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Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το ΓΠΑ στο πλαίσιο του έργου LIFE09 ENV/GR/00032 

“Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the sustainability of agro-ecosystems: 

the case of Mediterranean olives (SAGE 10)” και αποτελεί σύνοψη του παραδοτέου της Δράσης 

5.2.3 «Παροχή οδηγιών καλών πρακτικών για τη βιοποικιλότητα, (Provide instructions on Good 

Practices for Biodiversity in the agreed plan)». 

Το έργο SAGE10 συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ Environment, Policy 

and Governance της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι: 

• ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΜΦΙ) 

• ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ) 

• ΡοδαξΑγρο ΕΠΕ 

• ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Η πλήρης αναφορά στο παρόν κείμενο είναι: 

Αγγελική Στεφοπούλου, Πέτρος Βαχαμίδης και Γαρυφαλλιά Οικονόμου. 2014. Οδηγίες καλής 

πρακτικής για τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας 

(Σύνοψη). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σελ. 10 

  

This document may be cited as follows: 

Angeliki Stefopoulou, Petros Vahamidis and Garifalia Economou. 2014. Good practice quidance 

for the optimum utilization of resources related to flora biodiversity (Summary). Agricultural 

University of Athens. Pp. 10 

 



Το έργο LIFE SAGE10 

Οι ανά χείρας οδηγίες συντάχτηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE09 ENV/GR/00032 

“Establishment of Impact Assessment Procedure as a tool for the sustainability of agro-

ecosystems: the case of Mediterranean olives (SAGE 10)” και αποτελεί σύνοψη του παραδοτέου 

της Δράσης 5.2.3 «Παροχή οδηγιών καλών πρακτικών για τη βιοποικιλότητα, (Provide 

instructions on Good Practices for Biodiversity in the agreed plan)». Το έργο υλοποιείται στην 

Πελοπόννησο (στη Χώρα Τριφυλλίας του νομού Μεσσηνίας) και την Κρήτη: (στις περιοχές 

Πεζών του νομού Ηρακλείου και Μεραμβέλλου του νομού Λασιθίου). 

Το έργο LIFE09 ENV/GR/00032 SAGE 10 στοχεύει στην αειφορία των Μεσογειακών αγρο-

οικοσυστημάτων και ειδικότερα στην αειφορία του μεσογειακού ελαιώνα, με όραμα την 

παραγωγή προϊόντων ελιάς με το μικρότερο δυνατό κόστος για το περιβάλλον και τον παραγωγό, 

ελκυστικότερων για τον καταναλωτή και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και κάθε 

ελαιώνα.  

Γενικός σκοπός του έργου είναι η βελτιστοποίηση υφιστάμενων φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών 

σε επίπεδο «ελαιώνα» (αγροτεμαχίου) και η μεγιστοποίηση της απόδοσης του κάθε ελαιώνα, 

λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του κάθε καλλιεργητή. Βασική 

στρατηγική επιλογή για την επίτευξη του σκοπού αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου παροχής 

περιβαλλοντικά προσανατολισμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ελαιοκαλλιεργητή, με 

τη χρήση μιας καινοτόμου μεθόδου εκτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των 

ενεργειών και των επιλογών του.  

Η Υποδράση 5.2.3 «Παροχή οδηγιών καλών πρακτικών για τη βιοποικιλότητα»  (Provide 

instructions on Good Practices for Biodiversity in the agreed plan) αποσκοπεί στην επικοινωνία 

καλών πρακτικών προς τους ελαιοκαλλιεργητές, ώστε η εφαρμογή των επιμέρους 

καλλιεργητικών δράσεων να συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και να λαμβάνει 

υπόψη τη βέλτιστη χρήση των πόρων.  

 



Οδηγίες καλής γεωργικής πρακτικής 

Οι οδηγίες καλής γεωργικής πρακτικής για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των 

ελαιώνων απευθύνεται στους ελαιοκαλλιεργητές και στους γεωπόνους-συμβούλους 

και σκοποί τους είναι: 

• Να γνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι τη σημασία της βιοποικιλότητας για τη 

διατήρηση της υγείας των αγροτικών οικοσυστημάτων, 

• Να γνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι καλές πρακτικές στην άσκηση των 

καλλιεργητικών φροντίδων της ελιάς, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση 

ή και ανάκαμψη της βιοποικιλότητας των ελαιώνων, 

• Να κάνουν τη βιοποικιλότητα σύμμαχό τους στην παραγωγή προϊόντων 

υψηλής ποιότητας με διαδικασίες που περιορίζουν ή μετριάζουν τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και επιδεικνύουν υψηλή περιβαλλοντική 

ευαισθησία. 

