/ή ε θάιπςε ηνπ εδάθνπο είλαη απηνλφεηε, ε θιαζηθή 

εδαθηθή πεξηπνίεζε δελ εθαξκφδεηαη ζηε νπζία κε ηελ έλλνηα ηεο δηδαληνθηνλίαο. Ζ 

κεραληθή θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο έρεη πεξηζζφηεξν σο ζηφρν ηελ αλακφριεπζε θαη 

ηνλ αεξηζκφ ηνπ εδάθνπο, έηζη ψζηε λα θαιπηεξεχζνπλ νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θπηηθψλ ξηδψλ. Έηζη, δηεπξχλεηαη ν ελεξγφο, 

δσληαλφο εδαθηθφο ρψξνο, φπνπ αλαπηχζζεηαη ην ξηδηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη έλαο κεραληζκφο ελάληηα ηεο θπζηθήο θαζίδεζεο θαη ησλ θαηλνκέλσλ 

ζπκπίεζεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κεηάβαζεο, απφ ηε ζπκβαηηθή ζηε 

βηνινγηθή ακπεινπξγία, απηφ είλαη ην πξψην βήκα ηεο εδαθηθήο εμπγίαλζεο, ην νπνίν 

βέβαηα έρεη λφεκα φηαλ ζπλδπάδεηαη κε κηα λέα ρισξή ιίπαλζε κε ζθνπφ ηε 

βηνινγηθή ζηαζεξνπνίεζε (Hofmann et al, 1995). 

 

 

3.2. Θξέςε - ιίπαλζε 

 

Οη απαηηήζεηο ηνπ ακπειηνχ ζε ζρέζε κε άιιεο θαιιηέξγεηεο, φπσο 

θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ,  είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο, σζηφζν ζα πξέπεη απαξαίηεηα 

λα ηθαλνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζα είλαη 

ππνβαζκηζκέλε. Γεληθά σο ζηφρνο ηνπ βηνθαιιηεξγεηή ακπεινπξγνχ ζα πξέπεη λα 

είλαη ε απφθηεζε κέηξηαο δσεξφηεηαο πξέκλσλ, κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζε κέηξηα  

επίπεδα, κέηξηαο παξαγσγηθφηεηαο θαη θπξίσο νκαιήο θαη ζσζηήο ζξέςεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, κεζνπξφζεζκα αιιά θαη 

καθξνπξφζεζκα θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

ηφρνο είλαη πξσηαξρηθά ε πνηφηεηα θαη δεπηεξεπφλησο ε πνζφηεηα. Μέρξη 

πξηλ κεξηθά ρξφληα, νη ακπεινπξγνί πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ κέρξη θαη ην δηπιάζην 

ησλ λφκηκσλ ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ θαη λα απμήζνπλ ην εηζφδεκα ηνπο 

θαηάθεπγαλ ζηηο ππεξιηπάλζεηο ησλ ακπειψλσλ θαη θχξηα ζηελ ιίπαλζε κε άδσην, 

αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πνιχ γφληκσλ εδαθψλ. ε απηφ ζπλεγνξνχζε θαη ην 
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γεγνλφο ηεο κηθξήο ζπκκεηνρήο ηεο ιίπαλζεο ζην θφζηνο παξαγσγήο, ζε ζρέζε κε 

άιιεο θξνληίδεο (ιηγφηεξν ηνπ 10%). Ζ πξαθηηθή απηή είρε γεληθά ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ πνζνηηθή παξαγσγή πξντφλησλ αιιά ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο. 

Ζ ιηπαληηθή ηαθηηθή ζην ακπέιη γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζηελ Διιάδα (βέβαηα αλα πεξηνρή κπνξεί λ‟ απμνκεησζνχλ ειάρηζηα νη 

πνζφηεηεο) είλαη ε εμήο: 

 Άδωηο: 0-3 Kg ην ζηξέκκα αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ακπειψλα 

 Κάιηο: 1,5-2 θνξέο ηηο πνζφηεηεο πνπ αθαηξνχληαη απφ ην έδαθνο θάζε ρξφλν 

γηα ηα ακκψδε εδάθε θαη 2-3 θνξέο γηα ηα αξγηιψδε, πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ελαιιαθηηθή ηθαλφηεηα θαηηφλησλ (CEC = Cation exchange capacity) ησλ 

εδαθψλ (δειαδή 8-20 θηιά) 

 Φώζθορος: πλήζσο κφλν φηαλ δελ έρεη πξνεγεζεί πξνζζήθε θσζθφξνπ πξηλ 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ακπειψλσλ θαη ηα επίπεδα ζην έδαθνο είλαη πνιχ 

ρακειά. 

Μηα ζξέςε ησλ θπηψλ πινχζηα ζε άδωηο έρεη ηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο: 

 Καζπζηέξεζε ηεο έθπηπμεο αλαινγηθά κε ηελ αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ησλ 

θιεκαηίδσλ πξνθαινχκελε απφ ηα πςειά επίπεδα αδψηνπ. 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νθζαικψλ πνπ εθπηχζζνληαη. 

 Μεγαιχηεξνπο ξπζκνχο βιάζηεζεο (ηαρχηεηα βιάζηεζεο), κεγαιχηεξε 

δσεξφηεηα πνπ ζπλήζσο κεηαθξάδεηαη κε κηα πηψζε ηεο πνηφηεηαο. 

 Μεγαιχηεξα θχιια, ζθνχξνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο θαη κεγαιχηεξνπ πάρνπο. 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγήο (θχξηα ιφγσ αχμεζεο ηεο δσεξφηεηαο ησλ πξέκλσλ) 

κέρξη ελφο ζεκείνπ. 

 ηακάηεκα ηεο βιάζηεζεο πνιχ αξγά, ή ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε ζπλέρηζε 

ηεο βιάζηεζεο κέρξη ηνλ ηξπγεηφ ή θαη αξγφηεξα (ηα ζεξηλά θιαδέκαηα, 

ζπκκεηέρνπλ κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ζην θφζηνο παξαγσγήο, θζάλνπλ 

κέρξη θαη ην 26%, ελψ ηα θνξπθνινγήκαηα ζπκκεηέρνπλ κε ην 47% ζην 

πνζνζηφ απηφ). 

 Γεκηνπξγία ελφο ζηξψκαηνο θπιιηθήο επηθάλεηαο κεγάινπ πάρνπο πνπ νδεγεί 

ζε έλα κηθξνθιίκα αξλεηηθφ γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη πγηψλ 

πξντφλησλ (έρνπκε αχμεζε ησλ πξνζβνιψλ απφ βνηξχηε θαη ζπγρξφλσο 

αχμεζε ηνπ αδψηνπ ζηνλ κνχζην). 
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 Μείσζε ησλ δαράξσλ θαη ησλ πνιπθαηλνιψλ θαη αχμεζε ηεο νμχηεηαο. 

 Δκθάληζε ζπκπησκάησλ ριψξσζεο θαιίνπ, ζηα εδάθε εθείλα, φπνπ ε 

ηξνθνδφηεζε ησλ πξέκλσλ κε θάιην είλαη αλεπαξθήο. 

 Δππάζεηα ζηνλ πεξνλφζπνξν θαη ηνλ βνηξχηε. 

 Καζπζηέξεζε ηεο πηψζεο ησλ θχιισλ. 

Παξαηεξνχκε αχμεζε ηεο δσεξφηεηαο ησλ θπηψλ, επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ 

λεφηεηαο θαη θπξηάξρεζε ησλ νξκνληθψλ νπζηψλ πνπ είλαη επλντθέο γηα ηελ 

βιάζηεζε, αιιά φρη γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ (απμίλεο, γηβεξηιιίλεο, 

θπηνθηλίλεο), εππάζεηα ζηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο, θπξίσο ζην σίδην θαη βνηξχηε. 

ηελ πεξίπησζε γφληκσλ εδαθψλ, ε αδσηνχρνο ιίπαλζε είλαη πνιπηέιεηα, ελψ 

ζηελ πεξίπησζε πνιχ ειαθξψλ θαη άγνλσλ εδαθψλ, ε αδσηνχρνο ιίπαλζε ζα 

κπνξνχζε ίζσο λα αληηθαηαζηαζεί, κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εδαθψλ ζε νξγαληθή 

νπζία θαη ηελ ηξνθνδνζία ησλ θπηψλ, κέζσ ηεο αλνξγαλνπνίεζεο ηνπ αδψηνπ ηεο 

νξγαληθήο νπζίαο. 

Ο ακπεινπξγφο ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηελ 

ρνξήγεζε ηνπ αδψηνπ, γηαηί αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γφληκσλ εδαθψλ ηα 

απνζέκαηα ηνπ αδψηνπ δελ είλαη αλεμάληιεηα. Αληηζέησο κάιηζηα, ζα πξέπεη κε 

ζπρλνχο ειέγρνπο ηεο βιαζηηθήο θαηάζηαζεο θαη θπξίσο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο λα 

ειέγρεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ακπειηνχ ηνπ ζε άδσην θαη λα θξνληίζεη λα νδεγήζεη ηνλ 

ακπειψλα ηνπ ζε κηα ηζφξξνπε αλάπηπμε. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα γίλεη, κέζσ ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπ εδάθνπο ζε κηα γνληκφηεηα, ε νπνία θαη κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε 

ηελ νξγαληθή ιίπαλζε, κε θφζηνο πνπ κπνξεί λα είλαη ην ίδην, κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο, αλάινγα κε ηελ πεγή ηεο 

νξγαληθήο ιίπαλζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Μηα ζξέςε ησλ θπηψλ πινχζηα ζε θώζθορο ζα έρεη ηηο αθφινπζεο ζπλέπεηεο. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

λεαξψλ ακπειψλσλ, έηζη ψζηε λα βνεζεζεί ε αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ή 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλάιπζε εδάθνπο δείρλεη ρακειά επίπεδα θσζθφξνπ. Ζ 

επίδξαζε ηνπ θσζθφξνπ ζηα ακπέιηα είλαη γεληθά πνιχ δχζθνιν λα γίλεη εκθαλήο, 

ιφγσ ησλ κηθξψλ απαηηήζεσλ ησλ ακπειηψλ ζε θψζθνξν θαη ηεο ζπαληφηεηαο ησλ 

εδαθψλ κε παληειή έιιεηςε θσζθφξνπ. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ακκσδψλ εδαθψλ 

κηθξνχ βάζνπο θαη θησρψλ, παξαηεξήζεθε αληίδξαζε ησλ θπηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

αχμεζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ πξνζζήθε θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ. 
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ε ζξέςε ησλ θπηψλ πινχζηα ζε θάιηο ζα ππάξμνπλ νη αθφινπζεο ζπλέπεηεο. 

Σν θάιην πέξα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ζηελ 

νηθνλνκία ηνπ λεξνχ γηα ηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο θαη θπξίσο γηα ηηο πνηθηιίεο 

απμεκέλεο νμχηεηαο, παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ 

ζηαθπιηψλ ζε θάιην, ηφζν ηνπ γιεχθνπο φζν θαη θπξίσο ησλ θινηψλ, είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο, γηαηί ζπληειεί ζε κείσζε ηεο νμχηεηαο ησλ νίλσλ. Βέβαηα, 

απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θαηαθεχγνπκε ζηηο πινχζηεο αλεμέιεγθηεο θαιηνχρεο 

ιηπάλζεηο, αθνχ ππάξρεη ν θίλδπλνο αληαγσληζκνχ κε ηνκαγλήζην θαη αχμεζεο ηνπ 

pH, νπφηε θαη ζα νδεγεζνχκε ζηελ παξαγσγή θξαζηψλ κε κεησκέλν αξσκαηηθφ 

δπλακηθφ, ειάηησζε ηεο νμχηεηαο, ηνπ ρξψκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο παιαίσζεο γηα 

ηηο εξπζξέο πνηθηιίεο. Σελ αλαγθαηφηεηα ή κε ησλ θαιηνχρσλ ιηπάλζεσλ, ζα ηελ 

δείμεη ε αλάιπζε θπηηθψλ ηζηψλ, κε βάζε ηελ νπνία ν ακπεινπξγφο ζα πξέπεη λα 

πξνρσξήζεη. 

 

 

3.2.1. Τπόινηπα ζξεπηηθά ζηνηρεία 

 

Ο ακπεινπξγφο πξέπεη λα επεκβαίλεη φηαλ δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο. Σα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ επλννχληαη απφ ηελ χπαξμε εδαθψλ 

πινχζησλ ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην. Οη θαιιηεξγεηέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη 

πξντφληα ηνπ εκπνξίνπ γηα λα δηνξζψζνπλ πηζαλέο ειιείςεηο ζηνηρείσλ, θαηά θχξην 

ιφγν ηξνθνπελίεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηρλνζηνηρεία. Σα πξντφληα ηνπ εκπνξίνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 2092/91 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Οξγαληθή νπζία  

Ζ οργαληθή οσζία εθνδηάδεη ην έδαθνο κε ζξεπηηθά ζηνηρεία, καθξνζηνηρεία 

θαη ηρλνζηνηρεία, ελψ κπνξεί αθφκε λα απνηειέζεη ηελ κνλαδηθή πεγή αδψηνπ ησλ 

ακπειηψλ, ζην πιαίζην βέβαηα ηεο κέηξηαο βιαζηηθήο αλάπηπμεο πνπ απαηηεί ε 

παξαγσγή πνηνηηθψλ ζηαθπιηψλ θαη νίλσλ ζηα πιαίζηα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

Αθφκε, βνεζά ζηελ απνθπγή ηνμηθφηεηαο ησλ κεηάιισλ, φπσο ην ζεηάθη θαη ν 

ραιθφο ζε φμηλα εδάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θξππηνγακηθψλ αζζελεηψλ ηνπ ακπειηνχ, αιιά θαη ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ καγγαλίνπ. 

