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ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ελιά αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε µεγάλη ποικιλία εδαφών που ποικίλουν από
βαθιά γόνιµα και αρδευόµενα πεδινά µέχρι τα αβαθή, φτωχά και ξηρικά εδάφη των
ηµιορεινών και ορεινών περιοχών. Επίσης, η ελιά αναπτύσσεται τόσο σε όξινα όσο
και σε αλκαλικά εδάφη. Αντέχει σε συνθήκες ξηρασίας, ανταποκρίνεται όµως θετικά
στην άρδευση. Είναι γνωστή η ευπάθεια της στις σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες
(παγετός), όπως επίσης και οι ανάγκες της σε ψύχος (Ανδρουλάκης και Λουπασάκη,
1995).
Η ελιά έχει ανάγκη από την ετήσια εφαρµογή αζώτου και αντιδρά κατά τρόπο
θεαµατικό στην αζωτούχο λίπανση. Η αντίδρασή της στα καλιούχα λιπάσµατα, είτε
είναι µικρή ή δεν υπάρχει, συχνά όµως είναι θετική. Αυτό εξαρτάται κατά κύριο λόγο
από τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και το ιστορικό της λίπανσης του ελαιώνα.
Συνήθως, η προσθήκη φωσφόρου σε ετήσια βάση δεν είναι απαραίτητη και πρέπει να
εφαρµόζεται µόνο εφόσον η φυλλοδιαγνωστική δείξει προβλήµατα θρέψης για το
συγκεκριµένο στοιχείο. Από τα ιχνοστοιχεία, η συνηθέστερη τροφοπενία για την ελιά
είναι αυτή του βορίου.
Η λίπανση της ελιάς απαιτεί µεγάλη προσοχή, δεδοµένου ότι πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη η ποικιλία, η σύσταση του εδάφους, η κλιµατική ιδιαιτερότητα του τόπου και
φυσικά οι ποσοτικές και ποιοτικές παράµετροι του προϊόντος. Μερικές βασικές
γνώσεις που πρέπει να έχει ο σύγχρονος καλλιεργητής της ελιάς και οι οποίες
διασφαλίζουν την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος είναι οι εξής:
 Οι ποσότητες των λιπασµάτων που θα απαιτηθούν και ο τρόπος της
εφαρµογής τους επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, οι σπουδαιότεροι
από τους οποίους είναι η υγρασία του εδάφους, η χηµική και κυρίως η
µηχανική του σύσταση, η ποικιλία, η πυκνότητα φύτευσης, η ηλικία και η
παραγωγικότητα των δέντρων κ.λπ. Εποµένως, είναι απαραίτητη η
εξατοµίκευση των αναγκών για κάθε συγκεκριµένο ελαιώνα.
 Σηµαντικές ποσότητες από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία αποµακρύνονται κάθε
χρόνο από τον ελαιώνα λόγω των αναγκών του φυτού για βλαστική ανάπτυξη
και παραγωγή. Εφόσον οι αποµακρυνόµενες ποσότητες είναι µεγαλύτερες από
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τις διαθέσιµες θα σηµειωθεί µείωση στην παραγωγή εκτός αν αυτά τα
στοιχεία συµπληρωθούν.
 Πριν από την εφαρµογή των θρεπτικών είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε τις
φυσικές ιδιότητες εδάφους (σύσταση, διαπερατότητα, βάθος, κτλ). Η
περιεκτικότητα σε αφοµοιώσιµα θρεπτικά στοιχεία επηρεάζεται από
διάφορους παράγοντες και είναι χρήσιµη µόνο για την επισήµανση της
έλλειψης ή περίσσειας κάποιου θρεπτικού στοιχείου. Η οξύτητα του εδάφους
(pH) και η περιεκτικότητά του

σε ασβέστιο παρουσιάζουν µεγάλο

ενδιαφέρον, γιατί επηρεάζουν την απορρόφηση κάποιων θρεπτικών στοιχείων
παρεχόµενων υπό µορφή λιπάσµατος (Ποντίκης, 2000).
 Η µορφή του αζώτου θα πρέπει να επιλέγεται µε βάση την οξύτητα του
εδάφους. Στα αλκαλικά εδάφη πρέπει να χρησιµοποιείται αµµωνιακό ή ουρικό
άζωτο, ενώ στα όξινα πρέπει να χρησιµοποιείται ασβεστούχος νιτρική
αµµωνία.
 Οι αρδευόµενοι ελαιώνες πρέπει να λιπαίνονται µε άζωτο έως τα τέλη του
καλοκαιριού. Στις βρώσιµες ελιές δεν πρέπει να ρίχνουµε άζωτο, διότι
υποβαθµίζεται το προϊόν.
 Η ελιά απορροφά πολύ σηµαντικές ποσότητες καλίου και γι' αυτό θα πρέπει
να διαλέγονται σύνθετα λιπάσµατα αζώτου και καλίου.
 Ο φώσφορος είναι αναγκαίος κυρίως στα µικρά δένδρα για ανάπτυξη του
ριζικού τους συστήµατος.
 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του εδάφους για φώσφορο και κάλιο πολλές
φορές δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία για τη θρεπτική κατάσταση του δέντρου
και συνιστάται επιπλέον η ανάλυση των φύλλων.
 Το βόριο είναι στοιχείο µεγάλης σηµασίας για την ελιά. Τα δένδρα που
παρουσιάζουν έλλειψη βορίου αποκτούν ένα ανοιχτό κιτρινοπράσινο χρώµα
και η παραγωγή τους είναι µειωµένη.
 Η λίπανση µε κοπριά και οργανικά λιπάσµατα πρέπει να έχει δόση 15-25 κιλά
ανά δένδρο ετησίως.
 Ενδεικτικά αναφέρονται οι τύποι λιπασµάτων που έχουν δοκιµαστεί σε
πολλούς ελαιώνες σε όλη τη χώρα και θεωρούνται κατάλληλοι για τη λίπανση
της ελιάς σε συνάρτηση βέβαια πάντα µε το έδαφος και µε τη λογισµένη και
συνετή χρήση και όχι κάθε χρόνο αλλά µε διαδοχικές παύσεις. " 15-7-21",
"17-7-24", "18-6-18", "20-8-20" και απαραίτητα σε όλα βόριο.
5

2. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ

Ο παραγωγός πρέπει να συγκεντρώνει πληροφορίες για το έδαφος (ανάλυση για
φυσικο-χηµικές ή βιολογικές ιδιότητες, όπως µηχανική σύσταση, οργανική ουσία,
pH, διαθέσιµα θρεπτικά στοιχεία κλπ), τις προηγούµενες λιπαντικές αγωγές και άλλες
καλλιεργητικές φροντίδες, προκείµενου να αξιολογηθεί η γονιµότητα του εδάφους
του ελαιώνα.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει γνώση για την ύπαρξη προβληµάτων στο έδαφος (π.χ.
αλάτωση, παθογόνα εδάφους, όργανα αναπαραγωγής δυσεξόντωτων ζιζανίων κ.λ.π.)
καθώς και όπου είναι δυνατόν να γίνεται πλήρης περιγραφή εδαφοτοµής και εξέταση
συνθηκών εδαφογένεσης.

Με τις πληροφορίες αυτές σχεδιάζεται το καταλληλότερο σύστηµα αµειψισποράς,
γίνεται η επιλογή του τρόπου καλλιέργειας και του είδους των καλλιεργητικών
επεµβάσεων, αλλά και πιθανών επιδράσεων στο ίδιο ή τα γειτονικά αγροτεµάχια.
Χειρισµοί εδάφους:
Το µικροκλίµα της περιοχής, τα χαρακτηριστικά του εδάφους, η τοπογραφία κλπ.
επηρεάζουν το σύστηµα καλλιέργειας του εδάφους. Θα πρέπει:
– Tο δέντρο να αξιοποιεί καλύτερα το έδαφος στο βάθος του ριζοστρώµατος
ώστε να έχουµε τις καλύτερες αποδόσεις.
– Να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση και αποθήκευση του νερού των
βροχοπτώσεων.
– Να διατηρείται

η γονιµότητα του εδάφους.

– Να περιορίζονται στο ελάχιστο οι απώλειες εδάφους µε διάβρωση και οι
απώλειες των διαλυτών θρεπτικών στοιχειών
Τα συστήµατα κατεργασίας µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής:
– Παραδοσιακή, µειωµένη και ακαλλιέργεια µε βάση το βαθµό έντασης της
κατεργασίας.
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– Κατεργασία µε φρέζα, άροτρο, καλλιεργητή, καταστροφέα κ.τ.λ. ανάλογα µε τα
εργαλεία που χρησιµοποιούνται.
– Ανάλογα µε το βάθος κατεργασίας (επιφανειακή, βαθιά κατεργασία).
– Ανάλογα µε τον τρόπο κατεργασίας (µε αναστροφή, χωρίς αναστροφή
εδάφους).
Συστήµατα κατεργασίας του εδάφους των ελαιώνων:
Ακαλλιέργεια και χρήση ζιζανιοκτόνων
Τα τελευταία χρόνια η µηχανική κατεργασία των ελαιώνων µε άροτρο, φρέζα ή
καλλιεργητή τείνει να αντικατασταθεί από την ακαλλιέργεια και την καταστροφή
ετήσιων και πολυετών ζιζανίων µε ζιζανιοκτόνα. Τα σπουδαιότερα ζιζάνια στους
ελληνικούς ελαιώνες είναι η οξαλίδα ή ξυνίθρα (Oxalis pes-caprae), η αγριάδα
(Cynodon dactylon), η περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), ο βέλιουρας (Sorgum
halepense), η κύπερη (Cyperus sp.), τα σινάπια (Sinapis spp.) και τα βάτα (Rubus
fruticosus).
Τα ζιζάνια στις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά, δεν είναι πάντοτε
ανεπιθύµητα. Τα ζιζάνια είναι ένα είδος πίεσης των µηχανισµών του οικοσυστήµατος
για αποκατάσταση της ισορροπίας. Με την εδαφοκάλυψη παρεµποδίζεται η
διάβρωση του εδάφους ειδικά σε επικλινή εδάφη. Επίσης φιλοξενούν ωφέλιµα
έντοµα και παράσιτα τα οποία µπορούν να καταπολεµήσουν βασικούς εχθρούς των
καλλιεργούµενων φυτών. Βαθύρριζα ζιζάνια βελτιώνουν την γονιµότητα και τη δοµή
ενός υποβαθµισµένου εδάφους.

Ο ελαιοκαλλιεργητής οφείλει να καταπολεµά εκείνα τα ζιζάνια που καθίστανται
επιζήµια για την ελαιοκαλλιέργεια χρησιµοποιώντας εγκεκριµένα για την καλλιέργεια
της ελιάς στην Ελλάδα ζιζανιοκτόνα.

