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σε δ ιαθέσιμες για τα φυτά μορφές . Και για να

Εισαγωγή

γίνει πιο αντιληπτό αυτό , εξηγού με, ότι τα φυτά

Μία από τις σπου δαιότερες γεωργικές

δεν προσλαμβάνουν

οργανικά

στοιχεία

όπως

εργασίες , αναμφ ισ βή τη τ α είναι η λίπανση τ ων

πιστεύ ετ αι από πολλούς οι οποίο ι υποστηρίζουν

καλλιεργού μενων

μόνο την οργανική λίπανση και αρνούνται την

φυσιολόγος

φυτών.

Τιμιρ ιάζεφ

Ο

έλεγε:

μεγ άλος
Ή

Ρ ώσο ς

τέχνη

τη ς

ανό ργανη λίπανση . Τα φυτά προσλαμβ άνουν τα

γεω ργίας επικεντ ρ ώνεται σε ένα σημείο. Στη

θ ρεπτικά στοιχεία μόνο υπό ανόργανη μορφή ,

θρέψη και τη λίπανση των φυτών' . Άνθ ρωπο ι και

υπό μορ φή ιόντων . Η υγρή φάση του εδ άφους

ζώ α εξαρτώντ αι από τα φυτά για την τροφή τους

είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των θρεπτικών

και τα φυτά εξα ρτώνται από τα θρεπτικά στοιχεία,

στοιχείων . Η απο σύνθεση και ανοργανοποίηση

τα στοιχεία τη ς ζωής, για την ανάπτυ ξη και την

των οργανικών ενώ σεων και η

απόδοσή του ς. Τα θρ επτικά αυτά στοιχεία, ούτε

ανόργανων

δη μιου ργούντ αι ούτε χάνονται, απλά αλλάζουν τη

δ ιαλυτές μορφές που διατηρούνται στο δ ιάλυ μα

ενώσεων

χη μική τους μορφή και κυκλοφορούν από θέση σε
θέση . Αυτή η αέναη κυκλοφ ορία των θ ρεπτικών
στοιχείων

(ανακύκλη ση)

στη

φύση

αποτελεί

το β ασικό θε μέλιο τη ς ζω ής . Η ανακύκληση η
οποία γίνεται στη φύση , είτε αυτόματα, είτε με
παρεμβάσεις

των

ανθρ ώπων ,

διασφ αλίζει

σε

μικρό ή μεγάλο βαθμό την αειφορία. Πολλές
από τις επε μ β άσεις των ανθρώπων στο χειρισμό
εδ άφ ους και φυτών αποσκοπούν σ ' αυτή την

ανακύκληση για τη δ ιατή ρη ση τη ς γονιμότη τ ας
των εδ αφ ών . Η δ ιατή ρη ση τη ς γονιμότη τας των

εδαφών, κύ ρ ιο μέλημα των εδ αφ ολόγων, είναι
μια ολόκληρη επιστή μη που βρίσκεται συνεχώς
σε δυναμική κατάσταση .

Το έδ αφος είναι πολύπλοκο τριφασικό
σύστημα που αποτελείται από τη στερ εή , υγρή
και αέρια φάση . Η στερ εή φάση περιλαμβάνει

οργ ανικά και ανόργανα τεμαχίδ ια, που περιέχουν
απο θέ ματα θρ επτικών στοιχείων σε οργανικές
ή

ανόργανες

οργανικών
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μορφές.

πηγών

Η

παρέχει

ανοργανοπο ίηση
θρ επτικά

στοιχεία
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τα

δ ιάλυ ση των

μετατρέπουν

σε

του εδ άφους . Η εδ αφική υγ ρασία αποτελεί την

Οι αρχαίο ι Έλληνες συν έλαβαν πολύ

προϋπόθεση για την πρόσλη ψη των θρεπτικών

νωρίς τη ση μασία της κόπρ ου των ζώ ων για την

στοιχείων από τα φυτά και τη μεταφ ορ ά τους

ανα βάθμιση των εδαφών και τον εφο δ ιασμό

εντός

δημιου ργείται

των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

πρό βλη μα στα φυτά τόσο από έλλειψη, όσο

Το κόπρισ μα εθεω ρείτο από τις σπου δ αιότερες

και

ε ργασίες του γεωργικού επαγγέλματος.

