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Ρ⊃ΣΥΜ⊃ − Λε πρσεντ τραϖαιλ ϖισε ◊ ϖαλυερ λ�ιmπαχτ δε λ�ιρριγατιον παρ λεσ εαυξ υσεσ πυρεσ συρ λα 
χροισσανχε ετ λα προδυχτιον δ�υνε χυλτυρε δε τοmατε (Lycopersicum esculentum) χονδυιτε εν πλειν 
χηαmπ αινσι θυε συρ λεσ χαραχτριστιθυεσ χηιmιθυεσ δυ σολ ετ συρ λε βιλαν αζοτ. Λ�εσσαι α τ mεν ◊ 
λα στατιον δ�πυρατιον δεσ εαυξ υσεσ δε Dραργα. Νουσ αϖονσ υτιλισ δευξ ργιmεσ ηψδριθυεσ ◊ σαϖοιρ 
100% ΕΤΜ ετ 120% ΕΤΜ. Λεσ ρσυλτατσ οβτενυσ mοντρεντ θυε λα χονσοmmατιον ηψδριθυε δε λα 
τοmατε α τ ϖαλυε ◊ 1937,7 m

3
/ηα

 
. Λα χροισσανχε α τ σιmιλαιρε πουρ λεσ δευξ τραιτεmεντσ mαισ 

λεσ χοmποσαντεσ δυ ρενδεmεντ οντ τ mειλλευρεσ πουρ λε τραιτεmεντ 120% ΕΤΜ ; εν εφφετ λε 
ρενδεmεντ εξπορταβλε εστ δε 1,83 κγ/πλαντ πουρ λε τραιτεmεντ 120% ΕΤΜ χοντρε 1,5 κγ/πλαντ πουρ λε 
τραιτεmεντ 100% ΕΤΜ. Λα χονδυχτιϖιτ λεχτριθυε ινιτιαλ δυ σολ ταιτ 2,32 δΣ/m ετ α αττειντ εν φιν δε 
χψχλε 5,24 δΣ/m ετ 4,30 δΣ/m ρεσπεχτιϖεmεντ πουρ λε τραιτεmεντ 100% ΕΤΜ ετ 120% ΕΤΜ ; χεττε 
διφφρενχε εντρε λεσ δευξ τραιτεmεντσ εστ λε ρσυλτατ δε λα φραχτιον δε λεσσιϖαγε δε 20 % αππλιθυε αυ 
δευξιmε τραιτεmεντ ετ θυι α περmισ λα λιξιϖιατιον δεσ σελσ εν προφονδευρ. Λε σολ α τ αππαυϖρι εν 
αζοτε, πηοσπηορε ετ ποτασσιυm; χετ αππαυϖρισσεmεντ εστ δε 9,5 κγ/ηα δ�αζοτε νιτριθυε, 6,8 κγ/ηα 
δ�αζοτε αmmονιαχαλ, 41,7 κγ/ηα δε πηοσπηορε ετ 176,2 κγ/ηα δε ποτασσιυm. Λεσ περτεσ εν αζοτε 
νιτριθυε σοντ ϖαλυεσ ◊ 11,9 κγ/ηα, ελλεσ ρεπρσεντεντ 31,2% δεσ αππορτσ ετ 28,3% δεσ θυαντιτσ 
λεσσιϖεσ δανσ υνε εξπλοιτατιον mοψεννε δε λα ργιον. Λ�υτιλισατιον δε χεσ εαυξ υσεσ ενγενδρε υν 
γαιν συρ λε χοτ δε λ�εαυ ετ δεσ ενγραισ θυι σ�λϖε ◊ 109,29 Ευρο/ηα ετ 131,12 Ευρο/ηα 
ρεσπεχτιϖεmεντ πουρ λε τραιτεmεντ 100% ετ 120% ΕΤΜ.  

Mots clés : Εαυξ υσεσ πυρεσ, τοmατε, τραιτεmεντσ 100%ΕΤΜ ετ 120%ΕΤΜ, ρενδεmεντ, σολ, βιλαν 
αζοτ, χονδυχτιϖιτ λεχτριθυε, λιξιϖιατιον, νιτρατεσ, γαιν.  

