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Preface 
 

Aim of present work is firstly the comprehension of reasons that causes changes in the quality 
of irrigation water, secondly the effects of irrigation water in the cultivated soil, where it can be created 
conditions of salinization. The samples were taken, in collaboration with the University of Thessaly, by 
the regions of New Agchialos and Dimini, at city of Volos in the year 2008, where they cultivating 
olives. 
  The parameters that were analyzed in this samples are pH, electric conductivity, mechanic 
analysis, organic substance, water soluble salts and exchangeable cations. 
  The analyses took place in the Laboratory of Quality Control of Water and Soil Resources at 
Department of Natural Resources and Environment, annex Chanias of Technological Educational 
Institute of Crete. 
 
 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο 
ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, θαζψο θαη νη επηδξάζεηο απηνχ ζηα θαιιηεξγνχκελα εδάθε. 
 Σα δείγκαηα εδάθνπο ειήθζεζαλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, απφ ηηο 
πεξηνρέο Νέα Αγρίαινο θαη Γηκήλη ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ ην έηνο 2008, φπνπ θαιιηεξγνχζαλ ειηέο. 
 Οη παξάκεηξνη πνπ αλαιχζεθαλ ζηα δείγκαηα είλαη pH, ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, κεραληθή 
αλάιπζε, νξγαληθή νπζία, πδαηνδηαιπηά άιαηα θαη αληαιιάμηκα θαηηφληα. 
 Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Τδαηηθψλ θαη Δδαθηθψλ 
Πφξσλ ηνπ ηκήκαηνο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο παξαξηήκαηνο Υαλίσλ ηνπ Σερλνινγηθνχ 
Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κξήηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 
 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
 
 
1.1 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΝΔΡΧΝ ΑΡΓΔΤΖ 
 

Σα λεξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξδεχζεηο εδαθψλ επηδξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 
εμέιημε θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. Οη απνδφζεηο ησλ αξδεπφκελσλ 
θαιιηεξγεηψλ είλαη ζεκαληηθέο, φηαλ επηιέγνληαη νη θαηάιιειεο πνζφηεηεο λεξψλ. Οη κε ειεγρφκελεο 
ππεξβνιηθέο αξδεχζεηο, είηε ειιηπείο κε κε θαλνληθφ εχξνο αξδεχζεσλ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηηο 
θαιιηέξγεηεο θαη ηα εδάθε, κε νπνηαδήπνηε πνηφηεηα λεξνχ θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ εθάζηνηε 
ζεξκνθξαζία ζηε δηάξθεηα ησλ αξδεχζεσλ επεξεάδεη αλάινγα, ζεηηθά ή αξλεηηθά, ηελ 
παξαγσγηθφηεηα ησλ εδαθψλ θαη ηηο θαιιηέξγεηεο γεληθφηεξα. 

Όια ηα λεξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πφηηζκα, απφ νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαη 
(πεγέο, πνηακνχο, πδαηνθξάθηεο, γεσηξήζεηο) πεξηέρνπλ πάληνηε νξηζκέλεο πνζφηεηεο δηαιπηψλ 
αιάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πφηηζκα ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε πεγή 
αιάησλ κέζα ζην έδαθνο. Άιιε πεγή αιάησλ ηνπ εδάθνπο είλαη ε πξνζζήθε ιηπαζκάησλ θαη 
εδαθνβειηησηηθψλ. Σν λεξφ πνηίζκαηνο κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ 
αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ. Σα άιαηα βξίζθνληαη ζην λεξφ 
πνηίζκαηνο ζε ζρεηηθά κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο πνζφηεηεο. Με ην πφηηζκα ηα άιαηα πνπ βξίζθνληαη 
ζην λεξφ παξακέλνπλ ζην έδαθνο ελψ ην λεξφ εμαηκίδεηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα θπηά {11}.  

Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ πνηίζκαηνο δελ ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ ηε ζπλνιηθή 
ζπγθέληξσζε ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ αιιά θαη απφ ην είδνο ησλ επηκέξνπο ηφλησλ. Με ηελ 
αχμεζε ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ παξνπζηάδνληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηα εδάθε θαη ηηο θπηείεο, 
κε απνηέιεζκα ηελ αλάγθε εθηέιεζεο εηδηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ θξνληίδσλ γηα δηαηήξεζε 
ηθαλνπνηεηηθψλ επηπέδσλ παξαγσγήο. 

Με ηηο ππεξαληιήζεηο κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο γιπθψλ θαη ζαιάζζησλ λεξψλ, 
κε ζπλέπεηα ηα ζαιαζζηλά λεξά λα εηζβάινπλ ζηελ πεξηνρή ησλ γιπθψλ λεξψλ θαη λα ηα αικπξψλνπλ 
ζε κηθξφ ή ζε κεγάιν βαζκφ, αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα θαη ην βάζνο δηείζδπζεο. 

Ζ πθαικχξσζε ησλ λεξψλ, γεληθά, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 
ρισξηνχρν λάηξην (NaCl) ζην νπνίν νθείιεηαη θαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπο γεχζε. 

 
 
 
1.2 ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΗ ΟΛΗΚΧΝ ΑΛΑΣΧΝ 
 

Οη ζπγθεληξψζεηο νιηθψλ αιάησλ εθθξάδνπλ ην ζχλνιν ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ, πνπ 
πεξηέρνληαη ζηα λεξά θαη πξνζδηνξίδνληαη κε κεγάιε πξνζέγγηζε απφ ηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, ε 
νπνία απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ δηαιπκέλσλ ζηα λεξά αιάησλ.  

Ζ ζπγθέληξσζε νιηθψλ αιάησλ δηακνξθψλεη ηελ σζκσηηθή πίεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
γηα αξδεχζεηο λεξψλ, ε νπνία θαζνξίδεη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο εδαθηθνχ λεξνχ ή ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ γηα αξδεχζεηο λεξψλ απφ ηα ξηδηθά θχηηαξα ησλ θαιιηεξγεηψλ.  Οη σζκσηηθέο 
πηέζεηο, πνπ εμαζθνχλ ηα άιαηα ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ ζηα ξηδηθά θχηηαξα ησλ δηαθφξσλ θπηηθψλ εηδψλ, 
είλαη αλάινγεο ηεο εηδηθήο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο. Οη ζπλνιηθέο ζπγθεληξψζεηο αιάησλ ζηα λεξά 
θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν άξδεπζεο, ηηο ζπγθεληξψζεηο αιάησλ ζηε ξηδφζθαηξα ησλ θαιιηεξγεηψλ κεηαμχ 
δχν αξδεχζεσλ, ην εχξνο ησλ αξδεχζεσλ, ηε δηχγξαλζε ησλ εδαθψλ έσο ην βάζνο θαη ηελ έθηαζε 
ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

Ζ αληνρή ζηα άιαηα ησλ δηαθφξσλ θπηηθψλ εηδψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελδνσζκσηηθή πίεζε 
ησλ ξηδηθψλ θπηηάξσλ, απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο λεξνχ απφ ην έδαθνο 
ησλ ξηδηθψλ θπηηάξσλ. Σα θπηά, αλάινγα κε ηελ αληνρή ησλ ξηδηθψλ θπηηάξσλ ζηελ σζκσηηθή πίεζε 
ησλ αιάησλ ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ θαη ησλ λεξψλ άξδεπζεο, θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο{6}. 
 
Α – Μηθξήο αλζεθηηθόηεηαο ζηα άιαηα 
Σν αλψηαην φξην ζπγθέληξσζεο νιηθψλ αιάησλ ζηα λεξά θαη ζην δηαζέζηκν εδαθηθφ λεξφ είλαη 
κηθξφηεξν ησλ 4.000 κmhos/cm ζηνπο 25 

ν
C, πνπ αληηζηνηρεί ζε σζκσηηθή πίεζε 14,4 Atm. 
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Β – Μέηξηαο αλζεθηηθόηεηαο ζηα άιαηα 
Σν αλψηαην φξην ζπγθέληξσζεο νιηθψλ αιάησλ ζηα λεξά θαη ζην δηαζέζηκν εδαθηθφ λεξφ είλαη 
κηθξφηεξν ησλ 10.000 κmhos/cm ζηνπο 25 

ν
C, πνπ αληηζηνηρεί ζε σζκσηηθή πίεζε αιάησλ ζηα ξηδηθά 

θχηηαξα πεξίπνπ 36 Atm. 
 
Γ – Τςειήο αλζεθηηθόηεηαο ζηα άιαηα 
Σν αλψηαην φξην ζπγθέληξσζεο νιηθψλ αιάησλ ζηα λεξά θαη ζην δηαζέζηκν εδαθηθφ λεξφ είλαη 
κηθξφηεξν ησλ 20.000 κmhos/cm ζηνπο 25 

ν
C, πνπ αληηζηνηρεί ζε σζκσηηθή πίεζε αιάησλ ζηα ξηδηθά 

θχηηαξα πεξίπνπ 72 Atm. 
 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1.2 
Παξαδείγκαηα θαιιηεξγεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 

 

Ομάδες 
Καλλιεργειών 

Καηηγορία ανηοτής ζηα άλαηα 

Τςειήο αληνρήο Μέηξηαο αληνρήο Μηθξήο αληνρήο 

Γ
ελ

δ
ξ

ψ
δ

εη
ο
 

θ
α

ι
ι
ηέ

ξ
γ
εη

εο
 

Φνίληθεο Ρνδηέο Απίδηα 

Φπζηηθέο πθηέο Ακπγδαιηά 

 Ακπέιηα Βεξηθνθηά 

 Διηέο Ρνδαθηληά 

 Μάγθνο Γακαζθεληά 

 Μπαλάλεο Μειηά 

 Λνηνί Πνξηνθαιηά 

  Λεκνληά 

 
 
 
 
1.3 ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΤΓΑΣΟΓΗΑΛΤΣΧΝ ΑΛΑΣΧΝ 
 

Σα θπξηφηεξα άιαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηα δηάθνξα ζθιεξά πεηξψκαηα, δπζδηάιπηα θαη 
επδηάιπηα, είλαη ηνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ, ηνπ ζεηηθνχ αζβεζηίνπ, ηνπ αλζξαθηθνχ καγλεζίνπ, θαη ηνπ 
ρισξηνχρνπ λαηξίνπ. Πεξηέρεηαη αθφκα θαη κεγάινο αξηζκφο ζε ηρλνζηνηρεηαθέο πνζφηεηεο, νμείδηα θαη 
ελψζεηο δηαθφξσλ κεηάιισλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ 
λεξψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξδεχζεηο. 

Όηαλ ηα αλαθεξφκελα λεξά ζπκππθλψλνληαη κε εμαηκίζεηο, είηε κε πξννδεπηηθνχο 
εκπινπηηζκνχο κε αλάινγα άιαηα, νη ζπγθεληξψζεηο αιάησλ απμάλνπλ θαη ηείλνπλ ζε ζπγθεληξψζεηο 
πθάικπξσλ λεξψλ. Οη αξρηθέο ζπγθεληξψζεηο θαηηφλησλ θαη αληφλησλ ζηα φκβξηα λεξά, ζηα λεξά ησλ 
πνηακψλ θαη ησλ ιηκλψλ κεηαβάιινληαη ζπλερψο, φπσο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

Δάλ ζε έλα δηάιπκα αιάησλ λεξνχ νη ζπγθεληξψζεηο αιάησλ αζβεζηίνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 
ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ αιάησλ λαηξίνπ ηα θνιινεηδή ησλ εδαθψλ πξνζξνθνχλ ηφληα αζβεζηίνπ θαη 
ζξνκβψλνληαη. Σφηε νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ ζηα λεξά ειαηηψλνληαη. Αληίζεηα, φηαλ νη 
ζπγθεληξψζεηο ησλ αιάησλ λαηξίνπ ζηα λεξά είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ 
ηφλησλ αζβεζηίνπ, ηα θνιινεηδή ησλ εδαθψλ απνξξνθνχλ λάηξην θαη ην ελαιιάζζνπλ κε αζβέζηην. Οη 
ζπγθεληξψζεηο ησλ ηφλησλ λαηξίνπ ζηα λεξά ειαηηψλνληαη, αιιά ηα εδάθε αιθαιηψλνληαη. Όηαλ νη 
ζπγθεληξψζεηο ησλ ηφλησλ λαηξίνπ θαη αζβεζηίνπ έρνπλ ηζνδχλακε ηνληναληαιιαθηηθή ηθαλφηεηα 
απνβάιινληαη ηα πιένλ δπζδηάιπηα άιαηα ηνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θαη αθνινπζνχλ ηνπ ζεηηθνχ. 
εκεηψλεηαη ηδηαίηεξα φηη, είλαη ζπάληα ε πεξίπησζε θνξεζκνχ,  θάησ απφ ζπλήζεηο ζπλζήθεο λεξψλ 
κε ζπγθεληξψζεηο αιάησλ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ, φηαλ ε δηαιπηφηεηά ηνπο αλέξρεηαη ζε 6.120 meq/L 
ζηνπο 20 

ν
C θαη ζε 6.290 meq/L ζηνπο 5 

ν
C. 

Ο θνξεζκφο ησλ λεξψλ κε άιαηα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ γίλεηαη ζπάληα θαη είλαη δπλαηφ λα γίλεη 
κφλν φηαλ ηα λεξά δηαξξένπλ παξάιιεια κε κηθξέο ηαρχηεηεο, παιηέο ζαιάζζηεο απνζέζεηο αιάησλ ή 
ζαιάζζηα επηθαλεηαθά ζπκππθλψκαηα ή αιπθέο. Ζ ζπκπχθλσζε ζεηηθψλ αιάησλ γίλεηαη κε εμαηκίζεηο 
θαη δελ μεπεξλά πνηέ ηε δηαιπηφηεηα ζεηηθνχ αζβεζηίνπ, ε νπνία κεηψλεηαη αλάινγα κε ηελ αχμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. Σα λεξά γεληθά δηαιχνπλ επθνιφηεξα θαη ηαρχηεξα ηα ρισξηνχρα άιαηα απφ εθείλα ησλ 
ζεηηθψλ, κε ηα νπνία εκπινπηίδνληαη ζπλερψο{5}. 
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Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ αιάησλ ηνπ καγλεζίνπ ζηα λεξά γεληθά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη 
αξθεηά απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο αιάησλ ηνπ αζβεζηίνπ. Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ καγλεζίνπ ζηα λεξά 
φπσο θαη ζηα εδάθε είλαη κηθξέο. 
Οη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο καγλεζίνπ ζηα λεξά πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ην καγλήζην ησλ 
αιθαιησκέλσλ θαη ελαιαησκέλσλ εδαθψλ, Με ηνληναληαιιαγέο καγλεζίνπ/αζβεζηίνπ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ζπγθεληξψζεσλ. Οη δηαθνξέο ζπγθεληξψζεσλ αζβεζηίνπ 
θαη καγλεζίνπ ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα λεξά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε, 
ηε ζεξκνθξαζία, ην βάζνο δηείζδπζεο, ηηο ζπκππθλψζεηο, ηηο αξαηψζεηο εμαηηίαο αλακείμεηο πνπ 
πθίζηαληαη ζην ρξφλν ηεο δηείζδπζεο, είηε ηεο πνξείαο πξνο ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο. 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ λεξψλ άξδεπζεο θαη ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ ζε πδαηνδηαιπηά άιαηα 
αζβεζηίνπ εκπνδίδνπλ ηελ αιθαιίσζε ησλ εδαθψλ φηαλ νη ζπγθεληξψζεηο λαηξίνπ ζην εδαθηθφ λεξφ 
ηείλνπλ λα ππεξβνχλ ηα αλεθηά φξηα. ηε δνκή ησλ εδαθψλ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ε 
πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην, ελψ ην pH ξπζκίδεη ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο 
κεγαινζηνηρείσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ απφ ηα ξηδηθά θχηηαξα, ηηο νμεηδναλαγσγηθέο θαη ηηο βηνινγηθέο 
αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα εδάθε θαη ζηα θπηά. 

Οη ζπγθεληξψζεηο ηφλησλ ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ξπζκίδνπλ ηε 
δπλαηφηεηα πξνζξφθεζεο ησλ θαηηφλησλ απφ ηα εδαθηθά θνιινεηδή θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 
απνξξφθεζή ηνπο απφ ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

Ζ αιαηφηεηα, δειαδή ε ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ, είλαη ην πην απιφ 
θαη ραξαθηεξηζηηθφ θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ λεξνχ πνηίζκαηνο. Ζ ζεκαζία 
ηεο αιαηφηεηαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο αληηδξνχλ ζηε ζπλνιηθή 
ζπγθέληξσζε αιάησλ ζην δηάιπκα παξά ζηα επηκέξνπο εηδηθά ηφληα. Ζ ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε 
αιάησλ εθθξάδεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηξφπνη είλαη ζε κνλάδεο ειεθηξηθήο 
αγσγηκφηεηαο (dS/m) ή ζε κέξε ζην εθαηνκκχξην (κ.ζ.ε.) {5}. 
 
 
 
1.4 ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΝΑΣΡΗΟΤ  
 

Σα θπξηφηεξα άιαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηα λεξά είλαη ηνπ λαηξίνπ, ηνπ καγλεζίνπ θαη ηνπ 
αζβεζηίνπ, πνπ ηα εληάζζνπλ ζε θαηεγνξίεο θαη ηα θξίλνπλ θαηάιιεια ή φρη γηα αξδεχζεηο εδαθψλ θαη 
θαιιηεξγεηψλ δηαθφξσλ θπηηθψλ εηδψλ, φηαλ ζπληξέρνπλ θαη νη αλάινγεο πξνυπνζέζεηο. 

Σα θνιινεηδή ησλ εδαθψλ αιθαιηψλνληαη κε απνηέιεζκα ηα εδάθε λα ππνβαζκίδνληαη θαη λα 
γίλνληαη παζνγελή. Σα θπηά δελ κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο καγλεζίνπ 
γηα ηε ζχλζεζε ηε ρισξνθχιιεο, πνπ είλαη ε βαζηθφηεξε νξγαληθή έλσζε θσηνζχλζεζεο θαη 
παξαγσγήο πδαηαλζξάθσλ, πξσηετλψλ, ιηπαξψλ ελψζεσλ θ.α. 

Γηαπηζηψζεθε αθφκε φηη, φηαλ ηα εδάθε αξδεχνληαη κε λεξά, πνπ πεξηέρνπλ κηθξέο είηε 
κέηξηεο πνζφηεηεο νιηθψλ αιάησλ, ζηα νπνία εθαηνζηηαία αλαινγία λαηξίνπ είλαη ≥ 60 % δελ 
πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ελαιάησζεο, ελψ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα αιθαιίσζεο 
ησλ εδαθψλ κε ηελ πξνζξφθεζε ηφλησλ λαηξίνπ απφ ηα θνιινεηδή θαη ηξνθνπελίεο καγλεζίνπ. 
Αληίζεηα, φηαλ ηα εδάθε αξδεχνληαη κε λεξά πςειήο ζπγθέληξσζεο νιηθψλ αιάησλ, αιιά κε 
εθαηνζηηαία αλαινγία λαηξίνπ κηθξφηεξε ηνπ 60 % δελ εκθαλίδνληαη έληνλα πξνβιήκαηα ελαιάησζεο 
{3}. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

  
 
 

ΣΟ ΔΓΑΦΟ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΛΑΣΟΣΖΣΑ Δ ΑΤΣΟ 
 
 
Έδαθνο είλαη ην ζηξώκα από ραιαξά αλόξγαλα θαη νξγαληθά πιηθά πνπ θαιύπηεη ηελ επηθάλεηα ηεο 
μεξάο ηεο γεο θαη πξνέθπςε από ηελ απνζάζξσζε νξπθηώλ θαη πεηξσκάησλ (κεηξηθό πιηθό) κε ηε 
ζπλδπαζκέλε δξάζε θπζηθώλ, ρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ παξαγόλησλ{1}. 
 
 
 
2.1 ΣΟ ΔΓΑΦΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛ 
 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ εδάθνπο ζε ζρέζε κε ην βάζνο νθείιεηαη ζηελ καθξνρξφληα δξάζε ησλ 
παξαγφλησλ εδαθνγέλεζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή αθνξά ηε δεκηνπξγία δηαθεθξηκέλσλ δσλψλ κέζα 
ζην έδαθνο παξάιιεισλ πεξίπνπ πξν ηεο επηθάλεηάο ηνπ, πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην 
ρξψκα, ηε ζχζηαζή ηνπο, ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε λεξφ θαη ξίδεο θπηψλ θ.η.ι. Οη δψλεο απηέο 
νλνκάδνληαη γελεηηθνί νξίδνληεο θαη ε κειέηε ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζην εδαθηθφ πξνθίι.                ( 
εδαθνηνκή ). 

Δδαθηθό πξνθίι  νξίδεηαη κηα θαηαθόξπθε ηνκή ηνπ εδάθνπο πνπ αξρίδεη από ηελ επηθάλεηά 
ηνπ θαη θζάλεη κέρξη ην κεηξηθό πιηθό. Ζ κειέηε ηνπ εδαθηθνχ πξνθίι ζε φιν ηνπ ην βάζνο ελδηαθέξεη 
θπξίσο ηνπο ηαμηλφκνπο ησλ εδαθψλ. Ο έιεγρνο φκσο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ελφο εδάθνπο βαζίδεηαη 
ζηελ παξαηήξεζε ηνπ εδαθηθνχ πξνθίι κέρξη ην βάζνο πνπ κπνξνχλ λα θζάζνπλ νη ξίδεο ησλ θπηψλ, 
δειαδή πεξίπνπ κέρξη βάζνο 1,5 m. Οη νξίδνληεο ηνπ εδάθνπο αληηθαηνπηξίδνπλ ηε γελεηηθή ηνπ 
ηζηνξία θαη δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θπξίσο ηχπνπο πνπ ζπκβνιίδνληαη κε ηα θεθαιαία γξάκκαηα O, 
A, B, θαη C.  

Οη νξίδνληεο απηνί δηαθξίλνληαη θαη ζε ππννξίδνληεο Ο1,Ο2, Α1,Α2,Α3, Β1,Β2,Β3. ηε κειέηε ηνπ 
εδαθηθνχ πξνθίι ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε ζηξψζε ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο πνπ 
ζπκβνιίδεηαη κε R{1}. 
 
 
 
Οξίδνληαο Ο 
 

Δίλαη νξγαληθφο νξίδνληαο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ ζε νξγαληθή νπζία, αλάινγα θαη κε ηελ 
πεξηεθηηθφηεηα ζε άξγηιν πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 20 - 30%. 

 
Τπννξίδνληαο Ο1  

Δίλαη νξγαληθφο νξίδνληαο ε νξγαληθή νπζία ηνπ νπνίνπ δελ έρεη πιήξσο απνζπληεζεί θαη 
ζπλεπψο είλαη εχθνιε ε αλαγλψξηζε ηεο πξνέιεπζήο ηεο. 
Τπννξίδνληαο Ο2  

Δίλαη νξγαληθφο νξίδνληαο κε νξγαληθή νπζία ε νπνία βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλε 
απνζχλζεζε θαη δελ είλαη εχθνιε ε αλαγλψξηζε ηεο πξνέιεπζήο ηεο{1}. 
 
