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1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1 Ένας οπωρώνας είναι

Σύμφωνα με ένα οικολογικό όραμα, ένας οπωρώνας πρέπει να θεωρείται μια ιδιαίτερη μορφή 

ενός μη φυσικού γεωργικού οικοσυστήματος (ή οικοσύστημα που κατευθύνεται από τον 

άνθρωπο). Όπως κάθε οικοσύστημα, είναι κατασκευασμένο από ένα ζωντανό στοιχείο (από είδη

που καλλιεργούνται αλλά και από άλλα άγρια είδη, σε αυτή την περίπτωση) αλληλένδετα μέσα 

σε ένα σύνθετο σύνολο περιβαλλοντικών συνθηκών που σχετίζονται με το έδαφος και τα 

χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως ενιαία οντότητα,

δομικά όσο και λειτουργικά. Αντιπροσωπεύει ένα "μωσαϊκό" μέσα σε ένα ευρύτερο μετα

οικολογικό σύστημα που συνθέτει το τοπίο.

 

Διαφορετικά από ένα φυσικό οικοσύστημα, ο άνθρωπος (δηλ. ο γεωργός) διαχειρίζεται την 

αγρο-οικολογική λειτουργία του συστήματος καλλιέργειας με κύριο σκοπό το παραγωγικό 

αποτέλεσμα (της απόδοσης). Ως εκ τούτου, ένα "αγρο

είναι ένας πολύπλευρος και στρωματοποιημένος συνδυασμός τόσο των φυσικών όσο και των 

ανθρωπογενών διαδικασιών, που αποκτώνται μερικές φορές μετά από πολύ καιρό συν

διαμορφώνοντας την ύπαιθρο. Ο βαθμός της "φυσικότητας" εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

πόσο εξειδικευμένο και απλοποιημένο είναι το οικοσύστημα από την ανθρώπινη παρέμβαση. Το 

επίπεδο των αγρο-τεχνολογικών εισροών είναι ένα γενικό μέτρο του βαθμού υποκατάστασης 

που προσαρμόζεται στο σύστημα: όσο υψηλότερο είναι αυτό το επίπεδο, τόσο χαμηλότερη είναι 

η ικανότητα του οικοσυστήματος να λειτουργεί ανεξάρτητα ανάλογα με τις διαδικασίες 

αυτορρύθμισης (Monteleone, 2015

1.2 Η εμφάνιση του διλήμματος των κλαδεμάτων

Τα κλαδέματα, όταν αφαιρούνται από το καλλιεργημένο πεδίο, μπορούν να κατευθύνονται σε 

διαδικασίες μετατροπής τους σε βιοενέργεια, προκειμένου να αποκτήσουν μορφές ανανεώσιμης 

ενέργειας, προσφέροντας έτσι μια συμπληρωματική υπηρεσία (ενδεχομένως, μαζί με ένα 

επιπλέον εισόδημα για τον γεωργό εκτός από αυτό που προέρχεται από την παραγωγή 

φρούτων). Η επιλογή αυτή κατέστη πρωταρχική από την εποχή που η αντικατάσταση της χρήσης 

ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμα καύσιμα θεωρήθηκε πρωταρχικός διεθνής στόχος, αρχικά με 

το πρωτόκολλο του Κιότο (από το 2005 έως το 2020) και στη συνέχεια με τη συμφωνία του 

Παρισιού (από το 2020 έως το 20
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ΕΝΝΟΙΕΣ: ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

είναι ένα οικοσύστημα που καλλιεργείται

Σύμφωνα με ένα οικολογικό όραμα, ένας οπωρώνας πρέπει να θεωρείται μια ιδιαίτερη μορφή 

ενός μη φυσικού γεωργικού οικοσυστήματος (ή οικοσύστημα που κατευθύνεται από τον 

άνθρωπο). Όπως κάθε οικοσύστημα, είναι κατασκευασμένο από ένα ζωντανό στοιχείο (από είδη

που καλλιεργούνται αλλά και από άλλα άγρια είδη, σε αυτή την περίπτωση) αλληλένδετα μέσα 

σε ένα σύνθετο σύνολο περιβαλλοντικών συνθηκών που σχετίζονται με το έδαφος και τα 

χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως ενιαία οντότητα,

δομικά όσο και λειτουργικά. Αντιπροσωπεύει ένα "μωσαϊκό" μέσα σε ένα ευρύτερο μετα

οικολογικό σύστημα που συνθέτει το τοπίο. (Εικόνα 1.1). 

 

Διαφορετικά από ένα φυσικό οικοσύστημα, ο άνθρωπος (δηλ. ο γεωργός) διαχειρίζεται την 

οικολογική λειτουργία του συστήματος καλλιέργειας με κύριο σκοπό το παραγωγικό 

. Ως εκ τούτου, ένα "αγρο-οικοσύστημα" (όπως ένας οπωρώνας) 

είναι ένας πολύπλευρος και στρωματοποιημένος συνδυασμός τόσο των φυσικών όσο και των 

ανθρωπογενών διαδικασιών, που αποκτώνται μερικές φορές μετά από πολύ καιρό συν

ιθρο. Ο βαθμός της "φυσικότητας" εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

πόσο εξειδικευμένο και απλοποιημένο είναι το οικοσύστημα από την ανθρώπινη παρέμβαση. Το 

τεχνολογικών εισροών είναι ένα γενικό μέτρο του βαθμού υποκατάστασης 

αι στο σύστημα: όσο υψηλότερο είναι αυτό το επίπεδο, τόσο χαμηλότερη είναι 

η ικανότητα του οικοσυστήματος να λειτουργεί ανεξάρτητα ανάλογα με τις διαδικασίες 

, 2015c). 

Η εμφάνιση του διλήμματος των κλαδεμάτων 

, όταν αφαιρούνται από το καλλιεργημένο πεδίο, μπορούν να κατευθύνονται σε 

διαδικασίες μετατροπής τους σε βιοενέργεια, προκειμένου να αποκτήσουν μορφές ανανεώσιμης 

ενέργειας, προσφέροντας έτσι μια συμπληρωματική υπηρεσία (ενδεχομένως, μαζί με ένα 

εισόδημα για τον γεωργό εκτός από αυτό που προέρχεται από την παραγωγή 

φρούτων). Η επιλογή αυτή κατέστη πρωταρχική από την εποχή που η αντικατάσταση της χρήσης 

ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμα καύσιμα θεωρήθηκε πρωταρχικός διεθνής στόχος, αρχικά με 

ολλο του Κιότο (από το 2005 έως το 2020) και στη συνέχεια με τη συμφωνία του 

Παρισιού (από το 2020 έως το 2030 και το 2050 ). 

Εικόνα 1.1 

Η γεωργική γη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα οικολογικό 

ψηφιδωτό που αποτελείται από πολλές «ψηφίδες», 

τοποθετημένα πλάι-πλάι και τα οποία αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές χρήσεις γεωργικών εκτάσεων. Το μετα

οικοσύστημα που προκύπτει είναι το οικολογικό 

τοπίο.Το σχήμα είναι το μπροστινό εξώφυλλο μιας

έκδοσης του FAO 2017. 

6 Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

οικοσύστημα που καλλιεργείται 

Σύμφωνα με ένα οικολογικό όραμα, ένας οπωρώνας πρέπει να θεωρείται μια ιδιαίτερη μορφή 

ενός μη φυσικού γεωργικού οικοσυστήματος (ή οικοσύστημα που κατευθύνεται από τον 

άνθρωπο). Όπως κάθε οικοσύστημα, είναι κατασκευασμένο από ένα ζωντανό στοιχείο (από είδη 

που καλλιεργούνται αλλά και από άλλα άγρια είδη, σε αυτή την περίπτωση) αλληλένδετα μέσα 

σε ένα σύνθετο σύνολο περιβαλλοντικών συνθηκών που σχετίζονται με το έδαφος και τα 

χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως ενιαία οντότητα, τόσο 

δομικά όσο και λειτουργικά. Αντιπροσωπεύει ένα "μωσαϊκό" μέσα σε ένα ευρύτερο μετα-

Διαφορετικά από ένα φυσικό οικοσύστημα, ο άνθρωπος (δηλ. ο γεωργός) διαχειρίζεται την 

οικολογική λειτουργία του συστήματος καλλιέργειας με κύριο σκοπό το παραγωγικό 

οικοσύστημα" (όπως ένας οπωρώνας) 

είναι ένας πολύπλευρος και στρωματοποιημένος συνδυασμός τόσο των φυσικών όσο και των 

ανθρωπογενών διαδικασιών, που αποκτώνται μερικές φορές μετά από πολύ καιρό συν-εξέλιξης, 

ιθρο. Ο βαθμός της "φυσικότητας" εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

πόσο εξειδικευμένο και απλοποιημένο είναι το οικοσύστημα από την ανθρώπινη παρέμβαση. Το 

τεχνολογικών εισροών είναι ένα γενικό μέτρο του βαθμού υποκατάστασης 

αι στο σύστημα: όσο υψηλότερο είναι αυτό το επίπεδο, τόσο χαμηλότερη είναι 

η ικανότητα του οικοσυστήματος να λειτουργεί ανεξάρτητα ανάλογα με τις διαδικασίες 

, όταν αφαιρούνται από το καλλιεργημένο πεδίο, μπορούν να κατευθύνονται σε 

διαδικασίες μετατροπής τους σε βιοενέργεια, προκειμένου να αποκτήσουν μορφές ανανεώσιμης 

ενέργειας, προσφέροντας έτσι μια συμπληρωματική υπηρεσία (ενδεχομένως, μαζί με ένα 

εισόδημα για τον γεωργό εκτός από αυτό που προέρχεται από την παραγωγή 

φρούτων). Η επιλογή αυτή κατέστη πρωταρχική από την εποχή που η αντικατάσταση της χρήσης 

ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμα καύσιμα θεωρήθηκε πρωταρχικός διεθνής στόχος, αρχικά με 

ολλο του Κιότο (από το 2005 έως το 2020) και στη συνέχεια με τη συμφωνία του 

Η γεωργική γη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα οικολογικό 

ψηφιδωτό που αποτελείται από πολλές «ψηφίδες», 

πλάι και τα οποία αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές χρήσεις γεωργικών εκτάσεων. Το μετα-

οικοσύστημα που προκύπτει είναι το οικολογικό 

ήμα είναι το μπροστινό εξώφυλλο μιας 
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Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μια διαφορετική λειτουργία διαχείρισης. Το κλάδεμα (το οποίο 

έχει ήδη τεμαχιστεί) μπορεί να παραμείνει

στρώμα επικάλυψης ("mulching

εδάφους (ως είδος "κοπριάς"). 

"υποστηρικτική" υπηρεσία για τη ρύθμιση της λειτουργίας του αγρο

Συνεπώς, σύμφωνα με την τεχνική επιλογή του γεωργού, είναι δυνατές δύο επιλογές: να 

αποκτήσει μια συμπληρωματική υπηρεσία παροχής ή εναλλακτικά να προσφέρει ένα άλλο είδος 

υπηρεσίας, αυτή τη φορά μια υπηρε

αποκλειόμενες. Κατά συνέπεια, 

χρυσής τομής. 

1.3 Το κλάδεμα μπορεί

Μια εντυπωσιακή, απροσδόκητη και σε μεγάλο βαθμό κατανεμημένη ποσότητα ανανεώσιμης 

ενέργειας μπορεί να αποκτηθεί από την βιομάζα από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις (ΑΚΛΕ) 

στην Ευρώπη. Τα αγρο-υπολείμματα γενικά, αλλά τα ΑΚΛΕ, ειδικότερα, είναι μια σχετι

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αν και δεν χρησιμοποιείται ακόμα ή σε μεγάλο βαθμό υπο

χρησιμοποείται. Ορισμένες σημαντικές εκτιμήσεις είναι οι ακόλουθες (

καλλιεργούμενες εκτάσεις οπωροφόρων δένδρων στην ΕΕ είναι 11,33 

σε θεωρητικό δυναμικό διαθεσιμότητας κλαδεμάτων περίπου ίσο με 25 

θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν άλλες πιθανές εναλλακτικές χρήσεις. Αυτό το σχετικό ποσό 

αντιστοιχεί σε 8,9 Mtoe / έτος δυναμικού ακαθάριστου ενεργειακού περιεχ

(λαμβάνοντας υπόψη όλη τη διαθέσιμη βιομάζα) μπορεί να μετατραπεί σε δυνητική παραγωγή 

ενέργειας 23,9 TWh / έτος. Εναλλακτικά και λαμβάνοντας πάντα υπόψη όλη τη διαθέσιμη 

βιομάζα, μπορεί να επιτευχθεί πιθανή παραγωγή θερμότητας 57,9 

Όπως μπορεί να φανεί, η ανανεώσιμη ενέργεια που επιτυγχάνεται με την κινητοποίηση της 

βιομάζας από ΑΚΛΕ στην ΕΕ είναι δυνητικά αξιοσημείωτη αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί με 

βιώσιμο τρόπο. 

Τουλάχιστον θεωρητικά, η βιομάζα από 

πρόσθετη ζήτηση για γη και μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να δημιουργεί κίνδυνο αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη βιοπ

Σύμφωνα με το RED (2009 και 2018), δεν θα πρέπει να αποδοθούν άμεσες επιπτώσεις (δηλ. 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ή κατανάλωσης ενέργειας) στη γεωργική φάση μιας αλυσίδας 

αξίας βιοενέργειας, εάν τα υπολείμματα των καλλιεργειών (όπως το κλάδεμα)

από την αγροτική γη με το σκοπό της ενεργειακής μετατροπής.

1.4 Κλαδέματα για ενέργεια

μεγάλη εξοικονόμηση 

Η βιομάζα από ΑΚΛΕ, πέρα από τις μεγάλες δυνατότητές της, έχει μια μοναδική ικανότητα να 

περιορίσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (

μέσω της LCA (Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής). Η διαδικασία αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί 

συγκρίνοντας τη χρήση ενέργειας από ΑΚΛΕ σε σχέση με τη χρήση ορυκτής ενέργειας αναφοράς. 
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Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μια διαφορετική λειτουργία διαχείρισης. Το κλάδεμα (το οποίο 

έχει ήδη τεμαχιστεί) μπορεί να παραμείνει στην επιφάνεια του εδάφους για να σχηματίσει ένα 

mulching") ή, εναλλακτικά, μπορεί να ενσωματωθεί στο ανώτερο στρώμα 

εδάφους (ως είδος "κοπριάς"). Και στις δύο περιπτώσεις, οι ενέργειες αυτές παρέχουν μια 

η ρύθμιση της λειτουργίας του αγρο-οικοσυστήματος.

Συνεπώς, σύμφωνα με την τεχνική επιλογή του γεωργού, είναι δυνατές δύο επιλογές: να 

αποκτήσει μια συμπληρωματική υπηρεσία παροχής ή εναλλακτικά να προσφέρει ένα άλλο είδος 

υπηρεσίας, αυτή τη φορά μια υπηρεσία υποστήριξης. Αυτές οι επιλογές είναι αμοιβαία 

 δημιουργείται ένα δίλημμα μαζί με την ανάγκη μιας απόφασης 

μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή βιομάζας

Μια εντυπωσιακή, απροσδόκητη και σε μεγάλο βαθμό κατανεμημένη ποσότητα ανανεώσιμης 

ενέργειας μπορεί να αποκτηθεί από την βιομάζα από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις (ΑΚΛΕ) 

υπολείμματα γενικά, αλλά τα ΑΚΛΕ, ειδικότερα, είναι μια σχετι

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αν και δεν χρησιμοποιείται ακόμα ή σε μεγάλο βαθμό υπο

χρησιμοποείται. Ορισμένες σημαντικές εκτιμήσεις είναι οι ακόλουθες (uP_running

καλλιεργούμενες εκτάσεις οπωροφόρων δένδρων στην ΕΕ είναι 11,33 Mha, το οποίο α

σε θεωρητικό δυναμικό διαθεσιμότητας κλαδεμάτων περίπου ίσο με 25 Mt / y 

θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν άλλες πιθανές εναλλακτικές χρήσεις. Αυτό το σχετικό ποσό 

/ έτος δυναμικού ακαθάριστου ενεργειακού περιεχομένου, το οποίο 

(λαμβάνοντας υπόψη όλη τη διαθέσιμη βιομάζα) μπορεί να μετατραπεί σε δυνητική παραγωγή 

/ έτος. Εναλλακτικά και λαμβάνοντας πάντα υπόψη όλη τη διαθέσιμη 

βιομάζα, μπορεί να επιτευχθεί πιθανή παραγωγή θερμότητας 57,9 TWh / y (uP_

η ανανεώσιμη ενέργεια που επιτυγχάνεται με την κινητοποίηση της 

βιομάζας από ΑΚΛΕ στην ΕΕ είναι δυνητικά αξιοσημείωτη αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί με 

η βιομάζα από κλαδέματα, ως υπολειμματικό υλικό, δεν δημιουργεί 

πρόσθετη ζήτηση για γη και μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να δημιουργεί κίνδυνο αρνητικών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 

(2009 και 2018), δεν θα πρέπει να αποδοθούν άμεσες επιπτώσεις (δηλ. 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ή κατανάλωσης ενέργειας) στη γεωργική φάση μιας αλυσίδας 

αξίας βιοενέργειας, εάν τα υπολείμματα των καλλιεργειών (όπως το κλάδεμα)

από την αγροτική γη με το σκοπό της ενεργειακής μετατροπής. 

ενέργεια: μια πρώτη ύλη που προσφέρει 

μεγάλη εξοικονόμηση GHG  

, πέρα από τις μεγάλες δυνατότητές της, έχει μια μοναδική ικανότητα να 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG). Η μείωση αυτή μπορεί να αξιολογηθεί 

(Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής). Η διαδικασία αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί 

συγκρίνοντας τη χρήση ενέργειας από ΑΚΛΕ σε σχέση με τη χρήση ορυκτής ενέργειας αναφοράς. 

7 Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή 

Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μια διαφορετική λειτουργία διαχείρισης. Το κλάδεμα (το οποίο 

στην επιφάνεια του εδάφους για να σχηματίσει ένα 

") ή, εναλλακτικά, μπορεί να ενσωματωθεί στο ανώτερο στρώμα 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ενέργειες αυτές παρέχουν μια 

οικοσυστήματος. 

Συνεπώς, σύμφωνα με την τεχνική επιλογή του γεωργού, είναι δυνατές δύο επιλογές: να 

αποκτήσει μια συμπληρωματική υπηρεσία παροχής ή εναλλακτικά να προσφέρει ένα άλλο είδος 

σία υποστήριξης. Αυτές οι επιλογές είναι αμοιβαία 

δημιουργείται ένα δίλημμα μαζί με την ανάγκη μιας απόφασης 

σημαντική πηγή βιομάζας 

Μια εντυπωσιακή, απροσδόκητη και σε μεγάλο βαθμό κατανεμημένη ποσότητα ανανεώσιμης 

ενέργειας μπορεί να αποκτηθεί από την βιομάζα από αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις (ΑΚΛΕ) 

υπολείμματα γενικά, αλλά τα ΑΚΛΕ, ειδικότερα, είναι μια σχετική 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αν και δεν χρησιμοποιείται ακόμα ή σε μεγάλο βαθμό υπο-

running DLV 2.3): οι 

, το οποίο αντιστοιχεί 

 (ξηρά ουσία), εάν 

θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν άλλες πιθανές εναλλακτικές χρήσεις. Αυτό το σχετικό ποσό 

ομένου, το οποίο 

(λαμβάνοντας υπόψη όλη τη διαθέσιμη βιομάζα) μπορεί να μετατραπεί σε δυνητική παραγωγή 

/ έτος. Εναλλακτικά και λαμβάνοντας πάντα υπόψη όλη τη διαθέσιμη 

_running DLV 2.3). 

η ανανεώσιμη ενέργεια που επιτυγχάνεται με την κινητοποίηση της 

βιομάζας από ΑΚΛΕ στην ΕΕ είναι δυνητικά αξιοσημείωτη αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί με 

κλαδέματα, ως υπολειμματικό υλικό, δεν δημιουργεί 

πρόσθετη ζήτηση για γη και μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να δημιουργεί κίνδυνο αρνητικών 

(2009 και 2018), δεν θα πρέπει να αποδοθούν άμεσες επιπτώσεις (δηλ. 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ή κατανάλωσης ενέργειας) στη γεωργική φάση μιας αλυσίδας 

αξίας βιοενέργειας, εάν τα υπολείμματα των καλλιεργειών (όπως το κλάδεμα) απομακρυνθούν 

μια πρώτη ύλη που προσφέρει 

, πέρα από τις μεγάλες δυνατότητές της, έχει μια μοναδική ικανότητα να 

). Η μείωση αυτή μπορεί να αξιολογηθεί 

(Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής). Η διαδικασία αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί 

συγκρίνοντας τη χρήση ενέργειας από ΑΚΛΕ σε σχέση με τη χρήση ορυκτής ενέργειας αναφοράς. 
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Συνιστάται θερμά η διεξαγωγή του ενεργειακού ισοζυγίου και ο προϋπολογισμός εκπομπών να 

διαχωρίζοντας τις τρεις διαφορετικές φάσεις της αλυσίδας του ενεργειακού εφοδιασμού:

1. αγροτική παραγωγή (που συνήθως θεωρείται Μηδέν (

είναι ένα υπόλειμμα ή υποπροϊόν της καλλιέργειας και όχι ένας στόχος ή ένα παραπροϊόν.

2. Διαχείριση και επεξεργασία βιομάζας

εργασίες συγκομιδής, επεξεργασίας (τεμαχισμός

και αποθήκευση υπολειμμάτων βιομάζας.

3. Βιομηχανική μετατροπή ενέργειας

εντυπωσιακά αρνητικό προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

λαμβάνοντας υπόψη την αλυσίδα αξίας της βιοενέργειας σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.

Ο σημαντικότερος παράγοντας στην επακόλουθη εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου σχετίζεται με τη φύση και την ποιότητα των ορυκτών καυσίμων που 

αντικαθίστανται (άνθρακας, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, φυσικό αέριο ή μεθάνιο, π.χ.). Ειδικά 

αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στο πλαίσιο του έργου 

οποίο πραγματοποίησε μια διεξοδική ανάλυση και κατά συνέπεια καλή κατανόηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αλυσίδων εφοδιασμού βιοενέργειας με βάση τα κλαδέματα 

ως πρώτη ύλη. Η LCA εφαρμόστηκε συγκριτικά σε κλαδέματα από πέντε διαφορετικά είδη 

φρούτων (αμύγδαλο, ροδάκινο, μήλο, αμπελώνα και ελιές), σε τρεις κλιματικές ευρωπαϊκές 

περιοχές (Medoc στη Γαλλία, Βρανδεμβούργο στη Γερμανία και Αραγονία στην Ισπανία), μαζί με 

δύο διαφορετικές διαδικασίες κλαδεμάτων (δεματοποίηση και τεμαχισμός). Μερικά από αυτά τα 

αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί (

εφαρμόζουν την ίδια μεθοδολογική προσέγγιση έχουν εκπονηθεί στην Πολωνία αναφορικά με το 

κλάδεμα μήλων (Dyjakon et al., 2019)

Από την άποψη του "δυναμικού αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη", επισημαίνεται σαφώς 

(αγγλική έκδοση της μονογραφίας για περισσότερες λεπτομέρειες) ότι η υψηλότερη διαχείριση 

του κλαδέματος είναι η PtE σε σύγκριση μ

PtE θα πρέπει να προτιμάται από την 

στόχος που πρέπει να ακολουθηθεί.

Παρά τις ενδιαφέρουσες μειώσεις του 

των ορυκτών καυσίμων από την βιομάζα από ΑΚΛΕ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι «επανα

ανθρακοποίηση" του εδάφους (ως αντίστροφη ενέργεια απομάκρυνσης του άνθρακα από την 

ατμόσφαιρα και τον ενεργειακό τομέα) μαζί με τη διατήρηση των υπηρεσιών οι

που αποβάλλονται από τον οπωρώνα αποτελούν τις 

διασφαλίζεται η διατήρηση αυτών των καλών περιβαλλοντικών και οικολογικών συνθηκών.

Κατά την εκτέλεση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

κλαδεμάτων, συνιστάται η προσεκτική παρατήρηση του εδάφους κατά τη σύγκριση του 

(Κλάδεμα στο χώμα) έναντι του 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στην αντιστάθμ

στην ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο μειούμενος ρυθμός περιεκτικότητας 

Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

ρμά η διεξαγωγή του ενεργειακού ισοζυγίου και ο προϋπολογισμός εκπομπών να 

διαχωρίζοντας τις τρεις διαφορετικές φάσεις της αλυσίδας του ενεργειακού εφοδιασμού:

που συνήθως θεωρείται Μηδέν (GHG = 0), καθώς η βιομάζα από ΑΚΛΕ 

είναι ένα υπόλειμμα ή υποπροϊόν της καλλιέργειας και όχι ένας στόχος ή ένα παραπροϊόν.

Διαχείριση και επεξεργασία βιομάζας. (∆GHG> 0). Αυτή η φάση περιλαμβάνει τις διαδοχικές 

εργασίες συγκομιδής, επεξεργασίας (τεμαχισμός ή δεματοποίηση), μεταφορά, προεπεξεργασία 

και αποθήκευση υπολειμμάτων βιομάζας. 

Βιομηχανική μετατροπή ενέργειας. (∆GHG <0). Αυτό το τελευταίο βήμα θα πρέπει να είναι 

εντυπωσιακά αρνητικό προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

λαμβάνοντας υπόψη την αλυσίδα αξίας της βιοενέργειας σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.

Ο σημαντικότερος παράγοντας στην επακόλουθη εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου σχετίζεται με τη φύση και την ποιότητα των ορυκτών καυσίμων που 

αντικαθίστανται (άνθρακας, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, φυσικό αέριο ή μεθάνιο, π.χ.). Ειδικά 

ατα έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στο πλαίσιο του έργου EuroPuning

οποίο πραγματοποίησε μια διεξοδική ανάλυση και κατά συνέπεια καλή κατανόηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αλυσίδων εφοδιασμού βιοενέργειας με βάση τα κλαδέματα 

εφαρμόστηκε συγκριτικά σε κλαδέματα από πέντε διαφορετικά είδη 

φρούτων (αμύγδαλο, ροδάκινο, μήλο, αμπελώνα και ελιές), σε τρεις κλιματικές ευρωπαϊκές 

στη Γαλλία, Βρανδεμβούργο στη Γερμανία και Αραγονία στην Ισπανία), μαζί με 

ετικές διαδικασίες κλαδεμάτων (δεματοποίηση και τεμαχισμός). Μερικά από αυτά τα 

αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί (den Boer et al., 2016), ενώ παράλληλες μελέτες 

εφαρμόζουν την ίδια μεθοδολογική προσέγγιση έχουν εκπονηθεί στην Πολωνία αναφορικά με το 

., 2019). 

Από την άποψη του "δυναμικού αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη", επισημαίνεται σαφώς 

(αγγλική έκδοση της μονογραφίας για περισσότερες λεπτομέρειες) ότι η υψηλότερη διαχείριση 

σε σύγκριση με την PtS (171 έναντι 1,720 kg CO2-eq

θα πρέπει να προτιμάται από την PtS στο βαθμό που η μετατροπή της ενέργειας είναι ο 

στόχος που πρέπει να ακολουθηθεί. 

Παρά τις ενδιαφέρουσες μειώσεις του CO2 που μπορούν να επιτευχθούν με την 

των ορυκτών καυσίμων από την βιομάζα από ΑΚΛΕ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι «επανα

ανθρακοποίηση" του εδάφους (ως αντίστροφη ενέργεια απομάκρυνσης του άνθρακα από την 

ατμόσφαιρα και τον ενεργειακό τομέα) μαζί με τη διατήρηση των υπηρεσιών οι

που αποβάλλονται από τον οπωρώνα αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις

διασφαλίζεται η διατήρηση αυτών των καλών περιβαλλοντικών και οικολογικών συνθηκών.

Κατά την εκτέλεση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της LCA  στην αξιοποίησ

κλαδεμάτων, συνιστάται η προσεκτική παρατήρηση του εδάφους κατά τη σύγκριση του 

(Κλάδεμα στο χώμα) έναντι του PtE (Κλάδεμα στην Ενέργεια). Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στην αντιστάθμιση του άνθρακα ή, με άλλα λόγια, 

στην ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο μειούμενος ρυθμός περιεκτικότητας 

8 Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή 

ρμά η διεξαγωγή του ενεργειακού ισοζυγίου και ο προϋπολογισμός εκπομπών να 

διαχωρίζοντας τις τρεις διαφορετικές φάσεις της αλυσίδας του ενεργειακού εφοδιασμού: 

= 0), καθώς η βιομάζα από ΑΚΛΕ 

είναι ένα υπόλειμμα ή υποπροϊόν της καλλιέργειας και όχι ένας στόχος ή ένα παραπροϊόν.) 

GHG> 0). Αυτή η φάση περιλαμβάνει τις διαδοχικές 

ή δεματοποίηση), μεταφορά, προεπεξεργασία 

<0). Αυτό το τελευταίο βήμα θα πρέπει να είναι 

εντυπωσιακά αρνητικό προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη εξοικονόμηση GHG 

λαμβάνοντας υπόψη την αλυσίδα αξίας της βιοενέργειας σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας στην επακόλουθη εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου σχετίζεται με τη φύση και την ποιότητα των ορυκτών καυσίμων που 

αντικαθίστανται (άνθρακας, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, φυσικό αέριο ή μεθάνιο, π.χ.). Ειδικά 

EuroPuning (2016b), το 

οποίο πραγματοποίησε μια διεξοδική ανάλυση και κατά συνέπεια καλή κατανόηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αλυσίδων εφοδιασμού βιοενέργειας με βάση τα κλαδέματα 

εφαρμόστηκε συγκριτικά σε κλαδέματα από πέντε διαφορετικά είδη 

φρούτων (αμύγδαλο, ροδάκινο, μήλο, αμπελώνα και ελιές), σε τρεις κλιματικές ευρωπαϊκές 

στη Γαλλία, Βρανδεμβούργο στη Γερμανία και Αραγονία στην Ισπανία), μαζί με 

ετικές διαδικασίες κλαδεμάτων (δεματοποίηση και τεμαχισμός). Μερικά από αυτά τα 

., 2016), ενώ παράλληλες μελέτες LCA που 

εφαρμόζουν την ίδια μεθοδολογική προσέγγιση έχουν εκπονηθεί στην Πολωνία αναφορικά με το 

Από την άποψη του "δυναμικού αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη", επισημαίνεται σαφώς 

(αγγλική έκδοση της μονογραφίας για περισσότερες λεπτομέρειες) ότι η υψηλότερη διαχείριση 

eq.h-1). Συνεπώς, η 

στο βαθμό που η μετατροπή της ενέργειας είναι ο 

2 που μπορούν να επιτευχθούν με την αντικατάσταση 

των ορυκτών καυσίμων από την βιομάζα από ΑΚΛΕ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι «επανα-

ανθρακοποίηση" του εδάφους (ως αντίστροφη ενέργεια απομάκρυνσης του άνθρακα από την 

ατμόσφαιρα και τον ενεργειακό τομέα) μαζί με τη διατήρηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος 

απαραίτητες προϋποθέσεις. Πρέπει να 

διασφαλίζεται η διατήρηση αυτών των καλών περιβαλλοντικών και οικολογικών συνθηκών. 

στην αξιοποίηση των 

κλαδεμάτων, συνιστάται η προσεκτική παρατήρηση του εδάφους κατά τη σύγκριση του PtS 

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

ιση του άνθρακα ή, με άλλα λόγια, 

στην ανάγκη να ληφθεί υπόψη ο μειούμενος ρυθμός περιεκτικότητας OYE / SOC 



 

 

 

 

Διαχείριση των κλαδεμάτων σε οπωρώνες: Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

(εκφρασμένος σε ισοδύναμους όρους 

(PtE). 

• Η αφαίρεση των κλαδεμάτων (

επακόλουθης απομάκρυνσης θρεπτικών συστατικών από το έδαφος, ιδίως λαμβάνοντας 

υπόψη την προσφορά Ν, Ρ και Κ (μακροθρεπτικών συστατικών) που εκτελούνται με τα 

κλαδέματα όταν παραμένουν στο έδαφος για την κάλυψή του. 

λιπασμάτων απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι υπερβολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

λόγω της βιομηχανικής σύνθεσης των λιπασμάτων, της εμπορίας και της διανομής τους στο 

πεδίο. 

