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Φωτογραφικό υλικό: Αντώνης Κυριακόπουλος Γεωπόνος - περιοχή Πυργί
Μυτιλήνης  και Σκάλα Παμφίλων

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί από μελέτες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι «χαμηλών εισροών» σε σχέση με τις
αντίστοιχες καλλιεργητικές τεχνικές που ακολουθούνται στην Ισπανία και στην
Ιταλία.

Η έλλειψη ή μη επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για την
ομαλή ανάπτυξη της καλλιέργειας της ελιάς προκαλούν σημαντική μείωση της
παραγωγής και της ποιότητας του παραγόμενου ελαιοκάρπου και ελαιολάδου.

Έχει αποδειχθεί ότι η καλλιέργεια της ελιάς έχει υψηλές απαιτήσεις σε
θρεπτικά στοιχεία όπως το άζωτο (Ν), το κάλιο (Κ), το μαγνήσιο (Mg) και το βόριο
(Β) των οποίων η διαθεσιμότητα επηρεάζει σημαντικά την επιτυχία της
καλλιέργειας. Το καθένα από αυτά τα στοιχεία συμβάλλει καθοριστικά στην
ανάπτυξη της καλλιέργειας συμμετέχοντας σε διαφορετικές λειτουργίες του
φυτού και συντελώντας καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής και της
ποιότητας.

Η ποσότητα και ο τύπος του λιπάσματος εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες όπως:

● η ηλικία του δέντρου
● το μέγεθος του δέντρου
● τις αποστάσεις φύτευσης
● την παραγωγικότητα του δέντρου
● την υγρασία του εδάφους
● την άρδευση ή όχι του ελαιώνα
● τη σύσταση του εδάφους
● τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες
● την ποικιλία

Θρεπτικά στοιχεία από το ελαιόδεντρο απομακρύνονται από:

● Τον παραγόμενο ελαιόκαρπο
● Το κλάδεμα
● Την πτώση των φύλλων

Για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του δέντρου, τη γονιμότητα του
εδάφους και την ποιοτική παραγωγή θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των
θρεπτικών στοιχείων μέσω της λίπανσης.
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Η ορθολογική λίπανση της ελιάς στηρίζεται στη συνολική εικόνα του
ελαιόδεντρου, την ανάλυση εδάφους και εφόσον κριθεί αναγκαίο και την
φυλλοδιαγνωστική ανάλυση.

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα η σχέση των βασικών θρεπτικών στοιχείων
ανά δέντρο είναι:

● 1,5-3,5kg άζωτο (N)

● 0,4-0,8kg φώσφορο (P)

● 1-5kg κάλιο (K)

● 2-5kg ασβέστιο (Ca).

Για κάθε 100 kg ελαιοκάρπου απομακρύνονται από το ελαιόδεντρο 950g

αζώτου, 200g φωσφόρου, 1kg καλίου και 700g ασβεστίου. Εκτός από τον
ελαιόκαρπο θρεπτικά στοιχεία απομακρύνονται και κατά το κλάδεμα (φύλλα και
το ξύλο) άρα οι παραπάνω ποσότητες πρέπει να αυξηθούν κατά 30%.

Α. ΑΖΩΤΟ (Ν)

Το άζωτο είναι ένα θρεπτικό στοιχείο που επηρεάζει άμεσα τόσο τη
βλάστηση όσο και την καρποφορία. Είναι το σημαντικότερο και το πλέον
αναντικατάστατο θρεπτικό στοιχείο για τη βλαστική ανάπτυξη και την
καρποφορία της ελιάς. Το άζωτο στη βασική λίπανση ευνοεί:

● Τη διαφοροποίηση των οφθαλμών
● Την ανθοφορία
● Την καρπόδεση
● Την αύξηση του βάρους των καρπών
● Την ανοιξιάτικη βλάστηση

Η ελιά αντιδρά σχεδόν πάντα θετικά στη σωστή λίπανση με άζωτο, αφού
ευνοεί τη βλάστηση, την καρπόδεση (Μάρτιο έως Μάιο), την ανάπτυξη του
καρπού (τέλος Ιουλίου- αρχές Αυγούστου) και γενικά την ανάπτυξη του δέντρου.