Η µέθοδος αυτή έχει πολλά προτερήµατα έναντι της καλλιέργειας καθώς αποφεύγεται
η συµπίεση του εδάφους, δεν διαταράσσεται η φυσική δοµή του εδάφους και το
επιφανειακό ριζικό σύστηµα των δέντρων, αυξάνεται η περιεκτικότητα σε οργανική
ουσία και το κυριότερο, αποφεύγονται οι διαβρώσεις. Παρόλα αυτά παρουσιάζει και
αρκετά µειονεκτήµατα µε το κυριότερο να είναι η επιβάρυνση του εδάφους από τη
χρήση των ζιζανιοκτόνων και ιδίως αυτών µεγάλης υπολειµµατικής δράσης.
7

Επίσης στο ακαλλιέργητο έδαφος συχνά παρατηρείται µειωµένη διαπερατότητα και
αύξηση του νερού απορροής λόγω συµπίεσης των επιφανειακών στρωµάτων του
εδάφους, ενώ σε αργιλώδη εδάφη η ακαλλιέργεια µπορεί να επιφέρει ρωγµές. Τέλος,
µελέτες έδειξαν, ότι ενώ η ακαλλιέργεια αυξάνει την παραγωγή, υποβαθµίζει την
ποιότητα, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν κυρίως στην παραγωγή βρώσιµων
ελιών.
Αξίζει να αναφερθεί όµως ότι σε ιδιαίτερα προβληµατικές περιοχές (µεγάλες κλίσεις,
ανώµαλο ανάγλυφο) η ακαλλιέργεια σε συνδυασµό µε τη ζιζανοκτονία και τη
στάγδην

άρδευση

επέτρεψαν

στην

ελαιοκαλλιέργεια

να

πετύχει

αρκετά

ικανοποιητικές αποδόσεις.
Συνεχής καλλιέργεια (Μετζιδάκης, Ι., 2006)
Η καλλιέργεια του εδάφους γίνεται για τον έλεγχο των ζιζανίων και τη βελτίωση της
διαπερατότητας για το νερό της βροχής και την εξασφάλιση καλύτερου αερισµού στο
έδαφος. Συχνά συνδυάζεται µε την ενσωµάτωση λιπασµάτων και κοπριάς στο χώµα.
Περιλαµβάνει την ενσωµάτωση των ζιζανίων στο έδαφος και διενεργείται φθινόπωρο
µε χειµώνα µετά τη συγκοµιδή (καταστροφή ζιζανίων, ενσωµάτωση λιπασµάτων) και
στο τέλος της άνοιξης µε αρχές καλοκαιριού (καταστροφή ζιζανίων, διατήρηση
υγρασίας εδάφους) µε φρέζα, εδαφοκαλλιεργητή ή δισκάροτρα αν και εφόσον είναι
αναγκαίο.

Τα αρνητικά αποτελέσµατα που µπορεί να προκαλέσει η συνεχής καλλιέργεια είναι η
καταστροφή στις επιφανειακές ρίζες της ελιάς (ευνοϊκές συνθήκες για τη διάδοση
εδαφογενών ασθενειών), συµπίεση στα βαθύτερα στρώµατα του εδάφους, χάνεται η
οργανική ουσία και αλλοιώνεται η φυσική δοµή του εδάφους. Ιδιαίτερα αισθητά είναι
τα αρνητικά αποτελέσµατα της καλλιέργειας του εδάφους στους επικλινείς ελαιώνες
όπου το φαινόµενο της απορροής εκδηλώνεται έντονα και έχει ως αποτέλεσµα την
επιφανειακή διάβρωση του εδάφους.

Συνιστάται µια σειρά από µικρά εργαλεία (φλόγιστρο, χορτοκοπτικά/θαµνοκοπτικά) µηχανήµατα ελαφριάς κατεργασίας του εδάφους (ειδικές οδοντωτές σβάρνες) ή µηχανήµατα
µε µειωµένη κατανάλωση ενέργεια.
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Μηχανική κατεργασία εδάφους και χορτοκοπή
Η µηχανική κατεργασία του εδάφους πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και να
αιτιολογείται πάντοτε η αναγκαιότητά της. Οι λόγοι που δικαιολογούν τη διενέργεια
µηχανικής κατεργασίας εδάφους είναι:
– Καταστροφή πολυετών ζιζανίων, καταστροφή ετήσιων και επιφανειακών
ζιζανίων, συγκέντρωση ριζωµάτων πολυετών ζιζανίων, αποκοπή ζιζανίων.
– Βελτίωση φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους (αύξηση εδαφικής
υγρασίας & βελτίωση αερισµού, χαλάρωση συνεκτικού εδάφους,
θρυµµατισµό σβώλων).
– Ενσωµάτωση λιπασµάτων, εντοµοκτόνων, ζιζανιοκτόνων κ.τ.λ.
Τόσο το είδος κατεργασίας όσο και τα µηχανήµατα εδαφοκατεργασίας και
χορτοκοπής που επιλέγονται πρέπει να είναι ανάλογα του σκοπού της εκάστοτε
επέµβασης και να έχουν την κατά δυνατόν ελάχιστη αρνητική επίδραση στη δοµή του
εδάφους.
Στο πλαίσιο της µηχανικής κατεργασίας του εδάφους, συνιστώνται τα εξής :
– Στην περίπτωση που υπάρχουν στον ελαιώνα πολυετή ζιζάνια,
απαγορεύεται η χρήση µόνο περιστροφικών σκαπτικών (φρεζών) αλλά
πρέπει να γίνεται εναλλαγή µε την άροση.
– Η καταστροφή των ετήσιων και επιφανειακών ζιζανίων να γίνεται µε
ανάξεση του εδάφους (σβάρνισµα) και να αποφεύγεται το σκάψιµο του
εδάφους µε τη χρήση περιστροφικών σκαπτικών (φρέζες).
– Η αποκοπή ζιζανίων, ιδιαίτερα ενδιάµεσα των γραµµών φύτευσης,
επιτυγχάνεται µε τη χρήση κατάλληλου τύπου χορτοκοπτικής µηχανής.
– Η επιφανειακή ενσωµάτωση λιπασµάτων, ζιζανιοκτόνων κ.τ.λ. να γίνεται
µε οδοντωτή σβάρνα ή ελαφρού καλλιεργητή.
– Η χαλάρωση των συνεκτικών εδαφών να γίνεται µε αναµόχλευση του
εδάφους χρησιµοποιώντας καλλιεργητή.
– Η καταστροφή των σβώλων - όπου αυτοί δηµιουργούνται µετά από άροση
- να γίνεται µε τη χρήση σβάρνας.
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Η κατεργασία του εδάφους πρέπει να είναι επιφανειακή (<10 εκ.) ή κοινή (11-20 εκ.)
και τα µηχανήµατα κατεργασίας που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό να είναι
ελαφριού τύπου, έτσι ώστε να µην επηρεάζεται αρνητικά η δοµή του εδάφους και η
ανάπτυξη των ελαιόδεντρων. Το βάθος κατεργασίας µπορεί να φτάσει µέχρι τα 15-20
εκ. Το βάθος προσαρµόζεται στην εκάστοτε επέµβαση βάση των παρακάτω
παραγόντων ως εξής :
– Εποχή κατεργασίας : Το φθινόπωρο η κατεργασία του εδάφους µπορεί να φτάσει
σε βάθος 20 εκ., ενώ αν δικαιολογείται κατεργασία την περίοδο άνοιξη καλοκαίρι αυτή πρέπει να περιορίζεται σε βάθος 10 εκ.
– Τύπος εδάφους και επικρατούσες καιρικές συνθήκες : Το βάθος άροσης µπορεί να
αυξάνει, όσο πιο ξηρές είναι οι συνθήκες που επικρατούν σε µέσης σύστασης ή
ελαφρά εδάφη. Αντίθετα, το βάθος άροσης µειώνεται όσο πιο βαρύ είναι ένα
έδαφος και όσο πιο υψηλή είναι η ατµοσφαιρική υγρασία.
– Βάθος ριζικού συστήµατος ελαιόδεντρων : Η κατεργασία του εδάφους πρέπει να
περιορίζεται σε τέτοιο βάθος, ώστε να προκαλούνται οι ελάχιστες δυνατόν ζηµιές
στο ριζικό σύστηµα των ελαιόδεντρων.

Για επιφανειακή κατεργασία χρησιµοποιούµε ελαφρείς καλλιεργητές και οδοντωτή
σβάρνα και αποφεύγετε η χρήση φρέζας και δισκοσβάρνας. Για κοινή κατεργασία
χρησιµοποιούµε υνιοφόρα άροτρα και αποφεύγετε η χρήση βαρέων σκαπτικών και
δισκάροτρων. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου δικαιολογηµένα απαιτείται βαθιά ή
υπερβαθιά κατεργασία του εδάφους, αυτή πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
µην φτάνει στο µητρικό πέτρωµα, εκτός κι αν δικαιολογείται επαρκώς. Στην
περίπτωση βαθιάς άροσης, λόγω θραύσης αδιαπέραστου εδαφικού ορίζοντα, δεν
πρέπει να γίνεται αναστροφή του εδάφους. Στην προκειµένη περίπτωση, υνιοφόρο
άροτρο

και

βαρύς

καλλιεργητής

ή

υπεδαφοκαλλιεργητής

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν ως µέσα κατεργασίας. Συνιστάται, η χρήση των υνιοφόρων
αρότρων βαρέως τύπου να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Προσδιορισµός χρόνου εκτέλεσης της µηχανικής κατεργασίας εδάφους:
Η µηχανική κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνεται όταν η υγρασία του
κυµαίνεται στο 50-60% της υδατοχωρητικότητας του (υδατοϊκανότητας) , όταν
δηλαδή το έδαφος βρίσκετε στο ρόγο του.
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Επιλογή χειριστή:
Ο χειριστής των γεωργικών µηχανηµάτων πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευµένος
και να κατέχει εγκεκριµένη άδεια χρήσης βαρέων µηχανηµάτων.

Μικτό σύστηµα (Μετζιδάκης, Ι., 2006)
Το µικτό σύστηµα περιορισµένης καλλιέργειας εφαρµόζεται µε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα για τη µείωση των δαπανών της ζιζανιοκτονίας. Κατά το σύστηµα
αυτό εφαρµόζονται ζιζανιοκτόνα στην περιοχή κάτω από την κόµη των δέντρων ενώ
το υπόλοιπο µέρος του ελαιώνα καλλιεργείται. Ανάλογα µε τις συνθήκες και τις
κλίσεις, η κατεργασία πραγµατοποιείται πριν ή µετά την περίοδο των βροχοπτώσεων
(χλοοτάπητας ως προστασία κατά την διάβρωσης). Το µικτό σύστηµα στην ιδανική
περίπτωση συνδυάζει τα προτερήµατα της ακαλλιέργειας µε αυτά της καλλιέργειας.
Το σύστηµα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εφαρµόζεται σε επικλινείς ελαιώνες
καθώς προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση και βοηθά στον εµπλουτισµό του
εδάφους µε νερό.

Προστασία από τη συµπίεση του εδάφους (Μετζιδάκης, Ι., 2006):
Συνιστάται η εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων που µειώνουν τη συµπίεση του
εδάφους, να αποφεύγεται η χρήση βαρέων µηχανηµάτων κατεργασίας σε αγρούς
υψηλού κινδύνου συµπίεσης και να ενθαρρύνεται η µειωµένη κατεργασία του
εδάφους ή η µη κατεργασία (ακαλλιέργεια).