• Λόγω της συμπληρωματικής εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων στην 

ανιχνευθούν και να μετρηθούν  επιπλέον εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λαμβάνοντας 

υπόψη επίσης την εξουδετερωτική επίδραση των μειωμένων εκπομπών σε 

απουσίας τεμαχισμένων κλαδεμάτων στο έδαφος που προωθεί αυτή τη διαδικασία.

1.5 Τα κλαδέματα στο έδαφος μπορ

υπηρεσίες οικοσυστήματος

Τα κλαδέματα είναι μια πιθανή πηγή οργανικής ύλης του εδάφους (

κλάσμα που δεν προορίζεται για οικονομική χρήση (υπολείμματα ή υποπροϊόντα) επιστρέφει 

στο έδαφος, αυτό πρέπει να θεωρείται καλή αγρονομική πρακτική. Τα υπολείμματα 

καλλιεργειών, όταν απελευθερώνονται στο αγρόκτημα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και η συμβολή τους όσον αφορά τις 

γεωργοοικολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να λογίζεται καταλλήλως. Μια τεράστια βιβλιογραφία 

προσδιορίζει πολλά θετικά αποτελέσματα που τα υπολείμματα των καλλιεργειών θα μπορούσαν 

να ασκήσουν στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εδαφών: να 

διατηρούν οργανική ύλη, να επιτρέπουν τη δέσμευση του άνθρακα, να ευνοούν την ανακύκλωση 

θρεπτικών ουσιών, να βελτιώνουν τη συσσώρευση και τη διάρθρωση του εδάφους, να ενισχύουν 

τον έλεγχο της διάβρωσης, κλπ. 

et al., 2010 · Garofalo et al., 2014 · Monteleone et al., 2015 ab).

Το ισχυρότερο αποτέλεσμα όταν τα κλαδέματα αφήνονται στο έδαφος ή είναι ελαφρώς θαμμένα 

σε αυτό είναι ότι ο οργανικός άνθρακας του εδάφους (SOC) αυξάνεται προοδευτικά ως προ

περιεκτικότητά του σε σχέση με την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων

SOC εξαρτάται αυστηρά όχι μόνο από την ποσότητα υπολειμμάτων που αφήνεται στο έδαφος 

και τη σύνθεσή του, αλλά και από τα συνθετικά χαρακτηριστικά του εδάφους (υφή κ

καθώς και από τις κλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν το έδαφος και τις βιολογικές διεργασίες 

του. Γενικά, υπό συνθήκες σταθερής κατάστασης, δημιουργείται μακροπρόθεσμη ισορροπία 

μεταξύ της χουμοποίησης και της ανοργανοποίησης. Ως εκ τούτου, επιτυγ

μέγιστο SOC στο έδαφος, ανάλογα με τη συνολική επίδραση αυτών των συνθηκών.

Ανεξάρτητα από αυτούς τους γενικούς θετικούς ρόλους στη δημιουργία 

μειονεκτήματα θα μπορούσαν επίσης να εντοπιστούν όταν τα κλαδέματα παραμείνου

πεδίο και λίγοι ειδικοί κίνδυνοι πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να αναπτυχθεί μια 

αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης υπολειμμάτων.

Μία σημαντική ανησυχία οφείλεται στα ενδεχόμενα παράσιτα ή των επιβλαβών οργανισμών που 

τα υπολείμματα ενδέχεται να φέρουν και να μεταδώσουν στον οπωρώνα 

Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

(εκφρασμένος σε ισοδύναμους όρους CO2 ανά έτος) λόγω της αφαίρεσης των κλαδεμάτων 

Η αφαίρεση των κλαδεμάτων (PtE) συνεπάγεται επίσης την ανάγκη αντιστάθμισης της 

επακόλουθης απομάκρυνσης θρεπτικών συστατικών από το έδαφος, ιδίως λαμβάνοντας 

υπόψη την προσφορά Ν, Ρ και Κ (μακροθρεπτικών συστατικών) που εκτελούνται με τα 

κλαδέματα όταν παραμένουν στο έδαφος για την κάλυψή του. Αυτή η πρόσθετη

λιπασμάτων απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι υπερβολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

λόγω της βιομηχανικής σύνθεσης των λιπασμάτων, της εμπορίας και της διανομής τους στο 

Λόγω της συμπληρωματικής εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων στην 

ανιχνευθούν και να μετρηθούν  επιπλέον εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λαμβάνοντας 

υπόψη επίσης την εξουδετερωτική επίδραση των μειωμένων εκπομπών σε 

απουσίας τεμαχισμένων κλαδεμάτων στο έδαφος που προωθεί αυτή τη διαδικασία.

στο έδαφος μπορούν να υποστηρίξουν

υπηρεσίες οικοσυστήματος 

Τα κλαδέματα είναι μια πιθανή πηγή οργανικής ύλης του εδάφους (OYE). Γενικά, όταν το φυτικό 

κλάσμα που δεν προορίζεται για οικονομική χρήση (υπολείμματα ή υποπροϊόντα) επιστρέφει 

φος, αυτό πρέπει να θεωρείται καλή αγρονομική πρακτική. Τα υπολείμματα 

καλλιεργειών, όταν απελευθερώνονται στο αγρόκτημα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και η συμβολή τους όσον αφορά τις 

θα πρέπει να λογίζεται καταλλήλως. Μια τεράστια βιβλιογραφία 

προσδιορίζει πολλά θετικά αποτελέσματα που τα υπολείμματα των καλλιεργειών θα μπορούσαν 

να ασκήσουν στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εδαφών: να 

η, να επιτρέπουν τη δέσμευση του άνθρακα, να ευνοούν την ανακύκλωση 

θρεπτικών ουσιών, να βελτιώνουν τη συσσώρευση και τη διάρθρωση του εδάφους, να ενισχύουν 

τον έλεγχο της διάβρωσης, κλπ. (Sofo et al., 2005 · Rodriguez-Lizana et al., 2008 · Lal

et al., 2010 · Garofalo et al., 2014 · Monteleone et al., 2015 ab). 

Το ισχυρότερο αποτέλεσμα όταν τα κλαδέματα αφήνονται στο έδαφος ή είναι ελαφρώς θαμμένα 

σε αυτό είναι ότι ο οργανικός άνθρακας του εδάφους (SOC) αυξάνεται προοδευτικά ως προ

περιεκτικότητά του σε σχέση με την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Η ποσότητα του 

SOC εξαρτάται αυστηρά όχι μόνο από την ποσότητα υπολειμμάτων που αφήνεται στο έδαφος 

και τη σύνθεσή του, αλλά και από τα συνθετικά χαρακτηριστικά του εδάφους (υφή κ

καθώς και από τις κλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν το έδαφος και τις βιολογικές διεργασίες 

του. Γενικά, υπό συνθήκες σταθερής κατάστασης, δημιουργείται μακροπρόθεσμη ισορροπία 

μεταξύ της χουμοποίησης και της ανοργανοποίησης. Ως εκ τούτου, επιτυγ

μέγιστο SOC στο έδαφος, ανάλογα με τη συνολική επίδραση αυτών των συνθηκών.

Ανεξάρτητα από αυτούς τους γενικούς θετικούς ρόλους στη δημιουργία OYE 

μειονεκτήματα θα μπορούσαν επίσης να εντοπιστούν όταν τα κλαδέματα παραμείνου

και λίγοι ειδικοί κίνδυνοι πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να αναπτυχθεί μια 

αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης υπολειμμάτων. 

οφείλεται στα ενδεχόμενα παράσιτα ή των επιβλαβών οργανισμών που 

φέρουν και να μεταδώσουν στον οπωρώνα ειδικά αν υπολείμματα 
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ανά έτος) λόγω της αφαίρεσης των κλαδεμάτων 

ανάγκη αντιστάθμισης της 

επακόλουθης απομάκρυνσης θρεπτικών συστατικών από το έδαφος, ιδίως λαμβάνοντας 

υπόψη την προσφορά Ν, Ρ και Κ (μακροθρεπτικών συστατικών) που εκτελούνται με τα 

Αυτή η πρόσθετη εφαρμογή 

λιπασμάτων απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι υπερβολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

λόγω της βιομηχανικής σύνθεσης των λιπασμάτων, της εμπορίας και της διανομής τους στο 

Λόγω της συμπληρωματικής εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων στην PtE, πρέπει να 

ανιχνευθούν και να μετρηθούν  επιπλέον εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λαμβάνοντας 

υπόψη επίσης την εξουδετερωτική επίδραση των μειωμένων εκπομπών σε N2O λόγω της 

απουσίας τεμαχισμένων κλαδεμάτων στο έδαφος που προωθεί αυτή τη διαδικασία. 

ούν να υποστηρίξουν τις 

). Γενικά, όταν το φυτικό 

κλάσμα που δεν προορίζεται για οικονομική χρήση (υπολείμματα ή υποπροϊόντα) επιστρέφει 

φος, αυτό πρέπει να θεωρείται καλή αγρονομική πρακτική. Τα υπολείμματα 

καλλιεργειών, όταν απελευθερώνονται στο αγρόκτημα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και η συμβολή τους όσον αφορά τις 

θα πρέπει να λογίζεται καταλλήλως. Μια τεράστια βιβλιογραφία 

προσδιορίζει πολλά θετικά αποτελέσματα που τα υπολείμματα των καλλιεργειών θα μπορούσαν 

να ασκήσουν στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εδαφών: να 

η, να επιτρέπουν τη δέσμευση του άνθρακα, να ευνοούν την ανακύκλωση 

θρεπτικών ουσιών, να βελτιώνουν τη συσσώρευση και τη διάρθρωση του εδάφους, να ενισχύουν 

Lizana et al., 2008 · Lal, 1997 · Nieto 

Το ισχυρότερο αποτέλεσμα όταν τα κλαδέματα αφήνονται στο έδαφος ή είναι ελαφρώς θαμμένα 

σε αυτό είναι ότι ο οργανικός άνθρακας του εδάφους (SOC) αυξάνεται προοδευτικά ως προς την 

. Η ποσότητα του 

SOC εξαρτάται αυστηρά όχι μόνο από την ποσότητα υπολειμμάτων που αφήνεται στο έδαφος 

και τη σύνθεσή του, αλλά και από τα συνθετικά χαρακτηριστικά του εδάφους (υφή και δομή) 

καθώς και από τις κλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν το έδαφος και τις βιολογικές διεργασίες 

του. Γενικά, υπό συνθήκες σταθερής κατάστασης, δημιουργείται μακροπρόθεσμη ισορροπία 

μεταξύ της χουμοποίησης και της ανοργανοποίησης. Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται σταθερό 

μέγιστο SOC στο έδαφος, ανάλογα με τη συνολική επίδραση αυτών των συνθηκών. 

 / SOC, ορισμένα 

μειονεκτήματα θα μπορούσαν επίσης να εντοπιστούν όταν τα κλαδέματα παραμείνουν στο 

και λίγοι ειδικοί κίνδυνοι πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να αναπτυχθεί μια 

οφείλεται στα ενδεχόμενα παράσιτα ή των επιβλαβών οργανισμών που 

ειδικά αν υπολείμματα 
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κλαδέματος τεμαχίζονται και κατανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδάφους πριν από 

την ενσωμάτωση του εδάφους. Η λειτουργία αυτή θα μπορούσε να είναι ισοδύναμη με την 

εξάπλωση παθογόνων ουσιών σε ολόκληρη τον οπωρώνα και θα πρέπει να αποφεύγεται 

απολύτως. 

Επιπλέον, έχοντας υπόψη την ξύλινη φύση των κλαδεμάτων, 

που επηρεάζει τη χρήση υπολειμμάτων ως πηγή 

άνθρακα-αζώτου (C / N> 40). Όταν αυτά τα υπολείμματα τεμαχίζονται και θάβονται στο έδαφος, 

εμφανίζεται γενικά μια ακινητοποίηση ανόργανου αζώτου

στην καλλιέργεια). Στην πραγματικότητα, οι μικροοργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την 

αποικοδόμηση αυτής της οργανικής ύλης χρειάζονται χαμηλότερο λόγο C / N, περίπου κοντά στο 

10. Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή διαθεσιμότητα αζώτου από υπολείμματα δέντρων (ένα 

λιγνοκυτταρινικό υλικό), οι μικροοργανισμοί απομακρύνουν το εύκολα διαθέσιμο ανόργανο 

άζωτο από τα εδαφικά αποθέματα και 

εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να παρέχεται μια πρόσθετη παροχή αζώτου κατά τον 

προγραμματισμό της λίπανσης των δέντρων. Κατά κανόνα, πρέπει να εφαρμόζεται περίπου 1 kg 

αζώτου ανά 100 kg υπολειμμάτων κλαδέματος.
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κλαδέματος τεμαχίζονται και κατανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδάφους πριν από 

την ενσωμάτωση του εδάφους. Η λειτουργία αυτή θα μπορούσε να είναι ισοδύναμη με την 

ών σε ολόκληρη τον οπωρώνα και θα πρέπει να αποφεύγεται 

Επιπλέον, έχοντας υπόψη την ξύλινη φύση των κλαδεμάτων, ένας άλλος σχετικός παράγοντας 

που επηρεάζει τη χρήση υπολειμμάτων ως πηγή OYE σχετίζεται με τον σχετικά υψηλό λόγο 

Όταν αυτά τα υπολείμματα τεμαχίζονται και θάβονται στο έδαφος, 

ακινητοποίηση ανόργανου αζώτου (το αποκαλούμενο "nitrogen block" 

στην καλλιέργεια). Στην πραγματικότητα, οι μικροοργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την 

μηση αυτής της οργανικής ύλης χρειάζονται χαμηλότερο λόγο C / N, περίπου κοντά στο 

10. Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή διαθεσιμότητα αζώτου από υπολείμματα δέντρων (ένα 

λιγνοκυτταρινικό υλικό), οι μικροοργανισμοί απομακρύνουν το εύκολα διαθέσιμο ανόργανο 

από τα εδαφικά αποθέματα και επηρεάζουν την επακόλουθη ανάπτυξη των δένδρων

εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να παρέχεται μια πρόσθετη παροχή αζώτου κατά τον 

προγραμματισμό της λίπανσης των δέντρων. Κατά κανόνα, πρέπει να εφαρμόζεται περίπου 1 kg 

ώτου ανά 100 kg υπολειμμάτων κλαδέματος. 
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κλαδέματος τεμαχίζονται και κατανέμονται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδάφους πριν από 

την ενσωμάτωση του εδάφους. Η λειτουργία αυτή θα μπορούσε να είναι ισοδύναμη με την 

ών σε ολόκληρη τον οπωρώνα και θα πρέπει να αποφεύγεται 

ένας άλλος σχετικός παράγοντας 

σχετίζεται με τον σχετικά υψηλό λόγο 

Όταν αυτά τα υπολείμματα τεμαχίζονται και θάβονται στο έδαφος, 

(το αποκαλούμενο "nitrogen block" 

στην καλλιέργεια). Στην πραγματικότητα, οι μικροοργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την 

μηση αυτής της οργανικής ύλης χρειάζονται χαμηλότερο λόγο C / N, περίπου κοντά στο 

10. Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή διαθεσιμότητα αζώτου από υπολείμματα δέντρων (ένα 

λιγνοκυτταρινικό υλικό), οι μικροοργανισμοί απομακρύνουν το εύκολα διαθέσιμο ανόργανο 

επηρεάζουν την επακόλουθη ανάπτυξη των δένδρων. Ως 

εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να παρέχεται μια πρόσθετη παροχή αζώτου κατά τον 

προγραμματισμό της λίπανσης των δέντρων. Κατά κανόνα, πρέπει να εφαρμόζεται περίπου 1 kg 
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2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ

Όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως, τρεις είναι, ουσιαστικά, οι μέθοδοι διαχείρισης των 

κλαδεμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν στην καλλιέργεια ενός οπωρώνα. Αυτές είναι 

αντίστοιχα: 

1) άμεση καύση των κλαδεμάτων

2) μετακίνηση κλαδεμάτων με συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και μετέπειτα μετατροπή 

σε βιοενέργεια;  

3) διατήρηση των κλαδεμάτων στο χωράφι, στην επιφάνεια του εδάφους ή ελαφρώς 

θαμμένα στο έδαφος.  

Με εξαίρεση την πρώτη επιλογή

περιπτώσεις όπου η πρακτική αυτή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, η δεύτερη και η τρίτη 

επιλογή μπορούν να εφαρμοστούν σωστά σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια διαχείρισης το

εδάφους που θα συζητηθούν σε βάθος στο ακόλουθο

Η πρώτη μονογραφία του έργου (uP_running, M1) αφιερώθηκε στην περιγραφή των τεχνικών και 

εφοδιαστικών διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν για την αποτελεσματική οργάνωση της 

συγκομιδής και της πρώτης επεξεργασίας των κλαδεμάτων

διαδικασίες δεματοποίησης ή τεμαχισμού) 

(ανατρέξτε σε αυτό το έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα

What will be deepened in this document concerns the alternative between removal or 

maintenance in the field of pruning residues (the 

“pruning to soil”), once the reasons discouraging the direct pruning burning in the field will be 

explained. 

Σε αυτό το έγγραφο θα αναλυθεί η εναλλακτική λύση 

των κλαδεμάτων στο χωράφι (το λεγόμενο δίλημμα "

χωράφι"), μόλις εξηγηθούν οι λόγοι που αποθαρρύνουν την άμεση καύση 

χωράφι.   

 

2.1 Η καύση των κλαδεμάτων

ακατάλληλη πρακτική

Όποια και αν είναι η καλύτερη επιλογή διαχείρισης κλαδέματος, ένα πράγμα πρέπει να γίνει 

αποδεκτό με σιγουριά: πρέπει να αποφευχθεί η υπαίθρια καύση των κλαδεμάτων, απευθείας 

στο χωράφι ή στην άκρη του χωραφιού.

Πράγματι, η καύση αγροτικών υπολειμμάτων (όπως το άχυρο των σιτηρών κ

δέντρων) έχει εντοπιστεί ως μία από τις σημαντικότερες πηγές πυκνής αιθαλομίχλης και 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Jimenez

περιέχουν χημικές ενώσεις και σωματίδια που επηρεάζουν την ποιότητα 

προκαλούν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου (που οδηγούν σε αναπνευστικές διαταραχές, 

καρκίνο του πνεύμονα και άλλες ασθένειες), προκαλώντας επίσης μειωμένη ορατότητα κατά 

μήκος των δρόμων και τροχαίων ατυχημάτων
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ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ

Όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως, τρεις είναι, ουσιαστικά, οι μέθοδοι διαχείρισης των 

κλαδεμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν στην καλλιέργεια ενός οπωρώνα. Αυτές είναι 

κλαδεμάτων στο χωράφι και σε ανοιχτές εστίες;  

μετακίνηση κλαδεμάτων με συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και μετέπειτα μετατροπή 

διατήρηση των κλαδεμάτων στο χωράφι, στην επιφάνεια του εδάφους ή ελαφρώς 

ν πρώτη επιλογή, η οποία πρέπει να αποφευχθεί και να εγκαταλειφθεί 

πρακτική αυτή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, η δεύτερη και η τρίτη 

επιλογή μπορούν να εφαρμοστούν σωστά σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια διαχείρισης το

ς που θα συζητηθούν σε βάθος στο ακόλουθο μέρος αυτού του εγγράφου.

Η πρώτη μονογραφία του έργου (uP_running, M1) αφιερώθηκε στην περιγραφή των τεχνικών και 

διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν για την αποτελεσματική οργάνωση της 

επεξεργασίας των κλαδεμάτων (για παράδειγμα, με μηχανικές 

ή τεμαχισμού) ακολουθούμενη από μεταφορά και αποθήκευση 

νατρέξτε σε αυτό το έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα

be deepened in this document concerns the alternative between removal or 

maintenance in the field of pruning residues (the so-called dilemma “pruning to energy” or 

“pruning to soil”), once the reasons discouraging the direct pruning burning in the field will be 

Σε αυτό το έγγραφο θα αναλυθεί η εναλλακτική λύση μεταξύ της αφαίρεσης ή της 

ο λεγόμενο δίλημμα "κλαδέματα για ενέργεια" ή "

μόλις εξηγηθούν οι λόγοι που αποθαρρύνουν την άμεση καύση των κλαδεμάτων στο 

κλαδεμάτων σε ανοικτές εστίες

πρακτική 

τερη επιλογή διαχείρισης κλαδέματος, ένα πράγμα πρέπει να γίνει 

αποδεκτό με σιγουριά: πρέπει να αποφευχθεί η υπαίθρια καύση των κλαδεμάτων, απευθείας 

στο χωράφι ή στην άκρη του χωραφιού. 

Πράγματι, η καύση αγροτικών υπολειμμάτων (όπως το άχυρο των σιτηρών και τα κλαδέματα των 

δέντρων) έχει εντοπιστεί ως μία από τις σημαντικότερες πηγές πυκνής αιθαλομίχλης και 

Jimenez, 2002). Απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες καπνού που 

περιέχουν χημικές ενώσεις και σωματίδια που επηρεάζουν την ποιότητα 

προκαλούν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου (που οδηγούν σε αναπνευστικές διαταραχές, 

καρκίνο του πνεύμονα και άλλες ασθένειες), προκαλώντας επίσης μειωμένη ορατότητα κατά 

μήκος των δρόμων και τροχαίων ατυχημάτων.  
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ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ  

Όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως, τρεις είναι, ουσιαστικά, οι μέθοδοι διαχείρισης των 

κλαδεμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν στην καλλιέργεια ενός οπωρώνα. Αυτές είναι 

μετακίνηση κλαδεμάτων με συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και μετέπειτα μετατροπή 

διατήρηση των κλαδεμάτων στο χωράφι, στην επιφάνεια του εδάφους ή ελαφρώς 

, η οποία πρέπει να αποφευχθεί και να εγκαταλειφθεί στις 

πρακτική αυτή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, η δεύτερη και η τρίτη 

επιλογή μπορούν να εφαρμοστούν σωστά σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια διαχείρισης του 

μέρος αυτού του εγγράφου. 

Η πρώτη μονογραφία του έργου (uP_running, M1) αφιερώθηκε στην περιγραφή των τεχνικών και 

διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν για την αποτελεσματική οργάνωση της 

(για παράδειγμα, με μηχανικές 

ακολουθούμενη από μεταφορά και αποθήκευση 

νατρέξτε σε αυτό το έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα). 

be deepened in this document concerns the alternative between removal or 

dilemma “pruning to energy” or 

“pruning to soil”), once the reasons discouraging the direct pruning burning in the field will be 

μεταξύ της αφαίρεσης ή της παραμονής 
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των κλαδεμάτων στο 

εστίες είναι μία 

τερη επιλογή διαχείρισης κλαδέματος, ένα πράγμα πρέπει να γίνει 

αποδεκτό με σιγουριά: πρέπει να αποφευχθεί η υπαίθρια καύση των κλαδεμάτων, απευθείας 
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δέντρων) έχει εντοπιστεί ως μία από τις σημαντικότερες πηγές πυκνής αιθαλομίχλης και 

, 2002). Απελευθερώνει μεγάλες ποσότητες καπνού που 

περιέχουν χημικές ενώσεις και σωματίδια που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και 

προκαλούν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου (που οδηγούν σε αναπνευστικές διαταραχές, 

καρκίνο του πνεύμονα και άλλες ασθένειες), προκαλώντας επίσης μειωμένη ορατότητα κατά 
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Η υπαίθρια καύση είναι πράγματι μια ανεξέλεγκτη διαδικασία καύσης κατά την οποία χημικά 

στοιχεία  όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO

αζώτου (N2O), οι υδρογονάνθρακες εκτός του μεθανίου (NMHC), το NOx, το SOx, 

σωματίδια (μικρότερη από 2,5 micron και μικρότερη από 10 micron: PM10 και PM2,5 αντίστοιχα) 

παράγονται και διαλύονται στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (PAH) και οι πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες (PCDD), ή απλώς οι διοξίνες, 

είναι επίσης σημαντικοί λόγω της τοξικότητάς τους και του καρκινογόνου χαρακτήρα τους. 

Μεταξύ των χημικών αυτών, τα σημαντικά 

τα οποία συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή (Gadde, 

2009). Επιπλέον, η υπαίθρια καύση

κίνδυνο επέκτασης πυρκαγιάς σε γειτονικά χωράφια και τις επακόλουθες ζημιές σε 

οποιασδήποτε φύσης. Μια άλλη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι ο πιθανός κ

τους αναβάτες για σοβαρή και πιθανώς ξαφνικά μειωμένη ορατότητα λόγω του καπνού

Εκτός από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η καύση 

μακροχρόνια επίδραση στην ποιότητα του εδάφους και στις φυσικές, χημικές και 

μικροβιολογικές του ιδιότητες. Η πρακτική της καύσης 

στο επιφανειακό χώμα και το ευρύ φάσμα της βιολογικής δραστηριότητας που το 

φιλοξενεί θρυμματίζεται. Η ισχυρή υποβάθμιση του εδάφους όπου έχουν καεί οι σωροί 

βιομάζας πραγματοποιείται πάντα σύντομα μετά την καύση και οδηγείται από την επιδείνωση 

της δομής του εδάφους, τη μείωση της σταθερότητας του αδρανούς και επομένως την α

ευαισθησία στη διάβρωση του εδάφους. Επιπλέον, αυξάνε

ηλεκτρική αγωγιμότητά του λόγω της αύξησης των διαλυτών αλάτων από την τέφρα. Η 

επιφανειακή απορροή του νερού υπογραμμίζεται λόγω των 

και η κατακράτηση του νερού του εδάφους μειώνεται προσωρινά λόγω της συμπύκνωσης του 

εδάφους και των υδροφοβικών ιδιοτήτων στην επιφάνεια του εδάφους.

Με την προοπτική ότι η καύση των υπολειμμάτων των

μόνο αρνητικές συνέπειες, μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο σε περίπτωση ανίχνευσης παρασίτων και 

υπάρχει ανάγκη ελέγχου και πρόληψης της εξάπλωσης της ασθένειας στη φυτεία των 

οπωροφόρων δένδρων. Ένα άλλο σχετικό πλεονέκτημα της καύσης 

με την ποσότητα των θρεπτικών ουσιών που απελευθερώνονται στο έδαφος μέσω της τέφρας 

που λαμβάνεται από την καύση, παρόλο που για την κατάλληλη επίδραση οι στάχτες πρέπει να 

κατανέμονται κατά μήκος του χωραφιού 

καίγονται οι σωροί. Πρέπει να σημειωθεί ότι η τέφρα που προέρχεται από καύση 

περιέχει τα μακροθρεπτικά συστατικά ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο και φώσφορο, καθώς και 

μέτρια ποσότητα μικροθρεπτικών συστατικών όπως ο ψευδάργυρος και ο χαλκός (βλέπε πίνακα 

3.1 στην πλήρη έκδοση του παρόντος εγγράφου). Το κύριο μακροθρεπτικό συστατικό είναι το 

ασβέστιο (20-30%), το μαγνήσιο είναι περίπου 13

είχαν, αντίστοιχα, περίπου 1-

ψευδάργυρος στην τέφρα που παραμένει στο έδαφος μετά την καύση του κλάδου θα 

αμβλύνουν τις εδαφικές ελλείψεις στα ιχνοστοιχεία εκεί όπου υπάρχουν

2.2 Εννοιολογικοί πυλώνες στο δίλημμα των κλαδεμάτων

Υπό την επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές GHG

και να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε μέγιστη 

Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

ματι μια ανεξέλεγκτη διαδικασία καύσης κατά την οποία χημικά 

όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το οξείδιο του 

O), οι υδρογονάνθρακες εκτός του μεθανίου (NMHC), το NOx, το SOx, 

μικρότερη από 2,5 micron και μικρότερη από 10 micron: PM10 και PM2,5 αντίστοιχα) 

παράγονται και διαλύονται στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (PAH) και οι πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες (PCDD), ή απλώς οι διοξίνες, 

επίσης σημαντικοί λόγω της τοξικότητάς τους και του καρκινογόνου χαρακτήρα τους. 

τα σημαντικά αέρια θερμοκηπίου (GHGs) είναι τα 

συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή (Gadde, 

υπαίθρια καύση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, λαμβάνοντας υπόψη τον 

κίνδυνο επέκτασης πυρκαγιάς σε γειτονικά χωράφια και τις επακόλουθες ζημιές σε 

οποιασδήποτε φύσης. Μια άλλη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι ο πιθανός κ

τους αναβάτες για σοβαρή και πιθανώς ξαφνικά μειωμένη ορατότητα λόγω του καπνού

Εκτός από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η καύση των κλαδεμάτων στο χωράφι

μακροχρόνια επίδραση στην ποιότητα του εδάφους και στις φυσικές, χημικές και 

μικροβιολογικές του ιδιότητες. Η πρακτική της καύσης των κλαδεμάτων μειώνει δραστικά το 

και το ευρύ φάσμα της βιολογικής δραστηριότητας που το 

φιλοξενεί θρυμματίζεται. Η ισχυρή υποβάθμιση του εδάφους όπου έχουν καεί οι σωροί 

βιομάζας πραγματοποιείται πάντα σύντομα μετά την καύση και οδηγείται από την επιδείνωση 

της δομής του εδάφους, τη μείωση της σταθερότητας του αδρανούς και επομένως την α

ευαισθησία στη διάβρωση του εδάφους. Επιπλέον, αυξάνεται το pH του εδάφους και 

ηλεκτρική αγωγιμότητά του λόγω της αύξησης των διαλυτών αλάτων από την τέφρα. Η 

επιφανειακή απορροή του νερού υπογραμμίζεται λόγω των υδροφοβικών ιδιοτήτων της τέφρας 

και η κατακράτηση του νερού του εδάφους μειώνεται προσωρινά λόγω της συμπύκνωσης του 

ιδιοτήτων στην επιφάνεια του εδάφους. 

των υπολειμμάτων των καλλιεργειών απευθείας στο 

υνέπειες, μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο σε περίπτωση ανίχνευσης παρασίτων και 

υπάρχει ανάγκη ελέγχου και πρόληψης της εξάπλωσης της ασθένειας στη φυτεία των 

οπωροφόρων δένδρων. Ένα άλλο σχετικό πλεονέκτημα της καύσης των κλαδεμάτων

των θρεπτικών ουσιών που απελευθερώνονται στο έδαφος μέσω της τέφρας 

που λαμβάνεται από την καύση, παρόλο που για την κατάλληλη επίδραση οι στάχτες πρέπει να 

χωραφιού και να μην παραμένουν συγκεντρωμένες στη θέση όπου 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τέφρα που προέρχεται από καύση 

περιέχει τα μακροθρεπτικά συστατικά ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο και φώσφορο, καθώς και 

μέτρια ποσότητα μικροθρεπτικών συστατικών όπως ο ψευδάργυρος και ο χαλκός (βλέπε πίνακα 

στην πλήρη έκδοση του παρόντος εγγράφου). Το κύριο μακροθρεπτικό συστατικό είναι το 

ο μαγνήσιο είναι περίπου 13-27%, το φώσφορο (1-3%) και 

-3% και 5-13% συγκέντρωση. Ο χαλκός, το μαγγάνιο και

ψευδάργυρος στην τέφρα που παραμένει στο έδαφος μετά την καύση του κλάδου θα 

αμβλύνουν τις εδαφικές ελλείψεις στα ιχνοστοιχεία εκεί όπου υπάρχουν. 

Εννοιολογικοί πυλώνες στο δίλημμα των κλαδεμάτων

Υπό την επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές GHG, να μετριαστούν οι κλιματικές αλλαγές 

και να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε μέγιστη 

13 Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή 

ματι μια ανεξέλεγκτη διαδικασία καύσης κατά την οποία χημικά 

), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το οξείδιο του 

O), οι υδρογονάνθρακες εκτός του μεθανίου (NMHC), το NOx, το SOx, τα αιωρούμενα 

μικρότερη από 2,5 micron και μικρότερη από 10 micron: PM10 και PM2,5 αντίστοιχα) 

παράγονται και διαλύονται στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (PAH) και οι πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες (PCDD), ή απλώς οι διοξίνες, 

επίσης σημαντικοί λόγω της τοξικότητάς τους και του καρκινογόνου χαρακτήρα τους. 

