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ΠΡΟΛΟΓΟ 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Στθν πρϊτθ ενότθτα του εγχειριδίου, παρουςιάηονται γενικά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και 
χαρακτθριςτικά τθσ γεωργικισ πρακτικισ, όπωσ εφαρμογι ι μθ άρδευςθσ των ελαιϊνων, 

πυκνότθτα φφτευςθσ και ςτρεμματικζσ αποδόςεισ, ανάλογα με το είδοσ. Επίςθσ, δίνονται ςε 
διαγράμματα οι φυςιχοχθμικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ θ μθχανικι ςφςταςθ, το pH, θ οργανικι ουςία, θ 
περιεκτικότθτα ςε ανκρακικό αςβζςτιο και θ αλατότθτα των εδαφϊν των ελαιϊνων. 

Στθ δεφτερθ ενότθτα περιγράφεται θ κρεπτικι κατάςταςθ των ελαιϊνων μζςω αναλφςεων 
εδάφουσ και φφλλων για τα δζκα βαςικότερα μακρο- και μικροςτοιχεία. Συγκρίνοντασ τα 
δεδομζνα αυτά εξάγονται πλθροφορίεσ για το πωσ οι εδαφικοί παράγοντεσ επθρεάηουν τθν 
πρόςλθψθ του κάκε κρεπτικοφ από τα ελαιόδενδρα ςυμβάλοντασ προσ τθν κατεφκυνςθ μίασ 
ορκότερθσ ςυμβουλευτικισ λίπανςθσ. 

Στθν τρίτθ ενότθτα γίνεται ςφγκριςθ τθσ κρεπτικισ κατάςταςθσ των φφλλων ςε αρδευόμενεσ και 
ξθρικζσ καλλιζργειεσ ελαιόδενδρων. Από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων αυτϊν προκφπτουν χριςιμα 
ςυμπεράςματα για το ποςοςτό επίδραςθσ τθσ άρδευςθσ ςτθν μετακίνθςθ του κάκε κρεπτικοφ 
προσ τθν επιφάνεια των ριηϊν. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ 

 

Διάρκεια μελζτθσ: 7 ζτθ 

Χρονικι περίοδοσ: 2013-2019 

Αναλφςεισ:  Ζδαφοσ & Φφλλα 

Εποχι Δειγματολθψίασ: Χειμερινι περίοδοσ (μετά τθ ςυγκομιδι) 

Ποικιλία/Είδοσ: Κατά κφριο λόγο ‘Χονδρολιά Χαλκιδικισ’, Αρδευόμενθ (προορίηεται για παραγωγι 
υψθλισ ποιότθτασ επιτραπζηιασ ελιάσ-περίπου το 80% τθσ καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ ςτο Ν. 
Χαλκιδικισ) ι Ξθρικι (προορίηεται για παραγωγι ελαιολάδου-περίπου το 20% τθσ 
καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ ςτο Ν. Χαλκιδικισ). 

1.1. Συχνότητα εμφάνιςησ Αρδευόμενων/Ξηρικών 

Κατά τθν περίοδο μελζτθσ 2013-2019, αναλφκθκαν 1630 δείγματα εδάφουσ και 622 δείγματα 
φφλλων, από περιοχζσ κυρίωσ του Ν. Χαλκιδικισ, Ν. Θεςςαλονίκθσ και Ν. Καβάλασ. Σε 1279 

δείγματα εδάφουσ, οι αρδευόμενοι ελαιϊνεσ αποτελοφςαν το 78% του ςυνόλου. Το υπόλοιπο 22% 

ιταν ξθρικοί ελαιϊνεσ (Εικ. 1). 
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1.2. Πυκνότητα Φύτευςησ 

Από το 2017 ξεκίνθςε ςυςτθματικά θ ςυλλογι δεδομζνων, που αφορά τθν πυκνότθτα φφτευςθσ 
των ελαιόδενδρων. Στο ςφνολο του δείγματοσ (n=466) βρζκθκε ότι, θ μζςθ πυκνότθτα φφτευςθσ 
είναι περί τα 6x6 μ., που αντιςτοιχεί ςε 27 ελαιόδενδρα/ςτρ. Στα 2/3 των ελαιϊνων, δθλαδι ςτο 

66% του ςυνολικοφ δείγματοσ, ο αρικμόσ των ελαιόδενδρων ιταν από 20-30 ανά ςτρζμμα (πυκνι 
φφτευςθ). Η αραιι φφτευςθ (≤ 20 δ./ςτρ.) αφορά το 22% του δείγματοσ (Εικ. 2). Υπερ-πυκνζσ 

φυτεφςεισ δεν υπάρχουν. Αναφζρκθκε μόνο μία περίπτωςθ ελαιϊνα με 67 δ./ςτρ. (αποςτάςεισ 
φφτευςθσ 5x3 μ.). 

 

1.3. Στρεμματική Απόδοςη  
Από το φκινόπωρο του 2017 άρχιςε θ ςυςτθματικι ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθν παραγωγι 
ελαιοκάρπου ανά ςτρζμμα. Σφμφωνα με τουσ καλλιεργθτζσ, θ μζςθ παραγωγι ελαιόκαρπου ςτισ 
αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ ιταν 1223 ± 476 kg/ςτρ. (ςε δείγμα 204 ελαιϊνων). Στθν ξερικι 
καλλιζργεια (ςε δείγμα 38 ελαιϊνων), θ παραγωγι ελαιόκαρπου ιταν 551 ± 344 kg/ςτρ., περίπου 
55% χαμθλότερθ, ςυγκριτικά με τθν αρδευόμενθ καλλιζργεια επιτραπζηιασ ελιάσ (Εικ. 3). 

Λόγω του φαινομζνου τθσ παρενιαυτοφορίασ που παρατθρείται ιδιαίτερα ςτθν ελιά, εξετάςτθκαν 
ξεχωριςτά τα ζτθ 2018 και 2019. Τα αποτελζςματα ζδειξαν μία ςχεδόν ίδια παραγωγι ςτθν 
αρδευόμενθ καλλιζργεια επιτραπζηιασ ελιάσ, και για τα δφο ζτθ. Αντίκετα, ςτθν ξερικι 
καλλιζργεια, κατά το 2018 θ παραγωγι ιταν κατά 40% περίπου υψθλότερθ, ςυγκριτικά με τθν 
αντίςτοιχθ του 2019 (Εικ. 4). Βζβαια, τα αποτελζςματα αυτά είναι ενδεικτικά, κακϊσ τα 
εξεταηόμενα αγροτεμάχια κατά τα δφο ςυνεχόμενα ζτθ δεν είναι ςτο ςφνολό τουσ τα ίδια. 
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1.4. Φυςικοχημικέσ ιδιότητεσ εδαφών 