αυτών.
από

Πολλές

περίσσεια

φο ρές

υγ ρασίας

στο

έδ αφ ος .

Τέλος , η αέρια φ άση, δηλαδή ο αερ ισ μός του

εδάφους, η οπο ία β ρίσκεται σε ισο ρ ρ οπία με την
ατ μόσφ αιρ α, επηρεάζει την ανάπτυξη των ριζών

και την επι βίωση πολυάριθ μων οργανισ μών του
εδ άφους . Η έλλειψη αερισμού στο ριζικό σύστη μα
προκαλεί την γνωστή ασφυξία στα φυτά και

Ο Λάκων με την αγγελία τη ς ειρήνης,

σκέπτεται αμέσως να μεταφ έ ρει την κόπρον είς
του ς αγ ρού ς του 'εγώ δε κοπρ αγω γήν γα πρ ώ να ί
τώ σιώ' (εγώ το πρωί μεταφ έρω την κοπριά στο
χωράφι, μα τους δύο θεού ς) .
Ο Ξενοφών για το θ έμα αυτό γρ άφει:

ιδ ίω ς στα δένδ ρ α . Αν δεν υπά ρχει ο απαρ αίτητος
αε ρ ισμός δυσχεραίνεται και η πρ ό σληψη των

Ό ύδ ότι ηγνόησε τις ως αγαθόν έστι τη γή κόπρ ο ν
μειγνύναι

θρεπτικών στο ιχείων .
Όπω ς αναφέ ρ θηκε στην αρχή, η λίπανση

'.

( ούτε ότι αγνόη σε κάποιος πό σο καλό

είναι για τη γη να ανα μειγνύεται με κοπριά) .

των εδαφ ών και των φυτών είναι η κο ρυ φ αία

Ο Πλίνιο ς αν αφέρεται στην παράδοση των

γεω ργική εργασία. Σ' αυτήν ε μπλέκονται δύο

στάβλων του Αυγείου , οι οποίοι καθαρίστηκαν

κυ ρίως ειδικότητες τη ς Γεωπονικής Επιστή μης .

από τον Ηρακλή και θεωρεί το γεγονός αυτό

Η εδ αφ ολογία και η φυσιολογία τη ς θρέψη ς

ως

των φυτών .

χρησιμοποίηση για πρώτη " φορά τη ς κόπρου ω ς

Με τη λίπανση

διασφαλίζεται ο

ε μπλουτισμός των εδαφών με τα απαραίτητα
θρ επτικά

στο ιχεία

και

η

τροφ οδότηση

των

φυτών, για επίτευξη υψηλή ς παραγωγής, αλλά
και παραγωγή ς με υ ψηλή θρεπτική και

κόπρισμα

των

αγρ ών

και

φυσικά

την

λιπάσματος.
Ο

Θ εόφραστο ς

αναφ έ ρ εται

στην

επενέ ργεια τη ς κόπ ρ ου επί της πρωιμότητας των

βιολογική αξία .

Η λίπανση

στην αρχαία

Ελλάδ α
Το

θ έμα

της

λίπανσης

απασχόλη σε τον ασχολούμενο με τη

γεω ργία άνθρωπο από των αρχαιοτάτων
χρ όνων,

οπωσδήποτε

πριν

ακόμη

και από την εποχή του Ομήρου .

Ο

άνθ ρωπος

η

έγκαιρ α

κατάλαβε

ότι

συνεχή ς καλλιέργεια φυτών , εξαντλεί

'

τα εδ άφη και τα καθιστά άγονα. Επειδή
στην αρχαία Ελλάδ α εφ αρ μοζόταν η
μονοκαλλιέργεια ,

η

εξάντληση

των

εδ αφών και ιδίως ορισμένων θρ επτικών
στο ιχείων από αυτά, ήταν πιο γρήγορη

από το αν εφ αρ μο ζότ αν η εν αλλαγή
καλλιεργειών , η γνωστή αμειψισπορά.
Η αμειψισπορά ε μφ ανίζεται κατά τη
Ρωμαϊκή εποχή και αναφ έρ εται από τον
μεν Βιργίλιο ως

τον Πλίνιο ως

' mutato sidere'
' Ordo' .