) είναι τα CO2, N2O και CH4, 

συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή (Gadde, 

μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη, λαμβάνοντας υπόψη τον 

κίνδυνο επέκτασης πυρκαγιάς σε γειτονικά χωράφια και τις επακόλουθες ζημιές σε ιδιοκτησίες 

οποιασδήποτε φύσης. Μια άλλη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι ο πιθανός κίνδυνος για 

τους αναβάτες για σοβαρή και πιθανώς ξαφνικά μειωμένη ορατότητα λόγω του καπνού 

των κλαδεμάτων στο χωράφι έχει πολύ 

μακροχρόνια επίδραση στην ποιότητα του εδάφους και στις φυσικές, χημικές και 

μειώνει δραστικά το OYE 

και το ευρύ φάσμα της βιολογικής δραστηριότητας που το χώμα 

φιλοξενεί θρυμματίζεται. Η ισχυρή υποβάθμιση του εδάφους όπου έχουν καεί οι σωροί 

βιομάζας πραγματοποιείται πάντα σύντομα μετά την καύση και οδηγείται από την επιδείνωση 

της δομής του εδάφους, τη μείωση της σταθερότητας του αδρανούς και επομένως την αυξημένη 

το pH του εδάφους και η 

ηλεκτρική αγωγιμότητά του λόγω της αύξησης των διαλυτών αλάτων από την τέφρα. Η 

ιδιοτήτων της τέφρας 

και η κατακράτηση του νερού του εδάφους μειώνεται προσωρινά λόγω της συμπύκνωσης του 

καλλιεργειών απευθείας στο χωράφι έχει 

υνέπειες, μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο σε περίπτωση ανίχνευσης παρασίτων και 

υπάρχει ανάγκη ελέγχου και πρόληψης της εξάπλωσης της ασθένειας στη φυτεία των 

των κλαδεμάτων σχετίζεται 

των θρεπτικών ουσιών που απελευθερώνονται στο έδαφος μέσω της τέφρας 

που λαμβάνεται από την καύση, παρόλο που για την κατάλληλη επίδραση οι στάχτες πρέπει να 

και να μην παραμένουν συγκεντρωμένες στη θέση όπου 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τέφρα που προέρχεται από καύση κλαδεμάτων 

περιέχει τα μακροθρεπτικά συστατικά ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο και φώσφορο, καθώς και 

μέτρια ποσότητα μικροθρεπτικών συστατικών όπως ο ψευδάργυρος και ο χαλκός (βλέπε πίνακα 

στην πλήρη έκδοση του παρόντος εγγράφου). Το κύριο μακροθρεπτικό συστατικό είναι το 

3%) και το κάλιο (5-13%) 

13% συγκέντρωση. Ο χαλκός, το μαγγάνιο και ο 

ψευδάργυρος στην τέφρα που παραμένει στο έδαφος μετά την καύση του κλάδου θα 

Εννοιολογικοί πυλώνες στο δίλημμα των κλαδεμάτων 

, να μετριαστούν οι κλιματικές αλλαγές 

και να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε μέγιστη 



 

 

 

 

Διαχείριση των κλαδεμάτων σε οπωρώνες: Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

τιμή 1,5 ° C υπάρχει ο  κίνδυνος να "θυσιαστεί" η οικολογική βιωσιμότητα της γεωργίας 

επιδιώκοντας μια μεγαλύτερη βιωσιμότητα το

στην εκμετάλλευση του φυσικού κεφαλαίου στο οποίο βασίζεται η γεωργία και στην 

επακόλουθη εξασθένιση της εισροής των πόρων που προέρχονται από αυτό το κεφάλαιο. Αυτή η 

δυσάρεστη κατάσταση προσδιορίζει 

ακραίο μέγεθος των αντίθετων πεδίων

επίσης να ειπωθεί και ως μια κατάσταση όπου "ο νικητής τα παίρνει όλα".

Διαφορετικά, η "βιωσιμότητα" πρέπει να εφαρμοσ

ενεργειακής βιωσιμότητας χωρίς να διακυβεύεται η γεωργική βιωσιμότητα ή να τίθεται σε 

κίνδυνο το φυσικό κεφάλαιο και οι πόροι που παρέχονται από αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ένα τρίτο πολύ βασικό κριτήρι

οικοσυστήματος είναι το εξής: "η ποιότητα του εδάφους, η υγεία και η γονιμότητά του (όπως η 

διατήρηση της OYE) πρέπει να αποτελούν προϋποθέσεις και απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την επίτευξη μιας βιώσιμης μορφής γεωργίας".

Ως εκ τούτου, η δημιουργία μιας αξιακής αλυσίδας βιοενέργειας βασισμένη στη χρήση των 

υπολειμμάτων των καλλιεργειών απαιτεί την αφαίρεση των κλαδεμάτων από το έδαφος και 

εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί σωστά (δηλαδή με τα κατάλληλα ετήσια μεγέθη σύμφωνα με 

βιώσιμα κριτήρια αφαίρεσης) και υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα το έδαφος δεν 

επηρεάζεται αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιότητες του εδάφους και οι επακόλουθες 

λειτουργίες του εδάφους παραμένουν ευνοϊκές και σταθερές. Το έδαφος δεν πρέπει να τίθεται 

σε κίνδυνο από μια πτωτική πορεία στην ποιότητα, η οποία οδηγεί σε υποβάθμιση και, για 

παράδειγμα, σε μια μη ισορροπημένη ροή οργανικής ύλης.

2.3 Προς μία λύση: προσέγγιση πολλαπλής συμμόρφωσης

Η μετάβαση σε ένα είδος συμφωνίας υπό όρους με τους αγρότες μπορεί να αποτε

ευκαιρία να ξεπεραστεί το λεγόμενο δίλημμα κλαδεμάτων και να εξευρεθεί μια αποτελεσματική 

λύση στη διαχείριση των κλαδεμάτων, σεβόμενη τα βασικά βιώσιμα κριτήρια που έχουν 

εκφραστεί μέχρι τώρα. Μια προσέγγιση πολλαπλής συμμόρφωσης θα μπορούσε να 

σύμφωνα με την ακόλουθη δήλωση: «η αφαίρεση των κλαδεμάτων από τη φυτεία των δένδρων 

για τη παραγωγή βιοενέργειας μπορεί να εγκριθεί υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα και η 

υγεία του εδάφους διατηρούνται σταθερά και διατηρούνται με την πάροδο το

τούτου, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εφαρμοστούν καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες στην καλλιέργεια του οπωρώνα, σύμφωνα με σαφώς καθορισμένους και 

συμφωνημένους επιχειρησιακούς κανόνες.

Η έννοια των "καλών γεωργικών και περιβαλλ

αναφέρεται σε ένα σύνολο προτύπων της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν οριστεί σε 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την αειφόρο γεωργία. Η διατήρηση γεωργικών 

εκτάσεων σε καλές γεωργικές και περιβαλλοντικ

η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, η διατήρηση της οργανικής ύλης του εδάφους, η 

διατήρηση της δομής του εδάφους κ.ο.κ. 

Η "ποιότητα του εδάφους" συνδέεται με ένα ευρύ σύνολο αλληλένδετων περιβαλλοντικών 

αγρονομικών συνθηκών και, προφανώς, είναι μια χωρο

Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

τιμή 1,5 ° C υπάρχει ο  κίνδυνος να "θυσιαστεί" η οικολογική βιωσιμότητα της γεωργίας 

επιδιώκοντας μια μεγαλύτερη βιωσιμότητα του ενεργειακού τομέα. Αυτός ο κίνδυνος έγκειται 

στην εκμετάλλευση του φυσικού κεφαλαίου στο οποίο βασίζεται η γεωργία και στην 

επακόλουθη εξασθένιση της εισροής των πόρων που προέρχονται από αυτό το κεφάλαιο. Αυτή η 

δυσάρεστη κατάσταση προσδιορίζει έναν συμβιβασμό που πλησιάζει το μηδέν, δηλαδή στο 

των αντίθετων πεδίων "ενέργεια έναντι φύσης", εκείνη της "ενέργειας". Μπορεί 

μια κατάσταση όπου "ο νικητής τα παίρνει όλα". 

Διαφορετικά, η "βιωσιμότητα" πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολό της. Σημαίνει την επιδίωξη της 

ενεργειακής βιωσιμότητας χωρίς να διακυβεύεται η γεωργική βιωσιμότητα ή να τίθεται σε 

κίνδυνο το φυσικό κεφάλαιο και οι πόροι που παρέχονται από αυτό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ένα τρίτο πολύ βασικό κριτήριο για τη διαχείριση ενός αγρο

"η ποιότητα του εδάφους, η υγεία και η γονιμότητά του (όπως η 

) πρέπει να αποτελούν προϋποθέσεις και απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την επίτευξη μιας βιώσιμης μορφής γεωργίας". 

κ τούτου, η δημιουργία μιας αξιακής αλυσίδας βιοενέργειας βασισμένη στη χρήση των 

υπολειμμάτων των καλλιεργειών απαιτεί την αφαίρεση των κλαδεμάτων από το έδαφος και 

εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί σωστά (δηλαδή με τα κατάλληλα ετήσια μεγέθη σύμφωνα με 

κριτήρια αφαίρεσης) και υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα το έδαφος δεν 

επηρεάζεται αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιότητες του εδάφους και οι επακόλουθες 

λειτουργίες του εδάφους παραμένουν ευνοϊκές και σταθερές. Το έδαφος δεν πρέπει να τίθεται 

ο από μια πτωτική πορεία στην ποιότητα, η οποία οδηγεί σε υποβάθμιση και, για 

παράδειγμα, σε μια μη ισορροπημένη ροή οργανικής ύλης. 

λύση: προσέγγιση πολλαπλής συμμόρφωσης

Η μετάβαση σε ένα είδος συμφωνίας υπό όρους με τους αγρότες μπορεί να αποτε

ευκαιρία να ξεπεραστεί το λεγόμενο δίλημμα κλαδεμάτων και να εξευρεθεί μια αποτελεσματική 

λύση στη διαχείριση των κλαδεμάτων, σεβόμενη τα βασικά βιώσιμα κριτήρια που έχουν 

εκφραστεί μέχρι τώρα. Μια προσέγγιση πολλαπλής συμμόρφωσης θα μπορούσε να 

σύμφωνα με την ακόλουθη δήλωση: «η αφαίρεση των κλαδεμάτων από τη φυτεία των δένδρων 

για τη παραγωγή βιοενέργειας μπορεί να εγκριθεί υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα και η 

υγεία του εδάφους διατηρούνται σταθερά και διατηρούνται με την πάροδο το

τούτου, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εφαρμοστούν καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες στην καλλιέργεια του οπωρώνα, σύμφωνα με σαφώς καθορισμένους και 

συμφωνημένους επιχειρησιακούς κανόνες. 

Η έννοια των "καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών" (συντομογραφία της 

αναφέρεται σε ένα σύνολο προτύπων της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν οριστεί σε 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την αειφόρο γεωργία. Η διατήρηση γεωργικών 

εκτάσεων σε καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες σχετίζεται άμεσα με ζητήματα όπως 

η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, η διατήρηση της οργανικής ύλης του εδάφους, η 

διατήρηση της δομής του εδάφους κ.ο.κ.  

Η "ποιότητα του εδάφους" συνδέεται με ένα ευρύ σύνολο αλληλένδετων περιβαλλοντικών 

αγρονομικών συνθηκών και, προφανώς, είναι μια χωρο-εξαρτώμενη, πολυπαραγοντική 
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τιμή 1,5 ° C υπάρχει ο  κίνδυνος να "θυσιαστεί" η οικολογική βιωσιμότητα της γεωργίας 

Αυτός ο κίνδυνος έγκειται 

στην εκμετάλλευση του φυσικού κεφαλαίου στο οποίο βασίζεται η γεωργία και στην 

επακόλουθη εξασθένιση της εισροής των πόρων που προέρχονται από αυτό το κεφάλαιο. Αυτή η 

που πλησιάζει το μηδέν, δηλαδή στο 

"ενέργεια έναντι φύσης", εκείνη της "ενέργειας". Μπορεί 

Σημαίνει την επιδίωξη της 

ενεργειακής βιωσιμότητας χωρίς να διακυβεύεται η γεωργική βιωσιμότητα ή να τίθεται σε 

ο για τη διαχείριση ενός αγρο-

"η ποιότητα του εδάφους, η υγεία και η γονιμότητά του (όπως η 

) πρέπει να αποτελούν προϋποθέσεις και απαραίτητες προϋποθέσεις για 

κ τούτου, η δημιουργία μιας αξιακής αλυσίδας βιοενέργειας βασισμένη στη χρήση των 

υπολειμμάτων των καλλιεργειών απαιτεί την αφαίρεση των κλαδεμάτων από το έδαφος και 

εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί σωστά (δηλαδή με τα κατάλληλα ετήσια μεγέθη σύμφωνα με 

κριτήρια αφαίρεσης) και υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα το έδαφος δεν 

επηρεάζεται αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιότητες του εδάφους και οι επακόλουθες 

λειτουργίες του εδάφους παραμένουν ευνοϊκές και σταθερές. Το έδαφος δεν πρέπει να τίθεται 

ο από μια πτωτική πορεία στην ποιότητα, η οποία οδηγεί σε υποβάθμιση και, για 

λύση: προσέγγιση πολλαπλής συμμόρφωσης 

Η μετάβαση σε ένα είδος συμφωνίας υπό όρους με τους αγρότες μπορεί να αποτελέσει μια 

ευκαιρία να ξεπεραστεί το λεγόμενο δίλημμα κλαδεμάτων και να εξευρεθεί μια αποτελεσματική 

λύση στη διαχείριση των κλαδεμάτων, σεβόμενη τα βασικά βιώσιμα κριτήρια που έχουν 

εκφραστεί μέχρι τώρα. Μια προσέγγιση πολλαπλής συμμόρφωσης θα μπορούσε να συμφωνηθεί 

σύμφωνα με την ακόλουθη δήλωση: «η αφαίρεση των κλαδεμάτων από τη φυτεία των δένδρων 

για τη παραγωγή βιοενέργειας μπορεί να εγκριθεί υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα και η 

υγεία του εδάφους διατηρούνται σταθερά και διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου». Ως εκ 

τούτου, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εφαρμοστούν καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες στην καλλιέργεια του οπωρώνα, σύμφωνα με σαφώς καθορισμένους και 

οντικών συνθηκών" (συντομογραφία της GAEC) 

αναφέρεται σε ένα σύνολο προτύπων της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν οριστεί σε 

εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την αειφόρο γεωργία. Η διατήρηση γεωργικών 

ές συνθήκες σχετίζεται άμεσα με ζητήματα όπως 

η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, η διατήρηση της οργανικής ύλης του εδάφους, η 

Η "ποιότητα του εδάφους" συνδέεται με ένα ευρύ σύνολο αλληλένδετων περιβαλλοντικών και 

εξαρτώμενη, πολυπαραγοντική 



 

 

 

 

Διαχείριση των κλαδεμάτων σε οπωρώνες: Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

κατάσταση. Μπορούν να διατυπωθούν γενικοί κανόνες αλλά απαραίτητα πρέπει να 

εφαρμοστούν σε ξεχωριστές τοπικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη φυτεία που 

εξετάζουμε, ανάλογα με το κλίμα, τη σύνθεση του εδάφους και τη δομή, τις λειτουργίες 

διαχείρισης, την ποσότητα υπολειμμάτων κλπ.

Αυτά τα επιλεγμένα κριτήρια για το έδαφος πρέπει να είναι σχετικά απλά ανιχνεύσιμα και 

εφαρμοσμένα από τους αγρότες, χωρίς να χρειάζεται

υπολογισμοί ή να πρέπει να ακολουθηθούν δύσκολες οδηγίες. 

Υπό αυτή την προοπτική, η προσέγγιση uP_running, όπως περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο 

(τμήμα 4), αποσκοπεί στην καθιέρωση ελάχιστων συνθηκών εδάφους ή 

χαρακτηριστικών εδάφους που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να προληφθεί ή να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος μείωσης της ποιότητας του εδάφους λόγω της αφαίρεσης των 

υπολειμμάτων οπωροφόρων δέντρων (κλαδέματα).

Εάν πληρούνται αυτές οι "ελάχιστες" συνθή

ενέργειας μπορεί να είναι μια συνιστώμενη λειτουργία (μπορεί να ειπωθεί ότι ένα "πράσινο 

φως" επιτρέπει να προχωρήσει στον ενεργειακό προορισμό των ΑΚΛΕ). Αντίθετα, σε περίπτωση 

που δεν πληρούνται πλήρως οι πρ

προειδοποιητικό σήμα (με άλλα λόγια, ενεργοποιείται ένα "κίτρινο φως" το οποίο υποδεικνύει 

ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί στην αφαίρεση των κλαδεμάτων). Σε αυτή την περίπτωση, 

προτείνονται ειδικές λειτουργίες διαχείρισης για την αντιμετώπιση της φερόμενης υποβάθμισης 

της ποιότητας του εδάφους. Σε περίπτωση που οι συνθήκες εδάφους απέχουν πολύ από το 

βέλτιστο, τότε πρέπει να αποφευχθεί η αφαίρεση των κλαδεμάτων από το πεδίο (δηλ. 

ενεργοποιείται ένα "κόκκινο φω

στην περίπτωση αυτή, μόνο εάν οι αγρότες αρχίσουν να υιοθετούν μια σειρά πρακτικών για την 

αύξηση του περιεχομένου OYE, θέτοντας σε εφαρμογή ισχυρές προσπάθειες για τη βελτίωση της 

ποιότητας του εδάφους. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα υπολείμματα από ΑΚΛΕ περιλαμβάνουν και βιομάζα από κλαδέματα 

(ΑΚΛ) και ξύλο από εκριζώσεις φυτειών (Ε). Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται αποκλειστικά στα 

κλαδέματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως πιθανή πρώτη ύλη για την μετατροπή

εναλλακτική λύση για τη χρήση των κλαδεμάτων ως κάλυψη των εδαφών ή ως βελτιωτικό. 
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κατάσταση. Μπορούν να διατυπωθούν γενικοί κανόνες αλλά απαραίτητα πρέπει να 

εφαρμοστούν σε ξεχωριστές τοπικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη φυτεία που 

ε, ανάλογα με το κλίμα, τη σύνθεση του εδάφους και τη δομή, τις λειτουργίες 

διαχείρισης, την ποσότητα υπολειμμάτων κλπ. 

Αυτά τα επιλεγμένα κριτήρια για το έδαφος πρέπει να είναι σχετικά απλά ανιχνεύσιμα και 

εφαρμοσμένα από τους αγρότες, χωρίς να χρειάζεται να εκτελούνται περίπλοκες αναλύσεις και 

υπολογισμοί ή να πρέπει να ακολουθηθούν δύσκολες οδηγίες.  

η προσέγγιση uP_running, όπως περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο 

(τμήμα 4), αποσκοπεί στην καθιέρωση ελάχιστων συνθηκών εδάφους ή 

χαρακτηριστικών εδάφους που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να προληφθεί ή να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος μείωσης της ποιότητας του εδάφους λόγω της αφαίρεσης των 

υπολειμμάτων οπωροφόρων δέντρων (κλαδέματα). 

Εάν πληρούνται αυτές οι "ελάχιστες" συνθήκες εδάφους, η αντιμετώπιση των ΑΚΛΕ στη χρήση 

ενέργειας μπορεί να είναι μια συνιστώμενη λειτουργία (μπορεί να ειπωθεί ότι ένα "πράσινο 

φως" επιτρέπει να προχωρήσει στον ενεργειακό προορισμό των ΑΚΛΕ). Αντίθετα, σε περίπτωση 

που δεν πληρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις αυτές, πρέπει να γίνει κατανοητό ένα 

προειδοποιητικό σήμα (με άλλα λόγια, ενεργοποιείται ένα "κίτρινο φως" το οποίο υποδεικνύει 

ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί στην αφαίρεση των κλαδεμάτων). Σε αυτή την περίπτωση, 

ς διαχείρισης για την αντιμετώπιση της φερόμενης υποβάθμισης 

της ποιότητας του εδάφους. Σε περίπτωση που οι συνθήκες εδάφους απέχουν πολύ από το 

βέλτιστο, τότε πρέπει να αποφευχθεί η αφαίρεση των κλαδεμάτων από το πεδίο (δηλ. 

ενεργοποιείται ένα "κόκκινο φως"). Η χρήση ενέργειας από ΑΚΛΕ θα μπορούσε να επιτραπεί, 

στην περίπτωση αυτή, μόνο εάν οι αγρότες αρχίσουν να υιοθετούν μια σειρά πρακτικών για την 

, θέτοντας σε εφαρμογή ισχυρές προσπάθειες για τη βελτίωση της 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα υπολείμματα από ΑΚΛΕ περιλαμβάνουν και βιομάζα από κλαδέματα 

(ΑΚΛ) και ξύλο από εκριζώσεις φυτειών (Ε). Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται αποκλειστικά στα 

κλαδέματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως πιθανή πρώτη ύλη για την μετατροπή

εναλλακτική λύση για τη χρήση των κλαδεμάτων ως κάλυψη των εδαφών ή ως βελτιωτικό. 
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κατάσταση. Μπορούν να διατυπωθούν γενικοί κανόνες αλλά απαραίτητα πρέπει να 

εφαρμοστούν σε ξεχωριστές τοπικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη φυτεία που 

ε, ανάλογα με το κλίμα, τη σύνθεση του εδάφους και τη δομή, τις λειτουργίες 

Αυτά τα επιλεγμένα κριτήρια για το έδαφος πρέπει να είναι σχετικά απλά ανιχνεύσιμα και 

να εκτελούνται περίπλοκες αναλύσεις και 

η προσέγγιση uP_running, όπως περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο 

(τμήμα 4), αποσκοπεί στην καθιέρωση ελάχιστων συνθηκών εδάφους ή «ελάχιστων» 

χαρακτηριστικών εδάφους που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να προληφθεί ή να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος μείωσης της ποιότητας του εδάφους λόγω της αφαίρεσης των 

κες εδάφους, η αντιμετώπιση των ΑΚΛΕ στη χρήση 

ενέργειας μπορεί να είναι μια συνιστώμενη λειτουργία (μπορεί να ειπωθεί ότι ένα "πράσινο 

φως" επιτρέπει να προχωρήσει στον ενεργειακό προορισμό των ΑΚΛΕ). Αντίθετα, σε περίπτωση 

οϋποθέσεις αυτές, πρέπει να γίνει κατανοητό ένα 

προειδοποιητικό σήμα (με άλλα λόγια, ενεργοποιείται ένα "κίτρινο φως" το οποίο υποδεικνύει 

ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί στην αφαίρεση των κλαδεμάτων). Σε αυτή την περίπτωση, 

ς διαχείρισης για την αντιμετώπιση της φερόμενης υποβάθμισης 

της ποιότητας του εδάφους. Σε περίπτωση που οι συνθήκες εδάφους απέχουν πολύ από το 

βέλτιστο, τότε πρέπει να αποφευχθεί η αφαίρεση των κλαδεμάτων από το πεδίο (δηλ. 

ς"). Η χρήση ενέργειας από ΑΚΛΕ θα μπορούσε να επιτραπεί, 

στην περίπτωση αυτή, μόνο εάν οι αγρότες αρχίσουν να υιοθετούν μια σειρά πρακτικών για την 

, θέτοντας σε εφαρμογή ισχυρές προσπάθειες για τη βελτίωση της 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα υπολείμματα από ΑΚΛΕ περιλαμβάνουν και βιομάζα από κλαδέματα 

(ΑΚΛ) και ξύλο από εκριζώσεις φυτειών (Ε). Το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται αποκλειστικά στα 

κλαδέματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως πιθανή πρώτη ύλη για την μετατροπή της ενέργειας ως 

εναλλακτική λύση για τη χρήση των κλαδεμάτων ως κάλυψη των εδαφών ή ως βελτιωτικό.  
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3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Υπογραμμίστηκε προηγουμένως ότι οι οπωρώνες μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες 

οικοσυστήματος. Οι καλύτερες αγρονομικές πρακτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτή τη 

διάταξη, προωθώντας όλες τις θετικές διαδικασίες που μεγιστοποιούν αυτά τα οφέλη. Οι 

υπηρεσίες αυτές είναι αποτέλεσμα καλών ποιοτικών συνθηκών και υγιούς υγειονομικής 

κατάστασης του εδάφους (Σχήμα 3.1), επηρεασμένη κυρίως από τη γεωργική χρήση και 

διαχείριση. (Adhiraki and Hartemik

εδάφους θεωρούνται ύψιστης σημασίας. Η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους φαίνεται να 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση ενός ευρέος συνόλου λειτουργιών του εδάφους και 

στη συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται από συστήματα καλλιέργειας δέντρων 

(Hernández et al., 2005, Holland

κυρίως με την οργανική ύλη του εδάφους και συνεπώς με την δεξαμενή άνθρακα που 

προέρχεται από αυτό. Επομένως, η περιεκτικότητα σε 

χαρακτηριστικό για την αξιολόγηση των συνθηκών του εδάφους και της ικανότητάς του να 

οδηγεί τις περισσότερες από τις λειτουργίες που σχετίζονται με το έδαφος.

3.1 Η οργανική ύλη του εδάφους είναι ο δεύ

οικοσυστήματος (ο ήλιος είναι ο πρώτος)

Η καλλιέργεια του εδάφους πρέπει να διατηρεί τα πολύτιμα αποθέματα οργανικής ύλης. Αυτά τα 

αποθέματα είναι ένα απόθεμα 

μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια, διασκορπίζονται εν μέρει μέσω της 

αναπνοής, ενώ τα ανόργανα 

καθίστανται διαθέσιμα για την ανάπτυξη των φυτών. Οι υπολειμματικές οργανικές ουσίες, πιο 

ανθεκτικές στην ανοργανοποίηση, "συμπυκνώνονται" σε πολυμερείς χουμικές ενώσεις που 

δρουν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, καθώς επίσης διεγείρουν τις 

δραστηριότητες μικροοργανισμών τόσο σημαντικές σε πολλές βιογεωχημικές διεργασίες που 

λαμβάνουν χώρα στο έδαφος. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ  

Υπογραμμίστηκε προηγουμένως ότι οι οπωρώνες μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες 

οικοσυστήματος. Οι καλύτερες αγρονομικές πρακτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτή τη 

όλες τις θετικές διαδικασίες που μεγιστοποιούν αυτά τα οφέλη. Οι 

υπηρεσίες αυτές είναι αποτέλεσμα καλών ποιοτικών συνθηκών και υγιούς υγειονομικής 

κατάστασης του εδάφους (Σχήμα 3.1), επηρεασμένη κυρίως από τη γεωργική χρήση και 

rtemik, 2016). Για το λόγο αυτό, οι επιλογές διαχείρισης του 

εδάφους θεωρούνται ύψιστης σημασίας. Η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους φαίνεται να 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση ενός ευρέος συνόλου λειτουργιών του εδάφους και 

υπηρεσιών που προσφέρονται από συστήματα καλλιέργειας δέντρων 

Holland 2004). Αυτό το φάσμα των λειτουργιών του εδάφους συνδέεται 

κυρίως με την οργανική ύλη του εδάφους και συνεπώς με την δεξαμενή άνθρακα που 

ομένως, η περιεκτικότητα σε OYE / SOC είναι το πιο συναφές 

χαρακτηριστικό για την αξιολόγηση των συνθηκών του εδάφους και της ικανότητάς του να 

οδηγεί τις περισσότερες από τις λειτουργίες που σχετίζονται με το έδαφος. 

Η οργανική ύλη του εδάφους είναι ο δεύτερος κινητήρας του 

οικοσυστήματος (ο ήλιος είναι ο πρώτος) 

Η καλλιέργεια του εδάφους πρέπει να διατηρεί τα πολύτιμα αποθέματα οργανικής ύλης. Αυτά τα 

αποθέματα είναι ένα απόθεμα δυναμικής ενέργειας. Όταν λαμβάνει χώρα ανοργανοποίηση, οι 

ησιμοποιούν αυτή την ενέργεια, διασκορπίζονται εν μέρει μέσω της 

 θρεπτικά συστατικά που λαμβάνονται από τη διαδικασία 

καθίστανται διαθέσιμα για την ανάπτυξη των φυτών. Οι υπολειμματικές οργανικές ουσίες, πιο 

νοποίηση, "συμπυκνώνονται" σε πολυμερείς χουμικές ενώσεις που 

δρουν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, καθώς επίσης διεγείρουν τις 

δραστηριότητες μικροοργανισμών τόσο σημαντικές σε πολλές βιογεωχημικές διεργασίες που 
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

Υπογραμμίστηκε προηγουμένως ότι οι οπωρώνες μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες 

οικοσυστήματος. Οι καλύτερες αγρονομικές πρακτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτή τη 

όλες τις θετικές διαδικασίες που μεγιστοποιούν αυτά τα οφέλη. Οι 

υπηρεσίες αυτές είναι αποτέλεσμα καλών ποιοτικών συνθηκών και υγιούς υγειονομικής 

κατάστασης του εδάφους (Σχήμα 3.1), επηρεασμένη κυρίως από τη γεωργική χρήση και 

, 2016). Για το λόγο αυτό, οι επιλογές διαχείρισης του 

εδάφους θεωρούνται ύψιστης σημασίας. Η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους φαίνεται να 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση ενός ευρέος συνόλου λειτουργιών του εδάφους και 

υπηρεσιών που προσφέρονται από συστήματα καλλιέργειας δέντρων 

2004). Αυτό το φάσμα των λειτουργιών του εδάφους συνδέεται 

κυρίως με την οργανική ύλη του εδάφους και συνεπώς με την δεξαμενή άνθρακα που 

είναι το πιο συναφές 

χαρακτηριστικό για την αξιολόγηση των συνθηκών του εδάφους και της ικανότητάς του να 

τερος κινητήρας του 

Η καλλιέργεια του εδάφους πρέπει να διατηρεί τα πολύτιμα αποθέματα οργανικής ύλης. Αυτά τα 

ενέργειας. Όταν λαμβάνει χώρα ανοργανοποίηση, οι 

ησιμοποιούν αυτή την ενέργεια, διασκορπίζονται εν μέρει μέσω της 

θρεπτικά συστατικά που λαμβάνονται από τη διαδικασία 

καθίστανται διαθέσιμα για την ανάπτυξη των φυτών. Οι υπολειμματικές οργανικές ουσίες, πιο 

νοποίηση, "συμπυκνώνονται" σε πολυμερείς χουμικές ενώσεις που 

δρουν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, καθώς επίσης διεγείρουν τις 

δραστηριότητες μικροοργανισμών τόσο σημαντικές σε πολλές βιογεωχημικές διεργασίες που 
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Σχήμα 3.1 Η οργανική ύλη του εδάφους (

οικοσυστήματος (ο πρώτος είναι ο ήλιος). 

συλληφθεί ή να απελευθερωθεί (όπως ένας τροχός). Τα θρεπτικά συστατικά επίσης 

απελευθερώνονται εξαιτίας των διεργασιών ανοργανοποίησης/ αποσύνθεσης.

 

Μπορούμε να πούμε ότι η οργανική ύλη του εδάφους μπορεί να θεωρηθεί 

κινητήρας" (δηλ. μια πηγή ενέργειας) κάθε φυσικού και γεωργικού οικοσυστήματος, ενώ ο 

πρώτος εξωτερικός κινητήρας είναι ο ήλιος (Εικόνα 3.1). Η ανοργανοποίηση αυτού του 

οργανικού αποθέματος απελευθερώνει ενέργεια και ανόργανα συστατικά που χ

ως θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Αυτό, πράγματι, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 

"δεύτερου κινητήρα": η ανοργανοποίηση αργά και σταδιακά απελευθερώνει την ενέργεια που 

ενσωματώνεται στο έδαφος, αποτρέποντας έτσι τις πλεονασματικ

Αρχικά, ο ήλιος μεταφέρει την ενέργεια που απαιτείται για τη φωτοσύνθεση και τη λήψη 

βιομάζας. Αυτή η ενέργεια ενεργοποιεί όλες τις μεταγενέστερες διαδικασίες μεταφοράς 

οργανικής ύλης (μαζί με την ενέργεια) κατά μήκος του σύνθε

αποτελεί κάθε οικοσύστημα στη Γη: από τους παραγωγούς μέχρι τους αποσυνθέτες, μέσω των 

καταναλωτών. 