Από τθν εδαφολογικι ανάλυςθ 1629 δειγμάτων προζκυψε ότι ςε ποςοςτό 77%, το pH 

κυμαίνονταν μεταξφ 6.0-8.0, ςε εφροσ δθλαδι κατάλλθλο για τθν καλλιζργεια ελιάσ (Εικ. 5). Σε 
ποςοςτό 7%, τα εδάφθ ιταν όξινα (pH<6), με πικανι τθν ανάγκθ αςβζςτωςθσ ςε κάποια από 
αυτά, ενϊ το 16% των εδαφϊν ιταν πολφ αλκαλικά (pH>8) με πικανι τθ μείωςθ τθσ 
διακεςιμότθτασ ςε οριςμζνα κρεπτκά ςτοιχεία (π.χ., P, Fe, Zn, Mn). Τα μζςθσ μθχανικισ ςφςταςθσ 
εδάφθ αποτελοφςαν το 92% του ςυνολικοφ δείγματοσ, ενϊ μόνο το 2% περίπου των εδαφϊν ιταν 
ελαφρά/αμμϊδθ (Εικ. 6). 
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Αναφορικά με τθν οργανικι ουςία (Ο.Ο.), τα ςτοιχεία του Ινςτιτοφτου μασ ζδειξαν ότι απαιτείται 
βελτίωςθ/ενίςχυςθ του οργανικοφ C ςτο 60% περίπου των ελαιϊνων, ςτουσ οποίουσ βρζκθκε 
ςυγκζντρωςθ ςε Ο.Ο. μικρότερθ από 2% (Εικ. 7). Ραρ’ όλα αυτά, το ποςοςτό των ελαιϊνων που 
ζχει επάρκεια ςε οργανικό C ςτο ζδαφοσ κεωρείται ικανοποιθτικό (περίπου 40%), ςυγκριτικά με το 
αντίςτοιχο άλλων περιοχϊν τθσ χϊρασ (Κριτθ, νθςιά Αιγαίου και Ιονίου, Ρελοπόννθςοσ κ.α.), όπου 
θ ανεπάρκεια ςε οργανικι ουςία είναι ιδιαίτερα ζντονθ (πολφ ςυχνά απαντάται περιεκτικότθτα ςε 
Ο.Ο. <1%). Η διαφοροποίθςθ αυτι οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθ διαφορά ςτισ επικρατοφςεσ 
κλιματικζσ ςυνκικεσ, και ιδιαίτερα ςτθ κερμοκραςία, μεταξφ των νοτίων περιοχϊν τθσ χϊρασ και 
των νομϊν τθσ Μακεδονίασ και τθσ βόρειασ Ελλάδασ, γενικότερα. Αυτό βζβαια ςε καμία 
περίπτωςθ δεν ςθμαίνει ότι οι ελαιοπαραγωγοί του νομοφ Χαλκιδικισ και τθσ βόρειασ Ελλάδασ 
δεν κα πρζπει να μεριμνοφν για περιςςότερο αειφορικζσ πρακτικζσ ςτουσ ελαιϊνεσ τουσ και να 
κεωροφν ότι το πρόβλθμα τθσ ςυνεχοφσ ελάττωςθσ τθσ περιεκτικότθτασ των εδαφϊν ςε Ο.Ο. δεν 
τουσ αφορά. Δεν κα πρζπει να μασ διαφεφγει τθσ προςοχισ ότι θ κλιματικι αλλαγι επιδεινϊνει 
περαιτζρω το ιδθ υφιςτάμενο πρόβλθμα τθσ χαμθλισ περιεκτικότθτασ πολλϊν γεωργικϊν 
εδαφϊν ςε οργανικό C. 

Ζτςι π.χ. θ κακι- και κακόλου αειφορικι- πρακτικι τθσ καφςθσ του υλικοφ του κλαδεφματοσ των 
δζνδρων κα πρζπει να εγκαταλειφκεί, αφοφ εκτόσ του ότι δεν ςυμβάλει ςτον εμπλουτιςμό του 
εδάφουσ ςε οργανικι ουςία (αποκικευςθ οργανικοφ C), απελευκερϊνει με τθν καφςθ τθσ 
οργανικισ φλθσ επιπλζον CO2 προσ τθν ατμόςφαιρα, πράγμα που επιδεινϊνει το πρόβλθμα τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ. Επιπλζον, με τθν καφςθ/καταςτροφι του οργανικοφ υλικοφ χάνονται 
πολφτιμεσ μονάδεσ κρεπτικϊν ςτοιχείων (ωσ ειςροζσ) για τθν καλλιζργεια, που κα μποροφςαν να 
ςυμβάλουν ςε μείωςθ ειςροϊν λιπαςμάτων, άρα εξοικονόμθςθ πόρων για τουσ παραγωγοφσ, 
αλλά και ςε φιλικότερθ προσ το περιβάλλον διαχείριςθ ςτο πλαίςιο τθσ ελαιοκαλλιζργειασ. Η 

καφςθ τθσ παραγόμενθσ βιομάηασ του κλαδεφματοσ κα πρζπει να αςκείται από τουσ παραγωγοφσ 
ωσ καλλιεργθτικό μζτρο ΜΟΝΟ ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου υπάρχει διαπιςτωμζνθ προςβολι  
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 από βερτιτςίλιο και ςε ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΡΕΙΡΤΩΣΗ. Επιπρόςκετα από τθν αναγκαιότθτα 
ανακφκλωςθσ των προϊόντων του κλαδεφματοσ, είναι απαραίτθτο άλλεσ μορφζσ διαχείριςθσ των 
εδαφϊν των ελαιϊνων να υιοκετθκοφν από τουσ παραγωγοφσ. Ζτςι, οι αναίτιεσ- ςυχνζσ και βακιζσ 
εδαφοκατεργαςίεσ κα πρζπει να εγκαταλειφκοφν (ιδιαίτερα ςε επικλινείσ, ορεινοφσ ελαιϊνεσ) από 
τουσ παραγωγοφσ, αφοφ εκτόσ του ότι καταςτρζφουν τον οργανικό C του εδάφουσ, ςυντελοφν και 
ςτθν επιδείνωςθ του φαινομζνου τθσ διάβρωςθσ. Αντί αυτϊν των εδαφικϊν κατεργαςιϊν, κα 
πρζπει να υιοκετθκοφν μοντζλα μειωμζνθσ εδαφοκατεργαςίασ ι ςτοχευμζνθσ ακαλλιζργειασ ι 
ςυγκαλλιζργειασ με άλλα φυτικά είδθ (π.χ. αηωτοδεςμευτικά φυτά), που ζχουν τθν ικανότθτα να 
εμπλουτίηουν το ζδαφοσ ςε Ν, να ανταγωνίηονται αποτελεςματικά τα ηιηάνια και να εμπλουτίηουν 
το ζδαφοσ ςε οργανικι φλθ, μετά το πζρασ τθσ καλλιζργειασ και τθσ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο 
ζδαφοσ. 

