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Ο απλούστερος και πιο φυσικός τρόπος για την
αποτροπή της διάβρωσης είναι μέσω φύτευσης
βλάστησης. Οι καλλιέργειες κάλυψης διατηρούν
το έδαφος καλυμμένο κατά τη διάρκεια
καταιγίδων, έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών
ανέμων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν
διάβρωση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
εγκατάστασης ριζικών συστημάτων τα οποία
σταθεροποιούν το έδαφος και αποτρέπουν τη
διάβρωση. Επιπλέον, οι καλλιέργειες κάλυψης
μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για λίπασμα.
Για παράδειγμα, οι όσπριες καλλιέργειες κάλυψης
καθορίζουν το Άζωτο, παρέχοντας έτσι μια
οργανική πηγή αυτού του θρεπτικού συστατικού.

Σε αυτό το πείραμα δοκιμάστηκε η κάλυψη
καλλιέργειας με βίκο ενός αμπελώνα σε σύγκριση
με αμπελώνα χωρίς βίκο. Ο βίκος είναι μια
καλλιέργεια κάλυψης που επιδιορθώνει τα
επίπεδα αζώτου. Τα αγροτεμάχια των
πειραμάτων χωροθετούνταν σε αμπελώνες στον
Αλίκαμπο Κρήτης, Ελλάδα.

Οι αμπελώνες στην Κρήτη είναι ευάλωτοι έναντι
απώλειας εδάφους λόγω διάβρωσης. Είναι
αναγκαία η εξεύρεση πρακτικών που αποτρέπουν
τη διάβρωση του εδάφους χωρίς τη μείωση της
κερδοφορίας των αμπελώνων.

Το πείραμα συνέκρινε μια καλλιέργεια
κάλυψης με βίκο με ένα πεδίο χωρίς βίκο.
Η ποικιλία αμπελιών ήταν η Vitis vinifera και
τα αγροτεμάχια χωροθετούνταν σε ένα
συνεταιριστικό βιολογικό αγρόκτημα
έκτασης 0,46 εκταρίων.

Τα ακόλουθα πειράματα έλαβαν χώρα:
• Σύνθεση του εδάφους
• Κορεσμένη υδραυλική αγωγιμότητα
• Σταθερότητα μείγματος αδρανών στο

νερό
• Πυκνότητα μάζας
• Ορυκτό Άζωτο
• Προσροφημένος Φώσφορος
• Ανταλλάξιμο Κάλιο/Νάτριο/Μαγνήσιο
• Οργανικός άνθρακας εδάφους
• pH εδάφους
• Ηλεκτρική αγωγιμότητα εδάφους
• Αριθμός γαιοσκωλήκων
• Καιρικές μετρήσεις (ρυθμός βροχής,

θερμοκρασία)

Οι εκτιμήσεις του ποσοστού εδαφικής
απώλειας πραγματοποιήθηκαν μέσω
μετρήσεων διατομών.

Θέσεις των διατομών στις οποίες έλαβαν 
χώρα οι μετρήσεις εδαφικής διάβρωσης.Αμπελώνας στην Κρήτη.
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Αποτελέσματα

Εικόνα 1. Διάβρωση του εδάφους (tn/ha)

Εικόνα 2. Αριθμοί γαιοσκωλήκων

Η εφαρμογή κάλυψης με βίκο είχε άμεση
επίδραση στη διάβρωση του εδάφους κατά
τη διετή περίοδο παρακολούθησης. Η
εδαφική διάβρωση μειώθηκε κατά 20%
κατά μέσο όρο (Εικ. 1).

Εικόνα 3. Πυκνότητα μάζας του ανώτερου 
στρώματος του εδάφους (g/cm3)

Ο αριθμός των γαιοσκωλήκων (δείκτης
υγείας του εδάφους) ήταν σημαντικά
υψηλότερος στον αμπελώνα με την
εφαρμοσμένη καλλιέργεια κάλυψης
(Εικ. 2).

Εικόνα 4. Προσβολή ζιζανίων (%)

Το ποσοστό προσβολής από ζιζάνια
ήταν 20% μικρότερο στον αμπελώνα με
την καλλιέργεια κάλυψης (Εικ. 4).