Οι γεωργοί πρέπει να γνωρίζουν αυτό το πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων και τις μεγάλες και 

διασυνδεδεμένες βιογεωχημικές

εφαρμόσουν την καλύτερη διαχείριση του εδάφους και να διατηρήσουν τις λειτουργίες και τις 

υπηρεσίες του. 
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Η οργανική ύλη του εδάφους (OYE) λειτουργεί όπως και ο δεύτερος "κινητήρας" του 

οικοσυστήματος (ο πρώτος είναι ο ήλιος). Αποθηκεύει την ενέργεια που μπορεί να 

συλληφθεί ή να απελευθερωθεί (όπως ένας τροχός). Τα θρεπτικά συστατικά επίσης 

απελευθερώνονται εξαιτίας των διεργασιών ανοργανοποίησης/ αποσύνθεσης.

Μπορούμε να πούμε ότι η οργανική ύλη του εδάφους μπορεί να θεωρηθεί 

κινητήρας" (δηλ. μια πηγή ενέργειας) κάθε φυσικού και γεωργικού οικοσυστήματος, ενώ ο 

πρώτος εξωτερικός κινητήρας είναι ο ήλιος (Εικόνα 3.1). Η ανοργανοποίηση αυτού του 

οργανικού αποθέματος απελευθερώνει ενέργεια και ανόργανα συστατικά που χ

ως θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Αυτό, πράγματι, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 

"δεύτερου κινητήρα": η ανοργανοποίηση αργά και σταδιακά απελευθερώνει την ενέργεια που 

ενσωματώνεται στο έδαφος, αποτρέποντας έτσι τις πλεονασματικές ή ελλειμματικές συνθήκες. 

Αρχικά, ο ήλιος μεταφέρει την ενέργεια που απαιτείται για τη φωτοσύνθεση και τη λήψη 

βιομάζας. Αυτή η ενέργεια ενεργοποιεί όλες τις μεταγενέστερες διαδικασίες μεταφοράς 

οργανικής ύλης (μαζί με την ενέργεια) κατά μήκος του σύνθετου ιστού των τροφίμων που 

αποτελεί κάθε οικοσύστημα στη Γη: από τους παραγωγούς μέχρι τους αποσυνθέτες, μέσω των 

Οι γεωργοί πρέπει να γνωρίζουν αυτό το πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων και τις μεγάλες και 

διασυνδεδεμένες βιογεωχημικές μετατροπές που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος προκειμένου να 

εφαρμόσουν την καλύτερη διαχείριση του εδάφους και να διατηρήσουν τις λειτουργίες και τις 
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) λειτουργεί όπως και ο δεύτερος "κινητήρας" του 

Αποθηκεύει την ενέργεια που μπορεί να 

συλληφθεί ή να απελευθερωθεί (όπως ένας τροχός). Τα θρεπτικά συστατικά επίσης 

απελευθερώνονται εξαιτίας των διεργασιών ανοργανοποίησης/ αποσύνθεσης. 

Μπορούμε να πούμε ότι η οργανική ύλη του εδάφους μπορεί να θεωρηθεί ως ο "δεύτερος 

κινητήρας" (δηλ. μια πηγή ενέργειας) κάθε φυσικού και γεωργικού οικοσυστήματος, ενώ ο 

πρώτος εξωτερικός κινητήρας είναι ο ήλιος (Εικόνα 3.1). Η ανοργανοποίηση αυτού του 

οργανικού αποθέματος απελευθερώνει ενέργεια και ανόργανα συστατικά που χρησιμοποιούνται 

ως θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Αυτό, πράγματι, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 

"δεύτερου κινητήρα": η ανοργανοποίηση αργά και σταδιακά απελευθερώνει την ενέργεια που 

ές ή ελλειμματικές συνθήκες. 

Αρχικά, ο ήλιος μεταφέρει την ενέργεια που απαιτείται για τη φωτοσύνθεση και τη λήψη 

βιομάζας. Αυτή η ενέργεια ενεργοποιεί όλες τις μεταγενέστερες διαδικασίες μεταφοράς 

του ιστού των τροφίμων που 

αποτελεί κάθε οικοσύστημα στη Γη: από τους παραγωγούς μέχρι τους αποσυνθέτες, μέσω των 

Οι γεωργοί πρέπει να γνωρίζουν αυτό το πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων και τις μεγάλες και 

μετατροπές που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος προκειμένου να 

εφαρμόσουν την καλύτερη διαχείριση του εδάφους και να διατηρήσουν τις λειτουργίες και τις 
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3.2 Κύριοι πυλώνες για τη διατήρηση της ποιότητας του 

εδάφους 

Η εντατικοποίηση της γεωργίας αύξησε

επηρέασε αρνητικά τα συστατικά και τις διαδικασίες του οικοσυστήματος. Μία μακροπρόθεσμη 

μείωση της ποιότητας του εδάφους και της γονιμότητας παρατηρήθηκε παγκοσμίως, κυρίως 

λόγω της διάβρωσης του εδάφους 

μειώσεις στην οργανική ύλη του εδάφους συμβάλλουν επίσης στη μείωση της δυνατότητας 

αποθήκευσης της υγρασίας του εδάφους, η οποία μειώνει την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών 

στην ξηρασία και μειώνει την απόδοση χρήσης των εφαρμοζόμενων θρεπτικών ουσιών.

Σε αντίθεση με τη συμβατική γεωργία, η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους επικεντρώνεται ρητά 

στη βελτίωση του οργανικού κλάσματος της, δηλαδή στη διατήρηση, την προστασία και 

ενδεχομένως την αύξηση του περι

επιλογές (Σχήμα 3.2). 

Σχήμα 3.2 οι οπωρώνες μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες οικοσυστήματος. Οι 

καλύτερες αγρονομικές πρακτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτή τη διάταξη, 

προωθώντας όλες τις 

 

Το σύστημα παραγωγής διαχειρίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κύριους επιχειρησιακούς 

πυλώνες που περιλαμβάνουν μια σειρά αγρονομικών πρακτικών:
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Κύριοι πυλώνες για τη διατήρηση της ποιότητας του 

Η εντατικοποίηση της γεωργίας αύξησε σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα, αλλά, γενικά, 

επηρέασε αρνητικά τα συστατικά και τις διαδικασίες του οικοσυστήματος. Μία μακροπρόθεσμη 

μείωση της ποιότητας του εδάφους και της γονιμότητας παρατηρήθηκε παγκοσμίως, κυρίως 

λόγω της διάβρωσης του εδάφους και της μείωσης του επιπέδου του άνθρακα στο έδαφος. Οι 

μειώσεις στην οργανική ύλη του εδάφους συμβάλλουν επίσης στη μείωση της δυνατότητας 

αποθήκευσης της υγρασίας του εδάφους, η οποία μειώνει την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών 

ν απόδοση χρήσης των εφαρμοζόμενων θρεπτικών ουσιών.

Σε αντίθεση με τη συμβατική γεωργία, η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους επικεντρώνεται ρητά 

στη βελτίωση του οργανικού κλάσματος της, δηλαδή στη διατήρηση, την προστασία και 

ενδεχομένως την αύξηση του περιεχομένου της, εφαρμόζοντας τις καλύτερες αγρονομικές 

οι οπωρώνες μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες οικοσυστήματος. Οι 

καλύτερες αγρονομικές πρακτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτή τη διάταξη, 

προωθώντας όλες τις θετικές διαδικασίες που μεγιστοποιούν αυτά τα οφέλη

Το σύστημα παραγωγής διαχειρίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κύριους επιχειρησιακούς 

πυλώνες που περιλαμβάνουν μια σειρά αγρονομικών πρακτικών: 
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Κύριοι πυλώνες για τη διατήρηση της ποιότητας του 

σε μεγάλο βαθμό την παραγωγικότητα, αλλά, γενικά, 

επηρέασε αρνητικά τα συστατικά και τις διαδικασίες του οικοσυστήματος. Μία μακροπρόθεσμη 

μείωση της ποιότητας του εδάφους και της γονιμότητας παρατηρήθηκε παγκοσμίως, κυρίως 

και της μείωσης του επιπέδου του άνθρακα στο έδαφος. Οι 

μειώσεις στην οργανική ύλη του εδάφους συμβάλλουν επίσης στη μείωση της δυνατότητας 

αποθήκευσης της υγρασίας του εδάφους, η οποία μειώνει την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών 

ν απόδοση χρήσης των εφαρμοζόμενων θρεπτικών ουσιών. 

Σε αντίθεση με τη συμβατική γεωργία, η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους επικεντρώνεται ρητά 

στη βελτίωση του οργανικού κλάσματος της, δηλαδή στη διατήρηση, την προστασία και 

εχομένου της, εφαρμόζοντας τις καλύτερες αγρονομικές 

 

οι οπωρώνες μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες οικοσυστήματος. Οι 

καλύτερες αγρονομικές πρακτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτή τη διάταξη, 

θετικές διαδικασίες που μεγιστοποιούν αυτά τα οφέλη 

Το σύστημα παραγωγής διαχειρίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κύριους επιχειρησιακούς 
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− Διατήρηση, στο μέτρο του δυνατού, ετήσιας κάλυψης εδάφους

εδαφοκαλύμματος, είτε χλωρών είτε ξερών, που παρέχεται από υπολείμματα καλλιεργειών 

(σωστά τεμαχισμένα) ή από καλλιέργειες εδαφοκάλυψης (συλλέγεται στο τέλος της 

ανάπτυξής του και αφήνεται στο έδαφος).

− Ελαχιστοποίηση των διαταραχών του εδάφ

μηδενικό θεωρούνται έγκυρες επιλογές. Η συντηρητική άροση προωθείται ως εναλλακτική 

λύση σε σχέση με τη συμβατική άροση λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με την 

ταχεία ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης του εδάφους 

του επιφανειακού εδάφους και της προοδευτικής απώλειας δομής λόγω της υψηλής 

μηχανικής ισχύος των ελκυστήρων που είναι συχνά διαθέσιμα.

− Προμήθεια οργανικών λιπασμάτων, κομπόστ ή οργανικών βελτιωτικών εδάφους, 

αυξάνοντας έτσι το επίπεδο 

προσφέροντας επίσης στο έδαφος καλύτερα φυσικά και δομικά χαρακτηριστικά.

 

Όπως φαίνεται, σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, η συγκράτηση των 

υπολειμμάτων των καλλιεργειών 

συστήματος διαχείρισης και κατά συνέπεια συνήθως εφαρμόζεται σε πιο τεχνικά προηγμένες 

εκμεταλλεύσεις  (Kumar and Goh

έμμεση αύξηση της απόδοσης των καρ

στήριξης των οικοσυστημάτων (Palm

3.3 Η ισορροπία της οργανικής ύλης του εδάφους

Η διαχείριση των εδαφών στη διατήρηση του 

οργανικής ουσίας για την αντικατάσταση της οργανικής ύλης που χάθηκε από την αποσύνθεση 

και την ανοργανοποίηση (βλ. Σχήμα 4.4 στην πλήρη έκδοση του παρόντος εγγράφου). Η ίδια ιδέα 

εφαρμόζεται στη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, δεδομένου ότι οι εφαρμογές λίπανσης 

πρέπει να είναι σε ισορροπία με τα θρεπτικά συστατικά που απομακρύνονται μέσω της 

συγκομιδής (και των καρπών και με το κλάδεμα) ή έχουν χαθεί από την έκπλυση θρεπτικών 

συστατικών και την πτητικότητα

Η οργανική ύλη του εδάφους περιλαμβάνει ποικίλα και ετερογενή συστατικά

του περιλαμβάνει ρίζες, μικροοργανισμούς και εδαφική πανίδα, ενώ το μη ζωντανό του υλικό 

περιλαμβάνει επιφανειακά υπολείμματα, νεκρές ρίζες, μικροβιακούς μεταβολίτες και χουμικές 

ουσίες. Το μη ζωντανό υλικό είναι μακράν το μεγαλύτερο ποσ

άνθρακα σε φρέσκα υπολείμματα φυτών αποσυντίθενται (ταχύτερα ή βραδύτερα ανάλογα με τη 

χημική τους σύνθεση) και υποβάλλονται σε μια διαδικασία γνωστή ως χουμοποίηση. Το κλάσμα 

OYE σταθεροποιείται και, ταυτόχρονα, οι ανόργανες ουσίες απελευθερώνονται στο έδαφος και 

καθίστανται διαθέσιμα για την πρόσληψη από τα φυτά (ανοργανοποίηση).

Το οργανικό ισοζύγιο του εδάφους γίνεται απλώς από τη διαφορά μεταξύ των εισροών και 

εκροών οργανικού άνθρακα, οι οποίες εκτελούνται συνήθως σε ετήσια βάση. Οι εισροές 

αναφέρονται στην ποσότητα οργανικού άνθρακα που τροφοδοτείται στο έδαφος και σταδιακά 

μετατρέπεται σε σταθερή και εντελώς υγροποιημένη οργανική ύλη. Αντίθετα, οι εκροές 

εξαρτώνται από τη διεργασία αποσύνθεσης και την συνακόλουθη ανοργανοποίηση της 

λόγω της μικροβιολογικής δραστηριότητας. Εάν εντοπιστεί αρνητικό υπόλοιπο, αυτό σημαίνει 
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Διατήρηση, στο μέτρο του δυνατού, ετήσιας κάλυψης εδάφους μέσω οργανικού 

εδαφοκαλύμματος, είτε χλωρών είτε ξερών, που παρέχεται από υπολείμματα καλλιεργειών 

(σωστά τεμαχισμένα) ή από καλλιέργειες εδαφοκάλυψης (συλλέγεται στο τέλος της 

ανάπτυξής του και αφήνεται στο έδαφος). 

Ελαχιστοποίηση των διαταραχών του εδάφους με την άροση. Ελάχιστο όργωμα ή το 

μηδενικό θεωρούνται έγκυρες επιλογές. Η συντηρητική άροση προωθείται ως εναλλακτική 

λύση σε σχέση με τη συμβατική άροση λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με την 

ταχεία ανοργανοποίηση της οργανικής ύλης του εδάφους (OYE) λόγω της ισχυρής ανάμειξης 

του επιφανειακού εδάφους και της προοδευτικής απώλειας δομής λόγω της υψηλής 

μηχανικής ισχύος των ελκυστήρων που είναι συχνά διαθέσιμα. 

Προμήθεια οργανικών λιπασμάτων, κομπόστ ή οργανικών βελτιωτικών εδάφους, 

ι το επίπεδο OYE και αντισταθμίζοντας το ρυθμό αδρανοποίησής του, 

προσφέροντας επίσης στο έδαφος καλύτερα φυσικά και δομικά χαρακτηριστικά.

Όπως φαίνεται, σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, η συγκράτηση των 

υπολειμμάτων των καλλιεργειών θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτού του βιώσιμου 

συστήματος διαχείρισης και κατά συνέπεια συνήθως εφαρμόζεται σε πιο τεχνικά προηγμένες 

Goh, 2000). Συνολικά, αυτό το σύνολο πρακτικών στοχεύει στην 

έμμεση αύξηση της απόδοσης των καρπών, ενισχύοντας αρκετές υπηρεσίες ρύθμισης και 

Palm et al, 2014). 

Η ισορροπία της οργανικής ύλης του εδάφους (OYE

Η διαχείριση των εδαφών στη διατήρηση του OYE αποσκοπεί στη διατήρηση εισροών νέας 

ικατάσταση της οργανικής ύλης που χάθηκε από την αποσύνθεση 

και την ανοργανοποίηση (βλ. Σχήμα 4.4 στην πλήρη έκδοση του παρόντος εγγράφου). Η ίδια ιδέα 

εφαρμόζεται στη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, δεδομένου ότι οι εφαρμογές λίπανσης 

σε ισορροπία με τα θρεπτικά συστατικά που απομακρύνονται μέσω της 

συγκομιδής (και των καρπών και με το κλάδεμα) ή έχουν χαθεί από την έκπλυση θρεπτικών 

συστατικών και την πτητικότητα. 

Η οργανική ύλη του εδάφους περιλαμβάνει ποικίλα και ετερογενή συστατικά. Το ζωντανό υλικό 

του περιλαμβάνει ρίζες, μικροοργανισμούς και εδαφική πανίδα, ενώ το μη ζωντανό του υλικό 

περιλαμβάνει επιφανειακά υπολείμματα, νεκρές ρίζες, μικροβιακούς μεταβολίτες και χουμικές 

ουσίες. Το μη ζωντανό υλικό είναι μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι σύνθετες ενώσεις 

άνθρακα σε φρέσκα υπολείμματα φυτών αποσυντίθενται (ταχύτερα ή βραδύτερα ανάλογα με τη 

χημική τους σύνθεση) και υποβάλλονται σε μια διαδικασία γνωστή ως χουμοποίηση. Το κλάσμα 

σταθεροποιείται και, ταυτόχρονα, οι ανόργανες ουσίες απελευθερώνονται στο έδαφος και 

καθίστανται διαθέσιμα για την πρόσληψη από τα φυτά (ανοργανοποίηση). 

Το οργανικό ισοζύγιο του εδάφους γίνεται απλώς από τη διαφορά μεταξύ των εισροών και 

άνθρακα, οι οποίες εκτελούνται συνήθως σε ετήσια βάση. Οι εισροές 

αναφέρονται στην ποσότητα οργανικού άνθρακα που τροφοδοτείται στο έδαφος και σταδιακά 

μετατρέπεται σε σταθερή και εντελώς υγροποιημένη οργανική ύλη. Αντίθετα, οι εκροές 

εργασία αποσύνθεσης και την συνακόλουθη ανοργανοποίηση της 

λόγω της μικροβιολογικής δραστηριότητας. Εάν εντοπιστεί αρνητικό υπόλοιπο, αυτό σημαίνει 
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μέσω οργανικού 

εδαφοκαλύμματος, είτε χλωρών είτε ξερών, που παρέχεται από υπολείμματα καλλιεργειών 

(σωστά τεμαχισμένα) ή από καλλιέργειες εδαφοκάλυψης (συλλέγεται στο τέλος της 

ους με την άροση. Ελάχιστο όργωμα ή το 

μηδενικό θεωρούνται έγκυρες επιλογές. Η συντηρητική άροση προωθείται ως εναλλακτική 

λύση σε σχέση με τη συμβατική άροση λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με την 

) λόγω της ισχυρής ανάμειξης 

του επιφανειακού εδάφους και της προοδευτικής απώλειας δομής λόγω της υψηλής 

Προμήθεια οργανικών λιπασμάτων, κομπόστ ή οργανικών βελτιωτικών εδάφους, 

και αντισταθμίζοντας το ρυθμό αδρανοποίησής του, 

προσφέροντας επίσης στο έδαφος καλύτερα φυσικά και δομικά χαρακτηριστικά. 

Όπως φαίνεται, σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, η συγκράτηση των 

θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτού του βιώσιμου 

συστήματος διαχείρισης και κατά συνέπεια συνήθως εφαρμόζεται σε πιο τεχνικά προηγμένες 

, 2000). Συνολικά, αυτό το σύνολο πρακτικών στοχεύει στην 

πών, ενισχύοντας αρκετές υπηρεσίες ρύθμισης και 

OYE) 

αποσκοπεί στη διατήρηση εισροών νέας 

ικατάσταση της οργανικής ύλης που χάθηκε από την αποσύνθεση 

και την ανοργανοποίηση (βλ. Σχήμα 4.4 στην πλήρη έκδοση του παρόντος εγγράφου). Η ίδια ιδέα 

εφαρμόζεται στη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, δεδομένου ότι οι εφαρμογές λίπανσης 

σε ισορροπία με τα θρεπτικά συστατικά που απομακρύνονται μέσω της 

συγκομιδής (και των καρπών και με το κλάδεμα) ή έχουν χαθεί από την έκπλυση θρεπτικών 

. Το ζωντανό υλικό 

του περιλαμβάνει ρίζες, μικροοργανισμούς και εδαφική πανίδα, ενώ το μη ζωντανό του υλικό 

περιλαμβάνει επιφανειακά υπολείμματα, νεκρές ρίζες, μικροβιακούς μεταβολίτες και χουμικές 

οστό. Οι σύνθετες ενώσεις 

άνθρακα σε φρέσκα υπολείμματα φυτών αποσυντίθενται (ταχύτερα ή βραδύτερα ανάλογα με τη 

χημική τους σύνθεση) και υποβάλλονται σε μια διαδικασία γνωστή ως χουμοποίηση. Το κλάσμα 

σταθεροποιείται και, ταυτόχρονα, οι ανόργανες ουσίες απελευθερώνονται στο έδαφος και 

Το οργανικό ισοζύγιο του εδάφους γίνεται απλώς από τη διαφορά μεταξύ των εισροών και 

άνθρακα, οι οποίες εκτελούνται συνήθως σε ετήσια βάση. Οι εισροές 

αναφέρονται στην ποσότητα οργανικού άνθρακα που τροφοδοτείται στο έδαφος και σταδιακά 

μετατρέπεται σε σταθερή και εντελώς υγροποιημένη οργανική ύλη. Αντίθετα, οι εκροές 

εργασία αποσύνθεσης και την συνακόλουθη ανοργανοποίηση της OYE, 

λόγω της μικροβιολογικής δραστηριότητας. Εάν εντοπιστεί αρνητικό υπόλοιπο, αυτό σημαίνει 
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ότι οι εκροές είναι μεγαλύτερες από τις εισροές και δημιουργείται μια μειούμενη δυναμική της 

OYE. Η προϋπόθεση αυτή, αν συνεχιστεί, οδηγεί σε προοδευτική υποβάθμιση της γονιμότητας 

του εδάφους και των ζημιών στην καλλιέργεια σε μακροπρόθεσμη βάση. Η κατάσταση σταθερής 

κατάστασης σημαίνει ότι η ανοργανοποίηση (

τούτου, επιτυγχάνεται η ισορροπία του άνθρακα.

Όταν εκτελείται η εκτίμηση του ισοζυγίου άνθρακα του εδάφους, θα πρέπει να ληφθούν 

προσεκτικά υπόψη οι συνεισφορές από την απορροή, τις απώλειες από τις αποδόσεις των 

καρπών, τις νεκρές ρίζες και, ενδεχομέ

του ισοζυγίου της OYE παραμελούνται συχνά ενώ, συνολικά, θα μπορούσαν να 

αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ποσότητα εισροών άνθρακα, χρήσιμη συμβάλλοντας στην 

αντιστάθμιση των ζημιών που οφείλονται στην απ

το κλάδεμα δεν μπορεί να εκτελεστεί τέλεια και κάποια ποσότητα μικρού ξύλου παραμένει στην 

επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την απόδοση της μηχανής συγκομιδής και την ικανότητα του 

οδηγού. Επίσης, αυτή η ποσότητα 

ετήσια εισροή σε OYE.  

 

3.4 Η διάβρωση και η συμπίεση του εδάφους

Η φυσική κατάσταση του εδάφους επηρεάζεται κυρίως από τη δομή του εδάφους, τη 

σταθερότητα της συσσωμάτωσης των σωματιδίων, το πορώδες κα

· Dawson and Smith, 2007 · Mart

σε κίνδυνο αυτές τις ιδιότητες που προκαλούν υποβάθμιση του εδάφους. Η διάβρωση είναι ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες 

και των υδάτων και επηρεάζει σημαντικά την απώλεια άνθρακα από το έδαφος, ιδιαίτερα στις 

ημι-άνυδρες περιοχές, όπως οι μεσογειακές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο (

al. 2008). Η διάβρωση του εδάφους μειώνει σοβαρά την ποιότητα του εδάφους. Η απώλεια 

παραγωγικού επιφανειακού εδάφους από τη διάβρωση εκθέτει το υπέδαφος, το οποίο συνήθως 

είναι πολύ λιγότερο παραγωγικό. Επιπλέον, η διάβρωση του εδάφους μπορεί να προκαλέσει 

μόλυνση από φωσφόρο των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του 

φωσφόρου συνδέεται με τα σωματίδια του εδάφους και παρασύρεται από την απορροή νερού.

Γενικά, οι σημαντικότερες πρακτικές διαχείρισης των καλλιεργειών που θα συμβάλλουν στη 

μείωση της διάβρωσης είναι η διατήρηση της κάλυψης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών 

(τουλάχιστον πάνω από το 30% της επιφάνειας του εδάφους) και η χρήση χλωρής κάλυψης (ή 

επιτρέποντας φυσικά χόρτα) κατά τη διάρκεια περιόδων όπου το έδαφος δεν έχει επαρκή 

υπολείμματα.  
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ότι οι εκροές είναι μεγαλύτερες από τις εισροές και δημιουργείται μια μειούμενη δυναμική της 

ϋπόθεση αυτή, αν συνεχιστεί, οδηγεί σε προοδευτική υποβάθμιση της γονιμότητας 

του εδάφους και των ζημιών στην καλλιέργεια σε μακροπρόθεσμη βάση. Η κατάσταση σταθερής 

κατάστασης σημαίνει ότι η ανοργανοποίηση (OYEout) και η υγρασία (OYEin) είναι ίσες και, ως

τούτου, επιτυγχάνεται η ισορροπία του άνθρακα. 

Όταν εκτελείται η εκτίμηση του ισοζυγίου άνθρακα του εδάφους, θα πρέπει να ληφθούν 

προσεκτικά υπόψη οι συνεισφορές από την απορροή, τις απώλειες από τις αποδόσεις των 

καρπών, τις νεκρές ρίζες και, ενδεχομένως, την κάλυψη με πράσινο. Αυτά τα σημαντικά στοιχεία 

παραμελούνται συχνά ενώ, συνολικά, θα μπορούσαν να 

αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ποσότητα εισροών άνθρακα, χρήσιμη συμβάλλοντας στην 

αντιστάθμιση των ζημιών που οφείλονται στην αποσύνθεση και την ανοργανοποίηση. Επιπλέον, 

το κλάδεμα δεν μπορεί να εκτελεστεί τέλεια και κάποια ποσότητα μικρού ξύλου παραμένει στην 

επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την απόδοση της μηχανής συγκομιδής και την ικανότητα του 

οδηγού. Επίσης, αυτή η ποσότητα βιομάζας πρέπει να λογίζεται κατάλληλα για να εκτιμηθεί η 

Η διάβρωση και η συμπίεση του εδάφους 

Η φυσική κατάσταση του εδάφους επηρεάζεται κυρίως από τη δομή του εδάφους, τη 

σταθερότητα της συσσωμάτωσης των σωματιδίων, το πορώδες και την συμπίεση (

Martınez-Mena et al., 2008 · Lal, 1997). Η ανεπαρκής διαχείριση θέτει 

σε κίνδυνο αυτές τις ιδιότητες που προκαλούν υποβάθμιση του εδάφους. Η διάβρωση είναι ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες στην υποβάθμιση τόσο της ποιότητας του εδάφους όσο 

και των υδάτων και επηρεάζει σημαντικά την απώλεια άνθρακα από το έδαφος, ιδιαίτερα στις 

άνυδρες περιοχές, όπως οι μεσογειακές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο (Mart

υ εδάφους μειώνει σοβαρά την ποιότητα του εδάφους. Η απώλεια 

παραγωγικού επιφανειακού εδάφους από τη διάβρωση εκθέτει το υπέδαφος, το οποίο συνήθως 

είναι πολύ λιγότερο παραγωγικό. Επιπλέον, η διάβρωση του εδάφους μπορεί να προκαλέσει 

ν επιφανειακών υδάτινων σωμάτων, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του 

φωσφόρου συνδέεται με τα σωματίδια του εδάφους και παρασύρεται από την απορροή νερού.

Γενικά, οι σημαντικότερες πρακτικές διαχείρισης των καλλιεργειών που θα συμβάλλουν στη 

ς είναι η διατήρηση της κάλυψης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών 

(τουλάχιστον πάνω από το 30% της επιφάνειας του εδάφους) και η χρήση χλωρής κάλυψης (ή 

επιτρέποντας φυσικά χόρτα) κατά τη διάρκεια περιόδων όπου το έδαφος δεν έχει επαρκή 
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ότι οι εκροές είναι μεγαλύτερες από τις εισροές και δημιουργείται μια μειούμενη δυναμική της 

ϋπόθεση αυτή, αν συνεχιστεί, οδηγεί σε προοδευτική υποβάθμιση της γονιμότητας 

του εδάφους και των ζημιών στην καλλιέργεια σε μακροπρόθεσμη βάση. Η κατάσταση σταθερής 

) είναι ίσες και, ως εκ 

Όταν εκτελείται η εκτίμηση του ισοζυγίου άνθρακα του εδάφους, θα πρέπει να ληφθούν 

προσεκτικά υπόψη οι συνεισφορές από την απορροή, τις απώλειες από τις αποδόσεις των 

νως, την κάλυψη με πράσινο. Αυτά τα σημαντικά στοιχεία 

παραμελούνται συχνά ενώ, συνολικά, θα μπορούσαν να 

αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ποσότητα εισροών άνθρακα, χρήσιμη συμβάλλοντας στην 

οσύνθεση και την ανοργανοποίηση. Επιπλέον, 

το κλάδεμα δεν μπορεί να εκτελεστεί τέλεια και κάποια ποσότητα μικρού ξύλου παραμένει στην 

επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την απόδοση της μηχανής συγκομιδής και την ικανότητα του 

βιομάζας πρέπει να λογίζεται κατάλληλα για να εκτιμηθεί η 

Η φυσική κατάσταση του εδάφους επηρεάζεται κυρίως από τη δομή του εδάφους, τη 

ι την συμπίεση (Pimentel, 2006 

, 1997). Η ανεπαρκής διαχείριση θέτει 

σε κίνδυνο αυτές τις ιδιότητες που προκαλούν υποβάθμιση του εδάφους. Η διάβρωση είναι ένας 

στην υποβάθμιση τόσο της ποιότητας του εδάφους όσο 

και των υδάτων και επηρεάζει σημαντικά την απώλεια άνθρακα από το έδαφος, ιδιαίτερα στις 

Martınez-Mena et 

υ εδάφους μειώνει σοβαρά την ποιότητα του εδάφους. Η απώλεια 

παραγωγικού επιφανειακού εδάφους από τη διάβρωση εκθέτει το υπέδαφος, το οποίο συνήθως 

είναι πολύ λιγότερο παραγωγικό. Επιπλέον, η διάβρωση του εδάφους μπορεί να προκαλέσει 

ν επιφανειακών υδάτινων σωμάτων, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του 

φωσφόρου συνδέεται με τα σωματίδια του εδάφους και παρασύρεται από την απορροή νερού. 

Γενικά, οι σημαντικότερες πρακτικές διαχείρισης των καλλιεργειών που θα συμβάλλουν στη 

ς είναι η διατήρηση της κάλυψης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών 

(τουλάχιστον πάνω από το 30% της επιφάνειας του εδάφους) και η χρήση χλωρής κάλυψης (ή 

επιτρέποντας φυσικά χόρτα) κατά τη διάρκεια περιόδων όπου το έδαφος δεν έχει επαρκή 
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Η συμπίεση του εδάφους είναι μια άλλη μορφή υποβάθμισης του. Με τη διάβρωση του 

εδάφους, η συμπίεση θεωρείται ως το σοβαρότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλείται 

από τη συμβατική γεωργία. Η συμπίεση προκαλείται κυρίως από την κυκλοφορία μηχανημάτων 

στο έδαφος και την άροση του εδάφους. Τα συμπαγή εδάφη έχουν υψηλότερη πυκνότητα και 

χαμηλότερο πορώδες. Η συμπίεση συμπιέζει κατά προτίμηση μεγάλους πόρους, οι οποίοι είναι 

σημαντικοί για την κίνηση του νερού και του αέρα στο έδαφος, επομένως, η διείσδυση 

μειώνεται και η διάβρωση αυξάνεται.

Η άροση του εδάφους σχετίζεται στενά με την συμπίεση του εδάφους

ιδιότητες του εδάφους που επηρεάζονται από την καλλιέργεια είναι η πυκνότητα. Οι 

καλλιέργειες κάλυψης (προστατευτικές καλλιέργειες) χρησιμοποιούνται όλο και 

τη διόρθωση και την ανακούφιση της συμπίεσης του εδάφους

3.5 Κάλυψη του εδάφους

Οι καλλιέργειες κάλυψης είναι φυτά που καλλιεργούνται ειδικά για να αποφευχθεί η 

εγκατάλειψη της επιφάνειας του εδάφους γυμνή ("ζωντανό στρώμα"). Οι καλλιέργειες 

μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της διάβρωσης, της 

αύξησης της οργανικής ύλης, της βελτίωσης της δομής του εδάφους, της σταθεροποίησης του 

ατμοσφαιρικού αζώτου, της ανάκτησης νιτρικών αλάτων, της καλύτερης διαχείρ

εδάφους και του ελέγχου των ζιζανίων.

