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3. ΤΓΚΡΙΗ ΘΡΕΠΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΡΔΕΤΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΞΗΡΙΚΨΝ 
ΕΛΑΙΨΝΨΝ 

Η επίδραςθ τθσ άρδευςθσ ςτθ κρζψθ των ελαιόδενδρων ζγινε με δεδομζνα των αναλφςεων τθσ 

φυλλοδιαγνωςτικισ ςε ξθρικζσ και αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτισ ξθρικζσ 

καλλιζργειεσ εφαρμόηονται μικρότερεσ ποςότθτεσ λιπαςμάτων λόγω ζλλειψθσ αρδευτικοφ νεροφ, 
που κεωρείται ο κφριοσ μθχανιςμόσ τροφοδοςίασ οριςμζνων κρεπτικϊν, που είναι απαραίτθτα 
για τθν καρποφορία τθσ ελιάσ. Επιπλζον, θ επάρκεια εδαφικισ υγραςίασ επθρεάηει καταλυτικά τθν 
αφξθςθ/ανάπτυξθ των ριηϊν (άρα και τθν πρόςλθψθ των κρεπτικϊν ςτοιχείων), γι’ αυτό και θ 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν ςυνειςφορά τθσ άρδευςθσ ςτθν απόδοςθ τθσ καλλιζργειασ 
χριηει προςοχισ. Ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω, παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια τα διαγράμματα 

κατανομισ ςυχνότθτασ αν/επάρκειασ των ςυγκεντρϊςεων κάκε ςτοιχείου ςτα φφλλα, που 
ςυλλζχκθκαν μετά τθ ςυγκομιδι, κατά τθ χειμερινι περίοδο. 

Ωζωτο: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 44% των δειγμάτων φφλλων παρουςίαςε 
ανεπάρκεια ςε άηωτο ζναντι 62% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 30 & Εικ. 31). Η διαφορά αυτι οφείλεται 
κυρίωσ ςτθ χοριγθςθ βαςικισ-και μόνο- λίπανςθσ ςτθν ξερικι καλλιζργεια. Η επιφανειακι 
λίπανςθ ςτισ ξθρικζσ καλλιζργειεσ αποφεφγεται, κακϊσ το Ν, ωσ ευκίνθτο ιόν, μεταφζρεται ςτο 
ριηικό ςφςτθμα κυρίωσ με τθν κίνθςθ του εδαφικοφ νεροφ (μθχανιςμόσ μαηικισ ροισ). Η 
εφαρμογι διαφυλλικισ λίπανςθσ ςτθ ςωςτι περίοδο μπορεί να αμβλφνει το πρόβλθμα, 

ςυμβάλλοντασ ανάλογα και ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ, αν και γενικά κα πρζπει να επιςθμανκεί 
ότι ςε ξερικι καλλιζργεια ελιάσ ςπανίωσ γίνεται διαφυλλικι χοριγθςθ Ν από τουσ παραγωγοφσ. 

  

 

Υώσφορος: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 7% των δειγμάτων φφλλων παρουςίαςε 
ανεπάρκεια ςε φϊςφορο, ζναντι περίπου 18% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 32 & Εικ. 33). Αυτό πρακτικά 
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ςθμαίνει ότι και ςτισ δφο κατθγορίεσ ελαιοκαλλιζργειασ (αρδευόμενθ ι ξερικι) θ ζλλειψθ P δεν 
αποτελεί, ςυνικωσ, πρόβλθμα για τουσ παραγωγοφσ. Γενικά, ο φϊςφοροσ χαρακτθρίηεται από 
υψθλι δυςκινθςία ςτο ζδαφοσ. Ζτςι, αυτό που προζχει ςτθ λιπάνςθ με P είναι θ εφαρμογι τθσ, 
όταν ςυςτινεται, να γίνεται όςο το δυνατό πιο κοντά ςτο ριηόςτρωμα. 