Η ευαισθησία των εδαφών στη συµπίεση εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:
– Είδος εδάφους: Τα αργιλώδη εδάφη θεωρούνται πιο ευαίσθητα από τα αµµώδη.
– Εδαφική υγρασία: Τα υγρά εδάφη είναι πολύ πιο ευαίσθητα από τα ξηρά.
– Βαθµός πυκνότητας συσσωµατωµάτων: Όσο πιο χαλαρή είναι η επιφάνεια του
εδάφους, τόσο πιο έκδηλη είναι η συµπεριφορά του στις τροχοσυµπιέσεις.

Στα εν λόγω εδάφη ενθαρρύνεται η ακαλλιέργεια και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό,
συνιστάται η µειωµένη µηχανική κατεργασία του εδάφους. Θα πρέπει να
αποφεύγεται η χρήση βαρέων µηχανηµάτων κατεργασίας ακολουθώντας ορισµένα
µέτρα:
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– Να µην γίνεται άροση στο ίδιο πάντα βάθος προκειµένου να µην ευνοείται η
δηµιουργία των αροτροχοσυµπιέσεων.
– Να αποφεύγεται η διέλευση οχηµάτων (αγροτικών και µη) και ιδιαίτερα
βαρέως τύπου από τους ελαιώνες όταν το έδαφος είναι χαλαρό, δηλ. µετά από
κατεργασία εδάφους.
– Να αποφεύγεται η διενέργεια των επεµβάσεων που ευνοούν τον θρυµµατισµό
του εδάφους. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η σκαφή του εδάφους και η συχνή
µηχανική κατεργασία.

Προστασία από τη ∆ιάβρωση του Εδάφους:
Σε ελαιώνες όπου ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους είτε από νερό (υδατική
διάβρωση) είτε από αέρα (αιολική διάβρωση) είναι αισθητός, πρέπει να λαµβάνονται
ειδικά µέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινοµένου.

Γενικότερα, ευαίσθητα στη διάβρωση θεωρούνται τα εδάφη που παρουσιάζουν
µειωµένη περιεκτικότητα σε άργιλο και ιδιαίτερα τα αβαθή εδάφη. Σε επίπεδους
ελαιώνες, τα ελαφριάς - κυρίως - σύστασης εδάφη κινδυνεύουν από διάβρωση που
προκαλεί ο αέρας, ενώ σε επικλινείς ελαιώνες κυρίως από υδατική διάβρωση. Στην
τελευταία περίπτωση η πιθανότητα διάβρωσης αυξάνεται όταν το έδαφος είναι
συµπιεσµένο ή παρατηρείται συχνά σχηµατισµός κρούστας.

Συνιστάται, η µηχανική κατεργασία να γίνεται πάντα παράλληλα µε τις ισοϋψείς και
η δηµιουργία αναβαθµίδων µε άγρια βλάστηση, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση. Σε
πολύ επικλινείς εκτάσεις είναι απαραίτητη η κατασκευή αναβαθµίδων (πεζούλια) και
τοίχων αντιστήριξης βάσει τοπογραφικής και εδαφολογικής µελέτης. Για την
καλύτερη συγκράτηση του νερού οι αναβαθµίδες πρέπει να έχουν µια µικρή κλίση
προς τα µέσα και κατά µήκος της κλίσης. Η άροση κάθετα προς τις ισοϋψείς σε
επικλινή εδάφη πρέπει να αποφεύγεται και να γίνεται µόνο εφόσον είναι αναγκαία.

Εκτός των αναβαθµίδων συνιστάται η συγκαλλιέργεια µε κατάλληλα χορτοδοτικά
φυτά (βίκο, κουκιά, κριθάρι) που αποµακρύνονται από τον ελαιώνα νωρίς τον
Απρίλιο και δεν ανταγωνίζονται την ελιά σε υγρασία και θρεπτικά στοιχεία. Η
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φύτευση των χορτοδοτικών µπορεί να καλύπτει όλο τον ελαιώνα ή να αφήνει
ελεύθερη τη ζώνη κάτω από την κόµη των δέντρων.
Σε εδάφη χωρίς αναβαθµίδες και µεγάλη κλίση συνιστάται το σύστηµα της
ακαλλιέργειας. Τα ζιζάνια καταπολεµούνται χηµικά και η άρδευση γίνεται κατά
προτίµηση µε σταγόνες. Το σύστηµα αυτό έχει εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία από
ελαιοπαραγωγούς της χώρας, έχει όµως το µειονέκτηµα του υψηλού κόστους λόγω
της τιµής των ζιζανιοκτόνων.

Συνιστάται σε εδάφη µε κλίση µεγαλύτερη από 10%, η άροση να γίνεται κατά τις
ισοϋψείς ή διαγώνια ή να δηµιουργούνται φυσικά αναχώµατα κατά τις ισοϋψείς και η
άροση να γίνεται διαγώνια (ακαλλιέργητες ζώνες µε φυτική κάλυψη) µε εύρος 1-2
µέτρα.

Συνιστάται, η µηχανική κατεργασία να περιορίζεται µόνο µεταξύ των γραµµών
καλλιέργειας. Να προτιµάται ως µέσο µηχανικής κατεργασίας ο καλλιεργητής.

Συνιστάται να αποφεύγεται η διενέργεια όσων επεµβάσεων ευνοούν το θρυµµατισµό
του εδάφους. Χαρακτηριστικά αναφέρονται το σκάψιµο του εδάφους καθώς και η
συχνή µηχανική κατεργασία αυτού.

Σε µη παγετόπληκτες περιοχές και σε περιοχές µε αρκετές βροχοπτώσεις τον
χειµώνα, να ενθαρρύνεται η τεχνητή φυτοκάλυψη του εδάφους ή ο σχηµατισµός
φυσικού αµιγούς χλοοτάπητα, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ειδικά σε περιοχές
όπου ενδηµεί η οξαλίδα ή ξυνίθρα (Oxalis pes-caprae), να διατηρείται ως φυσικός
χλοοτάπητας. Ως θετική ιδιότητα της οξαλίδας πρέπει να αναφερθεί η προστασία
κατά της διάβρωσης που παρέχει σε επικλινή εδάφη µε τον πυκνό χλοοτάπητα που
δηµιουργεί.

Στα ελαφρά εδάφη µε περιεκτικότητα σε άµµο µεγαλύτερη από 50 %, να υπάρχει
φυτοκάλυψη κατά την διάρκεια του χειµώνα.

Συνιστάται η διενέργεια οργανικής λίπανσης π.χ. µε χωνεµένη κοπριά, όταν είναι
εύκολη η εξεύρεσή της.
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Εφαρµογή Αµειψισποράς:
Συνιστάται να εφαρµόζονται συστήµατα αµειψισποράς όσο το δυνατό περισσότερο
εκτός και αν αιτιολογούνται λόγοι µη εφαρµογής τους.

Επίσης, συνιστάται το σχέδιο διαχείρισης του εδάφους να προβλέπει την εφαρµογή
συστηµάτων αµειψισποράς που να βελτιώνουν από τη µια µεριά τη γονιµότητα του
εδάφους και από την άλλη να ευνοούν την εκδήλωση υπέρ των ελαιόδεντρων του
φαινοµένου της αλληλοπάθειας (συντροφικότητα, έλεγχος εδαφογενών ασθενειών
και ζιζανίων).

Συνιστάται να επιλέγεται φθινοπωρινή καλλιέργεια όπου το σύστηµα της
αµειψισποράς προβλέπει ξηρική καλλιέργεια.

Η αµειψισπορά µε χειµερινά φυτά (εξοικονόµηση νερού), κυρίως ψυχανθή, (µειώνει
την εφαρµογή αζωτούχων λιπασµάτων), χρησιµοποιείται είτε ως κύρια καλλιέργεια
είτε ως εδαφοκάλυψη (µειώνει τη διάβρωση του εδάφους) και πρέπει να
περιλαµβάνει εναλλαγή ειδών ανά τρία έτη που ανήκουν σε διαφορετικές βοτανικές
οικογένειες.

Λοιποί χειρισµοί του εδάφους:
Α. ∆ιατήρηση και αύξηση της οργανικής ουσίας:
Πρέπει να:
- λαµβάνονται µέτρα µε στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας
και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους.
- µην εφαρµόζεται η καύση των υπολειµµάτων των καλλιεργειών και της λοιπής
ξηρής βλάστησης (π.χ. της καλαµιάς), εκτός και αν τεκµηριώνεται ως αναγκαία για
την καταπολέµηση ασθενειών, εχθρών ή ζιζανίων.

Συνιστάται σε ξηρικούς ελαιώνες, αν η οργανική ουσία είναι κάτω του 1% και σε
ποτιστικούς κάτω του 2%, να προστίθεται οργανική ύλη πριν την εγκατάσταση του
ελαιώνα και προτείνεται η καταστροφή των προϊόντων του κλαδέµατος να γίνεται
µέσα στον ελαιώνα για τον εµπλουτισµό του εδάφους µε οργανική ύλη. Μόνο σε
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περιπτώσεις προσβολών των κλαδιών από έντοµα ή ασθένειες πρέπει αυτά να
αποµακρύνονται από τον ελαιώνα.

Συνιστάται η χρήση κοµποστοποιηµένης οργανικής ύλης από προϊόντα κλαδέµατος
και

απόβλητα

ελαιουργίας

µετά

από

ειδική

επεξεργασία

και

επίσης

η

ηλιοαπολύµανση της οργανικής ύλης πριν την ενσωµάτωση της στο έδαφος.

Β. Εφαρµογή Λίπανσης:
Κατά τη διενέργεια των λιπαντικών επεµβάσεων, ο ελαιοκαλλιεργητής πρέπει να
προσαρµόζει το πρόγραµµα λίπανσης στις απαιτήσεις των ελαιώνων του για θρεπτικά
στοιχεία και να εφαρµόζει τα κατάλληλα λιπάσµατα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιούνται απώλειες µε τη µορφή έκπλυσης ή εξαέρωσης. Παράλληλα, ο
ελαιοκαλλιεργητής πρέπει να µεριµνά για τη διατήρηση και βελτίωση της
γονιµότητας των εδαφών των ελαιώνων, επιλέγοντας να εφαρµόζει λίπανση µε
κοπριά ή άλλες µορφές οργανικής λίπανσης, όταν οι συνθήκες της περιοχής το
επιτρέπουν. Ο καλλιεργητής θα πρέπει να προτιµά, όταν εφαρµόζει οργανική
λίπανση, υλικά που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία, που έχει ως αποτέλεσµα τη
µείωση ή εξαφάνιση παθογόνων µικροοργανισµών.