Σν έδαθνο είλαη δπλαηφλ λα εκπινπηηζηεί κε νξγαληθή νπζία κε ηελ πξνζζήθε: 
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θνπξηάο, ρισξήο ιίπαλζεο θαη ελζσκάησζεο ζηέκθπισλ, θιεκαηίδσλ, δηαθφξσλ 

θνκπφζη θιπ. 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, είλαη ε βειηίσζε ηεο 

γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο, πνπ ζα νδεγήζεη ηελ θαιιηέξγεηα ζε ηζνξξνπεκέλε 

αλάπηπμε ψζηε λα παξάγεη βηνινγηθά πξντφληα. 

ηα πιαίζηα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ν ακπεινπξγφο έρεη ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ ΔΟΚ 2092/91 ηελ δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηελ γνληκφηεηα ησλ 

ακπειψλσλ ζηεξηδφκελνο ζηελ ρισξή ιίπαλζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ ή 

άιισλ βαζχξξηδσλ θπηψλ, κε ηελ ελζσκάησζε απνζπληηζέκελσλ ή κε νπζηψλ 

(θνπξηέο θιπ) απφ εθκεηαιιεχζεηο κε εληαηηθέο, κε ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ 

ελζσκάησζε δηαθφξσλ θνκπφζη. Δπίζεο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θάπνηα άιια πξντφληα, φπσο ην ζεητθφ καγλήζην, θσζθνξηθά νξπθηά θιπ. θαη αθνχ ε 

αλάιπζε εδάθνπο θαη θπηηθψλ ηζηψλ δηθαηνινγήζεη ηελ αλάγθε θαηαθπγήο ζ‟ απηά 

ηα πξντφληα. 

 Κνπξηά 

Ζ θοπρηά, απνηεινχζε εδψ θαη αηψλεο ηελ κνλαδηθή πεγή ζξεπηηθψλ νπζηψλ 

γηα ην ακπέιη, αθνχ ζε γεληθέο γξακκέο έλαο ηφλνο θνπξηά αλά ζηξέκκα (75% 

πγξαζία), εθνδίαδε κε 4-5 θηιά αδψηνπ, 2-3 θηιά θσζθφξνπ (P2O5), 7, 0Kg 

θαιίνπ(K2O), 6-7 θηιά CaO θαη 2 θηιά MgO. CaO θαη 2 θηιά MgO. Βέβαηα, ηφηε ε 

θνπξηά ζηνίρηδε θηελά αθνχ θάζε λνηθνθπξηφ είρε ηα δηθά ηνπ δψα ή κπνξνχζε λα 

βξεη εχθνια θαη θζελά ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο θνπξηάο. Ζ θνπξηά φκσο δελ είλαη 

πιένλ θζελή ιηπαληηθή χιε, νχηε εχθνια δηαζέζηκε θαη επνκέλσο πνιιέο θνξέο δελ 

απνηειεί θαη ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ηνλ ακπεινπξγφ. Ζ θνπξηά πξέπεη λα ρσλεχεηαη 

θαιά, πξηλ ελζσκαησζεί ζην έδαθνο. Μεηά ηε ρψλεςε ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ 

πεξηέρεη ε θνπξηά είλαη ζε πξνζιήςηκεο κνξθέο. Με ηε δηαδηθαζία ηεο ρψλεςεο 

θαηαζηξέθνληαη νη ζπφξνη ησλ δηδαλίσλ θαη ησλ δηαθφξσλ παζνγφλσλ, αιιά ράλεηαη 

θαη κέξνο ησλ ζξεπηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη πνζφηεηεο 

ηρλνζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη. 

Ζ ζπληζηψκελεο δφζεηο ζε ακπειψλα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

θνπξηάο.  

Δίλαη ππεξαξθεηά 200-300 θηιά/ ζηξέκκα θνπξηάο νξλίζσλ, ελψ γηα θνπξηά 

βννεηδψλ ε δνζνινγία κπνξεί λα αλέβεη κέρξη θαη 2 ηφλνπο/ ζηξέκκα. 
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ε ακκψδε εδάθε πνπ αεξίδνληαη έληνλα ε θνπξηά πξέπεη λα παξαρψλεηαη ζε 

βάζνο 15-20cm, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ηαρχηαηε απνδφκεζή ηεο. Αληίζεηα ζε 

θαθψο αεξηδφκελα βαξηά εδάθε πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη επηθαλεηαθά (5-10cm). ε 

πεξηνρέο κε ιηγνζηέο βξνρνπηψζεηο απνδείρηεθε φηη ηα παξάρσκα ηεο θνπξηάο ζε 

βάζνο 25cm επηδξά πην επεξγεηηθά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αδψηνπ απφ ηα θπηά, ζε 

ζχγθξηζε κε ην παξάρσκα ζηα 12cm βάζνο. 

Ζ θνπξηά έρεη ππνιεηκκαηηθή δξάζε, γη‟ απηφ ζπληζηάηαη λα ελαιιάζζεηαη 

αλά έηνο κε ρισξή ιίπαλζε. Απηφ παξαηεξείηαη θπξίσο κε ην άδσην, πνπ 

αμηνπνηείηαη απφ ηα θπηά ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 30% ηνλ πξψην ρξφλν θαη ζε πνζνζηφ 

10% πεξίπνπ ηνλ δεχηεξν ρξφλν. Πην θαηάιιειε επνρή γηα ιίπαλζε κε θνπξηά, είλαη 

ην θζηλφπσξν, γηα λα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη φζν θαιχηεξα γίλεηαη ηηο ρεηκεξηλέο 

βξνρνπηψζεηο, λα δηαιπζεί θαη λα αθνκνησζεί απφ ηα δέληξα. 

 Κνκπόζη 

Πξφθεηηαη γηα έλα άιιν είδνο νξγαληθνχ ιηπάζκαηνο, πνπ παξάγεηαη κε ηελ 

αεξφβηα βηνινγηθή απνδφκεζε νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

ρνχκν, ζε νπζίεο ζρεηηθά ζηαζεξέο, θαζψο επίζεο θαη ζην ζρεκαηηζκφ άξγηιν-

ρνπκηθψλ ζπκπιφθσλ. 

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θνκπφζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνπξηά δψσλ 

θαη θπηηθά ππνιείκκαηα πνπ είλαη εχθνιν λα βξεζνχλ ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε 

θαιιηέξγεηα. 

ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ θαιιηεξγνχληαη εζπεξηδνεηδή, ειηέο θαη 

ακπέιηα, ν παξαγσγφο πνπ ζέιεη λα θηηάμεη κφλνο ηνπ θνκπφζη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα θιαδηά απφ ην θιάδεκα ησλ εζπεξηδνεηδψλ, ηα ειαηφθπιια, ηελ 

ειαηνππξήλα, ηηο θιεκαηίδεο ακπέισλ θαη ηα ζηέκθπια απφ ηα νηλνπνηείσλ. Δπίζεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ππνιείκκαηα απφ εθθνθθηζηήξηα βάκβαθνο, 

ππνιείκκαηα απφ βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο θξνχησλ, θαζψο θαη θχθηα ηεο 

ζάιαζζαο πνπ πξνεγνπκέλσο έρνπλ μεπιπζεί θαιά. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ θνκπφζηηλγθ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζσξνχο κε πιάηνο 2-3m, 

χςνο πεξίπνπ 1,5m θαη κήθνο απεξηφξηζην. Πξηλ απφ ηε δηακφξθσζε ησλ ζσξψλ, ην 

πξνο ρψλεπζε πιηθφ ηεκαρίδεηαη ζε ηεκάρηα κήθνπο 1,5-7,5cm, αλ είλαη ρνλδξνεηδέο 

θαη πξνζηίζεηαη λεξφ, αλ είλαη απαξαίηεην. Με ηελ πξνεηνηκαζία απηή 

εμαζθαιίδνληαη νη άξηζηεο θαηά ην δπλαηφλ ζπλζήθεο πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο θαη 

νμπγφλνπ γηα ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο ηεο κηθξνρισξίδαο. Ζ άξηζηε πγξαζία 
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θπκαίλεηαη απφ 40% κέρξη θαη 60%, ελψ ην κέγεζνο ησλ ηεκαρηδίσλ ζα εμαζθαιίζεη 

ην απαξαίηεην νμπγφλν ζην ζσξφ. 

Γηα λα αξρίζεη ε θνκπνζηνπνίεζε ηα ππνιείκκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε αλαινγία ζε άδσην θαη άλζξαθα. Έηζη ζα επλνεζεί ν πνιιαπιαζηαζκφο 

θαη ε αχμεζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Ζ άξηζηε ζρέζε C/N είλαη 25-30. Απηή ε ζρέζε 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αλάκεημε δηάθνξσλ πιηθψλ, πνπ κπνξεί λα είλαη ζε 

θάπνηα αλαινγία ηξία κέξε απφ θπηηθά ππνιείκκαηα θαη έλα κέξνο απφ δσηθά 

ππνιείκκαηα. 

Ακέζσο κεηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζσξνχ κε ην πξνεηνηκαζκέλν πιηθφ, 

αξρίδεη ε κηθξνβηαθή δξάζε πνπ κε ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο, ε νπνία έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζσξνχ. Μεηά ηελ πάξνδν πεξίπνπ 10 

εκεξψλ ε ζεξκνθξαζία αξρίδεη λα πέθηεη εμαηηίαο ηεο εμάληιεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ 

νμπγφλνπ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεηε ε νμπγφλσζε ηνπ ζσξνχ πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ην γχξηζκα ηνπ. πλνιηθά ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξία 

γπξίζκαηα ηνπ ζσξνχ θαη ν ρξφλνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο δηαξθεί 8-10 εβδνκάδεο. 

Σν θνκπφζη είλαη έηνηκν, φηαλ ην πξντφλ ζξπκκαηίδεηαη ζε θαηάζηαζε μεξή 

θαη πιάζεηαη ζε πγξή. Σν θνκπφζη, φηαλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ρψλεπζή ηνπ, ή 

φηαλ δελ είλαη πιήξσο ψξηκν, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηα θπηά δηάθνξεο ηξνθνπελίεο, 

θπξίσο αδψηνπ θαη αθφκε θπηνηνμηθά ζπκπηψκαηα. Οη ηξνθνπελίεο πξνθαινχληαη 

απφ ηε ζπλέρηζε ηεο απνδφκεζεο ηνπ κε ρσλεκέλνπ θνκπφζη θαη κεηά ηελ πξνζζήθε 

ηνπ ζην έδαθνο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δέζκεπζε ηνπ αδψηνπ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ απφ ηνπο απνδνκεηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο ζε βάξνο ησλ θπηψλ. 

πληζηάηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ρψλεπζεο, ην θφκπφζη λα κελ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα δχν κήλεο, ψζηε λα σξηκάζεη. Σν ψξηκν θνκπφζη δελ ειθχεη 

κχγεο, δελ απνβάιεη δπζνζκία αιιά κπξίδεη επράξηζηα ζαλ δάζνο κεηά απφ βξνρή. 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θνκπφζη ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία εμαξηάηαη απφ ηα πιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πξψηεο χιεο. Σα πνζνζηά ησλ ζηνηρείσλ θπκαίλνληαη απφ 

1-2% ζε άδσην, 0,5-1% ζε θψζθνξν, 0,5-1% ζε θάιην θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο θαη ζε ηρλνζηνηρεία. Γηα κηα ηθαλνπνηεηηθή ιίπαλζε ηεο θαιιηέξγεηαο 

απαηηνχληαη πνζφηεηεο 1,5-3ηφλνπο/ζηξ., πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ελαιιαθηηθά κε ηελ θνπξηά ή ηε ρισξή ιίπαλζε. Μεηά ηελ εθαξκνγή ζηελ 

θαιιηέξγεηα έρεη δηαπηζησζεί φηη ην θνκπφζη δίλεη ην 5-15% ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ελψ 

έρεη ππνιεηκκαηηθή δξάζε ηξία ρξφληα. 
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3.3. Υισξή ιίπαλζε 

 

Ζ ρισξή ιίπαλζε ζπλίζηαηαη ζηελ θαιιηέξγεηα θπηψλ εδαθνθάιπςεο, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα, ζηνλ ακπειψλα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηψλνληαη 

ζην έδαθνο, θπξίσο λσξίο ηελ άλνημε, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο 

γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο. 

πλήζσο, ε ελζσκάησζε ησλ θπηψλ εδαθνθάιπςεο γίλεηαη πξηλ απφ ηελ 

άλζεζή ηνπο, γηα ηελ αξηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αδψηνπ θαη θπξίσο ηνπ 

πξνεξρφκελνπ απφ βηνινγηθή δέζκεπζε. Διαρηζηνπνηείηαη, έηζη, ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ θπηψλ εδαθνθάιπςεο θαη ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζε λεξφ θαη ζξεπηηθά 

ζηνηρεία. Με ηνλ ηεκαρηζκφ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο θπηηθήο βηνκάδαο ζην έδαθνο 

επηηαρχλεηαη, άιισζηε, ε απνδφκεζή ηεο. Ο αθξηβήο ρξφλνο ελζσκάησζεο εμαξηάηαη 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα αλάπηπμεο ηεο εδαθνθάιπςεο, ην είδνο ησλ θπηψλ ρισξήο ιίπαλζεο θαη ν 

ηχπνο ηνπ ακπειψλα. Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ελζσκάησζεο ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ε ρξήζε κηαο δηζθνζβάξλαο γηα θαηαζηξνθή, ηεκαρηζκφ θαη επηθαλεηαθή 

ελζσκάησζε ησλ θπηψλ (Κακπνπξάθε θαη Βαζηιείνπ, 1996). 

Ζ ρισξή ιίπαλζε ζηα ζπζηήκαηα βηνινγηθήο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαιφ είλαη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε έλα πεληαεηέο πξφγξακκα ακεηςηζπνξάο. Σν 

πξφγξακκα απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηάθνξα είδε θπηψλ, φια φκσο ζα πξέπεη 

λα είλαη απφ πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαδνζηαθή γεσξγία θαη είλαη 

άξηζηα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο (Φαληεξζκίζζελ, 

1999). 