Προσεγγίζοντας το τέλος του κύκλου ανάπτυξης (πριν ή αμέσως μετά την ανθοφορία) η 

καλλιέργεια "τερματίζεται". Η προκύπτουσα βιομάζα μπορεί να κοπεί και στη συνέχεια να 

ενσωματωθεί στο έδαφος με την καλλιέργεια

προστατευτικό αχυρόστρωμα μέχρι να αποσυντεθεί (

σκοτωθεί από ζιζανιοκτόνα. Όταν οι καλλιέργειες κάλυψης μετατρέπονται στο έδαφος, 

συμβάλλουν με θρεπτικά συστατικά στην καλλιέρ

λιγότερα χημικά λιπάσματα. Το ποσό της συνεισφοράς αυτής εξαρτάται από την ποσότητα 

βιομάζας που παρέχεται στο έδαφος.

σε αρχικό στάδιο, η οργανική ύλη που προστίθεται ανοργανοποιείται γρήγορα και η λειτουργία 

μπορεί να θεωρηθεί «χλωρή λίπανση». Εναλλακτικά, όταν οι καλλιέργειες κάλυψης 

μετατρέπονται στο έδαφος σε μεταγ

OYE. Από την άποψη αυτή, η κάλυψη της καλλιέργειας αποτελεί σημαντική πηγή οργανικής 

ύλης. Η κάλυψη της καλλιέργειας ενισχύει την οργανική ύλη του εδάφους, διεγείρει τη βιολογική 
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Σχήμα 3.3 

Διαφορετικοί τύποι κάλυψης εδάφους 

σε αμπελώνες. Η χλωρή κάλυψη και η 

κάλυψη του εδάφους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την προστασία της 

επιφάνειας του εδάφους, τη μείωση της 

διάβρωσης του εδάφους, τη 

διευκόλυνση της διήθησης του νερού, 

την ελαχιστοποίηση της εξάτμισης του 

νερού από το έδαφος, τον μετριασμό 

των ακραίων θερμοκρασιών, υψηλών 

και χαμηλών. 

είναι μια άλλη μορφή υποβάθμισης του. Με τη διάβρωση του 

εδάφους, η συμπίεση θεωρείται ως το σοβαρότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλείται 

από τη συμβατική γεωργία. Η συμπίεση προκαλείται κυρίως από την κυκλοφορία μηχανημάτων 

του εδάφους. Τα συμπαγή εδάφη έχουν υψηλότερη πυκνότητα και 

χαμηλότερο πορώδες. Η συμπίεση συμπιέζει κατά προτίμηση μεγάλους πόρους, οι οποίοι είναι 

σημαντικοί για την κίνηση του νερού και του αέρα στο έδαφος, επομένως, η διείσδυση 

η αυξάνεται. 

Η άροση του εδάφους σχετίζεται στενά με την συμπίεση του εδάφους. Μία από τις βασικές 

ιδιότητες του εδάφους που επηρεάζονται από την καλλιέργεια είναι η πυκνότητα. Οι 

καλλιέργειες κάλυψης (προστατευτικές καλλιέργειες) χρησιμοποιούνται όλο και 

τη διόρθωση και την ανακούφιση της συμπίεσης του εδάφους.  

Κάλυψη του εδάφους 

Οι καλλιέργειες κάλυψης είναι φυτά που καλλιεργούνται ειδικά για να αποφευχθεί η 

εγκατάλειψη της επιφάνειας του εδάφους γυμνή ("ζωντανό στρώμα"). Οι καλλιέργειες 

μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της διάβρωσης, της 

αύξησης της οργανικής ύλης, της βελτίωσης της δομής του εδάφους, της σταθεροποίησης του 

ατμοσφαιρικού αζώτου, της ανάκτησης νιτρικών αλάτων, της καλύτερης διαχείρ

εδάφους και του ελέγχου των ζιζανίων. 

Προσεγγίζοντας το τέλος του κύκλου ανάπτυξης (πριν ή αμέσως μετά την ανθοφορία) η 

καλλιέργεια "τερματίζεται". Η προκύπτουσα βιομάζα μπορεί να κοπεί και στη συνέχεια να 

ενσωματωθεί στο έδαφος με την καλλιέργεια ή απλά να παραμείνει στην επιφάνεια ως 

προστατευτικό αχυρόστρωμα μέχρι να αποσυντεθεί (Gliessman, 2000). Εναλλακτικά, μπορεί να 

σκοτωθεί από ζιζανιοκτόνα. Όταν οι καλλιέργειες κάλυψης μετατρέπονται στο έδαφος, 

συμβάλλουν με θρεπτικά συστατικά στην καλλιέργεια των δέντρων, έτσι ώστε να απαιτούνται 

λιγότερα χημικά λιπάσματα. Το ποσό της συνεισφοράς αυτής εξαρτάται από την ποσότητα 

βιομάζας που παρέχεται στο έδαφος. Όταν οι καλλιέργειες κάλυψης μετατρέπονται στο έδαφος 

σε αρχικό στάδιο, η οργανική ύλη που προστίθεται ανοργανοποιείται γρήγορα και η λειτουργία 

μπορεί να θεωρηθεί «χλωρή λίπανση». Εναλλακτικά, όταν οι καλλιέργειες κάλυψης 

μετατρέπονται στο έδαφος σε μεταγενέστερο στάδιο, επικρατεί η επίδραση στην αύξηση της 

. Από την άποψη αυτή, η κάλυψη της καλλιέργειας αποτελεί σημαντική πηγή οργανικής 

ύλης. Η κάλυψη της καλλιέργειας ενισχύει την οργανική ύλη του εδάφους, διεγείρει τη βιολογική 
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Διαφορετικοί τύποι κάλυψης εδάφους 

σε αμπελώνες. Η χλωρή κάλυψη και η 

κάλυψη του εδάφους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την προστασία της 

επιφάνειας του εδάφους, τη μείωση της 

διάβρωσης του εδάφους, τη 

διευκόλυνση της διήθησης του νερού, 

ελαχιστοποίηση της εξάτμισης του 

νερού από το έδαφος, τον μετριασμό 

των ακραίων θερμοκρασιών, υψηλών 

είναι μια άλλη μορφή υποβάθμισης του. Με τη διάβρωση του 

εδάφους, η συμπίεση θεωρείται ως το σοβαρότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλείται 

από τη συμβατική γεωργία. Η συμπίεση προκαλείται κυρίως από την κυκλοφορία μηχανημάτων 

του εδάφους. Τα συμπαγή εδάφη έχουν υψηλότερη πυκνότητα και 

χαμηλότερο πορώδες. Η συμπίεση συμπιέζει κατά προτίμηση μεγάλους πόρους, οι οποίοι είναι 

σημαντικοί για την κίνηση του νερού και του αέρα στο έδαφος, επομένως, η διείσδυση 

. Μία από τις βασικές 

ιδιότητες του εδάφους που επηρεάζονται από την καλλιέργεια είναι η πυκνότητα. Οι 

καλλιέργειες κάλυψης (προστατευτικές καλλιέργειες) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για 

Οι καλλιέργειες κάλυψης είναι φυτά που καλλιεργούνται ειδικά για να αποφευχθεί η 

εγκατάλειψη της επιφάνειας του εδάφους γυμνή ("ζωντανό στρώμα"). Οι καλλιέργειες κάλυψης 

μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της διάβρωσης, της 

αύξησης της οργανικής ύλης, της βελτίωσης της δομής του εδάφους, της σταθεροποίησης του 

ατμοσφαιρικού αζώτου, της ανάκτησης νιτρικών αλάτων, της καλύτερης διαχείρισης του 

Προσεγγίζοντας το τέλος του κύκλου ανάπτυξης (πριν ή αμέσως μετά την ανθοφορία) η 

καλλιέργεια "τερματίζεται". Η προκύπτουσα βιομάζα μπορεί να κοπεί και στη συνέχεια να 

ή απλά να παραμείνει στην επιφάνεια ως 

, 2000). Εναλλακτικά, μπορεί να 

σκοτωθεί από ζιζανιοκτόνα. Όταν οι καλλιέργειες κάλυψης μετατρέπονται στο έδαφος, 

γεια των δέντρων, έτσι ώστε να απαιτούνται 

λιγότερα χημικά λιπάσματα. Το ποσό της συνεισφοράς αυτής εξαρτάται από την ποσότητα 

Όταν οι καλλιέργειες κάλυψης μετατρέπονται στο έδαφος 

σε αρχικό στάδιο, η οργανική ύλη που προστίθεται ανοργανοποιείται γρήγορα και η λειτουργία 

μπορεί να θεωρηθεί «χλωρή λίπανση». Εναλλακτικά, όταν οι καλλιέργειες κάλυψης 

ενέστερο στάδιο, επικρατεί η επίδραση στην αύξηση της 

. Από την άποψη αυτή, η κάλυψη της καλλιέργειας αποτελεί σημαντική πηγή οργανικής 

ύλης. Η κάλυψη της καλλιέργειας ενισχύει την οργανική ύλη του εδάφους, διεγείρει τη βιολογική 
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δραστηριότητα του εδάφους και την ποικιλομορφία του βιοτικού εδάφους, μειώνει τη διάβρωση 

του εδάφους και βελτιώνει τη δομή του εδάφους.

είναι ένα όσπριο, συνεισφέρει βιολογικά σταθερό άζωτο και βελτιώνει σημαντικά τη φέρουσα 

ικανότητα του εδάφους λόγω της διέλευσης των ελκυστήρων και των μηχανημάτων ακόμη και 

όταν το έδαφος είναι μάλλον υγρό. Η κάλυψη με πράσινο μπορεί να επιτευχθεί με σπορά κάθε 

χρόνο, εναλλακτικά μέσω καλλιεργειών με αυτοσπορά ή ακόμα και αφήνοντας την πράσινη 

κάλυψη σε μεγάλο βαθμό να αποτελείται από φυτά ζιζανίων

3.6 Περιορισμένη άροση

Η εντατική άροση του εδάφους συμβάλλει σημαντικά στην απώλεια εδάφους μέσω της 

διάβρωσης (Rodríguez-Lizana et

επιταχύνει την αποσύνθεση της 

(Nieto et al., 2010, Balesdent et 

ποσό των απωλειών της OYE. Οι τεχνικές διαχείρισης του εδάφους που συνδυάζουν περιορισ

στην άροση και την προσθήκη οργανικών υπολειμμάτων θεωρούνται πολύ αποτελεσματικός 

τρόπος βελτίωσης των ιδιοτήτων του εδάφους και μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου με την αποθήκευση άνθρακα με τη μορφή οργανικής ύλης (

2010, Jareki and Lal, 2003). Πράγματι, η μείωση της έντασης της καλλιέργειας του εδάφους και η 

εγκατάλειψη των υπολειμμάτων στην επιφάνεια του εδάφους είναι μια πρωταρχική μέθοδος για 

την αποτελεσματική μείωση της διαταραχής του εδάφους και την προστασία τ

αποσύνθεση. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που πρέπει να αντληθούν από τη μείωση τόσο 

της συχνότητας όσο και της έντασης της άροσης. Πράγματι, η διάβρωση του εδάφους, η απώλεια 

της καλής δομής του εδάφους και η έκπλυση

που συνδέονται αυστηρά με το συμβατικό σχέδιο άροσης, βασισμένα στη συχνή διέλευση των 

μηχανημάτων για τον έλεγχο των ζιζανίων, την ενσωμάτωση λιπασμάτων, ειδικά όταν το έδαφος 

είναι λασπώδες ή αργιλώδες. 

 

3.7 Εφαρμογή κοπριάς και κομπόστ

Η προσθήκη κοπριάς στο έδαφος είναι ένας πρακτικός τρόπος για να αυξηθεί το περιεχόμενο της 

OYE. Τα γαλακτοκομεία και οι μονάδες πάχυνσης παράγουν μεγάλη ποσότητα ζωικών 

αποβλήτων που μετατρέπονται σε χρήσιμο πόρο όταν επιστρέφουν σ

άμεση εφαρμογή ζωϊκής κοπριάς έχει πολλά προβλήματα όπως, για παράδειγμα, οι απώλειες 

αζώτου μέσω της αμμωνιοποίησης και της απορροής νιτρικών αλάτων. Πιο σωστά, απαιτείται 

περίοδος προκαταρκτικής αποσύνθεσης και σταθεροποίησης πριν α

χωράφι, μέσω της ζύμωσης και της κομποστοποίησης.

Υπό ελεγχόμενες συνθήκες, η ακατέργαστη οργανική ύλη (όπως τα κλαδέματα) περνάει μια 

διαδικασία (αερόβιας) αποσύνθεσης και μερικής χουμοποίησης που ονομάζεται 

"κομποστοποίηση". Με αυτόν 

σταθεροποιηθεί σημαντικά. 

Τα υψηλά επίπεδα εφοδιασμού σταθεροποιημένου οργανικού υλικού είναι ζωτικής σημασίας 

για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους λόγω μιας μεγάλης σειράς οφελειών, σε 

συνδυασμό με την αύξηση της 

Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

υς και την ποικιλομορφία του βιοτικού εδάφους, μειώνει τη διάβρωση 

του εδάφους και βελτιώνει τη δομή του εδάφους. Εάν τουλάχιστον ένα από τα είδη καλλιέργειας 

είναι ένα όσπριο, συνεισφέρει βιολογικά σταθερό άζωτο και βελτιώνει σημαντικά τη φέρουσα 

α του εδάφους λόγω της διέλευσης των ελκυστήρων και των μηχανημάτων ακόμη και 

όταν το έδαφος είναι μάλλον υγρό. Η κάλυψη με πράσινο μπορεί να επιτευχθεί με σπορά κάθε 

χρόνο, εναλλακτικά μέσω καλλιεργειών με αυτοσπορά ή ακόμα και αφήνοντας την πράσινη 

η σε μεγάλο βαθμό να αποτελείται από φυτά ζιζανίων. 

Περιορισμένη άροση 

Η εντατική άροση του εδάφους συμβάλλει σημαντικά στην απώλεια εδάφους μέσω της 

et al., 2008, Alvaro-Fuentes et al., 2009). Επιπλέον, η άροση 

ποσύνθεση της OYE ως αποτέλεσμα της διάσπασης των αδρανών του εδάφους 

 al., 2010, Paustian et al., 2000). Η μείωση της άροσης μειώνει το 

. Οι τεχνικές διαχείρισης του εδάφους που συνδυάζουν περιορισ

στην άροση και την προσθήκη οργανικών υπολειμμάτων θεωρούνται πολύ αποτελεσματικός 

τρόπος βελτίωσης των ιδιοτήτων του εδάφους και μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου με την αποθήκευση άνθρακα με τη μορφή οργανικής ύλης (IPPC, 2000, 

Πράγματι, η μείωση της έντασης της καλλιέργειας του εδάφους και η 

εγκατάλειψη των υπολειμμάτων στην επιφάνεια του εδάφους είναι μια πρωταρχική μέθοδος για 

την αποτελεσματική μείωση της διαταραχής του εδάφους και την προστασία της 

αποσύνθεση. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που πρέπει να αντληθούν από τη μείωση τόσο 

της συχνότητας όσο και της έντασης της άροσης. Πράγματι, η διάβρωση του εδάφους, η απώλεια 

της καλής δομής του εδάφους και η έκπλυση θρεπτικών ουσιών είναι τα βασικά προβλήματα 

που συνδέονται αυστηρά με το συμβατικό σχέδιο άροσης, βασισμένα στη συχνή διέλευση των 

μηχανημάτων για τον έλεγχο των ζιζανίων, την ενσωμάτωση λιπασμάτων, ειδικά όταν το έδαφος 

ογή κοπριάς και κομπόστ 

Η προσθήκη κοπριάς στο έδαφος είναι ένας πρακτικός τρόπος για να αυξηθεί το περιεχόμενο της 

. Τα γαλακτοκομεία και οι μονάδες πάχυνσης παράγουν μεγάλη ποσότητα ζωικών 

αποβλήτων που μετατρέπονται σε χρήσιμο πόρο όταν επιστρέφουν στα χωράφια. Ωστόσο, η 

άμεση εφαρμογή ζωϊκής κοπριάς έχει πολλά προβλήματα όπως, για παράδειγμα, οι απώλειες 

αζώτου μέσω της αμμωνιοποίησης και της απορροής νιτρικών αλάτων. Πιο σωστά, απαιτείται 

περίοδος προκαταρκτικής αποσύνθεσης και σταθεροποίησης πριν από την εφαρμογή στο 

χωράφι, μέσω της ζύμωσης και της κομποστοποίησης. 

Υπό ελεγχόμενες συνθήκες, η ακατέργαστη οργανική ύλη (όπως τα κλαδέματα) περνάει μια 

διαδικασία (αερόβιας) αποσύνθεσης και μερικής χουμοποίησης που ονομάζεται 

Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνεται ένα βελτιωτικό υλικό το οποίο έχει 

Τα υψηλά επίπεδα εφοδιασμού σταθεροποιημένου οργανικού υλικού είναι ζωτικής σημασίας 

για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους λόγω μιας μεγάλης σειράς οφελειών, σε 

μό με την αύξηση της OYE. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή κοπριάς και κομπόστ 
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υς και την ποικιλομορφία του βιοτικού εδάφους, μειώνει τη διάβρωση 

Εάν τουλάχιστον ένα από τα είδη καλλιέργειας 

είναι ένα όσπριο, συνεισφέρει βιολογικά σταθερό άζωτο και βελτιώνει σημαντικά τη φέρουσα 

α του εδάφους λόγω της διέλευσης των ελκυστήρων και των μηχανημάτων ακόμη και 

όταν το έδαφος είναι μάλλον υγρό. Η κάλυψη με πράσινο μπορεί να επιτευχθεί με σπορά κάθε 

χρόνο, εναλλακτικά μέσω καλλιεργειών με αυτοσπορά ή ακόμα και αφήνοντας την πράσινη 

Η εντατική άροση του εδάφους συμβάλλει σημαντικά στην απώλεια εδάφους μέσω της 

., 2009). Επιπλέον, η άροση 

ως αποτέλεσμα της διάσπασης των αδρανών του εδάφους 

., 2000). Η μείωση της άροσης μειώνει το 

. Οι τεχνικές διαχείρισης του εδάφους που συνδυάζουν περιορισμό 

στην άροση και την προσθήκη οργανικών υπολειμμάτων θεωρούνται πολύ αποτελεσματικός 

τρόπος βελτίωσης των ιδιοτήτων του εδάφους και μείωσης των εκπομπών αερίων του 

, 2000, Nieto et al. 

Πράγματι, η μείωση της έντασης της καλλιέργειας του εδάφους και η 

εγκατάλειψη των υπολειμμάτων στην επιφάνεια του εδάφους είναι μια πρωταρχική μέθοδος για 

ης OYE από ταχεία 

αποσύνθεση. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που πρέπει να αντληθούν από τη μείωση τόσο 

της συχνότητας όσο και της έντασης της άροσης. Πράγματι, η διάβρωση του εδάφους, η απώλεια 

θρεπτικών ουσιών είναι τα βασικά προβλήματα 

που συνδέονται αυστηρά με το συμβατικό σχέδιο άροσης, βασισμένα στη συχνή διέλευση των 

μηχανημάτων για τον έλεγχο των ζιζανίων, την ενσωμάτωση λιπασμάτων, ειδικά όταν το έδαφος 

Η προσθήκη κοπριάς στο έδαφος είναι ένας πρακτικός τρόπος για να αυξηθεί το περιεχόμενο της 

. Τα γαλακτοκομεία και οι μονάδες πάχυνσης παράγουν μεγάλη ποσότητα ζωικών 

τα χωράφια. Ωστόσο, η 

άμεση εφαρμογή ζωϊκής κοπριάς έχει πολλά προβλήματα όπως, για παράδειγμα, οι απώλειες 

αζώτου μέσω της αμμωνιοποίησης και της απορροής νιτρικών αλάτων. Πιο σωστά, απαιτείται 

πό την εφαρμογή στο 

Υπό ελεγχόμενες συνθήκες, η ακατέργαστη οργανική ύλη (όπως τα κλαδέματα) περνάει μια 

διαδικασία (αερόβιας) αποσύνθεσης και μερικής χουμοποίησης που ονομάζεται 

τον τρόπο, λαμβάνεται ένα βελτιωτικό υλικό το οποίο έχει 

Τα υψηλά επίπεδα εφοδιασμού σταθεροποιημένου οργανικού υλικού είναι ζωτικής σημασίας 

για την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους λόγω μιας μεγάλης σειράς οφελειών, σε 

. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή κοπριάς και κομπόστ 
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συνιστάται ιδιαίτερα για τη ρύθμιση του σχεδίου γονιμότητας του οπωρώνα ή της φυτείας των 

δέντρων, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την προσφορά της οργανικής ύλης (ενδεχομένως 

εναλλακτική της ενσωμάτωσης των κλαδεμάτων στο έδαφος) αλλά μακροπρόθεσμα πηγή 

μακροθρεπτικών ουσιών που προάγει την ανάπτυξη των δένδρων και την παραγωγικότητα των 

καρπών. 
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συνιστάται ιδιαίτερα για τη ρύθμιση του σχεδίου γονιμότητας του οπωρώνα ή της φυτείας των 

δέντρων, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την προσφορά της οργανικής ύλης (ενδεχομένως 

ή της ενσωμάτωσης των κλαδεμάτων στο έδαφος) αλλά μακροπρόθεσμα πηγή 

μακροθρεπτικών ουσιών που προάγει την ανάπτυξη των δένδρων και την παραγωγικότητα των 
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συνιστάται ιδιαίτερα για τη ρύθμιση του σχεδίου γονιμότητας του οπωρώνα ή της φυτείας των 

δέντρων, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την προσφορά της οργανικής ύλης (ενδεχομένως 

ή της ενσωμάτωσης των κλαδεμάτων στο έδαφος) αλλά μακροπρόθεσμα πηγή 

μακροθρεπτικών ουσιών που προάγει την ανάπτυξη των δένδρων και την παραγωγικότητα των 
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για τη διασφάλιση της 

οτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης από uP_running 

Προσδιορίστε την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης 

Κατευθυντήριες γραμμές 

απομάκρυνση των 

επιχειρησιακή προσέγγιση 
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4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

ΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ:

Οι τεχνικές εργασίες για τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο τμήμα (τμήμα 3) σε σχέση με ένα σύνολο 

την ενότητα θα προταθούν οδηγίες για την απομάκρυνση των κλαδεμάτων. Ο στόχος είναι να 

εξασφαλιστεί σταθερή και μακροχρόνια ποιότητα εδάφους και, ταυτόχρονα, να επιτρέπεται η 

αφαίρεση των κλαδεμάτων για ενεργειακή χρή

θεωρηθεί ως μια μεθοδολογία για την επίτευξη ενός βέλτιστου συνδυασμού μεταξύ των δύο 

εναλλακτικών επιλογών, "κλάδεμα για ενέργεια" και / ή "κλάδεμα στο έδαφος" αντίστοιχα.

 

4.1 Συστάσεις από το 

βιωσιμότητας του εδάφους

Οι συστάσεις σχετικά με την απομάκρυνση των κλαδεμάτων και την αντιστάθμιση της 

γονιμότητας του εδάφους έχουν ήδη παρασχεθεί σε ένα προηγούμενο έργο της ΕΕ (

2016a). Καταγράφηκαν πέντε σημαντικές κρίσιμες συν

1. Μια καλή δομή του εδάφους και ένα υψηλό επίπεδο 

βέλτιστη ικανότητα κατακράτησης νερού και τη διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών στις 

καλλιέργειες δέντρων. Ειδικοί δείκτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η 

πυκνότητα του εδάφους. 

2. Αποτρέψτε τις απώλειες θρεπτικών ουσιών με βαθιά αποστράγγιση των υδάτων, ιδιαίτερα 

λαμβάνοντας υπόψη την απόπλυση με νιτρικά άλατα προκαλώντας ευτροφισμό των 

ρευμάτων νερού και των υπογείων υδάτων. 

απόπλυση νιτρικών αλάτων. 

3. Αποφύγετε τη διάβρωση του εδάφους λόγω της απορροής των επιφανειακών υδάτων 

προκαλώντας απώλειες λεπτών σωματιδίων εδάφους και 

απώλειες εδάφους πρέπει να θεωρηθούν ως δείκτης)

4. Περιορίστε δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, με ιδιαίτερη 

προσοχή στο CO2, το N2O και το 

5. Ιδιαίτερα σημαντικές τοπικές εδαφικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως ο

κίνδυνοι κορεσμού του εδάφους σε νερό, δημιουργία αλατότητας, συμπύκνωση και σκληρό 

και αδιαπέραστο έδαφος, χημικοί ή φυσικοί περιορισμοί (όπως ακραία 

χαμηλή αγωγιμότητα νερού κλπ., όπως παρουσιάζονται με διάφορους και ειδικούς δείκτες)

Στο πλαίσιο του έργου Europruning

με συγκεκριμένη αναφορά στις προαναφερθείσες συνθήκες εδάφους και στους δείκτες και 

εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα κλαδέματα μπορούν να απομακρυνθούν από το έδαφος εάν 

υπάρχουν άλλες πηγές άνθρακα (όπως χόρτα κάλυψης ή οργανικά βελτιωτικά του εδάφους) και 

η εξαγωγή θρεπτικών συστατικών αντισταθμίζεται από την παροχή θρεπτικών ουσιών (μέσω της 

λίπανσης). 

Ωστόσο, μπορούν να εντοπιστούν ορισμένα μειονεκτήματα. Πολύ σχηματικ
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ: ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι τεχνικές εργασίες για τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο τμήμα (τμήμα 3) σε σχέση με ένα σύνολο πιθανών κριτηρίων διαχείρισης. Σε αυτή 

την ενότητα θα προταθούν οδηγίες για την απομάκρυνση των κλαδεμάτων. Ο στόχος είναι να 

εξασφαλιστεί σταθερή και μακροχρόνια ποιότητα εδάφους και, ταυτόχρονα, να επιτρέπεται η 

αφαίρεση των κλαδεμάτων για ενεργειακή χρήση. Αυτό το σύνολο κριτηρίων θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως μια μεθοδολογία για την επίτευξη ενός βέλτιστου συνδυασμού μεταξύ των δύο 

εναλλακτικών επιλογών, "κλάδεμα για ενέργεια" και / ή "κλάδεμα στο έδαφος" αντίστοιχα.

Συστάσεις από το EuroPruning για τη διασφάλιση της 

βιωσιμότητας του εδάφους 

Οι συστάσεις σχετικά με την απομάκρυνση των κλαδεμάτων και την αντιστάθμιση της 

γονιμότητας του εδάφους έχουν ήδη παρασχεθεί σε ένα προηγούμενο έργο της ΕΕ (

). Καταγράφηκαν πέντε σημαντικές κρίσιμες συνθήκες εδάφους: 

Μια καλή δομή του εδάφους και ένα υψηλό επίπεδο OYE είναι συνθήκες που παρέχουν τη 

βέλτιστη ικανότητα κατακράτησης νερού και τη διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών στις 

καλλιέργειες δέντρων. Ειδικοί δείκτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η 

Αποτρέψτε τις απώλειες θρεπτικών ουσιών με βαθιά αποστράγγιση των υδάτων, ιδιαίτερα 

λαμβάνοντας υπόψη την απόπλυση με νιτρικά άλατα προκαλώντας ευτροφισμό των 

ρευμάτων νερού και των υπογείων υδάτων. Ειδικοί δείκτες: ισορροπία θρεπτικών ουσιών και 

 

Αποφύγετε τη διάβρωση του εδάφους λόγω της απορροής των επιφανειακών υδάτων 

προκαλώντας απώλειες λεπτών σωματιδίων εδάφους και OYE στο επιφανειακό έδαφος (οι 

απώλειες εδάφους πρέπει να θεωρηθούν ως δείκτης). 

εριορίστε δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, με ιδιαίτερη 

και το CH4 (οι τελευταίοι αυτοί πρέπει να θεωρηθούν ως δείκτες)

Ιδιαίτερα σημαντικές τοπικές εδαφικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως ο

κίνδυνοι κορεσμού του εδάφους σε νερό, δημιουργία αλατότητας, συμπύκνωση και σκληρό 

και αδιαπέραστο έδαφος, χημικοί ή φυσικοί περιορισμοί (όπως ακραία pH

χαμηλή αγωγιμότητα νερού κλπ., όπως παρουσιάζονται με διάφορους και ειδικούς δείκτες)

Europruning εντοπίστηκαν οι συνέπειες της απομάκρυνσης

με συγκεκριμένη αναφορά στις προαναφερθείσες συνθήκες εδάφους και στους δείκτες και 

εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα κλαδέματα μπορούν να απομακρυνθούν από το έδαφος εάν 

άλλες πηγές άνθρακα (όπως χόρτα κάλυψης ή οργανικά βελτιωτικά του εδάφους) και 

η εξαγωγή θρεπτικών συστατικών αντισταθμίζεται από την παροχή θρεπτικών ουσιών (μέσω της 

Ωστόσο, μπορούν να εντοπιστούν ορισμένα μειονεκτήματα. Πολύ σχηματικά: 
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ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Οι τεχνικές εργασίες για τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους παρουσιάστηκαν στο 

πιθανών κριτηρίων διαχείρισης. Σε αυτή 

την ενότητα θα προταθούν οδηγίες για την απομάκρυνση των κλαδεμάτων. Ο στόχος είναι να 

εξασφαλιστεί σταθερή και μακροχρόνια ποιότητα εδάφους και, ταυτόχρονα, να επιτρέπεται η 

ση. Αυτό το σύνολο κριτηρίων θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως μια μεθοδολογία για την επίτευξη ενός βέλτιστου συνδυασμού μεταξύ των δύο 

εναλλακτικών επιλογών, "κλάδεμα για ενέργεια" και / ή "κλάδεμα στο έδαφος" αντίστοιχα.. 

σφάλιση της 

Οι συστάσεις σχετικά με την απομάκρυνση των κλαδεμάτων και την αντιστάθμιση της 

γονιμότητας του εδάφους έχουν ήδη παρασχεθεί σε ένα προηγούμενο έργο της ΕΕ (EuroPruning 

είναι συνθήκες που παρέχουν τη 

βέλτιστη ικανότητα κατακράτησης νερού και τη διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών στις 

καλλιέργειες δέντρων. Ειδικοί δείκτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η SOC και η 

Αποτρέψτε τις απώλειες θρεπτικών ουσιών με βαθιά αποστράγγιση των υδάτων, ιδιαίτερα 

λαμβάνοντας υπόψη την απόπλυση με νιτρικά άλατα προκαλώντας ευτροφισμό των 

θρεπτικών ουσιών και 

Αποφύγετε τη διάβρωση του εδάφους λόγω της απορροής των επιφανειακών υδάτων 

στο επιφανειακό έδαφος (οι 

εριορίστε δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, με ιδιαίτερη 

(οι τελευταίοι αυτοί πρέπει να θεωρηθούν ως δείκτες). 

Ιδιαίτερα σημαντικές τοπικές εδαφικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως οι 

κίνδυνοι κορεσμού του εδάφους σε νερό, δημιουργία αλατότητας, συμπύκνωση και σκληρό 

pH, αλκαλικότητα, 

χαμηλή αγωγιμότητα νερού κλπ., όπως παρουσιάζονται με διάφορους και ειδικούς δείκτες). 

απομάκρυνσης κλαδεμάτων 

με συγκεκριμένη αναφορά στις προαναφερθείσες συνθήκες εδάφους και στους δείκτες και 

εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα κλαδέματα μπορούν να απομακρυνθούν από το έδαφος εάν 

άλλες πηγές άνθρακα (όπως χόρτα κάλυψης ή οργανικά βελτιωτικά του εδάφους) και 

η εξαγωγή θρεπτικών συστατικών αντισταθμίζεται από την παροχή θρεπτικών ουσιών (μέσω της 



 

 

 

 

Διαχείριση των κλαδεμάτων σε οπωρώνες: Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

Τα κλαδέματα δεν πρέπει να απομακρύνονται

• Δεν υπάρχει φυτοκάλυψη > 80

α) η δομή του εδάφους είναι αδύναμη και τείνει στην συμπύκνωση / πρόσχωση/ απορροή 

επιφάνειας ή 

β) οι οπωρώνες είναι επιρρεπείς σε διάβρωση και δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα 

προστασίας από τη διάβρωση 

c) Το επιφανειακό στρώμα του εδάφους τείνει να έχει κατακράτηση νερού/ ανοξικές 

συνθήκες  

• Δεν υπάρχει φυτοκάλυψη 

περιεκτικότητα άνθρακα στο έδαφος.