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η λίπανση πρέπει να γίνεται µετά τον υπολογισµό των απαιτήσεων για θρεπτικά
στοιχεία των ελαιώνων, ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική παραγωγή και να
διασφαλίζεται η µειωµένη πιθανότητα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Ο υπολογισµός των απαιτήσεων βασίζεται σε πληροφορίες που λαµβάνονται
τουλάχιστον από τα παρακάτω:
Α. Αναλύσεις εδάφους για pH, ηλεκτρική αγωγιµότητα (Ε.C), µηχανική σύσταση,
ολικό ανθρακικό ασβέστιο, οργανική ουσία, φαινόµενη ειδική πυκνότητα,
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περιεκτικότητα σε διαθέσιµα θρεπτικά στοιχεία όπως άζωτο (N), φώσφορος (Ρ),
κάλιο (Κ), µαγνήσιο (Μg), σίδηρος (Fe), ψευδάργυρος (Zn), µαγγάνιο (Mn), βόριο
(B) και χαλκός (Cu). Για κάθε ελαιώνα, πρέπει να γίνεται ανάλυση εδάφους
τουλάχιστον µια φορά ανά τρία ως πέντε το πολύ χρόνια. Σε ελαιώνες που θα γίνει
οργανική λίπανση είτε µε κοπριά είτε µε λάσπη (ιλύ) βιολογικών καθαρισµών θα
πρέπει να πραγµατοποιηθούν αναλύσεις στο έδαφος και στο υλικό, για τουλάχιστον
τρία βαρέα µέταλλα το κάδµιο (Cd), το νικέλιο (Ni) και το µόλυβδο (Pb).
Β. Αναλύσεις φύλλων µε την µέθοδο της φυλλοδιαγνωστικής για N, P, K, Ca, Mg, B,
Fe, Zn Cu. και Mn. Για κάθε ελαιώνα πρέπει να γίνεται ανάλυση φύλλων τουλάχιστο
τα πρώτα χρόνια µια φορά ανά έτος ή διετία, και αργότερα όταν κρίνεται απαραίτητο.
Η δειγµατοληψία γίνεται συνήθως το χειµώνα πριν την εφαρµογή των λιπάνσεων.
Συλλέγονται φύλλα µε µίσχο, ηλικίας 4-8 µηνών, από το µέσο ετήσιων βλαστών που
δε φέρουν καρποφορία και οι οποίοι κατανέµονται σε όλες τις πλευρές του δένδρου.
Το κάθε δείγµα αποτελείται από 80 -100 φύλλα και συλλέγεται από δένδρα
κατανεµηµένα σε όλη την έκταση του ελαιώνα π.χ. κατά τις διαγώνιους.
Γ. Μακροσκοπικές παρατηρήσεις των µερών των ελαιοδένδρων του ελαιώνα, ώστε
να εντοπιστούν πιθανά συµπτώµατα τροφοπενιών.
∆. Χαρακτηριστικά του ελαιώνα, όπως η ηλικία, το µέγεθος και η γενική κατάσταση
των ελαιοδέντρων, οι αποστάσεις φύτευσης και η κατεύθυνση της καλλιέργειας
(επιτραπέζιες ελιές, ελιές για ελαιοποίηση).
Ε. Άρδευση ή όχι του ελαιώνα, χηµική ανάλυση και ποιοτική κατάταξη του
αρδευτικού νερού. Σε περίπτωση που το αρδευτικό νερό περιέχει νιτρικά άλατα,
συνιστάται να λαµβάνεται υπόψη η περιεκτικότητά τους στον υπολογισµό των
λιπαντικών αναγκών.

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Η ποσότητα και ο τύπος λιπάσµατος της κάθε λιπαντικής επέµβασης καθορίζεται,
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για θρεπτικά στοιχεία των ελαιόδεντρων και να
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έκπλυσης προς τον υδροφόρο ορίζοντα. Προκειµένου
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να γίνει πρόβλεψη για την ποσότητα και τον τύπο του λιπάσµατος, είναι απαραίτητη
η γνώση των παρακάτω:
 Βαθµός διαθεσιµότητας θρεπτικών στοιχείων στον ελαιώνα.
 Βαθµός πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων από τα ελαιόδεντρα.
 Εκροή θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος, όπως αυτή γίνεται µε:
 Έκπλυση και επιφανειακή απορροή
 Εξαέρωση
 Απονιτροποίηση
 ∆έσµευση ή αποµάκρυνση µέσω των συγκοµισµένων προϊόντων

Επίσης, πρέπει να συνεκτιµούνται οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα το ύψος και η
κατανοµή των βροχοπτώσεων στην περιοχή του ελαιώνα, η ιστορία λίπανσης του
χωραφιού και κυρίως η άριστη λίπανση, όπως αυτή δίνεται από την επιστηµονική
κοινότητα µε βάση τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών.

Αναφορικά µε την ποσότητα της λίπανσης, αναφέρονται τα εξής :
Αζωτούχος λίπανση: Ανάλογα µε τη γονιµότητα του εδάφους και την εδαφική
υγρασία, την ηλικία, τη βλάστηση και την αναµενόµενη παραγωγή των δένδρων, την
ποικιλία κλπ συνιστάται ετήσια χορήγηση αζώτου.

Καλιούχος λίπανση: Το ύψος της καλιούχου λίπανσης καθορίζεται µε βάση το ύψος
της αζωτούχου λίπανσης και µεταβάλλεται από χρονιά σε χρονιά ανάλογα µε το ύψος
καρποφορίας των ελαιόδεντρων.

Φωσφορική λίπανση: Η φωσφορική λίπανση επιβάλλεται µόνο αν υπάρχουν ενδείξεις
αντίδρασης των δένδρων (πτωχά αβαθή εδάφη, µε υψηλό ανθρακικό ασβέστιο ή
χαµηλό pH) ή όταν εφαρµόζονται για πολλά έτη υψηλές ποσότητες Ν.
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Επιπρόσθετα, κατά την επιλογή των λιπασµάτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα
εξής:
Α. Για τα αζωτούχα λιπάσµατα: Η επιλογή των αζωτούχων λιπασµάτων πρέπει να
γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η οξίνιση των εδαφών και η έκπλυση
των νιτρικών προς το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Σε όξινα εδάφη
(pH<6,5) πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της θειικής ή νιτροθειικής αµµωνίας και να
ενθαρρύνεται η χρήση του νιτρικού ασβεστίου, του νίτρου της Χιλής ή της
ασβεστούχου νιτρικής αµµωνίας. Αντίστοιχα, στα ασβεστούχα-αλκαλικά εδάφη να
προτιµάται η θειική αµµωνία. Επίσης, ανάλογα µε το χρόνο εφαρµογής, τη µηχανική
σύσταση του εδάφους, τις αναµενόµενες βροχοπτώσεις κά να επιλέγεται αζωτούχο
λίπασµα ταχείας ή αργής δράσης. Σε κάθε περίπτωση να προτιµούνται λιπάσµατα
σταδιακής αποδέσµευσης, ιδιαίτερα όταν αρδεύουµε.
Β. Για τα καλιούχα λιπάσµατα: Σε εδάφη µε προβλήµατα αλατότητας πρέπει να
εφαρµόζονται καλιούχα λιπάσµατα που έχουν χαµηλό δείκτη αλατότητας, όπως το
θειικό κάλιο.
Γ. Κάθε υπέρβαση πάνω από 10% της δόσης Ρ ή Κ πρέπει να δικαιολογείται.
Ιδιαίτερα για το Ρ, που είναι υπεύθυνος για τη ρύπανση των επιφανειακών νερών.
Επίσης, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο ανταγωνισµός Κ-Mg χορηγώντας ανάλογη
ποσότητα MgO όπου απαιτείται.
∆. Απαγορεύεται η χρήση ανόργανων ή οργανικών λιπασµάτων (και κοπριάς) που
περιέχουν βαρέα µέταλλα (πέρα από τα επιτρεπόµενα όρια) και τοξικές ουσίες
βιολογικής προέλευσης (φαινολικές ουσίες κλπ.).
Ε. Η εφαρµογή µικροστοιχείων, ιδιαίτερα µε διαφυλλικούς ψεκασµούς, πρέπει να
τεκµηριώνεται µε ανάλυση φυτικών ιστών.
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4.1. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ανάλογα µε την µορφή του λιπάσµατος, οι µέθοδοι για την εφαρµογή του είναι οι
εξής:
1. Μη υδατοδιαλυτά κοκκώδους µορφής ή µορφής σκόνης λιπάσµατα:
Εντοπισµένη εφαρµογή σε όλη την εδαφική επιφάνεια κάτω από την κόµη
των ελαιόδεντρων µε το χέρι ή µε µηχανική διασπορά µε λιπασµατοδιανοµείς
και άµεση ενσωµάτωσή τους στο έδαφος.
2. Υδατοδιαλυτά κοκκώδη ή κρυσταλλικής µορφής και υγρής µορφής λιπάσµατα:
Εφαρµογή µε το δίκτυο άρδευσης (υδρολίπανση) και σε ειδικές περιπτώσεις
µε διαφυλλικούς ψεκασµούς.

4.2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

Αζωτούχος λίπανση: Κρίσιµη περίοδος κατά την οποία τα ελαιόδεντρα πρέπει να
έχουν στη διάθεσή τους το απαιτούµενο άζωτο είναι από τις αρχές Φεβρουαρίου έως
τα µέσα Ιουνίου (µε µια διακύµανση λίγων ηµερών ανάλογα µε την περιοχή), οπότε
γίνεται η διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλµών, η ανάπτυξη ανθικών µερών και
η καρπόδεση. Ωστόσο, επάρκεια αζώτου και µετά την καρπόδεση θα δώσει καλό
µήκος νέας βλάστησης και ικανοποιητική καρποφορία την επόµενη χρονιά.

Σε περίπτωση προσθήκης στο έδαφος αζωτούχων λιπασµάτων, ο χρόνος εφαρµογής
καθορίζεται ως εξής:
1. Σε ξερικούς ελαιώνες, η αζωτούχος λίπανση γίνεται την περίοδο Φεβρουαρίουαρχές Μαρτίου. Εντός της περιόδου αυτής, στα συνεκτικότερα εδάφη και υπό
συνθήκες µικρού βροχοµετρικού ύψους, είναι προτιµότερο το άζωτο να
δίνεται νωρίτερα, ενώ στα ελαφρότερα εδάφη και υπό συνθήκες µεγαλύτερου
βροχοµετρικού ύψους, το άζωτο πρέπει να δίνεται περί του τέλους της
παραπάνω περιόδου. Γενικά να αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, η λίπανση µε
αζωτούχα λιπάσµατα από 15 Οκτωβρίου µέχρι 1 Φεβρουαρίου.
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2. Σε υγρές περιοχές ή σε αρδευόµενους ελαιώνες, συνιστάται η τµηµατική
εφαρµογή της αζωτούχου λίπανσης, µέρος της οποίας εφαρµόζεται την άνοιξη
στα πλαίσια της επιφανειακής λίπανσης.

Καλιούχος και φωσφορική λίπανση: Στο πλαίσιο της βασικής λίπανσης, η καλιούχος
και η φωσφορική λίπανση (όταν απαιτείται) εφαρµόζονται το φθινόπωρο ή το
αργότερο νωρίς το χειµώνα.

Όλες οι λιπάνσεις πρέπει να γίνονται στην επιφάνεια προβολής της κόµης των
δέντρων.

Αναφορικά µε τη συχνότητα των λιπαντικών επεµβάσεων, αυτή καθορίζεται από τους
παρακάτω παράγοντες ως εξής:
1. Μηχανική σύσταση εδάφους: Σε εδάφη ελαφριάς µηχανικής σύστασης γίνονται
συχνότερες λιπάνσεις συγκριτικά µε τα αργιλώδη βαριά εδάφη.
2. Εδαφική υγρασία: Οι αρδευόµενοι ελαιώνες απαιτούν συχνότερες λιπάνσεις
από τους ξερικούς ελαιώνες.