Για τη σύνταξη των οδηγιών: 

• Διερευνήθηκαν οι κύριες καλλιεργητικές δραστηριότητες στις τρεις περιοχές 

του έργου και οι επιμέρους πτυχές τους, 

• Προσδιορίστηκαν οι δραστηριότητες που ενδέχεται να επιδρούν αρνητικά 

στη βιοποικιλότητα, 

• Διερευνήθηκε η επάρκεια υφιστάμενων οδηγιών/κατευθύνσεων που τυχόν 

εφαρμόζουν οι παραγωγοί αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος 

γενικότερα και της βιοποικιλότητας ειδικότερα. 

 



Ζιζάνια Ζιζάνια 
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Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

χρειαζόμαστε το φυσικό χλοοτάπητα 

που σχηματίζεται από τα ζιζάνια γιατί: 
 

 Προστατεύουν το έδαφος από 

διάβρωση 

 Βοηθούν στη διήθηση και συγκράτηση 

του νερού μέσα στο έδαφος 

 Απομακρύνουν την υπερβολική υγρασία 

 Διευκολύνουν τη διενέργεια των 

καλλιεργητικών φροντίδων (η χαμηλή 

βλάστηση κατά την περίοδο της 

συγκομιδής βοηθάει και στο άπλωμα 

των διχτυών) 

 Η πρόσβαση στον ελαιώνα είναι 

ευκολότερη με την έναρξη των 

χειμερινών βροχών 

 Δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα από 

την ατμόσφαιρα και έτσι συμβάλουν 

στη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου και στην κλιματική 

αλλαγή που αυτά συνεπάγονται 

 Βοηθούν στην αύξηση της οργανικής 

ουσίας και με αυτό τον τρόπο 

συνεισφέρουν στην αύξηση της 

γονιμότητας του εδάφους των 

ελαιώνων 

 Διατηρούν τη φυσική ισορροπία μεταξύ 

ωφελίμων και επιβλαβών οργανισμών 

στον ελαιώνα, γεγονός που περιορίζει 

τις εξάρσεις των προσβολών από 

εχθρούς των ελαιόλενδρων   



Διαχείριση Διαχείριση 
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“Ο χειμερινός χλοοτάπητας θα πρέπει να 

διατηρείται με όσο το δυνατόν ελάχιστες επεμβάσεις (π.χ. 

χορτοκοπή) από το φθινόπωρο μέχρι την περίοδο τέλη 

Απριλίου με αρχές Μαΐου που σταματάνε οι βροχές” 

 

Χορτοκοπές  

 Καλό είναι να ξεκινούν λίγο πριν 

αρχίσει ο ανταγωνισμός με τα δένδρα 

για τη διαθέσιμη εδαφική υγρασία 

(γύρω στις αρχές Μαΐου) 

 Νωρίς το χειμώνα μπορεί να 

χρειαστεί να γίνει χορτοκοπή εφόσον 

τα ζιζάνια έχουν ψηλώσει αρκετά και 

δυσκολεύουν τη συγκομιδή 

 Καλό είναι τα κομμένα χόρτα να 

αφήνονται στην επιφάνεια του 

εδάφους αφού εκτός των άλλων 

συμβάλλουν στο να έχουμε λιγότερα 

ζιζάνια κατά τη θερινή περίοδο 

Ο χειμερινός χλοοτάπητας σε κάποιες 

περιπτώσεις χρειάζεται μια 

προσπάθεια σταδιακής βελτίωσης 

 Με τη συστηματική και έγκαιρη 

απομάκρυνση βαθύριζων ειδών, 

όπως για παράδειγμα οι μολόχες που 

διατηρούνται μέχρι αργά την άνοιξη 

 Με τη σπορά κατάλληλων μη 

ανταγωνιστικών ειδών όπως για 

παράδειγμα τα ψυχανθή (π.χ. βίκος, 

κουκιά, τριφύλλι, κτλ)  



Διαχείριση Διαχείριση 
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Φρέζα 

Συνιστάται ειδικά σε νεοφυτεμένους 

ελαιώνες ( δένδρα μικρότερα των 3 

ετών) γιατί: 

 Η επίδραση των ζιζανίων στα δένδρα 

είναι σημαντική κυρίως στα πρώτα 

χρόνια από την εγκατάστασή τους 

 Στα πρώτα χρόνια δεν επιτρέπεται η 

χρήση ζιζανιοκτόνων 

 Οι χορτοκοπές δεν παρέχουν 

ικανοποιητική αντιμετώπιση 

Σε παραγωγικούς ελαιώνες  

 Δεν συνιστάται η χρήση της  από το 

χειμώνα έως και νωρίς την άνοιξη 

 Γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται η 

χρήση της εκτός και αν το επιβάλουν 

συγκεκριμένοι παράγοντες (π.χ. 

