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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

1) Γενικά για τη λίπανση και τα βασικά θρεπτικά στοιχεία της ελιάς   Σελ. 3 

2) Εφαρμογή της λίπανσης στον ελαιώνα       Σελ. 4 

3) Τεχνική της δειγματοληψίας των φύλλων για φυλλοδιαγνωστική εξέταση  

στην ελιά           Σελ. 4 

4) Τεχνική της δειγματοληψίας εδάφους       Σελ. 5 

5) Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών     Σελ. 6 

6) Μέθοδοι εφαρμογής της λίπανσης       Σελ. 8 

7) Τροφοπενίες στην ελιά         Σελ. 9 

 

 

 

Στην εκπαιδευτική ενότητα για τη λίπανση της καλλιέργεια της ελιάς τα θέματα που θα 

αναπτυχθούν είναι:  

 

 

 

 Σκοπός της εφαρμογής της λίπανσης 

 

 Σημασία της φυλλοδιαγνωστικής και των αναλύσεων εδάφους στην ορθολογική λίπανση του 

ελαιώνα 

 

 Περιγραφή της διαδικασίας των δειγματοληπτικών μεθόδων εδάφους και φύλλων 

 

 Ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων  

 

 Αναφορά στους τρόπους εφαρμογής της λίπανσης 

 

 Αναφορά στις πιο συχνές τροφοπενίες που παρατηρούνται στην ελιά    
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Σκοπός της δράσης της εκπαίδευσης είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας γύρω από 

την ορθολογική λίπανση στον ελαιώνα μέσω της δειγματοληψίας εδάφους και φύλλων και της σωστής 

συμβουλευτικής των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. Επίσης, μέσα από τη δράση της εκπαίδευσης 

επιδιώκεται να διαδοθεί η γνώση γύρω από την αναγνώριση των κυριότερων τροφοπενιών στην ελιά 

βοηθώντας τον παραγωγό να αναγνωρίσει εγκαίρως τυχόν συμπτώματα στον ελαιώνα του. 

 

Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με πρακτικές οι οποίες αφενός αυξάνουν 

την παραγωγικότητα και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της ελαιοκαλλιέργειας στο 

περιβάλλον.
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

H λίπανση της ελιάς αποτελεί μια από τις βασικότερες καλλιεργητικές φροντίδες αφού κάθε χρόνο, 

με τη συγκομιδή των καρπών ο ελαιώνας χάνει σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων από το 

έδαφος. Αν και η ελιά μπορεί να αναπτυχθεί και να επιζήσει σε πολύ φτωχά, ξηρά και άγονα εδάφη για 

να είναι αποδοτική και συμφέρουσα η καλλιέργεια της, τα θρεπτικά στοιχεία αυτά πρέπει να 

αναπληρώνονται. Τα βασικότερα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη θρέψη της ελιάς είναι τα εξής: 

Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο, Ασβέστιο, Θείο, Βόριο, Μαγνήσιο. 

I. Άζωτο (N) 

Η ελιά αντιδρά πάρα πολύ στην προσθήκη αζωτούχων λιπασμάτων ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται 

με άρδευση. Η αζωτούχος λίπανση επηρεάζει άμεσα τη ανάπτυξη της βλάστησης, αυξάνει την 

καρπόδεση και μειώνει την παρενιαυτοφορία. Επειδή το Άζωτο είναι ευκίνητο και ευδιάλυτο στοιχείο, 

επιβάλλεται να εφαρμόζεται κάθε χρόνο, αλλά όχι σε υπερβολικές ποσότητες γιατί τότε το δέντρο 

οδηγείται σε βλαστομανία με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η καρποφορία και να παρατηρείται το 

φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας ή να παρουσιάζεται μικροκαρπία. 

II. Φώσφορος (P) 

Ο Φωσφόρος δε χρειάζεται να προστίθεται σε μεγάλες ποσότητες στους ελαιώνες, ωστόσο 

βοηθάει στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, στη σποροπαραγωγή και στην δημιουργία ξύλου 

(ανθεκτικός κορμός στο δέντρο). H φωσφορική λίπανση συντήρησης, συνιστάται να γίνεται με 

ποσότητα λιπάσματος που δε θα υπερβαίνεται το 1/3–1/5 του χορηγούμενου Αζώτου. 

