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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικά, οι καλλιέργειες κάλυψης έχουν θετικά αποτελέσματα 
για τη δομή του εδάφους, τη διάβρωση, μειώνουν την έκπλυση 
θρεπτικών, μείωση των ζιζανίων και παρέχουν τροφή για τα 
μικρόβια του εδάφους. Κάποια είδη που χρησιμοποιούνται 
ως καλλιέργειες κάλυψης μπορούν να διορθώσουν και τα 
θρεπτικά του εδάφους (άζωτο από τα ψυχανθή) ή να κάνουν 
κάποια θρεπτικά διαθέσιμα (φωσφόρος από το φαγόπυρο). 
Εάν χρησιμοποιηθούν σαν χλωρές λιπάνσεις μπορούν να 
απομονώσουν τον άνθρακα. Καθώς οι καλλιέργειες κάλυψης 
ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες φυτών, από τις κύριες 
καλλιέργειες, η επίδραση τους ως ανασταλτικοί παράγοντες 
ή ως ξενιστές ασθενειών πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά. Η 
διαθεσιμότητα νερού και οι κλιματικές συνθήκες είναι και 
αυτά κριτήρια που θα καθορίσουν τη χρήση συγκεκριμένων 
φυτών. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ;

Η επιλογή της σωστής καλλιέργειας κάλυψης είναι σημαντική 
για τη τοποθεσία και τη κύρια καλλιέργεια που θέλουμε να 
βελτιώσουμε. Για τον έλεγχο νηματωδών και την διακοπή του 
κύκλου των ασθενειών η ιδέα της εναλλαγής καλλιεργειών 
είναι καλή, με καλλιέργειες όπως Σταυρανθή και ψυχανθή 
πριν από δημητριακά, γρασίδι και ψυχανθή πριν τα 
Σταυρανθή κλπ. Ειδικές ποικιλίες μπορούν να ενισχύσουν τα 
αποτελέσματα αυτά.
Για τη μεγαλύτερη παραγωγή βιομάζας για τη βελτίωση της 
γονιμότητας του εδάφους, αύξηση της οργανικής ουσίας και 
για τη καλλιέργεια σε δύσκολες περιοχές, ειδικά μείγματα 
παρέχουν μεγαλύτερες εγγυήσεις για τη καλή εγκαθίδρυση 
των καλλιεργειών κάλυψης και τη παραγωγή βιομάζας.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ

Η ιδέα της καλλιέργειας κάλυψης που εξυπηρετεί πολλαπλούς 
σκοπούς (MSCC) περιγράφει πολύ καλά τις διάφορες θετικές 
δράσεις μιας καλλιέργειας κάλυψης. (Justes & Richard, 2017). 
Η χρήση μειγμάτων μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε 
τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα σε μια MSCC. Ένας 
ενδιαφέρον συνδυασμός είναι αυτός των σταυρανθών 
και ψυχανθών (Couëdel et al., 2019). Αυτός συνδυάζει την 
επίδραση των σταυρανθών στις ασθένειες με την πρόσληψη 
θρεπτικών των ψυχανθών. Τέτοια μείγματα όμως είναι 
σχετικά νέες πρακτικές και οι γνώσεις για τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα θα αποκτηθούν από τα πεδία εφαρμογής 
τους. Για παράδειγμα, τα περισσότερα ψυχανθή είναι ξενιστές 
του Pratylenchus spp., και το πόσο μπορούν τα σταυρανθή 
να το αντισταθμίσουν αυτό πρέπει να μελετηθεί.

Ένα γκρουπ που έχει μελετηθεί αρκετά, είναι τα μείγματα 
γρασιδιών και ψυχανθών (εικ. 1). Τέτοια μείγματα έχουν 
εξαιρετική διανομή των ριζών στο έδαφος (εικ. 2). 
Επιπρόσθετα, με ποσοστό 40-60% με ψυχανθή, μπορεί να 
ευνοηθεί η εναπόθεση αζώτου σε σχέση με καλλιέργειες 
αποκλειστικά με ψυχανθή (Nyfeler et al. 2011). Άλλο ένα 
πλεονέκτημα των μειγμάτων γρασιδιών-ψυχανθών είναι ότι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοσκότοποι, και αυτό είναι 
ενδιαφέρον για περιοχές με μεικτά συστήματα κτηνοτροφίας 
και σιτηρών. Ειδικά κατά τη διάρκεια χρόνων με ακραία 
καιρικά φαινόμενα, τέτοιοι βοσκότοποι έχουν υψηλή αξία.