και από
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φυτών « .... καιηκόπρος

δε μεγάλα βοηθεί τω
διαθερμαίνειν
συμπέττειν,

γαρ

τα

τω ν

κοπρ ιζόμενα

ακόπρων

κα ι

ημέρας»

(και

είκοσι

η

κοπριά

μεγάλο
να
να

και

προτρέχει

βοη θ ά

σε

β αθ μό

στο

θ ερμαίνει

και

κάνει το

έδαφ ος

ελαφ ρότε ρο,

γιατί

τα εδάφη στα οπο ία
προστίθεται

κοπριά

πρωιμίζουν

την

παραγωγή

ακόμη

και

είκο σι

κατά

ημέρ ες σε σχέση με
αυτά στα οποία δεν
χρη σιμοπο ιείται).

Ο

Θεόφ ραστος ταξινο μεί ως εξής τα

δ ιάφ ο ρα είδη τη ς κόπρου. Από τις ζωϊκές κόπρους
πρ ώτη θ εωρεί την υείαν (χο ίρων), δεύτερη τη ς

αιγός, τρίτη του προβάτου , τέταρτη των βο ειδών
(το βόλιτον ή ο β όλιτος) , πέμπτη των λο φ ού ρων
(λό φ ου ρα είναι τα ζώ α που έχουν φουντωτή ουρ ά
όπως ο ίππος , ο όνος και ο η μίονος) . Τέλος, η
συ ρ ματίτις (η μεμιγμένη μετά συ ρ μάτων, δηλαδή
με σκουπίδια) , εθεω ρείτο η ασθενέστερη και ως
εκ τούτου η χειρότε ρη . Άλλο ι δε συγγ ραφείς,
όπως ο Vaπο και ο

Columella

δεν ακολουθ ούν

την κατάταξη του Θ εοφράστου. Ο Θ εόφραστος
πιστεύ ει

ότι

κάθ ε

είδος

κόπρ ου

δεν

είναι

κατάλλη λη για όλα τα είδη τη ς γης και για όλες
τις καλλιέργειες . Κόπρ ος δυνατή, (πλού σια σε
άζωτο) δεν εθεω ρείτο κατάλλη λη για σιτηρ ά,
γιατί προκαλούσε το πλάγιασμά των. Η κόπρος
των χοίρων, κατά το Θ εό φ ρ αστο , πιο δυνατή
από όλες, είχε τη δύνα μη να μεταβ άλει τη φύση
των προϊόντων. Έτσι καθ ιστού σε γλυκά τα ξινά

ρό δια. Γενικά δε, η δρ ιμυτάτη κόπρος «ουδέ τοις
δένδρο ις αρμόττει» .

χρη σιμοποιούσαν και άλλα φυσικά λιπάσ ματα.
Έτσι ανα μίγνυαν την ιλύ με τέλματα και άγ ρια
χό ρτα που προέ ρχονταν από τα σκαλίσματα . Τα

σκουπίδια και τα απο ρ ρίμματα των βυρσοδεψείων
χρη σιμοποιούντανιδ ίω ςγια τα καρποφόραδένδ ρ α .
Τα χλω ρά λιπάσ ματα, ήτο ι χόρτα των αγρών τα
οποία θά βονταν με τα εαρ ινά κυρίως οργώματα .
Π ρέπει να σημειωθεί ότι προς διαφύλαξη τη ς
γονιμότητας των καλλιεργούμενων εδαφών και
εξασφάλιση μιας κάποιας αειφορίας, οι αρχαίο ι

Έλληνες απαγόρευαν τη βόσκηση ζώων εντός
των καλλιεργού μενων εκτάσεων. Η απαγόρευ ση

ίσχυ ε ακό μη και για τα χωρ άφια που βρίσκονταν
σε αγ ρανάπαυση .