Τζλοσ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, ζχει αναφερκεί ότι τα ςυςτιματα 
οργανικισ καλλιζργειασ (όπου ςυςτθματικά χρθςιμοποιοφνται οργανικά λιπάςματα/κοπριζσ, αντί 
των ςυμβατικϊν/ανόργανων λιπαςμάτων) ςυνοδεφονται από παραγωγι υγιεινότερων και 
ποιοτικότερων προϊόντων για τουσ καταναλωτζσ, γεγονόσ που τουσ προςδίδει υψθλότερθ 
προςτικζμενθ αξία. Από όλα τα παραπάνω, ςυμπεραίνεται ότι θ επίδραςθ τθσ οργανικισ ουςίασ 
ςτθν ελαιοκαλλιζργεια είναι κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ για τθ γενικότερθ ορκολογικι διαχείριςθ 
των ελαιϊνων, με ςτόχο τθν απαιτοφμενθ ενίςχυςθ τθσ αειφορικότθτάσ τουσ, ςτο πλαίςιο τθσ 
κυκλικισ οικονομίασ και των δράςεων για τον περιοριςμό των ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Η περιεκτικότθτα ςε CaCO3 (Εικ. 8) ιταν μικρότερθ του 10% ςε περίπου 7/10 ελαιϊνεσ, με το 
υπόλοιπο 30% των εδαφϊν των ελαιϊνων να εμφανίηει υψθλι τιμι CaCO3 (>10%), που μπορεί να 
ζχει ωσ ςυνζπεια τθν πικανι μείωςθ τθσ διακεςιμότθτασ οριςμζνων ιχνοςτοιχείων (Fe, Mn, Zn), 

αλλά και του P. Πςον αφορά τθν αγωγιμότθτα των εδαφϊν, μόνο το 2% αυτϊν εμφάνιςε υψθλζσ 
τιμζσ (>4 mS/cm), που μπορεί να ζχουν πικανι αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ελαιοπαραγωγι (Εικ. 9). 
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Από τθ ςυχνότθτα κατανομισ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ των εδαφϊν των ελαιϊνων, 

ςυμπεραίνεται ότι θ πικανότθτα αρνθτικϊν επιδράςεων ςτθν παραγωγι είναι περιοριςμζνθ, και 
ςε κάκε περίπτωςθ χαμθλότερθ απ’ ότι ςε ελαιοκομικζσ περιοχζσ τθσ Νότιασ θπειρωτικισ Ελλάδασ 
και των νθςιωτικϊν περιοχϊν. Γενικά πάντωσ κα πρζπει να αναφερκεί ότι θ ελιά είναι ςχετικά 
ανκεκτικι ωσ φυτικό είδοσ ςε μετρίωσ υψθλι θλεκτρικι αγωγιμότθτα του εδάφουσ και ςπανίωσ 
εμφανίηει ςοβαρά προβλιματα. Αν και θ ‘Χονδρολιά Χαλκιδικισ’ είναι από τισ πιο ευαίςκθτεσ 
ποικιλίεσ ελιάσ ςτθν αντοχι ςε αλατότθτα, εντοφτοισ, όπωσ φαίνεται και από τθν εικόνα 9, θ 
αλατότθτα δεν αποτελεί ουςιαςτικά και πρακτικά πρόβλθμα για τθν ελαιοκαλλιζργεια ςτισ 
περιοχζσ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ (Χαλκιδικι, Θεςςαλονίκθ), όπου καλλιεργείται θ ποικιλία 
αυτι. Μετρίωσ ανκεκτικζσ ποικιλίεσ ελιάσ ςτθν αλατότθτα είναι θ ‘Κορωνζϊκθ’, θ ‘Αμφίςςθσ’ και θ 
‘Αδραμυτινι’, ενϊ ςτισ ανκεκτικζσ ςυγκαταλζγονται θ ‘Καλαμϊν’, θ ‘Λιανολιά Κερκφρασ’, θ 
‘Μεγαρίτικθ’ και θ ‘Κοκρζϊκθ’ (Θεριόσ, 2005). Η διαφορετικι ανκεκτικότθτα μεταξφ των ποικιλιϊν 
ελιάσ ςτθν αλατότθτα ςχετίηεται πικανϊσ με τθ γεωγραφικι εξάπλωςθ αυτϊν ςε διαφορετικζσ 
περιοχζσ τθσ χϊρασ, όπου το πρόβλθμα τθσ αλατότθτασ ζχει πολφ διαφορετικι βαρφνουςα 
ςθμαςία. Kατά ςυνζπεια, μθχανιςμοί αυξθμζνθσ αντοχισ ςτθν αλατότθτα πικανϊσ αναπτφςςονται 
από ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται ςτθ Νότια Ελλάδα (‘Κορωνζϊκθ’, ‘Κοκρεϊκθ’, ‘Καλαμϊν’, 
‘Μεγαρίτικθ’), όπου το πρόβλθμα τθσ αλατότθτασ είναι ςυχνότερο, ςυγκριτικά με αυτζσ που 
καλλιεργοφνται ςτθ Βόρεια Ελλάδα (‘Χονδρολιά Χαλκιδικισ’, ‘Θροφμπα’), όπου δεν υφίςταται 
ςοβαρό πρόβλθμα με τθν αλατότθτα για τθν ελαιοκαλλιζργεια. 
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2. ΓΟΝΙΜΟΣΗΣΑ ΕΔΑΥΨΝ ΚΑΙ ΘΡΕΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΛΑΙΨΝΨΝ ΣΗ Β. 
ΕΛΛΑΔΑ 

Από τθν επεξεργαςία τθσ κρεπτικισ κατάςταςθσ των ελαιϊνων ςτο ςφνολο των εδάφων (n=1629) 

και των φφλλων (n=622), προζκυψαν τα εξισ: 

Ωζωτο: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 14 ± 18 ppm ΝΟ3-Ν ςτο ζδαφοσ και 1,603 ± 0,264 