ην Διιαδηθφ ρψξν ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο εηδψλ θαη πνηθηιηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θπηά εδαθνθάιπςεο. Σα θπξηφηεξα θπηά θαη 

νηθνγέλεηεο θπηψλ πνπ ελδείθλπληαη ζηε βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηα  είλαη : 

 

 Φπραλζή 

Σα ςπραλζή απνηεινχλ ηελ πην νηθνλνκηθή πεγή αδψηνπ ζηα ζπζηήκαηα 

βηνινγηθήο παξαγσγήο. Αλαπηχζζνληαη γξήγνξα θαη έρνπλ πςειφ δπλακηθφ 

δέζκεπζεο αδψηνπ, παξέρνληαο αμηνζεκείσηεο πνζφηεηεο αδψηνπ ζην ακπέιη. 

Παξάιιεια, ε ρξήζε ηνπο βνεζά ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη άιισλ καθξνζηνηρείσλ. 

Πξνηηκψληαη, θπξίσο, ηα εηήζηα ρεηκεξηλά ςπραλζή, πνπ είλαη απην-αλαπαξαγφκελα 
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θαη κεηψλεηαη έηζη ην θφζηνο ησλ εηζξνψλ ησλ ζπφξσλ. Σέηνηα είλαη : δηάθνξα είδε 

βίθνπ (π.ρ. Visia sativa), δηάθνξα είδε ηξηθπιιηνχ (π.ρ Trifolium hirtum) θαη δηάθνξα 

είδε κεδηθήο (π.ρ. Medicago spp.) (Hofmann et al, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4. Φπραλζή ζε ακπειώλα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, πνηθηιία ξνκπόια. 

Ακπειώλας Μειιηζελός Κεθαιοληά  

 

 Αγξσζηψδε 

 

Σα αγξσζηψδε βειηηψλνπλ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο ησλ 

ακπειψλσλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζην έπαθξνλ ηελ ηπρφλ πεξίζζεηα ηνπ εδαθηθνχ 

αδψηνπ ζηε βηνκάδα ηνπο. Με ην ξηδηθφ ηνπο ζχζηεκα κεηαθέξνπλ ζξεπηηθά ζηνηρεία 

ζηα βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ εδάθνπο. Σα πιένλ θαηάιιεια αγξσζηψδε γηα 

ακπειψλεο κε πξνβιήκαηα δηάβξσζεο είλαη ηα απηφ-αλαπαξαγφκελα είδε. Σα θπηά 

απηά πξνζηαηεχνπλ ην εχζξαπζην έδαθνο ησλ ακπειψλσλ απφ ηηο θαηαξξαθηψδεηο, 

πνιιέο θνξέο, ρεηκσληάηηθεο βξνρέο. Σέηνηα είδε είλαη ην Bromus mollis, Festuca 

megaluna, Lolium multiforum θαη Lolium rigidum (Hofmann et al, 1995). 

 

 Γεκεηξηαθά  

 

Σα δεκεηξηαθά κπνξνχλ λα παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο βηνκάδαο θαη 

νξγαληθήο νπζίαο, παξά ην φηη είλαη αξγά απνηθνδνκνχκελε. Δμαηηίαο ηνπ ηχπνπ ηνπ 
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ξηδηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, βειηηψλνπλ ηε δνκή ηνπ εδάθνπο, πξνιακβάλνπλ 

πξνβιήκαηα δηάβξσζεο, δηεπθνιχλνπλ ηε δηήζεζε ηνπ λεξνχ κεηψλνπλ ηελ απνξξνή 

ηνπ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο απψιεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ιφγσ έθπιπζήο ηνπο ζε 

βαζχηεξα ζηξψκαηα. Σα πην ζπλεζηζκέλα δεκεηξηαθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

θπηά εδαθνθάιπςεο είλαη ην θξηζάξη θαη ε ζίθαιε (Φαληεξζκίζζελ, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5. ίθαιη ζε ακπέιη 

Φωηογραθία από ηολ δηθό κοσ βηοιογηθό ακπειώλα ζηε Βοηωηία 

 

 Άιια θπηά 

Άιια θπηά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θπηά εδαθνθάιπςεο ζε 

βηνινγηθά ζπζηήκαηα ακπεινπαξαγσγήο είλαη είδε ηνπ γέλνπο Sinapus (ζηλάπη) θαη 

άιια θπηά ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ζηαπξαλζψλ, π.ρ. Brassica campestris, Brassica 

nigra, Brassica rapa. Αλάκεζα ζηα άιια πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη ε γξήγνξε 

αλάπηπμε θαη θάιπςε ηνπ εδάθνπο, ε εχθνιε ελζσκάησζε θαη νη ρακειέο 

απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ζπφξνπ κε ρακειφ θφζηνο. (Κακπνπξάθε θαη Βαζηιείνπ, 

1996). 

 

 



44 

 

 Μείγκαηα εηδψλ  

ηε βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη κείγκαηα κε ςπραλζψλ 

κε ςπραλζή, κηα θαη ζπλδπάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Σα 

κίγκαηα εηδψλ αληαγσλίδνληαη θαη θαηαπλίγνπλ θαιχηεξα ηνπο πιεζπζκνχο ησλ 

αλεπηζχκεησλ δηδαλίσλ, φηαλ απηά δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. 

ε κίγκαηα, επίζεο, αγξσζησδψλ κε ςπραλζή ππάξρεη αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ηνπο. Παξ‟ φια απηά, ν αληαγσληζκφο ζην εδαθηθφ άδσην κπνξεί λα θάλεη ηα 

ςπραλζή πεξηζζφηεξν απνδνηηθά ζηε δέζκεπζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αδψηνπ. ίγνπξα, 

φκσο, ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηελ αλαινγία ηνπο ζην κείγκα, εηδηθά ζε θησρά εδάθε, 

φπνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο δέζκεπζεο ηνπ αδψηνπ 

ζηνπο ηζηνχο ησλ αγξσζησδψλ θαη ηεο αξγήο απνδφκεζήο ηνπ θαη απειεπζέξσζήο 

ηνπ (Γηαλλνπνιίηεο, 1998). 

 

 

3.4. Οξγαληθή ιίπαλζε 

 

Ζ βηνινγηθή γεσξγία απνθιείεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ρξήζε ζπλζεηηθψλ 

ιηπαζκάησλ ηνπ εκπνξίνπ. 

Σα ζπζηήκαηα βηνινγηθήο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηεξίδνληαη ζηελ ρισξή 

ιίπαλζε, ηα θπηηθά ππνιείκκαηα, ηελ θνπξηά, ηα νξγαληθά απφβιεηα, ηελ 

αλαθχθισζε ζξεπηηθψλ θαη ηα αλφξγαλα πεηξψκαηα, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη λα παξέρνληαη ζξεπηηθά ζηνηρεία ζην ακπέιη 

(ηκψλεο θαη εηάηνο, 1996). 

Γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα, ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη πξνβιήκαηα, είλαη απφ ηα καθξνζηνηρεία θπξίσο ην άδσην (Ν) θαη 

δεπηεξεπφλησο ην θάιην (Κ), ελψ απφ ηα ηρλνζηνηρεία ν ςεπδάξγπξνο (Εn) θαη ην 

βφξην (Β) θαη δεπηεξεπφλησο ην Μαγλήζην (Μg) θαη ν ίδεξνο (Fe). Δδψ, ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη έρνπλ βξεζεί κπθφξξηδεο πνπ ζπκβηψλνπλ κε ην ξηδηθφ ζχζηεκα 

ησλ πξεκλψλ θαη πξνκεζεχνπλ ηφληα Κ ζηα πξέκλα (Αγγειφπνπινο, 1996). 

Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε απηά ηα αλφξγαλα ζηνηρεία ζηε βηνινγηθή 

ακπεινθαιιηέξγεηα κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

 Υξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο θνκπφζηεο σο πξντφληα ιηπαζκαηνπνίεζεο απφ 

ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ ή θάπνηαο βηνηερλίαο θαη θνπξηέο δψσλ. Έλα πξντφλ 
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θνκπνζηνπνίεζεο κπνξεί αλ είλαη ηα ζηέκθπια ηεο νηλνπνηίαο πνπ ζεσξείηαη 

ηζάμην ιίπαζκα κε ηελ θνπξηά, αλ έρεη ππνζηεί ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία 

θνκπνζηνπνίεζεο. 

 Πξνζζήθε νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ εκπνξίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

ιηπάζκαηα απηά είλαη απαιιαγκέλα απφ βαξέα κέηαιια θαη ηνμηθέο νπζίεο 

βηνινγηθήο πξνέιεπζεο. Απηά είλαη ιηπάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηεξεά 

ππνιείκκαηα πφιεσλ, επεμεξγαζκέλεο θνπξηέο ή θπηηθά ππνιείκκαηα. 

Δθαξκφδνληαο ρισξή ιίπαλζε, φπσο απηή αλαπηχρζεθε πξνεγνπκέλσο. 

Έρεη δηαπηζησζεί απφ ζρεηηθέο έξεπλεο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο θαη 

ιίγν πξηλ ηνλ ηξχγν, νη ξπζκνί αλνξγαλνπνίεζεο είλαη πςειφηεξνη απφ ηνπο ξπζκνχο 

πξφζιεςεο ληηξηθψλ απφ ηηο ξίδεο ησλ πξέκλσλ, κε ζπλέπεηα λα απμάλνπλ νη 

ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ ζην εδαθηθφ δηάιπκα θαη λα ππάξρεη θίλδπλνο λα 

απνπιπζνχλ, είηε κε ηηο αξδεχζεηο πνπ γίλνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν, είηε κε ηηο 

επεξρφκελεο θζηλνπσξηλέο βξνρέο. Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ νξγαληθήο 

ιίπαλζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηερληθέο παξεκπφδηζεο απηήο ηεο 

απφπιπζεο. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ειεγρφκελε, κεξηθή ή νιηθή, 

θάιπςε ηνπ εδάθνπο κεηαμχ ησλ πξέκλσλ κε είδε εηήζησλ απηνθπψλ θπηψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο αδσηνδεζκεπηηθά (π.ρ. ειαηνθξάκβε). Σα είδε απηά κπνξνχλ 

λα ελζσκαησζνχλ ζην έδαθνο κε ηελ πξψηε θαιιηεξγεηηθή παξέκβαζε, έηζη ψζηε ην 

νξγαληθφ Ν λα επαλέιζεη ζην έδαθνο (Αγγειφπνπινο, 1996). 

 

 

3.5. Φπηνπξνζηαζία ζηε βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηα 

 

Ζ θπηνπξνζηαζία απνηειεί βαζηθή βειηίσζε ζε φιεο ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο 

αζθείηαη ε γεσξγία. ηε ζπκβαηηθή γεσξγία εζηηάδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηνμηθψλ ζπλζεηηθψλ παξαζηηνθηφλσλ, ηα νπνία έρνπλ 

πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην αγξννηθνζχζηεκα. Ζ βηνινγηθή αληηκεηψπηζε 

ηφζν ησλ αζζελεηψλ φζν θαη ησλ δσηθψλ ερζξψλ ζηα θπηά επηδηψθεη ηνλ θαηάιιειν 

θαη κε νηθνινγηθή ζθέςε ζπλδπαζκφ ησλ πξνθπιαθηηθψλ, θαιιηεξγεηηθψλ, 

βηνινγηθψλ, βηνρεκηθψλ θαη βηνηερλνινγηθψλ κεζφδσλ, ψζηε λα επηηχρεη ηε 

καθξνρξφληα βειηηζηνπνίεζε θαη φρη βξαρπρξφληα αξηζηνπνίεζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

απνηειέζκαηνο, κε ην κηθξφηεξν πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο (Μπνχξκπνο 
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θαη θνπληξηδάθεο, 1996). 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ, ηελ βηνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ 

ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη , θαηά ζπλέπεηα, ηνπ ακπειηνχ είλαη: 

 Ζ πξνθχιαμε θαη ε πξφιεςε απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο ή ερζξνχ. 

 Ζ ζχγρξνλε θαη νιηζηηθή αληίιεςε ηεο αζζέλεηαο σο πξντφληνο ζπλεπίδξαζεο 

δηαθφξσλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ. 

 Ζ αλάγθε κειέηεο ζε βάζνο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν παζν-νηθνζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα ηνπ βηνινγηθνχ ηξίπηπρνπ 

θπηφ-παζνγφλν- αληαγσληζηηθή κηθξν- θαη καθξνρισξίδα θαη παλίδα. 

 Ζ νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή κειέηε ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο, γηα λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ. 

 Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνβαζκηζκέλνπ 

απφ ηε ζπκβαηηθή θπηνπξνζηαζία αγξν-νηθνζπζηήκαηνο. 

 Ζ απνθπγή ρξεζηκνπνίεζεο ελεξγνβφξσλ ηνμηθψλ ζπλζεηηθψλ 

παξαζηηνθηφλσλ, θαζψο θαη πξντφλησλ ηεο γελεηηθήο κεραληθήο κε κε 

ειεγρφκελεο ζπλέπεηεο (Μπνχξκπνο θαη θνπληξηδάθεο, 1996).  

Ζ θπηνπξνζηαζία ζηε βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηα εκπεξηέρεη δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο θαη επεκβάζεηο γηα ηελ θάζε αζζέλεηα θαη ερζξφ μερσξηζηά. Οη θπξηφηεξεο 

κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο θαη δσηθνί ερζξνί ηεο ακπέινπ θαη νξηζκέλα κέηξα 

αληηκεηψπηζήο ηνπο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο βηνινγηθήο ακπεινθαιιηέξγεηαο είλαη : 

 Μπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο: βνηξχηεο, επηππίσζε, ίζθα, πεξνλφζπνξνο, 

ζεςηξξηδίεο, θφκνςε θαη σίδην (Αγγειάθεο, 1998). 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ ζηε βηνινγηθή 

ακπεινθαιιηέξγεηα γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Έιεγρνο ησλ θιεκαηίδσλ, θαηά ην θιάδεκα, αλ θέξνπλ καθξνζθνπηθά 

ζπκπηψκαηα πξνζβνιήο απφ κχθεηεο. 

 Δπεκβάζεηο κε ζείν, είηε κε ηε κνξθή επηπάζεσλ, είηε σο βξέμηκν. 

 Οξζνινγηθφ θιάδεκα, ψζηε ηα θπηά λα αεξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά. 

