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Ελιά
Οδηγός θρέψης
Ο ρόλος των θρεπτικών
στοιχείων

Άζωτο
Η ελιά είναι απαιτητική σε άζωτο και  αντιδρά σημαντικά στην αζωτούχο
λίπανση. Η έλλειψη αζώτου προκαλεί στα ελαιόδεντρα μείωση της βλάστησης,
χλώρωση των φύλλων, ατελή ανάπτυξη του άνθους και κατ’επέκταση μειωμένη
καρποφορία. 
Η διαθεσιμότητα του αζώτου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη από το στάδιο της
διαφοροποίησης των οφθαλμών έως και  την σκλήρυνση του πυρήνα.

Φώσφορος
Οι ανάγκες της  ελιάς σε φώσφορο είναι χαμηλές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
ότι θα πρέπει να παραβλέπεται ο ρόλος του θρεπτικού αυτού στοιχείου, καθώς  
επηρεάζει  την ανθοφορία, την καρπόδεση  και την ανάπτυξη του καρπιδίου.

Κάλιο
Το κάλιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για την καλλιέργεια της
ελιάς, καθώς   αυξάνει την αντοχή των δένδρων στις ασθένειες και τους
παγετούς, αυξάνει  το μέγεθος  των καρπών και την περιεκτικότητά τους σε
λάδι.

Βόριο
Το βόριο είναι το σημαντικότερο ιχνοστοιχείο για την ελιά, καθώς η έλλειψη
του  έχει μεγάλη επίδραση  στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα του
ελαιοδέντρου.  Η λίπανση με βόριο  επηρεάζει θετικά τη βλαστικότητα της
γύρης και κατά συνέπεια τη γονιμοποίηση των ανθέων και την καρπόδεση. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικές οδηγίες θρέψης. Πάντα να λαμβάνετε υπόψη τις ειδικές συνθήκες
ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό της Medilco Hellas ή μέσω
email στο info@medilcohellas.com
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Στάδιο
Ανάπτυξης

Βασική
Λίπανση Πριν την άνθιση Άνθιση-Καρπόδεση

Καρπόδεση-
Σκλήρυνση πυρήνα

Αύξηση καρπών

Εφαρμογή εδάφους Υδρολίπανση Διαφυλλική εφαρμογή

Οδηγός Θρέψης για την Ελιά 
Επιτραπέζιες ποικιλίες

Nova Chava 18-5-12+0,3Β ή 16-5-10+0,3Β

Βόρακας (11%Β)

Nutrivant   PON 
10-33-12+1,8B

Hydrasol  20-20-20+TE 

Nutrivant 20-20-20+TE
 

Hydrasol 10-10-40+TE

Hero – K 40 Denso

Νιτρικό Κάλιο 13,5-0-46
 

Agroleaf 11-5-19+9CaO+2MgO+TE

2-3 kg/δένδρο

0,3 – 0,6 kg/δένδρο

0,3-0,5 kg/ 100 lt 

0,8 kg /δένδρο

0,3– 0,5kg/100lt 

0,8kg/ δένδρο

0,3 kg/ 100lt 

1,5 kg/ δένδρο

300- 400ml/100lt 

0,3– 0,5kg/100lt 



Στάδιο
Ανάπτυξης

Βασική
Λίπανση Πριν την άνθιση Καρπόδεση-

Σκλήρυνση πυρήνα
Αύξηση καρπών

Εφαρμογή εδάφους Υδρολίπανση Διαφυλλική εφαρμογή

Οδηγός Θρέψης για την Ελιά
Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες- Ξηρικές

Nova Chava 18-5-12+0,3Βή 16-5-10+0,3Β 

Βόρακας (11%Β)

Nutrivant   PON 
10-33-12+1,8B

Nova Chava 21-0-0 

Hero – K 40 Denso

2-3   kg/δένδρο

0,3 – 0,6 kg/δένδρο

0,3 kg/ 100 lt 

0,5- 1kg/ δένδρο

300- 400ml/100lt 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικές οδηγίες θρέψης. Πάντα να λαμβάνετε υπόψη τις ειδικές συνθήκες ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό της Medilco Hellas ή μέσω email στο info@medilcohellas.com