Εάν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις α) έως γ), το κυρίαρχο πρόβλημα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως εξής: 

− Εάν (α) ή (β), τότε τα κλαδέματα πρέπει να τεμαχιστούν και να χρησιμοποιηθούν ως 

φυτοκάλυψη. 

− Εάν (γ), τότε τα κλαδέματα θα πρέπει να τεμαχιστούν και να ενσωματωθούν στο 

έδαφος. 

Αυτή η γενική συμβουλή μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τα τοπικά περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά. Επιπλέον, συνιστάται να εξετάζονται προσεκτικά οι επιπτώσεις τ

παραγόντων: 

Οι οπωρώνες χωρίς φυτική κάλυψη μεταξύ των δένδρων μπορεί να είναι επιρρεπείς σε βαριά 

διάβρωση σε κεκλιμένο πεδίο. Θα πρέπει να τηρείται η ισορροπία θρεπτικών ουσιών μεταξύ της 

προσφοράς λιπασμάτων και της απορρόφησης θρεπτικών ουσιών από τα δέντρα. Η 

αποτελεσματική άρδευση των οπωρώνων απαιτεί μια ισορροπία μεταξύ του νερού που 

εφαρμόζεται και του αποστραγγισμένου νερού για να αποφευχθεί η συσσώρευση αλατότητας 

στο έδαφος ("απαίτηση έκπλυσης").

Τα περισσότερα από τα προβλήματα γονιμότητας / αειφορίας του 

λυθούν με την εφαρμογή των υπαρχόντων εργαλείων και τεχνικών διαχείρισης. Φαίνεται ότι τα 

προβλήματα αυτά δεν συνδέονται πρωτίστως με την απομάκρυνση των κλαδεμάτων από τους 

οπωρώνες. Μελετώντας προσεκτικά αυτές τις συστάσεις, η 

μπορεί να προταθεί ως μια συνηθισμένη λειτουργία. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τις αναλύσεις του 

4.2 Η προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης από 

Οι συστάσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου 

εξαιρετικό σύνολο επιχειρησιακών συμβουλών και ένα ενδιαφέρον σημείο εκκίνησης για να 

προχωρήσουμε λίγο περισσότερο.

Υπάρχουν διαθέσιμα ολοκληρωμένα πλαίσια για την εκτίμηση της επίδρασ

πρακτικών στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος του εδάφους και, ενδεχομένως, των κακών 

υπηρεσιών (Ferrarini et al., 2017, 

ολοκληρωμένος δείκτης ποιότητας του εδάφους θα πρέπει ν

Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

απομακρύνονται από το χωράφι εάν: 

> 80 % μεταξύ των δέντρων (ανάμεσα στις γραμμές) 

η δομή του εδάφους είναι αδύναμη και τείνει στην συμπύκνωση / πρόσχωση/ απορροή 

οι οπωρώνες είναι επιρρεπείς σε διάβρωση και δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα 

προστασίας από τη διάβρωση ή 

Το επιφανειακό στρώμα του εδάφους τείνει να έχει κατακράτηση νερού/ ανοξικές 

 με > 15 t ha
-1

 y
-1

 νωπής βιομάζας (3 t ha
-1

άνθρακα στο έδαφος. 

Εάν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις α) έως γ), το κυρίαρχο πρόβλημα πρέπει να 

Εάν (α) ή (β), τότε τα κλαδέματα πρέπει να τεμαχιστούν και να χρησιμοποιηθούν ως 

Εάν (γ), τότε τα κλαδέματα θα πρέπει να τεμαχιστούν και να ενσωματωθούν στο 

Αυτή η γενική συμβουλή μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τα τοπικά περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά. Επιπλέον, συνιστάται να εξετάζονται προσεκτικά οι επιπτώσεις τ

Οι οπωρώνες χωρίς φυτική κάλυψη μεταξύ των δένδρων μπορεί να είναι επιρρεπείς σε βαριά 

διάβρωση σε κεκλιμένο πεδίο. Θα πρέπει να τηρείται η ισορροπία θρεπτικών ουσιών μεταξύ της 

προσφοράς λιπασμάτων και της απορρόφησης θρεπτικών ουσιών από τα δέντρα. Η 

τελεσματική άρδευση των οπωρώνων απαιτεί μια ισορροπία μεταξύ του νερού που 

εφαρμόζεται και του αποστραγγισμένου νερού για να αποφευχθεί η συσσώρευση αλατότητας 

στο έδαφος ("απαίτηση έκπλυσης"). 

Τα περισσότερα από τα προβλήματα γονιμότητας / αειφορίας του εδάφους θα μπορούσαν να 

λυθούν με την εφαρμογή των υπαρχόντων εργαλείων και τεχνικών διαχείρισης. Φαίνεται ότι τα 

προβλήματα αυτά δεν συνδέονται πρωτίστως με την απομάκρυνση των κλαδεμάτων από τους 

οπωρώνες. Μελετώντας προσεκτικά αυτές τις συστάσεις, η ενεργειακή χρήση των κλαδεμάτων 

ί ως μια συνηθισμένη λειτουργία. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από τις αναλύσεις του EuroPruning και τις πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις

προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης από uP

εις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του έργου EuroPruning

εξαιρετικό σύνολο επιχειρησιακών συμβουλών και ένα ενδιαφέρον σημείο εκκίνησης για να 

προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. 

Υπάρχουν διαθέσιμα ολοκληρωμένα πλαίσια για την εκτίμηση της επίδρασης των γεωργικών 

πρακτικών στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος του εδάφους και, ενδεχομένως, των κακών 

., 2017, Barot κ.ά., 2017, Clothier κ.ά., 2011, Dominati

ολοκληρωμένος δείκτης ποιότητας του εδάφους θα πρέπει να βασίζεται στην επιλογή των 
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ανάμεσα στις γραμμές) και 

η δομή του εδάφους είναι αδύναμη και τείνει στην συμπύκνωση / πρόσχωση/ απορροή 

οι οπωρώνες είναι επιρρεπείς σε διάβρωση και δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα 

Το επιφανειακό στρώμα του εδάφους τείνει να έχει κατακράτηση νερού/ ανοξικές 

1
 y

-1
) και χαμηλή 

Εάν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις α) έως γ), το κυρίαρχο πρόβλημα πρέπει να 

Εάν (α) ή (β), τότε τα κλαδέματα πρέπει να τεμαχιστούν και να χρησιμοποιηθούν ως 

Εάν (γ), τότε τα κλαδέματα θα πρέπει να τεμαχιστούν και να ενσωματωθούν στο 

Αυτή η γενική συμβουλή μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τα τοπικά περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά. Επιπλέον, συνιστάται να εξετάζονται προσεκτικά οι επιπτώσεις των ακόλουθων 

Οι οπωρώνες χωρίς φυτική κάλυψη μεταξύ των δένδρων μπορεί να είναι επιρρεπείς σε βαριά 

διάβρωση σε κεκλιμένο πεδίο. Θα πρέπει να τηρείται η ισορροπία θρεπτικών ουσιών μεταξύ της 

προσφοράς λιπασμάτων και της απορρόφησης θρεπτικών ουσιών από τα δέντρα. Η 

τελεσματική άρδευση των οπωρώνων απαιτεί μια ισορροπία μεταξύ του νερού που 

εφαρμόζεται και του αποστραγγισμένου νερού για να αποφευχθεί η συσσώρευση αλατότητας 

εδάφους θα μπορούσαν να 

λυθούν με την εφαρμογή των υπαρχόντων εργαλείων και τεχνικών διαχείρισης. Φαίνεται ότι τα 

προβλήματα αυτά δεν συνδέονται πρωτίστως με την απομάκρυνση των κλαδεμάτων από τους 

ργειακή χρήση των κλαδεμάτων 

ί ως μια συνηθισμένη λειτουργία. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα που 

και τις πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις 

uP_running 

EuroPruning αποτελούν ένα 

εξαιρετικό σύνολο επιχειρησιακών συμβουλών και ένα ενδιαφέρον σημείο εκκίνησης για να 

ης των γεωργικών 

πρακτικών στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος του εδάφους και, ενδεχομένως, των κακών 

Dominati et al., 2014). Ο 

α βασίζεται στην επιλογή των 
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ευαίσθητων στη διαχείριση δεικτών εδάφους που είναι ειδικά για τις τρεις συνιστώσες της 

υγείας του εδάφους: φυσική, χημική και βιολογική (Clothier et al., 2011, Moebius

2016 · Schindelbeck κ.ά., 2008). 

Ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι πολύ πιο περιορισμένος και επικεντρώνεται στην εκπόνηση 

ενός εύχρηστου συστήματος αξιολόγησης (μπορεί να λεχθεί ένα είδος σύντομης "λίστας 

ελέγχου") προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες εδάφους προσδιορίζοντας 

ένα ελάχιστο σύνολο των εγγενών χαρακτηριστικών του εδάφους, καθώς και των κλιματικών 

συνθηκών. Σύμφωνα με την επιθεωρούμενη κατάσταση του εδάφους και μέσω δεικτών που 

σχετίζονται με τα βασικά χαρακτηριστικά του εδάφους, είναι δυνατό να αντληθεί μια συνολική 

εκτίμηση σχετικά με τη διαχείριση του εδάφους που πρέπει να εφαρμοστεί και το επακόλουθο 

κλάδεμα (να απομακρυνθεί ή να διατηρηθεί στο χωράφι).

Η προτεινόμενη μεθοδολογία διαρθρώνεται σε τρία διαδοχικά βήματα (βλ. Σχήμα 5.1), 

συμπεριλαμβανομένης της επιλογής δε

εδάφους και της κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης και επιλογής των ορθών λειτουργιών 

διαχείρισης και της συνακόλουθης εφαρμογής. Ακολουθεί η διαδικασία των τριών βημάτων που 

αποτυπώνεται σχηματικά. 

 

Βήμα 1. Αξιολόγηση της κατάστασης του εδάφους μέσω της ανίχνευσης μόνο τεσσάρων 

γενικών δεικτών. (Πίνακας

Βήμα 2. Καθορισμός στρατηγικών διαχείρισης του εδάφους που θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους (και 

τη διατήρηση του περιεχομένου της 

αξιολόγησης του εδάφους

Βήμα 3. Εφαρμογή των τεχνικών επιλογών ή προδιαγραφών, σύμφωνα με την επιλεγμένη 

στρατηγική διαχείρισης, που πρέπει να ακολουθηθεί για τη διατήρηση της 

ποιότητας του εδάφους, χρησιμοποιώντας τα κλαδέματα για ενεργειακούς σκοπούς

(Πίνακας 4.3). 
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ευαίσθητων στη διαχείριση δεικτών εδάφους που είναι ειδικά για τις τρεις συνιστώσες της 

υγείας του εδάφους: φυσική, χημική και βιολογική (Clothier et al., 2011, Moebius

 

τής της έκθεσης είναι πολύ πιο περιορισμένος και επικεντρώνεται στην εκπόνηση 

ενός εύχρηστου συστήματος αξιολόγησης (μπορεί να λεχθεί ένα είδος σύντομης "λίστας 

ελέγχου") προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες εδάφους προσδιορίζοντας 

χιστο σύνολο των εγγενών χαρακτηριστικών του εδάφους, καθώς και των κλιματικών 

συνθηκών. Σύμφωνα με την επιθεωρούμενη κατάσταση του εδάφους και μέσω δεικτών που 

σχετίζονται με τα βασικά χαρακτηριστικά του εδάφους, είναι δυνατό να αντληθεί μια συνολική 

μηση σχετικά με τη διαχείριση του εδάφους που πρέπει να εφαρμοστεί και το επακόλουθο 

κλάδεμα (να απομακρυνθεί ή να διατηρηθεί στο χωράφι). 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία διαρθρώνεται σε τρία διαδοχικά βήματα (βλ. Σχήμα 5.1), 

συμπεριλαμβανομένης της επιλογής δείκτη, αξιολόγησης της κατάστασης και της επιλογής του 

εδάφους και της κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης και επιλογής των ορθών λειτουργιών 

διαχείρισης και της συνακόλουθης εφαρμογής. Ακολουθεί η διαδικασία των τριών βημάτων που 

Αξιολόγηση της κατάστασης του εδάφους μέσω της ανίχνευσης μόνο τεσσάρων 

Πίνακας 4.1). 

Καθορισμός στρατηγικών διαχείρισης του εδάφους που θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους (και 

τη διατήρηση του περιεχομένου της OYE) ως αποτέλεσμα της προηγούμενης 

αξιολόγησης του εδάφους (Πίνακας 4.2). 

Εφαρμογή των τεχνικών επιλογών ή προδιαγραφών, σύμφωνα με την επιλεγμένη 

στρατηγική διαχείρισης, που πρέπει να ακολουθηθεί για τη διατήρηση της 

ποιότητας του εδάφους, χρησιμοποιώντας τα κλαδέματα για ενεργειακούς σκοπούς
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ευαίσθητων στη διαχείριση δεικτών εδάφους που είναι ειδικά για τις τρεις συνιστώσες της 

υγείας του εδάφους: φυσική, χημική και βιολογική (Clothier et al., 2011, Moebius-Clune et al., 

τής της έκθεσης είναι πολύ πιο περιορισμένος και επικεντρώνεται στην εκπόνηση 

ενός εύχρηστου συστήματος αξιολόγησης (μπορεί να λεχθεί ένα είδος σύντομης "λίστας 

ελέγχου") προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες εδάφους προσδιορίζοντας 

χιστο σύνολο των εγγενών χαρακτηριστικών του εδάφους, καθώς και των κλιματικών 

συνθηκών. Σύμφωνα με την επιθεωρούμενη κατάσταση του εδάφους και μέσω δεικτών που 

σχετίζονται με τα βασικά χαρακτηριστικά του εδάφους, είναι δυνατό να αντληθεί μια συνολική 

μηση σχετικά με τη διαχείριση του εδάφους που πρέπει να εφαρμοστεί και το επακόλουθο 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία διαρθρώνεται σε τρία διαδοχικά βήματα (βλ. Σχήμα 5.1), 

ίκτη, αξιολόγησης της κατάστασης και της επιλογής του 

εδάφους και της κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης και επιλογής των ορθών λειτουργιών 

διαχείρισης και της συνακόλουθης εφαρμογής. Ακολουθεί η διαδικασία των τριών βημάτων που 

Αξιολόγηση της κατάστασης του εδάφους μέσω της ανίχνευσης μόνο τεσσάρων 

Καθορισμός στρατηγικών διαχείρισης του εδάφους που θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους (και 

) ως αποτέλεσμα της προηγούμενης 

Εφαρμογή των τεχνικών επιλογών ή προδιαγραφών, σύμφωνα με την επιλεγμένη 

στρατηγική διαχείρισης, που πρέπει να ακολουθηθεί για τη διατήρηση της 

ποιότητας του εδάφους, χρησιμοποιώντας τα κλαδέματα για ενεργειακούς σκοπούς 
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Σχήμα 4.1 Διάγραμμα ροής της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των βιώσιμων 

συνθηκών εδάφους για την απομάκρυνση των κλαδεμάτων από το χωράφι. Η 

διαδικασία αξιολόγησης αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια: α) συνθήκες 

εδάφους, β) στρατηγικές διαχείρ

 

4.3 Αξιολόγηση των συνθηκών

Το πρώτο βήμα θα πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση των συνθηκών του εδάφους που 

εντοπίζονται λαμβάνοντας υπόψη ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποτελείται από 

τέσσερις μόνο δείκτες ποιότητα

περιεχόμενο της OYE, η υφή του εδάφους, η κλίση του εδάφους και οι κλιματικές συνθήκες.

α) Περιεκτικότητα σε οργανική ύλη (

βάρους του εδάφους. Θεωρητικά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνο οι σταθερές και οι 

χουμοποιημένες ενώσεις, όπου η περιεκτικότητα σε άνθρακα κυμαίνεται από 52

σχέση με την OYE. Ο συμβατικός παράγοντας γι

εδάφους (SOC) σε οργανική ύλη του εδάφους (

υπόθεση ότι το οργανικό υλικό του εδάφους περιέχει ακριβώς 58% άνθρακα. Ως μέση, πολύ 

γενική, ένδειξη, το φτωχό έδαφος σε 

είναι το έδαφος με OYE 

μεγαλύτερη από 2,5%. Για να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτό το είδος αξιολόγησης, θα πρέπει 

να θεωρηθεί ότι η υφή του εδάφους επηρεάζει σημ

σταδιακά μειώνεται στο βαθμό που η υφή του εδάφους αντιπροσωπεύεται περισσότερο 
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Διάγραμμα ροής της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των βιώσιμων 

συνθηκών εδάφους για την απομάκρυνση των κλαδεμάτων από το χωράφι. Η 

διαδικασία αξιολόγησης αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια: α) συνθήκες 

εδάφους, β) στρατηγικές διαχείρισης, γ) επιλογές διαχείρισης 

συνθηκών εδάφους  

Το πρώτο βήμα θα πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση των συνθηκών του εδάφους που 

εντοπίζονται λαμβάνοντας υπόψη ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποτελείται από 

τέσσερις μόνο δείκτες ποιότητας εδάφους. Έχουν εξεταστεί οι ακόλουθοι δείκτες: το 

, η υφή του εδάφους, η κλίση του εδάφους και οι κλιματικές συνθήκες.

α) Περιεκτικότητα σε οργανική ύλη (OYE) του εδάφους, εκφραζόμενη ως ποσοστό του ξηρού 

βάρους του εδάφους. Θεωρητικά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνο οι σταθερές και οι 

χουμοποιημένες ενώσεις, όπου η περιεκτικότητα σε άνθρακα κυμαίνεται από 52

. Ο συμβατικός παράγοντας για τη μετατροπή του οργανικού άνθρακα του 

) σε οργανική ύλη του εδάφους (OYE) είναι ίσος με 1.724, με βάση την 

υπόθεση ότι το οργανικό υλικό του εδάφους περιέχει ακριβώς 58% άνθρακα. Ως μέση, πολύ 

γενική, ένδειξη, το φτωχό έδαφος σε OYE είναι εκείνο με τιμή μικρότερη από 1,5%. Μέτριο 

 μεταξύ 1,5-2,5%. Τέλος, καλά  είναι τα εδάφη με τιμή 

μεγαλύτερη από 2,5%. Για να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτό το είδος αξιολόγησης, θα πρέπει 

να θεωρηθεί ότι η υφή του εδάφους επηρεάζει σημαντικά την περιεκτικότητα της 

σταδιακά μειώνεται στο βαθμό που η υφή του εδάφους αντιπροσωπεύεται περισσότερο 
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Διάγραμμα ροής της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των βιώσιμων 

συνθηκών εδάφους για την απομάκρυνση των κλαδεμάτων από το χωράφι. Η 

διαδικασία αξιολόγησης αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια: α) συνθήκες 

Το πρώτο βήμα θα πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση των συνθηκών του εδάφους που 

εντοπίζονται λαμβάνοντας υπόψη ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποτελείται από 

ς εδάφους. Έχουν εξεταστεί οι ακόλουθοι δείκτες: το 

, η υφή του εδάφους, η κλίση του εδάφους και οι κλιματικές συνθήκες.. 

) του εδάφους, εκφραζόμενη ως ποσοστό του ξηρού 

βάρους του εδάφους. Θεωρητικά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνο οι σταθερές και οι 

χουμοποιημένες ενώσεις, όπου η περιεκτικότητα σε άνθρακα κυμαίνεται από 52-58% σε 

α τη μετατροπή του οργανικού άνθρακα του 

) είναι ίσος με 1.724, με βάση την 

υπόθεση ότι το οργανικό υλικό του εδάφους περιέχει ακριβώς 58% άνθρακα. Ως μέση, πολύ 

είνο με τιμή μικρότερη από 1,5%. Μέτριο 

2,5%. Τέλος, καλά  είναι τα εδάφη με τιμή OYE 

μεγαλύτερη από 2,5%. Για να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτό το είδος αξιολόγησης, θα πρέπει 

αντικά την περιεκτικότητα της OYE που 

σταδιακά μειώνεται στο βαθμό που η υφή του εδάφους αντιπροσωπεύεται περισσότερο 
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από άμμο παρά από πηλό (Πίνακας 4.1). Στο σχήμα 4.2 παρουσιάζεται ένας χάρτης της 

περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα της επιφάνειας του ε

β) Η υφή του εδάφους ή η ποσοστιαία διάσπαση των στοιχειωδών σωματιδίων του εδάφους 

στις τρεις διαστατικές τάξεις πηλού, λάσπης και άμμου. Η υφή του εδάφους (μαζί με τη 

δομή) συσχετίζεται έντονα με την ικανότητα συγκράτησης νερού του εδ

διαπερατότητα του νερού και την αγωγιμότητα, τον αερισμό, την συμπύκνωση και τη 

μηχανική κατεργασία. Όλες αυτές οι ιδιότητες επηρεάζουν σημαντικά τη δυναμική της 

και τον κύκλο εργασιών της. Πολύ ελαφριά υφή εδάφους (υψηλότερο κλάσμα άμμου) εί

επιρρεπή στην ανοργανοποίηση της 

αργίλου) μπορεί να είναι πολύ σκληρά και δύσκολα να καλλιεργηθούν και να είναι επιρρεπή 

στην κατακράτηση νερού. Οι καλύτερες συνθήκες καταγράφονται όταν υπάρχουν αργιλώδ

εδάφη. Τα ασβεστολιθικά εδάφη (ασβεστόλιθος> 10%) έχουν γενικά πολύ βασικό 

7,9) και χαμηλότερη τιμή OYE

OYE είναι γενικά υψηλότερη

γ) Η κλίση του εδάφους (εκφρασμένη ως ποσοστό). Εάν η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη 

από 5%, το έδαφος μπορεί να θεωρηθεί επίπεδο ή μέτρια επίπεδο. Εάν η γωνία κλίσης είναι 

μεταξύ 5 και 20%, η κλίση του εδάφους είναι σημαντική. Τέλος, η κλίση είναι ισχυρή 

κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 20%. Όσο υψηλότερη είναι η κλίση του εδάφους 

τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους σε περίπτωση ισχυρών βροχών, 

ο ρυθμός απορροής ύδατος είναι εντατικός και η διείσδυση νερού στο έδαφος είναι 

περιορισμένη. Λόγω της διάβρωσης, το χώμα μαζί με τις απώλειες της 

να είναι πολύ σημαντικές. 

δ) Οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να χαρακτηριστούν με την εφαρμογή του 

ετήσιου δείκτη ξηρασίας του 

περιεκτικότητα σε νερό στο έδαφος και η διαθεσιμότητα νερού για την ανάπτυξη των φυτών. 

Ο τύπος De Martonne είναι ο ακόλουθος: 

(μετρούμενη σε mm) λαμβάνοντας επί

που παρέχεται στις καλλιέργειες δένδρων και 

(μετρούμενη σε ° C). Ο δείκτης ξηρασίας που είναι μια κλιματική μεταβλητή αναφέρεται στη 

μέση τιμή μιας επαρκώς μακράς χρονικής περ

τουλάχιστον τριάντα ετών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (Σχήμα 

5.3). Ο δείκτης ξηρασίας συσχετίζεται αυστηρά με τον ρυθμό ανοργανοποίησης της 

καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η μικρότ

αποσύνθεση της OYE, απαιτώντας έτσι υψηλότερες ετήσιες εισροές της 

Πίνακας 4.1 Περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ύλη (

του ξηρού βάρους του εδάφους και σε σχέση με τις κύριες 

εδάφους 

Περιεκτικότη

τα 

Αμμώδη Εδάφη 
(1)

 

Αργιλώδη Εδάφη

της OYE ≥ < 

Πολύ χαμηλή 0.80 

Χαμηλή 0.80 1.40 

Μέτρια 1.40 2.00 

Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

από άμμο παρά από πηλό (Πίνακας 4.1). Στο σχήμα 4.2 παρουσιάζεται ένας χάρτης της 

περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα της επιφάνειας του εδάφους στην Ευρώπη

Η υφή του εδάφους ή η ποσοστιαία διάσπαση των στοιχειωδών σωματιδίων του εδάφους 

στις τρεις διαστατικές τάξεις πηλού, λάσπης και άμμου. Η υφή του εδάφους (μαζί με τη 

δομή) συσχετίζεται έντονα με την ικανότητα συγκράτησης νερού του εδ

διαπερατότητα του νερού και την αγωγιμότητα, τον αερισμό, την συμπύκνωση και τη 

μηχανική κατεργασία. Όλες αυτές οι ιδιότητες επηρεάζουν σημαντικά τη δυναμική της 

και τον κύκλο εργασιών της. Πολύ ελαφριά υφή εδάφους (υψηλότερο κλάσμα άμμου) εί

επιρρεπή στην ανοργανοποίηση της OYE , ενώ τα εδάφη με βαριά υφή (υψηλότερο κλάσμα 

αργίλου) μπορεί να είναι πολύ σκληρά και δύσκολα να καλλιεργηθούν και να είναι επιρρεπή 

στην κατακράτηση νερού. Οι καλύτερες συνθήκες καταγράφονται όταν υπάρχουν αργιλώδ

εδάφη. Τα ασβεστολιθικά εδάφη (ασβεστόλιθος> 10%) έχουν γενικά πολύ βασικό 

OYE, ενώ όταν το pH είναι αρκετά χαμηλό (6,1-

είναι γενικά υψηλότερη. 

Η κλίση του εδάφους (εκφρασμένη ως ποσοστό). Εάν η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη 

από 5%, το έδαφος μπορεί να θεωρηθεί επίπεδο ή μέτρια επίπεδο. Εάν η γωνία κλίσης είναι 

μεταξύ 5 και 20%, η κλίση του εδάφους είναι σημαντική. Τέλος, η κλίση είναι ισχυρή 

κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 20%. Όσο υψηλότερη είναι η κλίση του εδάφους 

τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους σε περίπτωση ισχυρών βροχών, 

ο ρυθμός απορροής ύδατος είναι εντατικός και η διείσδυση νερού στο έδαφος είναι 

ριορισμένη. Λόγω της διάβρωσης, το χώμα μαζί με τις απώλειες της OYE

 

Οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να χαρακτηριστούν με την εφαρμογή του 

ετήσιου δείκτη ξηρασίας του De Martonne, όταν το κύριο ενδιαφέρον είναι να εκτιμηθεί η 

περιεκτικότητα σε νερό στο έδαφος και η διαθεσιμότητα νερού για την ανάπτυξη των φυτών. 

είναι ο ακόλουθος: P / (T + 10); όπου P είναι η ετήσια βροχόπτωση 

) λαμβάνοντας επίσης υπόψη την συνολική ποσότητα νερού άρδευσης 

που παρέχεται στις καλλιέργειες δένδρων και T είναι η μέση ετήσια θερμοκρασία 

). Ο δείκτης ξηρασίας που είναι μια κλιματική μεταβλητή αναφέρεται στη 

μέση τιμή μιας επαρκώς μακράς χρονικής περιόδου για στατιστικά αντιπροσωπευτικό χρόνο, 

τουλάχιστον τριάντα ετών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (Σχήμα 

5.3). Ο δείκτης ξηρασίας συσχετίζεται αυστηρά με τον ρυθμό ανοργανοποίησης της 

καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η μικρότερη διαθεσιμότητα ύδατος προάγουν την 

, απαιτώντας έτσι υψηλότερες ετήσιες εισροές της OYE

Περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ύλη (OYE), εκφραζόμενη ως ποσοστό 

του ξηρού βάρους του εδάφους και σε σχέση με τις κύριες κατηγορίες υφής του 

Αργιλώδη Εδάφη 
(2)

 

Πηλώδη και Τυρφώδη 

Εδάφη 
(3)

 

≥ < ≥ < 

1.00 1.20 

1.00 1.80 1.20 2.20 

1.80 2.50 2.20 3.00 1
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από άμμο παρά από πηλό (Πίνακας 4.1). Στο σχήμα 4.2 παρουσιάζεται ένας χάρτης της 

δάφους στην Ευρώπη. 

Η υφή του εδάφους ή η ποσοστιαία διάσπαση των στοιχειωδών σωματιδίων του εδάφους 

στις τρεις διαστατικές τάξεις πηλού, λάσπης και άμμου. Η υφή του εδάφους (μαζί με τη 

δομή) συσχετίζεται έντονα με την ικανότητα συγκράτησης νερού του εδάφους, τη 

διαπερατότητα του νερού και την αγωγιμότητα, τον αερισμό, την συμπύκνωση και τη 

μηχανική κατεργασία. Όλες αυτές οι ιδιότητες επηρεάζουν σημαντικά τη δυναμική της OYE 

και τον κύκλο εργασιών της. Πολύ ελαφριά υφή εδάφους (υψηλότερο κλάσμα άμμου) είναι 

, ενώ τα εδάφη με βαριά υφή (υψηλότερο κλάσμα 

αργίλου) μπορεί να είναι πολύ σκληρά και δύσκολα να καλλιεργηθούν και να είναι επιρρεπή 

στην κατακράτηση νερού. Οι καλύτερες συνθήκες καταγράφονται όταν υπάρχουν αργιλώδη 

εδάφη. Τα ασβεστολιθικά εδάφη (ασβεστόλιθος> 10%) έχουν γενικά πολύ βασικό pH (7,4-

-6,5), η ποσότητα 

Η κλίση του εδάφους (εκφρασμένη ως ποσοστό). Εάν η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη 

από 5%, το έδαφος μπορεί να θεωρηθεί επίπεδο ή μέτρια επίπεδο. Εάν η γωνία κλίσης είναι 

μεταξύ 5 και 20%, η κλίση του εδάφους είναι σημαντική. Τέλος, η κλίση είναι ισχυρή εάν η 

κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 20%. Όσο υψηλότερη είναι η κλίση του εδάφους 

τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους σε περίπτωση ισχυρών βροχών, 

ο ρυθμός απορροής ύδατος είναι εντατικός και η διείσδυση νερού στο έδαφος είναι 

OYE θα μπορούσαν 

Οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες μπορούν να χαρακτηριστούν με την εφαρμογή του 

, όταν το κύριο ενδιαφέρον είναι να εκτιμηθεί η 

περιεκτικότητα σε νερό στο έδαφος και η διαθεσιμότητα νερού για την ανάπτυξη των φυτών. 

είναι η ετήσια βροχόπτωση 

σης υπόψη την συνολική ποσότητα νερού άρδευσης 

είναι η μέση ετήσια θερμοκρασία 

). Ο δείκτης ξηρασίας που είναι μια κλιματική μεταβλητή αναφέρεται στη 

ιόδου για στατιστικά αντιπροσωπευτικό χρόνο, 

τουλάχιστον τριάντα ετών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (Σχήμα 

5.3). Ο δείκτης ξηρασίας συσχετίζεται αυστηρά με τον ρυθμό ανοργανοποίησης της OYE, 

ερη διαθεσιμότητα ύδατος προάγουν την 

OYE. 

), εκφραζόμενη ως ποσοστό 

κατηγορίες υφής του 

Κατευθυντήριες 

Γραμμές 

≥ < 

1.00 

1.50 

1.50 2.50 
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Υψηλή 2.00 

(1) Αμμώδη εδάφη = άμμος, πηλώδης

(2) Αργιλώδη εδάφη = πηλώδες, ιλυοπηλώδες

(3) Πηλώδη και Τυρφώδη εδάφη

ιλυώδες. 

 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που αποδίδεται σε κάθε δείκτη εδάφους, τρεις πιθανές 

βαθμολογίες μπορούν να αποδοθούν: 1, 2 ή 3, αντίστοιχα. Μια αυξανόμενη βαθμολογία 

προσδιορίζει καλύτερα χαρακτηριστικά ποιότητας εδάφους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στον Πίνακα 4.2. 