III. Κάλιο (K) 

Το Κάλιο αποτελεί το δεύτερο βασικό στοιχείο μετά το Άζωτο, το οποίο πρέπει να προστίθεται 

στο έδαφος ετησίως σε σημαντικές ποσότητες. Το Κάλιο στην ελιά αυξάνει την ελαιοπεριεκτικότητα και 

καθιστά το φυτό πιο ανθεκτικό στις ασθένειες, στο κρύο, αλλά και στην ξηρασία. 

IV. Βόριο (B) & Μαγνήσιο (Mg) 

Εκτός από τα βασικά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, και το φυτό τα χρειάζεται σε μεγάλες 

ποσότητες, χρειάζονται και κάποια άλλα τα οποία χρειάζονται μεν σε μικρές ποσότητες, είναι δε 

απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη του φυτού. Τα πιο σημαντικά για την ελιά είναι το Βόριο (B) και το 

Μαγνήσιο (Mg).  
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Το Βόριο συμβάλλει στην άνθιση και στην καρπόδεση. Έλλειψη Βορίου παρατηρείται τόσο σε 

νεαρά, όσο και σε αιωνόβια δέντρα. Μεγάλη έλλειψη από το στοιχείο αυτό μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα ακόμη και την πλήρη ακαρπία. Η έλλειψη Βορίου προκαλεί νέκρωση της ακραίας κορυφής 

προκαλώντας την ανάπτυξη πλαγίων οφθαλμών και δημιουργείται το φαινόμενο «σκούπα της 

μάγισσας» στο δέντρο. Επομένως, η μεγάλη έλλειψη Βορίου μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ξήρανση 

μικρών ή και μεγαλύτερων κλάδων. 

Το Μαγνήσιο αποτελεί συστατικό της χλωροφύλλης, και επομένως βοηθά στη φωτοσύνθεση της 

ελιάς. Επίσης, είναι ουσιώδες για τον σχηματισμό ελαίων και λιπών. 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ 

Για να είναι βιώσιμη η καλλιέργεια της ελιάς, ο ελαιοκαλλιεργητής θα πρέπει να εφαρμόζει το 

λίπασμα με ορθολογικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόζει τη λίπανση διασφαλίζοντας 

την μέγιστη δυνατή απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τα ελαιόδενδρα και προσθέτοντας στο 

έδαφος ότι ακριβώς χρειάζεται το φυτό, περιορίζοντας τις απώλειες των θρεπτικών στο περιβάλλον (με 

εξάτμιση, απορροή ή έκλπυση των λιπασμάτων).  

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος είναι να 

πραγματοποιούνται αναλύσεις εδάφους και φύλλων και να ακολουθούνται συμβουλευτικές οδηγίες 

για την ορθολογική λίπανση των φυτών. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ 

Η δειγματοληψία των φύλλων χρειάζεται να γίνεται στον ελαιώνα τη χρονιά που πρόκειται να 

εφαρμοστεί η λίπανση και τα δείγματα συλλέγονται τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο. Τα φύλλα πρέπει 

να είναι από τη νέα βλάστηση της άνοιξης, δηλαδή ηλικίας 5-7 μηνών. Τα φύλλα συλλέγονται 

επιλέγοντας δύο αντίθετα φύλλα από το μέσο της βλάστησης του τρέχοντος έτους από 5 βλαστούς που 

βρίσκονται ομοιόμορφα κατανεμημένοι γύρω από την κόμη του δέντρου. 
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Από κάθε δέντρο συλλέγονται 10 φύλλα υγιή και ακέραια και από κάθε ελαιώνα παίρνουμε φύλλα 

από 20 δέντρα αντιπροσωπευτικά. Έπειτα, το δείγμα από κάθε ελαιώνα, συσκευάζεται και φυλάσσεται 

σε ψυγείο μέχρι να οδηγηθεί στο εργαστήριο προς ανάλυση. Σημειώνεται ότι το κάθε δείγμα φέρει 

ετικέτα στην οποία αναγράφονται: η τοποθεσία του αγρού, το όνομα του παραγωγού, η ημερομηνία 

δειγματοληψίας και αν ο ελαιώνας αρδεύεται ή όχι. 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Η δειγματοληψία εδάφους στον ελαιώνα συνιστάται να γίνεται τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο. 