Η ποσότητα που απαιτείται είναι 500-800g αζώτου ανά δέντρο κάθε χρόνο,

ανάλογα με το μέγεθος και την παραγωγή του.

Οι εφαρμογές του αζώτου πρέπει να γίνονται προς το τέλος του χειμώνα
πριν τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών και πριν την έναρξη της
νέας βλάστησης. Ο χρόνος εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων συνδέεται
με τη διαθεσιμότητα του νερού δηλαδή να ακολουθείται από βροχοπτώσεις ή
από άρδευση. Σε μη αρδευόμενους ελαιώνες η ετήσια βροχόπτωση και η
διαθέσιμη εδαφική υγρασία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποσότητα του
αζώτου που θα προστεθεί στην καλλιέργεια.Σε περιοχές με μέση ετήσια
βροχόπτωση μικρότερη των 400mm η χορήγηση του αζώτου πρέπει να γίνεται με
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προσοχή. Στις περιοχές αυτές προτείνεται χορήγηση 100g αζώτου ανά δέντρο /

100 mm βροχής.

Στα αλκαλικά εδάφη πρέπει να χρησιμοποιείται άζωτο σε αμμωνιακή
μορφή ή ουρία ενώ στα όξινα πρέπει να χρησιμοποιείται ασβεστούχος νιτρική
αμμωνία.

Η έλλειψη (τροφοπενία) αζώτου εκδηλώνεται στο ελαιόδεντρο με τα
παρακάτω συμπτώματα:

● Γενική μείωση της βλάστησης
● Φύλλα με ανοιχτό πράσινο χρώμα
● Μικροφυλλία
● Πρόωρη φυλλόπτωση
● Μικρός αριθμός ανθών

Τα επαρκώς εφοδιασμένα με άζωτο ελαιόδεντρα έχουν βαθυπράσινα
φύλλα. Η περίσσεια αζώτου οδηγεί στο σχηματισμό λαίμαργων βλαστών, με
πλούσιο φύλλωμα σκούρου πράσινου χρώματος.

Σε περιοχές με μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων τα 500mm τα
ελαιόδεντρα με μήκος ετήσιας βλάστησης 10-30 cm θεωρούνται επαρκώς
εφοδιασμένα με άζωτο. Σε περιοχές με μεγαλύτερο ύψος βροχοπτώσεων ή σε
αρδευόμενους ελαιώνες το μήκος της ετήσιας βλάστησης κυμαίνεται από
20-50cm.

Ο ενδεδειγμένος χρόνος προσθήκης αζώτου φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα ανάλογα με το είδος της λίπανσης.

Βασική λίπανση

Χειμαίριος
λήθαργος
✓

Διαφοροποί
η-ση

οφθαλμών
✓

Έναρξη
βλάστησης

Ανάπτυξη
νέων

βλαστών

Ανάπτυξη
ταξιανθίας

Έναρξη
άνθησης

Επιφανειακή λίπανση

Πλήρης
άνθηση

Σκλήρυνση
πυρήνα (30%)

Ωρίμανση
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Ολοκλήρωσ
η άνθηση,

Καρπόδεση
✓

Αύξηση του
καρπού

(10%)
✓

Ανάπτυξη
χρωματισμού

(90%)

Εικόνα 1.:Έλλειψη αζώτου(φαίνεται η μειωμένη νέα βλάστηση και η γενικότερη
χλώρωση του δέντρου)

(Πηγή:HAIFAGROUP)

Β. ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ)

Ο φώσφορος αποτελεί συστατικό σημαντικών ενζύμων και πρωτεϊνών του
δέντρου. Εμπλέκεται σε σειρά μεταβολικών διεργασιών και ειδικότερα αυτών
που έχουν σχέση με την αναπαραγωγή και τη μεταφορά ενέργειας. Ο
φώσφορος:

● Προμηθεύει ενέργεια για όλες τις δραστηριότητες του δέντρου
● Συμβάλει στο σχηματισμό των ριζών και του ξύλου
● Συμβάλει στο δέσιμο των καρπών
● Συμβάλει στη συγκράτηση των καρπών

Ο φώσφορος είναι απαραίτητο στοιχείο στα μικρά δέντρα για την ανάπτυξη
του ριζικού τους συστήματος. Οι λιπάνσεις με φώσφορο και κάλιο αυξάνουν την
αντοχή των δέντρων στους παγετούς και σε περιοχές όπου έχουμε παγετούς
προτείνεται να γίνεται προσθήκη φωσφόρου και καλίου αμέσως μετά τη
συγκομιδή με ενσωμάτωση.
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Σε αρδευόμενους ελαιώνες οι οποίοι δέχονται πλούσιες αζωτούχες
λιπάνσεις αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το μέγεθος, το βάρος, την
πρωιμότητα. Στους ξηρικούς ελαιώνες και ειδικότερα σε εδάφη πλούσια σε
ανθρακικό ασβέστιο πρέπει να χορηγείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να
διατηρείται η γονιμότητα του εδάφους σε υψηλά επίπεδα. Απαιτείται σε μικρές
ποσότητες γιατί η περίσσεια του μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
απορρόφηση άλλων στοιχείων.

Σπάνια παρατηρείται έλλειψη του στο έδαφος ενώ αντίθετα πολύ συχνή
είναι η περίσσεια του όταν χορηγούνται για πολλά χρόνια σύνθετα λιπάσματα
τύπου 11-15-15 ή 15-15-15. Σύμπτωμα έλλειψης (τροφοπενίας) φωσφόρου είναι
μια διάστικτη χλώρωση των φύλλων, οι μικροί καρποί, νεκρώσεις στην κορυφή
και στην περιφέρεια των φύλλων και η έντονη καρπόπτωση.

Εικόνα 2.: Έλλειψη φωσφόρου σε διαφορετικά στάδια

(Πηγή:HAIFAGROUP)

Γ. ΚΑΛΙΟ (Κ)

Το κάλιο όπως και το άζωτο είναι από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία
για το ελαιόδεντρο. Παρουσιάζει κινητικότητα στους ιστούς και συμμετέχει σε
πλήθος φυσιολογικών λειτουργιών και καθιστά το δέντρο πιο ανθεκτικό στις
ασθένειες, στην ξηρασία και τον παγετό. Επίσης εμπλέκεται στην πρόσληψη και
εκμετάλλευση του νερού όπως και στην υδατική ισορροπία των δέντρων. Το
κάλιο:

● Αυξάνει το μέγεθος και το βάρος του καρπού
● Αυξάνει την ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού
● Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου
● Αυξάνει την αντοχή του δέντρου στην ξηρασία και στον παγετό

Η ελιά έχει υψηλές απαιτήσεις σε κάλιο ιδιαίτερα στην περίοδο της
ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών όπου το 60% του διαθέσιμου καλίου
μεταναστεύει στους καρπούς. Η ποσότητα καλίου είναι ίση με αυτή του αζώτου
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και ιδιαίτερα σε χρονιές με μεγάλη καρποφορία μπορεί και να την ξεπεράσει για
να αποφευχθεί η μικροκαρπία, η παρενιαυτοφορία και να αυξηθεί η
ελαιοπεριεκτικότητα.Το ύψος της καλιούχου λίπανσης θα πρέπει να καθορίζεται
με βάση το ύψος της αζωτούχου λίπανσης. Σε ελαιώνες όπου υπήρξαν χρονιές
με πολύ υψηλή καρποφορία συνιστάται να αυξήσουμε τη δόση του καλίου για
συμπλήρωση των αποθεμάτων του ελαιόδεντρου σε κάλιο. Το κάλιο σε χρονιές
με μεγάλη παραγωγή θα πρέπει να δίνεται την περίοδο της αύξησης των
καρπών (μέσα καλοκαιριού). Αν υπάρχει σύστημα άρδευσης, συνιστάται η
προσθήκη του καλίου να γίνεται με υδρολίπανση αρχές Αυγούστου (σκλήρυνση
του πυρήνα), που εκτός των άλλων συμβάλλει και στη μείωση της
παρενιαυτοφορίας.