 
Ιντροδυχτιον 

Εν ραισον δε λα ραρετ χροισσαντε δεσ ρεσσουρχεσ νατυρελλεσ εν εαυ χονϖεντιοννελλε ετ ταντ δονν 
λα χονχυρρενχε εντρε λεσ σεχτευρσ δυ δϖελοππεmεντ χονοmιθυε δε ποιντ δε ϖυε δεmανδε εν εαυ, 
λα ϖαλορισατιον δεσ εαυξ υσεσ τραιτεσ εστ χονσιδρε χοmmε υνε χοmποσαντε εσσεντιελλε δανσ λα 
πολιτιθυε δε γεστιον ιντγρε δεσ ρεσσουρχεσ ηψδριθυεσ. Χεπενδαντ, πουρ θυ∋ελλε σοιτ ινσχριτε δανσ υν 
χαδρε δε δϖελοππεmεντ δυραβλε, λα mισε εν ϖαλευρ δε λα ρυτιλισατιον δε χεσ εαυξ εξιγε υνε τυδε 
πρυδεντε ετ ιντγρε θυι τιεννε χοmπτε συρτουτ δεσ ασπεχτσ ενϖιροννεmενταυξ.  

Εν εφφετ, λα χηαργε ιmπορταντε δε χεσ εαυξ υσεσ εν σελσ ετ εν νιτρατεσ νουσ χονφροντε ◊ υν 
διλεmmε: αππλιθυερ ϕυστε λα θυαντιτ δ�εαυ νχεσσαιρε ◊ λα χυλτυρε ετ δονχ αυγmεντερ λα σαλινιτ δυ σολ, 
ου βιεν αππλιθυερ υνε φραχτιον δε λεσσιϖαγε ετ δονχ φαιρε περχολερ λεσ νιτρατεσ εν προφονδευρ 
προϖοθυαντ αινσι λε ρισθυε δε χονταmινατιον δε λα ναππε σουτερραινε.  

Λε δφι σερα αλορσ δε χονχεϖοιρ ετ δ∋οπρερ υνε νουϖελλε γνρατιον δε σψστmεσ δε γεστιον δε 
λ∋εαυ θυι σοιεντ εν mεσυρε δε σατισφαιρε λα δεmανδε αλιmενταιρε δανσ υν χοντεξτε δε ραρετ δε λ∋εαυ, 
τουτ εν ρεσπεχταντ λεσ εξιγενχεσ δε λ∋ενϖιροννεmεντ.  

Dανσ χε χαδρε, ον α mεν χεττε τυδε ◊ λα στατιον δ�πυρατιον δε Dραργα αφιν δ�ϖαλυερ λ�ιmπαχτ δε 
λ�ιρριγατιον παρ λεσ εαυξ υσεσ πυρεσ σελον δευξ ργιmεσ ηψδριθυεσ (100% ΕΤΜ ετ 120% ΕΤΜ) συρ 
λε ρενδεmεντ δ�υνε χυλτυρε δε τοmατε  εν πλειν χηαmπ αινσι θυε λ�ϖαλυατιον δεσ ρισθυεσ 
ενϖιροννεmενταυξ θυι σοντ λισ ◊ χεττε ιρριγατιον, ◊ σαϖοιρ λα σαλινιτ δυ σολ ετ λα πολλυτιον δε λα ναππε  
πηρατιθυε παρ λεσ νιτρατεσ.  
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Ματριελ ετ mτηοδεσ 

Λ�εσσαι σ�εστ δρουλ συρ λα παρχελλε δε δmονστρατιον δε λα στατιον δ�πυρατιον δεσ εαυξ υσεσ δε 
Dραργα, πρσ δε λα ϖιλλε δ�Αγαδιρ, ο νουσ αϖονσ χοmπαρ λ�εφφετ δε δευξ ργιmεσ ηψδριθυεσ, ◊ σαϖοιρ 
100% ΕΤΜ ετ 120% ΕΤΜ, συρ : 
∃ λα χροισσανχε ετ λα προδυχτιον δε λα χυλτυρε δε τοmατε, 
∃ Λα σαλινιτ δυ σολ, 
∃ Λε βιλαν δ�αζοτε, 

Λε ρισθυε δε χονταmινατιον δε λα ναππε σουτερραινε παρ λεσ νιτρατεσ. 

Λε σολ δε νοτρε παρχελλε εστ υν σολ χαλχαιρε, λουρδ, ◊ τεξτυρε λιmονευσε ετ ◊ πΗ αλχαλιν (πΗ=8,7). Ιλ 
νε πρσεντε νι προβλmε δε σαλινιτ, νι δε προβλmε δε περmαβιλιτ.  