Η τελική βαθμολογία είναι η μέση βαθμολογία που προκύπτει από τα τέσσερα μεμονωμένα 

αποτελέσματα που αποδίδονται σε κάθε δείκτη εδάφους. Για παράδειγμα: SOC = 3; Υφή = 3; 

Εδαφική κλίση = 2; Κλιματική κατάσταση = 1; Μέσος όρος βαθμολογ

2,25. Η υπολογιζόμενη μέση βαθμολογία αντιστοιχεί στο "Κίτρινο φως" σχετικά με τη χρήση των 

κλαδεμάτων (όπως αναφέρεται στον Πίνακα 3) που απαιτεί μια συγκεκριμένη στρατηγική 

διαχείρισης, η οποία να είναι διαθέσιμη σε έναν γεωργ

Πίνακας 4.2 Δείκτες ποιότητας εδάφους που εξετάζονται στη διαδικασία αξιολόγησης του 

εδάφους 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ OYE  

(%) 

3 > 3.0 

2 1.5 - 3.0 

1 < 1.5 

* Ο ετήσιος δείκτης ξηρασίας του 

4.4 Προσδιορίστε την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης

Το δεύτερο βήμα θα πρέπει να επιτρέπει τον 

διαχείρισης του εδάφους μόλις επιτευχθεί ο τελικός βαθμός κατάστασης του εδάφους (

4.3). 
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2.50 3.00 2

πηλώδης άμμος; αμμοπηλώδες έδαφος. 

ιλυοπηλώδες έδαφος, αργιλοπηλώδες, αμμοαργιλοπηλώδες

εδάφη = αργιλώδες, ιλυοαργιλώδες, ιλυοαργιλοπηλώδες

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που αποδίδεται σε κάθε δείκτη εδάφους, τρεις πιθανές 

βαθμολογίες μπορούν να αποδοθούν: 1, 2 ή 3, αντίστοιχα. Μια αυξανόμενη βαθμολογία 

προσδιορίζει καλύτερα χαρακτηριστικά ποιότητας εδάφους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

Η τελική βαθμολογία είναι η μέση βαθμολογία που προκύπτει από τα τέσσερα μεμονωμένα 

αποτελέσματα που αποδίδονται σε κάθε δείκτη εδάφους. Για παράδειγμα: SOC = 3; Υφή = 3; 

Εδαφική κλίση = 2; Κλιματική κατάσταση = 1; Μέσος όρος βαθμολογίας = (3 + 3 + 2 + 1) / 4 = 

2,25. Η υπολογιζόμενη μέση βαθμολογία αντιστοιχεί στο "Κίτρινο φως" σχετικά με τη χρήση των 

κλαδεμάτων (όπως αναφέρεται στον Πίνακα 3) που απαιτεί μια συγκεκριμένη στρατηγική 

διαχείρισης, η οποία να είναι διαθέσιμη σε έναν γεωργό. 

Δείκτες ποιότητας εδάφους που εξετάζονται στη διαδικασία αξιολόγησης του 

ΥΦΗ 

(%) 

ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΛΙΣΗ 

(%) 

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ 10-30; 

και ΙΛΥΩΔΕΣ < 50; 

και ΑΜΜΩΔΕΣ < 

50 

< 5 

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ 10-30; 

And ΙΛΥΩΔΕΣ > 50; 

ή ΑΜΜΩΔΕΣ > 50 

5 - 20 

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ < 10 

ή 

ΑΡΓΙΛΩΔΕΣ > 30 

> 20 

Ο ετήσιος δείκτης ξηρασίας του De Martonne 

Προσδιορίστε την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης

Το δεύτερο βήμα θα πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό της κατάλληλης στρατηγικής 

διαχείρισης του εδάφους μόλις επιτευχθεί ο τελικός βαθμός κατάστασης του εδάφους (
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2.50 

αμμοαργιλοπηλώδες. 

ιλυοαργιλοπηλώδες, αργιλοαμώδες, 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που αποδίδεται σε κάθε δείκτη εδάφους, τρεις πιθανές 

βαθμολογίες μπορούν να αποδοθούν: 1, 2 ή 3, αντίστοιχα. Μια αυξανόμενη βαθμολογία 

προσδιορίζει καλύτερα χαρακτηριστικά ποιότητας εδάφους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

Η τελική βαθμολογία είναι η μέση βαθμολογία που προκύπτει από τα τέσσερα μεμονωμένα 

αποτελέσματα που αποδίδονται σε κάθε δείκτη εδάφους. Για παράδειγμα: SOC = 3; Υφή = 3; 

ίας = (3 + 3 + 2 + 1) / 4 = 

2,25. Η υπολογιζόμενη μέση βαθμολογία αντιστοιχεί στο "Κίτρινο φως" σχετικά με τη χρήση των 

κλαδεμάτων (όπως αναφέρεται στον Πίνακα 3) που απαιτεί μια συγκεκριμένη στρατηγική 

Δείκτες ποιότητας εδάφους που εξετάζονται στη διαδικασία αξιολόγησης του 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ* 

> 30 

20 - 30 

< 20 

Προσδιορίστε την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης 

προσδιορισμό της κατάλληλης στρατηγικής 

διαχείρισης του εδάφους μόλις επιτευχθεί ο τελικός βαθμός κατάστασης του εδάφους (Πίνακας 



 

 

 

 

Διαχείριση των κλαδεμάτων σε οπωρώνες: Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

Πίνακας 4.3 Στρατηγικές διαχείρισης εδάφους σύμφωνα με τη μέση βαθμολογία που αποδίδεται 

στις συνθήκες του εδάφους.

ΜΕΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Βαθμ

ολογί

α 

> 2.5 

"Πράσινο Φως

Οι συνθήκες του εδάφους είναι καλές ή και βέλτιστες.

⇒ Πλήρης δυνατότητα απομάκρυνσης των κλαδεμάτων από το έδαφος.

⇒ Δεν απαιτούνται ειδικές προσαρμογές.

⇒ Θα πρέπει να εφαρμοστούν 

εδάφους.

Βαθμ

ολογί

α 

≤ 2.5 

> 1.5 

“Κίτρινο Φως”

Οι συνθήκες του εδάφους δεν είναι βέλτιστες αλλά εξακολουθούν να είναι 

καλές, σίγουρα όχι κρίσιμες

⇒ Τα κλαδέματα μπορούν να απομακρυνθούν από το έδαφος

⇒ Απαιτείται 

⇒ Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα μείγμα (τουλάχιστον) τριών επιλογών 

"αύξησης της ποιότητας" και άλλων δύο επιλογών "ποιότητας 

συντήρησης"

 

 

Βαθμολογία 

≤ 1.5 

“Κόκκινο Φως

Οι συνθήκες του εδάφους είναι κακές ή πολύ 

⇒ Δεν υπάρχουν δυνατότητες απομάκρυνσης των κλαδεμάτων από το 

έδαφος

⇒ Απαιτείται μια ισχυρή αναπροσαρμογή των πρακτικών διαχείρισης του 

εδάφους

⇒ Πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύνολο επιλογών "αύξησης της ποιότητας".

 
 

Οι μονάδες βαθμολόγησης που 

α) η μέση βαθμολογία είναι μεγαλύτερη από2.

βέλτιστες. Ένα "πράσινο φως" είναι ενεργοποιημένο. Σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη η πλήρης 

δυνατότητα απομάκρυνσης των κλαδεμάτων από το έδαφος, αντιμετωπίζοντας τη χρήση 

τους για ενεργειακούς σκοπούς. Επομένως, δε

περαιτέρω βελτίωση της τρέχουσας διαχείρισης του εδάφους, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν ήδη εφαρμοστεί τουλάχιστον οι επιλογές συντήρησης της 

β) η μέση βαθμολογία είναι μεταξύ 1

αλλά εξακολουθούν να είναι καλές, σίγουρα όχι κρίσιμες. Ένα "Κίτρινο φως" είναι 

ενεργοποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι τα κλαδέματα μπορούν να απομακρυνθούν από το 

έδαφος και να απευθυνθούν σε ενεργειακούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι 

εφαρμόζονται ειδικές επιλογές διαχείρισης ("πολλαπλή συμμόρφωση"). Αυτές οι 

προβλεπόμενες λειτουργίες είναι ένας συνδυασμός τουλάχιστον τριών επιλογών "αύξησης 

ποιότητας" και δύο "ποιοτικής συντήρησης".

γ) η μέση βαθμολογία είναι μικρότερη από

κακές. Ένα "κόκκινο φως" είναι ενεργοποιημένο. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες να 

αφαιρεθούν τα κλαδέματα από το έδαφος και να αντιμετωπιστεί η χρήση τους για 

ενεργειακούς σκοπούς. Εναλλακτικά, απαιτείται μια βαθιά αναπροσαρμογή των τρεχουσών 
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Στρατηγικές διαχείρισης εδάφους σύμφωνα με τη μέση βαθμολογία που αποδίδεται 

στις συνθήκες του εδάφους. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Πράσινο Φως" 

Οι συνθήκες του εδάφους είναι καλές ή και βέλτιστες. 

Πλήρης δυνατότητα απομάκρυνσης των κλαδεμάτων από το έδαφος.

Δεν απαιτούνται ειδικές προσαρμογές. 

Θα πρέπει να εφαρμοστούν επιλογές συντήρησης της ποιότητας του 

εδάφους. 

” 

Οι συνθήκες του εδάφους δεν είναι βέλτιστες αλλά εξακολουθούν να είναι 

ίγουρα όχι κρίσιμες. 

Τα κλαδέματα μπορούν να απομακρυνθούν από το έδαφος

Απαιτείται ειδική στρατηγική διαχείρισης εδάφους. 

Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα μείγμα (τουλάχιστον) τριών επιλογών 

"αύξησης της ποιότητας" και άλλων δύο επιλογών "ποιότητας 

συντήρησης". 

Κόκκινο Φως” 

Οι συνθήκες του εδάφους είναι κακές ή πολύ κακές. 

Δεν υπάρχουν δυνατότητες απομάκρυνσης των κλαδεμάτων από το 

έδαφος. 

Απαιτείται μια ισχυρή αναπροσαρμογή των πρακτικών διαχείρισης του 

εδάφους. 

Πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύνολο επιλογών "αύξησης της ποιότητας".

λαμβάνονται ερμηνεύονται ως ακολούθως: 

αθμολογία είναι μεγαλύτερη από2.5, οι συνθήκες του εδάφους είναι καλές ή και 

βέλτιστες. Ένα "πράσινο φως" είναι ενεργοποιημένο. Σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη η πλήρης 

δυνατότητα απομάκρυνσης των κλαδεμάτων από το έδαφος, αντιμετωπίζοντας τη χρήση 

τους για ενεργειακούς σκοπούς. Επομένως, δεν απαιτείται αυστηρή προσαρμογή για την 

περαιτέρω βελτίωση της τρέχουσας διαχείρισης του εδάφους, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν ήδη εφαρμοστεί τουλάχιστον οι επιλογές συντήρησης της OYE 

η μέση βαθμολογία είναι μεταξύ 1.5 – 2.5, οι συνθήκες του εδάφους δεν είναι βέλτιστες, 

αλλά εξακολουθούν να είναι καλές, σίγουρα όχι κρίσιμες. Ένα "Κίτρινο φως" είναι 

ενεργοποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι τα κλαδέματα μπορούν να απομακρυνθούν από το 

έδαφος και να απευθυνθούν σε ενεργειακούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι 

όζονται ειδικές επιλογές διαχείρισης ("πολλαπλή συμμόρφωση"). Αυτές οι 

προβλεπόμενες λειτουργίες είναι ένας συνδυασμός τουλάχιστον τριών επιλογών "αύξησης 

ποιότητας" και δύο "ποιοτικής συντήρησης". 

η μέση βαθμολογία είναι μικρότερη από 1.5, οι συνθήκες του εδάφους είναι

Ένα "κόκκινο φως" είναι ενεργοποιημένο. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες να 

αφαιρεθούν τα κλαδέματα από το έδαφος και να αντιμετωπιστεί η χρήση τους για 

ενεργειακούς σκοπούς. Εναλλακτικά, απαιτείται μια βαθιά αναπροσαρμογή των τρεχουσών 
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Στρατηγικές διαχείρισης εδάφους σύμφωνα με τη μέση βαθμολογία που αποδίδεται 

Πλήρης δυνατότητα απομάκρυνσης των κλαδεμάτων από το έδαφος. 

επιλογές συντήρησης της ποιότητας του 

Οι συνθήκες του εδάφους δεν είναι βέλτιστες αλλά εξακολουθούν να είναι 

Τα κλαδέματα μπορούν να απομακρυνθούν από το έδαφος. 

Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα μείγμα (τουλάχιστον) τριών επιλογών 

"αύξησης της ποιότητας" και άλλων δύο επιλογών "ποιότητας 

Δεν υπάρχουν δυνατότητες απομάκρυνσης των κλαδεμάτων από το 

Απαιτείται μια ισχυρή αναπροσαρμογή των πρακτικών διαχείρισης του 

Πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύνολο επιλογών "αύξησης της ποιότητας". 

, οι συνθήκες του εδάφους είναι καλές ή και 

βέλτιστες. Ένα "πράσινο φως" είναι ενεργοποιημένο. Σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη η πλήρης 

δυνατότητα απομάκρυνσης των κλαδεμάτων από το έδαφος, αντιμετωπίζοντας τη χρήση 

ν απαιτείται αυστηρή προσαρμογή για την 

περαιτέρω βελτίωση της τρέχουσας διαχείρισης του εδάφους, υπό την προϋπόθεση ότι 

ν είναι βέλτιστες, 

αλλά εξακολουθούν να είναι καλές, σίγουρα όχι κρίσιμες. Ένα "Κίτρινο φως" είναι 

ενεργοποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι τα κλαδέματα μπορούν να απομακρυνθούν από το 

έδαφος και να απευθυνθούν σε ενεργειακούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι 

όζονται ειδικές επιλογές διαχείρισης ("πολλαπλή συμμόρφωση"). Αυτές οι 

προβλεπόμενες λειτουργίες είναι ένας συνδυασμός τουλάχιστον τριών επιλογών "αύξησης 

είναι κακές ή πολύ 

Ένα "κόκκινο φως" είναι ενεργοποιημένο. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες να 

αφαιρεθούν τα κλαδέματα από το έδαφος και να αντιμετωπιστεί η χρήση τους για 

ενεργειακούς σκοπούς. Εναλλακτικά, απαιτείται μια βαθιά αναπροσαρμογή των τρεχουσών 
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πρακτικών διαχείρισης, προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες εδάφους όσον 

αφορά το περιεχόμενο της OYE. Συνεπώς, οι συνθήκες του εδάφους πρέπει να ενισχυθούν 

δραστικά με την εφαρμογή ενός συνόλου επιλογών "βελτίωσης της ποιότητας". Αυτό πρέπει 

να είναι το μόνο ενδεδειγμένο και υποχρεωτικό σύνολο επιλογών, εάν τα κλαδέματα πρέπει 

να αφαιρεθούν από το έδαφος. Επομένως εφαρμόζεται ένα καθεστώς αναγεννητικής 

διαχείρισης στο έδαφος (βλ. "Στρατηγική για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους" στον 

Πίνακα 4.4). 

Επιπλέον, οι ακόλουθες εκτιμήσεις πρέπει να είναι σαφείς και εμφανείς

• Ανεξάρτητα από τις αρχικές συνθήκες του εδάφους, μια στρατηγική «μείωσης της ποιότητας 

του εδάφους» δεν είναι μια διαθέσιμη επιλογή και επομένως πρέπει να αποφευχθεί, ακόμη 

και αν τα υπολείμματα κλαδέματος δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τον οπωρώνα 

(αναφέρεται ως η «αρχή της προφύλαξης»).

Αντιστρόφως, ανεξάρτητα από τις πιθανές αρχικές συνθήκες εδάφους, η στρατηγική «αύξησης 

της ποιότητας» θα πρέπει να ενθαρρύνεται στην εφαρμογή της από όλους τ

και αν είναι η απόφαση για τα κλαδέματα, είτε αν παραμείνουν είτε αν απομακρυνθούν από το 

πεδίο (η αρχή της "καλύτερης επιλογής" στην προκειμένη περίπτωση).

4.5 Εφαρμόστε τις οδηγίες διαχείρησης

Η διαχείριση του εδάφους από τους γεωργούς θα 

επιλογών ικανών να προστατεύσουν και να διατηρήσουν την ποιότητα του εδάφους και τις 

οικολογικές υπηρεσίες μαζί με την ικανότητα παροχής πόρων για την ανάπτυξη και την 

παραγωγικότητα των φυτών. Από αυτή την άποψη

με πράσινο και οι μηχανικές διεργασίες του εδάφους θεωρούνται οι κύριες επιρροές στις 

επιλογές διαχείρισης. 

Μετά την αξιολόγηση του μέσου όρου των τεσσάρων δεικτών ποιότητας εδάφους, οι γεωργοί θα 

πρέπει να εξετάσουν μια σειρά στρατηγικών συντήρησης ή βελτίωσης του εδάφους ώστε να 

διασφαλίσουν ότι η απομάκρυνση των κλαδιών δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα του 

εδάφους και τη γονιμότητά του μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, οι επιλογές είναι οι 

ακόλουθες (βλ. Πίνακα 4.4): 

• Εάν η μέση βαθμολογία είναι

στρατηγική συντήρησης. 

• Εάν η μέση βαθμολογία είναι 

εφαρμογή μιας σειράς καλών πρακτικών στη διαχείριση του εδάφους. Αυτές οι πρακτικές 

στοχεύουν στην αύξηση της ποιότητας του εδάφους ώστε να καταστεί δυνατή η 

απομάκρυνση των κλαδεμάτων από το χωράφι. Ο γεωργός συμφωνεί

πρακτικές διαχείρισης του εδάφους σύμφωνα με τον ακόλουθο συνδυασμό: 

o Τουλάχιστον 3 μέτρα για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους (στρατηγική 

"αύξησης της ποιότητας").

o Δεν υπερβαίνουν τα 2 μέτρα για τη διατήρηση της 

(στρατηγική "διατήρηση ποιότητας").

• Εάν η μέση βαθμολογία είναι 

δυσμενείς, η αφαίρεση των κλαδεμάτων για ενεργειακή χρήση σύμφωνα με τις συνήθεις 
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είρισης, προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες εδάφους όσον 

αφορά το περιεχόμενο της OYE. Συνεπώς, οι συνθήκες του εδάφους πρέπει να ενισχυθούν 

δραστικά με την εφαρμογή ενός συνόλου επιλογών "βελτίωσης της ποιότητας". Αυτό πρέπει 

ενδεδειγμένο και υποχρεωτικό σύνολο επιλογών, εάν τα κλαδέματα πρέπει 

να αφαιρεθούν από το έδαφος. Επομένως εφαρμόζεται ένα καθεστώς αναγεννητικής 

διαχείρισης στο έδαφος (βλ. "Στρατηγική για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους" στον 

, οι ακόλουθες εκτιμήσεις πρέπει να είναι σαφείς και εμφανείς: 

Ανεξάρτητα από τις αρχικές συνθήκες του εδάφους, μια στρατηγική «μείωσης της ποιότητας 

του εδάφους» δεν είναι μια διαθέσιμη επιλογή και επομένως πρέπει να αποφευχθεί, ακόμη 

α κλαδέματος δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τον οπωρώνα 

(αναφέρεται ως η «αρχή της προφύλαξης»). 

Αντιστρόφως, ανεξάρτητα από τις πιθανές αρχικές συνθήκες εδάφους, η στρατηγική «αύξησης 

της ποιότητας» θα πρέπει να ενθαρρύνεται στην εφαρμογή της από όλους τους αγρότες, όποια 

και αν είναι η απόφαση για τα κλαδέματα, είτε αν παραμείνουν είτε αν απομακρυνθούν από το 

πεδίο (η αρχή της "καλύτερης επιλογής" στην προκειμένη περίπτωση). 

Εφαρμόστε τις οδηγίες διαχείρησης 

Η διαχείριση του εδάφους από τους γεωργούς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια σειρά τεχνικών 

επιλογών ικανών να προστατεύσουν και να διατηρήσουν την ποιότητα του εδάφους και τις 

οικολογικές υπηρεσίες μαζί με την ικανότητα παροχής πόρων για την ανάπτυξη και την 

Από αυτή την άποψη, η οργανική λίπανση, η κάλυψη του εδάφους 

με πράσινο και οι μηχανικές διεργασίες του εδάφους θεωρούνται οι κύριες επιρροές στις 

Μετά την αξιολόγηση του μέσου όρου των τεσσάρων δεικτών ποιότητας εδάφους, οι γεωργοί θα 

ουν μια σειρά στρατηγικών συντήρησης ή βελτίωσης του εδάφους ώστε να 

διασφαλίσουν ότι η απομάκρυνση των κλαδιών δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα του 

εδάφους και τη γονιμότητά του μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, οι επιλογές είναι οι 

είναι > 2.5: δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες εκτός από μια 

η μέση βαθμολογία είναι μεταξύ 1.5 και 2.5: οι γεωργοί πρέπει να διασφαλίσουν την 

εφαρμογή μιας σειράς καλών πρακτικών στη διαχείριση του εδάφους. Αυτές οι πρακτικές 

στοχεύουν στην αύξηση της ποιότητας του εδάφους ώστε να καταστεί δυνατή η 

απομάκρυνση των κλαδεμάτων από το χωράφι. Ο γεωργός συμφωνεί να υιοθετήσει ορθές 

πρακτικές διαχείρισης του εδάφους σύμφωνα με τον ακόλουθο συνδυασμό: 

Τουλάχιστον 3 μέτρα για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους (στρατηγική 

"αύξησης της ποιότητας"). 

Δεν υπερβαίνουν τα 2 μέτρα για τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους 

(στρατηγική "διατήρηση ποιότητας"). 

η μέση βαθμολογία είναι < 1.5: δεδομένου ότι οι εδαφικές συνθήκες είναι πολύ 

δυσμενείς, η αφαίρεση των κλαδεμάτων για ενεργειακή χρήση σύμφωνα με τις συνήθεις 

33 Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή 

είρισης, προκειμένου να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες εδάφους όσον 

αφορά το περιεχόμενο της OYE. Συνεπώς, οι συνθήκες του εδάφους πρέπει να ενισχυθούν 

δραστικά με την εφαρμογή ενός συνόλου επιλογών "βελτίωσης της ποιότητας". Αυτό πρέπει 

ενδεδειγμένο και υποχρεωτικό σύνολο επιλογών, εάν τα κλαδέματα πρέπει 

να αφαιρεθούν από το έδαφος. Επομένως εφαρμόζεται ένα καθεστώς αναγεννητικής 

διαχείρισης στο έδαφος (βλ. "Στρατηγική για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους" στον 

Ανεξάρτητα από τις αρχικές συνθήκες του εδάφους, μια στρατηγική «μείωσης της ποιότητας 

του εδάφους» δεν είναι μια διαθέσιμη επιλογή και επομένως πρέπει να αποφευχθεί, ακόμη 

α κλαδέματος δεν πρόκειται να αποσυρθούν από τον οπωρώνα 

Αντιστρόφως, ανεξάρτητα από τις πιθανές αρχικές συνθήκες εδάφους, η στρατηγική «αύξησης 

ους αγρότες, όποια 

και αν είναι η απόφαση για τα κλαδέματα, είτε αν παραμείνουν είτε αν απομακρυνθούν από το 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια σειρά τεχνικών 

επιλογών ικανών να προστατεύσουν και να διατηρήσουν την ποιότητα του εδάφους και τις 

οικολογικές υπηρεσίες μαζί με την ικανότητα παροχής πόρων για την ανάπτυξη και την 

, η οργανική λίπανση, η κάλυψη του εδάφους 

με πράσινο και οι μηχανικές διεργασίες του εδάφους θεωρούνται οι κύριες επιρροές στις 

Μετά την αξιολόγηση του μέσου όρου των τεσσάρων δεικτών ποιότητας εδάφους, οι γεωργοί θα 

ουν μια σειρά στρατηγικών συντήρησης ή βελτίωσης του εδάφους ώστε να 

διασφαλίσουν ότι η απομάκρυνση των κλαδιών δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα του 

εδάφους και τη γονιμότητά του μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, οι επιλογές είναι οι 

δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες εκτός από μια 

οι γεωργοί πρέπει να διασφαλίσουν την 

εφαρμογή μιας σειράς καλών πρακτικών στη διαχείριση του εδάφους. Αυτές οι πρακτικές 

στοχεύουν στην αύξηση της ποιότητας του εδάφους ώστε να καταστεί δυνατή η 

να υιοθετήσει ορθές 

πρακτικές διαχείρισης του εδάφους σύμφωνα με τον ακόλουθο συνδυασμό: (Πίνακας 4.4) 

Τουλάχιστον 3 μέτρα για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους (στρατηγική 

ποιότητας του εδάφους 

δεδομένου ότι οι εδαφικές συνθήκες είναι πολύ 

δυσμενείς, η αφαίρεση των κλαδεμάτων για ενεργειακή χρήση σύμφωνα με τις συνήθεις 
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πρακτικές διαχείρισης του εδάφους δ

βιωσιμότητας του εδάφους. Από προεπιλογή, τα κλαδέματα μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο 

ως πηγή άνθρακα που θα προστεθεί στο έδαφος και θα πρέπει να συνιστάται στους αγρότες 

να χρησιμοποιούν τα κλαδέματα ως εισ

μπορούσαν να προωθηθούν μόνο στην περίπτωση που οι αγρότες θα εφαρμόσουν δραστικά 

τις ακόλουθες ορθές πρακτικές:

o Όλα τα διαθέσιμα 5 μέτρα για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους (στρατηγική 

"αύξησης της ποιότητας").

Μια σύνοψη των γεωργικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την αύξηση της ποιότητας του 

εδάφους και τις στρατηγικές συντήρησης αναφέρονται στον 

 

Πίνακας 4.4 Στρατηγικές διαχείρισης εδάφους σύμφωνα με διάφορες τεχνικές επιλογές.
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Το τελευταίο μέρος αυτού του τμήματος περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις για την 

διάφορες τεχνικές επιλογές για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης διαχείρισης των εδαφών από τους 

αγρότες των οποίων τα χωράφια θα πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά την πο

εδάφους και το περιεχόμενο της 

Η προμήθεια πλήρως ώριμης και λιπασματοποιημένης οργανικής ύλης (ζωικής ή φυτικής 

προέλευσης) είναι ο παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την πρόσληψη άνθρακα στο έδαφος και 

την ισορροπία της OYE. Επομένως, αυτή η 

αποτελεσματική για την καθιέρωση μιας φάσης γρήγορης και προοδευτικής αύξησης της 

περιεκτικότητας σε OYE.. 

Η κάλυψη του εδάφους από ένα αυτοφυές ή σπαρμένο χόρτο (Εικόνα 5.2) έχει δύο 

διαφορετικούς τρόπους για να ασκήσει την προστατευτική δράση του εδάφους: το ένα 

Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

πρακτικές διαχείρισης του εδάφους δεν είναι σύμφωνη με το στόχο της διατήρησης της 

βιωσιμότητας του εδάφους. Από προεπιλογή, τα κλαδέματα μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο 

ως πηγή άνθρακα που θα προστεθεί στο έδαφος και θα πρέπει να συνιστάται στους αγρότες 

να χρησιμοποιούν τα κλαδέματα ως εισροή άνθρακα. Τα κλαδέματα για την ενέργεια θα 

μπορούσαν να προωθηθούν μόνο στην περίπτωση που οι αγρότες θα εφαρμόσουν δραστικά 

τις ακόλουθες ορθές πρακτικές: 

Όλα τα διαθέσιμα 5 μέτρα για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους (στρατηγική 

τας"). 

Μια σύνοψη των γεωργικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την αύξηση της ποιότητας του 

εδάφους και τις στρατηγικές συντήρησης αναφέρονται στον Πίνακα 4.4. 

Στρατηγικές διαχείρισης εδάφους σύμφωνα με διάφορες τεχνικές επιλογές.
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Το τελευταίο μέρος αυτού του τμήματος περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις για την OYE

διάφορες τεχνικές επιλογές για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης διαχείρισης των εδαφών από τους 

αγρότες των οποίων τα χωράφια θα πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά την πο

εδάφους και το περιεχόμενο της OYE. 

Η προμήθεια πλήρως ώριμης και λιπασματοποιημένης οργανικής ύλης (ζωικής ή φυτικής 

προέλευσης) είναι ο παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την πρόσληψη άνθρακα στο έδαφος και 

. Επομένως, αυτή η γεωργική δραστηριότητα είναι γενικά πολύ 

αποτελεσματική για την καθιέρωση μιας φάσης γρήγορης και προοδευτικής αύξησης της 

Η κάλυψη του εδάφους από ένα αυτοφυές ή σπαρμένο χόρτο (Εικόνα 5.2) έχει δύο 

διαφορετικούς τρόπους για να ασκήσει την προστατευτική δράση του εδάφους: το ένα 
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εν είναι σύμφωνη με το στόχο της διατήρησης της 

βιωσιμότητας του εδάφους. Από προεπιλογή, τα κλαδέματα μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο 

ως πηγή άνθρακα που θα προστεθεί στο έδαφος και θα πρέπει να συνιστάται στους αγρότες 

ροή άνθρακα. Τα κλαδέματα για την ενέργεια θα 

μπορούσαν να προωθηθούν μόνο στην περίπτωση που οι αγρότες θα εφαρμόσουν δραστικά 

Όλα τα διαθέσιμα 5 μέτρα για την αύξηση της ποιότητας του εδάφους (στρατηγική 

Μια σύνοψη των γεωργικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την αύξηση της ποιότητας του 

Στρατηγικές διαχείρισης εδάφους σύμφωνα με διάφορες τεχνικές επιλογές. 
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OYE σχετικά με τις 

διάφορες τεχνικές επιλογές για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης διαχείρισης των εδαφών από τους 

αγρότες των οποίων τα χωράφια θα πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά την ποιότητα του 

Η προμήθεια πλήρως ώριμης και λιπασματοποιημένης οργανικής ύλης (ζωικής ή φυτικής 

προέλευσης) είναι ο παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την πρόσληψη άνθρακα στο έδαφος και 

γεωργική δραστηριότητα είναι γενικά πολύ 

αποτελεσματική για την καθιέρωση μιας φάσης γρήγορης και προοδευτικής αύξησης της 

Η κάλυψη του εδάφους από ένα αυτοφυές ή σπαρμένο χόρτο (Εικόνα 5.2) έχει δύο 

διαφορετικούς τρόπους για να ασκήσει την προστατευτική δράση του εδάφους: το ένα 



 

 

 

 

Διαχείριση των κλαδεμάτων σε οπωρώνες: Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

σχετίζεται με το «διάστημα» (το κλάσμα του εδάφους που καλύπτεται στην πραγματικότητα) και 

το άλλο σχετίζεται με το «χρόνο» (το τμήμα του έτους κατά το οποίο υπάρχει και είναι ενεργό το 

κάλυμμα του εδάφους). Όσο υψηλότερο είναι το κλάσμα της καλυμμένης επιφάνειας, τόσο στο 

διάστημα όσο και στο χρόνο, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για το έδαφος. Οι 

μικροκλιματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ένα καλυμμένο έδαφος είναι πολύ θετικές για τη 

μείωση της εξατμισοδιαπνοής, τη διατήρηση του νερού του εδάφους, την αύξηση της διήθησης 

του νερού αποφεύγοντας την επιφανειακή απορροή και τη διάβρωση του εδάφους, την

άμβλυνση των ακραίων θερμοκρασιών (και των μεγίστων και των ελάχιστων τιμών), την 

προώθηση των βακτηριακών και μυκορριζικών δραστηριοτήτων, τη χουμοποίηση και τον κύκλο 

των θρεπτικών στοιχείων. Η κάλυψη με χόρτο σε δια

βιωσιμότητας για τη χρήση των κλαδεμάτων. Παράγει μια εναλλακτική πηγή άνθρακα λόγω της 

δυναμικής της μικροβιολογίας του εδάφους και της συσσώρευσης χουμικών ουσιών 

(EuroPruning, 2016a, b). 

Σχήμα 5.2. Σύγκριση δύο αντιφατικών προσεγγίσεων στη διαχείριση του 

αριστερά δείχνει ότι η επιφάνεια του εδάφους είναι γυμνή, ενώ η εικόνα στα δεξιά 

δείχνει το έδαφος που καλύπτεται από χόρτα και αποξηραμένα υπολείμματα 

καλλιεργειών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεσογειακά είδη κλίματος, η εποχή του φθινοπώρ

που χαρακτηρίζεται κυρίως από βροχοπτώσεις, ενώ η περίοδος άνοιξης

γενικά σχεδόν ξηρή. Αυτές οι παρατηρήσεις σημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια της βροχερής 

περιόδου μια μεγάλη, πυκνή και αποτελεσματική κάλυψη εδάφους έχ

διατήρηση του εδάφους από τη διάβρωση. Επιπλέον, η δραστηριότητα των δέντρων το χειμώνα 

επιβραδύνεται ή απουσιάζει. Αντίστροφα, κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, τα χόρτα 

μπορούν να ανταγωνιστούν με τα οπωροφόρα δέντρα για το νε

δύσκολη λόγω αυτού του κλιματικού περιορισμού (εκτός αν εφαρμόζεται άρδευση) αλλά, σε 

κάθε περίπτωση, οι περιοδικές εργασίες κοπής έχουν ως στόχο τη μείωση αυτού του 

ανταγωνιστικού αποτελέσματος. 