 
 
Οξίδνληαο Α 
 

Δίλαη αλφξγαλνο νξίδνληαο πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή θάησ απφ έλαλ 
Ο νξίδνληα θαη πεξηέρεη αξθεηή πνζφηεηα νξγαληθήο νπζίαο.  
Ο νξίδνληαο απηφο έρεη ράζεη ιφγν κεηαθίλεζεο πξνο ην Β νξίδνληα άξγηιν, ζίδεξν, αξγίιην θαη 
επνκέλσο εκθαλίδεη έκκεζν εκπινπηηζκφ ζε ραιαδία ή άιια ζηαζεξά ζηελ απνζάζξσζε νξπθηά ηεο 
άκκνπ θαη ηεο ηιχνο. Λφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπζηαηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ 
εινπβηαθόο νξίδνληαο θαη έρεη αλνηθηφηεξν ρξσκαηηζκφ απ’ φηη ν Β. 
 
Τπννξίδνληαο  Α1  

Δίλαη αλφξγαλνο επηθαλεηαθφο νξίδνληαο πνπ πεξηέρεη θαιά ρξεζηκνπνηνχκελε νξγαληθή 
νπζία ζπλελσκέλε κε ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά ηνπ, έρνληαο σο εθ ηνχηνπ ζθνηεηλφηεξν ρξψκα απφ ηνλ 
ππνθείκελν Α2 νξίδνληα{1}. 
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Τπννξίδνληαο Α2  

Δίλαη ν θαη’ εμνρήλ εινπβηαθφο νξίδνληαο απφ ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηε ε κεηαθίλεζε ησλ 
ζπζηαηηθψλ ηνπ εδάθνπο. Έρεη αλνηθηφηεξν ρξψκα απφ ηνλ ππεξθείκελν Α1 θαη ηνλ ππνθείκελν Β2 . 
 
Τπννξίδνληαο Α3  

Δίλαη αλφξγαλνο κεηαβαηηθφο νξίδνληαο κεηαμχ ησλ Α θαη Β νξηδφλησλ ζηνλ νπνίν φκσο 
θπξηαξρνχλ νη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Α. Πνιιέο θνξέο ιείπεη. 
 
 
 
Οξίδνληαο Β 
 

Δίλαη αλφξγαλνο νξίδνληαο πνπ ζρεκαηίδεηαη βαζχηεξα απφ ηνλ Α θαη δέρεηαη ζπλήζσο ηελ 
άξγηιν, ην ζίδεξν, ην αξγίιην θαη ηελ νξγαληθή νπζία πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ Α νξίδνληα. 
Υαξαθηεξίδεηαη ζαλ ηιινπβηαθόο νξίδνληαο θαη ν ρξσκαηηζκφο ηνπ είλαη εληνλφηεξνο ηνπ 
ππεξθείκελνπ νξίδνληα εμαηηίαο ηεο επηθάιπςεο ησλ θφθθσλ ηνπ απφ νμείδηα θπξίσο ηνπ ζηδήξνπ. 
 
Τπννξίδνληαο Β1  

Δίλαη αλφξγαλνο κεηαβαηηθφο νξίδνληαο κεηαμχ ησλ Α θαη Β νξηδφλησλ ζηνλ νπνίν φκσο 
θπξηαξρνχλ νη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Β. Πνιιέο θνξέο ιείπεη. 
 
Τπννξίδνληαο Β2  

Δίλαη ν θαη’ εμνρήλ ηιινπβηαθφο νξίδνληαο ν νπνίνο δέρεηαη ηα ζπζηαηηθά πνπ κεηαθηλνχληαη 
απφ ηνλ Α2 νξίδνληα θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη ζθνηεηλφηεξν ρξσκαηηζκφ απφ απηφλ. 
 
Τπννξίδνληαο Β3  

Δίλαη αλφξγαλνο κεηαβαηηθφο νξίδνληαο κεηαμχ ησλ B θαη C νξηδφλησλ ζηνλ νπνίν φκσο 
θπξηαξρνχλ νη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Β{1}. 
 
 
 
Οξίδνληαο C 
 

Δίλαη αλφξγαλνο νξίδνληαο ν νπνίνο κνηάδεη ή φρη κε ην κεηξηθφ πιηθφ απφ ην νπνίν πξνήιζε 
ην έδαθνο θαη έρεη ππνζηεί κηθξή αιινίσζε εμαηηίαο ηεο δξάζεο ησλ εδαθνγελεηηθψλ παξαγφλησλ, κε 
απνηέιεζκα λα κελ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο αλάινγεο κε απηέο ησλ ππεξθείκελσλ 
νξηδφλησλ{1}. 
 
 
 
ηξώζε κεηξηθνύ πεηξώκαηνο R 
 

Γελ είλαη νξίδνληαο, αιιά ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ απνηειεί ζπλήζσο θαη ην κεηξηθφ πιηθφ 
απφ ην νπνίν πξνέθπςε ην ππεξθείκελν έδαθνο{1}. 
 
 
 
2.2 ΦΤΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 
 

Η θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε, ε δνκή, ην ρξώκα, ε ζεξκνθξαζία, ην πνξώδεο, ε ζπλεθηηθόηεηα 
είλαη κεξηθέο από ηηο θσζικές ιδιόηηηες ηνπ εδάθνπο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ 
αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, ηα θπηά θαη ηε κεραληθή ηνπ θαηεξγαζία{1}.  
 
 
2.2.1 Ζ ΚΟΚΚΟΜΔΣΡΗΚΖ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 

Ζ κεραληθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο έρεη ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ αλφξγαλσλ ηεκαρηδίσλ θαη 
ηελ αλαινγία ηνπο ζην έδαθνο. Σα αλφξγαλα ραιαξά ζηεξεά ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο απνηεινχληαη 
απφ θνκκάηηα πεηξσκάησλ, απφ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή νξπθηά, ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ 
νπνίσλ πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ θαη ην βαζκφ ηεο απνζάζξσζήο ηνπο. 
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’ έλα έδαθνο είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξήζεη θαλείο απφ πέηξεο θαη ραιίθηα, κέρξη ηεκαρίδηα κε νξαηά 
κε γπκλφ κάηη. 

Σα θιάζκαηα ηεο κεραληθήο ζχζηαζεο είλαη ηξία : άκκνο, ηιύο θαη άξγηινο. Ζ εξγαζηεξηαθή 
ηερληθή, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο εθαηνζηηαίαο 
πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζηα ηξία θιάζκαηα νλνκάδεηαη θνθθνκεηξηθή ή κεραληθή αλάιπζε. Ζ 
γλψζε ηεο κεραληθήο ζχζηαζεο ησλ εδαθψλ είλαη πξνζαλαηνιηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο θπζηθέο 
ηδηφηεηέο ηνπο θαη ελ κέξεη γηα ηηο ρεκηθέο. 

ηνλ Πίλαθα 2.2.1 θαίλεηαη ε δηάθξηζε ησλ ζπνπδαηφηεξσλ θιαζκάησλ κεραληθήο ζχζηαζεο, 
φπσο νξίζηεθαλ κε δηεζλή ζχκβαζε ην 1927. Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη θαζαξά πσο ζε κηθξή κείσζε 
ηνπ κεγέζνπο ησλ ηεκαρηδίσλ αληηζηνηρεί πνιχ κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηεο 
εηδηθήο ηνπο επηθάλεηαο. Δπνκέλσο ηα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο θιάζκαηα ηνπ εδάθνπο παξνπζηάδνπλ 
κεγαιχηεξε ελεξγφ επηθάλεηα απφ φηη ηα κεγαιχηεξνπ θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε 
ζπγθξάηεζε ηνπ λεξνχ θαη ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο{1}. 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2.1 
Κιάζκαηα κεραληθήο ζχζηαζεο θαηά ην Γηεζλέο ζχζηεκα 

 

Κιάζκα Γηάκεηξνο ζε mm 
Αξηζκόο ηεκαρηδίσλ 

αλά gr 
Δηδηθή επηθάλεηα 

ζε cm
2
/gr 

Υνλδξή άκκνο 
Λεπηή άκκνο 

Ηιχο 
Άξγηινο 

2 – 0,2 
0,2 – 0,02 

0,02 – 0,002 
< 0,002 

5 x 10
2
 

5x 10
5
 

5 x 10
8
 

5 x 10
11

 

20 
200 

2.000 
20.000 

 
 
 

Ζ άκκνο ησλ εδαθψλ απνηειείηαη απφ απνζηξνγγπισκέλνπο ή γσληψδεηο θφθθνπο, νη νπνίνη 
εμαηηίαο ηεο κηθξήο ηνπο επηθάλεηαο ζηεξνχληαη ηεο ηθαλφηεηαο λα ζπγθξαηνχλ λεξφ θαη αθφκα δελ 
εκθαλίδνπλ πιαζηηθφηεηα θαη ζπλνρή. Ζ ηιύο απνηειείηαη απφ θφθθνπο κε αθαλφληζην ζρήκα, νη 
νπνίνη παξνπζηάδνπλ κηθξή πιαζηηθφηεηα θαη ζπλνρή. Ζ άξγηινο απνηειείηαη απφ θφθθνπο 
πεπιαηπζκέλνπο κε πνιχ κηθξφ κέγεζνο. Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο εκθαλίδνπλ κεγάιε εηδηθή 
επηθάλεηα, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζηελ άξγηιν λα ζπγθξαηεί πνιχ λεξφ θαη λα εθδειψλεη κεγάιε 
πιαζηηθφηεηα θαη ζπλνρή. 

Οη θαηεγνξίεο κεραληθήο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο αλαθέξνληαη ζηελ αλαινγία ησλ ηξηψλ 
θιαζκάησλ ζηε ιεπηή γε. Ζ θαηάηαμε ελφο εδάθνπο ζε θάπνηα θαηεγνξία γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 
ηξηγψλνπ κεραληθήο ζχζηαζεο. 

Σα ακκώδε εδάθε ζηα νπνία επηθξαηεί ε άκκνο αεξίδνληαη θαιά θαη ζεξκαίλνληαη εχθνια. Γελ 
κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ πνιχ λεξφ θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη γη’ απηφ ραξαθηεξίδνληαη γεληθψο σο 
πησρά εδάθε. 

 
Σα αξγηιώδε εδάθε ζηα νπνία επηθξαηεί ε άξγηινο δελ αεξίδνληαη θαιά νχηε ζεξκαίλνληαη 

εχθνια. πγθξαηνχλ πνιχ λεξφ θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ζπλήζσο δελ είλαη εχθνια ζηελ θαηεξγαζία 
ηνπο. 

Σα κέζεο ζύζηαζεο εδάθε ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ηα ηξία θιάζκαηα πεξίπνπ ηζφπνζα, 
εθδειψλνπλ ελδηάκεζεο ηδηφηεηεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ θαη ζεσξνχληαη σο ηα πην 
θαηάιιεια γηα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε{1}. 
 
 
 
2.2.2 ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΔΓΑΦΧΝ 
 

Με ηνλ φξν δνκή ελλνείηαη ε δηάηαμε ησλ αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζηα εδάθε. ηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο ζπκβάιινπλ, γεληθά, ε κεραληθή ζχζηαζε ησλ 
απνζαζξσκάησλ, ε πνζφηεηα θαη ν ηχπνο ησλ θνιινεηδψλ, ηα αλφξγαλα άιαηα αζβεζηίνπ, 
καγλεζίνπ, λαηξίνπ θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ε νξγαληθή χιε θ.α. 

Απφ ηε δνκή ησλ εδαθψλ εμαξηάηαη άκεζα ε αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 
θαιιηεξγεηψλ, ε θαιή θπθινθνξία λεξνχ θαη αέξα, ε ζηξάγγηζε, ε δηαθίλεζε ησλ ζξεπηηθψλ 
κεγαινζηνηρείσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ, νη αξαηψζεηο αιάησλ θ.ιπ{1}. 
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Οη θχξηνη ζπληειεζηέο πνπ δηακνξθψλνπλ βαζηθά ηε δνκή ησλ εδαθψλ είλαη : 
 

 Ζ θνθθνκεηξηθή αλαβάζκηζε ησλ απνζαζξσκάησλ, ε νξπθηνινγηθή ηνπο πξνέιεπζε θαη ν 
βαζκφο δηάβξσζεο. 

 

 Σν pH, ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ ζπγθξαηνχλ ηα απνζαζξψκαηα. 
 

 Ζ θπζηθνρεκηθή θαηάζηαζε ησλ θνιινεηδψλ. 
 

 Οη ζπγθεληξψζεηο θαηηφλησλ αζβεζηίνπ, καγλεζίνπ θαη λαηξίνπ ζην εδαθηθφ λεξφ. 
 

 Ζ πεξηερφκελε πνζφηεηα ρνπκνπνηεκέλεο θνπξηάο. 
 
 
 
Α) ΤΝΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 

Χο ζπλεθηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ην έδαθνο ζε εμσηεξηθέο 
δπλάκεηο πνπ ηείλνπλ λα ην ζξπκκαηίζνπλ θαη λα ην παξακνξθψζνπλ. Ζ ζπλεθηηθφηεηα απνηειεί έλα 
κέηξν ηεο επθνιίαο ή ηεο δπζθνιίαο κε ηελ νπνία κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί έλα έδαθνο. Δίλαη ην 
απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο ησλ θπζηθψλ δπλάκεσλ ζπλνρήο θαη ζπλάθεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη 
κεηαμχ ησλ εδαθηθψλ ηεκαρηδίσλ θαη επεξεάδεηαη απφ νπνηνλδήπνηε παξάγνληα πνπ αζθεί επίδξαζε 
ζηηο πξναλαθεξφκελεο δπλάκεηο. 

Ο φξνο ζπλνρή αλαθέξεηαη ζηηο ειθηηθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ νκνεηδψλ 
ηεκαρηδίσλ ηνπ εδάθνπο. Ο φξνο ζπλάθεηα αλαθέξεηαη ζηηο ειθηηθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 
κεηαμχ αλφκνησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ εδάθνπο θαη εθδειψλνληαη θπξίσο κε ηελ παξνπζία ζπλδεηηθψλ 
πιηθψλ φπσο ην λεξφ, νη ρνπκηθέο ελψζεηο θ.η.ι. 

 
Ζ ζπλεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο εμαξηάηαη απφ : 
 

1.  Σε κεραληθή ηνπ ζύζηαζε. Απηή θαζνξίδεη ην κέγεζνο ησλ ηεκαρηδίσλ άξα θαη ηελ εηδηθή 
ηνπο επηθάλεηα. 
 
2.  Σε δνκή. Έδαθνο κε θαιή δνκή είλαη ιηγφηεξν ζπλεθηηθφ, αθνχ νη δπλάκεηο ζπλνρήο θαη 
ζπλάθεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ ζπζζσκαησκάησλ ηνπ είλαη αζζελήο. 
 
3. Σελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε λεξό θαη νξγαληθή νπζία. Ζ νξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο θάλεη 
ην ζπλεθηηθφ έδαθνο επθνιφηεξν ζηελ  θαηεξγαζία ηνπ, θπξίσο γηαηί βειηηψλεη ηε δνκή ηνπ. 
 

αλ πιαζηηθφηεηα ελφο εδάθνπο νξίδεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα κνξθνπνηείηαη θαη λα αιιάδεη 
ζπλερψο ζρήκα, ρσξίο λα ζρίδεηαη, φηαλ επηδξά ζε απηφ κηα εμσηεξηθή δχλακε θαη λα δηαηεξεί ην 
ζρήκα ηνπ φηαλ ζηακαηήζεη ε δξάζε ηεο δχλακεο. 

Ο ζπνπδαηφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ είλαη ε 
πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε λεξφ. Οη άιινη παξάγνληεο, φπσο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε άξγηιν, ε 
νξπθηνινγηθή ζχζηαζε ηεο αξγίινπ, ην είδνο ησλ πξνζξνθεκέλσλ θαηηφλησλ, ε πνζφηεηα ηεο 
νξγαληθήο νπζίαο θαη ν βαζκφο απνζχλζεζήο ηεο, επεξεάδνπλ έκκεζα ηε ζπλεθηηθφηεηα 
κεηαβάιινληαο παξάιιεια θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ζηελ νπνία εθδειψλνληαη ζε θάζε έδαθνο νη 
δηάθνξεο ηηκέο ζπλεθηηθφηεηαο{1}. 

 
 
 
Β) Ζ ΘΡΟΜΒΧΖ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΠΟΡΑ ΣΖ ΑΡΓΗΛΟΤ 
 

Γηα ηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζπζζσκαησκάησλ ζην έδαθνο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη, ε 
άξγηινο λα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζξνκβψζεσο. Ζ ζξφκβσζε ηεο αξγίινπ σο γλσζηφ πξνάγεηαη 
απφ ηελ παξνπζία ζην εδαθηθφ δηάιπκα νξηζκέλσλ θαηηφλησλ φπσο Ca

2+
, Al

3+
 θαη H

+
 ελψ αληίζεηα ε 

παξνπζία ηφλησλ Na
+
 ζπκβάιιεη ζηε δηαζπνξά ηεο. Πξνβιήκαηα δνκήο εμαηηίαο ηνπ φηη ε άξγηινο 

είλαη ζε θαηάζηαζε δηαζπνξάο έρνπλ ηα λαηξησκέλα εδάθε. ηα εδάθε απηά ην λάηξην είλαη άθζνλν, 
ηφζν ζην εδαθηθφ δηάιπκα, φζν θαη ζηε ζηεξεή θάζε. Ζ πξνζζήθε ζε απηά γχςνπ κε ζηφρν ηελ 
εμπγίαλζή ηνπο ζπκβάιιεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο δνκήο ηνπο{1}. 
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Γ) Ζ ΓΗΟΓΚΧΖ ΚΑΗ Ζ ΤΡΡΗΚΝΧΖ ΣΖ ΑΡΓΗΛΟΤ 
 

Έλα άιιν γλψξηζκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ άξγηιν ησλ εδαθψλ θαη επεξεάδεη ηε δεκηνπξγία, 
αιιά θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπζζσκαησκάησλ είλαη ε δηφγθσζε θαη ε ζπξξίθλσζε πνπ πθίζηαηαη κε 
ηελ πξφζιεςε ή ηελ απψιεηα λεξνχ αληίζηνηρα. 
Σν θαηλφκελν ηεο δηφγθσζεο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ εδαθψλ θαζνξίδεη θαη ηε κνξθή ησλ 
ζρεκαηηδφκελσλ ζπζζσκαησκάησλ. Έηζη ην θαηαθφξπθν ζρίζηκν ηνπ εδάθνπο ζπκβάιιεη ζηε 
δεκηνπξγία πξηζκαηηθψλ ζπζζσκαησκάησλ, ηα νπνία παίξλνπλ ζηπινεηδή κνξθή, φηαλ ππάξρεη 
αθζνλία Na

+
 θαη Mg

2+
 ζ’ απηφ. Σν νξηδφληην ζρίζηκν ηνπ εδάθνπο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

πιαθνεηδψλ ζπζζσκαησκάησλ, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη θπξίσο ζην ππέδαθνο θάησ απφ πίεζε. 
Σέινο, ην ζρίζηκν ηνπ εδάθνπο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πνιπεδξηθψλ 
ζπζζσκαησκάησλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε εδάθε κε κέζε πεξηεθηηθφηεηα ζε άξγηιν θαη κε επηθξαηέζηεξν 
ην αζβέζηην κεηαμχ ησλ αληαιιάμηκσλ θαηηφλησλ{1}. 
 
 
 
2.2.3 ΣΟ ΥΡΧΜΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 

Σν ρξψκα ηνπ εδάθνπο απνηειεί δηαγλσζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ, θαζψο θαη γηα 
ηελ αλαγλψξηζε ησλ νξηδφλησλ ηνπ. Δπίζεο, ην ρξψκα ηνπ εδάθνπο επεξεάδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ, 
αθνχ έλα έδαθνο κε ζθνηεηλφ ρξψκα απνξξνθά πεξηζζφηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία απφ έλα άιιν κε 
αλνηθηφ ρξψκα. Σα ζπλεζέζηεξα ρξψκαηα ησλ αλφξγαλσλ εδαθψλ είλαη νη δηάθνξεο απνρξψζεηο ηνπ 
νξθλνχ κε απνρξψζεηο πξνο ην θφθθηλν θαη ην καχξν, θαζψο θαη νη απνρξψζεηο ηνπ γθξίδνπ. Σα 
νξγαληθά εδάθε θαηά θαλφλα έρνπλ καχξν ρξψκα ή ζθνηεηλφ νξθλφ{1}. 
 
 
 
2.2.4 Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο εθηηκά ηε ζεξκηθή ηνπ ελέξγεηα. Ζ ζεκαζία ηεο είλαη κεγάιε γηα 
ηελ βιάζηεζε ησλ ζπφξσλ, ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ, ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ ηνπ 
εδάθνπο, ηελ απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο, ηελ απνζάζξσζε ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ θαη ηελ 
θπθινθνξία ηνπ εδαθηθνχ αέξα. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο αληηπξνζσπεχεη ην ζεξκνθξαζηαθφ 
ηζνδχγην ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ δέρεηαη θαη απηήο πνπ απνδίδεη. 

Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ δέρεηαη έλα έδαθνο πξνέξρεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ήιην θαη 
εμαξηάηαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ηελ επνρή, ηελ θιίζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, ην ρξψκα 
ηνπ εδάθνπο θαη ηε θπηηθή θάιπςε. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ ράλεη έλα έδαθνο νθείιεηαη ηφζν ζηελ 
εθπνκπή ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ φζν θαη ζηελ εμάηκηζε ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ. Ζ 
πνζφηεηα ηεο ζεξκφηεηαο πνπ εθπέκπεη έλα έδαθνο εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή, ηε θπηηθή θάιπςε, ην 
ρξψκα θαη ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ πεξηέρεη ην έδαθνο. 
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη κεγαιχηεξε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ζην κέζνλ ηεο εκέξαο, ε δε 
κεηαβνιή ηεο είλαη εληνλφηεξε ζην επηθαλεηαθφ έδαθνο, απ' φηη ζην ππέδαθνο{1}. 
 
 
 
2.2.5 ΣΟ ΠΟΡΧΓΔ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 

Σν  πνξώδεο ηνπ εδάθνπο εθθξάδεη ην ζπλνιηθφ φγθν ησλ θελψλ πφξσλ θαη είλαη κηα απφ ηηο 
πην ζεκαληηθέο θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Απηφ είλαη πνπ επεξεάδεη ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα ζην 
έδαθνο, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο, ηελ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί  λα θαιιηεξγεζεί. 

Όινη νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρεκαηηζκφ, ην κέγεζνο θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 
ζπζζσκαησκάησλ, επεξεάδνπλ θαη ην πνξψδεο ηνπ εδάθνπο. Μηα κέζε θαηάηαμε ησλ πφξσλ θαηά 
κέγεζνο θαη νη αληίζηνηρεο ηδηφηεηέο ηνπο είλαη νη παξαθάησ : 

 
1.  Μεγάινη πόξνη. Έρνπλ κέζε δηάκεηξν > 10 κm θαη κέζσ απηψλ δηεζείηαη γξήγνξα ην λεξφ 
ζην έδαθνο. 
 