Λ�εαυ υσε βρυτε πασσε παρ τροισ τραιτεmεντσ πρινχιπαυξ: λα δχαντατιον παρ δεσ βασσινσ 
αναροβιθυεσ, λ�ινφιλτρατιον−πρχολατιον παρ δεσ φιλτρεσ ◊ σαβλε ετ λε τραιτεmεντ τερτιαιρε παρ υνε ροσελιρε. 

 
Λ�εαυ δ�ιρριγατιον, αινσι τραιτε, ρπονδ αυξ νορmεσ δε λα ΦΑΟ ετ δε λ�ΟΜΣ ετ πρσεντε λεσ 

χαραχτριστιθυεσ συιϖαντεσ.  

 
 

Ταβλεαυ 1: χοmποσιτιον πηψσιχο−χηιmιθυε δε λ�εαυ δ�ιρριγατιον 
 

Χαραχτριστιθυεσ ςαλευρσ∗ 
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ΣΑΡ 2,69 

ΜΕΣ mγ/λ 10 

Χολιφορmεσ φχαυξ ( /100mλ) <1000 

Στρεπτοχοθυεσ φχαυξ ( /100mλ) <1000 

�υφσ δ�ηελmιντηεσ 0 

 
Λε πΗ δε λ�εαυ δ�ιρριγατιον σε σιτυε δανσ λ�ιντερϖαλλε (6,5−8,4) δεσ νορmεσ δε λα ΦΑΟ χονχερναντ λα 

θυαλιτ δεσ εαυξ. Λα χονδυχτιϖιτ λεχτριθυε χοmπρισε εντρε 0 ετ 3 δΣ/m θυι εστ λ�ιντερϖαλλε δε 
τολρανχε δε λα τοmατε σανσ θυε σον ρενδεmεντ νε σοιτ αφφεχτ (Βερνστειν, 1964). Λε ΣΑΡ (ταυξ 
δ�αβσορπτιον δε σοδιυm) εστ ινφριευρ ◊ 3 δονχ ιλ ν�ψ α πασ δε ρισθυε δε προβλmε δε περmαβιλιτ πουρ 
λε σολ (Αψερσ ετ Wεστχοτ, 1985).  

Ον α οπτ πουρ υνε χυλτυρε δε τοmατε δε πλειν χηαmπ αϖεχ υνε δενσιτ δε πλαντατιον δε 25000 
πλαντσ/ηα. Λεσ βανθυεττεσ σοντ χουϖερτεσ παρ υν παιλλαγε εν πλαστιχ αυ−δεσσουσ δυθυελ σοντ ινσταλλσ 
λεσ ραmπεσ δε γουττε ◊ γουττε.  

Λε mατριελ ϖγταλ υτιλισ εστ λα ϖαριτ ↔ Χορνελια ≈ ◊ χροισσανχε ινδτερmινε, ελλε α τ χονδυιτε 
συρ υν σευλ βρασ αϖεχ υν σψστmε δε παλισσαγε ◊ ροσεαυξ. Χεττε ϖαριτ εστ σενσιβλε ◊ λα σαλινιτ ετ 
αυξ νmατοδεσ mαισ ελλε εστ τολραντε αυ ϖιρυσ ΤΨΛΧ.  

∗. ςαλευρσ mοψεννεσ δε λ�αννεσ 2001−2002 
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Ον α αδοπτ 2 ργιmεσ ηψδριθυεσ ετ 4 ρπτιτιονσ πουρ αϖοιρ 8 υνιτσ εξπριmενταλεσ διστριβυεσ 
σελον υν Dισποσιτιφ Χοmπλτεmεντ Αλατοιρε. Dανσ χηαθυε υνιτ δυ τραιτεmεντ 120% ΕΤΜ ταιτ ινσταλλ 
υν λψσιmτρε δε 2m δε λονγυευρ, 1m δε λαργευρ ετ 0,60m δε προφονδευρ. Χεσ λψσιmτρεσ νουσ 
περmεττεντ λε πιλοταγε δεσ ιρριγατιονσ ετ λε συιϖι δεσ τενευρσ δεσ δραινασ εν νιτρατεσ ετ εν σελσ. 

