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Ακούμε συχνά για «κατάλληλα λιπάσματα για την ελιά» ή ακόμα και για «λιπάσματα 

της ελιάς». Ποια είναι αυτά, άραγε; Υπάρχουν τέτοια; 

Σε τέτοιες γενικές και αόριστες ερωτήσεις, η απάντηση είναι μια και σαφής: όχι, δεν 

υπάρχουν!  

Προτού αιτιολογηθεί η απάντηση αυτή, να σημειωθεί πως το βασικό μέλημα του 

ελαιοκαλλιεργητή, ιδιαίτερα του βιοκαλλιεργητή ελιάς θα πρέπει να είναι η 

διατήρηση ενός γόνιμου εδάφους. Το έδαφος δεν αποτελεί απλά ένα υπόστρωμα 

πάνω στο οποία στηρίζεται και αναπτύσσεται το φυτό ούτε μια «δεξαμενή» στην 

οποία ρίχνουμε τα απαραίτητα λιπάσματα ώστε να δώσουν παραγωγή οι ελιές μας.  

  

Εικ. 1 Κακή πρακτική καλλιέργειας σε συνθήκες ξηρασίας η οποία συμβάλλει στην 

υποβάθμιση του εδάφους 

Το έδαφος είναι ένας «ζωντανός» οργανισμός, μέσα στον οποίο αναπτύσσονται 

πολλές μορφές ζωής, ορατές στο γυμνό μάτι αλλά και μικροοργανισμοί. Η ύπαρξη, η 

διατήρηση και η αύξηση του πληθυσμού των μικροοργανισμών αυτών είναι 

παράγοντας πρωταρχικής σημασίας για την ευφορία, την ανάπτυξη και την 

παραγωγή της ελιάς.   

Άρα, στόχοι της θρέψης σε έναν ελαιώνα είναι, καταρχήν, η δημιουργία ενός 

εδάφους  γόνιμου, καλής φυσικής κατάστασης, με κατάλληλη υφή και δομή και η 

διατήρηση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας του. Ένα τέτοιο έδαφος 

εξασφαλίζει μεγαλύτερες ποσότητες και καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα της ελιάς, 

καθώς το ριζικό της σύστημα θα είναι καλύτερα ανεπτυγμένο, θα αερίζεται 

περισσότερο, το νερό (που συνήθως λείπει στους πολλούς, ξηρικούς ελαιώνες της 

Ελλάδας) θα συγκρατείται καλύτερα στο έδαφος και τα θρεπτικά στοιχεία του 

εδάφους θα είναι περισσότερο διαθέσιμα στα φυτά, λόγω της παρουσίας των 

μικροοργανισμών.  

Μάλιστα, οι βιοκαλλιεργητές της ελιάς ούτως  ή άλλως δεσμεύονται από τη σχετική 
νομοθεσία, τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 834/07, ο 
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οποίος στο άρθρο 12, σημείο 1 (α-γ) αναφέρει πως:  «πρωταρχικός σκοπός των 

καλλιεργητών θα πρέπει να είναι διατήρηση και η αύξηση των οργανικών υλών του 

εδάφους, η βελτίωση της σταθερότητάς του και της βιοποικιλότητάς του και η 

αποτροπή της συμπίεσης και της διάβρωσής του…». Στα ίδια σημείο, αναφέρεται 

πως «…η γονιμότητα και η βιολογική δραστικότητα του εδάφους θα πρέπει να 

διατηρείται και να βελτιώνεται με πολυετή αμειψισπορά που περιλαμβάνει 

ψυχανθή και άλλες καλλιέργειες χλωρής λίπανσης, και με τη διασπορά κόπρου 

ζώων ή οργανικών υλών, αμφοτέρων κατά προτίμηση λιπασματοποιημένων, από 

βιολογική παραγωγή…». 

Μόνο όταν οι καλλιεργητικές αυτές τεχνικές και πρακτικές δεν επαρκούν, τότε 

μπορεί ο βιοκαλλιεργητής να χρησιμοποιήσει λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους 

(βλέπε Παράρτημα Ι, στο τέλος του 2ου μέρους του άρθρου). 

Η απάντηση σε ένα άλλο συχνό ερώτημα των καλλιεργητών, «τι ποσότητες 

θρεπτικών στοιχείων απαιτούν τα ελαιόδεντρα» είναι πολύπλοκη και για να 

απαντηθεί θα πρέπει πρώτα να ληφθούν υπόψη αρκετές παράμετροι (η ηλικία, το 

ύψος, το σχήμα και η ποικιλία των δένδρων, η φυσικοχημική κατάσταση και η κλίση 

του εδάφους, η δυνατότητα άρδευσης κ.α.). Ωστόσο και για τις ανάγκες του 

άρθρου, μπορεί ενδεικτικά να λεχθεί ότι οι  κάθε έτος και ανά στρέμμα ελαιώνα, 

αφαιρούνται από το έδαφος οι εξής ποσότητες των παρακάτω θρεπτικών στοιχείων: 

 Άζωτο (Ν): 1,5 - 3,5 Kg 
 Φώσφορος (P2Ο5): 0,8 - 2 Kg  
 Κάλιο (K K2O O): 2 - 5 Kg  
 Ασβέστιο (CaO): 2 - 5 Kg   

 
Το θέμα της θρέψης των βιολογικών ελαιόδεντρων λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται 

απλώς με μια τυχαία επιλογή ενός λιπάσματος. Για το λόγο αυτό ένα προϊόν 

θρέψης/λίπασμα είναι κατάλληλο για τις ελιές μας όταν περιέχει σε σωστή 

αναλογία τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά και την οργανική ουσία που απαιτούν 

τα συγκεκριμένα ελαιόδεντρα. Θα πρέπει πρώτα, με τη βοήθεια και τις συμβουλές 

ενός εξειδικευμένου επιστήμονα/γεωπόνου, να έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο 

θρέψης.  

