
4.3. Το έδαφος 
ως συντελεστής παραγωγής 

Το έδαφος τροφοδοτεί τα φυτά με τα 

απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και το νερό

Το έδαφος αποτελείται περίπου 87% (κατά βάρος) 

από οξυγόνο, πυρίτιο, αργίλιο και σίδηρο.

Μόνο το 13% του εδάφους, κατά βάρος, 

περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία για τη θρέψη του 

φυτού. 

•Μακροστοιχεία & ιχνοστοιχεία.



Ως γονιμότητα του εδάφους ορίζεται η φυσική 
δυνατότητά του να εφοδιάζει τα φυτά με θρεπτικά 

στοιχεία

Τροφοπενία είναι  η ανεπάρκεια θρεπτικών 
στοιχείων

Τοξικότητα είναι το φαινόμενο κατά το οποίο 
ορισμένα θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται σε 

υπερβολικές συγκεντρώσεις



4.4. Έννοια γεωργικής γης

Γεωργική γη θεωρείται εκείνη στην οποία είναι δυνατή η 
εγκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων με 

ικανοποιητική παραγωγή. 

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι εκείνες οι εκμεταλλεύσεις 
που σχετίζονται με την φυτική και ζωική παραγωγή 

π.χ. καλλιεργούμενες εκτάσεις,

κτηνοτροφικές μονάδες, υδατοκαλλιέργειες, 

δασικές εκτάσεις, λιβάδια προς βόσκηση, κλπ.



• Ο πόρος γης ταυτίζεται με το φυσικό περιβάλλον 
μιας περιοχής. Επομένως περιλαμβάνει τη 
βλάστηση, την υδρολογία, το τοπογραφικό 
ανάγλυφο των εδαφών και το κλίμα. 

Ακόμη περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα της 
παρελθούσης και της σημερινής δραστηριότητας του 
ανθρώπου, όπως εκχερσώσεις, αναβαθμούς, κ.λπ.

(Με άλλα λόγια:

Πόρος γης = έδαφος + βλάστηση + αποτελέσματα 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων).



• Χαρακτηριστικά γης

Είναι ιδιότητες των πόρων γης που μπορούν 
να μετρηθούν ή να εκτιμηθούν, όπως π.χ. η 
βροχόπτωση, η ηλιοφάνεια, η κοκκομετρική
σύσταση, κλπ.

• Απαιτήσεις γης

Είναι οι αναγκαίες συνθήκες και ιδιότητες των 
πόρων γης για την ικανοποιητική απόδοση 
μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Π.χ. οι απαιτήσεις σε νερό, θερμοκρασία, κλπ.



4.5. Χρήσεις γης 
Κάθε πόρος γης ταξινομείται για συγκεκριμένες χρήσεις, 

έτσι ώστε να έχουμε μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα 
χωρίς ταυτόχρονα να μειώνεται η παραγωγικότητα 

του πόρου. 

Είναι δηλαδή απόλυτα απαραίτητο να εξασφαλίζεται η 
"αειφορία" των πόρων γης, δεδομένου ότι 

απαιτούνται αιώνες ή και χιλιετηρίδες για το 
σχηματισμό μερικών εκατοστών εδάφους από το 

μητρικό πέτρωμα. Η διατήρηση των εδαφικών πόρων 
μιας χώρας εξασφαλίζει την οικονομία και γενικότερα 

την ύπαρξη ενός έθνους.