Στη

Μακεδονία

και

στη

Θεσσαλία,

έσπερναν το φθ ινόπωρο κουκιά, ίσως και άλλα
ψυχανθή, τα οποία παράχωναν με το όργωμα όταν
αυτά βρ ίσκονταν στην άνθηση

«... 0

δε κύαμος

ώσπερ ελέχθη και άλλως ού βαρύ και έτι κοπρίζειν
δοκεί την γήν δια μανότητα και ευσηψίαν, διό και
οι περ ί Μακεδονίαν και Θετταλ ίαν όταν ανθώσιν
ανατρέπουσι

τας αρούρας» :

(τα κουκιά όπως

ακρ ι βώς ειπώθ η κε και διαφορετικά φαίνεται ότι

λιπαίνουν το έδαφος χωρίς να το επιβαρύνουν

Άλλα

φυσικά

λιπάσματα.

Εκτό ς από την κόπρο οι αρχαίο ι Έλληνες

40

λόγω του ότι το κάνουν χαλαρότερο και γιατί
σαπίζουν εύ κολα, γι' αυτό και αυτοί που κατο ικούν

γύ ρω από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όταν
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ανθίζουν τα κουκιά

οργώνουν

τ α χω ρ άφια) .

χαμη λά έω ς πολύ χα μηλά επίπεδ α .

Γνωστή ε ίν αι εξάλλου η λαϊκή π αροιμία κατά την

Τα ο ρυκτά λιπάσ ματα.

οποία το έδ αφος προτρέπει το αφ εντικό του να το
λιπάνει με τη φράση : 'ή κούπρ ισέ με ή κούκκισέ

Οι αρχαίοι Έλληνες, αν και γνώριζαν και

με'. Τέλο ς, ως χλωρά λίπανση θεωρούνταν και τ α

τα ορυκτά λιπάσ ματ α, τα χρησιμοποιούσαν πολύ

πίπτοντα φύλλα των φυλλοβόλων δένδ ρων .

λιγότερο . Πολλές φορές η απλή ανά μιξη γαιών
καλυτερεύ ει το έδαφ ος . Ένα πολύ ελαφ ρ ό χαλαρό

Αγ ρ ανάπαυ ση .

έδ αφ ος μπορούσε να καταστεί συνεκτικότερο , ενώ

Η λίπανση δια της αγραναπαύσεω ς (νεός

ένα βαρύ αδιαπέρατο να καταστεί ελαφ ρότε ρ ο

ή νειό ς δηλαδή νέα γη ) . Κατά την αρχαιότη τα,

και περισσότερο διαπερατό . «Μίσγει ν δε και την

ενώ

εφ αρ μοζόταν

γήν την ενα ντίαν ο ίον, τη βαρεία την κού φην και

καλλιεργειών) ,

τη ν κο ύφη την βαρείαν και την λεΠΤ17 ν τη πιείρ α

η

όπως

προαναφ έρθηκε

αμειψισπορ ά

δ εν

(εναλλαγή

εφ αρ μοζόταν

με

μεγάλη

συχνότητ α

αγρανάπαυση.

Παρατηρήθηκε,

ότι

η

ύστερα

ωσαύτως δε και τη ν ερυθράν και τη ν λΕVΚI7 ν και
εί τι ς άλλη

εναντι ότης» :

( αναμειγνύ ουν τους

από μακρά περίοδο καλλιέργειας , η παρ αγωγή

διαφ ό ρ ους τύπους του εδ άφ ους, όπως το ελαφ ρύ

ενό ς

χρόνο ,

με το βαρύ και το βαρύ με το ελαφ ρύ και το άγονο

γινόταν επί μάλλον και μάλλον μικρότερη . Το

με το γόν ιμο, με τον ίδιο τρόπο και το ε ρυ θ ρ ό

έδ αφος εγή ρ ασκε όπως και οι άνθρ ωποι και το

με το λευκό και όποια άλλη δ ιαφ ο ρετικότητα

εγκατέλειπαν για να πάνε λίγο μακρύτερα και

υπάρχει) .