4.3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Κατά την επιλογή της ηµέρας εφαρµογής των λιπασµάτων, πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη τουλάχιστον οι παρακάτω παράγοντες :
1. Η ταχύτητα του ανέµου: Να µη γίνεται διασπορά του λιπάσµατος όταν πνέει
ισχυρός άνεµος.
2. Σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας: Η εφαρµογή των υγροσκοπικών λιπασµάτων
συνιστάται να γίνεται κατά την διάρκεια ξηρών ηµερών, όπου επικρατεί
χαµηλή σχετική ατµοσφαιρική υγρασία.
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3. Θερµοκρασία ατµόσφαιρας: Η εφαρµογή των αζωτούχων λιπασµάτων πρέπει
να αποφεύγεται στις θερµές αλλά και ξηρές µέρες ιδιαίτερα σε ασβεστούχα
εδάφη.

Κατά την εφαρµογή των λιπασµάτων και προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος
ρύπανσης των επιφανειακών νερών, συνιστάται η χρήση ζωνών ασφαλείας.
Συγκεκριµένα, δεν πρέπει να γίνεται εφαρµογή λιπασµάτων σε απόσταση < 5 m από
όχθες ποταµών και λιµνών και 0,5 m από κανάλια άρδευσης, στράγγισης, πηγάδια,
γεωτρήσεις.

Επίσης, δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο τόπο εφαρµογής ή σε άλλο πλην αυτού
που ορίζεται από τις αρµόδιες αρχές τα υλικά και µέσα συσκευασίας των
λιπασµάτων.

4.4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Η εφαρµογή των λιπασµάτων γίνεται µε χρήση λιπασµατοδιανοµέων, ψεκαστικών
µηχανηµάτων και µέσω του δικτύου άρδευσης.

Λιπασµατοδιανοµείς: Η επιλογή των λιπασµατοδιανοµέων συνιστάται να γίνεται µε
βάση την καταλληλότητα τους για την συγκεκριµένη χρήση. Επίσης, πρέπει να
διατηρούνται σε καλή κατάσταση µε συστηµατική συντήρηση και έλεγχο (ρύθµιση)
οµοιοµορφίας εφαρµογής των λιπασµάτων, τουλάχιστον µια φορά το χρόνο.

Ψεκαστικά µηχανήµατα: Η εφαρµογή της διαφυλλικής λίπανσης γίνεται µε χρήση
ψεκαστικών µηχανηµάτων, όµοια µε αυτά που χρησιµοποιούνται για τον ψεκασµό
φυτοπροστατευτικών ουσιών.

21

Αρδευτικό δίκτυο: Η εφαρµογή των υδατοδιαλυτών ή υγρών λιπασµάτων µπορεί να
γίνει και µέσω του αρδευτικού δικτύου, όπου αυτό είναι εφικτό. Κατά την
υδρολίπανση, πρέπει να λαµβάνονται ορισµένα απαραίτητα µέτρα προστασίας και
ασφάλειας τα οποία έχουν ως εξής :

1. Εγκατάσταση κατάλληλων φίλτρων για αποφυγή εµφράξεων του δικτύου από
αδιάλυτα σωµατίδια του λιπάσµατος, τυχόν ίζηµα κ.λ.π.
2. Εγκατάσταση κατάλληλων βαλβίδων αντεπιστροφής που να αποκλείουν την
ρύπανση της πηγής νερού από λίπασµα. Απαγορεύεται η εφαρµογή συστήµατος
υδρολίπανσης σε δίκτυα νερού που χρησιµοποιούνται και για ύδρευση.
3. ∆ιοχέτευση καθαρού νερού (χωρίς λίπασµα) στο τέλος της άρδευσης για τον
καθαρισµό του δικτύου.

4.5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Οι χώροι που επιλέγονται για την αποθήκευση των λιπασµάτων πρέπει να είναι
καθαροί και ξηροί. Η αποθήκευση δεν πρέπει να γίνεται στους ίδιους χώρους που
αποθηκεύονται τα φυτοφάρµακα, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα νωπά ελαιοκοµικά
και γενικότερα γεωργικά προϊόντα ή τα τρόφιµα. Σε περίπτωση όµως που αυτό δεν
είναι πρακτικά εφαρµόσιµο, πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστά σηµεία του
χώρου, που φέρουν ευδιάκριτη σήµανση για τα φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. Επίσης,
η αποθήκευσή τους δεν πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος
ρύπανσης των υδάτινων πηγών και συγκεκριµένα δεν πρέπει να τοποθετούνται σακιά
λιπασµάτων σε απόσταση µικρότερη από 5 m από υδάτινους όγκους, υδατορέµατα,
γεωτρήσεις και πηγάδια.

Επιπρόσθετα, και ειδικά για τα υγρής µορφής λιπάσµατα, µέτρα πρέπει να
λαµβάνονται εκτός από την αποθήκευση και κατά την συσκευασία και τη µεταφορά
τους.
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4.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Η αξιολόγηση της αζωτούχου λίπανσης µπορεί να γίνει από τον ελαιοκαλλιεργητή
εξετάζοντας το µήκος της ετήσιας βλάστησης και τη γενική εµφάνιση των δένδρων
ως εξής :
1. Γενική κατάσταση ελαιοδέντρων: Τα επαρκώς εφοδιασµένα µε άζωτο
ελαιόδεντρα έχουν βαθυπράσινα φύλλα. Η περίσσεια αζώτου οδηγεί στο
σχηµατισµό λαίµαργων βλαστών, σε πλούσιο φύλλωµα µε σκούρο πράσινο
χρώµα.
2. Μήκος ετήσιας βλάστησης: Σε περιοχές όπου το ετήσιο ύψος των
βροχοπτώσεων δεν υπερβαίνει τα 500 mm, ελαιόδεντρα µε µήκος ετήσιας
βλάστησης µεταξύ 10-30 cm θεωρούνται επαρκώς εφοδιασµένα µε άζωτο. Σε
περιοχές µε µεγαλύτερο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων ή σε αρδευόµενους
ελαιώνες, το αντίστοιχο µήκος της ετήσιας βλάστησης κυµαίνεται µεταξύ 2050 cm.

Σε κάθε περίπτωση, ασφαλής διάγνωση για τη θρεπτική κατάσταση των
ελαιοδέντρων µπορεί να γίνει µε φυλλαδιαγνωστική.

5. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΖΩΙΚΗ ΚΟΠΡΙΑ

Η κοπριά αποτελούσε εδώ και αιώνες την µοναδική πηγή θρεπτικών ουσιών για τις
καλλιέργειες, αφού σε γενικές γραµµές ένας τόνος κοπριά ανά στρέµµα (75 %
υγρασία), εφοδιάζει µε 4-5 Kg αζώτου, 2-3 Kg φωσφόρου (P2O5), 7,0 Kg καλίου
(K2O), 6-7 Kg CaO και 2 Kg MgO. Βέβαια, τότε η κοπριά στοίχιζε φτηνά αφού κάθε
νοικοκυριό είχε τα δικά του ζώα ή µπορούσε να βρει εύκολα και φθηνά τις
απαιτούµενες ποσότητες κοπριάς. Η κοπριά όµως δεν είναι πλέον φθηνή λιπαντική
ύλη, ούτε εύκολα διαθέσιµη και εποµένως πολλές φορές δεν αποτελεί και την
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καλύτερη λύση για τον παραγωγό. Η κοπριά πρέπει να χωνεύεται καλά, πριν
ενσωµατωθεί στο έδαφος. Μετά τη χώνεψη τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει η
κοπριά είναι

σε προσλήψιµες

µορφές. Με τη διαδικασία της

χώνεψης

καταστρέφονται οι σπόροι των ζιζανίων και των διαφόρων παθογόνων, αλλά χάνεται
και µέρος των θρεπτικών της στοιχείων. Εξίσου σηµαντικές είναι και οι ποσότητες
ιχνοστοιχείων που περιέχει, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Μέσες περιεκτικότητες µικροστοιχείων της κοπριάς (mg/kg)
Φρέσκια κοπριά

Υγρή κοπριά

Ξηρή κοπριά

Βόριο

3.5

18.50

Κοβάλτιο

0.2

1.0

Χαλκός

2.0

13.0

Μαγγάνιο

43.8

209.0

Μολυβδαίνιο

0.13

1.5

Ψευδάργυρος

16.4

89.0

Η χρήση κοπριάς πρέπει να ενθαρρύνεται σε ελαιώνες, ιδιαίτερα όταν επιθυµείται η
βελτίωση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των εδαφών τους. Σε κάθε περίπτωση όµως
πρέπει η επιλογή της κοπριάς να γίνεται βάση κριτηρίων που διασφαλίζουν τη
µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και τη φυτοϋγεία των ελαιοδέντρων.

Για την επιλογή κοπριάς, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Η κοπριά πρέπει να είναι γνωστής προέλευσης, δηλαδή να υπάρχουν αναλύσεις σε
σειρά παραµέτρων για τη συγκεκριµένη κοπριά. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει
να γίνονται αναλύσεις για την περιεκτικότητά της σε θρεπτικά συστατικά, βαρέα
µέταλλα, αντιβιοτικά και άλλους ενδεχόµενους ρύπους. Επίσης, πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη και η συνεισφορά της σε θρεπτικά στοιχεία.
2. Η κοπριά πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επικίνδυνα παθογόνα, έντοµα εδάφους
ή/και σπόρους δυσεξόντωτων ζιζανίων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την
αερόβια επεξεργασία της κοπριάς.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσθήκη της κοπριάς είναι να είναι χωνεµένη.
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Ποσότητα και τρόπος εφαρµογής κοπριάς: Η εφαρµογή της κοπριάς στους ελαιώνες
πραγµατοποιείται κατά κανόνα κάθε δύο χρόνια σε δόσεις από 3-5 τόνους/στρ.
αρχικά και 2-3 τόνους/στρ. στη συνέχεια. Συχνότερες αλλά µικρότερες δόσεις
δείχνουν να είναι αποτελεσµατικότερες απ’ ότι οι µεγάλες δόσεις που εφαρµόζονται
σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Η κοπριά έχει υπολειµµατική δράση, γι’ αυτό
συνίσταται να εναλλάσσονται ανά έτος µε χλωρή λίπανση. Αυτό παρατηρείται
κυρίως µε το άζωτο, που αξιοποιείται από τα φυτά σε ποσοστό περίπου 30% τον
πρώτο χρόνο και σε ποσοστό 10% περίπου το δεύτερο χρόνο. Πιο κατάλληλη εποχή
για λίπανση µε κοπριά, είναι το φθινόπωρο, για να µπορέσει να αξιοποιήσει όσο
καλύτερα γίνεται τις χειµερινές βροχοπτώσεις, να διαλυθεί και να αφοµοιωθεί από τα
δέντρα.