2.  Μέζνη πόξνη. Έρνπλ δηάκεηξν 0,2 - 10 κm ζπγθξαηνχλ ην λεξφ θαη ην δηαζέηνπλ εχθνια ζηα 
θπηά. Απφ ηελ χπαξμε κεγάινπ πνζνζηνχ κέζσλ πφξσλ ζην έδαθνο εμαξηάηαη ε απνζεκαηηθή 
πνζφηεηα λεξνχ ζε απηφ πξνο ρξήζε απφ ηα θπηά. Με ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνχ νη πφξνη απηνί 
γεκίδνπλ κε αέξα. 
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3.  Μηθξνί πόξνη. Έρνπλ δηάκεηξν < 0,2 κm ζπγθξαηνχλ ην λεξφ πνιχ ηζρπξά ζην εζσηεξηθφ 
ηνπο, έηζη ψζηε λα κελ είλαη δηαζέζηκν ζηα θπηά. Οη πφξνη απηνί γεκίδνπλ κε αέξα κφλν έπεηηα απφ 
πεξίνδν παξαηεηακέλεο μεξαζίαο. 
 

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πφξσλ ελφο εδάθνπο 
αιιά θαη ηνπ νιηθνχ πνξψδεο ηνπ είλαη ε κεραληθή ηνπ ζχζηαζε θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε νξγαληθή 
νπζία. ηα βαζχηεξα ζηξψκαηα, φπνπ ε δνκή απνθηά κνληκφηεξν ραξαθηήξα, επηθξαηνχλ νη κέζνπ 
θαη κηθξνχ κεγέζνπο πφξνη κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ αέξα, αιιά 
θαη ηελ αχμεζε ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ. 

Μεηαβνιή ηνπ πνξψδνπο θαη ηδηαίηεξα αχμεζε ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο πφξσλ παξαηεξείηαη ζηα 
θαιιηεξγνχκελα εδάθε, φηαλ ζπκπηέδνληαη απφ βαξηά γεσξγηθά κεραλήκαηα. Ζ κεηαβνιή απηή 
απνθηά δξακαηηθέο δηαζηάζεηο αλ ε θαηεξγαζία γίλεη φηαλ ην έδαθνο είλαη πγξφ. Σν ίδην κπνξεί λα 
ζπκβεί, φηαλ ζ' έλα έδαθνο εθαξκφδεηαη επί ζεηξά εηψλ ε ίδηα θαιιηέξγεηα κε ηηο ίδηεο ηερληθέο θαη 
κεζφδνπο. ' έλα ηδαληθφ έδαθνο ην πνξψδεο ηνπ πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη ην 50 % πεξίπνπ ηνπ 
φγθνπ ηνπ θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεγάισλ πφξσλ ηνπ θαη ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ κέζσλ θαη ησλ 
κηθξψλ λα είλαη 2:3{1}. 
 
 
 
2.3 ΔΓΑΦΗΚΟ ΝΔΡΟ 
 

Σν λεξφ πνπ ζπγθξαηείηαη γχξσ απφ ηα ηεκαρίδηα ηεο αξγίινπ ππφ κνξθή πκελίσλ 
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ πξνζξνθεκέλν. Νεξφ φκσο ζπγθξαηείηαη θαη κέζα ζηνπο εδαθηθνχο πφξνπο κε 
δπλάκεηο επηθαλεηαθήο ηάζεο. Ζ επηθαλεηαθή ηάζε θαη ν ζρεκαηηδφκελνο κελίζθνο ζηελ ειεχζεξε 
επηθάλεηα ηνπ λεξνχ πνπ ζπγθξαηείηαη ζηνπο ηξηρνεηδείο πφξνπο, νθείινληαη ζηηο δπλάκεηο ζπλνρήο, 
πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ θαη ζηηο δπλάκεηο ζπλάθεηαο, πνπ αλαπηχζζνληαη 
κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ησλ πφξσλ θαη ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ. Οη δπλάκεηο επηθαλεηαθήο ηάζεο πνπ 
αζθνχληαη ζηνπο κελίζθνπο απμάλνληαη κε ηε κείσζε ηεο δηακέηξνπ ησλ πφξσλ ηεο ζηεξεήο θάζεο 
ηνπ  εδάθνπο. Ζ δηάκεηξνο ησλ πφξσλ, ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπγθξαηείηαη λεξφ κε δπλάκεηο 
κεγαιχηεξεο ηεο βαξχηεηαο, είλαη κηθξφηεξε απφ 10 κm. Σν λεξφ πνπ ζπγθξαηείηαη κέζα ζε απηνχο 
ηνπο πφξνπο κε δπλάκεηο επηθαλεηαθήο ηάζεο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ηξηρνεηδέο λεξό, ελψ απηφ πνπ 
βξίζθεηαη ζε πφξνπο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 10κm θαη απνκαθξχλεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο 
βαξχηεηαο, ραξαθηεξίδεηαη ζα λεξό βαξύηεηαο. 

Δθηφο απφ ηηο δπλάκεηο απηέο ζην εδαθηθφ λεξφ αζθνχληαη νζκσηηθέο πηέζεηο πνπ απνθηνχλ 
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπγθέληξσζε ησλ αιάησλ ζην έδαθνο απμεκέλε (αιαηνχρα 
εδάθε). Σν ξφιν ηεο εκηπεξαηήο κεκβξάλεο ζηνπο ηξηρνεηδήο πφξνπο παίδεη ε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα 
λεξνχ-αέξα θαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ απφ ην εδαθηθφ δηάιπκα ζηα θχηηαξα ησλ δσληαλψλ 
νξγαληζκψλ, φπσο αιαηνχρσλ εδαθψλ, ε κεηαθνξά απηή πεξηνξίδεηαη εμαηηίαο αθξηβψο απηψλ ησλ 
νζκσηηθψλ επηδξάζεσλ, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα  ζηελ πξφζιεςε λεξνχ απφ ηηο ξίδεο ησλ 
θπηψλ, αιιά θαη βιάζηεζε ησλ ζπφξσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ αιαηνχρσλ εδαθψλ, ζεκαληηθή 
ζπκκεηνρή ζην νιηθφ δπλακηθφ ηνπ λεξνχ έρεη θαη ε σζκσηηθή πίεζε πνπ εθδειψλεηαη ζην εδαθηθφ 
δηάιπκα εμαηηίαο ηεο πςειήο ζπγθέληξσζήο ηνπ ζε άιαηα{1}. 
 
 
 
2.3.1 ΤΓΑΣΟΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

Χο Τδαηνρσξεηηθόηεηα ελόο εδάθνπο ραξαθηεξίδεηαη ε κέγηζηε πνζόηεηα λεξνύ πνπ κπνξεί 
λα ζπγθξαηήζεη έλα έδαθνο, αλ κεηά από άξδεπζε ή βξνρή αθεζεί λα ζηξαγγίζεη ειεύζεξα.  

 
Ζ πδαηνρσξεηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ: 

 
Σε κεραληθή ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε εθαηνζηηαία ζχζηαζε ηνπ 

εδάθνπο ζε ιεπηφθνθθα ζπζηαηηθά ( ηιχ, άξγηιν), ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πνζφηεηα 
πξνζξνθεκέλνπ λεξνχ ζην έδαθνο, πνπ είλαη αλάινγε ηεο κεγάιεο ηνπο εηδηθήο επηθάλεηαο. 

Σε δνκή ηνπ εδάθνπο. Όζν απμάλεηαη ην κηθξφ πνξψδεο ηνπ εδάθνπο, ηφζν απμάλεηαη θαη ε 
πνζφηεηα ηνπ ηξηρνεηδνχο λεξνχ ηνπ εδάθνπο. πκκεηνρή ζε απηφ ηνλ παξάγνληα έρεη θαη ν 
πξνεγνχκελνο. 

Σν πνζνζηό ηεο νξγαληθήο νπζίαο. Ζ χπαξμε κεγάινπ πνζνζηνχ νξγαληθήο νπζίαο ζην 
έδαθνο, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο εηδηθήο επηθάλεηαο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ζηε δνκή ηνπ εδάθνπο, 
απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ζπγθξαηείηαη απφ απηφ{1}. 
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Σε θύζε ησλ θνιινεηδώλ. Ο ρνχκνο ζπγθξαηεί πεξηζζφηεξν λεξφ απ' φηη ε άξγηινο. Δπίζεο, 
απφ ηα νξπθηά ηεο αξγίινπ, εθείλα πνπ έρνπλ δηνγθσκέλν θξπζηαιιηθφ πιέγκα ζπγθξαηνχλ 
πεξηζζφηεξν λεξφ απφ εθείλα πνπ έρνπλ κε δηνγθσκέλν θξπζηαιιηθφ πιέγκα. 

Σν είδνο ησλ πξνζξνθεκέλσλ θαηηόλησλ. Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ζπγθξαηείηαη απφ 
έλα έδαθνο δηαθέξεη εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ελπδάησζεο ησλ θαηηφλησλ{1}. 
 
 
 
2.3.2 ΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΔΓΑΦΗΚΟΤ ΝΔΡΟΤ 
 

Ζ δχλακε ηεο βαξχηεηαο θάλεη ην εδαθηθφ λεξφ λα θηλείηαη θαηαθφξπθα πξνο ηα θάησ ελψ ε 
κχδεζε, κε άιια ιφγηα ε ζπληζηακέλε φισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ έρνπλ ζπκκεηνρή ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ 
εδαθηθνχ λεξνχ απφ ηε ζηεξεή θάζε ηνπ εδάθνπο θάλεη ην εδαθηθφ λεξφ λα θηλείηαη πξνο φιεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο. 

Γηήζεζε ζε βάζνο ραξαθηεξίδεηαη ε θίλεζε ή ε ζηξάγγηζε ηνπ λεξνύ κέρξη ηελ ππόγεηα 
ζηάζκε ηνπ ή κέρξη ην ππέδαθνο. 

Σξηρνεηδήο άλνδνο ραξαθηεξίδεηαη ε θίλεζε ηνπ λεξνύ από ηελ ππόγεηα ζηάζκε πξνο ηα άλσ, 
ζε θαηεύζπλζε δειαδή αληίζεηε από εθείλε πνπ αθνινπζεί ππό ηελ επίδξαζε ηεο βαξύηεηαο, εμαηηίαο 
ηεο δηαθνξάο ζηε κύδεζε ηνπ εδαθηθνύ λεξνύ. 

Ζ θχξηα ζπληζηψζα ηνπ δπλακηθνχ ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ είλαη εθείλε πνπ νθείιεηαη ζηε ζηεξεή 
θάζε ηνπ εδάθνπο θαη νλνκάδεηαη κύδεζε. Ζ κχδεζε ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ εθθξάδεη ηε δχλακε 
ζπγθξάηεζήο ηνπ απφ ην έδαθνο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη επεηδή αληηπξνζσπεχεη 
έιμε ηνπ λεξνχ πξνο ηε ζηεξεή θάζε, εθθξάδεηαη κε αξλεηηθή πίεζε άξα έρεη αξλεηηθή ηηκή, ε νπνία 
κεηαβάιιεηαη απφ κεδέλ αηκφζθαηξεο κέρξη κεξηθέο ρηιηάδεο αηκφζθαηξεο. 

Χο δηαπεξαηόηεηα ή πδξαπιηθή αγσγηκόηεηα ραξαθηεξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ εδάθνπο λα 
επηηξέπεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ λεξνύ κεηαμύ δύν ζεκείσλ κε δηαθνξεηηθό πδαηηθό δπλακηθό. 

Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά είδε κεηαθίλεζεο ηνπ λεξνχ κέζα ζην έδαθνο. Σν πξψην είδνο 
αθνξά ηελ θνξεζκέλε ξνή θαη αλαθέξεηαη ζηε κεηαθίλεζε ηνπ λεξνχ ζε έλα θνξεζκέλν έδαθνο. Ζ 
κεηαθίλεζε ζ' έλα ηέηνην έδαθνο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ην κέγεζνο θαη ηε ζπλέρεηα ησλ εδαθηθψλ 
πφξσλ. Ζ άξηζηε επηζπκεηή ηηκή ηεο γηα ηα  εδάθε είλαη ίζε κε 0,1 έσο 10 κm/s, απηή δειαδή πνπ 
αληηζηνηρεί ζηα θαιψο ζηξαγγηδφκελα, κέζεο ζχζηαζεο, πειψδε εδάθε. Σν δεχηεξν είδνο αθνξά ηελ 
αθφξεζηε ξνή, ε νπνία επηθξαηεί ζπλήζσο ζηα εδάθε. Όηαλ έλα έδαθνο ράλεη λεξφ κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν αδεηάδνπλ πξψηα νη κεγαιχηεξνη πφξνη θαη ζηε ζπλέρεηα νη ππφινηπνη αλάινγα κε ην κέγεζφο 
ηνπο θαη εθφζνλ νη απψιεηεο λεξνχ ζπλερίδνληαη, ε θίλεζε ηνπ λεξνχ ζην έδαθνο γίλεηαη κε ηε κνξθή 
ζπλερφκελσλ πδάηηλσλ πκελίσλ θαη πξαγκαηνπνηείηε κφλν δηα κέζνπ ησλ πφξσλ πνπ είλαη γεκάηνη 
λεξφ{1}. 
 
 
 
2.4 ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΛΑΣΧΖ ; 
 

Αιάησζε είλαη ε ζπζζψξεπζε πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ ζην έδαθνο. Σέηνηα άιαηα είλαη ην θάιην 
(K

+
), ην καγλήζην (Mg

2+
), ην αζβέζηην (Ca

2+
), ηα ρισξηνχρα  (Cl

-
), ηα ζεηηθά (SO4

2-
), ηα αλζξαθηθά 

(CO3
2-

), ηα δηηηαλζξαθηθά (HCO3
-
) θαη ην λάηξην (Na

+
). Σα άιαηα δηαιχνληαη θαη κεηαθηλνχληαη κε ην 

λεξφ. Όηαλ ην λεξφ εμαηκίδεηαη, ηα άιαηα κέλνπλ πίζσ. 
Ζ πξσηαξρηθή αιάησζε πεξηιακβάλεη ηε ζπζζψξεπζε άιαηνο κέζσ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ιφγσ ηνπ πςεινχ πεξηερνκέλνπ ζε άιαο ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ ησλ ππφγεησλ πδάησλ. Ζ δεπηεξεχνπζα 
αιάησζε πξνθαιείηαη απφ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο, φπσο αθαηάιιειεο πξαθηηθέο άξδεπζεο, γηα 
παξάδεηγκα, κε αξδεπηηθφ λεξφ πινχζην ζε πεξηεθηηθφηεηα αιάησλ ή/θαη αλεπαξθή απνζηξάγγηζε. 

Ζ αιαηφηεηα απνηειεί κία απφ ηηο επξχηαηα δηαδεδνκέλεο δηαδηθαζίεο ππνβάζκηζεο ηνπ 
εδάθνπο πάλσ ζηε γε. Ζ αιάησζε ηνπ εδάθνπο Θεσξείηαη σο βαζηθή αηηία απεξήκσζεο θαη, 
ζπλεπψο, ζνβαξή κνξθή ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο. Με ηηο απμήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηηο 
κεηψζεηο ζην ραξαθηεξηζηηθφ θαηαθξήκληζεο ηνπ θιίκαηνο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην 
πξφβιεκα ηεο αιάησζεο έρεη επηδεηλσζεί. 

Οη παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ ππέξκεηξε ζπζζψξεπζε αιάησλ ζην έδαθνο κπνξεί 
λα είλαη θπζηθνί ή αλζξσπνγελείο. Φπζηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αιάησζε 
ή ηελ λαηξίσζε: 
 
• γεσινγηθά γεγνλφηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηε ζπζζψξεπζε αιάησλ ζηα ππφγεηα χδαηα 
θαη ζπλεπψο ζηα εδάθε 
 
• θπζηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηνρεηεχζνπλ ππφγεηα χδαηα πινχζηα ζε πεξηεθηηθφηεηα 
αιάησλ ζηελ επηθάλεηα, θνληά ζηελ επηθάλεηα ή ζηνπο νξίδνληεο πάλσ απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, 
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• δηήζεζε ππφγεησλ πδάησλ ζε πεξηνρέο πνπ εθηείλνληαη θάησ απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, δειαδή, 
κηθξν-πθέζεηο κε κηθξή ή θαζφινπ απνζηξάγγηζε, 
 
• πιεκκχξηζκα κε λεξφ απφ πεξηνρέο κε γεσινγηθά ππνζηξψκαηα απφ φπνπ απειεπζεξψλνληαη 
κεγάιεο πνζφηεηεο αιάησλ, 
 
• επίδξαζε αλέκσλ, ε νπνία ζηηο παξάθηηεο δψλεο κπνξεί λα παξαζχξεη κέηξηεο πνζφηεηεο αιάησλ 
ζηελ μεξά{7}. 

Άιινη θπζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιαηφηεηα ησλ εδαθψλ είλαη ην θιίκα, ην 
κεηξηθφ πιηθφ ηνπ εδάθνπο, ε θάιπςε ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ, ν ηχπνο βιάζηεζεο θαη ε ηνπνγξαθία. 
Αλζξσπνγελείο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αιάησζε ή λαηξίσζε: 

 
• άξδεπζε κε λεξφ πινχζην ζε πεξηεθηηθφηεηα αιάησλ, 
 
• άλνδνο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ιφγσ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ (δηήζεζε απφ κε επελδπκέλα 
θαλάιηα θαη δεμακελέο, αλνκνηνγελήο δηαλνκή αξδεπηηθψλ πδάησλ, ειιηπείο αξδεπηηθέο πξαθηηθέο, 
αθαηάιιειε απνζηξάγγηζε), 
 
• ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη άιισλ εηζξνψλ, εηδηθά ζηηο πεξηνρέο φπνπ ε γε πνπ ππφθεηηαη ζε εληαηηθή 
γεσξγία, έρεη ρακειή δηαπεξαηφηεηα θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο έθπιπζεο, 
 
• ρξήζε πινχζησλ ζε πεξηεθηηθφηεηα αιάησλ ιπκάησλ γηα άξδεπζε, 
 
• δηάζεζε πινχζησλ ζε πεξηεθηηθφηεηα αιάησλ ιπκάησλ ζηα εδάθε, 
 
• κφιπλζε ησλ εδαθψλ κε χδαηα πινχζηα ζε πεξηεθηηθφηεηα αιάησλ θαη βηνκεραληθά ππνπξντφληα{7}. 
 
 
 
2.5 ΑΛΑΣΧΖ ΣΧΝ ΔΓΑΦΧΝ ΛΟΓΧ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ Ή ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΔΧ 
 
  ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη πεξηνρέο : ησλ δέιηα ησλ πνηακψλ, ή νη παξαζαιάζζηεο 
πεξηνρέο πνπ θαηαθιχδνληαη επνρηαθά απφ ζάιαζζα, νη πεξηνρέο πνπ ιφγσ αλάγιπθνπ βξίζθνληαη 
ζηα ρακειφηεξα ζεκεία κηαο επξχηεξεο ιεθάλεο ή πεξηνρήο θαη πεξηνρέο κε εδάθε κηθξήο 
δηαπεξαηφηεηαο. 
  Πεξηνρέο δέιηα πνηακώλ ή παξαζαιάζζηεο. Δδάθε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ιφγσ ηηο 
ζπλερνχο επαθήο ηνπο κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ θαζίζηαληαη αιαηνχρα. Σν ζαιαζζηλφ λεξφ πεξηέρεη θαηά 
κέζν φξν 600 me/l άιαηα κε θπξηαξρνχλ ζηνηρείν ην Na

+ 
ππφ κνξθή NaCl θαη ιηγφηεξν Ca+ Mg.Ο 

ιφγνο Na/(Ca+Mg) ζην ζαιαζζηλφ λεξφ είλαη >3.πλέπεηα ηεο επαθήο ησλ εδαθψλ απηψλ κε ην 
ζαιαζζηλφ λεξφ είλαη ηα εδάθε λα αιαηψλνληαη ζε πξψην ζηάδην θαη ζηε ζπλέρεηα λαηξηψλνληαη. Έλα 
άιιν ζνβαξφ ζεκείν απηήο ηεο επαθήο είλαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο κε βφξην ην νπνίν 
παξακέλεη επί καθξφλ ζην έδαθνο αθφκε θαη κεηά ηε βειηίσζε ησλ εδαθψλ απηψλ. Σηο παξαπάλσ 
πεξηνρέο ηηο ζπλαληάκε ζε φια ζρεδφλ ηα πιάηε ηεο γεο. 

Πεξηνρέο ζε ρακειά ζεκεία ηνπ αλάγιπθνπ. ηα ρακειφηεξα ζεκεία ηνπ αλάγιπθνπ κηαο 
πεξηνρήο ζπγθεληξψλνληαη ηα απνξξένληα ή ηα δηεζνχκελα λεξά νιφθιεξεο ηεο ιεθάλεο πνπ 
πεξηβάιιεη ηε ρακειή πεξηνρή. Έηζη ζηηο πεξηνρέο απηέο έρνπκε πςειή ππφγεηα ζηάζκε. Αλ ε πεξηνρή 
δελ έρεη θπζηθή δηέμνδν πξνο πνηακνχο ή ηε ζάιαζζα ηφηε κε ηε βνήζεηα ηεο εμάηκηζεο ηα εδάθε 
απηά ζπγθεληξψλεηαη κεγάιε πνζφηεηα αιάησλ  κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη ηα εδάθε αιαηνχρα 
θαη ζηε ζπλέρεηα λαηξηνχρα. 

Πεξηνρέο κε εδάθε κηθξήο δηαπεξαηόηεηαο. ηηο πεξηνρέο ιφγσ κηθξήο δηαπεξαηφηεηαο 
(ζπλήζσο εδάθε κε κεγάιν πνζνζηφ αξγίινπ)ηα πάζεο πξνέιεπζεο λεξά δελ δηεζνχληαη ζρεηηθά 
γξήγνξα, νπφηε, ιφγσ εμάηκηζεο, επέξρεηαη ζπκπχθλσζε θαη ηειηθά απφζεζε ησλ αιάησλ ζηελ 
θαηαλνκή ηνπ εδάθνπο. Πνιιά εδάθε απηήο ηεο θαηεγνξίαο, αλ θαη ειαθξά ή κέζεο κεραληθήο 
ζχζηαζεο, πεξηέρνπλ ζηελ θαηαηνκή ηνπο αδηαπέξαηα ζηξψκαηα αξγίινπ ή άιινπ είδνπο hardpans  
(ζηξψκα ηνπ ζθιεξνχ ππεδάθνπο). 
Οη θαηεγνξίεο 2 θαη 3 παξαηεξνχληαη ζε πεξηνρέο κε εκίμεξν θαη μεξφ θιίκα φπνπ, ε κελ 
εμαηκηζνδηαπλνή είλαη κεγάιε ελψ ε βξνρφπησζε, ε νπνία ζα βνεζνχζε ζηε δηάιπζε θαη 
απνκάθξπλζε ησλ αιάησλ απφ ην έδαθνο, κηθξή{3}. 
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2.6 ΠΑΘΟΓΔΝΖ ΔΓΑΦΖ 
 

Γηακνξθψλνληαη ζπλήζσο ζε μεξέο πεξηνρέο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο φπνπ ζεκεηψλνληαη 
δηαζπάζεηο θνιινεηδψλ, αθπδαηψζεηο πδξνμεηδίσλ, κε έληνλεο αλνδηθέο θηλήζεηο αιάησλ θαη ηελ 
εκθάληζε εμαλζεκάησλ. Γηακνξθψλνληαη αθφκα θαη ζε πγξέο πεξηνρέο κε πςειέο βξνρνπηψζεηο, 
φηαλ ηα εδάθε είλαη δηαπεξαηά, κε ρακειή ππφγεην ζηάζκε λεξνχ θαη δπλαηφηεηα ζηξάγγηζεο. 
Παζνγελή εδάθε πξνθχπηνπλ θαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ : 

- ηηο αξδεχζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη αθαηάιιεια λεξά κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο νιηθψλ αιάησλ 
θαη πςειή εθαηνζηηαία αλαινγία λαηξίνπ. 