να καλλιεργήσουν άλλο έδ αφος, το οποίο ήταν

λευ κής αργίλου , η οποία αναμφίβολα ισοδυναμεί

ακόμη παρθ ένο . Ύστερα από παρ έλευση πολλών

με

ετών,

Αθηναϊκή γιο ρτή των Σκιροφορ είων σχετιζόταν

αγρού

που

σπερνόταν

κάθε

οπότε ο πρώτος εγκαταλειφ θ είς αγ ρός

ανελάμβανε και

έπαιρνε

την

όψη

παρθ ένου

εδ άφους, επανή ρχοντο σ ' αυτόν και εύ ρισκαν

με

την
τη

Ο Πλίνιος αναφέρ ει τη χρήση τη ς
αργιλασβ έστωση.
χρησιμοποίηση

Πιστεύ εται

από

τους

ότι

η

Έλληνες

γεω ργούς τη ς γύψ ου και τη ς ασβ έστου. Τα δύ ο

ότι μπορούσε να παράγει α ρ κετά καλή σο δειά.

αυτ ά ορυκτά χρησιμοποιούνται και σήμερα στη

Β έβαια στα εδάφη αυτά το γή ρ ας επανερχόταν

σύγχρονη γεω ργία . Η γύψ ος χρησιμοποιείται στην

ταχύτερα . Την μέθοδο της αγρανάπαυση ς όπω ς

εξυγίανση αλατούχων εδ αφών , ενώ η άσβεστος

είναι γνωστό

και η

στη διόρθωση της οξύτητας (ρΗ) πολύ ό ξινων

Ευ ρ ωπαϊκή Ένωση και την ενθ αρ ρύνει με τη

εδαφών . Χ ρη σιμοποιείται επίσης σε ασβ εστόφιλα

χο ρήγη ση ειδ ικών επιδοτή σεων .

φυτά όπως είναι η μη δική . Το ασβ έστιο δε υπό

Η

έχει υιοθ ετήσει σήμερα

καύση

ξύλων

και

μορφή

δ ιαφό ρων

ανόργανων

και

οργανικών

χό ρτων .
Όταν

παρατηρούσαν

ότι

η γη αδυνάτιζε και δεν μπορούσε
να παρ έχει τροφή ακό μα και στα
αγριόχορτα, τότε

μεταχειρίζονταν

ένα

έσχατο

μέσο.

Συγκέντρωναν

στο

άγονο

αυτό

χωράφι

ξη ρ ά

ξύλα, κλαδιά και άγρια χόρτα και
τα έκαιγαν. Η στάχτη άφηνε στο
έδ αφ ος ανόργανα θρεπτικά στοιχεία

και κυρίως κάλιο . Η μέθο δος όμως
αυτή προκαλούσε καταστροφή τη ς

οργανική ς
η

οποία

ουσίας
στα

των

εδ αφών,

περισσότερα

των

Ελληνικών εδαφών βρ ίσκεται σε
Νιάουστα 125 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008)

41

σκευασμάτων ,

χρη σιμοποιείται

ευρύτατα

στη

λίπανση

του

εδάφους

(καύση

ξύλων ,

σήμερα κυρίως στη δενδ ροκο μία, αλλά και στη

αγρανάπαυ ση , χλωρ ά λίπανση, χρή ση κοπριάς ,

λαχανοκομία, για την αντιμετώπιση πληθώρας

εφαρμογή

φυσιολογικών ανωμαλιών οι οποίες σχετίζονται

δ εν ήταν έξω από το ενδιαφ έρον τους . Η μη

με έλλειψη ασβεστίου , ή με μη ισόρ ρ οπη σχέση

εφαρ μογή ισχυρή ς κοπριάς στα σιτηρά για την

ορυκτών) .

Ωστόσο

και

τα

φυτά

αυτού με άλλα στοιχεία και κυρίως του αζώτου ,

αποφυγή πλαγιάσ ματο ς, η επιλεκτική εφαρ μογή

του καλίου και του μαγνησίου . Η χρησιμοποίη ση

των διαφ ό ρου πρ οελεύσεω ς κόπρ ων στα διάφορα

των

με

φυτά, δείχνει τη φροντίδ α του ς για ανα βάθ μιση

ψεκασμού ς του φυλλώματος και των κα ρπών επί

σκευασμάτων

αυτών

γίνεται

είτε

της ποιότη τας των πα ρ αγό μενων προϊόντων . Π . χ.