Μέθοδος εφαρµογής κοπριάς: Η κοπριά πρέπει να εφαρµόζεται µε άµεση
ενσωµάτωση της στο έδαφος ώστε να µειωθούν οι απώλειες Ν µε εξαέρωση
αµµωνίας. Σε αµµώδη εδάφη που αερίζονται επαρκώς η κοπριά πρέπει να
παραχώνεται σε βάθος 15-20cm, ώστε να αποφεύγεται η ταχύτατη αποδόµησή της.
Αντίθετα σε κακώς αεριζόµενα βαριά εδάφη πρέπει να ενσωµατώνεται επιφανειακά
(5-10cm). Σε περιοχές µε λιγοστές βροχοπτώσεις αποδείχτηκε ότι τα παράχωµα της
κοπριάς σε βάθος 25cm επιδρά πιο ευεργετικά στην αξιοποίηση του αζώτου από τα
φυτά, σε σύγκριση µε το παράχωµα στα 12cm βάθος. Επίσης, η εφαρµογή της
κοπριάς το φθινόπωρο ή το χειµώνα οδηγεί σε απώλειες µε έκπλυση ή
απονιτροποίηση γι’ αυτό και θα πρέπει να διατηρείται η φυτοκάλυψη.

Χρόνος και συχνότητα εφαρµογής κοπριάς: Συνήθως, λίπανση µε κοπριά
πραγµατοποιείται το φθινόπωρο ή νωρίς το χειµώνα.

Η συχνότητα εφαρµογής της κοπριάς καθορίζεται βάση τις επικρατούσες
κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του ελαιώνα. Σε ξηρικές περιοχές η προσθήκη
ενδεδειγµένης ποσότητας κοπριάς γίνεται κάθε 1-2 χρόνια, ενώ σε υγρές περιοχές
κάθε 3-4 χρόνια.
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6. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Σε αγρούς που δεν υπάρχουν προσβολές από µύκητες, βακτήρια ή ξυλοφάγα έντοµα,
τα υπολείµµατα του κλαδέµατος αλέθονται και µένουν µέσα στον ίδιο τον αγρό υπό
µορφή οργανικής λίπανσης. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οργανική λίπανση
η λάσπη από σταθµούς βιολογικού καθαρισµού στις περιπτώσεις που δεν
µεταφέρονται παθογόνοι οργανισµοί και επικίνδυνες ουσίες

Οικονοµικός και πρακτικός τρόπος λίπανσης του βιολογικού ελαιώνα είναι η
παρασκευή κοµπόστας χρησιµοποιώντας τα φυτικά υπολείµµατα του ελαιώνα.

Ένας τρόπος παρασκευής οργανικής κοµπόστας είναι η χρησιµοποίηση των φύλλων
ελιάς από τα ελαιοτριβεία µαζί µε ένα ποσοστό 10-20 % περίπου κοπριάς
αιγοπροβάτων. Η κατασκευή αυτού του τύπου οργανικής κοµπόστας στοιχίζει, γι’
αυτό χρησιµοποιείται συνήθως τα πρώτα 3-4 χρόνια µετατροπής του ελαιώνα σε
βιολογικό. Τα επόµενα χρόνια µπορούν να χρησιµοποιηθούν φύλλα ελιάς και άλλα
φυτικά υπολείµµατα µαζί µε 20-40% ελαιολύµατα από τις δεξαµενές των
ελαιουργείων. Είναι γνωστό ότι τα απόβλητα των ελαιοτριβείων έχουν καλή
περιεκτικότητα σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία, σε οργανική ουσία και σε
µικροοργανισµούς.

Η καλύτερη περίοδος τοποθέτησης της κοµπόστας είναι αµέσως µετά τη συγκοµιδή.
Για κάθε δέκα στρέµµατα συστήνονται κατά µέσο όρο 2 κυβικά µέτρα κοµπόστας. Η
λίπανση συµπληρώνεται µε την ενσωµάτωση της φυσικής βλάστησης του ελαιώνα,
µε την ενσωµάτωση των φύλλων και κλαδιών πάχους µέχρι 5 εκ. που θρυµµατίζονται
µε την καλλιέργεια, των υπολειµµάτων του κλαδέµατος που αλέθονται µε τη χρήση
ειδικών µηχανικών εργαλείων-θρυµµατιστών εφόσον δεν υπάρχουν προσβολές από
µύκητες, βακτήρια ή ξυλοφάγα έντοµα, καθώς και µε τη χρήση των απόνερων των
ελαιοτριβείων.

Η καλλιέργεια του εδάφους γίνεται αµέσως µετά το κλάδεµα και την τοποθέτηση της
οργανικής κοµπόστας, έτσι ώστε µε την µηχανική κατεργασία του εδάφους να γίνεται
και ενσωµάτωση σε αυτό.
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7. ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Η χλωρή λίπανση είναι σηµαντικός παράγοντας για την βελτίωση της γονιµότητας
του εδάφους, αλλά συντελεί και στην καλύτερη απορρόφηση του νερού και στην
προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, ιδίως σε επικλινείς ελαιώνες. Η χλωρή
λίπανση ενθαρρύνεται αν και µόνο αν στην περιοχή του ελαιώνα σηµειώνονται
αρκετές και καλά κατανεµηµένες βροχοπτώσεις.
Πλεονεκτήµατα χλωρής λίπανσης:
 Συσσώρευση αζώτου (κυρίως από τα ψυχανθή µε τη βοήθεια των
βακτηρίων) και χούµου στο έδαφος
 Αποφυγή απόπλυσης θρεπτικών ουσιών οπότε διατηρείται η
γονιµότητα του εδάφους
 Αξιοποίηση του βρόχινου νερού (παραγωγή βιοµάζας)
 Λιγότερες διαβρώσεις (αιολικές και υδατικές)
 Εδαφοκάλυψη και ενίσχυση της βιολογίας του εδάφους
 Χαλάρωση του υπεδάφους µέσω των βαθιών ριζών
 Καταπολέµηση των ζιζάνιων (ανεπάρκεια φωτός)
 Καταπολέµηση διαφόρων βλαβερών οργανισµών (νηµατώδεις) και
µεγαλύτερη οικονοµία εξαιτίας λιγότερων λιπασµάτων και
φυτοφαρµάκων
 Βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους και ευκολότερη
κατεργασία του εδάφους
 Μεταφορά θρεπτικών ουσιών από το υπέδαφος στην επιφάνεια

Τα φυτά που χρησιµοποιούνται για χλωρή λίπανση είναι τα εξής:

(Όνοµα/Σπορά/Στο έδαφος/Συνθήκες εδάφους/γρ.ανά τ.µ.)
Ήµερο τριφύλλι/Απρίλιο-Ιούλιο/1 χρόνο/Όχι σε όξινα υγρά εδάφη/2
Κουκιά/Σεπτ.-Νοεµ./Το χειµώνα/Σε βαριά εδάφη/20
Φαγόπυρο/Απρίλιο-Αυγ./1-3 µήνες/Σε φτωχά εδάφη/6
Τριφύλλι/Μάρτιο-Αυγ./2-3 µήνες/Σε αµµώδη εδάφη/3
Τριγωνέλλα/Μάρτιο-Αυγ./2-3 µήνες/Σε στραγγισµένα εδάφη/5
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Λούπινο/Μάρτιο-Ιούνιο/2-4 µήνες/Σε αµµώδη εδάφη/10
Σινάπι/Μάρτιο-Σεπτ./1-2 µήνες/Σε γόνιµα εδάφη/5
Φακελωτή/Μάρτιο-Σεπτ./1-3 µήνες/Στα περισσότερα/2
Σίκαλη/Αύγ.-Νοέµ./Το χειµώνα/Στα περισσότερα/16
Βίκος/Μάρτιο-Σεπτ./2-3 µήνες/Όχι σε όξινα και στεγνά εδάφη/16
Μηδική/Μάρτιο-Αύγ./3 µήνες/Ελαφριά στεγνά εδάφη/3

Τα καλλιεργούµενα για χλωρά λίπανση φυτά που επιλέγονται µεταξύ των ψυχανθών
φθινοπωρινής σποράς µε κριτήριο τη µηχανική σύσταση του εδάφους του ελαιώνα
είναι τα εξής:
 Ασβεστώδη εδάφη: Συνιστάται η καλλιέργεια κουκιών.
 Αργιλώδη εδάφη: Συνιστάται η καλλιέργεια βίκου.
 Αµµώδη εδάφη: Συνιστάται η καλλιέργεια λούπινου.

Άλλα φυτά που είναι κατάλληλα για χλωρή λίπανση είναι: Το µαυροσίταρο
(Fagopyron sagittatum), το βρώσιµο µπιζέλι (Pisum sativum), το κίτρινο τριφύλλι
(Medicago lupulina), το ραφανίδι (Phaphanus sativus), η αγριοκράµβη (Brassica
napus), ο χειµερινός βίκος (Vicia villosa), τα ρεβίθια (Lathyrus cicera) κ.α.

∆ιαδικασία χλωρής λίπανσης:
Τα ψυχανθή φυτά (συνήθως βίκος, λούπινο, κουκιά, ή µείγµα βίκου µε κριθάρι, κλπ)
σπέρνονται στον ελαιώνα τον Οκτώβριο παράλληλα µε την χορήγηση άφθονης
επιφανειακής φωσφοριοκαλιούχου λίπανσης. Για την κάλυψη ενός στρέµµατος
απαιτούνται 12-13 Kg σπόρου. Η χλωρή λίπανση κόβεται, ψιλοτεµαχίζεται µε
καταστροφέα ή ενσωµατώνεται µε φρέζα η οποία κινείται µε µεγάλη ταχύτητα και σε
µικρό βάθος για τη µείωση όσο το δυνατόν της καταστροφής των επιφανειακών
ριζιδίων.

Η κοπή γίνεται µε την εµφάνιση των πρώτων ανθέων των ψυχανθών και οπωσδήποτε
15 µέρες πριν την άνθιση των ελιών, γιατί θα πρέπει οι µικροοργανισµοί να αρχίσουν
να δουλεύουν στο έδαφος για την αφοµοίωση της χλωρής λίπανσης. Παράλληλα
γίνεται χορήγηση 2-3 Kg Ν/στρ. (νιτρικό λίπασµα), ώστε να αντισταθµίζεται η
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κατανάλωση Ν από την επαυξηµένη δραστηριότητα των µικροοργανισµών του
εδάφους. Η χλωρή λίπανση, εκτός του ότι εφοδιάζει το έδαφος µε οργανική ουσία, το
εµπλουτίζει επίσης µε θρεπτικά συστατικά, ιδίως όταν τα φυτά που χρησιµοποιούνται
για το σκοπό αυτό είναι ψυχανθή. Τα θρεπτικά αυτά συστατικά αποθηκεύονται µέσα
στη φυτική µάζα και δεν αποµακρύνονται µε τις εκπλύσεις. Αποδίδονται στο έδαφος
σταδιακά µε την αποσύνθεση της οργανικής ύλης και στη συνέχεια µέσω των ριζών
στο φυτό. Επίσης καλύπτει το έδαφος, βελτιώνοντας τη δοµή και περιορίζοντας τη
διάβρωση. Μειώνει την έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, αξιοποιεί το
βρόχινο νερό µε τη δηµιουργία φυτικής µάζας και συµβάλει στη χαλάρωση του
εδάφους, κυρίως του υπεδάφους. Με τη χλωρή λίπανση µπορεί να επιτευχθεί και
καταπολέµηση των ζιζανίων εξαιτίας του ανταγωνισµού και της στέρησης του φωτός
και µείωση της προσβολής από νηµατώδεις.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άζωτο (Ν)
Το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο για τη βλάστηση και την παραγωγή της ελιάς. Οι
ετήσιες ανάγκες της ελιάς σε άζωτο είναι 1.38 Kg/δέντρο. Η άριστη περιεκτικότητα
σε άζωτο των φύλλων ελιάς είναι από 1.6-1.8 % ξηρής ουσίας, ενώ εάν η
περιεκτικότητα αυτή είναι κάτω από 1.2 % παρατηρούνται συµπτώµατα τροφοπενίας.