- Γε ρνξεγνχληαη νη θαλνληθέο δφζεηο λεξνχ ζε θάζε άξδεπζε. 
- Σν εχξνο άξδεπζεο είλαη αληηθαλνληθφ. 
- Ζ ππφγεηα ζηάζκε λεξνχ είλαη πςειή ( θαιχπηεη ζρεδφλ ηε ξηδφζθαηξα). 
- Γελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο έθπιπζεο θαη θαιήο ζηξάγγηζεο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ φηαλ νη αξδεχζεηο δελ είλαη αξκφδνπζεο επηηπγράλνληαη αληίζεηα 
απνηειέζκαηα. Οη θαιιηέξγεηεο δελ είλαη απνδεθηέο, ηα θπηά θαηαζηξέθνληαη θαη ηα εδάθε 
ππνβαζκίδνληαη ζηα φξηα ησλ παζνγελψλ εδαθψλ. 
Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ παζνγελψλ εδαθψλ, άιινηε είλαη δπλαηή ε βειηίσζή ηνπο θαη άιινηε φρη. Σα 
παζνγελή εδάθε δηαθξίλνληαη ζε : 

- Αιαησκέλα 
- Αιθαιησκέλα 
- Αιαηναιθαιησκέλα 
- Απνπιπκέλα – ζθειεηηθά 

Σα εδάθε ηα νπνία έρνπλ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ζην λεξφ θνξεζκνχ EC>2 Ms/cm 
ζεσξνχληαη αιαηνχρα . Πάλσ απφ απηά  ηα επίπεδα αιαηφηεηαο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 
θαιιηεξγνχκελα θπηά αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Μάιηζηα, 
νξηζκέλα επαίζζεηα θπηά, παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζε ηηκέο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ζην λεξφ 
θνξεζκνχ κεηαμχ 1 θαη 2 mS/cm{5}.  

 
 
 

2.6.1 ΑΛΑΣΧΜΔΝΑ 
 

ηα παζνγελή ελαιαησκέλα εδάθε νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ θνξεζκέλνπ κε πδαηνδηαιπηά άιαηα 
εδαθηθνχ λεξνχ είλαη πάληνηε ≥ ησλ 4000 κmhos/cm ζηνπο 25 

ν
C. Ζ πνηφηεηα ησλ λεξψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξδεχζεηο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ζπγθεληξψζεηο νιηθψλ αιάησλ, ηα νπνία 
θαζνξίδνπλ ηελ εθάζηνηε εμαζθνχκελε σζκσηηθή πίεζε ηνπ θνξεζκέλνπ εδαθηθνχ λεξνχ ζηα ξηδηθά 
θχηηαξα. 

Σα ξηδηθά θχηηαξα ησλ δηαθφξσλ θπηηθψλ εηδψλ έρνπλ δηαθνξεηηθή αληνρή ζηελ σζκσηηθή 
πίεζε, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ λεξνχ γηα άξδεπζε, ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε κε ηηο 
ζπλζήθεο ζηξάγγηζεο ησλ εδαθψλ, ηελ αλαγθαία πνζφηεηα θαη ην εχξνο άξδεπζεο. Ζ σζκσηηθή πίεζε 
ησλ αιάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα λεξά απμάλεηαη ζην ρξφλν κεηαμχ δχν αξδεχζεσλ, αλάινγα κε ην 
εχξνο άξδεπζεο, ηελ εμαηκηζνδηαπλνή ησλ δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηε ζπκπχθλσζε ησλ αιάησλ. 
Όηαλ ε σζκσηηθή πίεζε ησλ αιάησλ ησλ λεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξδεχζεηο είλαη κηθξφηεξε 
ηεο σζκσηηθήο πίεζεο ησλ ξηδηθψλ θπηηάξσλ, απνξξνθνχληαη θαλνληθά λεξφ θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία 
απφ ηηο θαιιηέξγεηεο.  
Όηαλ φκσο ε αξρηθή σζκσηηθή πίεζε ησλ αιάησλ ηνπ λεξνχ, πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα αξδεχζεηο θαη 
ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ είλαη κεγαιχηεξε ηεο σζκσηηθήο πίεζεο ησλ αιάησλ ηνπ ρπκνχ ησλ ξηδηθψλ 
θπηηάξσλ, ηα θπηά δελ απνξξνθνχλ λεξφ θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απφ ηα εδάθε. 

Σα ξηδηθά θχηηαξα πθίζηαληαη πιαζκφιπζε, πνπ ζεκαίλεη δηάξξεμε θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη 
θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγεηψλ. Όηαλ ηα θαιιηεξγνχκελα εδάθε δελ είλαη δηαπεξαηά, έρνπλ πςειή 
ππφγεηα ζηάζκε λεξνχ θαη δελ ππάξρεη ζχζηεκα ζηξάγγηζεο θαη έθπιπζεο αιάησλ θαη φηαλ νη 
αξδεχζεηο δελ είλαη θαλνληθέο σο πξνο ην εχξνο άξδεπζεο θαη ηελ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελε 
πνζφηεηα, ηα εδάθε ζα ελαιαηψλνληαη κε νπνηαδήπνηε πνζφηεηα λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηε γηα 
άξδεπζε. εκεηψλεηαη φηη νη ζπκππθλψζεηο αιάησλ κεηαμχ δχν αξδεχζεσλ θπκαίλεηαη αλάινγα απφ 
50 – 100 % ησλ αιάησλ ησλ αξρηθψλ λεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξδεχζεηο φηαλ δελ 
εθπιέλνληαη θαλνληθά{5}. 
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2.6.2 ΑΛΚΑΛΗΧΜΔΝΑ 
 

Όηαλ ζην κεηξηθφ πέηξσκα ησλ εδαθψλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηφληα λαηξίνπ είλαη κεγάιε, 
έλαληη ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ θαη καγλεζίνπ θαη ε εθαηνζηηαία αλαινγία λαηξίνπ ζηα θνξεζκέλα 
δηαιχκαηα εδαθηθνχ λεξνχ είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ( ≥ ) ηνπ 60 % ή φηαλ ηα εδάθε αξδεχνληαη κε 
ελαιαησκέλα λεξά πνπ ε εθαηνζηηαία αλαινγία λαηξίνπ είλαη ≥ 60 % ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηηφλησλ ηφηε 
ηα θνιινεηδή ελαιιάζζνπλ ηα πξνζξνθεκέλα θαηηφληα, αζβέζηην, καγλήζην, πδξνγνλντφληα θ.α., κε 
ηφληα λαηξίνπ. 

Όηαλ ε νιηθή ζπγθέληξσζε ησλ πξνζξνθεκέλσλ απφ ηα θνιινεηδή ησλ εδαθψλ ηφλησλ 
λαηξίνπ ππεξβεί ην 15 % ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηηφλησλ, ηα θνιινεηδή θαη ηα εδάθε αιθαιηψλνληαη. Σα 
αιθαιησκέλα εδάθε δηαζπείξνληαη θαη δηνγθψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ 
πνζφηεηα ησλ θνιινεηδψλ πνπ πεξηέρνπλ. Έρνπλ αζήκαληε δηαπεξαηφηεηα, ζρεδφλ κεδεληθή, θαθή 
θπθινθνξία λεξνχ θαη αέξα. Οη θαιιηέξγεηεο ππνθέξνπλ απφ αζθπθηηθά θαηλφκελε θαη ηειηθά 
μεξαίλνληαη. 

Σα αιθαιησκέλα εδάθε ζπγθξαηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ, είλαη ιαζπψδε κε ζρεηηθά 
κεγάια ημψδε. ε μεξή θαηάζηαζε είλαη ζπλεθηηθά θαη πνιχ ζθιεξά. Τθίζηαληαη ζπξξίθλσζε ζε 
κεγάιν βαζκφ, απνθφπηνληαη ηα ξηδίδηα ηεο ξηδφζθαηξαο θαη ηα εδάθε είλαη πιένλ παζνγελή, 
άγνλα{5}. 
 
 
 
2.6.3 ΑΛΑΣΟΑΛΚΑΛΗΧΜΔΝΑ 
 
Έρνπλ πεξίπνπ αλάινγεο ηδηφηεηεο ησλ ελαιαησκέλσλ θαη ησλ αιθαιησκέλσλ εδαθψλ, κε φιεο ηηο 
ζπλέπεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα παξαπάλσ.  Δίλαη δηπιά, παζνγελή εδάθε{5}. 
 
 
 
2.7 ΔΓΑΦΟΒΔΛΣΗΧΖ ΠΑΘΟΓΔΝΧΝ ΔΓΑΦΧΝ 
 

Οη εδαθνβειηηψζεηο βαζίδνληαη γεληθά{5}  : 
 

 ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηεζεηηθφηεηαο θαη θαιήο ζηξάγγηζεο. 

 ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ θξεαηίνπ νξίδνληα. 

 ηελ απφπιπζε ηεο ππεξβνιηθήο πνζφηεηαο δηαιπηψλ αιάησλ. 

 ηελ πξνζζήθε πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ γηα ηελ απαιθαιίσζή ηνπο, νξγαληθψλ θαη 
αλφξγαλσλ, θχξηα γχςνπ. 

 ηελ πξνζζήθε νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ αιάησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ pH. 

 ηελ πξνζζήθε άλπδξσλ νμεηδίσλ ηνπ ζηδήξνπ θαη ζθνπξηάο γηα ηε ζπγθξάηεζε θαη 
απφπιπζε ησλ θνιινεηδψλ. 

 ηελ πξνζζήθε θνπξηάο, ρνπκηθψλ ελψζεσλ, ιηγλίλεο θ.ιπ. αλάινγα ηνλ επηδησθφκελν 
ζηφρν. 

 
 
 
2.7.1 ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΝΑΛΑΣΧΜΔΝΧΝ ΔΓΑΦΧΝ 
 

ηα ελαιαησκέλα εδάθε ε νιηθή ζπγθέληξσζε πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ 
4000 κmhos/cm ζηνπο 25 

ν
C θαη ε εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνζξνθεκέλσλ ζηα θνιινεηδή 

θαηηφλησλ λαηξίνπ κηθξφηεξε ηνπ 15 % ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηηφλησλ. Βειηηψλνληαη κε εθπιχζεηο θαη 
θαιή ζηξάγγηζε ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ{5}. 
 
 
 
2.7.2 ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΛΚΑΛΗΧΜΔΝΧΝ ΔΓΑΦΧΝ 
 

Οη ζπγθεληξψζεηο πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ ζηα εδάθε απηά είλαη κηθξφηεξεο ησλ 4000 
κmhos/cm ζηνπο 25 

ν
C, αιιά ε εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνζξνθεκέλσλ ζηα θνιινεηδή θαηηφλησλ 

λαηξίνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 15 % ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζξνθεκέλσλ θαηηφλησλ. Βειηηψλνληαη κε 
πξνζζήθε αλάινγεο πνζφηεηαο γχςνπ γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πξνζξνθεκέλσλ ζηα θνιινεηδή ησλ 
εδαθψλ ηφλησλ λαηξίνπ κε ηφληα αζβεζηίνπ. Οη ελαιιαζζφκελεο πνζφηεηεο λαηξίνπ θαη αζβεζηίνπ 
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είλαη πάληνηε ηζνδχλακεο. Σα ηφληα λαηξίνπ πνπ αληηθαζίζηαληαη κε ηφληα αζβεζηίνπ ζηα θνιινεηδή 
απνκαθξχλνληαη απφ ηα εδάθε κε εθπιχζεηο θαη θαιή ζηξάγγηζε{5}. 
 
 
2.7.3 ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΛΑΣΟΑΛΚΑΛΗΧΜΔΝΧΝ ΔΓΑΦΧΝ 
 

Δίλαη δηπιά παζνγφλα εδάθε, έρνπλ ζχλνιν πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ κεγαιχηεξν ησλ 4000 
κmhos/cm ζηνπο 25 

ν
C, κε εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ πξνζξνθεκέλσλ ζηα θνιινεηδή θαηηφλησλ 

λαηξίνπ κεγαιχηεξε ηνπ 15 % ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζξνθεκέλσλ θαηηφλησλ θαη pH πνπ θπκαίλεηαη 
απφ 8,5 – 10. 
Σα αιθαιησκέλα θαη ηα αιαηναιθαιησκέλα εδάθε, φηαλ πεξηέρνπλ νξγαληθή χιε θαη έρνπλ pH > 9.5, 
κεηαπίπηνπλ ζχκθσλα  κε ηνλ Hiligar ζε κέιαλα αιθαιηθά εδάθε, πνπ εκθαλίδνληαη ζε μεξέο θαη 
εκίμεξεο πεξηνρέο, φπνπ θαη ζρεκαηίδνληαη ηα πιένλ παζνγελή εδάθε. Σα παζνγελή απηά εδάθε 
έρνπλ βαζχ θαζηαλφκαπξν επηθαλεηαθφ νξίδνληα θαη ην ζθνχξν καχξν ρξψκα επεθηείλεηαη ζε έθηαζε 
θαη βάζνο. 
Σα αιαηναιθαιησκέλα εδάθε βειηηψλνληαη αξρηθά κε εθπιχζεηο αιάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε 
πξνζζήθε αλάινγεο πνζφηεηαο έλπδξνπ γχςνπ γηα ηελ απαιθαιίσζή ηνπο. Με ηελ πξνζζήθε γχςνπ 
αθνινπζεί βξαδεία θαη αδηάθνπε έθπιπζε αιάησλ, παξαθνινπζείηαη ζπλέρεηα ε πνηφηεηα ησλ 
δηεζνχκελσλ λεξψλ έθπιπζεο θαη ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ ησλ ππφ βειηίσζε παζνγελψλ εδαθψλ θαη 
ηδηαίηεξα νη κεηαβνιέο ησλ ζπγθεληξψζεσλ λαηξίνπ θαη αζβεζηίνπ{5}. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3 
 
 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΔΡΗΟΥΖ  ΜΔΛΔΣΖ 
 
 
 

 
 

Υάξηεο 3.1 Πεξηνρέο Νέα Αγρίαινο θαη Γηκήλη ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, Ν. Μαγλεζίαο. 
(πεγή Google Earth) 

 
 
 
ΓΗΜΖΝΗ 
 

Δδψ έρνπκε άξδεπζε ειηάο Κνλζεξβνιηάο ( Ακθίζεο, Πειίνπ ) κε πςειήο αγσγηκφηεηαο λεξφ 
απφ δεκνηηθή πνκφλα γηα πνιιά ρξφληα. Άξδεπζε κε ζηαγφλεο ησλ <= 80 lt/h θαη 5 – 6 θνξέο κφλν ην 
έηνο κε 3 ψξεο πεξίπνπ αλά εθαξκνγή.  
 
 
ΑΓΥΗΑΛΟ 
 

Δδψ έρνπκε θαιήο πνηφηεηαο λεξφ, αιιά ζε κεξηθά δέληξα ειηάο Κνλζεξβνιηάο πέξπζη θαη 
θέηνο εθαξκφζηεθαλ 300 γξ. αιάηη αλά δέληξν ζε θάζε άξδεπζε ζπλνιηθά ζηηο 8 ζηαγφλεο ησλ 4 
ιίηξσλ ηελ ψξα. Άξδεπζε γίλεηαη θάζε 15 κέξεο γηα 24 ψξεο πεξίπνπ. πλνιηθά πεξίπνπ 7 αξδεχζεηο 
ην θαινθαίξη.  
 
 
Γεσγξαθηθά ζηνηρεία θαη θιίκα 
 

Σν αλάγιπθν ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο δηακνξθψλεηαη βαζηθά απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο 
Μαπξνβνπλίνπ- Πειίνπ θαη ηνπ βφξεηνπ ηκήκαηνο ηεο Όζξπνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνληαη νη 
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πεδηάδεο ηνπ Αικπξνχ θαη ηνπ ΒφινπΒειεζηίλνπ, ηηο νπνίεο ρσξίδεη ε ρακειή βνπλνζεηξά ηνπ 
Υαιθνδνλίνπ. Σν Μαπξνβνχλη, αζβεζηνιηζηθφ θαη θξπζηαιιηθφ φξνο κε πνιιά δάζε, ηδίσο ζην λφηην 
ηκήκα ηνπ, θαηαιακβάλεη ην βνξεηφηεξν ηκήκα ηνπ λνκνχ θαη ζπλερίδεηαη ζηνλ λνκφ Λαξίζεο, φπνπ 
βξίζθεηαη θαη ε ςειφηεξε θνξπθή ηνπ (1.054 κ.). Πξνέθηαζή ηνπ πξνο ηα λφηηα απνηειεί ην Πήιην, ην 
βαζηθφ βνπλφ ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο. Ζ Όζξπο θιείλεη ηνλ λνκφ Μαγλεζίαο πξνο ηα λφηηα θαη ηνλ 
ρσξίδεη απφ ηνλ λνκφ Φζηψηηδνο· ε ςειφηεξε θνξπθή ηεο (Γεξαθνβνχλη, 1.726 κ.) βξίζθεηαη ζηα 
ζχλνξα αθξηβψο ησλ δχν λνκψλ, αξρίδεη απφ ην αθξσηήξην ηαπξφο, ζηελ είζνδν ηνπ Παγαζεηηθνχ, 
θαη πξνρσξεί ζηα δπηηθά κε θνξπθέο νινέλα ςειφηεξεο, γηα λα θηάζεη ζηνλ ςειφηεξν φγθν ηεο ζην 
λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ (Ξεξνβνχλη, 1.454 κ.· Αξαπάο 1.291 κ.). Πξνο ηελ αθηή ηνπ Παγαζεηηθνχ 
θαη απέλαληη απφ ην Σξίθεξη, πςψλεηαη απνκνλσκέλν ην Υισκφ φξνο. Ζ πεδηάδα ηνπ Αικπξνχ, πνπ 
απιψλεηαη κεηαμχ ηνπ Υαιθνδνλίνπ θαη ηεο Όζξπνο, είλαη ε βαζηθή πεδηάδα ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο. Ζ 
πεδηάδα Βφινπ-Βειεζηίλνπ, ρακειή πεξηνρή κεηαμχ Υαιθνδνλίνπ θαη Πειίνπ, απνηειεί ζπλέρεηα ηεο 
κεγάιεο πεδηάδαο ηεο Λάξηζαο. ηελ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη θαη ε απνμεξακέλε ζήκεξα ιίκλε Κάξια 
ή Βνηβείο.  

Ζ αθηή ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο ζην Αηγαίν είλαη γεληθά αιίκελε, θαζψο ην Μαπξνβνχλη θαη ην 
Πήιην θιείλνπλ απφηνκα πξνο ηε ζάιαζζα, θαη κφλν ζε ιίγα ζεκεία ζρεκαηίδνληαη ρακειέο 
παξαιηαθέο δψλεο. Πην λφηηα, κεηά ην αθξσηήξην επηάο, ε αθηή θάκπηεηαη πξνο ηα δπηηθά θαη 
ζρεκαηίδεη ηελ είζνδν ηνπ Παγαζεηηθνχ θφιπνπ, ν νπνίνο έρεη ζρεκαηηζηεί απφ επξεία θαηαβχζηζε 
χζηεξα απφ δηαξξήμεηο, ζηηο νπνίεο νθείινληαη θαη νη ζεηζκνί ηεο πεξηνρήο. Ο Παγαζεηηθφο αξρίδεη 
απφ ηα αθξσηήξηα Καβνχιηα (ζην Σξίθεξη) δεμηά θαη ηαπξφο αξηζηεξά. Ο εζσηεξηθφο δηακειηζκφο ηνπ 
παξνπζηάδεη αξθεηή πνηθηιία: ζηε δπηηθή αθηή ηνπ ζρεκαηίδνληαη νη φξκνη Πηειενχ, Νηε, Μαιηάπνιεο, 
νχξπεο θαη ν κεγαιχηεξνο φξκνο ηνπ Αικπξνχ· ζηνλ κπρφ ηνπ ζρεκαηίδεηαη ν θφιπνο ηνπ Βφινπ· 
ζηνλ αλαηνιηθφ ηνπ βξαρίνλα, πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ην Πήιην, ε αθηή παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 
πνηθηιία· αλαηνιηθά ηεο εηζφδνπ ηνπ βξίζθνληαη ηα λεζάθηα Παιαηφ Σξίθεξη, Ππζνχ, ηξνγγχιε θ.ά. 

Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο Μαγλεζίαο είλαη πεξηνξηζκέλν. Ζ Όζξπο δηαξξέεηαη απφ κηθξνχο 
πνηακνχο, νη νπνίνη απνρεηεχνπλ ζπγρξφλσο θαη ηελ πεδηάδα ηνπ Αικπξνχ: Πιαηαλφξεκα, Koθάξηνο, 
Υνιφξεκα. Σα λεξά ηνπ Πειίνπ απνρεηεχνληαη θαηεπζείαλ ζην Αηγαίν. 

Σν θιίκα ηεο Μαγλεζίαο παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο, 
γεληθά φκσο είλαη εχθξαην, επεηδή ε πεξηνρή δέρεηαη ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ζάιαζζαο. Ο Βφινο 
έρεη κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 16,9°C, κε κέζε Ηαλνπαξίνπ 7,6°C θαη Ηνπιίνπ 26,6°C. Οη βξνρνπηψζεηο 
δελ είλαη κεγάιεο (500600 ρηιηνζηά)· εμαίξεζε απνηειεί ην αλαηνιηθφ Πήιην{19}. 
 
 
 
Γεσινγία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 

 
Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, ηνπνζεηείηαη γεσηεθηνληθά ζηελ Πειαγνληθή δψλε. 

Οη πξναιπηθνί θαη αιπηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζπλαληψληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ, απφ ηνλ 
παιαηφηεξν πξνο ηνλ λεφηεξν (ρ. 2.1), είλαη νη εμήο:  

- Γλεχζηνη θαη ζρηζηφιηζνη ειηθίαο Καηψηεξνπ Σξηαδηθνχ – Αλψηεξνπ Παιαηνδσηθνχ (ρ. 3.2, 
ζρεκαηηζκφο GN-SCH)  

 - Μέζν – Άλσ Σξηαδηθνχ – Άλσ Ηνπξαζηθνχ Μάξκαξα (ρ. 3.2, ζρεκαηηζκφο Μ)  

 - Κξεηηδηθνί, ηεθηνληθά ηνπνζεηεκέλνη ζρηζηφιηζνη, ζρηζηνγλεχζηνη θαη γλεχζηνη  
(ρ. 3.2,ζρεκαηηζκφο SCH).  

 
Οη κεηααιπηθνί ζρεκαηηζκνί ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ απφ ηνλ παιαηφηεξν πξνο ηνλ λεφηεξν 
έρνπλ σο εμήο :  
 
 - Μία ελφηεηα ακκναξγίισλ κε ραιίθηα, ςακκίηεο θαη θξνθαινπαγή, πνπ βξίζθεηαη ΒΑ ηεο 

 πφιεο ηνπ Βφινπ.  

 - θιεξέο άξγηινη κε ηκήκαηα ζρηζηνιίζνπ, πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηεο πφιεο.  

 - Κνινχβηα θαη αιινχβηα πιηθά ησλ ζρηζηφιηζσλ.  