 Απνθπγή δσεξήο βιάζηεζεο. 

 Γηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ ςεθαζκψλ κε βνξδηγάιην πνιηφ (ζθεχαζκα ραιθνχ). 
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 Υξεζηκνπνίεζε αλζεθηηθψλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ, φπσο ε πνηθηιία 

Merlot πνπ είλαη πνιχ αλζεθηηθή ζην σίδην. 

 Απνθπγή κεηαθνξάο κνιχζκαηνο κε δηάθνξα εξγαιεία θαη κεραληθά 

θαιιηεξγεηηθά κέζα (Μπνχξκπνο θαη θνπληξηδάθεο, 1996). 

 Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο ζέζεο ηνπ ακπειψλα, κε βάζε ην κηθξνθιίκα, ην 

έδαθνο θαη ηελ έθζεζε (Κνχζνπιαο, 1996). 

Εσηθνί ερζξνί: θπιινμήξα ηνπ ακπειηνχ, εξίλσζε, επδεκίδα, ηζηγαξνιφγνο, 

σηηφξξπγρνο, ςεπδφθνθθνο ηεο ακπέινπ, ζξίπαο ηεο Καιηθφξληαο (Μπξνχκαο,1998). 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δσηθψλ ερζξψλ ζηε βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηα 

γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Υξήζε θεξνκνληθψλ παγίδσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πιεζπζκνχ ησλ εληφκσλ. 

 Δπεκβάζεηο κε ζείν, είηε κε ηε κνξθή επηπάζεσλ, είηε σο βξέμηκν 

 Δθαξκνγή ηνπ βαθηεξίνπ Bacillus thuringiensis ζε δηάθνξα ζθεπάζκαηα 

(θπξίσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επδεκίδαο). 

 Καζαξηζκφο ησλ πξέκλσλ, βιαζηψλ θαη θχιισλ, ψζηε λα γίλεηαη θαιφο 

αεξηζκφο θαη έθζεζε ζηνλ ήιην (Μηρειάθεο, 1996). 

 

 

3.6. Κιάδεκα 

 

 Υεηκεξηλφ θιάδεκα 

Σν ρεηκεξηλφ θιάδεκα άξρηδε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ή ηνλ Φεβξνπάξην κήλα. ην 

θππειινεηδέο ζρήκα ην θιάδεκα ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε ζε θάζε βξαρίνλα δχν 

θεθαιψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δχν θαξπνθφξνπο νθζαικνχο ε θάζε κία. ηα 

γξακκνεηδή ζρήκαηα δηαηεξνχληαη ηξεηο έσο έμε θεθαιέο αλάινγα κε ην ζχζηεκα 

κφξθσζεο. (Βινληάθεο Γ., & ζπλ., 2001; Γαιαλνπνχινπ-ελδνχθα . & ζπλ., 2001) 
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Δηθόλα 6. Υεηκεξηλό θιάδεκα ακθίπιεπξν θνξδόλη royat ζε πνηθηιία Μεξινη 

Φωηογραθία από ηολ δηθό κοσ βηοιογηθό ακπειώλα ζηε Βοηωηία 

 

 

 Υισξά θιαδέκαηα 

 

Σα ρισξά θιαδέκαηα έρνπλ ζθνπφ ηε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ηνπ ρεηκεξηλνχ 

θιαδέκαηνο, ηελ εμηζνξξφπεζε κεηαμχ βιάζηεζεο θαη παξαγσγήο, ηελ εμαζθάιηζε 

θαιπηέξσλ ζπλζεθψλ άλζεζεο θαη γνληκνπνίεζεο, ηελ απφθηεζε πγηψλ θιεκαηίδσλ 

θαη εχξσζησλ πξέκλσλ κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ 

παξαγνκέλσλ ζηαθπιηψλ. 

Σα θπξηφηεξα ρισξά θιαδεχκαηα πνπ γίλνληαη είλαη ην βιαζηνιφγεκα θαη ην 

θνξπθνιφγεκα. 

Σν βιαζηνιφγεκα γίλεηαη ηνλ Απξίιην κε Μάην, φηαλ νη βιαζηνί έρνπλ κήθνο 

10-20 εθαη. θαη αθνξά: 

 Δμαίξεζε βιαζηψλ απφ ηνλ θνξκφ νη νπνίνη ζπλήζσο δελ είλαη θαξπνθφξνη 

θαη ζπλεπψο είλαη δσεξνί θαη 
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 Δμαίξεζε βιαζηψλ απφ ηελ θφκε ησλ πξέκλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νθζαικνχο πνπ δελ εθβιάζηεζαλ ην πξνεγνχκελν έηνο ή απφ κε 

θαξπνθφξνπο νθζαικνχο ηνπ εηήζηνπ μχινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7. Υισξό θιάδεκα ακπέινπ ζε πνηθηιία Μεξινη 

Φωηογραθία από ηολ δηθό κοσ βηοιογηθό ακπειώλα ζηε Βοηωηία 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ βιαζηνινγήκαηνο, ζηα θππειινεηδή ζρήκαηα, 

δέλνληαη νη βιαζηνί κεηαμχ ηνπο κε ρφξην, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ 

δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ απφ ηνλ αέξα. 

Σν θνξπθνιφγεκα αθνξά ηελ εμαίξεζε ηεο ηξπθεξήο θνξπθήο θαη γίλεηαη ιίγν πξηλ 

ηελ άλζεζε θαη απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θαξπφδεζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα θαιχηεξεο δηαηξνθήο ησλ ζηαθπιηψλ. Να επηζεκαλζεί φηη εάλ ην 

θνξπθνιφγεκα είλαη απζηεξφ κε ην ελαπνκείλαλ ηκήκα ηνπ βιαζηνχ θέξεη 

νιηγάξηζκα θχιια ηα νπνία είλαη αδχλαηνλ λα ζξέςνπλ ηηο ζηαθπιέο. (Βινληάθεο Γ., 

& ζπλ., 2001; Γαιαλνπνχινπ-ελδνχθα . & ζπλ., 2001) 
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3.7. Κάιπςε πδαηηθώλ απαηηήζεσλ 

 

3.7.1. ηηο μεξηθέο θαιιηέξγεηεο 

 

α. Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο βξνρήο κε : 

 Γηεπζέηεζε ηνπ αλάγιπθνπ ζηα επηθιηλή εδάθε ζε ηξφπν ψζηε λα 

πεξηνξίδεηαη ε επηθαλεηαθή απνξξνή θαη ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. 

 Γηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θπηνθάιπςεο (δηδαλίσλ) κέρξη ηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ 

ησλ βξνρψλ ζε επηθιηλή εδάθε. 

 Αχμεζε ηεο δηεζεηηθφηεηαο θαη πδαηνρσξεηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο κε 

πξνζζήθε νηθνινγηθψλ νξγαληθψλ πιηθψλ (θνπξηά, θπηηθά ππνιείκκαηα, 

ρισξή ιίπαλζε θ.α) ή αλφξγαλσλ εδαθνβειηησηηθψλ (αζβέζηεο, γχςνο θιπ) 

φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη. 

 Πεξηνξηζκφ απσιεηψλ βξνρήο απφ θαηαθξάηεζε θπιιψκαηνο ηεο 

θαιιηέξγεηαο κε πεξηνξηζκφ ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο (κείσζε δηακέηξνπ θαη 

χςνπο αξαίσζε θφκεο), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή δηείζδπζε ηεο 

βξνρήο ζην έδαθνο ηδίσο θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ βξνρψλ (ηέιε 

ρεηκψλα, άλνημε).  

 

β. Δμηζνξξφπεζε πδαηνθαηαλάισζεο- δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ κε: 

 Ρηδηθφ πεξηνξηζκφ ηεο θφκεο (απζηεξά θιαδεχκαηα). 

 Δηήζηα θιαδεχκαηα 

 Πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ εδαθηθήο πγξαζίαο κε:  

α) πεξηνξηζκφ ηεο εμάηκηζεο απφ ηα αθάιππηα εδάθε κε κεραληθή θαηεξγαζία 

ηνπο ζην ηέινο ησλ βξνρψλ θαη  

β) έιεγρν ησλ δηδαλίσλ κε: θνπή ηνπο κε κεραληθά κέζα λσξίο ηελ άλνημε, 

ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε κεραληθή θαηεξγαζία ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ ησλ βξνρψλ θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ cover crops δειαδή,  

θαιιηέξγεηα ςπραλζψλ ή αγξσζησδψλ κεηαμχ ησλ γξακκψλ ηνπ ακπειηνχ. 
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3.7.2. ηηο αξδεπόκελεο θαιιηέξγεηεο 

 

 

Ζ άξδεπζε ησλ γεηηνληθψλ θαιιηεξγεηψλ πξνηηκάηαη λα γίλεηαη κε ζηαγφλεο, 

νπφηε ν θίλδπλνο ησλ εθηφο θαιιηέξγεηαο απνξξνψλ αιιά θαη βαζηάο δηήζεζεο είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλνο έσο αλχπαξθηνο (Βινληάθεο Γ., & ζπλ., 2001; Γαιαλνπνχινπ-

ελδνχθα . & ζπλ., 2001). 

Ο θαζαξηζκφο ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ηνπηθήο άξδεπζεο απφ ρεκηθά 

ηδήκαηα ή αιιά αλφξγαλα ή νξγαληθά πιηθά πνχ δεκηνπξγνχλ θξαμίκαηα δελ είλαη 

επηηξεπηφο κε ρεκηθά κέζα. Θεξαπεπηηθά ή πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη είλαη: 

 Υξήζε λεξνχ θαιήο πνηφηεηαο κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε άιαηα. 

 Απνθαηάζηαζε θξαμηκάησλ απφ αλφξγαλα ή νξγαληθά πιηθά κφλν κε 

κεραληθά ή θπζηθά κέζα θαη κεζφδνπο φπσο: ζπρλνί θαζαξηζκνί ηνπ δηθηχνπ 

κε άλνηγκα ησλ άθξσλ ησλ ζηαιαθηεθφξσλ ή εηζαγσγή αέξα ή λεξνχ ππφ 

πςειή πίεζε (5-6 αtm). 

 Απνθαηάζηαζε θξαμηκάησλ απφ ρεκηθά ηδήκαηα κφλν κε κεραληθά κέζα ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ θξαγκέλσλ ζσιήλσλ ε δηαλεκεηψλ. 

ε πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ ηνπηθήο άξδεπζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εμαληινχληαη θάησ απφ ηνπο 

ζηαιαθηήξεο. Σέηνηα κέηξα είλαη: 

 Μεηαθίλεζε ησλ ζηαιαθηεθφξσλ ζσιήλσλ θάζε έλα ή δχν ρξφληα-εθφζνλ ην 

επηηξέπεη ε θαιιηέξγεηα - ζε παξαθείκελε εδαθηθή ισξίδα. 

 Πξνζζήθε επηηξεπηήο νξγαληθήο νπζίαο εηδηθά ζηνπο πγξαηλφκελνπο ρψξνπο 

γηα ππνβνήζεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο λέσλ πνζνηήησλ ηρλνζηνηρείσλ ηνπ 

εδάθνπο. 

 

 

3.8. Δδαθνθάιπςε 

 

Δδαθνθάιπςε είλαη ε κέζνδνο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο κε πιηθά ή κε θπηά γηα 

ηελ αξηζηνπνίεζε ησλ γεσπνληθψλ, νηθνινγηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θάιπςε ηνπ εδάθνπο. Ζ εδαθνθάιπςε ζρεηίδεηαη 
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κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ 

καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηφζν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο 

ακπεινθνκηθψλ πξντφλησλ, φζν θαη ηεο χπαξμεο ελφο ειθπζηηθνχ ηνπίνπ ζηελ 

χπαηζξν. (Βινληάθεο Γ., & ζπλ., 2001; Γαιαλνπνχινπ-ελδνχθα . & ζπλ., 2001) 

 

3.8.1. θνπόο ηεο εδαθνθάιπςεο 

 

Ζ αξηζηνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ σθειεηψλ ηεο εδαθνθάιπςεο έγθεηηαη ζηελ 

βειηίσζε ηεο εδαθηθήο γνληκφηεηαο, ζηελ επλντθή αιιαγή ηνπ κηθξνθιίκαηνο, ζηελ 

θηινμελία σθέιηκσλ εηδψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ έιεγρν αλεπηζχκεησλ ρφξησλ κε 

βάζε ηελ ζρέζε ηνπ ρξφλνπ θάιπςεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ θαηλνκελνινγηθνχ θχθινπ 

ησλ αγξηνρφξησλ. 

Ζ νηθνινγηθή ζεκαζία ηεο εδαθνθάιπςεο ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ, ζηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ απνθπγή 

ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε αγξνρεκηθά θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο κε 

αλαλεψζηκσλ πφξσλ. Ζ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηέινο, ζεκαζία ηεο εδαθνθάιπςεο 

έγθεηηαη ζηελ δηαηήξεζε ελφο αηζζεηηθνχ ηνπίνπ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

ηεο εδαθνθαηεξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ ησλ αγξηνρφξησλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο ζξέςεο 

ελψ παξάιιεια εμαιείθεηαη ην θνηλσληθφ ή θξπκκέλν θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

ρξήζε κε νηθνινγηθψλκεζφδσλ. (Βινληάθεο Γ., & ζπλ., 2001; Γαιαλνπνχινπ-

ελδνχθα . & ζπλ., 2001) 

 

3.8.2. Σύπνη εδαθνθάιπςεο 

 

Ζ εδαθνθάιπςε είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε ηηο ιεγφκελεο 

ρισξέο ιηπάλζεηο κε ελζσκάησζε δειαδή ζην έδαθνο θπηψλ εδαθνθάιπςεο, είηε κε 

ηελ δεκηνπξγία επηζηξσκάησλ, ζηξσκάησλ δειαδή θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ ή άιισλ 

πιηθψλ (π.ρ. καχξν πιαζηηθφ), εθαξκνζκέλα ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

Δπίζεο, κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ κίγκαηνο θπηψλ, ε εδαθνθάιπςε κπνξεί 

λα είλαη θαη κφληκε. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη αλάινγα κε ηελ κέζνδν δηαρείξηζεο 

εδάθνπο ηνπ ακπειψλα ρξεζηκνπνηνχληαη εηήζηα ρεηκσληάηηθα ςπραλζή φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα δηάθνξα είδε βίθνπ, ηξηθπιιηνχ θαη κεδηθήο ή αθφκε θαη 
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πνιπεηή ςπραλζή. (Βινληάθεο Γ., & ζπλ., 2001; Γαιαλνπνχινπ-ελδνχθα . & ζπλ., 

2001) 

Ζ βειηίσζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

επίζεο θαη κε ηελ ρξήζε θπηψλ, κε απνζήθεπζε πεξίζζεηαο αδψηνπ ζηελ βηνκάδα 

ηνπο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα δεκεηξηαθά θαη ηα απην-αλαπαξαγσγηθά, ή 

θαινθαηξηλά αγξσζηψδε. 