% Ν ςτα φφλλα. Ροςοςτό 80% των εδαφϊν παρουςίαςε ανεπάρκεια ςε νιτρικό άηωτο, ενϊ 
ανεπάρκεια Ν ςτα φφλλα εμφάνιςε περίπου το 48% των δειγμάτων (Εικ. 10 & Εικ. 11). Σε πρακτικό 
επίπεδο, τα ςτοιχεία αυτά δείχνουν τθ ςθμαςία του χορθγοφμενου Ν για τθν καλλιζργεια. Αν και 
οι απαιτιςεισ τθσ ελιάσ ςε Ν είναι ςαφϊσ χαμθλότερεσ από εκείνεσ άλλων καλλιεργειϊν (π.χ. 
λαχανοκομικϊν), δεν πρζπει να οδθγοφμαςτε ςτθν εςφαλμζνθ εντφπωςθ ότι θ ελαιοκαλλιζργεια 
δεν χρειάηεται επάρκεια Ν για να παράγει ικανοποιθτικά. Ο καλφτεροσ δείκτθσ επάρκειασ Ν για 
τθν ελαιοκαλλιζργεια είναι θ ςυγκζντρωςι του ςτα ϊριμα φφλλα, ςτα οποία αυτι δεν πρζπει να 
πζφτει <1,6% ξ.β. Ζτςι, πρζπει να μεριμνοφμε ςε τακτικι (ετιςια) βάςθ για διενζργεια 
φυλλοδιαγνωςτικισ, ϊςτε το Ν των φφλλων να βρίςκεται ςτο άριςτο εφροσ επάρκειασ (1,6-2,0% 

ξ.β.). Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ Ν ςτα φφλλα θ αντίδραςθ των δζνδρων μετά από Ν-οφχο λίπανςθ 
είναι άμεςθ. Ειδικά ςε περιπτϊςεισ ςοβαρισ ζλλειψθσ Ν (<1,2% ξ.β.) θ αντίδραςθ των δζνδρων (με 
τθ δθμιουργία νζασ βλάςτθςθσ πάνω ςτθν οποία κα ςχθματιςτεί καινοφργια ανκοφορία και 
καρποφορία) μετά από χοριγθςθ Ν είναι εντυπωςιακι. Μικρότερθ επίδραςθ ςτθ δθμιουργία νζασ 
βλάςτθςθσ και τθν παραγωγι, ι και κακόλου, κα ζχει θ λίπανςθ ςτουσ ελαιϊνεσ εκείνουσ που 
ζχουν οριακι ανεπάρκεια/επάρκεια ςε Ν, ενϊ θ λίπανςθ ςε ελαιόδενδρα με υπερεπάρκεια Ν 

προκαλεί βλαςτομανία, που είναι εισ βάροσ τθσ παραγωγισ. 

Γενικά, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ επάρκεια του Ν για τθν ελαιοκαλλιζργεια κα πρζπει να 
αξιολογείται με βάςθ πρωτίςτωσ τα αποτελζςματα τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ, και δευτερευόντωσ 

τθσ ςυγκζντρωςθσ του νιτρικοφ Ν ςτο ζδαφοσ (θ ςθμαςία του οποίου, ωσ δείκτθ επάρκειασ Ν, 
είναι περιοριςμζνθ για τισ δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ). Λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ και των 
μεταςχθματιςμϊν των μορφϊν του Ν ςτο ζδαφοσ, των απωλειϊν του με ζκπλυςθ και με αζριεσ 
μορφζσ προσ τθν ατμόςφαιρα (απονιτροποίθςθ), αλλά και των ειςροϊν Ν από τθν 
ανοργανοποίθςθ/διάςπαςθ τθσ οργανικισ ουςίασ, θ επάρκειά του για τα ελαιόδενδρα πρζπει να 
αξιολογείται μζςω τθσ ςυνδυαςτικισ ερμθνείασ των αποτελεςμάτων τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ, του 
νιτρικοφ Ν ςτο ζδαφοσ και τθσ περιεκτικότθτάσ του ςε οργανικι ουςία. Ζτςι, ζνα ζδαφοσ που 
εμφανίηει ανεπάρκεια ςε νιτρικό Ν, αλλά ζχει καλι (υψθλι) περιεκτικότθτα ςε οργανικι ουςία 
(>2%) μπορεί να εφοδιάηει τα ελαιόδενδρα με επιπλζον Ν (μζςω τθσ διάςπαςισ τθσ), και ςυνεπϊσ 
θ καλλιζργεια τθσ ελιάσ να μθν απαιτεί λίπανςθ με Ν κατά τθν τρζχουςα καλλιεργθτικι περίοδο, 
με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ. Ζτςι αιτιολογείται το γεγονόσ ότι ενϊ 8 ςτουσ 
10 ελαιϊνεσ εμφανίηουν ανεπάρκεια νιτρικοφ Ν ςτο ζδαφόσ τουσ, μόλισ ζνασ ςτουσ δφο ζχουν 
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ζλλειψθ Ν ςτα δζνδρα (εικόνεσ 10 και 11), δθλ. ςε ποςοςτό >30% ! των περιπτϊςεων οι 
παραγωγοί κα οδθγθκοφν (εςφαλμζνα) ςε πραγματοποίθςθ λιπάνςεων (εφόςον ςτθριχκοφν 
αποκλειςτικά ςτα αποτελζςματα του νιτρικοφ Ν ςτο ζδαφοσ), χωρίσ θ καλλιζργειά τουσ να το ζχει 
ανάγκθ (ι να το ζχει κατά πολφ λιγότερο ανάγκθ από τθν ποςότθτα Ν που ςυνικωσ χορθγοφν) 
κατά τθν τρζχουςα καλλιεργθτικι περίοδο. 

  

Υώσφορος: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 19 ± 23 ppm P ςτο ζδαφοσ και 0,15 ± 0,11 % 

P ςτα φφλλα. Ροςοςτό 61% των εδαφϊν παρουςίαςε ανεπάρκεια ςε φϊςφορο ενϊ ανεπάρκεια 
ςτα φφλλα εμφάνιςε μόνο το 11% των δειγμάτων (Εικ. 12 & Εικ. 13). Ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ 
απόκλιςθσ αυτισ αποδίδεται ςτισ μυκόρριηεσ (ςυμβιωτικζσ ςχζςεισ μεταξφ μυκιτων του εδάφουσ 
και φυτϊν), που λειτουργοφν ωσ επεκτάςεισ του ριηικοφ ςυςτιματοσ, αυξάνοντασ τθν ειδικι 
επιφάνεια των ριηϊν, που μποροφν να προςροφιςουν P. Ο ρόλοσ τουσ ςτθν πρόςλθψθ του P  

