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Τι θα συζητήσουμε σήμερα
1. Γιατί να παρακολουθούμε την υγεία του εδάφους

2. Το τεστ του φτυαριού ως μια ποιοτική μέθοδος για να 

παρατηρήσουμε την υγεία του εδάφους

3. Ψηφιοποίηση του τεστ του φτυαριού: η εφαρμογή του 

CAPSELLA



Ας αφιερώσουμε 3 λεπτά να
δούμε ένα βίντεο



Υπολογισμός της
υγείας του
εδάφους

πως μπορούν οι αγρότες να 
υπολογίσουν την υγεία του 

εδάφους και να ανταλλάξουν 
δεδομένα?



Πώς μπορούν οι αγρότες να υπολογίσουν
την υγεία του εδάφους?
Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες:

● Το τεστ του φτυαριού

● Παρακολούθηση της υγείας των φυτών

● ολική οργανική ουσία του εδάφους

● αναλύσεις εργαστηρίου (μακροστοιχεία και pH)

● Μέτρηση γεωσκωλήκων

πολύ εύκολο 

στην εφαρμογή

δύσκολο / 

πολύπλοκο στην 

εφαρμογή



Το τεστ του
φτυαριού

Ποιοτικός υπολογισμός της 
κατάστασης του εδάφους



Παρακολούθηση
της υγείας των

φυτών

Ανίχνευση πρώιμων 
συμπτωμάτων ελλείψεις 
θρεπτικών συστατικών ή 

συμπίεσης του εδάφους  στις 
τρέχουσες καλλιέργειες και τα 

ζιζάνια

! χρειάζεται εμπειρία και επιπρόσθετα τεστ για 

λεπτομέριες



Οργανική ουσία
εδάφους (%)

Για την αξιολόγηση της 
οργανικής ύλης του εδάφους 

(ασταθής, σταθερή και 
αδρανές κλάσματα)

! υπάρχει μία ειδική μέθοδος δειγματοληψίας



Αναλύσεις
εργαστηρίου

Για να γνωρίζουμε τα 
μακροστοιχεία του εδάφους 
(περιεκτότητα σε P, K, Mg και 

pH)

αν γίνονται συχνά μπορεί να 
βοηθήσουν στον σχεδιασμό λίπανσης



Mέτρηση
γεωσκώληκων

Είναι καλοί δείκτες για την 
δομή και την υγεία τους 

εδάφους, την δραστηριότητα 
των οργανισμών στο έδαφος 

και την εδαφική 
βιοποικιλότητα! εποχιακές διακυμάνσεις

! χρειάζονται κάποιες γνώσεις για την 

αναγνώριση των ειδών



Τεστ της υγείας
τους εδάφους

Μετρήσεις διαθέσιμου P, K και 
Mg, pH, δομής, οργανικής 
ουσίας, και αναπνοής του 

εδάφους

! είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τα 

αποτελέσματα ειδικά της αναπνοής του εδάφους



Μοντέλο ισορροπίας
της οργανικής ουσίας

του εδάφους

Υπολογισμός της οργανικής 
ουσίας του εδάφους σε 

επίπεδο αγρού ή 
αγροκτήματος

! δεν χρησιμοποιείται συχνά, αλλά 
μπορεί να είναι ενα υποσχόμενο 
εργαλείο



Τι επιλέγουμε?
το τεστ του φτυαριού :

● πολύ εύκολο στην εφαρμογή: “το φτυάρι είναι πάντα με το μέρος 

μου…..spade is always with me”

● μας επιτρέπει να ελέγξουμε διάφορες θεματικές της υγείας τους 

εδάφους: φυσικής, χημείας, βιολογίας, αγρονομικά

● μπορούν να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να μοιραστούν μεταξύ των 

αγροτών οι γνώσεις γύρω από τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης του 

εδάφους



Το τεστ του φτυαριού υπολογίζει την
φυσική γονιμότητα του εδάφους

1. Φυσική Γονιμότητα

○ καλή δομή

○ σταθερότητα

○ ευκολία στην 

διαχείριση

○ καλή 

αλληλεπίδραση 

νερού



Το τεστ του φτυαριού υπολογίζει την
βιολογική γονιμότητα του εδάφους

2. Βιολογική γονιμότητα

○ οργανική ουσία

○ βιοποικιλότητα

○ καλύτερη 

σταθερότητα



Το τεστ του φτυαριού υπολογίζει την
χημική γονιμότητα του εδάφους

3. Χημική Γονιμότητα

○ μακρο -στοιχεία

○ μίκρο -στοιχεία

○ αλληλεπιδράσεις 

εδάφους και 

φυτών



Τι χρειαζόμαστε?