Το δείγμα χώματος θα πρέπει να λαμβάνεται σε βάθος 20-30 cm (στη ζώνη αυτή βρίσκεται και το 

ριζικό σύστημα του δέντρου) και σε ελαιώνες που δεν έχει γίνει εφαρμογή της λίπανσης.  

           

Το δείγμα λαμβάνεται με δειγματολήπτη 

από 5-10 σημεία ανάλογα το μέγεθος του 

ελαιώνα. Τα σημεία απ’ όπου θα ληφθεί το 

δείγμα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένα σε ολόκληρο των ελαιώνα. 

Συνήθως ακολουθείται μια ζιγκ-ζαγκ πορεία 

κατά μήκος του ελαιώνα. Χρειάζεται προσοχή 

όμως όταν ο ελαιώνας δεν έχει ομοιόμορφο 

έδαφος σε όλη του την έκταση θα πρέπει για 

κάθε τύπο εδάφους να λαμβάνεται ξεχωριστό δείγμα. Το δείγμα εδάφους θα πρέπει να λαμβάνεται 

από την προβολή της κόμης του δέντρου (εκεί που προσθέτουμε το λίπασμα και από εκεί που το 

απορροφούν οι ρίζες της ελιάς). 
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Μετά τη δειγματοληψία του εδάφους, το χώμα που έχει ληφθεί απ’ όλα τα σημεία αναμιγνύεται 

ομοιόμορφα και τοποθετείται σε καθαρό πλαστικό δείγμα βάρους ενός κιλού περίπου. Σε κάθε δείγμα 

όπως και στη φυλλοδιαγνωστική υπάρχει ετικέτα που αναγράφει την τοποθεσία του αγρού, το όνομα 

του παραγωγού, την ημερομηνία δειγματοληψίας και αν ο ελαιώνας αρδεύεται ή όχι. 

Έπειτα, το δείγμα στέλνεται στο εργαστήριο και μετά από σχετική προεργασία (στέγνωμα, 

κοσκίνισμα), θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω βασικοί προσδιορισμοί: α) Μηχανική ανάλυση-

Τύπος εδάφους (ποσοστό άμμου, ιλύος και αργίλου), β) pH, γ) περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, δ) 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα και ε) Περιεκτικότητα σε μάκρο- (Ν, Ρ, Κ) και ιχνο- (Β, Fe, Zn, Mg) στοιχεία 

απαραίτητα για την ελιά. 

 

5. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ 

Μετά το τέλος της ανάλυσης (εδάφους ή φύλλων), το εργαστήριο αποστέλλει τα αποτελέσματα 

στον παραγωγό και στο έντυπο της ανάλυσης αναφέρονται οι τιμές των παραμέτρων που 

προσδιορίστηκαν καθώς επίσης και τα όρια των φυσιολογικών τιμών για την καλλιέργεια. Συνήθως τα 

περισσότερα εργαστήρια στην Ελλάδα αποστέλλουν και γενικές οδηγίες-συμβουλές για τη λίπανση που 

συνιστάται να εφαρμοστεί.  

Ο επιβλέπων γεωπόνος της καλλιέργειας με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων (εδάφους, 

φύλλων ή συνδυασμό και των 2), και λαμβάνοντας υπόψη και τις καιρικές συνθήκες της περιοχής, 

μελετά και συντάσσει ακριβείς οδηγίες για τον ελαιοκαλλιεργητή, όπου προσδιορίζεται η μέθοδος 

λίπανσης, η ακριβής ποσότητα λιπάσματος (kg λιπάσματος / δέντρο) που θα πρέπει να εφαρμοστεί 

καθώς και ο τύπος του (Ν-Ρ-Κ, κλπ), και, τέλος, ο χρόνος που θα πρέπει να εφαρμοσθεί το εκάστοτε 
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λίπασμα. Σημειώνεται ότι μια ανάλυση εδάφους ισχύει για 3-4 έτη διότι η κατάσταση του εδάφους 

μεταβάλλεται πολύ αργά, ενώ η φυλλοδιαγνωστική θα πρέπει να γίνεται τη χρονιά που πρόκειται 

να προστεθούν λιπάσματα στον ελαιώνα.  