 - Kνινπβηαθέο θαη αιινπβηαθέο απνζέζεηο αζβεζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο, πνπ βξίζθνληαη γχξσ 

 απφ ηελ πφιε ηνπ Βφινπ.  

 - Αξγηιψδεο ηιχο, ν ζρεκαηηζκφο πνπ είλαη ζεκειησκέλε ε πφιε ηνπ Βφινπ.  
- Μηθξέο ζπγθεληξψζεηο νξγαληθψλ αξγίισλ ζην λφηην ηκήκα ηεο πφιεο.  

- Άκκνη θαη επηθαλεηαθέο ζπγθεληξψζεηο ζαιάζζησλ ηιχσλ πνπ βξίζθνληαη παξαιηαθά ζηηο 
αθηέο ηεο πφιεο θαη νθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζηελ δξάζε ησλ θπκάησλ. 

- Σερλεηέο επηρσκαηψζεηο αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο.  
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Σν πάρνο ησλ εδαθηθψλ απηψλ ζρεκαηηζκψλ, (κεηααπιηθνί ζρεκαηηζκνί), έσο θαη ηνπ 

βξαρψδνπο ππνβάζξνπ (πξναιπηθνί, αιπηθνί ζρεκαηηζκνί), θπκαίλεηαη απφ 30 έσο 40m ζηα Βφξεηα, 
Βφξεην-Αλαηνιηθά θαη Βφξεην-Γπηηθά ηεο πφιεο, απμάλεηαη πξνο ηα Νφηηα, 50 έσο 70m ζην θέληξν ηεο 
πφιεο, μεπεξλψληαο ηα 100m παξαιηαθά απηήο{17}. 
 
 

 
 

ρήκα 3.2  Γεσινγηθφο-Γεσηερληθφο ράξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Βφινπ (Η.Γ.Μ.Δ., 1993). 
 
 
 
Υξήζεηο Γεο 
 

Οη ρξήζεηο γεο ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο θαζνξίδνληαη απφ ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ην 
ππάξρνλ πδάηηλν δπλακηθφ θαη ηελ ελ γέλεη αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα, ε θαηαλνκή ηεο γεο ζε ρξήζεηο, 
απεηθνλίδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ηνπ λνκνχ 
θαηαιακβάλεηαη απφ βνζθφηνπνπο θαη θαιιηεξγήζηκε γε. ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε 
πνζνζηηαία θαηαλνκή ρξήζεσλ γεο ζην λνκφ Μαγλεζίαο (Αιεμίνπ, 2003) {16}. 

 
 

Γξάθεκα 3.3 
Πνζνζηηαία θαηαλνκή ρξήζεσλ γεο Ννκνχ Μαγλεζίαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 
 
 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 
 
 
 
4.1 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 
 
 
 
ΓΗΜΖΝΗ 
 
Γεηγκαηνιεςία :  
4 επαλαιήςεηο θάησ απφ ηελ θφκε ειηάο ζηε ζηαγφλα επάλσ 
4 επαλαιήςεηο θάησ απφ ηελ θφκε ειηάο καθξηά απφ ηε ζηαγφλα 
4 επαλαιήςεηο καθξηά απφ ηελ θφκε ειηάο, έδαθνο φρη αλακφριεπζε, φρη άξδεπζε, κφλν θνπέο 
δηδαλίσλ 
 
ΑΓΥΗΑΛΟ 
 
Γεηγκαηνιεςία : 
4 επαλαιήςεηο θάησ απφ ηελ θφκε ειηάο ζηε ζηαγφλα επάλσ πνπ εθαξκφδεηαη αιάηη 
4 επαλαιήςεηο θάησ απφ ηελ θφκε ειηάο ζηε ζηαγφλα επάλσ πνπ δελ εθαξκφδεηαη αιάηη 
 
 
 
4.2 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΖ 
 

Κάζε δείγκα εδάθνπο δελ πξέπεη λα δπγίδεη ιηγφηεξν απφ 1 Kg. Σν εδαθηθφ δείγκα 
κεηαθέξεηαη ζην εξγαζηήξην φπνπ απιψλεηαη πάλσ ζε θχιια απφ ραξηί θαη αθήλεηαη ζε ρψξν θαιά 
αεξηδφκελν γηα κεξηθέο εκέξεο πξνθεηκέλνπ λα απνμεξαλζεί. 
 Μεηά ηελ αεξνμήξαλζε αθνινπζεί ήπηα ιεηνηξίβεζε (ρσξίο λα ζπάδνπλ νη πέηξεο θαη ηα 
ραιίθηα) ζε γνπδί απφ πνξζειάλε θαη θνζθίληζκα κε ηε βνήζεηα θφζθηλνπ κε άλνηγκα νπψλ 2 mm. Σν 
έδαθνο πνπ δηέξρεηαη απφ θφζθηλν, ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ιεπηή γε, ζπιιέγεηαη θαη θπιάζζεηαη γηα λα 
ππνβιεζεί ζε ρεκηθή αλάιπζε. 
 
 
 
4.3 ΔΚΥΤΛΗΜΑ ΚΟΡΔΜΟΤ 
 

Δθρύιηζκα θνξεζκνύ ραξαθηεξίδεηαη απηό πνπ παξαιακβάλεηαη ζπλήζσο κε θπγνθέληξεζε 
κεηά ηελ πξνζζήθε λεξνύ ζην έδαθνο ππό ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ε πάζηα ηνπ 
εδάθνπο. 
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα  
 
Αλαιπηηθφο δπγφο 
Πιαζηηθά πνηήξηα δέζεσο 250 ml 
πάηνπιεο 
Φπγφθεληξνο ή ρσλί Buchner θαη αληιία θελνχ 
Γηεζεηηθφ ραξηί 
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Παξαζθεπή πάζηαο θνξεζκνύ 
 

Επγίδνληαη 200 gr εδάθνπο θαη κεηαθέξνληαη ζε πιαζηηθφ πνηήξη. Πξνζηίζεληαη ζηαδηαθά 
κηθξέο πνζφηεηεο απηνληζκέλνπ λεξνχ θαη αλακηγλχνληαη κε ην έδαθνο κε ηε βνήζεηα ζπάηνπιαο. Σν 
ζεκείν θνξεζκνχ έρεη επηηεπρζεί φηαλ ε πάζηα απνθηήζεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 

 

 Ζ επηθάλεηα ηεο πάζηαο πξέπεη λα γπαιίδεη, 
ρσξίο φκσο λα εκθαλίδεη πεξίζζεηα λεξνχ. 

 

Δηθόλα 4.2.1 Πάζηα θνξεζκνχ 
 
 
 
 

 Αλ κε ηε ζπάηνπια ραξαρζεί έλα απιάθη ζηελ 
πάζηα, ηφηε απηφ ζα πξέπεη λα θιείλεη   ζηγά-
ζηγά κε κεηαθίλεζε πγξήο κάδαο εδάθνπο. 

 

 Ζ πάζηα πξέπεη λα γιηζηξά ειεχζεξα πάλσ 
ζηε ζπάηνπια, φηαλ αθεζεί λα πέζεη απφ απηή. 

ηε ζπλέρεηα ε πάζηα αθήλεηαη ζε εξεκία, θαηά πξνηίκεζε, γηα φιε ηε λχρηα ή ην ιηγφηεξν γηα 
4 ψξεο. Γίλεηαη επαλέιεγρνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη αλ δηαπηζησζεί φηη ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ 
πνπ πξνζηέζεθε ππεξβαίλεη ην λεξφ θνξεζκνχ, πξνζηίζεηαη αθφκα κηα κηθξή πξνδπγηδκέλε πνζφηεηα 
εδάθνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ε πάζηα ηα πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά. 

Μεηά ην πέξαο ησλ 4 σξψλ κεηαθέξνληαη πνζφηεηεο ηεο πάζηαο ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο 
θπγνθέληξνπ. Έπεηηα νη ζσιήλεο δπγίδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηε θπγφθεληξν γηα 10 ιεπηά. Σέινο 
δηεζνχκε ην εθρχιηζκα ζε θαζαξφ δνρείν φπνπ θαη θπιάζζεηαη γηα ηηο πεξεηαίξσ αλαιχζεηο. 
 

  

 
Δηθόλα 4.2.2 Φπγόθεληξνο Hermle Z200A 
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4.4 ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 

Με ηνλ φξν κεραληθή αλάιπζε ηνπ εδάθνπο νξίδεηαη ε εξγαζηεξηαθή ηερληθή κε ηελ νπνία 
γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θνθθνκεηξηθήο ζύζηαζεο ηνπ, δειαδή ηηο επί ηνηο εθαηό πεξηεθηηθόηεηάο 
ηνπ ζηα ηξία θιάζκαηα, άκκνπ, ηιύνο θαη αξγίινπ. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο θνθθνκεηξηθήο ζχζηαζεο ησλ εδαθψλ είλαη ε κέζνδνο Βνπγνύθνπ. 
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Κχιηλδξνη κεραληθήο αλάιπζεο 
Αλαδεπηήξαο κεραληθήο αλάιπζεο 
Τδξφκεηξν Βνπγνχθνπ 
Τδξαξγπξηθφ ζεξκφκεηξν 
Υξνλφκεηξν 
Αλαιπηηθφο δπγφο 
 
 
 
Αληηδξαζηήξηα 
 
Γηάιπκα εμακεηαθνζθσξηθνύ λαηξίνπ 0,1 Ν : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 10 g (NaPO3)6 θαη 2,2 g 
Na2CO3 ζε 1 ιίηξν δηαιχκαηνο. 
 
 
 
Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ 
 

Αξρηθά δπγίδνληαη 50 gr εδάθνπο θαη κεηαθέξνληαη ζην δνρείν ηνπ αλαδεπηήξα. Πξνζηίζεληαη 
250 ml απηνληζκέλν λεξφ θαη 50 ml δηαιχκαηνο εμακεηθσζθνξηθνχ λαηξίνπ 0,1 Ν θαη ην δείγκα 
αλαθηλείηαη γηα 5 ιεπηά φηαλ πξνέξρεηαη απφ ακκψδεο έδαθνο θαη γηα 10 ιεπηά φηαλ πξνέξρεηαη απφ 
αξγηιψδεο. Σν ζρεκαηηδφκελν αηψξεκα κεηαθέξεηαη πνζνηηθά ζηνλ θχιηλδξν κεραληθήο αλάιπζεο θαη 
πξηλ ζπκπιεξψζνπκε κε απηνληζκέλν λεξφ κέρξη ηελ αλψηεξε ραξαγή βπζίδεηαη ην πδξφκεηξν κέζα 
ζην αηψξεκα. ηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη ην πδξφκεηξν θαη αλαθηλείηαη ην αηψξεκα. ην ηέινο ηεο 
αλαθίλεζεο βπζίδεηαη ην πδξφκεηξν θαη ηίζεηαη ην ρξνλφκεηξν ζε ιεηηνπξγία. Μεηά απφ 40 
δεπηεξφιεπηα ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε ηνπ πδξνκέηξνπ θαη αθνινπζεί ε ιήςε ηεο ζεξκνθξαζίαο (γηα ην 
ζπάζηκν ηνπ αθξνχ γίλεηαη ρξήζε αηζαλφιεο). Σέινο ην αηψξεκα αθήλεηαη ζε εξεκία γηα 2 ψξεο. Με 
ηε ζπκπιήξσζε ησλ 2 σξψλ ζεκεηψλεηαη μαλά ε έλδεημε ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα 
ηελ παξαζθεπή ηνπ ηπθινχ ρξεζηκνπνηνχκε ηα παξαπάλσ δηαιχκαηα ζηηο ίδηεο πνζφηεηεο ρσξίο ηε 
πξνζζήθε εδάθνπο θαη αθνινπζνχκε ηε ίδηα δηαδηθαζία. 
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Δηθόλα 4.3 
 

Μεραληθόο Αλαδεπηήξαο, Θεξκόκεηξν θαη Τδξόκεηξν, Κύιηλδξνη Μεραληθήο Αλάιπζεο 
 
 
 
Τπνινγηζκνί 
 
Ο ππνινγηζκφο ησλ ηξηψλ θιαζκάησλ γίλεηαη κε ηε εθαξκνγή ησλ ηχπσλ : 
 
(Άξγηινο + Ηιχο) ζε gr % = 2 x {Υ40 – Υ2h + [(Θ40 – 20 

o
C) x 0,3]} 

 
(Άκκνο) ζε gr % = 100 – (Άξγηινο + Ηιχο) 
 
(Άξγηινο) ζε gr % = 2 x {Υ2h – XΣ + [(Θ2h -20 

o
C) x 0,3]} 

 
(Ηιχο) ζε gr % = 100 – (Άκκνο + Άξγηινο) 
 
 
 
 
Υ40 : ε έλδεημε ηνπ πδξνκέηξνπ ζηα 40 δεπηεξφιεπηα 
 
Θ40 : ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα 40 δεπηεξφιεπηα 
 
Υ2h : ε έλδεημε ηνπ πδξνκέηξνπ ζηηο 2 ψξεο 
 
Θ2h : ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο 2 ψξεο 
 
XΣ  : ε έλδεημε ηνπ ηπθινχ 
 
 

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ ηξηψλ θιαζκάησλ αθνινπζεί ε θαηάηαμε ηνπ 
εδάθνπο κε ηε βνήζεηα ηξηγσληθνχ δηαγξάκκαηνο. Αξρηθά απφ ηε πιεπξά ηεο άκκνπ θέξλσ κηα 
παξάιιειε γξακκή πξνο ηελ πιεπξά ηεο ηιχνο. Έπεηηα απφ ηελ πιεπξά ηεο αξγίινπ θέξλσ κηα 
παξάιιειε γξακκή πξνο ηελ πιεπξά ηεο άκκνπ. Σν ζεκείν ηνκήο ησλ δχν επζεηψλ κέζα ζην ηξίγσλν 
κεραληθήο ζχζηαζεο νξίδεη ηελ θαηεγνξία ηνπ εδάθνπο. 
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Δδάθε ζηε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ε άκκνο ζε κεγάιν πνζνζηφ ραξαθηεξίδνληαη σο 
ειαθξηά. Καιιηεξγνχληαη εχθνια αιιά ε παξαγσγηθφηεηά ηνπο είλαη κηθξή, αθνχ δε κπνξνχλ λα 
ζπγθξαηνχλ λεξφ θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία ζε ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο. Αεξίδνληαη φκσο θαιά θαη 
ζεξκαίλνληαη εχθνια, άξα ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηκφηεηα. Δδάθε ζηε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ 
ζπκκεηέρεη ε άξγηινο ζε κεγάιν πνζνζηφ ραξαθηεξίδνληαη σο βαξηά. Καιιηεξγνχληαη δχζθνια θαη 
δηαθξίλνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθξαηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη λεξνχ. Ζ 
πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ζπγθξαηνχλ πνιιέο θνξέο απνβαίλεη ζε βάξνο ηνπ θαινχ αεξηζκνχ θαη ηεο 
ζέξκαλζήο ηνπο έηζη ψζηε λα επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ. Δδάθε ζηε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ 
ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ ηζφπνζα ηα ηξία θιάζκαηα, ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κέζεο ζύζηαζεο. Σα εδάθε 
απηά παξνπζηάδνπλ ηα κηθξφηεξα πξνβιήκαηα θαη ζπλδπάδνπλ ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ηεο αξγίινπ 
θαη ηεο άκκνπ. 
 
 

 
ρήκα 4.3 Σξίγσλν κεραληθήο ζχζηαζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ εδαθψλ ζε θαηεγνξίεο. 

 
 
 
4.5 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΟΤΗΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 
 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Παιαηφηεξα ν φξνο νξγαληθή νπζία πεξηειάκβαλε φια ηα θπηηθά θαη δσηθά ππνιείκκαηα πνπ 
βξίζθνληαη ζην έδαθνο, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ απνζχλζεζήο ηνπο θαη ν φξνο ρνύκνο 
πεξηνξηδφηαλ ζηα ζπζηαηηθά εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαζρεκαηηζκφ πξνυπαξρφλησλ 
ζπζηαηηθψλ θαη ηελ απνζχλζεζε λέσλ θαη είλαη ζπλήζσο εμαηξεηηθά ζηαζεξά. ήκεξα, επεηδή ζηα 
πεξηζζφηεξα γεσξγηθά εδάθε ν κεγάινο φγθνο ησλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ βξίζθεηαη ζην ρνχκν, νη 
δχν φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλψλπκα θαη ζεκαίλνπλ ην κεηαζρεκαηηζκέλν, ζηαζεξφ νξγαληθφ πιηθφ, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ κε απνζπληεζεκέλσλ δσηθψλ θαη θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 
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Πεγέο θαη ζύζηαζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο 
 

Σα ππνιείκκαηα ησλ θπηψλ, ξίδεο, θχιια, βιαζηνί, ηα ππνιείκκαηα ησλ ζηηεξψλ θ.η.ι. 
απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή νξγαληθήο νπζίαο ζην έδαθνο. Οξγαληθή νπζία πξνζηίζεηαη επίζεο 
ζην έδαθνο κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηηο  α;ρισξέο ιηπάλζεηο, κε ηηο θνπξηέο ησλ 
δψσλ, κε ηηο δηάθνξεο θνκπφζηεο, ηελ ηχξθε θ.η.ι. 

Ζ πνζφηεηα ηεο πξνζηηζέκελεο νξγαληθήο χιεο ζην έδαθνο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ 
θπηνθάιπςεο, απφ ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο, ηελ πνηφηεηα θπηνκάδαο πνπ παξάγεηαη θαη απφ ηελ 
πεξηνρή. Ζ δαζηθή βιάζηεζε πξνζθέξεη ζην έδαθνο κεγαιχηεξε πνζφηεηα νξγαληθήο χιεο απ’ φηη ηα 
ππνιείκκαηα ησλ δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ. Σα θπιινβφια δέληξα απνδίδνπλ πεξηζζφηεξε νξγαληθή 
νπζία ζην έδαθνο απφ ηα θσλνθφξα, ηα ρνξηνδνηηθά πεξηζζφηεξε απφ ηα ζηηεξά θαη απηά 
πεξηζζφηεξε απφ ηα θνλδπιψδε. 

Σα νξγαληθά ππνιείκκαηα πνπ πξνζηίζεληαη ζην έδαθνο έρνπλ πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό πνπ 
θπκαίλεηαη από 20 – 90 % ηνπ λσπνύ ηνπο βάξνπο θαη εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ θπηηθνύ ηζηνύ θαη 
ηελ ειηθία ηνπ.  

Οη νξγαληθέο ελψζεηο ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 
50 % ηνπ λσπνχ βάξνπο ησλ θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο : 
 
α) Τδαηάλζξαθεο : αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50 % ηεο ζπλνιηθήο κάδαο ηεο 
νξγαληθήο μεξήο νπζίαο θαη δηαθξίλνληαη ζε ζάθραξα, άκπιν, θπηηαξίλεο θαη εκηθπηηαξίλεο. 
 
β) Ληγλίλε : αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 10 – 40 % ηεο μεξήο νξγαληθήο νπζίαο. Δίλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ 
ησλ θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ. 
 
γ) Αδσηνύρεο ελώζεηο : αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 20 % ηεο μεξήο νξγαληθήο 
νπζίαο θαη δηαθξίλνληαη ζε πξσηεΐλεο, ακηλνμέα, λνπθιετληθά νμέα θ.η.ι. Δπίζεο δηάθνξα ιίπε, ξεηίλεο, 
θεξνί θ.η.ι. αληηπξνζσπεχνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο  
1 – 10 % ηεο μεξήο νξγαληθήο νπζίαο. 
 
 
 
Πνξεία κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο νξγαληθήο νπζίαο 
 

Οη λεθξνί θπηηθνί θαη δσηθνί ηζηνί δηαζπψληαη ζην έδαθνο ζε κνξηαθά ή ηνληθά πξντφληα ή 
κεηαζρεκαηίδνληαη ζε δεπηεξνγελή νξγαληθά ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
ρνπκνπνίεζεο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο νξγαληθήο νπζίαο πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο, ηελ απνζχλζεζε 
θαη ηε ρνπκνπνίεζε. 
Ζ Απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ιακβάλεη ρψξα ζε ηξείο αιιειεπηθαιππηφκελεο θάζεηο. Με 
βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαδνρηθέο πδξνιχζεηο θαη νμεηδψζεηο, ιίγν πξηλ θαη 
ακέζσο κεηά ην ζάλαην ησλ θπηηθψλ ηζηψλ θαη ρσξίο αθφκα λα έρεη θαηαζηξαθεί ε δνκή ησλ 
θπηηάξσλ, δηαζπψληαη, ην άκπιν ζε ζάθραξα, νη πξσηεΐλεο ζε πεπηίδηα θαη ακηλνμέα θ.η.ι. Με ηε 
δξάζε θπξίσο ηεο καθξνπαλίδαο ηνπ εδάθνπο θαη ηδηαίηεξα κε ηε βνήζεηα ησλ γαηνζθσιήθσλ 
επηηπγράλεηαη ν θαηαηεκαρηζκφο ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ ζε κηθξά θνκκάηηα. Σέινο, κε κηθξνβηαθή δξάζε 
πνπ εθδειψλεηαη απφ φινπο ηνπο εηεξφηξνθνπο θαη ζαπξνθπηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο ηεο εδαθηθήο 
ρισξίδαο θαη κηθξνπαλίδαο νινθιεξψλεηαη ε απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο. 
 
 
Ζ πεξηεθηηθόηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζην έδαθνο 
 

Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ εδαθψλ ζε νξγαληθή νπζία πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη απφ 
δηάθνξεο ζπλζήθεο, φπσο ην θιίκα. Όζν πγξφηεξν θαη ςπρξφηεξν είλαη ην θιίκα ηφζν πεξηζζφηεξε 
είλαη ε νξγαληθή νπζία. Δδάθε πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ ιεηκψληα βιάζηεζε είλαη πινπζηφηεξα ζε 
νξγαληθή νπζία απφ εδάθε πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ππφ δαζηθή βιάζηεζε. Δδάθε πνπ δελ ζηξαγγίδνπλ 
θαιά είλαη πινπζηφηεξα ζε νξγαληθή νπζία απφ άιια κε θαιή ζηξάγγηζε. Δδάθε κε θπζηθή βιάζηεζε 
είλαη πινπζηφηεξα απφ εθείλα πνπ θαιιηεξγνχληαη. Βαξηά αξγηιψδε εδάθε είλαη πινπζηφηεξα απφ 
ειαθξηά ακκψδε. Δδάθε κε ρακειφ pH ηείλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ νξγαληθή ηνπο νπζία γηαηί 
πεξηνξίδεηαη ε κηθξνβηαθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ εδάθνπο είλαη 
πινπζηφηεξν ζε νξγαληθή νπζία απφ ην ππνθείκελν. 