είναι πιο ςθμαντικόσ υπό ςυνκικεσ ανεπαρκοφσ διακεςιμότθτάσ του ςτο ζδαφοσ, ενϊ θ εντατικι 
καλλιζργεια και θ λίπανςθ αναςτζλλουν τθν ανάπτυξθ μυκορριηίων ςτο ριηικό ςφςτθμα των 
φυτϊν. Άλλο αίτιο για τθν παρατθροφμενθ ‘δυςαρμονία’ μεταξφ ανεπάρκειασ εδαφικοφ P και 
υπερεπάρκειασ P ςτθν καλλιζργεια μπορεί να είναι θ αυξθμζνθ περιεκτικότθτα του εδάφουσ ςε 
οργανικι ουςία, όπου υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, το κλάςμα του οργανικοφ P ςτο ζδαφοσ είναι 
αξιόλογο και μπορεί δυνθτικά να ςυνειςφζρει ςτθ κρζψθ των καλλιεργειϊν. Σε πρόςφατο 
πειραματικό μασ ςε ςυνκικεσ αγροφ, βρζκθκε ότι θ χοριγθςθ ανόργανθσ φωςφορικισ λίπανςθσ 
(0-46-0) ςε καλλιζργεια ξθρικισ ελιάσ ςτο νομό Χαλκιδικισ, υπό ςυνκικεσ ανεπάρκειασ ανόργανου 
P ςτο ζδαφοσ (3-5 ppm), αλλά με υψθλά επίπεδα οργανικισ ουςίασ (3-4%), δεν είχε καμία 
επιπλζον ευεργετικι επίδραςθ ςτθ κρζψθ των δζνδρων, ςυγκριτικά με αυτά που δεν ζλαβαν 
ανόργανθ λίπανςθ (μάρτυρασ), αφοφ και οι δφο κατθγορίεσ δζνδρων (λιπαςμζνα και μθ) είχαν 
υπερεπάρκεια P ςτα φφλλα (> 0,23% ξ.β.) (Chatzistathis κ.α., 2020). 
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Από τα παραπάνω αποτελζςματα προκφπτει ότι θ ςυγκζντρωςθ του εδαφικοφ P δεν ςχετίηεται με 
τθ κρεπτικι κατάςταςθ του ελαιόδενδρου ςτα φφλλα και ζτςι είναι ελάχιςτοι οι ελαιϊνεσ ςτουσ 
οποίουσ απαιτείται λίπανςθ με P (με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ) ςε τακτικι 
(ετιςια) βάςθ. Η περίπτωςθ του P είναι ίςωσ θ πιο χαρακτθριςτικι γιατί πρζπει να διενεργείται 
φυλλοδιαγνωςτικι ςτισ δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ (και ειδικά ςτθν ελιά) ςε ετιςια βάςθ, ϊςτε να 
προςδιορίηονται οι πραγματικζσ κρεπτικζσ ανάγκεσ τθσ καλλιζργειασ. 

  

Κάλιο: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 305 ± 503 ppm K ςτο ζδαφοσ και 0,87 ± 0,32 % K 

ςτα φφλλα. Στθν περίπτωςθ του καλίου, ζδαφοσ και φφλλα εμφάνιςαν το ίδιο περίπου, ποςοςτό 
ανεπάρκειασ, 28% και 26% αντίςτοιχα, (Εικ. 14 & Εικ. 15), δθλ. το 1/4 περίπου των ελαιϊνων ζχει 
ανεπαρκι επίπεδα Κ, που πρζπει να ενιςχυκεί. Ρρζπει να επιςθμανκεί ότι τα όρια επάρκειασ Κ ςτο 
ζδαφοσ που παρουςιάηονται ςτθν εικόνα 14 αντιπροςωπεφουν το επικυμθτό επίπεδο γονιμότθτασ 
ενόσ μζςθσ μθχανικισ ςφςταςθσ εδάφουσ, και ιςχφουν για όλεσ ανεξαρτιτωσ τισ καλλιζργειεσ. 

Αντίκετα, τα όρια επάρκειασ του Κ που εμφανίηονται ςτθν εικόνα 15 αναφζρονται ςτθν 
ελαιοκαλλιζργεια, και είναι απολφτωσ αντιπροςωπευτικά των κρεπτικϊν αναγκϊν ςε Κ αυτισ. Τα 
όρια επάρκειασ/ανεπάρκειασ Κ πάντωσ ςτα εδάφθ διαφοροποιοφνται και με βάςθ τθν 
κοκκομετρικι (μθχανικι) ςφςταςθ αυτϊν. Ζτςι, ζνα αμμϊδεσ ζδαφοσ ζχει ςαφϊσ χαμθλότερα 
όρια ανεπάρκειασ Κ (70-100 ppm), γι’ αυτό και ςυςτινεται ςε αυτι τθν κατθγορία των εδαφϊν να 
χορθγείται Κ ςε μικρότερεσ ποςότθτεσ και ςυχνότερα (ϊςτε να μθ χάνεται με ζκπλυςθ προσ τα 
βακφτερα εδαφικά ςτρϊματα), ςυγκριτικά με τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ Κ που χορθγοφνται ςτα 
μζςθσ κοκκομετρικισ ςφςταςθσ και βαριά (αργιλϊδθ) εδάφθ. Στθν τελευταία κατθγορία εδαφϊν, 
όπου το κλάςμα τθσ αργίλου είναι υψθλό, θ δζςμευςθ του Κ μπορεί να είναι ιςχυρι ςτο ζδαφοσ 
και μθν προςλαμβάνεται από τα δζνδρα. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που ςτισ προαναφερκείςεσ δφο 
κατθγορίεσ εδαφϊν (αμμϊδθ, αργιλϊδθ) το Κ μπορεί να μθν προςλαμβάνεται ςε επάρκεια από τα 
ελαιόδενδρα, ϊςτε να καλφψει τισ κρεπτικζσ τουσ ανάγκεσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ςυςτινεται  
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 να διενεργοφνται 1-2 διαφυλλικζσ λιπάνςεισ με Κ. 