Τα συµπτώµατα τροφοπενίας αζώτου στην ελιά είναι τα εξής:
1. γενική µείωση της βλάστησης
2. φύλλα µε ανοιχτό πράσινο χρώµα
3. µέγεθος φύλλων µικρότερο από το κανονικό
4. πρόωρη φυλλόπτωση
5. αυξηµένο ποσοστό ατελών ανθέων
6. µικρός αριθµός ανθέων ανά ταξιανθία

Στον Πίνακα 2 δίνονται τα χαρακτηριστικά των αζωτούχων λιπασµάτων που
χρησιµοποιούνται συνήθων στην καλλιέργεια της ελιάς.
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά αζωτούχων λιπασµάτων για την ελιά

Η αζωτούχος λίπανση στην ελιά γίνεται ως εξής: α) σε ξηρικά δένδρα µε βροχόπτωση
κάτω από τα 400 mm βροχής ετησίως χορηγούνται 400 gr N/δέντρο, β) σε ξερικά
δέντρα µε βροχόπτωση πάνω από 400 mm βροχής ετησίως χορηγούνται 150 g
N/δέντρο/100 mm βροχής, γ) στους αρδευόµενους ελαιώνες χορηγούνται από 1,3-3
Kg Ν/δέντρο. Το άζωτο ρίχνεται µε µορφή θειικής αµµωνίας το ∆εκέµβριο –
Ιανουάριο, ώστε να είναι διαθέσιµο κατά τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων
οφθαλµών, την ανάπτυξη των ανθικών µερών και την καρπόδεση που γίνονται από
Μάρτιο - Ιούνιο και µε µορφή νιτρικής αµµωνίας (µέρος της λίπανσης) την εαρινή
περίοδο. Άλλος τρόπος υπολογισµού της δόσης του Ν βασίζεται στη προσδοκώµενη
παραγωγή (σε τόνους/ στρέµµα) µε της τύπο:

Kg N / στρέµµα = [(προσδοκώµενη παραγωγή x 10) + 4] x 1.2
Η επιθυµητή τιµή της σχέσης N/P είναι 16.5-19, όταν είναι µεγαλύτερη παρατηρείται
τροφοπενία P, ενώ όταν είναι µικρότερη παρατηρείται τροφοπενία N. Όταν
χορηγείται φωσφορούχος και καλιούχος λίπανση τότε τα ελαιόδεντρα αντιδρούν σε
µεγαλύτερη αζωτούχο λίπανση.

Φώσφορος (P)
Οι ετήσιες ανάγκες της ελιάς σε φώσφορο είναι 0.39 Kg P2O5 /δέντρο. Η άριστη
περιεκτικότητα σε φώσφορο των φύλλων ελιάς είναι από 0.09-0.11 % ξηρής ουσίας,
ενώ εάν η περιεκτικότητα αυτή είναι κάτω από 0.07 % παρατηρούνται συµπτώµατα
τροφοπενίας.
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Τα συµπτώµατα τροφοπενίας φωσφόρου στην ελιά είναι τα εξής:
1. ακανόνιστη διάστικτη χλώρωση της περιφέρειας των φύλλων που αρχίζει από
την κορυφή και επεκτείνεται στη βάση του κατά µήκος των δύο πλευρών
2. νεκρώσεις στην κορυφή και στην περιφέρεια των φύλλων
3. βλαστοί βραχείς και λεπτοί
4. σοβαρός περιορισµός της βλάστησης

Όταν απαιτείται φωσφορική λίπανση στην ελιά χορηγείται ως υπερφωσφορικό
λίπασµα σε δόση του 1/3 του χορηγούµενου αζώτου δηλαδή από 0.5-0.6 Kg
P2O5/δέντρο/έτος. Σε περιπτώσεις τροφοπενίας χορηγούνται 12-16 Kg/δέντρο/έτος
του λιπάσµατος 0-20-0. Η εδαφική ζώνη άριστης απορρόφησης του φωσφόρου είναι
γύρω από τον κορµό και µέχρι την προβολή της κόµης και το άριστο βάθος
τοποθέτησης των φωσφορικών λιπασµάτων είναι τα 50 cm. Άλλος τρόπος
υπολογισµού της δόσης του φωσφόρου, µπορεί να είναι αυτός που βασίζεται στην
προσδοκώµενη παραγωγή (σε τόνους / στρέµµα) µε τον παρακάτω τύπο:
Kg P2O5 / στρέµµα = [προσδοκώµενη παραγωγή (τόνους / στρ) Х 4.6] Х 2
Ο χρόνος χορήγησης είναι φθινόπωρο – αρχές χειµώνα. Η χορήγηση φωσφορούχου
λίπανσης πρέπει να συνοδεύεται από χορήγηση επαρκούς ποσότητας αζώτου.
Η φωσφορούχος λίπανση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 -1/5 της αζωτούχου
λίπανσης. Όταν υπάρχει υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε P παρατηρείται µικρή
περιεκτικότητα σε K και Ca στα φύλλα. Επίσης όταν υπάρχει τροφοπενία P
παρατηρείται µειωµένη περιεκτικότητα των φύλλων σε Ca, Mg, Mn και αυξηµένη
περιεκτικότητα B.

Κάλιο (Κ)
Οι ετήσιες ανάγκες της ελιάς σε κάλιο είναι 1.43 Kg Κ2Ο/δέντρο. Η άριστη
περιεκτικότητα σε κάλιο των φύλλων ελιάς είναι από 0.7-0.9 % ξηρής ουσίας, ενώ
εάν η περιεκτικότητα αυτή είναι κάτω από 0.5 % παρατηρούνται συµπτώµατα
τροφοπενίας.
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Τα συµπτώµατα τροφοπενίας καλίου στην ελιά είναι τα εξής:
1. χλώρωση και ξήρανση της κορυφής των φύλλων που µπορεί να καλύψει το
1/3 – 2/3 του ελάσµατος
2. έντονη µικροφυλλία
3. περιορισµένη βλάστηση
4. απογύµνωση και αποξήρανση κλαδίσκων
5. πτώση παραγωγής

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι δε διακρίνεται εύκολα η τροφοπενία
καλίου από τις τροφοπενίες βορίου και φωσφόρου και από την τοξικότητα χλωρίου.

Για τη διόρθωση της τροφοπενίας καλίου γίνεται εφάπαξ εφαρµογή ισχυρής λίπανσης
µε 5-7 Kg K2O/δέντρο και στη συνέχεια εφαρµογή λίπανσης συντήρησης µε 1-1.5 Kg
K2O/δέντρο. Ανάλογα µε την περιεκτικότητα των φύλλων σε κάλιο γίνεται η εξής
λίπανση: α) για περιεκτικότητα µικρότερη από 0.3 % ξηρής ουσίας απαιτούνται 6-20
Kg K2SO4/δέντρο, β) για περιεκτικότητα 0.3-0.5 % ξηρής ουσίας απαιτούνται 4-10
Kg K2SO4/δέντρο και γ) για περιεκτικότητα 0.5-0.7 % ξηρής ουσίας απαιτείται
διπλάσια ποσότητα από το χορηγούµενο άζωτο.
Άλλος τρόπος υπολογισµού της δόσης του καλίου, µπορεί να είναι αυτός που
βασίζεται στην προσδοκώµενη παραγωγή (σε τόνους / στρέµµα) µε τον παρακάτω
τύπο:
Kg Κ2O / στρέµµα = [προσδοκώµενη παραγωγή (τόνους/ στρ) Х 12] Х 1.6
Η καλιούχος λίπανση χορηγείται το φθινόπωρο µε ενσωµάτωση.

Όταν υπάρχει τροφοπενία Κ παρατηρείται αυξηµένη περιεκτικότητα Ca και Mg στα
φύλλα. Η καλιούχος λίπανση συνοδεύεται πάντοτε από χορήγηση µικρής ποσότητας
βορίου.

Ασβέστιο (Ca)
Το ασβέστιο είναι απαραίτητο στην ανάπτυξη της ελιάς. Οι ετήσιες ανάγκες της ελιάς
σε ασβέστιο είναι 0.90 Kg CaΟ/δέντρο. Η άριστη περιεκτικότητα σε ασβέστιο των
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φύλλων ελιάς είναι από 1-2.5 % ξηρής ουσίας, ενώ εάν η περιεκτικότητα αυτή είναι
κάτω από 0.5 % παρατηρούνται συµπτώµατα τροφοπενίας.

Τα συµπτώµατα τροφοπενίας ασβεστίου στην ελιά είναι τα εξής:
1. χλώρωση της κορυφής του ελάσµατος και λεύκανση των νεύρων στην
περιοχή χλώρωσης
2. ροπαλοµορφία του ελάσµατος (διαπλάτυνση των φύλλων)
3. κυµατοειδής επιφάνεια καρπών
Τα συµπτώµατα της έλλειψης ασβεστίου µπορούν εύκολα να αποκατασταθούν µε την
εφαρµογή στο έδαφος οξειδίου του ασβεστίου ή και λειοτριβηµένου ασβεστόλιθου
(µαρµαρόσκονη) 5-10 Kg/δέντρο. Ο χρόνος χορήγησης είναι νωρίς το φθινόπωρο µε
ενσωµάτωση.

Μαγνήσιο (Mg)
Η έλλειψη µαγνησίου είναι σπάνια. Η άριστη περιεκτικότητα σε µαγνήσιο των
φύλλων ελιάς είναι από 0.1-0.3 % ξηρής ουσίας, ενώ εάν η περιεκτικότητα αυτή είναι
κάτω από 0.07 % παρατηρούνται συµπτώµατα τροφοπενίας. Η εµφάνιση τροφοπενίας
µαγνησίου είναι σπάνια στην Ελλάδα.

Τα συµπτώµατα τροφοπενίας µαγνησίου στην ελιά είναι τα εξής:
1. χλώρωση που αρχίζει από την κορυφή ή τα πλάγια του ελάσµατος και
προοδευτικά καταλαµβάνει ολόκληρη την επιφάνεια του
2. περιορισµένη βλάστηση
3. έντονη φυλλόπτωση

Η διόρθωση της έλλειψης µαγνησίου µπορεί να γίνει εύκολα µε την προσθήκη στο
έδαφος 2 Kg MgSO4 7Η2Ο/δέντρο το φθινόπωρο και πριν τις χειµερινές βροχές ή µε
ψεκασµό των δέντρων µε διάλυµα MgSO4 7Η2Ο 2% ή Mg(NO3)2 1%. Η υψηλή
περιεκτικότητα σε µαγνήσιο οδηγεί σε τροφοπενία καλίου και αντίθετα η υψηλή
περιεκτικότητα σε κάλιο οδηγεί σε τροφοπενία µαγνησίου.