 
 
Ρ⊃ΣΥΛΤΑΤΣ ΕΤ DΙΣΧΥΣΣΙΟΝΣ 

 
Χονσοmmατιον εν εαυ 

Λα χονσοmmατιον γλοβαλε εν εαυ ταιτ δε 1937,7 m3/ηα πουρ υν χψχλε δε 170 ϕουρσ. Λα ρπαρτιτιον 
δε χεττε χονσοmmατιον παρ σταδε δε δϖελοππεmεντ δε λα χυλτυρε εστ ρσυm δανσ λε ταβλεαυ 
συιϖαντ : 

Ταβλεαυ 2 : Εϖολυτιον δεσ αππορτσ εν εαυ πουρ λε τραιτεmεντ 120% ΕΤΜ σελον λεσ σταδεσ (εν m
3
/ηα) 

 
1

ερ
 σταδε 2

mε
 σταδε 3

mε
 σταδε 4

mε
 σταδε Τοταλ 

Αππορτσ εν εαυ 541,2 303,3 566,2 914,4 2325,1 

Dραινατσ 90,05 50,55 94,35 152,4 392,35 

χονσοmmατιον 451,15 252,75 471,85 762,00 1937,75 

 
1

ερ
 σταδε    : φλοραισον  

2
mε

 σταδε : φλοραισον 4
mε

 βουθυετ 
3

mε
 σταδε : ρχολτε 2

mε
 βουθυετ 

4
mε

 σταδε : φιν ρχολτε 
 

 

 

Εϖολυτιον δε λα χροισσανχε  
Λα χροισσανχε δεσ πλαντσ εν ηαυτευρ συιτ υνε αλλυρε σιγmοδε χοmmε λ�ιλλυστρε λα φιγυρε 1. 

Φιγυρε 5. Λ�ϖολυτιον δε λα ηαυτευρ δεσ πλαντσ δε τοmατε πουρ λεσ δευξ τραιτεmεντσ δυραντ λα πηασε δε 
χροισσανχε 
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Λα σαλινιτ ν�α πασ ευ δ�ιmπαχτ νγατιφ συρ λα χροισσανχε δεσ πλαντσ πυισθυε λε σευιλ δε τολρανχε δε 
λα τοmατε ν�α τ αττειντ θυε λορσ δυ 3

mε
 σταδε.  

Εν εφφετ λα χονχεντρατιον εν σελσ σολυβλεσ ( εν παρτιχυλιερ Να
+
 ετ Χλ

−
 ) ρδυιτ mοδρmεντ λα ηαυτευρ 

δεσ πλαντσ αυξ πρεmιερσ σταδεσ δε δϖελοππεmεντ χαρ λε δεγρ δε σενσιβιλιτ δε λα τοmατε αυ σελ 
διmινυε αϖεχ λ�αγε. (Βερνστειν, 1975) 
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Ρενδεmεντ  
Νοτρε χυλτυρε ταιτ χονδυιτε ϕυσθυ�αυ 6

mε
 βουθυετ αϖαντ δ�εφφεχτυερ λ�τταγε. Λε νοmβρε δε φρυιτσ 

παρ βουθυετ ϖαριε εντρε 4 ετ 6 φρυιτσ.  

Αυ δβυτ δεσ ρχολτεσ λα mαϕοριτ  δεσ φρυιτσ ταιεντ δε χαλιβρε 3 mαισ αυ φυρ ετ ◊ mεσυρε θυε λ�ον 
ρχολταιτ, λα ταιλλε δεσ φρυιτσ διmινυαιτ πουρ αρριϖερ ◊ λα φιν δυ χψχλε αϖεχ δεσ φρυιτσ δε χαλιβρε 5. Χεχι εστ 
σανσ δουτε δυ ◊ λα σαλινιτ δυ σολ θυι σ�εστ αχχεντυε λορσ δυ δερνιερ σταδε. 

Ταβλεαυ 3: Ρενδεmεντσ mοψενσ δ�υν πλαντ δε τοmατε πουρ λεσ δευξ τραιτεmεντσ 

 
Ρενδεmεντ τοταλ 

εν Κγ/πλαντ 
Ρενδεmεντ εξπορταβλε 

εν Κγ/πλαντ 
Ταυξ δεσ χαρτσ 

εν % 

Α=100% ΕΤΜ 1,98 1,50 24,26 

Α=120% ΕΤΜ 2,15 1,82 15,36 

 
Ον ρεmαρθυε θυε λε ρενδεmεντ εξπορταβλε δυ τραιτεmεντ 120%ΕΤΜ εστ πλυσ ιmπορταντ θυε χελυι 

δυ τραιτεmεντ 100%ΕΤΜ. Χεττε διφφρενχε εστ δε 22%, ετ ελλε εστ δυε αυ ταυξ δεσ χαρτσ δε τριαγεσ 
θυι εστ πλυσ λεϖ πουρ λε τραιτεmεντ 100% ΕΤΜ πυισθυε λα ϖαριτ Χορνελια εστ σενσιβλε ◊ λα σαλινιτ 
θυι σε mανιφεστε παρ δεσ νχροσεσ απιχαλεσ αυ νιϖεαυ δυ φρυιτ.  