Σα θπηά σζηφζν, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εδαθνθάιπςε, ζα πξέπεη λα 

επηιεγνχλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα, ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: 

 ην ξπζκφ αχμεζεο θαη πνζφηεηαο μεξάο νπζίαο πνπ παξάγεηαη. 

 ην θφζηνο ιφγσ απαηηήζεσλ ζε εηζξνέο (ζπφξνο, λεξφ άξδεπζεο) 

 ηελ παξεκπφδηζε άιισλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 ην πνζφ αδψηνπ ή νξγαληθήο νπζίαο πνπ πξνζηίζεηαη ζην έδαθνο. 

 ηελ κέζνδν δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο ηνπ ακπειψλα. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο εδαθνθάιπςεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε αξθεηή πξνζνρή 

ψζηε λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα νθέιε ηεο θαη λα απνθεχγνληαη νη αξλεηηθέο πιεπξέο 

ηεο. γηα ην ζθνπφ απηφ ν βηνθαιιηεξγεηήο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ ακπειψλα ηνπ, λα θάλεη ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη 

ηεο εδαθνθάιπςεο θαη παξάιιεια λα ηεξεί ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο 

ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: 

 Γηάγλσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ακπειψλα, ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ακπεινθαιιηεξγεηή. 

 Πξνζδηνξηζκφο θχξησλ θαη δεπηεξεπφλησλ ζηφρσλ, πνπ ζα πξέπεη λα επηηχρεη 

ε εδαθνθάιπςε φπσο επίζεο θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο εδαθνθάιπςεο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

εμήο: 

 Πσο θαη πφηε ζα γίλεη ε πξνεηνηκαζία ηεο εδαθνθάιπςεο ζηελ πεξίπησζε 

θπηψλ εδαθνθάιπςεο ή ηερλεηψλεπηζηξσκάησλ. 

 Πσο ζα γίλεη ε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζξέςε 

ησλ θπηψλ εδαθνθάιπςεο. 
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Δίλαη αλαγθαία ε ρξήζε εκβνιηαζκνχ, κε αδσηνβαθηήξηα θαη ηί πνζφηεηα 

ζπφξνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ην είδνο ην θπηνχ εδαθνθάιπςεο 

θαζψο επίζεο θαη ην επηζπκεηφ πνζνζηφ εδαθνθάιπςεο, ζηνλ ακπειψλα. 

Ζ δηαρείξηζε ηεο εδαθνθάιπςεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηαηί απφ απηήλ 

εμαξηάηαη ε επηηπρία θαη ην θφζηνο ηε. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Δλζσκάησζε ησλ θπηψλ εδαθνθάιπςεο, ηελ άλνημε 

 Γηαδνρηθέο θνπέο ησλ θπηψλ εδαθνθάιπςεο 

 πλδπαζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ δπν κεζφδσλ κε ειαθξηά βφζθεζε κε 

πξφβαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. 

Δίλαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ 

ηεο εδαθνθάιπςεο, ν βηνθαιιηεξγεηήο ακπεινπξγφο λα γλσξίδεη ηα εμήο: 

 Ζ ζπνξά ησλ θπηψλ εδαθνθάιπςεο γίλεηαη ην θζηλφπσξν αξρέο ρεηκψλα κε 

ηηο πξψηεο βξνρέο. 

 Ζ εδαθνθάιπςε κε θπηηθά ππνιείκκαηα (άρπξν, θχιια) γίλεηαη ηελ άλνημε 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αγξηνρφξησλ. 

Σα θπηά εδαθνθάιπςεο ελζσκαηψλνληαη ηελ άλνημε φηαλ αλζίδνπλ. Ζ 

ελζσκάησζε ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άλζηζεο ηνπ ακπειηνχ, γηα λα 

απνθεπρζεί ν αληαγσληζκφο ζε λεξφ θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία. 

 Ζ ρξήζε ςπραλζψλ ζηελ εδαθνθάιπςε εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή 

αμηνζεκείσησλ πνζνηήησλ αδψηνπ ζην ακπέιη. 

Ζ εδαθνθάιπςε εθαξκφδεηαη αλάκεζα ζηηο ζεηξέο ηνπ ακπειηνχ, φηαλ απηά 

είλαη γξακκηθά. Αληίζεηα, ζηα παιαηνχ ηχπνπ θχηεπζεο ακπέιηα, εθαξκφδεηαη 

νπζηαζηηθά ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ακπειηνχ. 

 

 

3.9. Αληηκεηώπηζε αλεπηζύκεησλ θπηώλ - δηδαλίσλ 

 

Λέγνληαο δηδάληα - έλαο φξνο πνπ ζήκεξα ακθηζβεηείηαη απφ πνιινχο - δελ 

ελλννχκε παξά ηα άγξηα (απηνθπή) πνπ θπηξψλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη απφ κφλα 

ηνπο κέζα ζηνλ ρψξν κηαο θαιιηέξγεηαο “ρσξίο λα ηα έρνπλ ζπείξεη” κε απνηέιεζκα 

ηνλ αληαγσληζκφ ηνπο κε ηα θαιιηεξγνχκελα θπηά, ζηεξψληαο ηνπο έηζη πνιχηηκα 

ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη λεξφ θαη ηειηθά δεκηνπξγψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ 

παξαγσγή. (Βινληάθεο Γ., & ζπλ., 2001; Γαιαλνπνχινπ-ελδνχθα . & ζπλ., 2001) 
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Σα κέηξα αληηκεηψπηζεο δηαθξίλνληαη ζε θαιιηεξγεηηθά, κεραληθά, θπζηθά 

θαη βηνινγηθά. 

 

3.9.1. Καιιηεξγεηηθά κέηξα 

 Ρχζκηζε ηνπ ρξφλνπ ζπνξάο θαη ηεο ππθλφηεηαο θχηεπζεο 

 Μηθηή θαιιηέξγεηα π.ρ. ζπγθαιιηέξγεηα ςπραλζψλ κε δεκεηξηαθά 

 Ακεηςηζπνξέο 

 Πξφιεςε δηαζπνξάο δηδαλίσλ 

 

3.9.2. Μεραληθά κέζα 

 Υνξηνθνπηηθά ή ζακλνθνπηηθά κεραλήκαηα γηα ηελ εμφλησζε δχζθνισλ 

δηδαλίσλ. 

 Μεραλήκαηα ειαθξηάο επηθαλεηαθήο θαηεξγαζίαο. 

 Υξήζε πεξηζηξεθφκελσλ βνπξηζψλ κε ηαπηφρξνλε δηακφξθσζε ηνπ 

αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο. 

 

3.9.3. Φπζηθά κέζα 

 Ζιηνζέξκαλζε. Σν πγξφ έδαθνο θαιχπηεηαη κε δηαθαλέο πιαζηηθφ θαηά ηελ 

ζεξκή πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ. 

 Δδαθνθάιπςε είηε κε καχξν πιαζηηθφ είηε κε μεξά ρφξηα, άρπξν, πξηνλίδη 

θ.α. 

 

3.9.4. Βηνινγηθά κέζα 

 Αλψηεξα θπηά ζαλ αληαγσληζηέο ησλ δηδαλίσλ π.ρ. θπηά εδαθνθάιπςεο φπσο 

ην ηξηθχιιη. 

 Μηθξννξγαληζκνί ζπλήζσο παζνγφλνη κχθεηεο κε εμεηδηθεπκέλε δξάζε. 

 Έληνκα. Φπζηθνί ερζξνί ησλ δηδαλίσλ κε εμεηδηθεπκέλε δξάζε. 

 Διεγρφκελε βφζθεζε αηγνπξνβάησλ, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ θαη ηελ 

αλαθχθισζε ηεο θνπξηάο (κφλν θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν), αμηνπνίεζε 

δσνηξνθψλ θ.α. 
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3.10. Βηνινγηθή αληηκεηώπηζε ησλ θπξηόηεξσλ αζζελεηώλ 

 

Ζ θπηνπξνζηαζία απνηειεί βαζηθή γεσξγηθή βειηίσζε, ζε φιεο ηεο κνξθέο 

κε ηηο νπνίεο αζθείηαη ε γεσξγία. ηε ζπκβαηηθή γεσξγία εζηηάδεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηνμηθψλ ζπλζεηηθψλ παξαζηηνθηφλσλ, ηα νπνία θαη 

πξνθάιεζαλ ηελ βαζηά αληζνξξνπία πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζην αγξννηθνζχζηεκα. Ζ 

νηθνινγηθή αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ αζζελεηψλ φζν θαη ησλ δσηθψλ ερζξψλ ζηα θπηά, 

επηδηψθεη ην θαηάιιειν θαη κε νηθνινγηθή ζθέςε ζπλδπαζκφ ησλ πξνθπιαθηηθψλ, 

θαιιηεξγεηηθψλ, βηνινγηθψλ, βηνρεκηθψλ θαη βηνηερλνινγηθψλ κεζφδσλ, ψζηε λα 

επηηχρεη ηελ καθξνρξφληα βειηηζηνπνίεζε θαη φρη βξαρπρξφληα αξηζηνπνίεζε ηνπ 

παξαγσγηθνχ απνηειέζκαηνο, κε ην κηθξφηεξν πεξηβαιινληηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

θφζηνο. Παξάιιεια αλαπηχζζεη ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηνξζψζνπλ δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα αγξννηθνζπζηήκαηα απφ ηελ ζπκβαηηθή 

θπηνπξνζηαζία. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ νηθνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ ακπειηνχ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο 

(Κνχζνπιαο Κ.Η., 2002) : 

 ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηξσζέληνο 

απφ ηελ ζπκβαηηθή θπηνπξνζηαζία αγννηθνζπζηήκαηνο. 

 ηελ νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή κειέηε ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο, πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο, γηα λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ. 

 ηελ αλάγθε κειέηεο ζε βάζνο φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν παζν-νηθνζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα ηνπ βηνινγηθνχ ηξηδχκνπ: 

θπηφ -παζνγφλν - αληαγσληζηηθή κηθξφ- θαη καθξφ-ρισξίδα θαη παλίδα. 

Οη θπξηφηεξεο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο ειιεληθνχο 

ακπειψλεο είλαη ν πεξνλφζπνξνο, ην σίδην, ν βνηξχηεο, ε επηππίσζε, ε ίζθα, ν 

ζεςεξξηδίεο θαη ε θφκνςε. ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κπθήησλ παίδνπλ κεγάιν ξφιν, 

ζε πνζνζηφ 70% πεξίπνπ ηα κέηξα πξφιεςεο. Ζ πξφιεςε απηή επηηπγράλεηαη κε 

ηνπο εμήο δχν ηξφπνπο. 

α. Σελ παξνρή ζηα θπηά κηαο ηζνξξνπεκέλεο ζξέςεο, πνπ κπνξεί 

καθξνπξφζεζκα λα αιιάμεη ηελ βηνρεκηθή ζχζηαζε θαη άξα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θπηνχ απέλαληη ζηηο πξνζβνιέο. 
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β. Σελ κε κεηάδνζε ησλ κνιπζκάησλ. Ζ ςειή ζηήξημε ηνπ ακπειηνχ, έηζη 

ψζηε λα κελ αθνπκπνχλ νη θιεκαηίδεο ζην έδαθνο, ην αξαίσκα ησλ θχιισλ θαη ηα 

ρισξά θιαδέκαηα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη θαιφο αεξηζκφο, είλαη κέηξα πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε. Κάηη επίζεο βαζηθφ είλαη ε επηινγή πνηθηιηψλ θαη ππνθεηκέλσλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ θαη πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο 

 

3.10.1. Πεξνλόζπνξνο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8. Πεξνλόζπνξνο ζε ακπέιη 

 

 

Ο πεξνλφζπνξνο πξνθαιείηαη απφ ηνλ σνκχθεηα Plasmopara vitícola Berl. 

Δίλαη κηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο αζζέλεηεο ηνπ ακπειηνχ. Πξνθαιεί ζνβαξή κείσζε ηεο 

παξαγσγήο, φρη κφλν ηε ρξνληά ηεο πξνζβνιήο, αιιά θαη ηελ επφκελε. Δπίζεο, ε 

έληνλε φςηκε πξνζβνιή πξνθαιεί νινθιεξσηηθή θπιιφπησζε, κε ζπλέπεηα ηελ 

θαζπζηέξεζε σξίκαλζεο ησλ θιεκαηίδσλ, ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεζίαο θαη ζε άιια 

παζνγφλα θαη ηε κείσζε ηεο επφκελεο αλζνθνξίαο. Δπλνείηαη απφ δξνζεξφ θαη πγξφ 

θαηξφ. Ζ νηθνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πεξνλφζπνξνπ βαζίδεηαη ζηε ιήςε 

πξνθπιαθηηθψλ θαη θπξίσο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ : (Κνχζνπιαο Κ.Η., 2002) 
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 Απνθπγή εγθαηάζηαζεο ησλ ακπειψλσλ ζε ρσξάθηα κε πνιχ πγξφ θαη 

δξνζεξφ κηθξνθιίκα. 

 Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ακπειψλα, νη γξακκέο θχηεπζεο λα αθνινπζνχλ 

ηε θνξά ηνπ αλέκνπ, γηα λα αεξίδνληαη θαιχηεξα ηα πξέκλα θαη λα ζηεγλψλεη 

γξεγνξφηεξα ην λεξφ απφ ελδερφκελε βξνρή ή δξνζηά. 

 Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, πξέπεη λα γίλεηαη θαη ην θαηάιιειν θιάδεκα. 

 Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηέκθπια γηα νξγαληθή ιίπαλζε πξέπεη λα είλαη θαιά 

δπκσκέλα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ εθβιαζηήζεηο ησλ γηγάξησλ, πνπ 

απνηεινχλ εζηίεο αλάπηπμεο ηνπ παζνγφλνπ. 

 Πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ηα θχιια πνπ πέθηνπλ ζην έδαθνο, δηφηη 

απνηεινχλ ηέιεην ππφζηξσκα δηαρείκαζεο ηνπ κχθεηα.  

 Καηαζηξνθή βιαζηψλ πνπ αλαθχνληαη απφ ηα ρακειά ζεκεία ηνπ θνξκνχ 

ησλ πξεκλψλ, γηαηί απνηεινχλ γέθπξεο κεηαθνξάο ηνπ παζνγφλνπ ζηηο 

θιεκαηίδεο. 

 Γηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ ςεθαζκψλ κε βνξδηγάιην ή βνπξγνχλδην πνιηφ.  

 Σα ζθεπάζκαηα ζεηνχρνο άξγηινο, ζεηάθη, ιηγληνζεηψδεο αξγίιην θαη νμείδηα 

ηνπ ππξηηίνπ, αξγηιίνπ θαη ηηηαλίνπ ζε κίγκα κε βξέμηκν ζεηάθη παξνπζηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή ζεξαπεπηηθή δξάζε. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιεινπάζεηαο, δειαδή ρξεζηκνπνίεζε 

αληαγσληζηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ. πγθεθξηκέλα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά ν αληαγσληζηήο Trichoderma harzianum (Trichodex). 
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3.10.2. Χτδην  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 9. Χτδην ζε ακπέιη 

 

 

Οθείιεηαη ζην κχθεηα Uncinula necator Burr.  

Πξνθαιεί ζνβαξέο δεκίεο ζηε παξαγσγή ζε πεξηνρέο κε μεξνζεξκηθφ θιίκα. 

Πξνζβάιιεη θχιια, έιηθεο, βιαζηνχο θαη βφηξεηο. (Κνχζνπιαο Κ.Η., 2002) 

Ζ νηθνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ σηδίνπ βαζίδεηαη:  

 ην ειαθξφ θνξπθνιφγεκα ησλ πξέκλσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 

παξαηεξνχληαη έληνλεο πξνζβνιέο απφ σίδην.  

 ηε ρξεζηκνπνίεζε αλζεθηηθψλ ζηελ αζζέλεηα πνηθηιηψλ. 

 ηηο επεκβάζεηο κε ζείν.  

 Θεηνχρνο άξγηινο + βξέμηµν ζεηάθη + ιηγλνζεηψδεο αξγίιην, νμείδηα 

ηνπ ππξηηίνπ, αξγηιίνπ θαη ηηηαλίνπ ζε µίγµα µε βξέμηµν ζεηάθη θαη 

εθρχιηζµα ιαδηνχ απφ Feoniculum vulgare.  

 Σν θπηηθφ ιάδη ηνπ θπηνχ Canola.  

 Σα παξαθηληθά ιάδηα ζηε δφζε 1% ζε ζπλδπαζµφ µε δηηηαλζξαθηθή 

ζφδα λαηξίνπ ή θαιίνπ ζηε δφζε 0,5%.  

 Σν εθρχιηζµα ζπφξσλ γθξέτπ θξνπη (BC 1000). 
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  Οη θσζθνληθέο ελψζεηο µφλεο ηνπο ή ζε ζπλδπαζµφ µε δηηηαλζξαθηθή 

ζφδα λαηξίνπ ή θαιίνπ.  

 Σν ζαιηθπιηθφ λάηξην δηεγείξεη ην αµπληηθφ ζχζηεµα ηνπ αµπειηνχ, 

πεξηνξίδνληαο ηηο πξνζβνιέο. 

 Αληαγσληζηέο µχθεηεο Ampelomyces quisqualis (AQ10), Tilletiopsis 

sp., Verticillium lecanii, Sporothrix flocculosa, Acremonium 

alternatum θαη Cladosporium cladosporioides. 

 

3.10.3. Βνηξύηεο  

 

Δηθόλα 10. ηαθύιη κε βνηξύηε  

 

Πξνθαιείηαη απφ ην παξάζηην αδπλακίαο, ην Botrytis cinerea Rers. Οη 

ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ κχθεηα είλαη ε ππεξβνιηθή πγξαζία (90-

98%) θαη ε ζεξκνθξαζία πνπ θπκαίλεηαη απφ 17-23°C. Πξνζβάιιεη ηνπο ηξπθεξνχο 

βιαζηνχο, ηα θχιια, ηνπο κηθξνχο βφηξεηο πξηλ θαη κεηά ηελ άλζεζε θαη ηηο ψξηκεο 

ξφγεο. ηελ νηθνινγηθή γεσξγία ην παζνγφλν αληηκεησπίδεηαη κε ηα παξαθάησ κέηξα 

θαη κεζφδνπο : (Κνχζνπιαο Κ.Η., 2002) 
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 Δπηζεψξεζε θιεκαηίδσλ θαηά ην θιάδεκα, ψζηε λα δηαπηζησζεί ην 

κνιπζκαηηθφ δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε απηέο.  

 Απνθπγή δσεξήο βιάζηεζεο.  

 Οξζνινγηθφ θιάδεκα, ψζηε λα αεξίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ηα θπηά  

 Σα παξαθπληθά θαη θπηηθά ιάδηα, θαζψο θαη ην άιαο ηνπ ραιθνχ ηνπ 

πηθξηθνχ νμένο, ειέγρνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην βνηξχηε. 

 Σν αηζέξην έιαην ηνπ ζπκαξηνχ θαη ηεο ξίγαλεο, ζε in vitro θαη in vivo 

δνθηκέο, πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ην κχθεηα.  

 Σα εθρπιίζκαηα ησλ αγνπξίδσλ θαη δηαθφξσλ νξγαληθψλ νπζηψλ, θαη 

θπξίσο ηνπ θνκπφζη, δηεγείξνπλ ην ακπληηθφ ζχζηεκα ηνπ θπηνχ θαη 

πεξηνξίδεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ βνηξχηε.  

 Οη αληαγσληζηέο Trichoderma harzianum (Trichodex), Cladosporium 

cladosporioides, C.herbarum, Epicoccum sp., Streptomyces 

riseoviridis,πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηνλ κχθεηα. 

 Σα παξαθηληθά θαη θπηηθά ιάδηα δξνπλ ηθαλνπνηεηηθά. 

 

3.10.4. Δπηππίσζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11. Βξαρίνλαο ακπέινπ κε επηππίσζε 
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Πνιχ θνηλή αζζέλεηα ζηνπο ακπειψλεο ηεο ρψξαο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Χθείιεηαη ζην κχθεηα Eytypa Lata (Pers. Fr.) Tul θαη C. Tul.  

Πξνθαιεί λέθξσζε βξαρηφλσλ, θεθαιψλ θαη πνιιέο θνξέο νιφθιεξσλ 

πξεκλψλ. Ο κχθεηαο δηαδίδεηαη θπξίσο κε ηε βνήζεηα ηεο βξνρήο θαη ηνπ αέξα. Ζ 

κφιπλζε πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πιεγψλ. (Κνχζνπιαο Κ.Η., 2002) 

Ζ νηθνινγηθή αληηκεηψπηζε ζπλίζηαηαη:  

 ηε κείσζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ παζνγφλνπ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ησλ ακπειηψλ. Υξεηάδεηαη λα θαηαζηξαθνχλ απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο 

κηαο πεξηνρήο ζπιινγηθά ηα πξντφληα θιαδέκαηνο θαη ηδηαίηεξα ησλ 

άξξσζησλ πξεκλψλ. 

 ηε κείσζε ηεο δεθηηθφηεηαο ησλ πξεκλψλ. Σν θιάδεκα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

γλψκνλα ηε δεκηνπξγία φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ πιεγψλ. 

 ηελ επάιεηςε, ζηελ πεξίπησζε απζηεξψλ θιαδεκάησλ, ησλ πιεγψλ κε κηα 

καζηίρα εκβνιίνπ ή ζηελ απνιχκαλζή ηνπο κε έλα απνιπκαληηθφ. Χο καζηίρα 

εκβνιίνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξντφληα κε βάζε ην θεξί ησλ 

κειηζζψλ καδί κε ξεηίλεο θαη ην θαηξάκη απφ πεχθν. 

 Φεθαζκφο ησλ πξεκλψλ 3-6 κέξεο κεηά ην θιάδεκα, κε αηψξεκα ζπνξίσλ ηνπ 

κχθεηα Fusarium lateritium (10000 ζπφξηα/ml). 

 Υξήζε ηνπ κχθεηα Cladosporium herbarum. 

 

3.10.5. Φνκόςε βηνινγηθή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 12. Φνκόςε ζε άκπειν 
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 Ζ θνκφςε είλαη κηα ζεκαληηθή αζζέλεηα μχινπ. Έρεη καθξνρξφληα δξάζε, 

ππνβαζκίδεη ζηαδηαθά θαη θαηαζηξέθεη ηνλ ακπειψλα αλ δελ γίλεη έγθαηξε θαη ζσζηή 

δηάγλσζε. 

Σν παζνγφλν αίηην είλαη ν αηειήο κχθεηαο Phomophsis viticola, ν νπνίνο 

δηαρεηκάδεη κε ηε κνξθή ηνπ ππθληδίνπ κέζα ζην θινηφ ησλ θιεκαηίδσλ ηνπ ελφο 

ρξφλνπ(ζηε βίβιν),αιιά θαη κε ηε κνξθή ηνπ κπθειίνπ ζην μχιν φπνπ παξακέλεη 

δσληαλφ. (Κνχζνπιαο Κ.Η., 2002) 

Ζ δηαζπνξά ησλ κνιπζκάησλ θαη ε κφιπλζε γίλεηαη κε ηε βξνρή, ελψ νη 

πξνζβνιέο είλαη έληνλεο ζε πεξηνρέο κε πςειή πγξαζία θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

ηελ άλνημε. Ζ βιάζηεζε ησλ ζπνξίσλ θαη ε δηείζδπζε ηνπ κπθειίνπ απφ ηα ζηνκάηηα 

θαη κηθξνηξαχκαηα, επλνείηαη απφ πςειή πγξαζία. 

 Ζ νηθνινγηθή αληηκεηψπηζε : 

 Αλαθέξεηαη ην mycostop Streptomyces griseoviridis 

 

 

3.11. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ακπέινπ  

 

Με ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ηνπ ζηαθπιηνχ παξάγεηαη ζηαθχιη θαη θξαζί 

ρσξίο ππνιείκκαηα απφ παξαζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ θαη ησλ άιισλ ερζξψλ ηνπ ακπειηνχ.  

ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ηα δηδάληα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζην ακπέιη αθνχ 

ην ηξνθνδνηνχλ κε ρνχκν (νξγαληθά ζπζηαηηθά) απμάλνληαο ηε θπζηθή γνληκφηεηά 

ηνπ, κεγαιψλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ γηανζθψιεθσλ θαη βνεζνχλ ζηε κείσζε ηεο 

δηάβξσζεο. Οη γαηνζθψιεθεο ζπκβάιινπλ πνιιαπιά ζηε δηαηήξεζε ηνπ πνξψδνπο 

ηνπ εδάθνπο θαη ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο πγξαζίαο, ζηε δεκηνπξγία ρνχκνπ θαη 

ζην ζρεκαηηζκφ ελψζεσλ ψζηε απηέο λα είλαη αθνκνηψζηκεο απφ ην ακπέιη. 

(Πνιπξάθεο Γ., 2003; ηαπξαθάθεο Μ. & ζπλ. 2000) 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο βηνινγηθήο ακπεινπξγίαο είλαη: 

 Ζ πξνζηαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ρσξίο ηελ ρξήζε ρεµηθψλ.  

 Ζ παξαγσγή ζξεπηηθψλ πξντφλησλ πςειήο ζξεπηηθήο αμίαο.  

 εβαζµφο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεµάησλ µε ηελ δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο ηνπ 

πνηθηινµνξθίαο.  
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 Ο ζεβαζµφο ζηνπο µηθξννξγαληζµνχο ηνπ εδάθνπο, ηελ ρισξίδα, ηελ παλίδα, 

ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζηα εθηξεθφµελα δψα. 

 Ζ βειηίσζε ηεο γνληµφηεηαο ησλ εδαθψλ. 

 Ζ νξζνινγηθή ρξεζηµνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Ζ εμαζθάιηζε εθηξνθήο δψσλ µε ζεβαζµφ ζηηο ζπλήζεηεο δηαβίσζήο ηνπο.  

 Απνθπγή ηεο ξχπαλζεο.  

 Ζ εθηίµεζε ηνπ απνηειέζµαηνο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ 

ηερληθψλ µε ην νηθνινγηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 Σα θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη βηνινγηθά πεξηέρνπλ ιηγφηεξν λεξφ θαη 

πεξηζζφηεξα ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη βηηαµίλεο. 

 Υξεζηµνπνηεί θπζηθά παξαζθεπάζµαηα θπηνπξνζηαζίαο θαη ζξέςεο θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Ζ ιίπαλζε γίλεηαη µε πιηθά νξγαληθήο πξνέιεπζεο, φπσο θνπξηέο απφ δψα 

βηνινγηθήο εθηξνθήο ή θνµπφζηεο, ζηέµθπια θ.ά., θαζψο θαη µε ηε ρξήζε 

άιισλ µεζφδσλ, φπσο ηεο ζπγθαιιηέξγεηαο ηνπ αµπειηνχ µε άιια είδε, αιιά 

85 θαη ηεο ρισξήο ιίπαλζεο πνπ βνεζνχλ ζηνλ εµπινπηηζµφ ηνπ εδάθνπο µε 

νξγαληθή νπζία. 