Σα ειιεληθά θαιιηεξγνχκελα εδάθε πεξηέρνπλ νξγαληθή νπζία πνπ θπκαίλεηαη 1 κε 2,5 %. 
Γεληθψο, φηαλ ην πνζνζηφ ηεο νξγαληθήο νπζίαο ησλ εδαθψλ είλαη κηθξφηεξν απφ 1 % ραξαθηεξίδεηαη 
ζαλ ρακειφ, κεηαμχ ηνπ 1θαη 2% ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κέηξηα ρακειφ, κεηαμχ 2 θαη 4 % ραξαθηεξίδεηαη 
ζαλ κέηξην, κεηαμχ 4 θαη 8 % πςειφ θαη κεηαμχ 8 θαη 16 % πνιχ πςειφ. 
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Ζ νξγαληθή νπζία επεξεάδεη πνιιέο απφ ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ εδαθψλ. Με ην 
ζθνηεηλφ ηεο ρξψκα θάλεη πην ζθνχξν ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ εδάθνπο, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηε 
γξήγνξε ζέξκαλζή ηνπ ηελ άλνημε, κε απνηέιεζκα ην έδαθνο λα γίλεηαη πην πξψηκν. Δμαηηίαο ηνπ φηη 
έρεη κηθξφηεξε πιαζηηθφηεηα θαη ζπλνρή απφ ηελ άξγηιν, ε νξγαληθή νπζία ζηα αξγηιψδε εδάθε, 
κεηξηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ 
ζπζζσκαησκάησλ πξνάγεη ηνλ θαιχηεξν αεξηζκφ θαη ζηξάγγηζε ησλ εδαθψλ απηψλ. Αληίζεηα ζηα 
ακκψδε εδάθε ε νξγαληθή νπζία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπγθξάηεζε πεξηζζφηεξνπ 
λεξνχ, ηφζν κε ηε δηθή ηεο απμεκέλε απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα, φζν θαη κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ 
πνξψδνπο ηνπ εδάθνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνπζία ηεο. Δπεηδή ε νξγαληθή νπζία έρεη κεγάιε Η.Α.Κ. 
κε ηελ παξνπζία ηεο ζην έδαθνο απμάλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπγθξαηεί ζξεπηηθά ζηνηρεία, ηδηφηεηα 
πνπ είλαη πνιχ ρξήζηκε εηδηθά γηα ηα ακκψδε εδάθε. Δπηπιένλ ζεσξείηαη φηη είλαη πεγή ζξεπηηθψλ 
ζηνηρείσλ. Με ηνλ φμηλν ραξαθηήξα ηεο ζπκβάιεη ζηε δηαιπηνπνίεζε απφ ηε ζηεξεή θάζε αλφξγαλσλ 
ζπζηαηηθψλ, πξνάγεη ηε ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ κηθξνζηνηρείσλ απφ ηα θπηά θαη ηέινο απνηειεί ηε 
κνλαδηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο ηνπ εδάθνπο. 
Παξά ηελ αλακθηζβήηεηε θαη πνιιαπιά επσθειή επίδξαζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζην έδαθνο, δελ 
πξέπεη λα ππεξεθηηκάηαη ν ξφινο ηεο. Έλα έδαθνο κε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή νπζία, δε 
ζεκαίλεη φηη είλαη αθαηάιιειν γηα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. 
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα  
 
Κσληθέο θηάιεο ησλ 500 ml 
Αλαιπηηθφο δπγφο  
Μαγλεηηθφο αλαδεπηήξαο  
Πξνρντδα ησλ 25 ml 
ηθψληα ησλ 10 ml 
Γπάιηλνο νγθνκεηξηθφο θχιηλδξνο ησλ 20 ml 
Πιαζηηθφο νγθνκεηξηθφο θχιηλδξνο ησλ 200 ml 
Απαγσγφο εζηία 
 
 
 
Αληηδξαζηήξηα 
 
i)   Γηάιπκα δηρξσκηθνύ θαιίνπ K2Cr2O7 : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 49,04 gr K2Cr2O7 αλά ιίηξν 
δηαιχκαηνο. 
ii)  Ππθλό ζεηηθό νμύ ( 98 % H2SO4 )  
iii) Ππθλό θσζθνξηθό νμύ ( 85 % H3PO4 ) 

iv) Γείθηεο δηθαηλπιακίλεο : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 0,5 gr δηθαηλπιακίλεο ζε 20 ml 
απηνληζκέλνπ λεξνχ θαη πξνζζήθε 100 ml ππθλνχ H2SO4. 
v)  Γηάιπκα έλπδξνπ ζετθνύ ζηδήξνπ FeSO4 x 7H2O : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε139 gr 
αληηδξαζηεξίνπ ζε 800 ml λεξνχ φπνπ πξνζηίζεληαη 20 ml ππθλνχ H2SO4 γηα λα απνηξαπεί ε 
πδξφιπζε ηνπ ζηδήξνπ θαη αξαηψλεηαη ηειηθά έσο φγθν 1 L κε απηνληζκέλν λεξφ. 

 

 

 

 

Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ ( Μέζνδνο Walkley-Black ) 
 
Επγίδνληαη 1 gr ή 0,5 gr εδάθνπο θαη κεηαθέξνληαη πνζνηηθά ζηελ θσληθή θηάιε ησλ 500 ml έηζη ψζηε 
λα πέζεη φιε ε πνζφηεηα ζηνλ ππζκέλα ηεο θηάιεο θαη φρη ζηα ηνηρψκαηά ηεο. Πξνζηίζεληαη κε ην 
ζηθψλην 10 ml K2Cr2O7 θαη αθνινπζεί ήπηα αλάδεπζε. Έπεηηα πξνζηίζεληαη 20 ml ππθλνχ H2SO4 θαη 
λέα αλάδεπζε γηα πεξίπνπ 1 ιεπηφ ζε απαγσγφ εζηία, φπνπ ην δείγκα αθήλεηαη ζε εξεκία γηα 30 
ιεπηά. Μεηά ην ηέινο ησλ 30 ιεπηψλ πξνζηίζεληαη ζηελ θσληθή θηάιε θαηά ζεηξά 200 ml απηνληζκέλν 
λεξφ, 10 ml H3PO4 θαη 10 ζηαγφλεο δείθηε δηθαηλπιακίλεο. Μεηά ηελ νκνγελνπνίεζή ηνπ, ην δείγκα 
πξέπεη λα έρεη πάξεη έλα ζθνχξν κπιε ρξψκα. 
Δθηφο απφ ην δείγκα παξαζθεπάδεηαη θαη έλα ηπθιφ δηάιπκα, ην νπνίν πεξηέρεη φια ηα 
πξναλαθεξφκελα αληηδξαζηήξηα ζηηο ίδηεο πνζφηεηεο εθηφο απφ ην έδαθνο. 
Αθνινπζεί νγθνκέηξεζε πξψηα ηνπ ηπθινχ θαη κεηά ηνπ δείγκαηνο κε δηάιπκα FeSO4 x 7H2O. Σν 
ηέινο ηεο εμνπδεηέξσζεο δηαπηζηψλεηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο απφ ζθνχξν κπιε ζε πξάζηλν – 
πεηξφι. 
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Τπνινγηζκνί 
 
Ο ππνινγηζκφο ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζρέζεο : 
 

Οξγ. νπζία ζε g % εδάθνπο = 
























 724,13,13,0

V

V
110  

 
Vη     : ηα ml δηαιχκαηνο FeSO4 x 7H2O πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαηά ηελ νγθνκέηξεζε ηνπ ηπθινχ 
 
VΓ     : ηα ml δηαιχκαηνο FeSO4 x 7H2O πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαηά ηελ νγθνκέηξεζε ηνπ δείγκαηνο 
 
Β       : ηα gr ηνπ εδάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
 
0,3     : ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο ηνπ 1 ml K2Cr2O7 ζε gr άλζξαθα % 
1,3     : ζπληειεζηήο πνπ αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ άλζξαθα ηεο νξγαληθήο νπζίαο πνπ 
νμεηδψλεηαη κε ηε κέζνδν απηή. 
1,724 : ζπληειεζηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ πνζνζηνχ ηνπ άλζξαθα ζε πνζνζηφ 
νξγαληθήο νπζίαο. 
 
 
 
4.6 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ pH ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 
 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σν pH γεληθά εθθξάδεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ πδξνγφλνπ, πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ 
πδξφιπζε ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ θαη ρεκηθψλ ελψζεσλ νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ ζην λεξφ θαη 
ζε άιια δηαιπηά πγξά. Ζ έλλνηα ηνπ pH ζηα εδάθε έρεη κεγάιε θαη ηδηαίηεξε αμία γηαηί απφ ηελ ηηκή ηνπ 
εμαξηάηαη ε δπλαηφηεηα ηεο απνξξφθεζεο ησλ ζξεπηηθψλ κεγαινζηνηρίσλ θαη ηρλνζηνηρείσλ, ε 
αλάπηπμε θαη ε απφδνζε ησλ δηαθφξσλ θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο θαη ε επσθειήο δξάζε ησλ 
κηθξννξγαληζκψλ   

Σν pH ησλ εδαθψλ επηδξά ζεκαληηθά ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ δνπλ ζην 
έδαθνο θαη έρνπλ ζρέζε, κε ηελ απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο, κε ηε δέζκεπζε ηνπ 
αηκνζθαηξηθνχ αδψηνπ θαη ηε ληηξνπνίεζε ηνπ ακκσληαθνχ αδψηνπ. Ζ ηηκή ηνπ pH ελφο εδάθνπο δίλεη 
πνιιέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εδάθνπο, φζν θαη γηα ηελ ηζηνξία ηνπ, 
επεηδή είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηνπ θιίκαηνο, ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ ρξφλνπ ζην 
έδαθνο. 

Τπάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ηνπ pH. Απηνί κπνξνχλ 
λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο : 
 
1. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζην ρσξάθη φπσο πγξαζία, ηα δηαιπηά άιαηα, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα ρεκηθά ιηπάζκαηα θ.α. 
 
2. ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζηεξηαθή 

κεηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο θαη είλαη νη παξαθάησ :  
 

 Ζ ζρέζε εδάθνπο / λεξνύ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πξνζηίζεηαη ζην 
έδαθνο ηφζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ pH. Κάπνηεο απφ ηηο ζρέζεηο εδάθνπο 
/ λεξνχ είλαη 1:1, 1:2, 1:5. 

 Δπίδξαζε ηνπ αησξήκαηνο. Ζ ηηκή ηνπ pH ηεο πάζηαο ή ηνπ αησξήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ 
απηή ηνπ εθρπιίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη κεηά ην ρσξηζκφ ηεο ζηεξεάο απφ ηελ πγξή θάζε. Απηφ 
ζπκβαίλεη γηαηί αλάκεζα ζηα ζσκαηίδηα ηεο αξγίινπ ηεο ζηεξεήο θάζεο αλαπηχζζνληαη 
ειεθηξνζηαηηθέο ειθηηθέο δπλάκεηο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ εθδήισζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
δηαθνξάο δπλακηθνχ. 

 
Γηα ηα πεξηζζφηεξα γεσξγηθά εδάθε ε ηηκή ηνπ pH θπκαίλεηαη απφ 5 - 8,4 ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη εδάθε κε ηηκέο pH κηθξφηεξεο απφ 5 ή κεγαιχηεξεο απφ 8,4. Σα 
ηειεπηαία είλαη αθαηάιιεια γηα ηηο πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο θαη απνδίδνληαη πξνο γεσξγηθή ρξήζε, 
αθνχ πξψηα δηνξζσζεί ην pH ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο αλαπηχζζνληαη ρσξίο πξφβιεκα ζε 
εδάθε κε ηηκέο pH πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 5,5 - 8,4 ελψ ε "ηδαληθή" πεξηνρή ηηκψλ εδαθηθνχ pH γηα 
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ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ είλαη κεηαμχ 6,5 θαη 7,2. Γεληθά ηζρχεη φηη ην pH ησλ εδαθψλ έρεη πςειφηεξε 
ηηκή ην ρεηκψλα απ' φηη ην θαινθαίξη. 
 

 Σηκέο pH > 7 ραξαθηεξίδνπλ αιθαιηθά εδάθε 

 Σηκέο pH = 7 ραξαθηεξίδνπλ νπδέηεξα εδάθε 

 Σηκέο pH < 7 ραξαθηεξίδνπλ όμηλα εδάθε 
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Αλαιπηηθφο δπγφο 
Πιαζηηθά πνηήξηα δέζεσο ησλ 100 ml 
πάηνπιεο 
Φεθηαθφ πνιχκεηξν  
Ζιεθηξφδην pH 
 
 
 
Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ 
 

 Επγίδνληαη 30 gr εδάθνπο θαη ηα 
κεηαθέξνληαη ζε πιαζηηθφ πνηήξη δέζεσο ησλ 
100 ml. Πξνζζέηνληαη 30 ml απηνληζκέλν λεξφ. 
Αλαδεχνπκε πξνζεθηηθά κε ηε ζπάηνπια γηα 10 
ιεπηά. Έπεηηα αθήλεηαη ζε εξεκία γηα 10 ιεπηά. 
Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία έσο φηνπ 
νινθιεξσζεί 1 ψξα. Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηελ 
δηαδηθαζία κεηξάκε ην pH. Ζ κέηξεζε ηνπ pH 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ειεθηξνδίνπ πάινπ 
(ειεθηξφδην κέηξεζεο) θαη θαινκέιαλνο 
(ειεθηξφδην αλαθνξάο) 

 

Δηθόλα 4.5 Φεθηαθφ Πνιχκεηξν 

 
. 

 
     

4.7 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 
 
 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σα εδάθε γεληθά, πεξηέρνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθφξσλ δπζδηάιπησλ νμεηδίσλ, κεηάιισλ 
θαη νξπθηψλ, φπσο θαη επδηάιπηα πδαηνδηαιπηά άιαηα, πνπ αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηε 
ζπγθέληξσζή ηνπο, ζην θνξεζκέλν κε λεξφ έδαθνο, ηα ραξαθηεξίδνπλ αιαηνχρα ή κε. Ζ ζχλζεζε 
αιάησλ ζξεπηηθψλ θαη βνεζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ δηαθέξεη αξθεηά ζε φιεο ηηο θάζεηο 
ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ αλάπηπμεο θαη θαξπνθνξίαο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Μεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ηνπ 
εδαθηθνχ δηαιχκαηνο παξαηεξνχληαη θαη κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη φηαλ ην έδαθνο 
ιηπαίλεηαη κε αλφξγαλα θαη νξγαληθά ιηπάζκαηα θαη εδαθνβειηησηηθά. 

Καηά ηελ μεξή πεξίνδν ηα πεξηερφκελα ζην έδαθνο πδαηνδηαιπηά άιαηα ζπκππθλψλνληαη, 
ελψ θαηά ηελ πγξή πεξίνδν αξαηψλνληαη κε ηηο εθπιχζεηο πνπ αθνινπζνχλ.  Ζ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα 
είλαη κέγεζνο αληίζηξνθν ηεο αληίζηαζεο θαη άξα είλαη αλάινγε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηαιχκαηνο ζε 
ηφληα. Ζ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ελφο δηαιχκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία. Ζ 
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κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 1 
ν
 C κεηαβάιιεη ηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο θαηά 2 % θαη 

γη' απηφ είλαη επηβεβιεκέλε ε αλαγσγή ηεο ζηνπο 25 
ν
C. 

Σα ζπλήζε αγσγηκφκεηξα είλαη κηα γέθπξα Wheatstone κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κεηξάηαη ε 
αληίζηαζε ηελ νπνία πξνβάιιεη ζηελ αγσγή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έλα δηάιπκα κέζσ ελφο 
ειεθηξνδίνπ. 
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Φεθηαθφ πνιχκεηξν 
Ζιεθηξφδην αγσγηκφηεηαο 
 
 
 
Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ 
 

Βπζίδεηαη ην ειεθηξφδην αγσγηκφηεηαο ζην δνρείν πνπ ππάξρεη ην εθρχιηζκα θνξεζκνχ ην 
νπνίν απνθηήζεθε απφ ηε πάζηα εδάθνπο θαη ιακβάλεηαη ε έλδεημε. 
 
 
 
4.8 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΓΑΣΟΓΗΑΛΤΣΧΝ ΑΛΑΣΧΝ 
 
  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πδαηνδηαιπηψλ ζα πξέπεη απφ ην εθρχιηζκα θνξεζκνχ λα 
ιεθζνχλ, κε ηε βνήζεηα ελφο ζηθσλίνπ, 10 ml εθρπιίζκαηνο θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε νγθνκεηξηθή θηάιε 
ησλ 100 ml, φπνπ αξαηψλνληαη κέρξη ηε ραξαγή κε απηνληζκέλν λεξφ. 
 
 
 
Πξνζδηνξηζκόο αζξνίζκαηνο Ca

2+
  +  Ma

2+
 

 
  Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αζξνίζκαηνο Ca

2+
  +  Ma

2+
 ζην εθρχιηζκα θνξεζκνχ γίλεηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ EDTA ην νπνίν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδεη επδηάιπηα ζχκπινθα κε ηα θαηηφληα 
απηά, ζε νξηζκέλεο ηηκέο pH. Σν ηειηθφ ζεκείν ηεο νγθνκέηξεζεο αληρλεχεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δείθηε 
Eriochrome Black-T θαη ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ δηαιχκαηνο. 
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
ηθψληα ησλ 10 ml 
Ογθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml 
Κσληθέο θηάιεο ησλ 250 ml 
Πξνρντδα ησλ 25 ml 
Μαγλεηηθφο αλαδεπηήξαο 
Ογθνκεηξηθφο θχιηλδξνο 
 
 
 
Αληηδξαζηήξηα 
 
i)   Γηάιπκα EDTA 0,01 Ν : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 2 gr ηνπ κεηά λαηξίνπ άιαηνο ηνπ αηζπιελν-
δηακηλνηεηξανμηθνχ-νμένο θαη 0,39 gr MgCl2 x 6 H2O αλά ιίηξν 
δηαιχκαηνο. 
ii)  Ρπζκηζηηθό δηάιπκα ρισξηνύρνπ ακκσλίνπ - πδξνμεηδίνπ ηνπ ακκσλίνπ, κε  
pH = 10,2 : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 6,75 gr NH4Cl θαη 57 ml ππθλήο ακκσλίαο ζε λεξφ κέρξη 
ηειηθφ φγθν 100 ml. 
iii) Γείθηεο EB-T: παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε ζε 50 ml κεζπιηθήο αιθνφιεο 0,2 gr 
Eriochrome Black-T. Σν δηάιπκα ηνπ δείθηε πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θάζε δχν κήλεο. 
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Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ 
 

  Απφ ην αξαησκέλν εθρχιηζκα θνξεζκνχ 
ιακβάλνληαη κε ζηθψλην 10 ml θαη κεηαθέξνληαη 
ζε θσληθή θηάιε ησλ 250 ml. Πξνζηίζεληαη 10 
ml απηνληζκέλν λεξφ, 10 ζηαγφλεο ξπζκηζηηθνχ 
δηαιχκαηνο NH4OH - NH4Cl θαη 5 ζηαγφλεο απφ 
ην δηάιπκα ηνπ δείθηε EB-T. Ζ εκθάληζε 
εξπζξντψδνπο ρξψκαηνο ζεκαίλεη ηελ 
παξνπζία ηφλησλ Ca

2+
 θαη Mg

2+
. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί νγθνκέηξεζε κε πξφηππν δηάιπκα 
EDTA 0,01 Ν. Σν ηέινο ηεο νγθνκέηξεζεο 
γίλεηαη αληηιεπηφ κε ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο 
απφ εξπζξντψδεο ζε κπιε. 

 

 
Δηθόλα 4.7.1 

 
 
   
Τπνινγηζκνί 
 
Σν άζξνηζκα Ca

2+
 θαη Mg

2+
 ζε mmol / L ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε : 

 
 

[Ca
2+

  +  Mg
2+

 ] ζε mmol / L =
.. V

1000

V

100
 NVEDTA


  

 
 
V EDTA     : ηα ml ηνπ δηαιχκαηνο EDTA πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαηά ηελ νγθνκέηξεζε 
 
V εθρ.    : ηα ml εθρπιίζκαηνο θνξεζκνχ πνπ αξαηψζεθαλ ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100 ml 
 
V δείγκ. : ηα ml ηνπ αξαησκέλνπ εθρπιίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
 
     N      : ε θαλνληθφηεηα ηνπ EDTA 
 
 
 
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Ca

2+
 

 
   Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηφλησλ Ca

2+
 ζην εθρχιηζκα θνξεζκνχ γίλεηαη 

νγθνκεηξηθά κε EDTA.  
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
ηθψληα ησλ 10 ml 
Ογθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml 
Κσληθέο θηάιεο ησλ 250 ml 
Πξνρντδα ησλ 25 ml 
Μαγλεηηθφο αλαδεπηήξαο 
Ογθνκεηξηθφο θχιηλδξνο 
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Αληηδξαζηήξηα 
 
i)   Γηάιπκα EDTA 0,01 N  
ii)  Γηάιπκα θαπζηηθνύ λαηξίνπ 10% : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 10 gr NaOH 
     ζε 100 ml απηνληζκέλν λεξφ 
iii) Γηάιπκα δείθηε Calcon : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 20 mg Calcon ζε 50 ml 
     κεζπιηθήο αιθνφιεο. Σν δηάιπκα ηνπ δείθηε πξέπεη λα αλαλεψλεηαη θάζε εβδνκάδα 
 
 
 
Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ 
 

  Απφ ην αξαησκέλν εθρχιηζκα 
θνξεζκνχ ιακβάλνληαη κε ζηθψλην 10 ml 
θαη κεηαθέξνληαη ζε θσληθή θηάιε ησλ 
250 ml. Πξνζηίζεληαη 10 ml απηνληζκέλν 
λεξφ, 10 ζηαγφλεο δηαιχκαηνο NaOH 10% 
θαη 5 ζηαγφλεο απφ ην δηάιπκα ηνπ δείθηε 
Calcon. Ζ εκθάληζε ξφδηλνπ ρξψκαηνο 
ζεκαίλεη ηελ παξνπζία ηφλησλ Ca

2+
. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί νγθνκέηξεζε κε 
πξφηππν δηάιπκα EDTA 0,01 Ν.  Σν ηέινο 
ηεο νγθνκέηξεζεο γίλεηαη αληηιεπηφ κε 
ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο απφ ξφδηλν ζε 
κπιε. 

