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Διαφυλλική λιπάνση  
Επιστημονικές αρχές & γεωργική πρακτική

Victoria Fernandez (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Μαδρίτης, Ισπανία),  
Θωμάς Σωτηρόπουλος (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων)  

και Patrick Brown (Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια, ΗΠΑ).

Η διαφυλλική λίπανση είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη λιπαντική τακτική παγκοσμίως. 
Η ορθολογική χρήση των διαφυλλικών λιπασμάτων μπορεί να τα καταστήσει περισσότερο 
φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση με τη λίπανση από εδάφους και να επιλύσει σημαντικά 
προβλήματα θρέψης. Ωστόσο, οι αντιδράσεις των φυτών στη διαφυλλική λίπανση διαφέρουν 
μεταξύ των διαφόρων ειδών και ορισμένες από τις επιστημονικές αρχές της διαφυλλικής 
λίπανσης δεν είναι προς το παρόν πλήρως κατανοητές.
Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να παρέχει τις μέχρι σήμερα πληροφορίες και να απο-
σαφηνίσει τις επιστημονικές αρχές της διαφυλλικής λίπανσης καθώς και τις αντιδράσεις των 
φυτών σε αυτήν με αναφορά στις φυσιολογικές, φυσικοχημικές και περιβαλλοντικές αρχές που 
τη διέπουν. Τέλος, παρατίθενται αποτελέσματα από τον τομέα της έρευνας και πειραματικών 
εφαρμογών σε αγρούς όπως και τα τελευταία δεδομένα στους τομείς της τυποποίησης και των 
τεχνικών εφαρμογής των διαφυλλικών λιπασμάτων. 
Αντίτυπα του βιβλίου παρέχονται από την International Fertilizer Industry Association στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  publications@fertilizer.org

Το βιβλίο είναι μια κοινή έκδοση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC), της 
International Society for Horticultural Science (ISHS) και του Association of Agricultural 
Research Institutions in the Near East and North Africa (AARINENA). Είναι ένας θησαυρός 
447 σελίδων, για την ιστορία της ελιάς και του ελαιολάδου σε  41 χώρες στην οποία συνεργά-
στηκαν 99 επιστήμονες από 5 ηπείρους. Την έκδοση επιμελήθηκε διεθνής εκδοτική ομάδα από 
τους Mohamed El-Kholy (Αίγυπτος), Damiano Avanzato (Ιταλία), Juan Caballero (Ισπανία), 
Κώστας Χαρτζουλάκης (Ελλάδα) και Facundo Serman (Αργεντινή). Μερικές από τις χώρες 
που αναφέρονται - Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τυνησία, Συρία, Τουρκία και Αίγυπτος - είναι 
πολύ γνωστές στους ερευνητές, τους επιστήμονες και το κοινό επειδή είναι οι κυριότεροι πα-
ραγωγοί ελαιολάδου με πολύ μακρά διαδρομή στο χρόνο. Και με την ανακάλυψη των “νέων 
χωρών” εξαπλώθηκε σε ανατολή και δύση, μαζί με την πολιτιστική της κληρονομιά όπως την 
Αργεντινή, την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Περού. Αυτό που ίσως κάνει το 
βιβλίο πραγματικά μοναδικό είναι η κάλυψη χωρών όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, το Πακιστάν, η 
Σαουδική Αραβία και χώρες στην περιοχή του Καύκασου, γιατι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν 
πληροφόρηση ότι οι ελιές έχουν καλλιεργηθεί εκεί για κάποιο διάστημα.

Στο βιβλίο υπάρχει τεκμηριωμένο υλικό με ιστορικές φωτογραφίες (851) και το κεντρικό θέμα 
του είναι η “ελιά και οι άνθρωποι”. Στόχος του βιβλίου είναι να κρατήσει ζωντανή την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παρα-
δόσεις  που συνδέονται με την ελιά, πριν χαθούν με το χρόνο μαζί με τις παλαιότερες γενιές. Επιπλέον, να αυξήσει την ευαι-
σθητοποίηση του πληθυσμού για τις ευεργετικές ιδιότητες του λαδιού και των προϊόντων της ελιάς στην υγεία του ανθρώπου. 
Τέλος αναφέρεται στις ομοιότητες και ιδιαιτερότητες όσον αφορά το ελαιόλαδο μεταξύ χωρών με διαφορετικούς πολιτισμούς

Αποτελεί ένα ταξίδι της ανακάλυψης για το μυαλό και την ψυχή, αφού ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αναγνωστών 
επιστημόνων, ερευνητών και μη ειδικών με την κάλυψη ενός πλήθους θεμάτων για κάθε χώρα (εισαγωγή, ιστορία, περιοχή 
ελιών, ποικιλίες, οικονομική και περιβαλλοντική επίδραση, πολιτιστικές πρακτικές, μέθοδοι επεξεργασίας, παραδόσεις και 
πολιτισμός, κουζίνα, δημοφιλείς ιατρικές και καλλυντικές χρήσεις, τουρισμός, χρήση του ξύλου ελιών και υποπροϊόντα κ.ά.).
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