ενσωμάτωση στο έδαφος των 

προσβεβλημένων φυτικών 

υπολειμμάτων) 

 

Κατεργασία εδάφους 

Η επαναλαμβανόμενη χρήση φρέζας 
προκαλεί: 
 

 Υποβάθμιση της υφής του εδάφους 

 Δημιουργία αδιαπέραστου στρώματος 
εδάφους 

 Διάβρωση στα επικλινή εδάφη 

 Εξάντληση της οργανικής ουσίας του 
εδάφους 

 Αύξηση των απωλειών σε άζωτο  

 Απώλεια της υγρασίας του εδάφους 

 Καταστροφή των επιφανειακών ριζών 
της ελιάς  

 Αύξηση του κινδύνου ζημιών από 
παγετό 



Ζιζανιοκτόνα Ζιζανιοκτόνα 
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Κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα πρέπει 
να αποφεύγεται η καθολική εφαρμογή 
ζιζανιοκτόνων γιατί: 
 

 Ο φυσικός χλοοτάπητας που 
σχηματίζεται δεν αφήνεται να εξελιχθεί 
και τα είδη που τον συνθέτουν να έρθουν 
σε μία φυσική ισορροπία προς όφελος 
της βιοποικιλότητας 

 Τα ευαίσθητα επιθυμητά είδη 
εξαφανίζονται 

 Επικρατούν κυρίως τα ανθεκτικά είδη 
(π.χ. Κόνυζα) που κατά κανόνα είναι 
χειρότερα για τον ελαιώνα αλλά και για 
τη βιοποικιλότητα 

 Χάνονται όλα τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρει η διατήρηση ενός χειμερινού 
χλοοτάπητα στον ελαιώνα 

Τα καθολικά ζιζανιοκτόνα (π.χ. 
Roundup) 
 

 Οι επεμβάσεις με τέτοιου είδους 
σκευάσματα να περιορίζονται μόνο στις 
απολύτως απαραίτητες 

 Εφαρμόζονται με πίεση χαμηλότερη από 2 
atm (30 psi) και μόνο με μπεκ τύπου 
σκούπας 

 Είναι φυτοτοξικά για τα καλλιεργούμενα 
φυτά αν έλθουν σε επαφή με το φύλλωμα, 
με τρυφερούς βλαστούς, κορμούς νεαρών 
δένδρων (πράσινος φλοιός), παραφυάδες 
ή μη επουλωμένες πληγές 

 Δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε νεαρές 
φυτείες (ηλικίας κάτω των 3 ετών) 

 Σε επιτραπέζιες ελιές εφαρμόζονται μόνο 
αν αυτές συγκομίζονται από το δένδρο 
(όχι και από το έδαφος) 



● ● ● 

Τι μπορεί να γίνει για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα? 

 Δεν συνιστάται η πλήρης απομάκρυνση 

του συγκεκριμένου φυτού από το έδαφος 

των ελαιώνων  

 Προτείνεται η δημιουργία ζωνών ή 

τομέων μέσα στους ελαιώνες όπου θα 

γίνεται καταπολέμηση της οξαλίδας 

(σημείωση: μόνο στους ελαιώνες που 

κυριαρχεί η οξαλίδα) 

 Οι ζώνες ή οι τομείς καλό είναι να 

καταλαμβάνουν το 10-15% της συνολικής 

επιφάνειας των ελαιώνων 

 Η καταπολέμηση στις ζώνες αυτές μπορεί 

να γίνει με τη χρήση φρέζας 

 Οι χορτοκοπές για τον περιορισμό της 

οξαλίδας δεν έχουν αποτέλεσμα 

 Η χρήση ζιζανιοκτόνων ενώ έχει 

αποτέλεσμα καλό είναι να αποφεύγεται 

για να μη διαβρέχονται από το ψεκαστικό 

υγρό και άλλα επιθυμητά είδη. 

● ● ● 
  

  

  

Οξαλίδα Οξαλίδα 
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Θετικά σημεία:  

θεωρείται αγρονομικά ως ένα ιδιαίτερα 

επωφελές είδος ως φυσικός χλοοτάπητας για 

τους ελαιώνες, καθώς: 

 Είναι χαμηλής ανάπτυξης 

 Δεν εμποδίζει τη συγκομιδή 

 Προστατεύει το έδαφος από διάβρωση  

 Καταστέλλει την εμφάνιση και 

ανάπτυξη άλλων πιο 

δυσκολοεξόντωτων ζιζανίων  

 Βελτιώνει τη συγκράτηση και διείσδυση 

του νερού μέσα στο έδαφος 

Αρνητικά σημεία: 

Η κυριαρχία της οξαλίδας στους ελαιώνες 

των Πεζών και ειδικά του Μεραμβέλλο, είναι 

ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας 

υποβάθμισης της χλωριδικής 

βιοποικιλότητας 



      

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Establishment of Impact Assessment Procedure as a 

tool for the sustainability of agro-ecosystems: the case 

of Mediterranean olives (SAGE 10) 