 

 Δηθόλα 4.7.2 

 
 
 
Τπνινγηζκνί 
 
Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πδαηνδηαιπηνχ Ca

2+
 ζε mmol / L ζην εθρχιηζκα θνξεζκνχ ππνινγίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε : 
 
 

Ca
2+

 ζε mmol / L = 
.. V

1000

V

100
 NVEDTA


  

 
 
V EDTA     : ηα ml ηνπ δηαιχκαηνο EDTA πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαηά ηελ νγθνκέηξεζε 
 
V εθρ.    : ηα ml εθρπιίζκαηνο θνξεζκνχ πνπ αξαηψζεθαλ ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100 ml 
 
V δείγκ. : ηα ml ηνπ αξαησκέλνπ εθρπιίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
 
     N      : ε θαλνληθφηεηα ηνπ EDTA 
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Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Mg
2+

 
 
  Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Na

2+
 ζε mmol / L ζην εθρχιηζκα θνξεζκνχ γίλεηαη απφ 

ηε ζρέζε : 
 
 

Mg
2+

 ζε mmol / L = ( V EDTA 1- V EDTA 2 ) × N × 
.V

1000

.V

100





 

 
 
V EDTA 1  : ηα ml ηνπ δηαιχκαηνο EDTA πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαηά ηελ νγθνκέηξεζε 
                 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αζξνίζκαηνο 
                 ( Ca2+  +  Mg2+ ) 
 
V EDTA 2  : ηα ml ηνπ δηαιχκαηνο EDTA πνπ θαηαλαιψζεθαλ θαηά ηελ νγθνκέηξεζε 
                 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ Ca2+ 
 
V εθρ.    : ηα ml εθρπιίζκαηνο θνξεζκνχ πνπ αξαηψζεθαλ ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100 ml 
 
V δείγκ. : ηα ml ηνπ αξαησκέλνπ εθρπιίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
 
          N :  ε θαλνληθφηεηα ηνπ EDTA 
 
 
 
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Na

+
 

 
Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ λαηξίνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θινγνθσηφκεηξνπ. 
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Ογθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml θαη 1 L 
ηθψληα ηνπ 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml 
Φινγνθσηφκεηξν 
Πιαζηηθέο θηάιεο γηα ηε θχιαμε ησλ πξνηχπσλ δηαιπκάησλ 
 
 
 
Αληηδξαζηήξηα 
 
i)    Πξόηππν δηάιπκα λαηξίνπ ζπγθέληξσζεο 1000ppm ( παξέρεηαη έηνηκν ) : 
παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 2,5422 gr NaCl αλά ιίηξν δηαιχκαηνο. Σν δηάιπκα 
απηφ θπιάζζεηαη ζε θηάιε απφ πνιπαηζπιέλην. 
ii)   Γηάιπκα λαηξίνπ 100 ppm : παξαζθεπάδεηαη κε αξαίσζε, ιακβάλνληαο κε ην 
ζηθψλην 10 ml απφ ην πξφηππν δηάιπκα ησλ 1000 ppm ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 
100 ml θαη ζπκπιεξψλνληαο κε απηνληζκέλν λεξφ έσο ηε ραξαγή. 
iii)  Γηαιύκαηα 1, 3, 5, 7, 10 ppm : παξαζθεπάδνληαη κε αξαίσζε απφ ην δηάιπκα ησλ 100 ppm, 
ιακβάλνληαο κε ζηθψλην 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml απφ ην δηάιπκα ησλ 100 ppm ζε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 
100 ml. 
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Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ 
 

  Αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 
θινγνθσηφκεηξν κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα 
ραξάζζεηαη ε θακπχιε βαζκνλφκεζεο κε ηε 
βνήζεηα ησλ δηαιπκάησλ γλσζηήο ζπγθέληξσζεο 
ζε λάηξην. ηε ζπλέρεηα ιακβάλεηαη κηα πνζφηεηα 
απφ ην αξαησκέλν εθρχιηζκα απφ ηε θηάιε ησλ 
100 ml, ηνπνζεηείηαη ζην αθξνθχζην ζηε ππνδνρή 
ηνπ νξγάλνπ θαη αλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ λαηξίνπ 
βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θιίκαθαο ηνπ νξγάλνπ 
ιακβάλεηαη ε έλδεημε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην 
εθρχιηζκα αξαηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη 
ιακβάλεηαη ε έλδεημε. Με ηε βνήζεηα ηεο 
θακπχιεο βαζκνλφκεζεο ηνπ νξγάλνπ 
ππνινγίδεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο ζε 
ppm πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έλδεημε. 
 

 

 Δηθόλα 4.7.3 Φινγνθσηφκεηξν Sherwood 410 
 

 

 

Δηθόλα 4.7.4 Πξφηππα Γηαιχκαηα 
 
 

 

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ K
+
 

 
Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαιίνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θινγνθσηφκεηξνπ. 
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Ογθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml θαη 1 L 
ηθψληα ηνπ 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml 
Φινγνθσηφκεηξν 
Πιαζηηθέο θηάιεο γηα ηε θχιαμε ησλ πξνηχπσλ δηαιπκάησλ 
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Αληηδξαζηήξηα 
 
i)    Πξόηππν δηάιπκα θαιίνπ ζπγθέληξσζεο 1000ppm ( παξέρεηαη έηνηκν ) : 
παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 1,90688 g KCl αλά ιίηξν δηαιχκαηνο. Σν δηάιπκα απηφ θπιάζζεηαη ζε 
θηάιε απφ πνιπαηζπιέλην. 
ii)   Γηάιπκα θαιίνπ 100 ppm : παξαζθεπάδεηαη κε αξαίσζε, ιακβάλνληαο κε ην 
ζηθψλην 10 ml απφ ην πξφηππν δηάιπκα ησλ 1000 ppm ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 
100 ml θαη ζπκπιεξψλνληαο κε απηνληζκέλν λεξφ έσο ηε ραξαγή. 
iii)  Γηαιύκαηα 1, 3, 5, 7 θαη 10 ppm : παξαζθεπάδνληαη κε αξαίσζε, 
ιακβάλνληαο κε ζηθψλην 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml απφ ην δηάιπκα ησλ 100 ppm  
ζε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml. 
 
 
 
Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ 
 
  Αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην θινγνθσηφκεηξν κεδελίδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ραξάζζεηαη ε 
θακπχιε βαζκνλφκεζεο κε ηε βνήζεηα ησλ δηαιπκάησλ γλσζηήο ζπγθέληξσζεο ζε θάιην. ηε 
ζπλέρεηα ιακβάλεηαη κηα πνζφηεηα απφ ην αξαησκέλν εθρχιηζκα απφ ηε θηάιε ησλ 100 ml, 
ηνπνζεηείηαη ζην αθξνθχζην ζηε ππνδνρή ηνπ νξγάλνπ θαη αλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ θαιίνπ βξίζθεηαη 
ζηα φξηα ηεο θιίκαθαο ηνπ νξγάλνπ ιακβάλεηαη ε έλδεημε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην εθρχιηζκα 
αξαηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ιακβάλεηαη ε έλδεημε. Με ηε βνήζεηα ηεο θακπχιεο βαζκνλφκεζεο 
ηνπ νξγάλνπ ππνινγίδεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο ζε ppm πνπ αληηζηνηρεί ζηελ έλδεημε. 
 
 
 
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Cl

-
 

 
  Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηφλησλ ρισξίνπ ζην εθρχιηζκα θνξεζκνχ γίλεηαη 
νγθνκεηξηθά κε ηε κέζνδν Mhor. 
 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Πξνρντδα ησλ 25 ml 
Κσληθέο θηάιεο ησλ 250 ml 
ηθψληα ησλ 20 ml  
 
 
 
Αληηδξαζηήξηα 
 
i)    Γηάιπκα ληηξηθνύ αξγύξνπ 0,01 N : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 1,6988 gr AgNO3  
αλά ιίηξν δηαιχκαηνο. Σν δηάιπκα απηφ δηαηεξείηαη ζε θηάιεο ζθνηεηλνχ ρξψκαηνο  
ε θαλνληθφηεηά ηνπ ειέγρεηαη κε πξφηππα δηαιχκαηα NaCl ή KCl 0.01 N. 
ii)   Γείθηεο ρξσκηθνύ θαιίνπ 2% : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 2 gr K2CrO4 αλά  
100 ml δηαιχκαηνο. 
iii)  Γηαιύκαηα H2SO4 θαη Na2CO3 0,01 N 
iv)  Γείθηεο θαηλνινθζαιετλεο : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 0.25 gr δείθηε αλά  
100 ml δηαιχκαηνο αηζπιηθήο αιθνφιεο 50%. 
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Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ 
 

  Απφ ηε θηάιε ησλ 100 ml, φπνπ βξίζθεηαη 
ην αξαησκέλν εθρχιηζκα, ιακβάλνληαη κε ην 
ζηθψλην 20 ml θαη κεηαθέξνληαη ζε θσληθή θηάιε 
ησλ 250 ml. Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ pH ηνπ 
δηαιχκαηνο πξνζζέησ 4-5 ζηαγφλεο δείθηε 
θαηλνινθζαιετλεο θαη αλ ην δείγκα παξακείλεη 
άρξσκν πξνζηίζεληαη ζηαγφλεο Na2CO3 έσο φηνπ 
ην ρξψκα γίλεη θνπμ. Έπεηηα πξνζζέησ 1 
ζηαγφλα H2SO4 γηα λα απνρξσκαηηζηεί θαη 
πξνζζέησ κε ην ζηθψλην 1 ml K2CrO4 θαη ην 
δηάιπκα ρξσκαηίδεηαη θίηξηλν. ηε ζπλέρεηα 
νγθνκεηξείηαη κε δηάιπκα K2CrO4 έσο φηνπ ην 
δηάιπκα απφ θίηξηλν γίλεη θεξακφρξσκν. 

 
  

Δηθόλα 4.7.5 
 

 
  
Τπνινγηζκνί 
 
Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ Cl

-
 ζε mmol / L ζην εθρχιηζκα θνξεζκνχ ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 

 
 

Cl
-
 ζε mmol / L =

.V

1000

.V

 100N  V 3AgNO





 

 
 
V AgNO3   : ηα ml ηνπ AgNO3 πνπ θαηαλαιψζεθαλ γηα ηελ νγθνκέηξεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ ηφλησλ Cl

-
 

 
V δεηγκ.     : ηα ml ηνπ αξαησκέλνπ εθρπιίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
 
V εθρ.        : ηα ml ηνπ εθρπιίζκαηνο θνξεζκνχ πνπ αξαηψζεθαλ ζηελ νγθνκεηξηθή  
                   θηάιε ησλ 100 ml 
 
           N   : ε θαλνληθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο AgNO3  
 
 
 
4.9 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΑΝΣΑΛΛΑΞΗΜΧΝ ΚΑΣΗΟΝΣΧΝ 
 
 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
 Γχξσ απφ θάζε ηεκαρίδην ηεο αξγίινπ, εμαηηίαο ηνπ αξλεηηθνχ ηνπ θνξηίνπ έιθνληαη θαη 
πξνζαλαηνιίδνληαη ηα θαηηφληα ηνπ εδαθηθνχ δηαιχκαηνο ζε ηέηνηα πνζφηεηα, αξθεηή γηα λα ην 
εμνπδεηεξψλνπλ. Σα θαηηφληα απηά ραξαθηεξίδνληαη ζαλ αληαιιάμηκα γηαηί αληαιιάζζνληαη απφ άιια 
θαηηφληα πνπ βξίζθνληαη ζην εδαθηθφ δηάιπκα, κε ρεκηθψο ηζνδχλακα πνζά. Σν θαηλφκελν απηφ 
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ηνληθή αληαιιαγή. Ζ ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ λα ζπγθξαηνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ 
ηα θαηηφληα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ηθαλόηεηα αληαιιαγήο θαηηόλησλ (Η.Α.Κ.). ηα θαλνληθά εδάθε ηα 
αληαιιάμηκα θαηηφληα είλαη ηα Ca

+2
, Mg

2+
, K

+
, Na

+
. 

 Ζ ηθαλφηεηα αληαιιαγήο θαηηφλησλ ή C.E.C. (Cation Exchange Capacity) ησλ εδαθψλ είλαη ε 
ζεκαληηθφηεξε ίζσο θπζηθνρεκηθή ηνπο ηδηφηεηα, γηαηί απνηξέπεη ηηο απψιεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ 
κέζσ ηνπ λεξνχ ζηξάγγηζεο. Δμαξηάηαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ ζε άξγηιν, απφ ηελ 
νξπθηνινγηθή ζχζηαζε ηεο αξγίινπ, απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε νξγαληθή νπζία θαη απφ ην pH 
ηνπο.  
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Σν κέγεζνο ηεο Η.Α.Κ. ησλ εδαθψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αλαινγία ησλ δηαθφξσλ 
αληαιιάμηκσλ θαηηφλησλ επηδξά θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ θπζηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ. Έηζη αλ κεηαμχ 
ησλ αληαιιάμηκσλ θαηηφλησλ επηθξαηνχλ ηα δηζζελή θαηηφληα Ca

+2 
θαη Mg

2+ 
, ε άξγηινο βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε ζξφκβσζεο πξάγκα πνπ ζπκβάιεη, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ νξγαληθή νπζία, ζηε 
δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζπζζσκαησκάησλ, άξα θαη θαιήο δνκήο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη αλ ζηα 
αληαιιάμηκα θαηηφληα ζπκκεηέρνπλ, ζε κεγάιν πνζνζηφ, ηα κνλνζζελή θαη ηδηαίηεξα ην λάηξην, εμαηηίαο 
ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα δηαζπείξεη ηελ άξγηιν. 
 Ζ ηηκή ηεο Η.Α.Κ. ησλ εδαθψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε άξγηιν θαη νξγαληθή 
νπζία, απφ ηελ νξπθηνινγηθή ζχζηαζε ηεο αξγίινπ θαη ην pH. 
ε εδάθε πνπ έρνπλ ππνζηεί πεξηνξηζκέλε έθπιπζε, κεηαμχ ησλ αληαιιάμηκσλ θαηηφλησλ θπξηαξρεί 
ην αζβέζηην θαη αθνινπζεί ην καγλήζην.  
 
 
 
Σν Αζβέζηην ζηα Δδάθε 
 
 Ζ θχξηα πεγή αζβεζηίνπ ησλ εδαθψλ είλαη ηα αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα απφ ηα νπνία 
δηαιχεηαη θαη θηλεηνπνηείηαη κηθξή πνζφηεηα αζβεζηίνπ κε ηα φκβξηα λεξά. Μεγαιχηεξεο πνζφηεηεο 
πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ αζβεζηίνπ πεξηέρνληαη ζηα δηεζνχκελα θαη δηεηζδχνληα ππφγεηα πδξνθφξα 
λεξά θαη ζηα επηθαλεηαθά ιηκλψλ θαη πνηακψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξδεχζεηο. Σν εδαθηθφ λεξφ 
εκπινπηίδεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ αξδεχζεσλ κε ηφληα αζβεζηίνπ, ηα νπνία ζξνκβψλνπλ ηα θνιινεηδή 
ησλ εδαθψλ θαη θαζηζηνχλ ηα εδάθε ςαζπξά, καιαθά, κε άξηζηεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο. 
 
 
 
Σν Μαγλήζην ζηα Δδάθε 
 
 Ζ αξκνληθή ζρέζε καγλεζίνπ / αζβεζηίνπ επλνεί ηελ αξκνληθή θαη θπζηθή θπηηθή αλάπηπμε. 
Όηαλ ε ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ είλαη πνιχ κηθξή θαη ε ζπγθέληξσζε καγλεζίνπ κεγάιε, πξνθαιείηαη 
ε αιθαιίσζε ησλ εδαθηθψλ θνιινεηδψλ, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ αθνινπζνχλ (κείσζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο, θαθή θπθινθνξία λεξνχ θαη αέξα, δπζκελήο ηνληηθφ πεξηβάιινλ, ηξνθνπελίεο θαιίνπ 
θ.α.). ηα εδάθε, ηα ηφληα καγλεζίνπ φπσο θαη ηνπ αζβεζηίνπ, ζπγθξνηνχληαη απφ ηα θνιινεηδή ησλ 
εδαθψλ, είηε είλαη ζξνκβσκέλα είηε φρη θαη ελαιιάζζνληαη κε ηα πδξνγνληφληα ησλ ξηδηθψλ θπηηάξσλ, 
ζηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ απηνθπψλ θαη θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ. 
 
 
 
Σν Κάιην ζηα Δδάθε 
 
 Σν θάιην είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζξεπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Ζ νιηθή ηνπ 
πεξηεθηηθφηεηα ζηα εδάθε θπκαίλεηαη κεηαμχ 1 – 2 % θαη απαληάηαη κε ηηο παξαθάησ κνξθέο : 

Αληαιιάμηκν θαη πδαηνδηαιπηό θάιην : κνξθέο ηνπ θαιίνπ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 
ηα θπηά γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Σν αληαιιάμηκν είλαη πξνζξνθεκέλν ζηα θνιινεηδή ηεκαρίδηα ηνπ 
εδάθνπο, ελψ ην πδαηνδηαιπηφ απαληάηαη κε ηε κνξθή ηφλησλ ζην εδαθηθφ δηάιπκα. 
 Με αληαιιάμηκν θάιην : αληηπξνζσπεχεη ην 99 % ηνπ νιηθνχ θαιίνπ πνπ ππάξρεη ζην 
έδαθνο. Σν θάιην απηφ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ δηαζηηβαδηθφ, δελ κπνξεί λα αληαιιαρζεί εχθνια απφ άιια 
θαηηφληα ηνπ εδαθηθνχ δηαιχκαηνο θαη βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία κε ην αληαιιάμηκν. Απνηειεί πεγή 
θαιίνπ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο καθξνπξφζεζκα θαη γη’ απηφ ραξαθηεξίδεηαη θαη ζαλ δχζθνια αθνκνηψζηκν 
απφ ηα θπηά. 
 
 
 
Σν Νάηξην ζηα Δδάθε 
 
  Σν λάηξην πεξηέρεηαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηα πθάικπξα θαη ζηα ζαιαζζηλά λεξά, θχξηα σο 
ρισξηνχρν λάηξην. ηα λεξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξδεχζεηο θαη ζην εδαθηθφ λεξφ, πεξηέρνληαη 
ληηξηθά, ζεητθά θαη δηαηηαλαζξαθηθά πδαηνδηαιπηά άιαηα ηνπ λαηξίνπ.  
 Σα ηφληα λαηξίνπ ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ ζπγθξαηνχληαη απφ ηα θνιινεηδή ησλ εδαθψλ θαη 
ελαιιάζζνληαη κε άιια θαηηφληα ηνπ εδαθηθνχ λεξνχ, αζβέζηην, καγλήζην θάιην θιπ. θαη κε ηα 
πδξνγνληφληα ησλ ξηδηθψλ θπηηάξσλ, θάησ απφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο. Σν λάηξην ελεξγνπνηεί ηα 
δπζδηάιπηα θσζθνξηθά άιαηα ησλ εδαθψλ, εληζρχεη ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ 
ηνπο απηφηξνθνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο. Οη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ησλ ηφλησλ λαηξίνπ επηθέξνπλ 
δηφγθσζε θαη δηαζπνξά ησλ θνιινεηδψλ, ην pH απμάλεηαη θαη ηα εδάθε αιθαιηψλνληαη. 
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Σα Υισξηόληα ζηα Δδάθε 
 

Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πδαηνδηαιπηψλ ρισξηνχρσλ αιάησλ πεξηέρνληαη ζηα ζαιάζζηα 
λεξά ππφ κνξθή ηνληηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη είλαη ην ρισξηνχρν λάηξην( NaCl ), ζην νπνίν 
απνδίδεηαη ε αικπξή θαη πθάικπξε γεχζε, ην ρισξηνχρν καγλήζην ( MgCl2 ), ην ρισξηνχρν αζβέζηην ( 
CaCl2), ην ρισξηνχρν ακκψλην (NH4Cl ) θ.ιπ. 

ε πνιχ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ηα παξαπάλσ ρισξηνχρα άιαηα πεξηέρνληαη ζηα εδάθε, ζηα 
ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά γιπθά λεξά ιηκλψλ θαη πνηακψλ. 
Σν ριψξην δελ είλαη ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε αλάπηπμε ησλ θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ, νη νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνχλ αζήκαληεο πνζφηεηεο. Οη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ρισξηνχρσλ αιάησλ ζηα εδάθε θαη 
ζηα λεξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξδεχζεηο βιάπηνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 
ηηο θαηαζηξέθνπλ. 
 
 
 
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αληαιιάμηκνπ Mg

2+
 

 
Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ Mg

2+
 πξνζδηνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζκαηνθσηφκεηξνπ αηνκηθήο 

απνξξφθεζεο. 
 
 

 
Δηθόλα 4.7.6 

Φαζκαηνθσηφκεηξν Αηνκηθήο Απνξξφθεζεο PerkinElmer AAnalyst 700 
 

 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Αλαιπηηθφο δπγφο GF – 2000 AND / KERN ABS  
Ογθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml 
Φαζκαηνθσηφκεηξν αηνκηθήο απνξξφθεζεο Perkin Elmer Analyst 700 
Ζζκνί Whatman Ν

ν
 40 

Οξηδφληηνο παιηλδξνκηθφο αλαδεπηήξαο Mod G – Shake 501 Linear 
Φπγφθεληξνο Hermle Z 200 A 
Πιαζηηθά ρσληά 
 
 
Αληηδξαζηήξηα 
 
i)  Γηάιπκα νμηθνύ ακκσλίνπ : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 77,08 gr αλά ιίηξν δηαιχκαηνο. 
ii) Γηαιύκαηα Mg 0,1 ppm, 0,15 ppm, 0,30 ppm, : παξαζθεπάδνληαη κε αξαίσζε απφ ην πξφηππν 
δηάιπκα καγλεζίνπ. 
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Δθηέιεζε πξνζδηνξηζκνύ 
 
 Αξρηθά δπγίδνπκε 5 gr εδάθνπο θαη ηα κεηαθέξνπκε ζε πιαζηηθφ ζσιήλα θπγνθέληξνπ θαη 
πξνζζέηνπκε 33 ml νμηθνχ ακκσλίνπ. Σνπνζεηνχκε ην ζσιήλα ζηνλ νξηδφληην παιηλδξνκηθφ 
αλαδεπηήξα ζηηο 160 rpm γηα 15 ιεπηά. Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ παίξλνπκε ην ζσιήλα θαη ηνλ 
ηνπνζεηνχκε ζηε θπγφθεληξν ζηηο 5000 rpm γηα 10 ιεπηά.  
 ηελ νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100 ml ηνπνζεηνχκε ην πιαζηηθφ ρσλί κε ηνλ εζκφ Whatman Ν

ν
 

40. Έπεηηα κεηαθέξνπκε ην εθρχιηζκα ζηελ νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100 ml.   Δπαλαιακβάλνπκε ηε 
δηαδηθαζία αθφκα 2 θνξέο πξνζζέηνληαο θάζε θνξά 33 ml νμηθνχ ακκσλίνπ. Σέινο ζπκπιεξψλνπκε 
ηελ νγθνκεηξηθή θηάιε κε απηνληζκέλν λεξφ έσο ηε ραξαγή. Γηα λα κεηξήζνπκε ζην 
θαζκαηνθσηφκεηξν αξρηθά αλνίγνπκε ηελ ιπρλία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ζέινπκε λα κεηξήζνπκε  ( ζηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ καγλεζίνπ ) θαη ην αθήλνπκε 30 ιεπηά γηα λα δεζηαζεί. Έπεηηα αλνίγνπκε 
ηε θιφγα. ηε ζπλέρεηα θηηάρλνπκε ηελ θακπχιε βαζκνλφκεζεο κεηξψληαο πξψηα ην ηπθιφ θαη κεηά 
ηα πξφηππα δηαιχκαηα. Σέινο κεηαθέξνπκε κέξνο ησλ δεηγκάησλ ζηηο θπςειίδεο ηνπ νξγάλνπ θαη 
πξαγκαηνπνηείηε ε κέηξεζε. Σελ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζνχκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Ca, K, Na. 
 
 
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αληαιιάμηκνπ Ca

2+
 

 
Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ αζβεζηίνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θινγνθσηφκεηξνπ. 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Αλαιπηηθφο δπγφο 
Ογθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml θαη 1 L 
ηθψληα ηνπ 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml 
Φινγνθσηφκεηξν Sherwood Flame Photometer 410 
Πιαζηηθέο θηάιεο γηα ηε θχιαμε ησλ πξνηχπσλ δηαιπκάησλ 
Ζζκνί Whatman Ν

ν
 40 

Οξηδφληηνο παιηλδξνκηθφο αλαδεπηήξαο 
Φπγφθεληξνο 
Πιαζηηθά ρσληά 
 
 
Αληηδξαζηήξηα 
 
i)    Πξόηππν δηάιπκα αζβεζηίνπ ζπγθέληξσζεο 1000ppm ( παξέρεηαη έηνηκν ) 
ii)   Γηάιπκα αζβεζηίνπ 100 ppm : παξαζθεπάδεηαη κε αξαίσζε, ιακβάλνληαο κε ην 
ζηθψλην 10 ml απφ ην πξφηππν δηάιπκα ησλ 1000 ppm ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 100 ml θαη 
ζπκπιεξψλνληαο κε απηνληζκέλν λεξφ έσο ηε ραξαγή. 
iii)  Γηαιύκαηα 1, 3, 5, 7 θαη 10 ppm : παξαζθεπάδνληαη κε αξαίσζε, 
ιακβάλνληαο κε ζηθψλην 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml απφ ην δηάιπκα ησλ 100 ppm  
ζε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml. 
iv)  Γηάιπκα νμηθνύ ακκσλίνπ : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 77,08 gr αλά ιίηξν δηαιχκαηνο. 
 