 
Σαλινιτ δυ σολ  

Λα χονδυχτιϖιτ λεχτριθυε mεσυρε αυ χουρσ δυ χψχλε δε λα χυλτυρε, δανσ λα χουχηε δυ σολ (0−
40χm) εστ ρεπρσεντε δανσ λα φιγυρε 2.  
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Φιγυρε 6: Εϖολυτιον δε λα χονδυχτιϖιτ λεχτριθυε δυ σολ αυ χουρσ δυ χψχλε δε λα χυλτυρε 
 

Ον ρεmαρθυε θυε λεσ δευξ ργιmεσ ηψδριθυεσ (100% ετ 120% ΕΤΜ) οντ χοντριβυ ◊ 
λ�αυγmεντατιον δε λα ΧΕ. Χεχι ρεϖιεντ ◊ λα χηαργε λεϖε δεσ εαυξ υσεσ πυρεσ εν σελσ  θυι 
πουρραιεντ παρ λα συιτε σαλινισερ λε σολ.  

Ον νοτε αυσσι θυε λε τραιτεmεντ 100%ΕΤΜ α χοννυ υνε αυγmεντατιον δε λα ΧΕ πλυσ ιmπορταντε 
θυε χελλε ενρεγιστρε πουρ λε τραιτεmεντ 120%ΕΤΜ. Εν εφφετ, ελλε α ϖολυ δε 2,3 δΣ/m ◊ 5,2 δΣ/m ετ 
4,3 δΣ/m ρεσπεχτιϖεmεντ πουρ 100% ετ 120% ΕΤΜ. Χεχι εστ αττριβυ ◊ λα φραχτιον δε λεσσιϖαγε (20%) 
θυε λ�ον α αδοπτ πουρ λε ργιmε 120%ΕΤΜ ετ θυι α περmισ λε λεσσιϖαγε δεσ σελσ εν προφονδευρ, 
mινιmισαντ αινσι λε ρισθυε δε λα σαλινισατιον δε λα χουχηε εξπλοιτε παρ λεσ ραχινεσ.  

Ον σιγναλε αυσσι θυ�ενϖιρον 84% δε λ�αυγmεντατιον δε λα χονδυχτιϖιτ λεχτριθυε α ευ λιευ δυραντ 
λεσ τροισ πρεmιερσ σταδεσ.  
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Χεττε αυγmεντατιον δε σαλινιτ δυ σολ αφφεχτε λε ρενδεmεντ δε λα τοmατε, εν εφφετ ςαν Ηοορν 
(2001) α δmοντρ θυ�ιλ ψ α  υνε διmινυτιον δυ ρενδεmεντ δε 25% θυανδ λα  χονδυχτιϖιτ λεχτριθυε δυ 
σολ δε λ�ορδρε δε 5 δΣ/m.  

Λεσσιϖαγε δεσ νιτρατεσ 
Λεσ θυαντιτσ τοταλεσ δ�αζοτε νιτριθυε λιξιϖιεσ δυραντ τουτ λε χψχλε δε λα χυλτυρε σ�λϖεντ ◊ 11,9 

κγ/ηα. Λα ρπαρτιτιον δε χεσ θυαντιτσ παρ σταδε δε δϖελοππεmεντ δε λα πλαντε σοντ ρσυm δανσ λε 
ταβλεαυ 4.  

