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.

Οι πιο συχνές και χαρακτηριστικές τροφοπενίες
τροφοπενίες:

1. Έλλειψη Καλίου

Έλλειψη Καλίου στην ελιά, παρατηρείται αρκετά συχνά σε αμμώδη, οργανικά
εδάφη ή όξινα εδάφη. Η έλλειψη Καλίου εμφανίζεται ως ελαφρύ κιτρίνισμα στα
φύλλα, ενώ σε περίπτωση έντονης τροφοπενίας παρατηρούνται νεκρώσεις της
κορυφής των φύλλων.
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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
τους. Επίσης, λόγω αναστολής της
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας παρεμποδίζεται η αύξηση των βλαστών του

3. Έλλειψη Βορίου
Η έλλειψη Βορίου στην ελιά, επιφέρει νέκρωση της ακραίας κορυφής
προκαλώντας την ανάπτυξη πλαγίων οφθαλμών
οφθαλμών. Τα φύλλα στις άκρες των βλαστών
εμφανίζονται μαραμένα κιτρινωπά, με αποτέλεσμα να πέφτουν και να μένουν
γυμνά τα κλαδιά, νεκρώνοντας τα.

Θεματική ενότητα: Θρέψη – Λίπανση της ελιάς

ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ

β) Διαφυλλική (με ψεκασμό)

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.

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

Εφαρμογή της λίπανσης στον ελαιώνα
Η λίπανση θα πρέπει να εφαρμόζεται διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση θρεπτικών
στοιχείων από τα ελαιόδεντρα και προσθέτοντας στο έδαφος ότι ακριβώς χρειάζεται το φυτό, περιορίζοντας
τις απώλειες των θρεπτικών στοιχείων στο περιβάλλον (με εξάτμιση, απορροή ή έκπλυση
υση των λιπασμάτων).
Προκειμένου
μένου 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.

αντιμετώπιση τροφοπενιών (ιχνοστοιχείων) ή για την κάλυψη των αναγκών
αναγκών των φυτών σε στάδια
που έχουν αυξημένες ανάγκες, αφού το φυτό αφομοιώνει αμέσως τα θρεπτικά στοιχεία. Τα
διαφυλλικά

λιπάσματα

περιέχουν

τα

θρεπτικά

στοιχεία
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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
0

Τεχνική δειγματοληψίας φύλλων για φυλλοδιαγνωστική εξέταση στην ελιά

χρήσεως, να μην ψεκάζουμε με θερμοκρασίες άνω των 27 C, να επιδιώκουμε όσο το δυνατόν
μικρότερες σταγόνες με τον ψεκασμό και να μην υπερβαίνουμε τις συνιστώμενες
συνιστώμενε δόσεις.

Από κάθε δέντρο συλλέγονται 10 φύλλα υγιή και ακέραια και από
κάθε ελαιώνα παίρνουμε φύλλα από 20 δέντρα αντιπροσωπευτικά
αντιπροσωπευτικά.
Τεχνική δειγματοληψίας εδάφους
Η δειγματοληψία εδάφους στον ελαιώνα συνιστάται να γίνεται τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο
Δεκέμβριο (μετά
τις πρώτες βροχοπτώσεις).. Το δείγμα χώματος θα πρέπει να λαμβάνεται σε βάθος 20
20-30
30 cm (στη ζώνη αυτή
βρίσκεται και το ριζικό σύστημα του δέντρου) και σε ελαιώνες που δεν έχει γίνει εφαρμογή της λίπανσης.

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

Το δείγμα λαμβάνεται με δειγματολήπτη από 55-10 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
Συνήθως, ακολουθείται μια ζιγκ-ζαγκ πορεία
κατά μήκος του ελαιώνα. Χρειάζεται προσοχή 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

ότι γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των λιπασμάτων, καθώς η εφαρμογή γίνεται
απευθείας στην περιοχή δραστηριότητας
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
σύνθετα και συνήθως είναι σε νιτρική μορφή, ώστε να είναι ευδιάλυτα και να
απορροφώνται εύκολα από τα φυτά.

προσθέτουμε το λίπασμα και από εκεί που το απορροφούν οι ρίζες της ελιάς).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Η λίπανση σε έναν ελαιώνα μπορεί να εφαρμοστεί με μια από τις παρακάτω μεθόδους:

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

α) Βασική λίπανση (με διασκορπισμό)

συγκέντρωσης αζώτου και χούμου
ούμου στο έδαφος. Οι ρίζες των ψυχανθών παρέχουν στο έδαφος
τεράστιες ποσότητες αζώτου ανά στρέμμα, αφού τα ωφέλημα βακτήρια ζουν μέσα στις ρίζες

Η βασική λίπανση
νση στην ελιά εφαρμόζεται προκειμέν
προκειμένου να παρέχουμε στα φυτά θρεπτικά
στοιχεία πριν από την έναρξη σχηματισμού της νέας βλάστησης (Φεβρουάριο - Μάρτιο)
όπου τότε οι ανάγκες για θρέψη είναι μεγαλύτερες
μεγαλύτερες.

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 ανεπιθύμητα ζιζάνια.
ζιζάνια