 
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αληαιιάμηκνπ K

+
 

 
Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαιίνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θινγνθσηφκεηξνπ. 

 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Αλαιπηηθφο δπγφο 
Ογθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml θαη 1 L 
ηθψληα ηνπ 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml 
Φινγνθσηφκεηξν 
Πιαζηηθέο θηάιεο γηα ηε θχιαμε ησλ πξνηχπσλ δηαιπκάησλ 
Ζζκνί Whatman Ν

ν
 40 

Οξηδφληηνο παιηλδξνκηθφο αλαδεπηήξαο 
Φπγφθεληξνο 
Πιαζηηθά ρσληά 
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Αληηδξαζηήξηα 
 
i)    Πξόηππν δηάιπκα θαιίνπ ζπγθέληξσζεο 1000ppm ( παξέρεηαη έηνηκν ) : 
παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 1,90688 g KCl αλά ιίηξν δηαιχκαηνο. Σν δηάιπκα απηφ  
θπιάζζεηαη ζε θηάιε απφ πνιπαηζπιέλην. 
ii)   Γηάιπκα θαιίνπ 100 ppm : παξαζθεπάδεηαη κε αξαίσζε, ιακβάλνληαο κε ην 
ζηθψλην 10 ml απφ ην πξφηππν δηάιπκα ησλ 1000 ppm ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 
100 ml θαη ζπκπιεξψλνληαο κε απηνληζκέλν λεξφ έσο ηε ραξαγή. 
iii)  Γηαιύκαηα 1, 3, 5, 7 θαη 10 ppm : παξαζθεπάδνληαη κε αξαίσζε, 
ιακβάλνληαο κε ζηθψλην 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml απφ ην δηάιπκα ησλ 100 ppm  
ζε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml. 
iv)  Γηάιπκα νμηθνύ ακκσλίνπ : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 77,08 gr αλά ιίηξν δηαιχκαηνο. 
 
 
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αληαιιάμηκνπ Na

+
 

 
Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ λαηξίνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θινγνθσηφκεηξνπ. 
 
 
Τιηθά θαη όξγαλα 
 
Αλαιπηηθφο δπγφο 
Ογθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml θαη 1 L 
ηθψληα ηνπ 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml 
Φινγνθσηφκεηξν 
Πιαζηηθέο θηάιεο γηα ηε θχιαμε ησλ πξνηχπσλ δηαιπκάησλ 
Ζζκνί Whatman Ν

ν
 40 

Οξηδφληηνο παιηλδξνκηθφο αλαδεπηήξαο 
Φπγφθεληξνο 
Πιαζηηθά ρσληά 
 
 
Αληηδξαζηήξηα 
 
i)    Πξόηππν δηάιπκα λαηξίνπ ζπγθέληξσζεο 1000ppm ( παξέρεηαη έηνηκν ) : 
παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 2,5422 gr NaCl αλά ιίηξν δηαιχκαηνο. Σν δηάιπκα απηφ θπιάζζεηαη ζε 
θηάιε απφ πνιπαηζπιέλην. 
ii)   Γηάιπκα λαηξίνπ 100 ppm : παξαζθεπάδεηαη κε αξαίσζε, ιακβάλνληαο κε ην 
ζηθψλην 10 ml απφ ην πξφηππν δηάιπκα ησλ 1000 ppm ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 
100 ml θαη ζπκπιεξψλνληαο κε απηνληζκέλν λεξφ έσο ηε ραξαγή. 
iii)  Γηαιύκαηα 1, 3, 5, 7, 10 ppm : παξαζθεπάδνληαη κε αξαίσζε απφ ην δηάιπκα ησλ 100 ppm, 
ιακβάλνληαο κε ζηθψλην 1, 3, 5, 7 θαη 10 ml απφ ην δηάιπκα ησλ 100 ppm ζε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 
100 ml. 
iv)  Γηάιπκα νμηθνύ ακκσλίνπ : παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 77,08 gr αλά ιίηξν δηαιχκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 
 
 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ 
 
 
 
5.1 Μεραληθή Αλάιπζε 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
θνθθνκεηξηθήο ζχζηαζεο ζηα ηξία θιάζκαηα ηνπ εδάθνπο ησλ δεηγκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ. 
 
 

Πίλαθαο 5.1 
 

ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΜΜΟ (%) ΗΛΤ (%) ΑΡΓΗΛΟ (%) ΣΤΠΟ ΔΓΑΦΟΤ 

Γ Η Μ Ζ Ν Η 72,4 1,4 26,2 ΑΜΜΟΑΡΓΙΛΟΠΗΛΩΔΕ 

ΑΓΥΗΑΛΟ 39 35,4 25,6 ΠΗΛΩΔΕ 

 
 

Μεραληθή Αλάιπζε
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Γηάγξακκα 5.1 
 
 

Παξαηεξνχκε φηη ζηα δείγκαηα εδάθνπο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηκελίνπ, ζπκκεηέρεη ζε 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην θιάζκα ηεο άκκνπ. Σα εδάθε απηά ραξαθηεξίδνληαη σο ειαθξηά. ηελ 
πεξηνρή ηεο Νέαο Αγρηάινπ, ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ ηζφπνζα ηα ηξία θιάζκαηα. Σα εδάθε απηά 
ραξαθηεξίδνληαη σο κέζεο ζύζηαζεο. 
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5.2 Οξγαληθή Οπζία 
 
 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
νξγαληθήο νπζίαο. 
 
 

Πίλαθαο 5.2 
 

ΔΕΙΓΜΑΣΑ 
% 

Οξγαληθήο 
Οπζίαο 

Μ.Ο. 

Γ Η Μ Ζ Ν Η 

ηαγφλα 4,225 

3,785 Γέλδξν 4,715 

Αθαιιηέξγεηα 2,415 

ΑΓΥΗΑΛΟ 
Αιάηη 2,840 

2,882 
Καζαξφ 2,925 

 
 

 
 

Γηάγξακκα 5.2 
 

Γεληθψο, φηαλ ην πνζνζηφ ηεο νξγαληθήο νπζίαο ησλ εδαθψλ είλαη κηθξφηεξν απφ 1 % 
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ρακειφ, κεηαμχ ηνπ 1θαη 2% ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κέηξηα ρακειφ, κεηαμχ 2 θαη 4 % 
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κέηξην, κεηαμχ 4 θαη 8 % πςειφ θαη κεηαμχ 8 θαη 16 % πνιχ πςειφ. 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, θαηαιήγνπκε ζην φηη ηα εδάθε θαη ζηηο δχν πεξηνρέο βάζε ηνπ 
πνζνζηνχ ηεο νξγαληθήο νπζίαο ραξαθηεξίδνληαη σο κέηξηα, αθνχ ν κέζνο φξνο ηνπο δελ μεπεξλάεη 
ην 4 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 47 - 

5.3 pH 
 
 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ pH ζε 
εθρχιηζκα 1:1. 
 
 

Πίλαθαο 5.3 
 

ΔΕΙΓΜΑΣΑ pH Μ.Ο. 

Γ Η Μ Ζ Ν Η 

ηαγφλα 7,70 

7,53 Γέλδξν 7,00 

Αθαιιηέξγεηα 7,89 

ΑΓΥΗΑΛΟ 
Αιάηη 7,85 

7,80 
Καζαξφ 7,76 

 
 
 

 
 

Γηάγξακκα 5.3 
 
 
 Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα,  παξαηεξνχκε κηθξέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ηνπ pH κεηαμχ ησλ 
δεηγκάησλ, αιιά θαη ησλ πεξηνρψλ. Σα εδάθε ηα νπνία κειεηήζακε θπκαίλνληαη ζε ηηκέο pH κεηαμχ 7 - 
8 θαη ραξαθηεξίδνληαη σο αιθαιηθήο αληηδξάζεσο. 
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5.4 Ζιεθηξηθή Αγσγηκόηεηα 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηηκψλ ηεο ειεθηξηθήο 
αγσγηκφηεηαο απφ ην εθρχιηζκα θνξεζκνχ ησλ δεηγκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ. 
 
 

Πίλαθαο 5.4 
 

ΔΕΙΓΜΑΣΑ 
Ζιεθηξηθή 

Αγσγηκφηεηα 
ECe (κS/cm) 

Μ.Ο. 

Γ Η Μ Ζ Ν Η 

ηαγφλα 2034 

3325 Γέλδξν 7420 

Αθαιιηέξγεηα 522,3 

ΑΓΥΗΑΛΟ 
Αιάηη 4183 

2577 
Καζαξφ 971 

 
 
 

 
 

Γηάγξακκα 5.4 
 
 

Σν Γηκήλη παξνπζηάδεη πςειέο ηηκέο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ιφγσ άξδεπζεο κε πςειήο 
αγσγηκφηεηαο λεξφ. ην δείγκα  Γελδξν εκθαλίδεηαη πνιχ πςειή ηηκή ει. αγσγηκφηεηαο ζπγθξηηηθά κε 
ηα άιια δπν δείγκαηα. Γελ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε κε ζηγνπξηά ηνλ ιφγν. Ζ άξδεπζε γίλεηαη γηα 
πνιιά ρξφληα αλ θαη κφιηο 5 – 6 θνξέο ηνλ ρξφλν γηα 3 ψξεο πεξίπνπ. Πηζαλφλ ινηπφλ λα νθείιεηαη 
ζηελ άξδεπζε ή ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εδάθνπο κε θάπνην ιίπαζκα. ηελ Αγρίαιν έρνπκε άξδεπζε κε 
θαιήο πνηφηεηαο λεξφ. Σν δείγκα ΑΛΑΣΗ ην νπνίν έρεη παξζεί θάησ απφ ηελ θφκε, ζηελ ζηαγφλα 
επάλσ εκθαλίδεη πςειή αγσγηκφηεηα ιφγσ εθαξκνγήο αιαηηνχ.  
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5.5 Τδαηνδηαιπηά Άιαηα 
 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ πδαηνδηαιπηψλ αιάησλ, ζε 
meq/100gr, πνπ βξίζθνληαη ζηα δείγκαηα εδάθνπο πνπ αλαιχζακε. 
 
 
 

Πίλαθαο 5.5 
 

 
ΔΕΙΓΜΑΣΑ 

meq / 100gr 

Cl
-
 Μ.Ο. Ca

2+
 Μ.Ο. Mg

2+
 Μ.Ο. Na

+
 Μ.Ο. K

+
 Μ.Ο. 

Γ
ΗΜ

Ζ
Ν

Η ηαγόλα 0.748 

0.378 

0.141 

0.729 

0.031 

0.044 

685 

342 

43 

132 Γέλδξν 0.319 1.934 0.091 255 315 

Αθα/γεηα 0.066 0.112 0.010 85 38 

Α
Γ

Υ
ΗΑ

Λ
Ο


 

Αιάηη 1.579 

0.832 

0.155 

0.159 

0.037 

0.061 

1765 

911.5 

39 

45 

Καζαξό 0.085 0.164 0.084 58.5 53 

 
 
 

 
 

Γηάγξακκα 5.5.1 Ηφληα Αζβεζηίνπ 
 
 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε γηα ην Γηκήλη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ 
πδαηνδηαιπηνχ αζβεζηίνπ ζην δείγκα ΓΔΝΓΡΟ, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δείγκαηα. Γηα ηελ Αγρίαιν 
δελ παξαηεξνχκε θάηη ην ηδηαίηεξν ζηηο ηηκέο ηνπ πδαηνδηαιπηνχ αζβεζηίνπ ζηα δείγκαηα. 
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Γηάγξακκα 5.5.2 Ηφληα Μαγλεζίνπ 
 
 

 ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ζην Γηκήλη ην δείγκα ΓΔΝΓΡΟ έρεη πςειφηεξε 
ηηκή πδαηνδηαιπηνχ καγλεζίνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν. Γηα ηελ Αγρίαιν ε πςειφηεξε ηηκή 
πδαηνδηαιπηνχ καγλεζίνπ είλαη ζην δείγκα ΚΑΘΑΡΟ. 
 
 

 
 

Γηάγξακκα 5.5.3 Ηφληα Καιίνπ 
 
 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ζην Γηκήλη ην δείγκα ΓΔΝΓΡΟ έρεη πςειφηεξε 
ηηκή πδαηνδηαιπηνχ θαιίνπ ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν. Γηα ηελ Αγρίαιν ην πδαηνδηαιπηνχ θάιην 
βξίζθεηαη  ζε ρακειέο ηηκέο. 
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Γηάγξακκα 5.5.4 Ηφληα Ναηξίνπ 
 
 
 ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε κηα πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ηνπ πδαηνδηαιπηνχ 
λαηξίνπ γηα ηελ πεξηνρή Γηκήλη. Απηφ αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πφηηζκα γίλεηαη κε πςειήο 
αγσγηκφηεηαο λεξφ. Γηα ηελ Αγρίαιν πςειέο ηηκέο έρνπκε κφλν ζην δείγκα ΑΛΑΣΗ, φπσο είλαη 
αλακελφκελν, δηφηη ζε απηφ έρεη εθαξκνζηεί κηα πνζφηεηα αιαηηνχ. 
 
 

 
 

Γηάγξακκα 5.5.5 Ηφληα Υισξίνπ 
 
 
 Όπσο θαη ζην δηάγξακκα ηνπ Ναηξίνπ έηζη θαη εδψ έρνπκε ην ίδην κνηίβν. Γηα ην Γηκήλη, 
έρνπκε κηα ηάζε κείσζεο ησλ ηφλησλ ρισξίνπ φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ην ζεκείν πνηίζκαηνο. Δλψ 
γηα ηελ Αγρίαιν πςειέο ηηκέο έρνπκε κφλν ζην δείγκα ΑΛΑΣΗ. 
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5.6 Αληαιιάμηκα Καηηόληα 
 
 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ αληαιιάμηκσλ θαηηφλησλ, ζε 
meq/100gr, πνπ βξίζθνληαη ζηα δείγκαηα εδάθνπο πνπ αλαιχζακε. 

 
 
 

Πίλαθαο 5.6 
 

 ΔΕΙΓΜΑΣΑ 
meq / 100gr 

Ca
2+

 Μ.Ο. Mg
2+

 Μ.Ο. Na
+
 Μ.Ο. K

+
 Μ.Ο. 

Γ
ΗΜ

Ζ
Ν

Η ηαγόλα 3985 

5310 

584 

315 

473 

195 

354 

390 Γέλδξν 5085 206 79 610 

Αθα/γεηα 6860 157 34 206 

Α
Γ

Υ
ΗΑ

Λ
Ο


 

Αιάηη 2380 

2570 

1234 

923 

1815 

927 

496 

510 

Καζαξό 2760 612 39 524 

 
 
 

 
 

Γηάγξακκα 5.6.1 
 
 ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε ζηελ πεξηνρή Γηκήλη ηελ απμεηηθή ηάζε πνπ 
παξνπζηάδεη ε ηηκή ηνπ αληαιιάμηκνπ αζβεζηίνπ. Απφ απηφ θαηαιαβαίλνπκε φηη ζηε ζηαγόλα 
εθπιέλεηαη, ζην δέλδξν αθνκνηψλεηαη θαη ζηελ αθαιιηέξγεηα παξακέλεη.  
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Γηάγξακκα 5.6.2 
 
 Αληίζηξνθα απφ ην δηάγξακκα ηνπ αζβεζηίνπ θηλείηαη ην καγλήζην φζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή 
Γηκήλη.  
 
 
 

 
 

Γηάγξακκα 5.6.3 
 

Οη πςειέο ζπγθεληξψζεηο λαηξίνπ ζηε πεξηνρή Γηκήλη δηθαηνινγνχληαη ιφγσ ρξήζεο λεξνχ 
άξδεπζεο κε πςειή αγσγηκφηεηα. Ηδηαίηεξα παξαηεξνχκε φηη ζην δείγκα αθαιιηέξγεηα ε ηηκή είλαη 
θαηά πνιχ κηθξφηεξε αθνχ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακία εξγαζία πνπ λα αθνξά θαιιίεξγεηα-
άξδεπζε. ηελ Αγρίαιν έρνπκε ηελ αλακελφκελα πςειή ηηκή ζπγθέληξσζεο λαηξίνπ ιφγσ εθαξκνγήο 
πνζφηεηαο αιαηηνχ. 
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Γηάγξακκα 5.6.4 
 

Απφ ην δηάγξακκα ηνπ θαιίνπ παξαηεξνχκε πςειέο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ θαη ζηηο δχν 
πεξηνρέο ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα εδάθε απηά έρνπλ ιηπαλζεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 55 - 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  6 
 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
 

Οη πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο αλαπηχζζνληαη ρσξίο πξφβιεκα ζε εδάθε κε ηηκέο pH πνπ 
θπκαίλνληαη κεηαμχ 5,5 - 8,4. Σα εδάθε ηα νπνία κειεηήζακε θπκαίλνληαη κεηαμχ 7 - 8 θαη 
ραξαθηεξίδνληαη σο αιθαιηθήο αληηδξάζεσο. Δδάθε κε pH πςειφηεξν ηνπ 7,5 αξρίδνπλ λα 
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ εμαηηίαο ηεο επηδξάζεσο πνπ αζθείηαη ζηελ 
αθνκνησζηκφηεηα ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ηφληα Ca 2+, Mg 2+, Na +, K +, είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 
αιθαιηθφηεηα ησλ εδαθψλ. 

ην Γηκήλη έρνπκε πςειέο ηηκέο αγσγηκφηεηαο ιφγσ άξδεπζεο κε πςειήο αγσγηκφηεηαο λεξφ. 
Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην δείγκα ΣΑΓΟΝΑ θαη ΓΔΝΓΡΟ νθείιεηαη ζηελ ζπλερή ξνή λεξνχ κε 
απνηέιεζκα ηα άιαηα λα εθπιέλνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ΓΔΝΓΡΟ. ηελ 
Αγρίαιν έρνπκε άξδεπζε κε θαιήο πνηφηεηαο λεξφ. Σν δείγκα ΑΛΑΣΗ ην νπνίν έρεη παξζεί θάησ απφ 
ηελ θφκε, ζηελ ζηαγφλα επάλσ εκθαλίδεη πςειή αγσγηκφηεηα ιφγσ εθαξκνγήο αιαηηνχ.  

Σν έδαθνο ζηελ πεξηνρή Γηκελίνπ είλαη ακκναξγηιινπειψδεο. πκκεηέρεη ζε κεγάιν πνζνζηφ 
ε άκκνο άξα ραξαθηεξίδεηαη ειαθξχ, θαιιηεξγείηαη εχθνια αιιά ε παξαγσγηθφηεηά ηνπ είλαη κεησκέλε. 
Αεξίδεηαη θαιά θαη ζεξκαίλεηαη εχθνια, άξα ραξαθηεξίδεηαη απφ πξσηκφηεηα. Σν έδαθνο ζηελ πεξηνρή 
Αγρίαινο είλαη πειψδεο. πκκεηέρνπλ ζρεδφλ ηζφπνζα ηα ηξία θιάζκαηα. Παξνπζηάδεη ηα κηθξφηεξα 
πξνβιήκαηα θαη ζπλδπάδεη ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ηεο αξγίινπ θαη ηεο άκκνπ. Σν έδαθνο απηφ 
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κέζεο ζχζηαζεο.  

Ζ νξγαληθή νπζία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ pH, θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ε 
πςειή ζπγθέληξσζε νξγαληθήο νπζίαο πξνθαιεί φμπλζε ηνπ εδάθνπο. Σν πνζνζηφ ηεο νξγαληθήο 
νπζίαο θαη ζηηο δχν πεξηνρέο θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 – 4  %. Σα ειιεληθά θαιιηεξγνχκελα εδάθε 
πεξηέρνπλ νξγαληθή νπζία πνπ θπκαίλεηαη 1 κε 2,5 %.  

ηα εδάθε θαη ησλ δχν πεξηνρψλ κειέηεο, ηα ζηνηρεία Ca θαη Mg σο αληαιιάμηκα ππάξρνπλ 
ζε πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο  ζε ζρέζε κε ηα πδαηνδηαιπηά. Αλ επηθξαηνχλ ηα θαηηφληα Ca+2 θαη 
Mg2+, ε άξγηινο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζξφκβσζεο πξάγκα πνπ ζπκβάιεη, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε 
ηελ νξγαληθή νπζία ζηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζπζζσκαησκάησλ, άξα θαη θαιήο δνκήο. Σν θάιην ζηελ 
πεξηνρή Γηκελίνπ εκθαλίδεη πςειέο ζπγθεληξψζεηο θαηά θχξην ιφγν ζην δείγκα ΓΔΝΓΡΟ θαη σο 
πδαηνδηαιπηφ θαη σο αληαιιάμηκν. Δλψ ζηα δείγκαηα  ΣΑΓΟΝΑ θαη ΑΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ  εκθαλίδεη 
πςειέο ζπγθεληξψζεηο κφλν  σο αληαιιάμηκν. Σν θάιην ζηελ πεξηνρή Αγρίαινο εκθαλίδεη πςειέο 
ζπγθεληξψζεηο κφλν σο αληαιιάμηκν. Δίλαη πηζαλφ λα έρνπκε εκπινπηηζκφ ησλ εδαθψλ ζε θάιην κε 
ιηπάζκαηα. Σν λάηξην θαη ζηηο δχν πεξηνρέο κειέηεο αθνινπζεί ην ίδην κνηίβν φζνλ αθνξά σο 
αληαιιάμηκν θαη πδαηνδηαιπηφ. Δκθαλίδεη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην Γηκήλη ιφγσ άξδεπζεο κε 
πςειήο αγσγηκφηεηαο λεξφ. Δλψ εκθαλίδεη πςειέο ζπγθεληξψζεηο  ζηελ Αγρίαιν κφλν εθεί πνπ έρεη 
γίλεη εθαξκνγή κε αιάηη. Οη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ησλ ηφλησλ λαηξίνπ επηθέξνπλ δηφγθσζε θαη 
δηαζπνξά ησλ θνιινεηδψλ, ην pH απμάλεηαη θαη ηα εδάθε αιθαιηψλνληαη. Σν ριψξην αθνινπζεί ην 
κνηίβν ηνπ λαηξίνπ θαη ζηηο δχν πεξηνρέο. ην Γηκήλη, ζηα δείγκαηα ΣΑΓΟΝΑ θαη ΓΔΝΓΡΟ εκθαλίδεη 
πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ιφγσ άξδεπζεο κε πςειήο αγσγηκφηεηαο λεξφ ζε ζρέζε κε ην δείγκα 
ΑΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ πνπ δελ αξδεχεηαη. ηελ Αγρίαιν έρνπκε πςειή ζπγθέληξσζε κφλν ζην δείγκα 
ΑΛΑΣΗ ιφγσ εθαξκνγήο αιαηηνχ. 
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