   

Ασβέστιο: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 1905 ± 377 ppm Ca ςτο ζδαφοσ και 1,87 ± 

1,23 % Ca ςτα φφλλα. Ανεπάρκεια αςβεςτίου ςτα εδάφθ ουςιαςτικά δεν υφίςταται (αφοφ μόλισ το 
0,1% των εδαφικϊν δειγμάτων είχαν ζλλειψθ Ca), λόγω τθσ φφςθσ των ελλθνικϊν εδαφϊν, τα 
οποία είναι καλά εφοδιαςμζνα ςε Ca. Ρολφ μικρό ιταν και το ποςοςτό ανεπάρκειασ Ca ςτα φφλλα 

των ελαιοδζνδρων (μόλισ το 6% των δειγμάτων ιταν ανεπαρκι ςε Ca), προερχόμενα κυρίωσ από 
περιοχζσ με ανιςορροπία Ca/Mg (ςερπεντινικά/ςερπεντινιωμζνα εδάφθ, κυρίωσ από τθν περιοχι 
τθσ Γερακινισ, του νομοφ Χαλκιδικισ), όπου επικρατεί ανταγωνιςμόσ ςτθν πρόςλθψθ μεταξφ Ca 

και Mg. Σε πρακτικό επίπεδο, τα ποςοςτά αυτά δείχνουν ότι το αςβζςτιο δεν αποτελεί μζροσ τθσ 
τακτικισ παρακολοφκθςθσ και λίπανςθσ τθσ ελαιοκαλλιζργειασ, γι’ αυτό και ςυνικωσ δεν 
χορθγείται (Εικ. 16 & Εικ. 17). 
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Μαγνήσιο: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 455 ± 329 ppm Mg ςτο ζδαφοσ και 0,22 ± 

0,15 % Mg ςτα φφλλα. Ιςχφουν περίπου τα ίδια με το αςβζςτιο τόςο για τα εδάφθ, όςο και για τα 
φφλλα. Το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που μπορεί να παρουςιαςτεί προζρχεται από τον 
ανταγωνιςμό των δφο αυτϊν κρεπτικϊν ςτοιχείων (κυρίωσ ςτα ςερπεντινικά/ςερπεντινιωμζνα 
εδάφθ, όπου θ διακεςιμότθτα του Mg είναι πολφ υψθλι εισ βάροσ τθσ πρόςλθψθσ Ca). Μια άλλθ 
περίπτωςθ είναι αυτι όπου μπορεί να διαταραχκεί θ ιςόρροπθ κρζψθ μεταξφ Ca, Mg και K, ςε 
περιοχζσ όπου θ διακεςιμότθτα του Κ ςτο ζδαφοσ είναι πολφ υψθλι (ςυχνά λόγω τθσ κατάχρθςθσ 
καλιοφχου λίπανςθσ), γεγονόσ που πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθ ςυνιςτϊμενθ λιπαντικι αγωγι, 
προκειμζνου να αποφευχκεί μείωςθ ςτθν πρόςλθψθ του Ca ι/και Mg από τα ελαιόδενδρα. Η 
περίπτωςθ πάντωσ αυτι δεν ςυναντάται ςυχνά ςτουσ ελαιϊνεσ (Εικ. 18 & Εικ. 19). 

 

  

ίδηρος: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 14,5 ± 18,1 ppm Fe ςτο ζδαφοσ και 84,8 ± 58,5  

ppm Fe ςτα φφλλα. Ροςοςτό 43% των εδαφϊν παρουςίαςε ανεπάρκεια ςε ςίδθρο, ενϊ 
ανεπάρκεια ςτα φφλλα εμφάνιςε μόλισ το 9% των δειγμάτων (Εικ. 20 & Εικ. 21). Η παρατθροφμενθ 
αυτι ‘δυςαρμονία’ μεταξφ εδάφουσ και φφλλων ςτθν επάρκεια του Fe οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι 
ςε ςυνκικεσ ζλλειψθσ Fe ςτο ζδαφοσ, οι ρίηεσ εκκρίνουν αναγωγικζσ ουςίεσ και οξζα (ιόντα Η+

) 

δθμιουργϊντασ πιο όξινεσ ςυνκικεσ ςτο ζδαφοσ, που ευνοοφν τθ διαλυτότθτα του Fe. Επιπλζον, ο 
Fe ζχει ιςχυρι τάςθ ςχθματιςμοφ διαλυτϊν ςυμπλόκων με τθν οργανικι ουςία γι αυτό και θ 
προςκικθ τθσ βοθκά ςτθν φπαρξθ ςθμαντικισ ποςότθτασ Fe ςε προςλιψιμθ μορφι. Επίςθσ, 
χθλικζσ ουςίεσ που εκκρίνονται από μικρόβια ςτθ ριηόςφαιρα “ςυμπλοκοποιοφν” τον Fe, 

αυξάνοντασ ζτςι τθν πρόςλθψι του από τα φυτά υπό αλκαλικζσ εδαφικζσ ςυνκικεσ, που μπορεί 
να περιορίηουν τθ διακεςιμότθτά του. Στισ περιπτϊςεισ ωςτόςο, που παρουςιάηονται ελλείψεισ Fe 
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ςτα ελαιόδενδρα (βάςθ των αποτελεςμάτων τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ), ακόμα και αν το ζδαφοσ 
εμφανίηεται να ζχει επάρκεια ςε Fe, ςυςτινεται διαφυλλικι χοριγθςθ Fe (ςχετικά ςπάνια). 

 

  

Μαγγάνιο: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 11,2 ± 14,6 ppm Mn ςτο ζδαφοσ και 43,2 ± 

30,2 ppm Mn ςτα φφλλα. Ροςοςτό 64% των εδαφϊν παρουςίαςε ανεπάρκεια ςε μαγγάνιο ενϊ 
ανεπάρκεια ςτα φφλλα εμφάνιςε το 80% των δειγμάτων (Εικ. 22 & Εικ. 23). Το γεγονόσ ότι περίπου 
τα 2/3 των εδαφϊν εμφανίηουν ανεπάρκεια Mn οφείλεται ςτθν επικράτθςθ αλκαλικϊν εδαφικϊν 
ςυνκθκϊν, που περιορίηουν τθν πρόςλθψθ του Mn

2+. Επιπλζον, παρόλο που το Mn ςχθματίηει 
χθλικά ςφμπλοκα με οργανικζσ ουςίεσ, δεν είναι τόςο ιςχυρά, με αποτζλεςμα να εκτοπίηεται από 
αυτά, από άλλα μεταλλικά κατιόντα (π.χ. Zn, Cu, Fe). Στα φφλλα, θ ανεπάρκεια του Mn 

εμφανίηεται ςε μεγαλφτερα ποςοςτά ςε ςχζςθ με το ζδαφοσ, αφοφ περίπου 8/10 ελαιϊνεσ ζχουν 
πρόβλθμα ζλλειψθσ Mn (ζςτω και ελαφριάσ, χωρίσ τθν εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων). Στο ςθμείο αυτό 
πρζπει να αναφερκεί ότι ςφμφωνα με άλλουσ ερευνθτζσ το όριο των 50 ppm, ωσ κρίςιμο όριο 
ζλλειψθσ Mn για τθν ελαιοκαλλιζργεια, είναι υψθλό, και προτείνεται από αυτοφσ ωσ κρίςιμο όριο 
ζλλειψθσ τα 35 ppm. Ραρόλα αυτά, τόςο από τθν εδαφοανάλυςθ όςο και από τθ 

