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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 

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 

 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΣΕ 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
 

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 και περιεκτικότητα σε διαθέσιµα θρεπτικά 

στοιχεία  

Για κάθε ελαιώνα, πρέπει να γίνεται ανάλυση εδάφους τουλάχιστον µια φορά ανά τρία ως 

πέντε το πολύ χρόνια.  

Β. Αναλύσεις φύλλων µε την µέθοδο της φυλλοδιαγνωστικής  

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.  

Το κάθε δείγµα αποτελείται από 80 -120 φύλλα και συλλέγεται από δένδρα  

από όλη την έκταση του αγροτεμαχίου.   

Γ. Χαρακτηριστικά του ελαιώνα, όπως η ηλικία, το µέγεθος και η γενική κατάσταση  

των ελαιοδέντρων. 

Δ. Άρδευση ή όχι του ελαιώνα. 

   

 

3. 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. μειωμένη βλάστηση   

2. τα φύλλα έχουν ανοιχτό πράσινο χρώμα  

3. μικροφυλλία  

4. φυλλόπτωση  

 

Η αζωτούχος λίπανση στην ελιά γίνεται ως εξής:  



 
 

 

α) σε ξηρικά δένδρα µε ύψος βροχής κάτω από τα 400 mm βροχής ετησίως χορηγούνται 400 

gr N/δέντρο, 

 β) σε ξηρικά δέντρα µε ύψος βροχής 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 δίδεται 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 την άνοιξη 

 

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.   

 

Τα συµπτώµατα τροφοπενίας φωσφόρου στην ελιά είναι τα εξής:  

 

1. χλώρωση της περιφέρειας των φύλλων  

2. νεκρώσεις στην κορυφή και στην περιφέρεια των φύλλων  

3. λεπτοί και μικροί σε μέγεθος βλαστοί 

4. περιορισμένη βλάστηση   

  

Η 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.  

 

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. 

 

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.   

  

Τα συµπτώµατα τροφοπενίας καλίου στην ελιά είναι τα εξής:  

1. χλώρωση και ξήρανση της κορυφής των φύλλων  

2. µικροφυλλία  

3. περιορισµένη βλάστηση  

4. ξήρανση κλαδίσκων  

5. μείωση της  παραγωγής  

  

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι δε διακρίνεται εύκολα η τροφοπενία  



 
 

 

καλίου από τις τροφοπενίες βορίου και φωσφόρου.  

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.  

 

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 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 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. 

 

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  

3. καρπόπτωση  

4. 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). 

 

 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ   
  

Η ποσότητα και ο τύπος λιπάσµατος καθορίζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

για θρεπτικά στοιχεία των ελαιόδεντρων και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα έκπλυσης 

προς τον υδροφόρο ορίζοντα.  

 

Προκειµένου 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 και το ιστορικό λίπανσης του 

χωραφιού.   

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.   

  



 
 

 

 

 

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.   

 

 

5. 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 ξηρικούς ελαιώνες, η αζωτούχος λίπανση γίνεται την περίοδο Φεβρουαρίου-  

αρχές 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.   

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.   

 

6.  ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ   
  

Η χλωρή λίπανση έχει μεγάλη σημασία στην  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 

 

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  

το βρώσιµο μπιζέλι ,το κίτρινο τριφύλλι , το ραφανίδι , η αγριοκράµβη, ο χειµερινός βίκος,τα 

ρεβίθια (Lathyrus cicera) κ.α.   

  

 

 