Η ισορροπία μεταξύ του καλίου, μαγνησίου και ασβεστίου είναι σημαντική
για τα ελαιόδεντρα. Έχει βρεθεί μετά από πειραματικές εφαρμογές ότι σε
ελαιόδεντρα με χαμηλή παραγωγή ή χωρίς καθόλου παραγωγή είχαν αυξημένη
αναλογία ασβεστίου / καλίου. Δεδομένου ότι η έλλειψη καλίου προκαλεί αύξηση
του ασβεστίου και μαγνησίου στα φύλλα. Κατά συνέπεια όταν προσθέτουμε
μεγάλες ποσότητες καλίου θα πρέπει να προσθέσουμε και μαγνήσιο ώστε να
αποφύγουμε την ανισορροπία που αναφέραμε παραπάνω.

Ενδεικτικά μπορεί να χορηγηθεί η μισή απαιτούμενη ποσότητα καλίου
νωρίς το χειμώνα σε μορφή θειικού καλίου και να γίνουν συμπληρωματικές
λιπάνσεις με υδατοδιαλυτό νιτρικό κάλιο μέσω του συστήματος άρδευσης μετά
την καρπόδεση.

Η πιο συχνή έλλειψη (τροφοπενία) στην καλλιέργεια της ελιάς είναι αυτή
του καλίου (Κ) και ιδιαίτερα σε ξηρικές περιοχές.Θεωρείται ότι καλύπτει το 62%

των περιπτώσεων τροφοπενιών στην καλλιέργεια της ελιάς. Το χαρακτηριστικό
σύμπτωμα είναι ο μεταχρωματισμός των φύλλων (σε απόχρωση ορείχαλκου)

που αρχίζει από την κορυφή και σταδιακά καταλαμβάνει όλο το φύλλο. Επίσης
παρατηρείται μικροφυλλία, μικρό μήκος νέας βλάστησης, φυλλόπτωση και
ξήρανση των κλαδίσκων. Αρκετές φορές η έλλειψη καλίου οφείλεται στην
ξηρασία όπου το κάλιο δεσμεύεται από τα κολλοειδή του εδάφους και το δέντρο
δεν μπορεί να απορροφήσει κάλιο από το έδαφος.

Ίδια σχεδόν συμπτώματα με αυτά της έλλειψης καλίου μπορεί να
προκληθούν από χλωριούχα άλατα ή από κακή λειτουργία του ριζικού
συστήματος ή τροφοπενία βορίου.
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Εικόνα 3.: Έλλειψη καλίου

(Πηγή:Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων)

Ενδεικτικός γενικός πίνακας όπου φαίνονται οι απαιτούμενες ποσότητες
των τριών βασικών στοιχείων:

Ν (άζωτο) Ρ (φώσφορος) Κ (κάλιο)

Χαμηλή παραγωγή 500 g 300 g 600 g

Μέτρια παραγωγή 700 g 400 g 800 g

Υψηλή παραγωγή 1000 g 500 g 1200 g

Δ. ΒΟΡΙΟ (Β)

Το βόριο είναι ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη και
παραγωγή της ελιάς αφού επηρεάζει την νεαρή βλάστηση, την άνθηση αλλά
κυρίως την καρπόδεση.Το βόριο προστίθεται στη βασική λίπανση κάθε 3-4

χρόνια σε ποσότητα 300-500g ανά ελαιόδεντρο πλήρους ανάπτυξης με μορφή
βόρακα, ή με διαφυλλικούς ψεκασμούς την περίοδο της άνθησης – καρπόδεσης.

Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί δεν θεραπεύουν αλλά αυξάνουν την καρπόδεση. Σε
νεότερα δέντρα προστίθεται 10g ανά έτος ηλικίας από τη στιγμή της φύτευσης.

Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της έλλειψης (τροφοπενίας) βορίου είναι ότι
τα κορυφαία φύλλα στους νέους βλαστούς έχουν χλώρωση στο ακραίο τμήμα
τους (στην αρχή είναι πρασινοκίτρινο ενώ αργότερα γίνονται κίτρινο-πορτοκαλί).
Το σύμπτωμα αυτό σταδιακά εμφανίζεται και στα φύλλα της βάσης των βλαστών
τα οποία μπορεί να εμφανίσουν ξήρανση στην κορυφή τους.Σε προχωρημένο
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στάδιο παρατηρείται μικροφυλλία, παραμόρφωση φύλλων και έντονη
φυλλόπτωση. Στα κλαδιά που εμφανίζονται συμπτώματα στα φύλλα, αν
αφαιρεθεί ένα λεπτό στρώμα φλοιού φαίνεται ένας καστανός μεταχρωματισμός
που οφείλεται σε νέκρωση του καμβίου. Ελαιόδεντρα με έλλειψη βορίου
φαίνονται από απόσταση σαν χλωρωτικά ενώ καθυστερούν την έναρξη της νέας
βλάστησης την άνοιξη. Πολλές φορές μπερδεύεται η έλλειψη βορίου με αυτή του
καλίου.

Εικόνα 4.: Έλλειψη βορίου στα φύλλα

(Πηγή:HAIFAGROUP)

Ε) ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg)

Το μαγνήσιο (Mg) αποτελεί βασικό δομικό συστατικό της χλωροφύλλης και
επιδρά άμεσα στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Έχει παρατηρηθεί ότι η σχέση
Ca(ασβεστίου) : Mg (μαγνησίου) είναι βασικής σημασίας λόγω του ανταγωνισμού
των δύο αυτών στοιχείων.

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα έλλειψης μαγνησίου είναι η χλώρωση των
φύλλων των κατώτερων φύλλων, η παρεμπόδιση αύξησης βλαστών και η
πρώιμη φυλλόπτωση. Επίσης το δέντρο παρουσιάζει φτωχή βλάστηση.

Συνιστάται σε περιπτώσεις έλλειψης μαγνησίου 0,5kg/δένδρο μέτριας
ανάπτυξης. Σε βαριά εδάφη η δόση αυτή μπορεί να αυξηθεί ως και 3kg/δέντρο
ενώ σε ελαφρά εδάφη ως και 1kg/δέντρο.

Στ.) ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
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Ο σίδηρος είναι σημαντικό στοιχείο για τη σύνθεση της χλωροφύλλης. Η
ελιά το χρειάζεται σε πολύ μικρές ποσότητες. Λόγω του ότι ο σίδηρος είναι
δυσκίνητο στοιχείο η έλλειψη σιδήρου παρατηρείται στα νεαρά φύλλα.

Η έλλειψη σιδήρου στη ελαιοκαλλιέργεια έχει συνδεθεί με τις εδαφικές
συνθήκες και συναντάται σε εδάφη που έχουν υψηλή εδαφική υγρασία, χαμηλές
θερμοκρασίες, υψηλή συγκέντρωση φωσφόρου. Έρευνες έχουν δείξει ότι η
προσθήκη σιδήρου στις περιπτώσεις έλλειψης αύξησε σημαντικά την
παραγωγή ελαιόλαδου. Η προσθήκη σιδήρου στην ελιά ενδείκνυται την άνοιξη
(Απρίλιο – Μάιο).