1. ένα πατόφτυαρο ή 

μία πιρούνα

2. ένα εύκαμπτο 

μαχαίρι

3. γνώσεις για την 

αξιολόγηση



Πώς να πάρουμε το δείγμα

1. πριν πάρεις το δείγμα δες την 

επιφάνεια του εδάφους

2. έλεγξε αν η υγρασία του 

εδάφους είναι σωστή (ούτε πολύ 

υγρό ούτε πολύ ξερό)

3. πάρε ένα δείγμα  

a. γύρω στα 30 εκ βάθος

b. γύρω στα 10 εκ πλάτος



Βήματα για το τεστ του φτυαριού:
1. Πληροφορίες για τον αγρό

2. Παρατήρηση της επιφάνειας του εδάφους

3. Πάρτε ένα δείγμα

4. Χαρακτήρισε τον αριθμό και το βάθος των στοιβάδων

5. Διάσταση και σχήμα των συσσωματωμάτων

6. Συμπίεση του εδάφους

7. Υγρασία του εδάφους

8. Παρουσία ριζών

9. Φυμάτια ψυχανθών  



Η εφαρμογή του τεστ
του φτυαριού

Τι είναι;
Πως χρησιμοποιείται;



πήγαινε στην ιστοσελίδα

http://soilhealth.capsella.eu



Βήματα για το τεστ του φτυαριού:
1. Γενικές πληροφορίες

2. Αναλύστε τις καλλιέργειες και την αυτοφυή βλάστηση (μπορεί να 

υποδηλώνουν προβλήματα του εδάφους)

3. Πάρτε ένα δείγμα εδάφους

4. Αναλύστε την δομή του εδάφους και τα στρώματα εδάφους

5. Ψάξτε για παρουσία ζωντανών οργανισμών

6. Μυρίστε το έδαφος

7. Γράψτε τα αποτελέσματα



Βήματα για το τεστ του φτυαριού:
1. Πληροφορίες για τον αγρό

2. Παρατήρηση την επιφάνεια του εδάφους

3. Πάρτε ένα δείγμα

4. Χαρακτήρισε τον αριθμό και το βάθος των στοιβάδων

5. Διάσταση και σχήμα των συσσωματωμάτων

6. Συμπίεση του εδάφους

7. Υγρασία του εδάφους

8. Παρουσία ριζών

9. Φυμάτια ψυχανθών  
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11. Γεωσκώληκες και Βιοποικιλότητα

12. Χρώμα και μυρωδιά
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Τελευταία πληροφορία, αποθήκευσε την
πληροφορία και δες την αναφορά











χαρακτηριστικά της
διαδικτυακής εφαρμογής



1.Πολύγλωσση



2. Desktop - tablet - smartphone



3. ΕΦαρμογή για android, βγάλε μια φωτογραφία
και χρησιμοποίησε την εφαρμογή χωρίς την
σύνδεση στο ίντερνετ



εξακολουθούμε να
εργαζόμαστε για τη βελτίωση

αυτής της εφαρμογής ...



Επεξεργασία δεδομένων

Επισημαίνεται στην αναφορά τα θετικά και τα αρνητικά σημεία

του δείγματος

Σύνδεση του τεστ του φτυαριού με βάση δεδομένων και φόρουμ

συζήτησης

Κάντε ομάδες για ανταλλαγή πληροφοριών (π.χ. βιολογικής

γεωργίας Θεσσαλονίκης)

Συγκρίνετε δύο ή περισσότερες παρατηρήσεις



Επέκταση της μεθοδολογίας

Θέλουμε να προσθέσουμε νέες ενότητες, για συγκεκριμένα

θέματα. Μέχρι τώρα έχουμε αυτές τις προτάσεις

1. Υφή του εδάφους: αξιολόγηση στον αγρό

2. Μηχανικές λειτουργίες: πληροφορίες σχετικά με τις

χρησιμοποιούμενες πρακτικές

3. Βιοποικιλότητα: να βελτιωθεί και να αναλυθεί

λεπτομερέστερα η ενότητα που σχετίζεται με τη

βιοποικιλότητα



Προσομοίωση της δυναμικής της
οργανικής ουσίας



Θα χρησιμοποιήσετε την 
εφαρμογή στον αγρό και θα την 

αξιολογήσετε
Θα τη βελτιώσουμε επίσης 
σύμφωνα με τα σχόλιά σας

https://soilhealth.capsella.eu/
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