εικ. 1: μείγμα γρασιδιού- 
ψυχανθών, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για βόσκηση

εικ. 2: αποικισμός του εδάφους 
με ρίζες από μείγμα γρασιδιών- 
ψυχανθών.

ΛΩΡΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΝΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για το βίντεο της Best4Soil  

για τις Χλωρές λιπάνσεις και καλλιέργειες κάλυψης: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

https://best4soil.eu/videos/10/gr

Συγγραφείς: Vincent Michel (Agroscope, Switzerland), Alfred Grand (Vermigrand, Austria)
and Michaela Schlathölter (PHPetersen, Germany)
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στη φάρμα είναι πολύπλοκη, το ποσοστό των σπόρων δεν 
αντανακλά τον αριθμό των φυτών όταν η καλλιέργεια έχει 
αναπτυχθεί πλήρως. Το μέγεθος των σπόρων των διάφορων 
ποικιλιών δεν πρέπει να διαφέρει πολύ, διαφορετικά το 
βάθος φύτευσης δεν θα είναι προσαρμοσμένο για το κάθε 
είδος μέσα στο μείγμα μας. Για περιοχές που δεν είναι 
διαθέσιμα εμπορικά μείγματα, μπορούν να δημιουργηθούν 
κοινότητες ανταλλαγής γνώσεων για το συγκεκριμένο θέμα. Η 
δημιουργία τέτοιων κοινοτήτων υποστηρίζεται από τη Best-
4Soil με διοργάνωση εργαστηρίων που να ασχολούνται με το 
συγκεκριμένο θέμα. 
 
Αν σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε με τη Best4Soil (www.best-
4soil.eu).

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ο συγχρονισμός για τη σπορά είναι σημαντικός, ειδικά στη Β. 
Ευρώπη όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν το Φθινόπωρο. Εάν 
οι καλλιέργειες κάλυψης και οι χλωρές λιπάνσεις σπαρθούν 
πολύ αργά, δεν θα εκπληρώσουν το σκοπό τους, ειδικά αν 
αυτός είναι ο περιορισμός των ζιζανίων και η προστασία από 
τη διάβρωση. Αν μια καλλιέργεια κάλυψης δεν συγκομιστεί 
προκύπτουν άλλα προβλήματα όπως η αναλογία άνθρακα/
αζώτου, η οποία θα είναι πολύ ψηλή και έτσι θα καθυστερήσει 
η αποσύνθεση στο έδαφος, θα ακινητοποιηθεί το άζωτο στο 
έδαφος και θα πέσουν σπόροι οι οποίοι θα δράσουν σαν 
ζιζάνια στο μέλλον.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κάποιες καλλιέργειες κάλυψης 
χρησιμοποιούνται ως τροφή ζώων. Μπορούν να τραφούν και 
οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές. (εικ. 3). Οι περισσότερες 
καλλιέργειες ανθίζουν την Άνοιξη- νωρίς το καλοκαίρι. Οι 
καλλιέργειες κάλυψης παρέχουν στις μέλισσες γύρη και 
νέκταρ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού- φθινοπώρου. 
Τα ψυχανθή, σταυρανθή φαγόπυρο και φακελωτή είναι 
εξαιρετικά φυτά για τις μέλισσες, ειδικά η φακελωτή (εικ. 4).

Επιπρόσθετες πληροφορίες για χλωρές λιπάνσεις και 
καλλιέργειες κάλυψης δημοσιεύονται στην εφημερίδα  
EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/6_eip_sbd_mp_green_manure_final_0.pdf 
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εικ. 3: το λευκό τριφύλλι είναι 
εξαιρετική τροφή για τις μέλισσες.

εικ. 4: η φακελωτή είναι πολύ 
ελκυστική για τις μέλισσες.

Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα μείγματα με καλλιέργειες 
κάλυψης και χλωρών λιπάνσεων, συχνά είναι προσαρμοσμένα 
για συγκεκριμένους σκοπούς. Η δημιουργία μειγμάτων 