των δέντρων, είτε με την ε μ βάπτιση των καρπών

η πίστη του Θεόφ ραστου ότι η κόπροι; των χοίρων

μέσα σε διαλύ ματα των διαφόρ ων σκευασ μάτων

κάνει τα ξινά ρόδια γλυκά και η χρήση νίτρου για

μετά τη συγκομιδή.

να βελτιωθεί η υφή στις κράμβες, δ είχνουν την
προσπάθ ειά τους, παράλληλα με τη διατήρηση

Τα χη μικά λιπ ά σ ματ α .
Ι-Ι

χρή ση

των

της γον ιμότη τας των εδαφών, να αν αβαθμίσουν

χημικών

λιπασ μάτων

ε μφανίστηκεγιαπρώτη φ ορ ά μετη χρησιμοποίηση
νίτρου στην Ερέτρια και στην Αίγυπτο . Το νίτρο

και την ποιότη τα των προϊόντων .

Βι βλιογρ αφ ία

μάλιστα έφε ρε την ονο μασία 'λ ίτρον '. Πότιζαν

Λέτσας Α.

τις κράμβ ες με νιτρικά ύδατα για να τις κάνουν

. Τό μος ΠΙ σελ.

τρυφερώτε ρες . Αναφέρεται μάλιστα ότι η κρ ά μβη
η οποία καλλιεργείτο στην Ερ έτ ρια, την Κύ μη
και τη Ρόδ ο , έφε ρε το όνομα 'αλμυρ ίς'. Σε ποια
εποχή έγινε η χρή ση αυτή του νίτ ρου , δεν το

1957. Μυ θ ολογία
291-297.

Αρχή

Παπασωτη ρ ίου Δ . 1952. Η πρακτική Γεωπονία.
Έκδοση Σ . Σπύ ρου .
Στυλιανίδης Δ ., Σιμώνη ς Α ., Συργιαννίδης Γ .

της λίπ ανσης

εδ άφου ς

δένδ ρων . Εκδόσεις Σταμούλη .

φυτού,
Κατά τη ν εφα ρ μογή των λιπασ μάτων στο
έδαφ ος υπά ρχουν δύ ο β ασικές αρχές λίπανση ς:
Η λίπανση των καλλιεργειών και η λίπανση

εδ άφ ους .

εφαρ μό στη κε

τον

Liebig.

Η
στα

Κατά

λίπανση

των

μέσα του

τον

καλλιεργειών

19

Liebig

0υ

αιώνα από

θ α πρέπει να

προσδιο ρ ιστούν οι πο σότητες των θρ επτικών που
προσλα μ β άνονται από τις καλλιέργειες και στη
συνέχεια να λιπαίν ου με με τις ποσότητες αυτές.
Σή με ρ α, όταν ο γεω ργός εφαρ μόζει θρ επτικά
στοιχεία είτε σε οργανική είτε σε ανό ργ ανη μορφή ,
είναι κατά πρ ώτο λόγ ο το έδ αφ ο ς που λιπαίνεται
και όχι το φυτό . Μόνο έ μ μεσ α μέσω του εδ άφ ου ς

οι καλλιέ ργειες επωφελούνται από τις εισρο ές
που έχουν εφ α ρ μο στεί. Το έδαφ ος λειτου ργεί
ω ς έν α σύ στημα μετατροπών που αποθη κεύει,

μετ αβ άλλει, εναλλάσσει και μεταφ έρ ει θρεπτικά
στοιχεία .

Οι αρχαίοι Έλληνες κατά την εφ α ρ μογή
των διαφόρων λιπάνσεων ,

42

γεω ργί?-ς

2002, Θ ρέψη - λίπ ανση φυλλοβόλων οπωροφόρ ων

γνωρίζου με.

του

τη ς

απέβλεπαν κυρίως
Νιάουστα 125 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008)