  

Κάλιο: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 25% των δειγμάτων φφλλων παρουςίαςε 
ανεπάρκεια ςε κάλιο, ζναντι 30% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 34 & Εικ. 35). Φαίνεται ότι θ ζλλειψθ 

αρδευτικοφ νεροφ δεν επθρεάηει ςθμαντικά τθ κρζψθ των ελαιϊνων τθσ Β. Ελλάδασ με κάλιο. 

Αυτό πικανόν οφείλεται ςτθν ικανοποιθτικι επάρκεια του ςτοιχείου αυτοφ ςτα εδάφθ (Εικ. 14), ςε 
ςυνδυαςμό πάντα με τθ διαδικαςία τθσ διάχυςθσ, που αποτελεί για το Κ (όπωσ και για τον P), τον 
κφριο μθχανιςμό μεταφοράσ και  εφοδιαςμοφ των ριηϊν (Αναλογίδθσ, 2000). Επιπλζον, θ 
ποςότθτα των κατακρθμνιςμάτων ςε περιοχζσ τθσ βόρειασ Ελλάδασ μπορεί να εξαςφαλίςει 
επίπεδα εδαφικισ υγραςίασ, τζτοια ϊςτε να μθν εκδθλϊνεται ιςχυρι δζςμευςθ του Κ ςτα εδάφθ 
των ελαιϊνων, όπωσ ενδεχομζνωσ ςυμβαίνει ςε περιοχζσ τθσ Νότιασ Ελλάδασ. 
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Ασβέστιο: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 5% των δειγμάτων φφλλων παρουςίαςε 
ανεπάρκεια ςε αςβζςτιο, ζναντι 12% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 36 & Εικ. 37). Ραρόλο, που θ τροφοδοςία 
των ριηϊν με Ca γίνεται πρωτίςτωσ μζςω τθσ κίνθςθσ του εδαφικοφ νεροφ, θ ζλλειψθ άρδευςθσ 

ςτισ ξθρικζσ καλλιζργειεσ αντιςτακμίηεται ικανοποιθτικά μζςω τθσ ανταλλαγισ ιόντων εξ επαφισ. 
Με τον μθχανιςμό αυτό, οι επιφάνειεσ των ριηϊν ζρχονται ςε επαφι με τα εδαφικά τεμαχίδια 
ακουμπϊντασ τα κρεπτικά τα οποία κζλουν να προςροφιςουν και ανταλάςςοντάσ τα με ιόντα, 
που εκκρίνουν. Επειδι, το Ca  αποτελεί κρεπτικό που βρίςκεται ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτα 

ελλθνικά εδάφθ (Εικ. 16), καλφπτεται μεγάλοσ μζροσ των αναγκϊν κρζψθσ από τθν ανταλλαγι εξ 
επαφισ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι ςε καμία από τισ δφο κατθγορίεσ ελαιοκαλλιζργειασ δεν 

παρατθρείται πρόβλθμα τροφοπενίασ Ca για τα ελαιόδενδρα τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
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Μαγνήσιο: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 1% των δειγμάτων φφλλων παρουςίαςε 
ανεπάρκεια ςε μαγνιςιο ζναντι 6% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 38 & Εικ. 39). Για το Mg ιςχφει ότι και για το 
Ca, κακϊσ και αυτό αφκονεί ςτα ελλθνικά εδάφθ και ςπάνια αποτελεί πρόβλθμα κρζψθσ για τα 
ελαιόδενδρα. 

   

ίδηρος: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 7% των δειγμάτων φφλλων παρουςίαςε 
ανεπάρκεια ςε ςίδθρο, ζναντι 11% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 40 & Εικ. 41). Επειδι τα μικροκρεπτικά 
απαιτοφνται ςε μικρζσ ποςότθτεσ, θ ανταλλαγι εξ επαφισ μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικό 
μθχανιςμό τροφοδοςίασ των καλλιεργειϊν, ειδικότερα ςε καλλιζργειεσ όπωσ θ ελιά που ζχει  
ανεπτυγμζνο ριηικό ςφςτθμα. Αναφζρεται ότι ςτον εφοδιαςμό των ριηϊν με Fe θ ανταλλαγι εξ 
επαφισ ςυμμετζχει ςε ποςοςτό 50%  ενϊ θ μεταφορά του Fe μζςω φδατοσ ανζρχεται μόλισ ςε 