 

Στην εικόνα παρακάτω φαίνεται ο τυπικός τρόπος έκδοσης των αποτελεσμάτων μιας ανάλυσης 

εδάφους. 
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6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

Η λίπανση σε έναν ελαιώνα μπορεί να εφαρμοστεί με μια από τις παρακάτω μεθόδους: 

 α) Βασική λίπανση (με διασκορπισμό) 

Η βασική λίπανση στην ελιά εφαρμόζεται προκείμενου να παρέχουμε στα φυτά θρεπτικά στοιχεία 

πριν από την έναρξη σχηματισμού νέας βλάστησης (Φεβρουάριο - Μάρτιο) όπου τότε οι ανάγκες για 

θρέψη είναι μεγαλύτερες.  

Τα θρεπτικά στοιχεία που προστίθενται στο έδαφος κατά την εφαρμογή βασικής λίπανσης είναι 

κατά κανόνα το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και το βόριο το οποίο αργεί να απορροφηθεί από την 

ελιά. Η προσθήκη άλλων ιχνοστοιχείων αυτή τη χρονική στιγμή είναι αναγκαία µόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις. 

β) Διαφυλλικά (με ψεκασμό)  

Με την διαφυλλική εφαρμογή λιπασμάτων τα θρεπτικά συστατικά ψεκάζονται στα φύλλα των 

φυτών, αφού πρώτα διαλυθούν σε νερό. Η διαφυλλική λίπανση συνήθως γίνεται για την άμεση 

αντιμετώπιση τροφοπενιών (ιχνοστοιχείων) ή για την κάλυψη των αναγκών των φυτών σε στάδια που 

έχουν αυξημένες ανάγκες, αφού το φυτό αφομοιώνει αμέσως τα θρεπτικά στοιχεία. Τα διαφυλλικά 

λιπάσματα περιέχουν τα θρεπτικά στοιχεία σε αφομοιώσιμη μορφή και παραλαμβάνονται άμεσα από 

τα δέντρα. Επιπλέον, με τη διαφυλλική λίπανση γίνεται η παροχή θρεπτικών στοιχείων στα δέντρα σε 

περιπτώσεις που οι συνθήκες που επικρατούν στο έδαφος δεν ευνοούν την απορρόφησή των 

θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες. 

Ωστόσο κατά την διαφυλλική εφαρμογή λιπασμάτων θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην 

προκληθούν εγκαύματα σε φύλλα και καρπούς. Γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να τηρούμε τις οδηγίες 

χρήσεως, να μην ψεκάζουμε με θερμοκρασίες άνω των 27 0C, να επιδιώκουμε όσο το δυνατόν 

μικρότερες σταγόνες με τον ψεκασμό και να μην υπερβαίνουμε τις συνιστώμενες δόσεις. 

γ) Υδρολίπανση (κατά την άρδευση) 

Με την υδρολίπανση, το λίπασμα διαλύεται στο αρδευτικό νερό του ελαιώνα και παρέχεται στα 

δέντρα κατά την άρδευση τους. Η υδρολίπανση πλεονεκτεί στο γεγονός ότι γίνεται καλύτερη 

αξιοποίηση των λιπασμάτων, καθώς η εφαρμογή γίνεται απευθείας στην περιοχή δραστηριότητας των 

ριζών. Επίσης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ομοιομορφία σε σχέση με το διασκορπισμό των κοκκωδών 

λιπασμάτων. Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα εφαρμόζονται σε μικρότερες ποσότητες σε σχέση με τα 
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σύνθετα και συνήθως είναι σε νιτρική μορφή, ώστε να είναι ευδιάλυτα και να απορροφώνται εύκολα 

από τα φυτά.  