Η χορήγηση λιπασµάτων µαγνησίου γίνεται µε ενσωµάτωση σε µεγάλο βάθος.
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Βόριο (B)
Το βόριο είναι ένα από τα σηµαντικότερα θρεπτικά στοιχεία για την ελιά. Η άριστη
περιεκτικότητα σε βόριο των φύλλων ελιάς είναι από 19-33 ppm, ενώ εάν η
περιεκτικότητα αυτή είναι κάτω από 7 ppm παρατηρούνται συµπτώµατα
τροφοπενίας. Όταν η περιεκτικότητα των φύλλων είναι πάνω από 200 ppm
παρατηρούνται συµπτώµατα τοξικότητας.

Τα συµπτώµατα τροφοπενίας βορίου στην ελιά είναι τα εξής:
1. χλώρωση του κορυφαίου τµήµατος των φύλλων
2. ύπαρξη πολλών ξηρών κλαδίσκων (µορφή σκούπας)
3. ροπαλοµορφία του ελάσµατος (διαπλάτυνση των φύλλων)
4. νέκρωση του ακραίου οφθαλµού και η έκπτυξη πλάγιων οφθαλµών
5. µείωση διαφοροποίησης ανθοφόρων οφθαλµών
6. καρπόπτωση
7. παραµόρφωση καρπών (πρόσωπο πιθήκου)

Η διόρθωση της τροφοπενίας βορίου είναι σχετικά εύκολη µε την προσθήκη στο
έδαφος 300-500 gr βόρακα/δέντρο µέτριου µεγέθους (µπορεί να αυξηθεί µέχρι ένα
κιλό) µε διασπορά κάτω από την κόµη. Η διόρθωση της τροφοπενίας αυτής είναι
δυνατή επίσης µε ψεκασµό του φυλλώµατος µε διάλυµα βόρακα (6-8 0/00).
Σηµειώνεται ότι τροφοπενία σιδήρου και ψευδαργύρου δεν έχει παρατηρηθεί στην
ελιά, ενώ τροφοπενία θείου (συµπτώµατα τοξικότητας είναι συνηθέστερα
διάσπαρτες

κόκκινες

κηλίδες στα φύλλα, περιφεριακή χλώρωση φύλλων,

φυλλόπτωση, ανθόπτωση και καρπόπτωση) και µαγγανίου είναι σπάνιες.

9. ΦΥΛΛΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ
Φυλλοδιαγνωστική είναι η µέθοδος προσδιορισµού των διαφόρων θρεπτικών
στοιχείων ενός φυτού, η οποία βασίζεται στην χηµική ανάλυση κυρίως των φύλλων
του. Αυτό ισχύει γιατί:
– Το φύλλο είναι το κύριο µεταβολικό όργανο του ελαιόδεντρου
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– Όλες οι χηµικές µεταβολές από την εφαρµογή της λιπάνσεως φαίνονται στη
χηµική σύσταση του φύλλου
– Η περιεκτικότητα των φύλλων σε µακροστοιχεία και µικροστοιχεία κατά τις
διάφορες φάσεις βλαστήσεως του ελαιόδεντρου επηρεάζει την παραγωγή αυτού

Η πρακτική σηµασία της φυλλοδιαγνωστικής έγκειται στον προσδιορισµό της
περιεκτικότητας των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων στα φύλλα, σε συγκεκριµένες
φάσεις του βλαστικού κύκλου του ελαιόδεντρου, που θεωρούνται πιο κατάλληλες για
το σκοπό αυτό και στην αξιολόγηση των αναλυτικών αποτελεσµάτων των µάκρο- και
µικροστοιχείων.

Οι απόλυτες τιµές θρεπτικών στοιχείων σε φύλλα ελιάς χρησιµεύουν ως οδηγός για
τη διάγνωση της θρεπτικής κατάστασης των ελαιόδεντρων (Beutel et al., 1978). Οι
παρακάτω τιµές αναφέρονται σε φύλλα καλώς αναπτυγµένα που έχουν συλλεχθεί από
το ενδιάµεσο τµήµα ενός βλαστού ελιάς κατά το µήνα Ιούλιο (Πίνακας 3).

Πινακας 3. Τιµές θρεπτικών στοιχείων µετά από χηµική ανάλυση φύλλων για τη
διάγνωση της θρεπτικής κατάστασης της ελιάς:

Στοιχείο

Επιθυµητό επίπεδο

N:

1,5 - 2,0%

P:

0,1 - 0,3%,

Κ:

> 0,8%

Ca:

> 1,0%,

Mg:

> 0,1%,

(<1,4% τροφοπενία),

(<0,4% τροφοπενία), (0,4- 0,8% χαµηλή θρέψη)

Na:

> 0,2% περίσσεια,

Cl:

> 0,5% περίσσεια,

Β:

19-150 ppm

Cu:

> 4 ppm,

Mn:

> 20 ppm

(< 1,4 ppm τροφοπενία) (>185 ppm περίσσεια)

Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης των διαφόρων στοιχείων στα φύλλα των
δένδρων είναι ο πιο αντικειµενικός τρόπος για να εντοπίσουµε τα προβλήµατα
θρέψης που υπάρχουν σε έναν ελαιώνα. Στη συνεχεία, λαµβάνοντας υπόψη τις
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υπόλοιπες πληροφορίες που έχουµε συλλέξει (όπως διάφορες καλλιεργητικές
πληροφορίες, αναλύσεις εδάφους, κλίµα της περιοχής), προσπαθούµε να εντοπίσουµε
τους λόγους που οδήγησαν στα προβλήµατα θρέψης (µη σωστή λίπανση όσον αφορά
τον χρόνο εφαρµογής την ποσότητα ή/και τον τύπο των λιπασµάτων, γονιµότητα και
τύπος εδάφους, προβλήµατα ασθενειών, κλπ.).
Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να προτείνουµε τις ενδεικνυόµενες τροποποιήσεις
στο πρόγραµµα της λίπανσης που ακολουθήθηκε τα προηγούµενα χρόνια και πιθανές
ενέργειες που θα βελτιώσουν την πρόσληψη των στοιχείων από τα φυτά. Τα επίπεδα
αναφοράς µε βάση τα οποία συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των
φύλλων και εντοπίζουµε τα προβλήµατα θρέψης του ελαιώνα, εµφανίζονται στον
Πίνακα 4.
Οι τιµές αυτές έχουν προκύψει, µεταξύ άλλων, και από τα αποτελέσµατα της έρευνας
που πραγµατοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων
(Μετζιδάκης, Ι., 2006) και είναι αντιπροσωπευτικές για την ελαιοκαλλιέργεια στην
περιοχή της Κρήτης. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι αφορούν δείγµατα φύλλων που
λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου (φύλλα ηλικίας 5-6 µηνών).
Πίνακας 4. Επίπεδα αναφοράς για τα διάφορα θρεπτικά στοιχεία στα φύλλα της
ελιάς (περίοδος δειγµατοληψίας Οκτώβριος-Νοέµβριος – φύλλα ηλικίας περίπου 5-6
µηνών).
Θρεπτικό
στοιχείο

Έλλειψη

Χαµηλή

Βέλτιστη

Υψηλή

συγκέντρωση

συγκέντρωση

συγκέντρωση

Περίσσεια

N (%)

<1.2

1.2-1.6

1.6-1.8

1.8-2.2

>2.2

P (%)

<0.07

0.07-0.10

0.10-0.13

0.13-0.15

>0.15

K (%)

<0.5

0.5-0.8

0.8-1.1

1.1-1.3

>1.3

Ca (%)

<0.5

0.5-1.0

1.0-2.5

>2.5

Mg (%)

<0.07

0.07-0.10

0.10-0.30

>0.30

B (ppm)

<15

15-20

20-50

50-150

Fe (ppm)

20-50

50-150

150-500

Zn (ppm)

5-10

10-30

>30

Οκτ-20

20-60

60-150

<5

5-20

>20

Mn (ppm)
Cu (ppm)

<10
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>150

>150

Επιλογή φύλλων για ανάλυση:
Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
– Η επιλογή του κλάδου δεν έχει σηµασία
– Να αποφεύγονται ανώριµα ή κατεστραµµένα φύλλα
– Να προτιµούνται φύλλα που βρίσκονται στις ενδιάµεσες θέσεις ενός κλάδου
– Τα επιλεγόµενα φύλλα να ταξινοµούνται σε ηλικία γιατί τα πιο νεαρά είναι
πλουσιότερα σε θρεπτικά στοιχεία

Εποχή συλλογής των φύλλων:
Η περιεκτικότητα των φύλλων της ελιάς σε N, P, και K (πιθανόν δε και σε Zn και Cu)
µειώνεται µε την αύξηση της ηλικίας τους ενώ αυτή του Ca, Mg, S, Fe και Mn
αυξάνει.
Από τη µεταβολή της περιεκτικότητας του N στα φύλλα της ελιάς συµπεραίνουµε:
– ∆εν παρατηρούνται µεταβολές κατά την άνθηση, εποµένως αυτή η περίοδος
είναι ακατάλληλη για δειγµατοληψία φύλλων
– Η

σκλήρυνση

του

ενδοκαρπίου

αποτελεί

το

καταλληλότερο

στάδιο

δειγµατοληψίας
– Η ληθαργική περίοδος: η πιο κατάλληλη για δειγµατοληψία (σταθερότητα
τιµών N, P, K, Ca, Mg)
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Σχ. 1. Τροφοπενίες ελιάς
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10.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Λίπανση ελιάς σε νεαρά δένδρα* (µονάδες/έτος/ελαιόδεντρο)

Ελαιόδεντρα 1-3 ετών
Ελαιόδεντρα από 4 ετών
έως το στάδιο παραγωγής

Άζωτο
(Ν)
0,1 – 0,3

Φώσφορος
(P2Ο5)
0,1 – 0,3

Κάλιο
(Κ2Ο)
0,1 – 0,2

0,3 – 0,5

0,3 – 0,4

0,2 – 0,4

Λίπανση ελιάς στο στάδιο παραγωγής (µονάδες/έτος/ ελαιόδεντρο)

Εποχή

Φθινόπωρο

Τέλος
Χειµώνα

Θρεπτικά
Στοιχεία

Ξερικά Ελαιόδεντρα µε
µέση παραγωγή σε Kg

Ποτιστικά µε
µέση παραγωγή
άνω των 50 Kg

κοπριά*

µέχρι 15
30 - 40

15-30
40 - 60

30-50
60 - 80

Ν

0,1

0,1

0,1

0,1

P2Ο5

0,4

0,6

0,8

1,0

Κ2Ο

0,4

0,6

0,6

1,0

Ν

0,4

0,5

0,7

0,7

80 – 100

Προσθήκη Αζώτου στο Κρόκιασµα

0,1

Προσθήκη Αζώτου στην Καρπόδεση

0,1

Προσθήκη Αζώτου στη Σκλήρυνση Κουκουτσιού

0,1

Πηγή Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας-∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
(2000)
* Η κοπριά προστίθεται κάθε 2 ή 3 χρόνια
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11. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Φωτ. 1. Τροφοπενία φωσφόρου στην ελιά

Φωτ. 2. Τροφοπενία καλίου στην ελιά
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Φωτ. 3. Τροφοπενία καλίου στην ελιά

Φωτ. 4 Τροφοπενία καλίου στην ελιά

41

Φωτ. 5 Τροφοπενία µαγνησίου στην ελιά

Φωτ. 6 Τροφοπενία βορίου στην ελιά
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Φωτ. 7 Τροφοπενία βορίου στην ελιά

Φωτ. 8 Τροφοπενία βορίου στην ελιά
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