φυλλοδιαγνωςτικι, αλλά και από προςωπικι εμπειρία των ερευνθτϊν και του προςωπικοφ του 
Ινςτιτοφτου, προκφπτει θ ανάγκθ λίπανςθσ με μαγγάνιο ςτο ζδαφοσ ι/και διαφυλλικισ χοριγθςθσ 
Mn ςε ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των ελαιϊνων τθσ βόρειασ Ελλάδασ. 
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Χευδάργυρος: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 2,5 ± 8,6 ppm Zn ςτο ζδαφοσ και 19,0 ± 

18,9 ppm Zn ςτα φφλλα. Ροςοςτό 51% των εδαφϊν παρουςίαςε ανεπάρκεια ςε ψευδάργυρο ενϊ 
ανεπάρκεια ςτα φφλλα εμφάνιςε μόνο το 13% των δειγμάτων (Εικ. 24 & Εικ. 25). Ππωσ ςτθν 
περίπτωςθ του P, οι μυκόρριηεσ ςυμβάλλουν κετικά και ςτθν πρόςλθψθ Zn. Άλλωςτε ο P και ο Zn 

είναι τα κατ’ εξοχι δφο κρεπτικά ςτοιχεία θ πρόςλθψθ των οποίων επθρεάηεται κετικά από τθν 
παρουςία τθσ μυκόρριηασ. Για το λόγο αυτό, οι πραγματικζσ κρεπτικζσ ανάγκεσ των ελαιοδζνδρων 
προκφπτουν από τθ φυλλοδιαγνωςτικι. Οι υπόλοιπεσ εδαφικζσ ιδιότθτεσ (pH, οργανικι ουςία 
κλπ) λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά των αποτελεςμάτων τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ και βοθκοφν 
ςτθν ερμθνεία τουσ, επθρεάηοντασ ζτςι τισ ςυςτάςεισ λίπανςθσ. 
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Φαλκός: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 9,1 ± 13,2 ppm Cu ςτο ζδαφοσ και 164 ± 263 

ppm Cu ςτα φφλλα. Ροςοςτό μόλισ 11% των εδαφικϊν δειγμάτων παρουςίαςε ανεπάρκεια ςε 
χαλκό, ενϊ ανεπάρκεια ςτα φφλλα εμφάνιςε μόλισ το 3% των δειγμάτων (Εικ. 26 & Εικ. 27). Ππωσ 
και τα προαναφερόμενα μεταλλικά κατιόντα, τα ιόντα Cu

2+
 μποροφν να παραμείνουν ςε διαλυτι 

κατάςταςθ και ςε αλκαλικό pH λόγω ςχθματιςμοφ διαλυτϊν οργανομεταλλικϊν ςυμπλόκων. 
Μάλιςτα, ο Cu είναι το ςτοιχείο με τθν πιο ιςχυρι τάςθ ςχθματιςμοφ ςυμπλόκων με τθν οργανικι 
φλθ (περιςςότερο από Fe, Mn, Zn κ.α.). Επιπλζον, λόγω των ςυχνϊν ψεκαςμϊν με χαλκό για 
μυκθτολογικζσ προςβολζσ, καλφπτονται ςχεδόν εξϋολοκλιρου οι ανάγκεσ κρζψθσ των 
ελαιοδζνδρων ςε Cu και ςπάνια απαιτείται πρόςκετθ λιπαντικι επζμβαςθ. 

  

Βόριο: Η μζςθ τιμι και θ τυπικι απόκλιςθ είναι 0,9 ± 1,7 ppm B ςτο ζδαφοσ και 21,3 ± 9,3 ppm B 

ςτα φφλλα. Ροςοςτό 65% των εδαφϊν παρουςίαςε ανεπάρκεια ςε βόριο ενϊ ανεπάρκεια ςτα 
δζνδρα εμφάνιςε περίπου το 53% των δειγμάτων (Εικ. 28 & Εικ. 29). Στθν περίπτωςθ του βορίου 
τα αποτελζςματα από τθν εδαφοανάλυςθ και τθ φυλλοδιαγνωςτικι είναι παραπλιςια. Αυτό 
πρακτικά ςθμαίνει ότι περίπου τα 2/3 των ελαιϊνων ζχουν ζλλειψθ ςε βόριο και απαιτοφν 
λίπανςθ ςε ετιςια βάςθ. Άλλωςτε θ ζλλειψθ του Β, μαηί με αυτι του Ν και δευτερυόντωσ του Κ, 

είναι οι τρεισ βαςικότερεσ ςτθν ελαιοκαλλιζργεια, γι’ αυτό και οι παραγωγοί πρζπει να μεριμνοφν 
για τθν καλι κρζψθ των ελαιϊνων τουσ ςε αυτά τα ςτοιχεία ςε ετιςια βάςθ, διενεργϊντασ βζβαια 
πρωτίςτωσ τισ απαραίτθτεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ φυλλοδιαγνωςτικισ και εδάφουσ, επί των 
οποίων κα ςτθριχκεί θ απαιτοφμενθ ςφςταςθ λίπανςθσ. Η καλι κρζψθ των ελαιοδζνδρων με Β 
εξαςφαλίηει καλι καρποφορία, αφοφ ζχει βρεκεί ότι θ ζλλειψι του ςχετίηεται με μειωμζνθ 
καρπόδεςθ. 

Ξεχωριςτι μνεία κα πρζπει να γίνει και ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου οι ςυγκεντρϊςεισ του Β ςτο 
ζδαφοσ των ελαιϊνων είναι υπερεπαρκείσ (>1,25 ppm) (εικόνα 28) και μπορεί δυνθτικά να 
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οδθγιςουν τθν ελαιοκαλλιζργεια ςε τοξικότθτα Β. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το αίτιο δεν είναι 
πρωτογενζσ (δθλ. θ υψθλι ςυγκζντρωςθ του Β ςτο ζδαφοσ), αλλά δευτερογενζσ, οφειλόμενο ςτθν 
ακαταλλθλότθτα των αρδευτικϊν υδάτων (από γεωτριςεισ, ςε περιοχζσ όπου το νερό ζχει υψθλι 
ςυγκζντρωςθ Β) που χρθςιμοποιοφνται από τουσ παραγωγοφσ για τθν άρδευςθ των ελαιϊνων 
τουσ. Η επί ςειρά ετϊν άρδευςθ των δζνδρων με νερό υψθλισ ςυγκζντρωςθσ ςε Β μπορεί να 
οδθγιςει μελλοντικά ςε τοξικότθτα Β για τθν ελαιοκαλλιζργεια. Το γεγονόσ ότι οι ελαιϊνεσ τθσ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ δεν παρουςίαςαν ςυμπτϊματα τοξικότθτασ B (εικόνα 29) μζχρι ςιμερα 
οφείλεται ςτθν αντοχι τθσ ελιάσ ςε ςυνκικεσ υπερεπάρκειασ/περίςςειασ Β. Αυτό δεν κα πρζπει 
όμωσ να εφθςυχάηει τουσ παραγωγοφσ ότι το πρόβλθμα δεν κα εμφανιςτεί μελλοντικά ςτθν 
καλλιζργειά τουσ. Γι’ αυτό απαιτείται από αυτοφσ, ειδικά πριν από τθν εγκατάςταςθ νζων 
ελαιϊνων, να μεριμνοφν για χθμικζσ αναλφςεισ αξιολόγθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ των αρδευτικϊν 
υδάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτα κτιματά τουσ. 