Ζ) ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)

Ο ψευδάργυρος είναι και αυτός σημαντικός για την καλλιέργεια της ελιάς σε
πολύ μικρές ποσότητες. Αποτελεί συστατικό για περισσότερα από 60 ένζυμα.

Έχει αποδειχθεί ότι επιδρά στην αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας του
ελαιόλαδου ενώ η έλλειψη του οδηγεί σε μείωση της περιεκτικότητας των
καρπών σε πρωτεΐνες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

● Σε ξηρικές περιοχές τα λιπάσματα εφαρμόζονται συνήθως νωρίς το
Δεκέμβριο.

● Σε περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις ή σε ποτιστικούς ελαιώνες τα
λιπάσματα μπορούν να εφαρμοστούν τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο.

● Το λίπανση πρέπει να εφαρμόζεται επιφανειακά στην προβολή της κόμης
του δέντρου.

● Πολύτιμοι σύμβουλοι λίπανσης είναι η ανάλυση εδάφους και η
φυλλοδιαγνωστική.

● Η συχνή χρήση σύνθετων λιπασμάτων αυξάνει υπερβολικά το φώσφορο
στο έδαφος δημιουργώντας προβλήματα στην πρόσληψη των άλλων
στοιχείων.

● Η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργεί προβλήματα στην απορρόφηση
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.

● Τα αζωτούχα λιπάσματα πρέπει να εφαρμόζονται πριν την έκπτυξη των
οφθαλμών και την άνθηση καθώς και μετά την καρπόδεση. Η εφαρμογή
τους πρέπει να ακολουθείται από βροχή ή από άρδευση ώστε να
περιορίζονται οι απώλειες αζώτου με τη μορφή αερίου αμμωνίας στην
ατμόσφαιρα.
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● Υπερβολική αζωτούχο λίπανση δεν είναι απαραίτητη γιατί υπάρχει ο
κίνδυνος ξεπλύματος σε βαθύτερα στρώματα και η μόλυνση του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα.

● Τα λιπάσματα που περιέχουν κάλιο, φώσφορο, μαγνήσιο και βόριο θα
πρέπει να εφαρμόζονται πριν την περίοδο των βροχοπτώσεων και
ενδείκνυται όπου αυτό είναι εφικτό να ενσωματώνονται στο έδαφος.

Στους αρδευόμενους ελαιώνες τα λιπάσματα αυτά θα πρέπει να
εφαρμόζονται στα μέσα έως και τέλη του χειμώνα ανάλογα τις
βροχοπτώσεις που αναμένονται.

● Το κάλιο πρέπει να είναι διαθέσιμο στην ελιά κατά την περίοδο της
ελαιοποίησης (τέλη καλοκαιριού – αρχές Σεπτεμβρίου) ώστε να
επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ελαιόλαδου στον ελαιόκαρπο. Αυτό πέρα
από τη βασική λίπανση μπορεί να επιτευχθεί με υδρολίπανση το
καλοκαίρι (το 10% περίπου του χορηγούμενου καλίου).

● Σε περιοχές όπου επικρατούν λίγες βροχοπτώσεις με ζεστό και ξηρό
καλοκαίρι ενδείκνυται η χρήση θειικού καλίου έναντι του χλωριούχου
καλίου για να αποφευχθεί η αλάτωση του εδάφους.

● Το pH του εδάφους και η περιεκτικότητα του σε ασβέστιο επηρεάζουν την
απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων.

● Η υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε μαγνήσιο οδηγεί σε τροφοπενία
καλίου και αντίθετα η υψηλή περιεκτικότητα καλίου οδηγεί σε τροφοπενία
μαγνησίου.

Ζώνη όπου το ριζικό σύστημα είναι περισσότερο πυκνό και ενεργό, άρα
κατάλληλο για την προσθήκη των λιπασμάτων
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Η υγιής ανάπτυξη του ελαιόδεντρου
εξαρτάται από την ποιότητα του

λιπάσματος, την κατάλληλη εποχή
προσθήκης του και όχι μόνο από την

ποσότητα
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