Επειδή η καλύτερη και οικονομικότερη λίπανση  είναι η ορθολογική και η σωστή 

θρέψη, θεωρείται απαραίτητη η πραγματοποίηση ανάλυσης εδάφους, ίσως και 

φυλλοδιαγνωστικής (ανάλυση φύλλων και φυτικών ιστών).   

Η καλύτερη περίοδος για τη λήψη δείγματος από το έδαφος είναι το φθινόπωρο, πριν/κατά 

τις πρώτες βροχοπτώσεις και για τη φυλλοδιαγνωστική το τέλος χειμώνα/αρχές άνοιξης. 
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Έχοντας πλέον ο βιοκαλλιεργητής στη διάθεσή του και τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων αυτών, μπορεί να καταρτίσει, πάντα με τη βοήθεια του 

γεωπόνου/συμβούλου το σχέδιο θρέψης του ελαιώνα του. Το σχέδιο αυτό θα έχει 

ορίζοντα πενταετίας και θα πρέπει να επανεκτιμηθεί μετά από 4-5 χρόνια, με νέα 

ανάλυση εδάφους.  

Στο σχέδιο αυτό θα αναφέρονται όλες οι καλλιεργητικές πρακτικές και τα προϊόντα 

θρέψης που θα χρησιμοποιηθούν ώστε το έδαφος να αποκτήσει τις επιθυμητές 

φυσικοχημικές ιδιότητες και το επίπεδο οργανικής ουσίας που θέλουμε.  Έπειτα θα 

ακολουθούν ετήσιες διορθωτικές επεμβάσεις λίπανσης.  

Πρακτικά, τα φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα καλό είναι να ενσωματώνονται 

στο έδαφος νωρίς το χειμώνα. Ο λόγος είναι πως επειδή τα περισσότερα από αυτά 

είναι ορυκτής προέλευσης, απαιτείται περισσότερος χρόνος σε σχέση με τα 

αζωτούχα λιπάσματα για την αφομοίωση τους από τα δέντρα. Επίσης, όταν 

εφαρμόζονται οργανικά υλικά θα πρέπει να ενσωματώνονται ελαφρώς στο έδαφος 

για την καλύτερη και ταχύτερη αφομοίωση τους. Η καλύτερη περίοδος 

ενσωμάτωσής τους είναι το φθινόπωρο, με τις πρώτες βροχοπτώσεις. 

Είναι γνωστό πως η ελιά μπορεί να αναπτυχθεί σε ποικιλία εδαφών και είναι από τα 

ελάχιστα φυτικά είδη που δίνει παραγωγή σε εδάφη ξηρικά και άγονα. Ωστόσο, για 

να μπορέσει να αποδώσει ικανοποιητική παραγωγή και εισόδημα στον 

καλλιεργητή, θα πρέπει να φροντίσει ο παραγωγός να υπάρχει επάρκεια οργανικής 

ουσίας και των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων.  

Ως γενικός κανόνας, μπορεί να λεχθεί πως από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία η ελιά 

απαιτεί ετησίως άζωτο, κάλιο και ίσως μαγνήσιο και ασβέστιο. Συνήθως δεν 

παρατηρείται τροφοπενία φωσφόρου στους ελληνικούς ελαιώνες, είναι όμως 

στοιχείο απαραίτητο κατά τη φύτευση νέων δενδρυλλίων ελιάς (βλέπε παρακάτω). 

Από τα ιχνοστοιχεία, αναφέρονται μερικά από αυτά που πιθανώς να χρειάζονται οι 

ελιές μας: μαγγάνιο, ψευδάργυρος, χαλκός, βόριο, σίδηρος κ.α. 

Να σημειωθεί πως η έλλειψη του αζώτου και του βορίου επηρεάζει σε σημαντικό 

βαθμό την παρενιαυτοφορία στις ελιές (άλλοι παράγοντες είναι το κλάδεμα, οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και το 

‘’φορτσάρισμα’’ των δέντρων, δηλ. οι υπερβολές στην χορήγηση αζώτου και στην 

άρδευση). Παρενιαυτοφορία ονομάζεται το φαινόμενο της διαδοχικής εναλλαγής 

χρονιάς μεγάλης παραγωγής με επόμενη χρονιά μειωμένης ως μηδενικής 

καρποφορίας. Αυτό ασφαλώς είναι ανεπιθύμητο για τους καλλιεργητές καθώς εάν 

τη χρονιά της μεγάλης παραγωγής οι ελιές αντιμετωπίσουν δυσχερείς καιρικές 

συνθήκες ή σοβαρή προσβολή από δάκο ή άλλο εχθρό/ασθένεια, ο παραγωγός θα 

μείνει για 3 έτη με πολύ χαμηλή σοδειά. 
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