αποτελεσματική το χειμώνα από ό,τι το καλοκαίρι.

Το έδαφος που διαταράσσεται από συχνές και βαριές μηχανικές επεμβάσεις είναι η αιτία της 

δομικής υποβάθμισης και των απωλειών του εδάφους, ιδιαίτερα όταν ο πηλός είναι το κύριο 

συστατικό του εδάφους. Μια πολύ ενεργητική ανάμιξη εδάφους οδηγεί σε ταχεία 
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σχετίζεται με το «διάστημα» (το κλάσμα του εδάφους που καλύπτεται στην πραγματικότητα) και 

σχετίζεται με το «χρόνο» (το τμήμα του έτους κατά το οποίο υπάρχει και είναι ενεργό το 

κάλυμμα του εδάφους). Όσο υψηλότερο είναι το κλάσμα της καλυμμένης επιφάνειας, τόσο στο 

διάστημα όσο και στο χρόνο, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για το έδαφος. Οι 

κροκλιματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ένα καλυμμένο έδαφος είναι πολύ θετικές για τη 

μείωση της εξατμισοδιαπνοής, τη διατήρηση του νερού του εδάφους, την αύξηση της διήθησης 

του νερού αποφεύγοντας την επιφανειακή απορροή και τη διάβρωση του εδάφους, την

άμβλυνση των ακραίων θερμοκρασιών (και των μεγίστων και των ελάχιστων τιμών), την 

προώθηση των βακτηριακών και μυκορριζικών δραστηριοτήτων, τη χουμοποίηση και τον κύκλο 

των θρεπτικών στοιχείων. Η κάλυψη με χόρτο σε δια-σειρές λύνει πολλά προβλήματα 

ότητας για τη χρήση των κλαδεμάτων. Παράγει μια εναλλακτική πηγή άνθρακα λόγω της 

δυναμικής της μικροβιολογίας του εδάφους και της συσσώρευσης χουμικών ουσιών 

Σύγκριση δύο αντιφατικών προσεγγίσεων στη διαχείριση του εδάφους. η εικόνα στα 

αριστερά δείχνει ότι η επιφάνεια του εδάφους είναι γυμνή, ενώ η εικόνα στα δεξιά 

δείχνει το έδαφος που καλύπτεται από χόρτα και αποξηραμένα υπολείμματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεσογειακά είδη κλίματος, η εποχή του φθινοπώρου-χειμώνα είναι αυτή 

που χαρακτηρίζεται κυρίως από βροχοπτώσεις, ενώ η περίοδος άνοιξης-καλοκαιριού είναι 

γενικά σχεδόν ξηρή. Αυτές οι παρατηρήσεις σημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια της βροχερής 

περιόδου μια μεγάλη, πυκνή και αποτελεσματική κάλυψη εδάφους έχει μεγάλη σημασία για τη 

διατήρηση του εδάφους από τη διάβρωση. Επιπλέον, η δραστηριότητα των δέντρων το χειμώνα 

επιβραδύνεται ή απουσιάζει. Αντίστροφα, κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, τα χόρτα 

μπορούν να ανταγωνιστούν με τα οπωροφόρα δέντρα για το νερό. Η ανάπτυξη των χόρτων είναι 

δύσκολη λόγω αυτού του κλιματικού περιορισμού (εκτός αν εφαρμόζεται άρδευση) αλλά, σε 

κάθε περίπτωση, οι περιοδικές εργασίες κοπής έχουν ως στόχο τη μείωση αυτού του 

ανταγωνιστικού αποτελέσματος. Ως εκ τούτου, μια κάλυψη εδάφους με πράσινο θεωρείται πιο 

αποτελεσματική το χειμώνα από ό,τι το καλοκαίρι. 

Το έδαφος που διαταράσσεται από συχνές και βαριές μηχανικές επεμβάσεις είναι η αιτία της 

δομικής υποβάθμισης και των απωλειών του εδάφους, ιδιαίτερα όταν ο πηλός είναι το κύριο 

συστατικό του εδάφους. Μια πολύ ενεργητική ανάμιξη εδάφους οδηγεί σε ταχεία 
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σχετίζεται με το «διάστημα» (το κλάσμα του εδάφους που καλύπτεται στην πραγματικότητα) και 

σχετίζεται με το «χρόνο» (το τμήμα του έτους κατά το οποίο υπάρχει και είναι ενεργό το 

κάλυμμα του εδάφους). Όσο υψηλότερο είναι το κλάσμα της καλυμμένης επιφάνειας, τόσο στο 

διάστημα όσο και στο χρόνο, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για το έδαφος. Οι 

κροκλιματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ένα καλυμμένο έδαφος είναι πολύ θετικές για τη 

μείωση της εξατμισοδιαπνοής, τη διατήρηση του νερού του εδάφους, την αύξηση της διήθησης 

του νερού αποφεύγοντας την επιφανειακή απορροή και τη διάβρωση του εδάφους, την 

άμβλυνση των ακραίων θερμοκρασιών (και των μεγίστων και των ελάχιστων τιμών), την 

προώθηση των βακτηριακών και μυκορριζικών δραστηριοτήτων, τη χουμοποίηση και τον κύκλο 

σειρές λύνει πολλά προβλήματα 

ότητας για τη χρήση των κλαδεμάτων. Παράγει μια εναλλακτική πηγή άνθρακα λόγω της 

δυναμικής της μικροβιολογίας του εδάφους και της συσσώρευσης χουμικών ουσιών 

 

εδάφους. η εικόνα στα 

αριστερά δείχνει ότι η επιφάνεια του εδάφους είναι γυμνή, ενώ η εικόνα στα δεξιά 

δείχνει το έδαφος που καλύπτεται από χόρτα και αποξηραμένα υπολείμματα 

χειμώνα είναι αυτή 

καλοκαιριού είναι 

γενικά σχεδόν ξηρή. Αυτές οι παρατηρήσεις σημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια της βροχερής 

ει μεγάλη σημασία για τη 

διατήρηση του εδάφους από τη διάβρωση. Επιπλέον, η δραστηριότητα των δέντρων το χειμώνα 

επιβραδύνεται ή απουσιάζει. Αντίστροφα, κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, τα χόρτα 

ρό. Η ανάπτυξη των χόρτων είναι 

δύσκολη λόγω αυτού του κλιματικού περιορισμού (εκτός αν εφαρμόζεται άρδευση) αλλά, σε 

κάθε περίπτωση, οι περιοδικές εργασίες κοπής έχουν ως στόχο τη μείωση αυτού του 

φους με πράσινο θεωρείται πιο 

Το έδαφος που διαταράσσεται από συχνές και βαριές μηχανικές επεμβάσεις είναι η αιτία της 

δομικής υποβάθμισης και των απωλειών του εδάφους, ιδιαίτερα όταν ο πηλός είναι το κύριο 

συστατικό του εδάφους. Μια πολύ ενεργητική ανάμιξη εδάφους οδηγεί σε ταχεία 
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ανοργανοποίηση της OYE με την επακόλουθη απώλεια οργανικού άνθρακα μαζί με θρεπτικά 

συστατικά. Η συμπύκνωση του εδάφους, η κατακράτηση νερού, οι ανοξικές συνθήκες είναι, 

γενικά, οι συνεπαγόμενες συνέπειες. Η εφαρμογή μειωμένου οργώματος ή ακόμα και η 

ανάπτυξη ενός καλλιεργητικού συστήματος χωρίς όργωμα (σε συνδυασμό με καλλιέργειες 

κάλυψης) είναι ένας πολύ θετικός επαναπροσανατολισμός στη διαχείριση της γεωργίας

Εν πάση περιπτώσει και ανεξάρτητα από το το σύστημα καλλιέργειας που υιοθετήθηκε (εάν 

είναι περισσότερο ή λιγότερο προσανατολισμένο σε μια βιώσιμη καλλιεργητική πρακτική) είναι 

πολύ σημαντική η περιοδική παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του εδάφους, με ιδιαίτερη 

προσοχή στο περιεχόμενο της 

ποιότητας του εδάφους. 
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με την επακόλουθη απώλεια οργανικού άνθρακα μαζί με θρεπτικά 

συστατικά. Η συμπύκνωση του εδάφους, η κατακράτηση νερού, οι ανοξικές συνθήκες είναι, 

συνεπαγόμενες συνέπειες. Η εφαρμογή μειωμένου οργώματος ή ακόμα και η 

ανάπτυξη ενός καλλιεργητικού συστήματος χωρίς όργωμα (σε συνδυασμό με καλλιέργειες 

κάλυψης) είναι ένας πολύ θετικός επαναπροσανατολισμός στη διαχείριση της γεωργίας

και ανεξάρτητα από το το σύστημα καλλιέργειας που υιοθετήθηκε (εάν 

είναι περισσότερο ή λιγότερο προσανατολισμένο σε μια βιώσιμη καλλιεργητική πρακτική) είναι 

πολύ σημαντική η περιοδική παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του εδάφους, με ιδιαίτερη 

OYE, γιατί μπορεί να εντοπιστεί άμεσα η δυναμική εξέλιξη της 
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με την επακόλουθη απώλεια οργανικού άνθρακα μαζί με θρεπτικά 

συστατικά. Η συμπύκνωση του εδάφους, η κατακράτηση νερού, οι ανοξικές συνθήκες είναι, 

συνεπαγόμενες συνέπειες. Η εφαρμογή μειωμένου οργώματος ή ακόμα και η 

ανάπτυξη ενός καλλιεργητικού συστήματος χωρίς όργωμα (σε συνδυασμό με καλλιέργειες 

κάλυψης) είναι ένας πολύ θετικός επαναπροσανατολισμός στη διαχείριση της γεωργίας. 

και ανεξάρτητα από το το σύστημα καλλιέργειας που υιοθετήθηκε (εάν 

είναι περισσότερο ή λιγότερο προσανατολισμένο σε μια βιώσιμη καλλιεργητική πρακτική) είναι 

πολύ σημαντική η περιοδική παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του εδάφους, με ιδιαίτερη 

, γιατί μπορεί να εντοπιστεί άμεσα η δυναμική εξέλιξη της 
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5 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δραστηριότητα των γεωργών που επενδύεται στη διαχείριση 

των οπωρώνων η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της γονιμότητας διαδραματίζει 

ουσιαστικό ρόλο, με μεγάλες και σημαντικές συνέπειες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα. 

Η έννοια της οικολογικής βιωσιμότητας

τη γεωργική παραγωγική διαδικασία και τον σχηματισμό της απόδοσης πρέπει να δαπανάται σε 

συνάρτηση με το ρυθμό της φυσικής τους αναγέννησης. Η πλήρης συμμόρφωση με αυτή την 

οικολογική αρχή είναι ένα κρίσι

την επιτυχία της γεωργίας. 

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος επιβλαβών επιπτώσεων στη γονιμότητα του 

εδάφους και στο σύνολο του οικοσυστήματος, υποστηρίζοντας έτσι την πλήρη αξιοποίηση 

δυναμικού παραγωγής των φυτών, σε συνέργεια με πολλές άλλες τεχνικές λειτουργίες, όπως η 

ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και ασθενειών, άρδευση και αποστράγγιση , τη διαχείριση 

της κώμης και το κλάδεμα. 

Η απομάκρυνση των κλαδεμάτων από τον οπωρώνα ή 

που πρέπει να επιστραφούν ή να αντισταθμιστούν, αποφεύγοντας έτσι τις προοδευτικές 

επιβλαβείς επιπτώσεις και την εξαθλίωση του εδάφους μακροπρόθεσμα. Από την άποψη αυτή, 

παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε αυτό το έγγραφο 

αειφόρων εδαφολογικών συνθηκών για την αφαίρεση υπολειμμάτων των οπωροφόρων 

δένδρων. 

Το κύριο κριτήριο που πρέπει να αναπτυχθεί για τη διαχείριση της φύτευσης των δενδρώνων με 

οπωροφόρα δένδρα είναι αυτό του "ισοζυγίου

συνθήκες του εδάφους, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές επιλογές προκειμένου να 

εξουδετερωθεί η απομάκρυνση των κλαδεμάτων και να επιτραπεί η καλή γεωργική απόδοση. 

Όσο χειρότερες είναι αυτές οι συνθήκες,

λειτουργίες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή και η ανάγκη εξέλιξης των καλλιεργητικών 

πρακτικών προς καλύτερα οικολογικά πρότυπα

Συνοψίζοντας, οι τελικές σχηματικές εκτιμήσεις της 

• Η καύση των κλαδεμάτων σε ανοιχτές εστίες (Σχήμα 6.1) θα πρέπει πάντα να 

αποθαρρύνεται, εκτός εάν υπάρχουν επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες και τα 

υπολείμματα παρουσιάζουν σαφή συμπτώματα μόλυνσης από μικροοργανισμούς. Μόνο 

στην περίπτωση αυτή, η καύση 

ως μία σωστή λειτουργία, δικαιολογημένη από την ανάγκη πρόληψης της εξάπλωσης της 

προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς (δηλ. για λόγους προφύλαξης). Διαφορετικά, η 

καύση των κλαδεμάτων σε ανοιχτές εσ

ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και της διάχυσης καπνού που προκαλούν ατυχήματα. Αυτή η 

συνήθης πρακτική είναι επίσης περιβαλλοντικά επισφαλής (λόγω των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και των ρύπων στην ατμόσφαι

επακόλουθης ανοργανοποίησης της OYE, της μικροβιακής αποβολής, της υδρόφοβης 

συμπεριφοράς του εδάφους κ.λπ.), αρκετά άχρηστο όσον αφορά την παροχή ορυκτών από 

τέφρες (ως ευρεία αναφορά περίπου 7
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δραστηριότητα των γεωργών που επενδύεται στη διαχείριση 

των οπωρώνων η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της γονιμότητας διαδραματίζει 

ουσιαστικό ρόλο, με μεγάλες και σημαντικές συνέπειες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

οικολογικής βιωσιμότητας αναφέρει ότι η χρήση των φυσικών πόρων που ευνοούν 

τη γεωργική παραγωγική διαδικασία και τον σχηματισμό της απόδοσης πρέπει να δαπανάται σε 

συνάρτηση με το ρυθμό της φυσικής τους αναγέννησης. Η πλήρης συμμόρφωση με αυτή την 

οικολογική αρχή είναι ένα κρίσιμο κλειδί για την εφαρμογή μιας καλής γεωργικής πρακτικής και 

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος επιβλαβών επιπτώσεων στη γονιμότητα του 

εδάφους και στο σύνολο του οικοσυστήματος, υποστηρίζοντας έτσι την πλήρη αξιοποίηση 

δυναμικού παραγωγής των φυτών, σε συνέργεια με πολλές άλλες τεχνικές λειτουργίες, όπως η 

ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και ασθενειών, άρδευση και αποστράγγιση , τη διαχείριση 

Η απομάκρυνση των κλαδεμάτων από τον οπωρώνα ή τους δενδρώνες σημαίνει εξαγωγή πόρων 

που πρέπει να επιστραφούν ή να αντισταθμιστούν, αποφεύγοντας έτσι τις προοδευτικές 

επιβλαβείς επιπτώσεις και την εξαθλίωση του εδάφους μακροπρόθεσμα. Από την άποψη αυτή, 

παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε αυτό το έγγραφο μια προσέγγιση για την αξιολόγηση των 

αειφόρων εδαφολογικών συνθηκών για την αφαίρεση υπολειμμάτων των οπωροφόρων 

Το κύριο κριτήριο που πρέπει να αναπτυχθεί για τη διαχείριση της φύτευσης των δενδρώνων με 

οπωροφόρα δένδρα είναι αυτό του "ισοζυγίου" ή της "ισορροπίας". Ανάλογα με τις αρχικές 

συνθήκες του εδάφους, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές επιλογές προκειμένου να 

εξουδετερωθεί η απομάκρυνση των κλαδεμάτων και να επιτραπεί η καλή γεωργική απόδοση. 

Όσο χειρότερες είναι αυτές οι συνθήκες, τόσο πιο σταθερές είναι οι αποτελεσματικές 

λειτουργίες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή και η ανάγκη εξέλιξης των καλλιεργητικών 

πρακτικών προς καλύτερα οικολογικά πρότυπα. 

Συνοψίζοντας, οι τελικές σχηματικές εκτιμήσεις της OYE μπορούν να είναι χρήσιμες

Η καύση των κλαδεμάτων σε ανοιχτές εστίες (Σχήμα 6.1) θα πρέπει πάντα να 

αποθαρρύνεται, εκτός εάν υπάρχουν επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες και τα 

υπολείμματα παρουσιάζουν σαφή συμπτώματα μόλυνσης από μικροοργανισμούς. Μόνο 

στην περίπτωση αυτή, η καύση των κλαδεμάτων σε ανοιχτές εστίες μπορεί να γίνει ανεκτό 

ως μία σωστή λειτουργία, δικαιολογημένη από την ανάγκη πρόληψης της εξάπλωσης της 

προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς (δηλ. για λόγους προφύλαξης). Διαφορετικά, η 

καύση των κλαδεμάτων σε ανοιχτές εστίες είναι μια πολύ επικίνδυνη πρακτική εξαιτίας των 

ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και της διάχυσης καπνού που προκαλούν ατυχήματα. Αυτή η 

συνήθης πρακτική είναι επίσης περιβαλλοντικά επισφαλής (λόγω των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και των ρύπων στην ατμόσφαιρα), ανθυγιεινή για το έδαφος (λόγω της 

επακόλουθης ανοργανοποίησης της OYE, της μικροβιακής αποβολής, της υδρόφοβης 

συμπεριφοράς του εδάφους κ.λπ.), αρκετά άχρηστο όσον αφορά την παροχή ορυκτών από 

τέφρες (ως ευρεία αναφορά περίπου 7-14 kg / ha σε K2O, 2-4 kg/ha σε P2O5
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Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δραστηριότητα των γεωργών που επενδύεται στη διαχείριση 

των οπωρώνων η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της γονιμότητας διαδραματίζει 

ουσιαστικό ρόλο, με μεγάλες και σημαντικές συνέπειες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

αναφέρει ότι η χρήση των φυσικών πόρων που ευνοούν 

τη γεωργική παραγωγική διαδικασία και τον σχηματισμό της απόδοσης πρέπει να δαπανάται σε 

συνάρτηση με το ρυθμό της φυσικής τους αναγέννησης. Η πλήρης συμμόρφωση με αυτή την 

μο κλειδί για την εφαρμογή μιας καλής γεωργικής πρακτικής και 

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος επιβλαβών επιπτώσεων στη γονιμότητα του 

εδάφους και στο σύνολο του οικοσυστήματος, υποστηρίζοντας έτσι την πλήρη αξιοποίηση του 

δυναμικού παραγωγής των φυτών, σε συνέργεια με πολλές άλλες τεχνικές λειτουργίες, όπως η 

ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων και ασθενειών, άρδευση και αποστράγγιση , τη διαχείριση 

σημαίνει εξαγωγή πόρων 

που πρέπει να επιστραφούν ή να αντισταθμιστούν, αποφεύγοντας έτσι τις προοδευτικές 

επιβλαβείς επιπτώσεις και την εξαθλίωση του εδάφους μακροπρόθεσμα. Από την άποψη αυτή, 

μια προσέγγιση για την αξιολόγηση των 

αειφόρων εδαφολογικών συνθηκών για την αφαίρεση υπολειμμάτων των οπωροφόρων 

Το κύριο κριτήριο που πρέπει να αναπτυχθεί για τη διαχείριση της φύτευσης των δενδρώνων με 

" ή της "ισορροπίας". Ανάλογα με τις αρχικές 

συνθήκες του εδάφους, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές επιλογές προκειμένου να 

εξουδετερωθεί η απομάκρυνση των κλαδεμάτων και να επιτραπεί η καλή γεωργική απόδοση. 

τόσο πιο σταθερές είναι οι αποτελεσματικές 

λειτουργίες που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή και η ανάγκη εξέλιξης των καλλιεργητικών 

μπορούν να είναι χρήσιμες: 

Η καύση των κλαδεμάτων σε ανοιχτές εστίες (Σχήμα 6.1) θα πρέπει πάντα να 

αποθαρρύνεται, εκτός εάν υπάρχουν επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες και τα 

υπολείμματα παρουσιάζουν σαφή συμπτώματα μόλυνσης από μικροοργανισμούς. Μόνο 

των κλαδεμάτων σε ανοιχτές εστίες μπορεί να γίνει ανεκτό 

ως μία σωστή λειτουργία, δικαιολογημένη από την ανάγκη πρόληψης της εξάπλωσης της 

προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς (δηλ. για λόγους προφύλαξης). Διαφορετικά, η 

τίες είναι μια πολύ επικίνδυνη πρακτική εξαιτίας των 

ανεξέλεγκτων πυρκαγιών και της διάχυσης καπνού που προκαλούν ατυχήματα. Αυτή η 

συνήθης πρακτική είναι επίσης περιβαλλοντικά επισφαλής (λόγω των εκπομπών αερίων του 

ρα), ανθυγιεινή για το έδαφος (λόγω της 

επακόλουθης ανοργανοποίησης της OYE, της μικροβιακής αποβολής, της υδρόφοβης 

συμπεριφοράς του εδάφους κ.λπ.), αρκετά άχρηστο όσον αφορά την παροχή ορυκτών από 

5). 



 

 

 

 

Διαχείριση των κλαδεμάτων σε οπωρώνες: Η χρυσή τομή μεταξύ της ποιότητας του εδάφους και στη βιοενεργειακή μετατροπή

• Ο τεμαχισμός των κλαδεμάτων για να δημιουργηθεί μια κάλυψη με στρώσεις στο έδαφος ή, 

εναλλακτικά, για την ενσωμάτωση των υπολειμμάτων στα ανώτερα στρώματα του εδάφους, 

θα μπορούσε να αποτελέσει μια ωφέλιμη λειτουργία όσον αφορά την ποιότη

εδάφους και την υγεία. Ως μια πολύ γενική και χονδρική εκτίμηση, αυτή η πρακτική 

επιτρέπει ετησίως την επιστροφή στο έδαφος ενός ποσού 

χούμου που χάνεται ετησίως από την ανοργανοποίηση. Όσον αφορά τα ορυκτά, περίπου το

10-30% των ετήσιων απαιτήσεων σε μακροσκοπικά και 30

συστατικά διατίθενται με την αποσύνθεση των κλαδεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε 

αντιστάθμιση όσον αφορά τα οργανικά και ανόργανα λιπάσματα είναι απαραίτητη. 

Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια πρόσθετη παροχή αζώτου για την 

παράκαμψη του λεγόμενου "μπλοκ αζώτου". Τα οργανικά λιπάσματα (σε σύγκριση με τα 

ανόργανα) έχουν το πλεονέκτημα ότι χαρακτηρίζονται από βραδύτερη απελευθέρωση 

θρεπτικών ουσιών, αποφεύγοντας έτσι τις

απορροής και λειτουργούν επίσης ως βελτιωτικά εδάφους.

 

Σχήμα 6.1 Η καύση των κλαδεμάτων σε ανοιχτές εστίες πρέπει πάντα να αποθαρρύνεται, εκτός 

εάν υπάρχουν επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες και τα υπολείμματα 

παρουσιάζουν σαφή συμπτώματα μόλυνσης από μικροοργανισμούς

 

• Η ενεργειακή μετατροπή των κλαδεμάτων δεν έρχεται σε αντίθεση με την αειφόρο 

διαχείριση του εδάφους και τη μακροπρόθεσμη ποιότητα του εδάφους και τη γονιμότητα. 

Αυτά τα συμπεράσματα αναφέρθηκαν ήδ

(EuroPruning 2016a, b) και επιβεβαιώνονται πλήρως εδώ. Τα κλαδέματα μπορούν να 

απομακρυνθούν και να χρησιμοποιηθούν για ενεργειακούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση 
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Ο τεμαχισμός των κλαδεμάτων για να δημιουργηθεί μια κάλυψη με στρώσεις στο έδαφος ή, 

εναλλακτικά, για την ενσωμάτωση των υπολειμμάτων στα ανώτερα στρώματα του εδάφους, 

θα μπορούσε να αποτελέσει μια ωφέλιμη λειτουργία όσον αφορά την ποιότη

εδάφους και την υγεία. Ως μια πολύ γενική και χονδρική εκτίμηση, αυτή η πρακτική 

επιτρέπει ετησίως την επιστροφή στο έδαφος ενός ποσού OYE περίπου ίσου με το 40% του 

χούμου που χάνεται ετησίως από την ανοργανοποίηση. Όσον αφορά τα ορυκτά, περίπου το

30% των ετήσιων απαιτήσεων σε μακροσκοπικά και 30-50% στα μικροθρεπτικά 

συστατικά διατίθενται με την αποσύνθεση των κλαδεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε 

αντιστάθμιση όσον αφορά τα οργανικά και ανόργανα λιπάσματα είναι απαραίτητη. 

ει να λαμβάνεται υπόψη μια πρόσθετη παροχή αζώτου για την 

παράκαμψη του λεγόμενου "μπλοκ αζώτου". Τα οργανικά λιπάσματα (σε σύγκριση με τα 

ανόργανα) έχουν το πλεονέκτημα ότι χαρακτηρίζονται από βραδύτερη απελευθέρωση 

θρεπτικών ουσιών, αποφεύγοντας έτσι τις απώλειες λόγω έκπλυσης ή επιφανειακής 

απορροής και λειτουργούν επίσης ως βελτιωτικά εδάφους. 

Η καύση των κλαδεμάτων σε ανοιχτές εστίες πρέπει πάντα να αποθαρρύνεται, εκτός 

εάν υπάρχουν επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες και τα υπολείμματα 

παρουσιάζουν σαφή συμπτώματα μόλυνσης από μικροοργανισμούς

Η ενεργειακή μετατροπή των κλαδεμάτων δεν έρχεται σε αντίθεση με την αειφόρο 

διαχείριση του εδάφους και τη μακροπρόθεσμη ποιότητα του εδάφους και τη γονιμότητα. 

Αυτά τα συμπεράσματα αναφέρθηκαν ήδη ως αποτέλεσμα προηγούμενου έργου της ΕΕ 

) και επιβεβαιώνονται πλήρως εδώ. Τα κλαδέματα μπορούν να 

απομακρυνθούν και να χρησιμοποιηθούν για ενεργειακούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση 
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ότι μια σειρά από αντισταθμιστικές πράξεις έχουν ρυθμι

διαχείριση που εφαρμόζει ο αγρότης. Με τον τρόπο αυτό και έχοντας εξασφαλίσει επαρκείς 

και ασφαλείς συνθήκες εδάφους, η ενεργειακή χρήση των κλαδεμάτων μπορεί να συσταθεί 

χωρίς επιβάρυνση τόσο των αγροτικών πόρων όσο και τ
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ότι μια σειρά από αντισταθμιστικές πράξεις έχουν ρυθμιστεί και εφαρμόζονται τακτικά στη 

διαχείριση που εφαρμόζει ο αγρότης. Με τον τρόπο αυτό και έχοντας εξασφαλίσει επαρκείς 

και ασφαλείς συνθήκες εδάφους, η ενεργειακή χρήση των κλαδεμάτων μπορεί να συσταθεί 

χωρίς επιβάρυνση τόσο των αγροτικών πόρων όσο και του περιβάλλοντος. 
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και ασφαλείς συνθήκες εδάφους, η ενεργειακή χρήση των κλαδεμάτων μπορεί να συσταθεί 
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6 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Εδώ είναι μια σύντομη έκδοση των ορισμών. Πλήρες κείμενο διατίθεται στην πλήρη αγγλική 

έκδοση αυτού του εγγράφου (διατίθεται στην επιλογή "έγγραφα" του 

 

Δενδρώνες οπωροφόρων δένδρων

με οπωροφόρα δέντρα ή θάμνους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε από τα επόμενα:

− οπωρώνες: μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια, κυδώνια, άλλα 

ροδώδη και σύκα; 

− ελαιώνες και αμπελώνες

− θάμνοι μούρων: μαύρα ή / και κόκκινα φραγκοστάφυλα, σμέουρα, αγκαθωτά 

φραγκοστάφυλα, βατόμουρα

− είδη εσπεριδοειδών: πορτοκάλια, λεμόνια,

− αλλιέργειες ξηρών καρπών: καστανιά, καρυδιά, αμύγδαλο, φουντούκι, φυστικιά

 

Κλάδεμα οπωροφόρων δένδρων

Περιέχει μια σειρά οπωροκηπευτικών τεχνικών. Το κλάδεμα 

μερικές φορές απομακρύνοντας πλήρως τα μικρότερα κλαδιά. Μπορεί επίσης να σημαίνει την 

αφαίρεση νεαρών βλαστών, μπουμπουκιών και φύλλων

 

ΑΚΛΕ. Ακρωνύμιο. Ειδικό είδος πρώτης ύλης βιομάζας που αντιστοιχεί στο ξύλο από τα 

"Αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις". Αυτό το ακρωνύμιο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του 

έργου uP_running. 

 

Trade-off (or trade off). Μια απόφαση που συνεπάγεται μείωση ή απώλεια έναντι κερδών σε 

άλλες πτυχές. Ένα συμβιβασμό είναι όπου ένα πράγμα αυξάνεται και ένα

μειωθεί. Συναλλαγές συμβαίνουν όταν μια ευεργετική αλλαγή σε ένα χαρακτηριστικό συνδέεται 

με μια επιζήμια αλλαγή σε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Η ιδέα ενός συμβιβασμού προτείνει μια 

τακτική ή στρατηγική επιλογή που γίνεται με πλήρη κατανόηση τ

μειονεκτημάτων κάθε κατάστασης.
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εδώ είναι μια σύντομη έκδοση των ορισμών. Πλήρες κείμενο διατίθεται στην πλήρη αγγλική 

έκδοση αυτού του εγγράφου (διατίθεται στην επιλογή "έγγραφα" του www.up-running

Δενδρώνες οπωροφόρων δένδρων. Καλλιεργημένο αγρόκτημα ή αγροτεμάχια που φυτεύονται 

με οπωροφόρα δέντρα ή θάμνους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε από τα επόμενα:

οπωρώνες: μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια, κυδώνια, άλλα 

ελαιώνες και αμπελώνες; 

θάμνοι μούρων: μαύρα ή / και κόκκινα φραγκοστάφυλα, σμέουρα, αγκαθωτά 

φραγκοστάφυλα, βατόμουρα; 

είδη εσπεριδοειδών: πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια, γκρέιπ φρουτ, φράπες

αλλιέργειες ξηρών καρπών: καστανιά, καρυδιά, αμύγδαλο, φουντούκι, φυστικιά

Κλάδεμα οπωροφόρων δένδρων. Κοπή και αφαίρεση επιλεγμένων τμημάτων δέντρου φρούτων. 

Περιέχει μια σειρά οπωροκηπευτικών τεχνικών. Το κλάδεμα συχνά σημαίνει κοπή κλαδιών, 

μερικές φορές απομακρύνοντας πλήρως τα μικρότερα κλαδιά. Μπορεί επίσης να σημαίνει την 

αφαίρεση νεαρών βλαστών, μπουμπουκιών και φύλλων. 

Ειδικό είδος πρώτης ύλης βιομάζας που αντιστοιχεί στο ξύλο από τα 

ικά κλαδέματα και εκριζώσεις". Αυτό το ακρωνύμιο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του 

Μια απόφαση που συνεπάγεται μείωση ή απώλεια έναντι κερδών σε 

άλλες πτυχές. Ένα συμβιβασμό είναι όπου ένα πράγμα αυξάνεται και ένα 

μειωθεί. Συναλλαγές συμβαίνουν όταν μια ευεργετική αλλαγή σε ένα χαρακτηριστικό συνδέεται 

με μια επιζήμια αλλαγή σε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Η ιδέα ενός συμβιβασμού προτείνει μια 

τακτική ή στρατηγική επιλογή που γίνεται με πλήρη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων κάθε κατάστασης. 

. Οργανική Ύλη του Εδάφους  
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