10% (Αναλογίδθσ, 2007). Ζτςι, ο ρόλοσ τθσ άρδευςθσ αμβλφνεται και το υπόλοιπο μζροσ των 
κρεπτικϊν αναγκϊν (εφόςον απαιτείται) μπορεί να καλυφκεί με διαφυλλικι λίπανςθ, όπωσ είναι 
άλλωςτε θ ςυνικθσ τακτικι ςτα μικροκρετικά. 
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Μαγγάνιο: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 78% των δειγμάτων φφλλων παρουςίαςε 
ανεπάρκεια ςε μαγγάνιο ζναντι 85% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 42 & Εικ. 43). Μεταξφ των τριϊν 

διαδικαςιϊν μεταφοράσ και εφοδιαςμοφ των ριηϊν με Mn, αναφζρεται ότι θ διάχυςθ ςυμμετζχει 
ςε ποςοςτό 80% (το μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα μικροκρεπτικά), ενϊ θ μαηικι ροι μόλισ 
ςτο 5% (Αναλογίδθσ, 2007). Ζτςι, ο ρόλοσ τθσ άρδευςθσ περιορίηεται και το υπόλοιπο μζροσ των 
αναγκϊν μπορεί να καλυφκεί με διαφυλλικι λίπανςθ, όπωσ και με το Fe. 

  

Χευδάργυρος: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 12% των δειγμάτων φφλλων 
παρουςίαςε ανεπάρκεια ςε ψευδάργυρο ζναντι 15% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 44 & Εικ. 45).  Για τον Zn 

αναφζρονται ίδια περίπου ποςοςτά ςυμμετοχισ των τριων διαδικαςιϊν μεταφοράσ και 
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εφοδιαςμοφ των ριηϊν με τθν διάχυςθ να προςεγγίηει το 40% και τισ άλλεσ δφο κατά 30%, ζκαςτθ 

(Αναλογίδθσ, 2007). 

  

Φαλκός: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 1% των δειγμάτων φφλλων παρουςίαςε 
ανεπάρκεια ςε χαλκό ζναντι 8% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 46 & Εικ. 47). Μεταξφ των τριων διαδικαςιϊν 
μεταφοράσ και εφοδιαςμοφ των ριηϊν με Cu, θ ανταλλαγι εξ επαφισ ςυμμετζχει ςε ποςοςτό 70% 
ενϊ θ μαηικι ροι προςεγγίηει το 20% (Αναλογίδθσ, 2007). Υπενκυμίηεται ότι όςο μεγαλφτερθ είναι 
θ ςυγκζντρωςθ ενόσ κρεπτικοφ ςτο ζδαφοσ τόςο πιο αποτελεςματικι είναι θ διαδικαςία 
ανταλλαγισ εξ επαφισ ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν κρζψθσ τθσ καλλιζργειασ. 
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Βόριο: Στισ αρδευόμενεσ καλλιζργειεσ, ποςοςτό 47% των φφλλων παρουςίαςε ανεπάρκεια ςε 
βόριο ζναντι 74% ςτισ ξθρικζσ (Εικ. 48 & Εικ. 49). Το βόριο, όπωσ και το άηωτο, μεταφζρονται ςτα 
φυτά κυρίωσ μζςω τθσ μαηικισ ροισ, γι’ αυτό και θ πρόςλθψι τουσ επθρεάηεται από τθν ποςότθτα 
νεροφ ςτο ζδαφοσ. Στθν περίπτωςθ του βορίου φαίνεται ςαφϊσ θ αρνθτικι επίδραςθ τθσ 
ζλλειψθσ άρδευςθσ ςτθν κάλυψθ των αντίςτοιχων αναγκϊν κρζψθσ. Αναφζρεται ότι, θ μαηικι ροι 
ςυμμετζχει με ποςοςτό 65% ςτθν μεταφορά και εφοδιαςμό των ριηϊν με Β, ενϊ θ ανταλλαγι εξ’ 
επαφισ είναι μόλισ ςτο 3% (Αναλογίδθσ, 2007). Αυτό ςυμβαίνει γιατί οι ρίηεσ προςλαμβάνουν το 
ςτοιχείο αυτό όχι τόςο με τθ μορφι ιόντοσ (όπωσ όλα τα άλλα ςτοιχεία), αλλά κυρίωσ ωσ Η3ΒΟ3. 