Ταβλεαυ 4 : Θυαντιτσ δ�αζοτε νιτριθυε λεσσιϖεσ παρ σταδε (κγ/ηα) 
 

 Σταδε 1 Σταδε 2 Σταδε 3 Σταδε 4 Τοταλ 

Ν−ΝΟ3
−
 2,56 1,41 2,66 5,16 11,87 

 

Λεσ περτεσ εν νιτρατεσ σοντ ϖαλυεσ ◊ 11,9 κγ/ηα, ελλεσ ρεπρσεντεντ 31,2% δεσ αππορτσ. Χεσ 
περτεσ σοντ φαιβλεσ παρ ραππορτ αυξ περτεσ τρουϖεσ παρ Βενηουmmανε.Β (2001) ετ θυι ρεπρσεντεντ 
60% δεσ αππορτσ αϖεχ υνε θυαντιτ δε 126,8 κγ/ηα. Αυσσι Μοϕταηιδ.Α (2001) σ�εστ ρετρουϖ αϖεχ 
66,9% δε περτεσ σοιεντ 74,4 κγ/ηα. Χεχι προυϖε θυε λα θυαλιτ δε νοτρε εαυ εστ mοινσ πολλυαντε 
ρελατιϖεmεντ ◊ χελλε ισσυε δυ τραιτεmεντ παρ ινφιλτρατιον περχολατιον σευλεmεντ.  

Αυσσι, λεσ θυαντιτσ δραινεσ δε νιτρατεσ πουρ λα τοmατε εν πλειν χηαmπ πουρ υνε εξπλοιτατιον δε 
ταιλλε mοψεννε δε λα ργιον εστ δε λ�ορδρε δε 42 κγ/ηα σοιτ πλυσ δε τροισ φοισ λεσ θυαντιτσ λεσσιϖσ 
δυραντ νοτρε εσσαι.  

Ον σιγναλε αυσσι θυε λε 4
mε

 σταδε α χοννυ ενϖιρον λα mοιτι δεσ περτεσ τοταλεσ εν νιτρατεσ. χεχι εστ 
εξπλιθυ παρ λε φαιτ θυε λεσ ιρριγατιονσ ταιεντ πλυσ ιντενσεσ πουρ ρπονδρε ◊ λα δεmανδε δε λα πλαντε 
εν εαυ.  

 
Φερτιλιτ δυ σολ 

Χοmmε λεσ αππορτσ δε λ�εαυ δ�ιρριγατιον εν λmεντσ φερτιλισαντσ εστ φαιβλε ετ νε παρϖιεντ πασ ◊ 
σατισφαιρε λεσ βεσοινσ δε λα χυλτυρε, χεττε δερνιρε α πυισ δεσ ρσερϖεσ δυ σολ. Εν εφφετ, ον α 
ενρεγιστρ υνε διmινυτιον δε λα τενευρ δυ σολ εν αζοτε, πηοσπηορε ετ ποτασσιυm. Λεσ ρσυλτατσ 
οβτενυσ σοντ πρσεντσ δανσ λε ταβλεαυ συιϖαντ.  

 
Ταβλεαυ 5. ςαριατιον δε λα τενευρ δυ σολ εν λmεντσ φερτιλισαντσ (κγ/ηα) 

 

 Ν−ΝΟ3
−
 Ν−ΝΗ4

+
 Π Κ 

 Τ1 Τ2 Τ1 Τ2 Τ1 Τ2 Τ1 Τ2 

σολ ινιτιαλ 70,56 70,56 25,92 25,92 84,38 84,38 403,78 403,78 

Σταδε4 67,10 61,06 20,30 19,09 45,50 42,62 253,44 227,52 

ςαριατιον δυ στοχκ −3,46 −9,50 −5,62 −6,83 −38,88 −41,76 −150,34 −176,26

∗.Τ1 : τραιτεmεντ 100% ΕΤΜ 
∗.Τ2 : τραιτεmεντ 120% ΕΤΜ 
 

Ον ρεmαρθυε θυε λα διmινυτιον δε λα τενευρ δυ σολ εν πηοσπηορε ετ εν ποτασσιυm εστ πλυσ 
αχχεντυ, ελλε εστ δ�ενϖιρον 50%, αλορσ θυε πουρ λ�αζοτε, χεττε ρδυχτιον εστ πλυσ φαιβλε πυισθυ�ελλε εστ 
δε 26% πουρ λ�αmmονιυm ετ σευλεmεντ 13% πουρ λεσ νιτρατεσ. 
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Χεττε φαιβλε ϖαριατιον δ�αζοτε ασσιmιλαβλε δανσ λε σολ εστ λε ρσυλτατ δυ φαιτ θυε λ�αζοτε εστ τρσ 
δψναmιθυε ετ α πλυσιευρσ σουρχεσ (mατιρε οργανιθυε�). 