  

Μεταξφ των μικροκρεπτικϊν, περιοριςτικοί παράγοντεσ ςτθ γεωργικι παραγωγι ςτθ χϊρα μασ 
αποτελοφν ςυχνότερα ο ςίδθροσ, ο ψευδάργυροσ και το βόριο. Είναι γνωςτό ότι θ διακεςιμότθτα 
των μικροκρεπτικϊν βαίνει μειοφμενθ όςο ανζρχεται το pH. Η μζγιςτθ διακεςιμότθτα των 
μικροκρεπτικϊν παρατθρείται ςε pH 5,0-6,0, ανάλογα όμωσ και με το ιχνοςτοιχείο (Στυλιανίδθσ, 
κ.ά., 2002). Στουσ υπό μελζτθ ελαιϊνεσ, θ μζςθ τιμι του pH ςτα εδάφθ είναι 7,5±0,7 ενϊ πάνω 
από 7,0 είναι το 80% των εδαφικϊν δειγμάτων. Ωςτόςο, από τα παραπάνω μικροκρεπτικά, θ ελιά 
παρουςιάηει αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε Β, αφοφ αυτό ςχετίηεται άμεςα με τθν 
καρπόδεςθ/καρποφορία τθσ. 

Από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των δεδομζνων προζκυψε ότι : 
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 οι λιπαντικζσ ανάγκεσ για βζλτιςτθ κρζψθ τθσ ελιάσ είναι μικρότερεσ από τα επίπεδα 
διατιρθςθσ τθσ γονιμότθτασ του εδάφουσ, κακϊσ μεγάλο μζροσ των αναγκϊν, όπωσ αυτζσ 
προκφπτουν από τθν εδαφολογικι ανάλυςθ καλφπτονται από τθν υφιςτάμενθ 
αποκθςαφριςθ των κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτουσ φυτικοφσ ιςτοφσ, από τθν ανοργανοποίθςθ 
τθσ οργανικισ ουςίασ του εδάφουσ, από μυκόρριηεσ, κλπ. ϋΕτςι, κακϊσ οι πρϊτεσ φλεσ 

παραγωγισ ανόργανων λιπαςμάτων αφενόσ εξαντλοφνται, αφετζρου θ πλεονάηουςα 
εφαρμογι τουσ μπορεί να προκαλζςει «ηθμιά» ςτο οικοςφςτθμα 
νερό/ζδαφοσ/καλλιζργεια, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΡΑΚΤΙΚΩΝ (π.χ. ανακφκλωςθ των προϊόντων του 
κλαδεφματοσ, μειωμζνθ εδαφοκατεργαςία,  ςυγκαλλιζργεια με αηωτοδεςμευτικά φυτά, 
χριςθ κοπριάσ) και όχι με τθ ςυνεχι και αλόγιςτθ προςκικθ χθμικϊν λιπαςμάτων. 

 θ αναφορά ςτθ μζςθ τιμι ενόσ κρεπτικοφ ςτα εδάφθ πρζπει να γίνεται με επιφφλαξθ 

λόγω των υψθλϊν τιμϊν, που παρουςιάηουν οι τυπικζσ αποκλίςεισ. Η μεγάλθ 
ανομοιομορφία των εδαφϊν ιταν ζνασ ακόμθ λόγοσ, που τα τελευταία ζτθ επικρατεί ςτθν 
γεωργικι πρακτικι θ ζννοια τθσ ευφυοφσ γεωργίασ, όπου θ παροχι οδθγιϊν ορκολογικισ 
λίπανςθσ βαςίηεται ςτθν εδαφολογικι ανάλυςθ του κάκε αγροτεμαχίου. Ο αρικμόσ 
δειγμάτων, που λαμβάνεται ανά αγροτεμάχιο εξαρτάται από τθν ομοιομορφία του, με 
γενικό κανόνα 1 δείγμα εδάφουσ / 10 ςτρζμματα περίπου. Αυτό είναι ζνα από τα 
βαςικότερα πλεονεκτιματα τθσ ευφυοφσ γεωργίασ, θ οποία βάηει τζλοσ ςτισ εμπειρικζσ 
εφαρμογζσ ειςροϊν ςτο χωράφι.  

 

 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΙΚΑ, θ ςφςταςθ λίπανςθσ πρζπει να γίνεται κατόπιν διενζργειασ 

φυλλοδιαγνωςτικισ  ςε ετιςια βάςθ, ϊςτε να αποτυπωκοφν οι πραγματικζσ ανάγκεσ κρζψθσ των 
ελαιοδζνδρων. Συμπλθρωματικά, κα πρζπει να διενεργείται εδαφοανάλυςθ ανά τετραετία 
περίπου, για καλφτερθ/ςυμπλθρωματικι ερμθνεία των αποτελεςμάτων τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ, 
με ςτόχο τθν παροχι οδθγιϊν ορκολογικισ κρζψθσ/λίπανςθσ ςτουσ ελαιοπαραγωγοφσ.  

Για τθν παροχι οδθγιϊν ορκολογικισ λίπανςθσ, το ΙΕΥΡ ςτθν Θζρμθ ανζπτυξε εδϊ και είκοςι ζτθ, 

περίπου, ζνα λογιςμικό για εφαρμογι ςε επίπεδο αγροτεμαχίου. Ειδικότερα, το λογιςμικό δίνει 
ςτον αγρότθ, για κάκε αγροτεμάχιό του, ζνα διςζλιδο ζντυπο, όπου ςτθν πρϊτθ ςελίδα 
παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ εδαφολογικισ ανάλυςθσ και ςτθ δεφτερθ ςελίδα δίνεται θ 
αντίςτοιχθ ςφςταςθ τθσ λίπανςθσ και του τρόπου εφαρμογισ τθσ. Πταν υπάρχει και 
φυλλοανάλυςθ, θ ςυμβουλι λίπανςθσ δίνεται ςυνδυαςτικά των αναλφςεων εδάφουσ και φφλλων. 

 

 

 