Επομζνωσ,  για τθν ξερικι καλλιζργεια ελιάσ, θ διαφυλλικι λίπανςθ με Β μπορεί να αμβλφνει 
ςθμαντικά τθν ζλλειψι του ςτα ελαιόδενδρα, ςυμβάλλοντασ ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ. Θα 
πρζπει πάντωσ να αναφερκεί ότι ςπανίωσ οι παραγωγοί κάνουν διαφυλλικι χοριγθςθ Β ςε ξερικι 
καλλιζργεια ελιάσ. 

  

Συνοψίηοντασ, θ εδαφικι υγραςία, είτε μζςω άρδευςθσ είτε μζςω βροχοπτϊςεων, πζρα από τθν 
ςυμβολι τθσ ςτο μθχανιςμό μαηικισ ροισ ςυμβάλλει και ςτθν καλφτερθ ανάπτυξθ του ριηικοφ 
ςυςτιματοσ, ϊςτε να γίνεται πιο αποτελεςματικόσ και ο μθχανιςμόσ ανταλλαγισ ιόντων εξ 
επαφισ, ευνοϊντασ ζτςι, τθν πρόςλθψθ ακόμα περιςςότερων ςτοιχείων (κυρίωσ μικροκρεπτικϊν) 
από τα φυτά. Με βάςθ τα παραπάνω, εκτιμάται ότι ςτισ ελαιοκομικζσ περιοχζσ τθσ Νότιασ 
Ελλάδασ, όπου κατά κανόνα υπάρχει μικρότερθ ποςότθτα κατακρθμνιςμάτων ςυγκριτικά με τθν 
Βόρεια Ελλάδα, θ εδαφικι υγραςία κα πζφτει ςε πιο χαμθλά επίπεδα, ϊςτε θ ζλλειψθ άρδευςθσ 

να οδθγεί ςε ακόμα μεγαλφτερεσ διαφορζσ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ των κρεπτικϊν ςτοιχείων μεταξφ 
αρδευόμενων και ξθρικϊν καλλιεργειϊν. 

Από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ προζκυψε ότι ςτισ ξθρικζσ 

καλλιζργειεσ ελιάσ παρατθρικθκαν μεγαλφτερα ποςοςτά ανεπάρκειασ ςε όλα τα κρεπτικά   
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ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τισ αρδευόμενεσ. Πμωσ, τα κρεπτικά, που φαίνεται ότι επθρεάςτθκαν 
περιςςότερο από τθν ζλλειψθ άρδευςθσ είναι το Β και δευτερευόντωσ το Ν. Αντίκετα, θ 
πρόςλθψθ των υπόλοιπων κρεπτικϊν ςτοιχείων, που δεν μεταφζρονται κατά κφριο λόγο με μαηικι 
ροι προσ τα φυτά, επθρεάςτθκε ςε μικρότερο βακμό από τθν ποςότθτα του νεροφ ςτο ζδαφοσ. 

Τζλοσ, επειδι οι ςυςτάςεισ λίπανςθσ των ευκίνθτων κρεπτικϊν κακορίηουν τον ςτόχο 
ςυγκομιδισ, ΣΥΜΡΕΑΙΝΕΤΑΙ ότι μια ορκι λίπανςθ ςε άηωτο και βόριο (ποςότθτα, χρόνοσ και 
τρόποσ εφαρμογισ) μπορεί να αυξιςει τθν απόδοςθ τθσ ςυγκομιδισ, κυρίωσ, ςτισ ξθρικζσ 
καλλιζργειεσ ελιάσ. 
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