δ) Χλωρή λίπανση 

Με τον όρο χλωρή λίπανση 

εννοούμε τη σπορά στον αγρό 

ενός η συνδυασμού φυτών της 

οικογένειας των ψυχανθών 

(βίκος, μπιζέλι, κουκί, κλπ), με 

σκοπό την αύξηση της 

συγκέντρωσης αζώτου και 

χούμου στο έδαφος. Οι ρίζες των 

ψυχανθών παρέχουν στο έδαφος 

τεράστιες ποσότητες αζώτου ανά στρέμμα, αφού τα ωφέλημα βακτήρια ζουν μέσα στις ρίζες των 

ψυχανθών, μετατρέποντας το ατμοσφαιρικό άζωτο σε οργανικό. Προϋπόθεση για να το 

απελευθερώσουν στο έδαφος,  είναι ότι πρέπει να αποσυντεθούν οι ρίζες. Κατά τη χλωρή λίπανση 

επίσης, προστατεύεται το έδαφος από τη διάβρωση (λόγω της εδαφοκάλυψης με τα ψυχανθή), 

αυξάνεται η γονιμότητα του εδάφους και αντιμετωπίζονται κάποια ανεπιθύμητα ζιζάνια (τα φυτά 

χλωρής λίπανσης ΄΄πνίγουν΄΄ κάποια αγριόχορτα).  

 Η σπορά συνήθως πραγματοποιείται τέλος φθινόπωρου/αρχές χειμώνα και έπειτα υπάρχουν οι 

παρακάτω τρόποι διαχείρισης:  α) ενσωμάτωσή τους στο έδαφος όταν έχει ανθίσει το μεγαλύτερο 

μέρος των φυτών, β) επιφανειακή κοπή τους και παραμονή τους στην επιφάνεια του εδάφους και γ) ως 

ζωοτροφή μέσω της κοπής τους ως σανό ή μέσω βόσκησης. 

 

7. ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ 

Με τον όρο τροφοπενία, εννοούμε την έλλειψη ενός ή περισσότερων θρεπτικών στοιχείων σε ένα 

φυτό, η οποία προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και παραγωγικότητα του. Συνήθως όταν 

υπάρχει τροφοπενία κάποιου θρεπτικού στοιχείου στην ελιά, ανάλογα το στοιχείο που λείπει, 

εκδηλώνεται στο δέντρο με διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα να γίνεται εύκολα αντιληπτή η 

απουσία του από ένα έμπειρο μάτι, όταν δεν υπάρχει κάποια ανάλυση φύλλων στα χέρια μας. 

Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί κάποιες τροφοπενίες μπορεί να έχουν παρόμοια συμπτώματα και να 

οδηγηθούμε σε λάθος διάγνωση κ επομένως αντιμετώπιση. Άλλοτε, οι τροφοπενίες μπορεί να 

συγχέονται με κάποιες μυκητολογικές προσβολές. 
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Οι πιο συχνές και χαρακτηριστικές τροφοπενίες που συναντώνται στην ελιά αναφέρονται 

παρακάτω: 

 

1. Έλλειψη Καλίου 

Έλλειψη Καλίου στην ελιά, παρατηρείται αρκετά 

συχνά σε αμμώδη, οργανικά εδάφη ή όξινα εδάφη. Η 

τροφοπενία καλίου αντιπροσωπεύει περίπου το 62% των 

τροφοπενιών στην καλλιέργεια της ελιάς. Η έλλειψη 

Καλίου εμφανίζεται ως ελαφρύ κιτρίνισμα στα φύλλα, 

ενώ σε περίπτωση έντονης τροφοπενίας παρατηρούνται 

νεκρώσεις της κορυφής των φύλλων. 

 

  

 

2. Έλλειψη Μαγνησίου 

Όταν υπάρχει έλλειψη Μαγνησίου στην ελιά 

αναστέλλεται η σύνθεση της χλωροφύλλης. Το 

γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δέντρα τα 

οποία έχουν τροφοπενία Μαγνησίου να 

εμφανίζουν χλώρωση στα κατώτερα φύλλα τους με 

αποτέλεσμα την πρώιμη φυλλόπτωσή τους. Επίσης 

, λόγω αναστολής της φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας παρεμποδίζεται η αύξηση των 

βλαστών του δέντρου. 

3. Έλλειψη Βορίου 

Η έλλειψη Βορίου στην ελιά, επιφέρει νέκρωση της ακραίας κορυφής 

προκαλώντας την ανάπτυξη πλαγίων οφθαλμών, με αποτέλεσμα να 

παράγεται η λεγόμενη σκούπα της μάγισσας. Τα φύλλα στις άκρες των 

βλαστών εμφανίζονται μαραμένα κιτρινωπά, με αποτέλεσμα να πέφτουν 

και να μένουν γυμνά τα κλαδιά, νεκρώνοντας τα. 

 