 Σα ζηαθχιηα είλαη αζθαιή γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή ιφγσ ηεο ρξήζεο 

θπζηθψλ παξαζθεπαζµάησλ.  

 Οη θπζηθέο µέζνδνη βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ αµπειηνχ, είλαη θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ, δελ ξππαίλνπλ ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο θαη δελ εμνληψλνπλ 

σθέιηµα έληνµα θαη µηθξννξγαληζµνχο νη νπνίνη βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

γνληµφηεηαο ησλ εδαθψλ.  

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο βηνινγηθήο αµπεινπξγίαο είλαη : 

 Ο βηνινγηθφο αµπειψλαο ρξεηάδεηαη επηµειεµέλε εξγαζία, ζπλερή 

παξαθνινχζεζε θαη απμεµέλεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο (πξάζηλα 

θιαδέµαηα, φπσο ην βιαζηνιφγεµα, ην μεθχιιηζµα θ.ά.). 

 Σα εγθεθξηµέλα ζθεπάζµαηα θπηνπξνζηαζίαο θαη ζξέςεο δηαηίζεληαη ζε 

πςειέο ηηµέο µε απνηέιεζµα ην απμεµέλν θφζηνο παξαγσγήο.  

 Ζ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξαζθεπή βηνινγηθνχ νίλνπ.  

 Πξνβιήµαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

παξαγσγψλ θαη ησλ βηνθαιιηεξγεηψλ. 
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 Πξνβιήµαηα ησλ εθµεηαιιεχζεσλ.  

 Πξνβιήµαηα έληαμεο ζην πξφγξαµµα βηνινγηθήο γεσξγίαο.  

 Πξνβιήµαηα εµπνξίαο θαη δηάζεζεο βηνινγηθψλ 

 

 

3.12. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο ακπέινπ 

 

 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκβαηηθήο ακπεινθαιιηέξγεηαο είλαη : (Πνιπξάθεο 

Γ., 2003; ηαπξαθάθεο Μ. & ζπλ. 2000) 

 Οη πςειφηεξεο απνδφζεηο. 

 Οη ρακειφηεξεο ηηκέο. 

 Αληαπνθξίλεηαη ζηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε ηνπ πιαλήηε.  

 Ζ ζπµβαηηθή ακπεινθαιιηέξγεηα ζηεξίδεηαη ζηελ εληαηηθή εδαθνθαηεξγαζία, 

ηε µνλνθαιιηέξγεηα, ζηελ εθαξµνγή ησλ αλφξγαλσλ ιηπαζµάησλ, ζηελ 

άξδεπζε, ζην ρεµηθφ έιεγρν ησλ ερζξψλ, ζηνλ γελεηηθφ έιεγρν ησλ 

θαιιηεξγνχµελσλ θπηψλ θ.ά. πκβάιιεη ζηε βαζκηαία αληηθαηάζηαζε ησλ 

παιαηψλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ 

(βνηαλίζκαηα, αξφζεηο θ.ά), δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαπνιεκήζεσλ 

ζε κεγαιχηεξεο εθηάζεηο.  

Μεηνλεθηήµαηα ηεο ζπκβαηηθήο ακπεινθαιιηέξγεηαο είλαη : 

 Οη πνηθηιίεο αµπειηνχ (επηηξαπέδηεο, νηλνπνηήζηµεο, ζηαθηδνπνηήζηµεο) πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζπµβαηηθά, δέρνληαη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο (ιίπαλζε, 

άξδεπζε, θιαδέµαηα, βιαζηνινγήµαηα, θπηνπξνζηαζία, θιπ) µε ζθνπφ ηε 

µέγηζηε παξαγσγηθφηεηά ηνπο, ρσξίο λα δίδεηαη ηδηαίηεξε µέξηµλα γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο. Απνηέιεζµα φισλ ησλ παξαπάλσ, είλαη ε 

θαηαζηξνθή βηνηφπσλ µε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε γεσξγηθήο γεο ή 

εγθαηάζηαζεο εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θ.ά.  

 Σα ρεµηθά ζθεπάζµαηα (θπηνθάξµαθα, ιηπάζµαηα, νξµφλεο θιπ) έρνπλ 

πξνθαιέζεη δπζµελήο επηδξάζεηο ζηε θχζε. Οη νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο δελ 

πεξηνξίδνληαη µφλν ζηηο επηδήµηεο επηδξάζεηο ησλ δηαθφξσλ ρεµηθψλ εηζξνψλ 

ή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγσγήο, αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηα παξαγφµελα 

πξντφληα. Πηζαλή ππνιεηκκαηηθφηεηα θπηνθαξκάθσλ. Δπίζεο, έξεπλεο 
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απέδεημαλ πσο ε γεσξγηθή γε ράλεη ηε γνληµφηεηα ηεο απφ ηε δηάβξσζε, ηελ 

ελαιάησζε, ηελ εξεµνπνίεζε θαη άιιεο δπζµελείο επηδξάζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εθαξµνγή ιαλζαζµέλσλ επεµβάζεσλ ζηε γεσξγηθή 

εθµεηάιιεπζε.  

 Δπίζεο ε εμαθάληζε ησλ δηδαλίσλ, επηδίσμε ηεο ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο, 

έρεη σο απνηέιεζκα, ηνλ Απξίιην, ηα δηάθνξα έληνκα κε βξίζθνληαο άιιε 

ηξνθή, λα ηξψλε ηα κάηηα ησλ ακπειηψλ.  

 Ζ αιφγηζηε ρξήζε ρεκηθψλ θαξκάθσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηφζν ηελ 

αλάπηπμε αλζεθηηθψλ βηνηχπσλ δσηθψλ ερζξψλ φζν θαη ηελ ζαλάησζε 

σθέιηκσλ νξγαληζκψλ θαη αξπαθηηθψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

1. Ννκόο Βνησηίαο 

 

 

Δηθόλα 13. Ννκόο Βνησηίαο 

 

Ο Ννκφο Βνησηίαο απνηειεί κεηά ηνλ Καιιηθξαηηθφ Νφκν (2011), 

γεσγξαθηθή ππνδηαίξεζε, ελψ ν αληίζηνηρνο δηνηθεηηθφο φξνο είλαη Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Βνησηίαο. Ήηαλ απφ ην 1943 κέρξη ην 2010, έλαο απφ ηνπο 52 λνκνχο ηεο 

Διιάδαο, κε έθηαζε 3.211 η.ρικ. θαη πιεζπζκφ 131.085 θαηνίθνπο (πιεζπζκφο 

απνγξαθήο 2001). Πξσηεχνπζα ήηαλ ε Ληβαδεηά, κε πιεζπζκφ 21.492 θαηνίθνπο 

(2001). 

Γηαηξείηαη ζε δχν επαξρίεο, Ληβαδεηάο κε πξσηεχνπζα ηε Ληβαδεηά, θαη 

Θεβψλ κε πξσηεχνπζα ηε Θήβα. Πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 18 δήκνπο θαη 2 

θνηλφηεηεο (ζχκθσλα κε ην ρέδην Καπνδίζηξηαο). 

Άιια ζεκαληηθά θέληξα, εθηφο απφ ηε Ληβαδεηά , είλαη ε Θήβα (19.509 θάη.), 

ν Οξρνκελφο (5.525 θάη.), ηα Βάγηα (4.525 θάη.), ην ρεκαηάξη (7.302 θάη.), ηα 

Οηλφθπηα (6.313 θάη.), ε Αιίαξηνο (4.633 θάη.), ε Αξάρνβα (3.375 θάη.), ε Αληηθχξα 

(2.346 θάη.), ν Άγηνο Γεψξγηνο (2.170 θάη.) θ.ά. 

http://viotikoskosmos.wikidot.com/perifereiaki-enotita-viotias
http://viotikoskosmos.wikidot.com/perifereiaki-enotita-viotias
http://viotikoskosmos.wikidot.com/perifereiaki-enotita-viotias
http://viotikoskosmos.wikidot.com/livadia
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Ο λνκφο ζπλνξεχεη βφξεηα κε ην λνκφ Φζηψηηδαο, δπηηθά κε ην λνκφ Φσθίδαο, 

λφηηα βξέρεηαη απφ ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη ζπλνξεχεη κε ην λνκφ Αηηηθήο θαη 

αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ηνλ Δπβντθφ θφιπν. 

Ζ Βνησηία είλαη πεξηνρή πεδηλή θαη πνιχ εχθνξε. Ζ νξεηλή ηεο έθηαζε είλαη 

πνιχ κηθξή. Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ηνπ εδάθνπο ζε θαηεγνξίεο έρεη σο εμήο: 40% 

πεδηλφ, 38% εκηνξεηλφ θαη 22% νξεηλφ. 

Οη κεγαιχηεξεο πεδηάδεο είλαη ηεο Θήβαο, ηεο Υαηξψλεηαο θαη ηεο Κσπαΐδαο 

(πνπ ζρεκαηίζηεθε χζηεξα απφ ηελ απνμήξαλζε ηεο νκψλπκεο ιίκλεο). Οη πεδηάδεο 

απηέο βξέρνληαη απφ κηθξνχο πνηακνχο θαη ρεηκάξξνπο, θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

είλαη ν Αζσπφο, ζηα δπηηθά ηνπ λνκνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηνλ Κηζαηξψλα θαη ρχλεηαη 

ζηνλ Δπβντθφ θφιπν, ν Βνησηηθφο Κεθηζφο πνπ ρχλεηαη ζηελ Τιίθε ιίκλε, θαη ν 

Ληβαδφζηξαο πνπ ρχλεηαη ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν. Μηθξφηεξνη πνηακνί είλαη νη 

παξαπφηακνη ηνπ Κεθηζνχ, Μφξλνο θαη Μέιαο. 

Με κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, ε Βνησηία (πνπ απφ ηελ άπνςε ηεο 

κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο ιέγεηαη Βνησηηθή ιεθάλε) ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί ζε 

ηξεηο κεγάιεο πεξηνρέο: 

Ζ πεδηάδα ηεο Ληβαδεηάο. Απηή πεξηβάιιεηαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο κε βνπλά 

πνπ είλαη ην Καιιίδξνκν (Γνκνθφο), ν Παξλαζζφο, ν Διηθψλαο θαη ν Κηζαηξψλαο. 

ηελ πεξηνρή απηή θαηέιεγε ν Βνησηηθφο Κεθηζφο, ν κεγαιχηεξνο πνηακφο ηεο Αλ. 

ηεξεάο, πνπ πιεκκχξηδε ηκήκα ηεο πεξηνρήο θαη ζρεκάηηδε ηε ιίκλε Κσπαΐδα, 

επεηδή δελ εχξηζθε δηέμνδν γηα ηε ιηκλνζάιαζζα. Καηαζθεπάζηεθε φκσο κηα 

ζήξαγγα πνπ δηνρεηεχεη ηα λεξά ηνπ ζηε ιίκλε Τιίθε, κέζσ ηεο Παξαιίκλεο, ζηε 

ζάιαζζα. Με απηήλ ηελ απνμήξαλζε ε Κσπαΐδα έγηλε κηα απφ ηηο πην εχθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ζ θαιιηέξγεηά ηεο γίλεηαη κε ηα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα κέζα 

θαιιηέξγεηαο πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο θαη παξάγεη βακβάθη, ζηηεξά θαη θαηά έλα 

κηθξφ κέξνο θαπλφ. 

Ζ πεδηάδα ηεο Ληβαδεηάο θαη γεληθφηεξα ε πεξηνρή πνπ δηαζρίδεη ν Κεθηζφο 

έρεη θιίκα επεηξσηηθφ. Σν ρεηκψλα είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ην πνιχ θξχν θαη ην 

ρηφλη, γη' απηφ θαη ζηελ πεξηνρή απηή δελ επδνθηκεί ε ειηά. Οη βξνρέο είλαη αξθεηέο, 

γηαηί ηα βνπλά θαη θπξίσο ν Παξλαζζφο ζπγθεληξψλνπλ πνιιά ζχλλεθα. Σν εηήζην 

χςνο βξνρήο θηάλεη ηα 739 ρηιηνζηά. 

Ζ θνηιάδα ηνπ Βνησηηθνχ Κεθηζνχ. Ζ πεξηνρή απηή δηνηθεηηθά αλήθεη ζην 

λνκφ Φσθίδνο, αιιά επεηδή παξνπζηάδεη ζχλδεζε κε ηε Βνησηηθή ιεθάλε ζα 
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αλαθεξζεί κε ιίγα ιφγηα. Νφηηα ηεο θνηιάδαο πςψλεηαη ν Παξλαζζφο θαη βφξεηα ηα 

ρακειά βνπλά ηεο Αηαιάληεο. Ζ θνηιάδα απηή απνηειεί ηε κφλε θπζηθή δηάβαζε 

ζηηο βφξεηεο πεξηνρέο ηεο Βνησηίαο, κε κνλαδηθφ εκπφδην ζην βνξεηφηεξν άθξν ηεο, 

ηε ζπλάληεζε ησλ βνπλψλ Καιιίδξνκν θαη Οίηε, φπνπ ζρεκαηίδεηαη έλα δχζβαην 

γεσγξαθηθφ ηείρνο. ην ζεκείν απηφ έρεη αλνηρηεί ε κεγάιε ζήξαγγα ηνπ Μπξάιινπ 

(κήθνπο 2.110 κ.). 

Ζ πεδηάδα ηεο αλαηνιηθήο Βνησηίαο. Αλαηνιηθά ηνπ Διηθψλα θαη βφξεηα ηνπ 

Κηζαηξψλα θαη ηεο Πάξλεζαο βξίζθνληαη ε πεδηάδα ησλ Θεβψλ θαη ε πεδηάδα ηεο 

Σαλάγξαο. Ζ πξψηε αξρίδεη ιίγν αλαηνιηθφηεξα ηεο Κσπαΐδαο θαη ε δεχηεξε είλαη 

αλνηρηή πξνο ηε ζάιαζζα θαη δηαζρίδεηαη απφ ηνλ πνηακφ Βνησηηθφ Αζσπφ. Δίλαη 

πνιχ εχθνξεο θαη εθεί θαιιηεξγνχληαη θπξίσο δεκεηξηαθά θαη ακπέιηα. 