Εν εφφετ  Μοροτ−Γαυδρψ (1997) α δmοντρ θυε λεσ πλαντεσ νε πευϖεντ πασ βνφιχιερ δεσ ρσερϖεσ 
ιmπορταντεσ εν λmεντσ  χοντενυσ δανσ λε σολ ( 2 ◊ 20 τοννεσ δ�αζοτε παρ ηεχταρε) χαρ υνε παρτιε 
σευλεmεντ δε χεσ ρσερϖεσ εστ λιβρε, σουσ λα φορmε ασσιmιλαβλε, ◊ λα συιτε δε λ�αχτιϖιτ βιολογιθυε 
δεσ σολσ ετ δε σεσ προχεσσυσ χηιmιθυεσ ◊ σαϖοιρ λ�αmmονιφιχατιον ετ λα νιτριφιχατιον.  

 
ΑΝΑΛΨΣΕ ⊃ΧΟΝΟΜΙΘΥΕ 

Γαιν συρ λε χοτ δε λ�εαυ δ�ιρριγατιον 

Πουρ λεσ αγριχυλτευρσ δε λα ργιον δε Dραργα, δευξ σουρχεσ δ�εαυ δ�ιρριγατιον σοντ δισπονιβλεσ : 
λ�εαυ δε ποmπαγε, αϖεχ υν πριξ mοψεν δ�ενϖιρον 0,07 Ευρο/m

3
, ετ λ�εαυ δε λα στατιον δ�πυρατιον δεσ 

εαυξ υσεσ, αϖεχ υν πριξ δε 0,05 Ευρο/m
3
.  

Ον α εφφεχτυ υνε βρϖε χοmπαραισον εντρε λε χοτ τοταλ πουρ νοτρε εσσαι εν τερmε δε 
χονσοmmατιον εν εαυ αϖεχ λεσ δευξ σουρχεσ πρχιτεσ, ετ ον α ρσυm λεσ ρσυλτατσ δανσ λε ταβλεαυ 
6.  

Ταβλεαυ 6 : Χοmπαραισον εντρε λε χοτ δ�ιρριγατιον παρ λ�εαυ υσε ετ λ�εαυ δυ πυιτσ 

Τραιτεmεντ 
Χονσοmmατιον εν 

m
3
/ηα 

Χοτ δε λ∋εαυ 
υσε πυρε εν 

Ευρο/ηα 

Χοτ δε 
ποmπαγε εν 

Ευρο/ηα 
Γαιν εν Ευρο/ηα

Α=100%ΕΤΜ 1937,7 96,89 135,64 38,75 

Α=120%ΕΤΜ 2325,2 116,26 162,77 46,51 

 
Ον πευτ δονχ χονοmισερ 28,6% συρ λε χοτ δε λ�ιρριγατιον σι ον υτιλισε λ�εαυ υσε πυρε αυ λιευ δε 

λ�εαυ δε ποmπαγε.  

 
Γαιν συρ λε χοτ δεσ ενγραισ 
 

Λεσ εαυξ υσεσ πυρε νε σοντ πασ σευλεmεντ αππρχιεσ εν ταντ θυε ρεσσουρχεσ εν εαυ, mαισ 
αυσσι χοmmε σουρχε δε φερτιλισατιον ϖυ λευρσ τενευρσ εν λmεντσ νυτριτιφσ.  

Λε ταβλεαυ χι−δεσσουσ ρσυmε λεσ θυαντιτσ δ�ενγραισ νχεσσαιρεσ αινσι θυε λευρ χοτ δ�αχθυισιτιον 
θυι ρεπρσεντε, δανσ νοτρε χασ, λε γαιν ενγενδρ παρ λ�αππλιχατιον δεσ εαυξ υσεσ πυρεσ.  

Ταβλεαυ 7: Λε γαιν χονοmιθυε εν ενγραισ εν Ευρο/ηα 

 
Αχιδε νιτριθυε 

Συλφατε 
δ�αmmονιυm 

Αχιδε 
πηοσπηοριθυε 

Συλφατε δε 
ποτασσε 

 

Τραιτεmεντ Θυαντιτ Γαιν Θυαντιτ Γαιν Θυαντιτ Γαιν Θυαντιτ Γαιν 
Γαιν 
τοταλ 

Α=100%ΕΤΜ 34,2 15,37 12,9 2,84 8,7 5,06 189,1 47,27 70,54 

Α=120%ΕΤΜ 40,9 18,42 15,7 3,46 10,4 6,05 226,7 56,68  

 
Λε γαιν γλοβαλ πουρ νοτρε χασ σ�λϖε ◊ 109,29 Ευρο/ηα ετ 131,12 Ευρο/ηα ρεσπεχτιϖεmεντ πουρ λε 