Η πυκνότητα μάζας του ανώτερου
στρώματος του εδάφους (10-20 εκ.) ήταν
ελαφρώς χαμηλότερη στον αμπελώνα με
την καλλιέργεια κάλυψης μέχρι το τέλος
του 2020, ένας καλός δείκτης της
λειτουργίας του εδάφους (Εικ. 3).

Το SoilCare χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, 
υπό το συμφωνητικό έργου Νο, 677407 2



Συμπεράσματα

Συγγραφείς ενημερωτικού δελτίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Σημαντικά ευρήματα

Πείραμα στην περιοχή μελέτης της Ελλάδος:
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΒΙΚΟ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

Ιστοσελίδα του έργου: soilcare-project.eu

Επικεφαλής της περιοχής μελέτης:
tsanis@hydromech.gr

Συντονιστής του έργου: Δρ. Rudi Hessel, 
rudi.hessel@wur.nl

Ιωάννης Τσάνης, Δημήτρης Αλεξάκης, 
Αριστείδης Κουτρούλης και Σοφία Σαρχάνη

Αποτελέσματα
Ακραία καταιγιδοφόρα γεγονότα σημειώθηκαν
στις 15/02/2019 και 24/02/2019. Ο κοντινός
βροχομετρικός σταθμός κατέγραψε μια
ασυνήθη συσσώρευση 726,2 χιλ. κατά την
περίοδο αυτή. Τα γεγονότα αυτά δημιούργησαν
αυλάκια διάβρωσης του εδάφους στο
εξεταζόμενο αγροτεμάχιο. Στο πεδίο με το βίκο
οι αυλακώσεις ήταν μικρότερες σε σύγκριση με
το πεδίο χωρίς βίκο.

• Η εφαρμογή βίκου είναι μια οικονομική
λύση και συνίσταται για τον έλεγχο της
διάβρωσης του εδάφους.

• Η σωστή εφαρμογή της καλλιέργειας
κάλυψης είναι καθοριστική για τη βελτίωση
της ποιότητας του εδάφους.

• Η παρακολούθηση του ποσοστού εδαφικής
απώλειας αποκάλυψε ότι η εφαρμογή
κάλυψης με βίκο μείωσε τη μέση διάβρωση
του εδάφους πάνω από 16% (περίπου από
3.7 τόνους/εκτάριο στο πεδίο χωρίς βίκο σε
3.1 τόνους/εκτάριο στο πεδίο με βίκο), κατά
τη διάρκεια του πειράματος 2 ετών
(Ιανουάριος 2019 έως Δεκέμβριος 2020).

• Το 2020, οι πυκνότητες μάζας του ανώτερου
και κατώτερου στρώματος εδάφους του
πεδίου με βίκο ήταν χαμηλότερες σε
σύγκριση με το πεδίο χωρίς βίκο,
υποδεικνύοντας βελτιωμένη κίνηση νερού
και διαλυμένων ουσιών, καθώς και αερισμό
του εδάφους.

Αυλακώσεις στο πεδίο χωρίς βίκο (αριστερά) 
και στο πεδίο με βίκο (δεξιά) που 

δημιουργήθηκαν από επιφανειακό νερό

• Οι καλλιέργειες κάλυψης οδήγησαν σε
σημαντικά μικρότερη εδαφική διάβρωση.

• Το πείραμα σταθερότητας του μείγματος
αδρανών του εδάφους στο νερό έδειξε
καλή σταθερότητα του εδάφους και αντοχή
στη διάβρωση και για τα δύο πεδία,
ωστόσο, για το πεδίο με την κάλυψη βίκου,
η επίδραση της αποδόμησης ήταν λιγότερο
εμφανής, υποδεικνύοντας καλύτερη
συντήρηση της δομής.

• Η βιολογική υγεία και κατάσταση των
πεδίων με κάλυψη με βίκο ήταν σαφώς
καλύτερη σε σύγκριση με τα πεδία χωρίς
βίκο.

• Υψηλή περιεκτικότητα στη συγκέντρωση
οργανικού άνθρακα του εδάφους
μετρήθηκε και στα δύο πεδία.

• Η κίνηση νερού και διαλυμένων ουσιών,
καθώς και ο αερισμός του εδάφους ήταν
ελαφρώς βελτιωμένα στις καλλιέργειες με
κάλυψη.

Πείραμα πυκνότητας γαιοσκωλήκων
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