' αληίζεζε κε ηελ πεδηάδα ηεο Ληβαδεηάο ζην κέξνο απηφ επδνθηκεί θαη ε 

ειηά γηαηί εδψ ην θιίκα δελ είλαη ηφζν ςπρξφ, επεηδή ε πεδηάδα απηή είλαη αλνηρηή 

πξνο ηε ζάιαζζα. 

Ο λνκφο έρεη δπν ιίκλεο, ηελ Τιίθε θαη ηελ Παξαιίκλε, πνπ ηξνθνδνηνχλ κε 

ηα λεξά ηνπο ηε ιίκλε ηνπ Μαξαζψλα. 

Σα ιεθαλνπέδηα ηεο Βνησηίαο πεξηβάιινληαη απφ ηα βνπλά: Διηθψλα (κε 

ςειφηεξε θνξπθή ηελ Παιηνβνχλα, 1.748 κ.), Κηζαηξψλα (1.409 κ.), Παξλαζζφ 

(2.400 κ.), Νεξατδνιάθθσκα (1.678 κ.), Μαζζάπην (1.201 κ.) θαη Υισκφ (1.081 κ.). 

Οη αθηέο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ έρνπλ κεγάιν δηακειηζκφ θαη ζρεκαηίδνπλ 

ηα αθξσηήξηα Αγηά, Μαχξνο Κάβνο θαη Μνχληα θαη πνιιά λεζάθηα, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ην Μαθξνλήζη θαη ην Διαηνλήζη. ηε Βνησηία αλήθνπλ πνιιέο αθαηνίθεηεο 

λεζίδεο : Άκπεινο, Γαζθαιηφ, Σζαξνχρη, Καζίδεο, Αιαηνλήζη, Βξψκε, Μαθξφλεζνο, 

Αιθπνλίδεο Νήζνη, Γξάκκνπζα, Γάληδα, Παζάο, θ.ά. ηνλ Δπβντθφ θφιπν 

ζρεκαηίδνληαη ηα ζηελά ηεο Απιίδαο θαη ηνπ Δπξίπνπ, θαη ν φξκνο θξνπνλεξίνπ. 

Σν θιίκα ηεο Βνησηίαο είλαη επεηξσηηθφ κε θξχνπο ρεηκψλεο θαη δεζηά 

θαινθαίξηα. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία είλαη 16-18νC θαη ην κέζν χςνο ησλ βξνρψλ 500-

600 ριζη. 

Ζ Βνησηία είλαη απφ ηηο πην εχθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Ζ εθηεηακέλε 

πεδηλή έθηαζή ηεο είλαη πινχζηα ζε γεσξγηθή παξαγσγή. Κχξηα πξντφληα είλαη ην 

βακβάθη, ν θαπλφο, νη ειηέο, ηα ζηηεξά, ηα φζπξηα, ηα θεπεπηηθά θαη ηα θηελνηξνθηθά 

πξντφληα. Οη κεγάιεο πφιεηο ηεο είλαη θέληξα εκπνξίνπ θαη επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 
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Αξθεηά αλαπηπγκέλε είλαη θαη ε εμνξπθηηθή βηνκεραλία, θχξηα ζην Γίζηνκν 

Παξλαζζνχ (βσμίηεο) θαη ζην Πηψν (ζηδεξνκεηαιιεχκαηα). 

Αλεπηπγκέλνο είλαη, επίζεο, ν ρεηκεξηλφο θαη ζεξηλφο ηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή. 

 

 

2. Βηνινγηθή θαη ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ζην Ννκό Βνησηίαο  

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζηελ Διιάδα 

θαιιηεξγνχληαη 49.971,30 ζηξέκκαηα ακπειηνχ θαη απφ απηά, κφλν ην 1,08% είλαη 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. ηελ πεξηνρή ηεο Αιηάξηνπ θαιιηεξγνχληαη 55 ζηξέκκαηα 

ακπέινπ, απφ απηά ηα 10 ζηξέκκαηα είλαη ακπέιηα βηνινγηθήο γεσξγίαο ηα νπνία 

θαιιηεξγψ εγψ. 

ηελ πεξηνρή ην θιάδεκα ζηελ ζπκβαηηθή γεσξγία ζηηο πνηθηιίεο merlνt, 

muscat, gewrztraminer γίλεηαη κε ακνιπηε, ζηηο πνηθηιίεο chardonnay, Cabernet θαη 

αζπξηηθν, γίλεηαη κε κνλνπιεπξν θαη ακθίπιεπξν θνξδφλη royat ζε θεθάιηα ησλ δπν 

νθζαικψλ. Σηε Βηοιογηθή, ζηης ποηθηιίες Chardonnay κε κολόπιεσρο θορδολη royat κε 

ηέζζερα θεθάιηα ηωλ δσο καηηώλ εηθόλα 6.  

Ζ ιίπαλζε ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία γίλεηαη κε θσζθνξνθαιηνπρα ιηπάζκαηα 

κε ηρλνζηνηρεία, αλά δπν ρξφληα κε ακεηςηζπνξα Βίθνπ θαη ηνλ Μάξηην ελζσκάησζε 

θαη θάζε ηξία ρξφληα αγειαδηλή θνπξηά θαη ελζσκάησζε ηνλ Γελάξε. Σηε βηοιογηθή 

γεωργία κόλο κε ακεηψηζπορά Βίθοσ θαη ηο θαιοθαίρη σδροιηπαλζε κε θάιηο. 

Οη αζζέλεηεο ζηε ζπκβαηηθή αληηκεησπίδνληαη σο εμήο : Φεβξνπάξην- Μάξηην 

εξηλσζε ράιαζκα πξηλ ηελ εθπηπμε ησλ νθζαικψλ κε ζεην. Πξφιεςε πεξνλφζπνξνπ 

σνηδεηνπ ζθνλίζκαηα κε ζεηάθη ε ζεηνραιθηλε αλά 15 κέξεο ηνπο κήλεο Απξίιε-Μάε 

θαη ζηελ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα κφλν ζεηάθη. Φέθαζκα κε ραιθνχρν ζθεχαζκα απφ 

Απξίιην -Ηνχλην φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξνλφζπνξνπ 

θαη ζηηο επαίζζεηεο πνηθηιίεο ζην σηδην ςέθαζκα κε δηαζπζηεκαηηθφ κπθεηνθηνλν 

κεηά ην δέζηκν ησλ ξνγψλ θαη 15 κέξεο κεηά. Γηα ηελ επδεκηδα πξνιεπηηθνί 

ςεθαζκνί Μάην θαη Ηνχλην κε ζθεχαζκα ππξεζξηλεο. Σηελ βηοιογηθή Γεωργία 

θάλοσκε ηρεης ψεθαζκούς από Μάηο -Ιούληο κε βαθηιιο ζοσρηγηας. 

Οη πνηθηιίεο νη νπνίεο θαιιηεξγψ είλαη νη : Merlot θαη Cabernet Sauvignon. 
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Merlot 

 

 

 

Δηθόλα 14. Πνηθηιία Merlot από ηελ βηνινγηθή ακπεινθαιιηέξγεηά κνπ  

ζηελ Βνησηία 

 

 Έγρξσκε γαιιηθή πνηθηιία, ε νπνία θαιιηεξγείηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζηελ 

Διιάδα. ηελ Διιάδα θαιιηεξγείηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη είλαη ζπληζηψκελε 

πνηθηιία ζε πνιινχο λνκνχο φπνπ παξάγνληαη νίλνη αλσηέξαο πνηφηεηαο. 

 Σν θχιιν είλαη κεγάιν, πεληάθνιπν, βαζχθνιπν θαη θπθιηθφ. Ο κηζρηθφο 

θφιπνο έρεη ζρήκα ιχξαο. Ο βφζηξπραο είλαη κεηξίνπ κεγέζνπο θαη ην ζρήκα ηνπο 

είλαη θπιηλδξηθφ. Ζ ξάγα ηνπο είλαη ζθαηξηθή, κηθξνχ κεγέζνπο, κε θινηφ παρχ θαη 

ρξψκα θπαλφ-καχξν. 

 Πνηθηιία ζρεηηθά πξψηκε θαη επαίζζεηε ζηνπο πξψηκνπο αλνημηάηηθνπο 

παγεηνχο. Εσεξή θαη παξαγσγηθή πνηθηιία, επαίζζεηε ζηελ αλζσθνξία. 
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Cabernet Sauvignon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 15. Πνηθηιία Cabernet Sauvignon από ηελ βηνινγηθή 

ακπεινθαιιηέξγεηά κνπ ζηελ Βνησηία 

 

Έγρξσκε γαιιηθή πνηθηιία θαη απηή πνπ θαιιηεξγείηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη 

ζηελ Διιάδα, παξάγεη εμαηξεηηθνχο νίλνπο. 

 Σν θχιιν είλαη κέηξην έσο κηθξφ, θπθιηθφ, πεληάθνιπν θαη βαζχθνιπν. Ο 

κηζρηθφο θφιπνο έρεη ζρήκα ιχξαο, ην έιαζκά ηνπ είλαη ιείν ζηελ άλσ επηθάλεηα, κε 

αξαρλνπθή ζηελ θάησ επηθάλεηα. Ζ ξάγα είλαη ζθαηξηθή, κεηξίνπ έσο κηθξνχ 

κεγέζνπο, ην ρξψκα ηεο είλαη βαζχ θπαλφ θαη θαιχπηεηαη απφ άρλε θπαλνχ 

ρξψκαηνο.. 

 Πνηθηιία κέζεο πξσηκφηεηαο, δσεξή, κε κηθξέο – κέηξηεο απνδφζεηο . Αληέρεη 

ζηελ μεξαζία. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε βηνινγηθή γεσξγία είλαη έλα αγξνηηθφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο, ην νπνίν ζέβεηαη ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Δληζρχεη ηε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη πξνζηαηεχεη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα απφ επηθίλδπλεο νπζίεο. 

Ζ βηνινγηθή ακπεινπξγία, απνθιείεη ηε ρξήζε πάζεο θχζεσο ρεκηθψλ ή 

ζπλζεηηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ, φζν 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ. 

Γηα ηηο πην δηαδεδνκέλεο αζζέλεηεο, φπσο πρ ν πεξνλφζπνξνο, ν ακπεινπξγφο 

- βηνθαιιηεξγεηήο, επηηξέπεηαη λα θάλεη ρξήζε κφλν ήπησλ ζπζηαηηθψλ, φπσο ην 

ζεηάθη θαη ν ζεηηθφο ραιθφο. 

Γηα ηε ιίπαλζε, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο βηνινγηθφ θνκπφζη θαη θνπξηά απφ 

δψα βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο. Όπσο αλαθέξακε, απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρεκηθψλ 

ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ηα νπνία δειεηεξηάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ θαη ην 

έδαθνο. 

ηε ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα, θπξηαξρεί ε πξαθηηθή ηεο ρξήζε 

παξαζηηνθηφλσλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ηα βιαβεξά έληνκα. Απφ 

ηε κηα επηηπγράλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα ε απαιιαγή απφ βιαβεξνχο νξγαληζκνχο, 

αιιά απφ ηελ άιιε, θαηαζηξέθνληαη θαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη ζην 

ρψκα. 

Με ηελ αιιεπάιιειε ζπγθνκηδή ινηπφλ, θαη ηε ρξήζε παξαζηηνθηφλσλ, ην 

έδαθνο εμαληιείηαη γξήγνξα, κεηψλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

αλαγθάδεηαη ν θαιιηεξγεηήο λα ρνξεγήζεη ιηπάζκαηα θαη βειηησηηθά. 

Σα ππνιείκκαηα φπσο ησλ παξαπάλσ ζθεπαζκάησλ, κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο, απνξξνθνχληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, κε δπζκελή 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πγεία ηνπ. 

Αληίζεηα ζηε βηνινγηθή ακπεινπξγία, εθαξκφδνληαη θπζηθνί κέζνδνη, φπσο ε 

ακεηςηζπνξά, ε ρξήζε ήπησλ θπζηθψλ νπζηψλ, φπσο ην ζεηάθη, ελψ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ, επηθαινχληαη νη θπζηθνί ηνπο ερζξνί… 

Σν βηνινγηθφ ακπειψλα ηνλ μεθίλεζα απφ κεξάθη θαη απφ ηελ επηζπκία λα 

θαιιηεξγήζσ, λα παξάγσ θαη λα δηαζέζσ ζηελ αγνξά έλα πξντφλ αλψηεξε πνηφηεηαο.  

https://www.organiclife.gr/el/organic-grow/2418-compost-biologika.html
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Σν θξαζί πνπ παξάγεηαη απφ ηελ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα είλαη πνιχ θαιχηεξν 

απφ έλα ζπκβαηηθφ αιιά θνζηίδεη αθξηβφηεξα θαη δχζθνια ν θαηαλαισηήο δηαζέηεη 

κεγάια πνζά γηα θξαζί. Πξνηηκά έλα θζελφηεξν θαη αο είλαη θαηψηεξεο πνηφηεηαο.. 

Απφ ην θξάηνο δελ ππάξρεη θακία βνήζεηα, γηα λα δψζεη νηθνλνκηθή βνήζεηα 

ην θξάηνο ζα πξέπεη λα είλαη ακηγψο αγξνηηθή ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φηαλ 

ππάξρεη νηλνπνηεηηθή εηαηξία δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή βνήζεηα  
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https://oxilithos.com/%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D/
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 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ, απφ ηνλ βηνινγηθφ ακπειψλα 

πνπ θαιιηεξγψ, ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο.  

 Πξεκλά πνπ θπηεύηεθαλ ηνλ Φεβξνπάξην, νηη θσηνγξαθίεο ηξαβήρηεθαλ 

ηνλ Ινύιην. 
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 Πνηθηιία merlot 10-15 Απξηιίνπ ε πξώηε θσηνγξαθία θαη ε δεύηεξε ηνλ 

Ινύλην, πξηλ ην ρισξό θιάδεκα. 
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Πνηθηιία Cabernet Sauvineon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