τραιτεmεντ 100% ετ 120% ΕΤΜ. 
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ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝ 
Λ�ιρριγατιον παρ χεσ εαυξ υσεσ πυρεσ σανσ αmενδεmεντσ εν ενγραισ α προϖοθυ υν πυισεmεντ 

δε λα ρσερϖε δυ σολ εν λmεντσ φερτιλισαντσ, συρτουτ εν πηοσπηορε ετ ποτασσιυm. Λ�αππορτ δ�υν 
συππλmεντ δε φερτιλισαντσ σ�αϖρε  δονχ εσσεντιελλε, ◊ σαϖοιρ 96 κγ/ηα−Ν, 47 κγ/ηα−Π ετ 252 κγ/ηα−Κ. 

Λε ργιmε 120% ΕΤΜ α περmισ υνε αυγmεντατιον δυ ρενδεmεντ εξπορταβλε δε 22%, παρ ραππορτ ◊ 
100% ΕΤΜ, συιτε ◊ λα φαιβλε αχχυmυλατιον δεσ σελσ δανσ λε σολ θυι εστ λε ρσυλτατ δε λα φραχτιον δε 
λεσσιϖαγε αππλιθυε ◊ χε τραιτεmεντ.  

Χεπενδαντ χεττε φραχτιον α περmισ λα λιξιϖιατιον δε 11,9 κγ/ηα δ�αζοτε νιτριθυε θυι ρισθυε δε 
χονταmινερ λα ναππε σουτερραινε. Χεττε θυαντιτ ρεπρσεντε 31,2% δεσ αππορτσ δε λ�εαυ δ�ιρριγατιον εν 
νιτρατεσ ετ σευλεmεντ 28,3% δεσ θυαντιτσ τοταλεσ δε νιτρατεσ λεσσιϖεσ παρ υνε εξπλοιτατιον mοψεννε 
δε λα ργιον.  

Υνε βοννε γεστιον δεσ ιρριγατιονσ πευτ ρεmδιερ ◊ νοτρε διλεmmε ; εν εφφετ εν οπταντ πουρ λε 
ργιmε 120% ΕΤΜ δυραντ λεσ τροισ πρεmιερσ σταδεσ ο ιλ ψ α 84% δε λ�αχχυmυλατιον δεσ σελσ ετ πυισ 
απρσ αππλιθυερ λε ργιmε 100% ΕΤΜ αυ δερνιερ σταδε ο ιλ ψ α πρσ δε 50% δεσ περτεσ εν νιτρατεσ, 
ον αυρα ρυσσι ◊ τρουϖερ υν χοmπρισ εντρε λεσ δευξ γρανδσ προβλmεσ λισ ◊ λ�ιρριγατιον παρ χεσ εαυξ 
υσεσ πυρεσ.  

Υνε αυτρε αλτερνατιϖε πευτ τρε εντρεπρισε πουρ ρεmδιερ αυ ρισθυε δε πολλυτιον δε λα ναππε παρ λεσ 
νιτρατεσ, εν αδοπταντ υνε χυλτυρε ◊ γρανδε χονσοmmατιον  αζοτ εν ροτατιον χυλτυραλε αϖεχ λα τοmατε. 
Χεχι διτ, λα λυζερνε χοmmε χυλτυρε θυι, δ�υνε παρτ τολρε ◊ λα σαλινιτ, ετ δ�αυτρε παρτ εξπορτε δε 
γρανδεσ θυαντιτσ δ�αζοτε (1361 κγ/ηα/αν), πευτ τρε αλτερνερ αϖεχ λα τοmατε λορσ δ�υνε ροτατιον 
χυλτυραλε.  

Συρ λε πλαν χονοmιθυε, λ�υτιλισατιον δε χεσ εαυξ υσεσ πυρεσ περmετ αυξ αγριχυλτευρσ δε 
ραλισερ υνε χονοmιε συρ λε χοτ δε λ�εαυ ετ συρ λε χοτ δεσ ενγραισ θυι ρεmοντε ◊ 109,29 Ευρο/ηα ετ 
131,12 Ευρο/ηα ρεσπεχτιϖεmεντ πουρ λε τραιτεmεντ 100% ετ 120% ΕΤΜ. 
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