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α) Γενικά 
Για να διατηρήσουµε τον φιστικεώνα µας σε καλή βλαστική και 
παραγωγική κατασταση θα πρέπει να προσέξουµε, παράλληλα µε τη 
σωστή καλλιέργεια του εδάφους και µε την καταπολέµηση των 
φυτονόσων και την καλή διατροφή των δένδρων, δηλαδή τη λίπανση, σε 
συνάρτηση όµως πάντοτε µε το διαθέσιµο γι'αυτα νερό. Ενδειξη ότι τα 
φιστικόδενδρά µας βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση και ότι 
µπορούν να παράγουν καρπούς και την επόµενη χρονιά, αποτελεί η µέση 
ετήσια βλάστηση που πρέπει κατά τον καθηγητή Π. Αναγνωστόπουλο να 
έχει στο τέλος της βλαστικής περιόδου, µήκος 25 ως 30 εκατοστά 
περίπου, 15 περίπου φύλλα, 5 ως 6 ανθοφόρους οφθαλµούς και ανάλογο 
αριθµό από ξυλοφόρους και όλα αυτά, αν είναι δυνατόν, την ίδια περίοδο 
κατά την οποία στο διετή βλαστό υπάρχουν 5 ως 6 σταφύλια µε 
καρπούς. Ειδικά για τη λίπανση, όταν ο φιστικεώνας µας είναι ξηρικός 
τότε το λίπασµα θα πρέπει να είναι λιγοστό, αµµωνιακής µορφής στα 
ξηρότερα ή κάλιο και φωσφορο-αµµωνιακής στα δροσερότερα εδάφη και 
η εποχή λιπάνσεως το φθινόπωρο, µε προσθήκη µικρής ποσότητος 
νιτρικού λιπάσµατος την άνοιξη, σε όση ποσότητα το επιτρέπει η 
δροσερότητα του εδάφους. Η κοπριά, όταν είναι καλά χωνεµένη, είναι 
εξαιρετικά ευεργετική στα φιστικόδενδρά, ιδιαίτερα δέ ωφέλιµη στην 
ξηρική µορφή καλλιέργειας, γιατί βοηθάει στην απορρόφηση των νερών 
της βροχής και στη συγκράτηση της υγρασίας του εδάφους.Στους 
ποτιστικούς φιστικεώνες ο κίνδυνος από µια πλούσια ή ακόµα και 
υπερβολική πλήρη λίπανση µε χηµικά ή οργανικά λιπάσµατα είναι 
µικρότερος ενώ οι απαιτήσεις των δένδρων σ'αυτές µεγαλύτερες για τη 
διατήρηση τους σε µια καλή κατάσταση παραγωγής. Ιδιαίτερα πρέπει να 
τονίσουµε ότι η φιστικιά είναι από τα πιο εξαντλητικά και τα πιο 
απαιτητικά στα τρία βασικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο και κάλι) δένδρα, 
όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα. 



 
 Και πρώτα σχετικά µε to στοιχείο άζωτο (Ν). Το άζωτο είναι το στοιχείο 
εκείνο, το οποίο κάτω από ορισµένες µορφές γίνεται ευκολοδιάλυτο και 
ευκολοαπορρόφητο από τα φυτα µε ευεργετικές συνέπειες στο 
σχηµατισµό του σκελετού και της φυλλοκόµης του δένδρου. Έχει υψηλό 
συντελεστή απορροφητικότητας από το φυτο, που κυµαίνεται µεταξύ 50 
και 80% ετησίως. Όταν όµως δοθεί σε µεγάλη ποσότητα προκαλεί από 
τη  µια µεριά υπέρµετρη βλάστηση και µεγάλη ανάπτυξη των φύλλων, 
από την άλλη δέ καθυστερηµένη και κακή ωρίµανση των ιστών, µε 
συνέπεια να διαταράσσεται µια ορισµένη σχέση που πρέπει να υπάρχει 
µεταξύ των υδατανθράκων και του αζώτου και να εµποδίζεται ο 
σχηµατισµός των ανθοφόρων οφθαλµών στα φιστικόδενδρα. Επίσης µε 
τις µονοµερείς πλούσιες αζωτούχες λιπάνσεις µειώνεται η αντοχή των 
φυτών στις ασθένειες και στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες.Όσον αφορά 
το στοιχείο κάλι (Κ), έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής. Το κάλι αυξάνει 
την αντοχή των ιστών στις µυκητολογικές ασθένειες (βερτιτσίλιο κλπ.) 
και στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες (παγετό) και συµβάλλει 
αποφασιστικά στον καλό σχηµατισµό της ψίχας, στο µεγάλωµα αυτής και 
στην καλή και γρήγορη ωρίµανση της. Επίσης το κάλι ενεργεί ρυθµιστικά 
στις κακές επιδράσεις από την περίσσεια του αζώτου, αυξάνοντας τους 
υδατάνθρακες και αποκαθιστώντας έτσι τη  φυσιολογική ισορροπία που 
πρέπει να υπάρχει µεταξύ αυτών και του αζώτου. Η έλλειψη του καλίου, 
που εκδηλώνεται περισσότερο στα ηλικιωµένα δένδρα προκαλεί 
κορυφοξήρα µε σοβαρές συνέπειες για τη  ζωή τους. Πρέπει όµως να 
σηµειώσουµε ότι η προσθήκη του καλίου στο έδαφος πρέπει να γίνεται 
πάντοτε σε σχέση ανάλογη µε την υγρασία ή την δυνατότητα αρδεύσεως 
αυτού, γιατί αλλιώς θα έχουµε αντίθετα αποτελέσµατα από τα 
αναµενόµενα (µικροκαρπία κλπ.). Το κάλι δεν είναι στοιχείο 
εύκολοαπορρόφητο. Υπολογίζουν ότι ο συντελεστής απορροφητικότητας 
του στοιχείου τούτου από τα φυτα κυµαίνεται µεταξύ 25 και 60% 
ετησίως.Τέλος σχετικά µε το στοιχείο φωσφόρος (P). O φωσφόρος 
συµβάλλει στο σχηµατισµό και στην ωρίµανση του ξύλου των δένδρων, 



δεν είναι όµως ευκολοδιάλυτο στοιχείο και γι'αυτό απορροφάται από τα 
φυτα σε ποσοστό 15 ως 20% ετησίως. Είναι στοιχείο που θα πρέπει να 
τοποθετείται κοντά ή γύρω από τις ρίζες του δένδρου. Μακροχρόνιες 
υπερβολικές φωσφορούχες λιπάνσεις στα δένδρα είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν τροφοπενίες ψευδαργύρου κυρίως και δευτερευόντως 
σιδήρου ή χαλκού, που µπορούν να θεραπευθούν µε διαφυλλικές 
λιπάνσεις µε τα στοιχεία αυτα που τους λείπουν.Δεν θα πρέπει επίσης να 
παραλείψουµε και το ρόλο του ασβέστη στο έδαφος, που εξουδετερώνει 
τα διάφορα οξέα και ιδιαίτερα τα χουµικά δηµιουργώντας έτσι κατάλληλο 
περιβάλλον για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών. Κατά τον 
Κατακουζηνό τα φτωχά σε χούµο εδάφη ελευθερώνουν κατά στρέµµα το 
χρόνο, περίπου 1,55 κιλά άζωτο, 0,7 κιλά από φωσφορικό όξϋ και 2,15 
κιλά από οξείδιο του καλίου, ποσά που είναι τελείως ανεπαρκή για την 
κάλυψη των αναγκών των φιστικοδένδρων στα τρία αυτα βασικά 
στοιχεία, τα όποια φιστικόδενδρα κατά τον κ. Ά. Χατζηνικολάου θέλουν 
18,5 κιλά Αζώτου, 3 ως 3,5 κιλά οξειδίου του φωσφόρου και 10,5 κιλά 
οξειδίου του καλίου, ποσότητες δηλαδή που είναι σχεδόν διπλάσιες από 
εκείνες που απορροφούν κατά στρέµµα ετησίως τα άλλα καρποφόρα 
δένδρα όσον αφορά το κάλι και φωσφόρο και τριπλασία στο άζωτο. Απ' 
αυτό φαίνεται ότι η φιστικιά είναι δένδρο εξαιρετικά απαιτητικό σε 
λιπαντικά στοιχεία και ιδιαίτερα σε άζωτο. 
β) Λίπανση στα µικρά µη παραγωγικά δενδρύλλια. 
Τα µικρά φιστικοδενδρύλλια, ηλικίας από 1 µέχρι 4ων ετών, για να 
αναπτυχθούν κανονικά, όπως σηµειώσαµε και στο κεφάλαιο περί 
αρδεύσεων, θα πρέπει να ποτίζονται 5 ώς 6 φορές το χρόνο ή και 
περισσότερο, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και την δροσερότητα του 
εδάφους και του περιβάλλοντος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 
αρδεύσεως του φιστικεώνα, η προσθήκη ενός λιπάσµατος είναι 
απαραίτητη για την ταχύτερη ανάπτυξη των δενδρυλλίων. Ασφαλέστερα, 
πρακτικότερα και αποτελεσµατικότερα στη χρησιµοποίησή τους γι'αυτές 
τις περιπτώσεις, είναι τα συµπυκνωµένα σύνθετα ευκολοδιάλυτα και 
ταχυαπορρόφητα λιπάσµατα, που µε διάφορα ονόµατα κυκλοφορούν στο 
εµπόριο, όπως το 15-30-15 (XL60) και τα άλλα παρόµοια, από τα οποία 
πολλά είναι εµπλουτισµένα και µε διάφορα ιχνοστοιχεία. Συνήθως κατά 
το· πρώτο η δεύτερο πότισµα των νεόφυτων φιστικοδενδρυλλίων, 
χρησιµοποιείται από εδάφους το XL60 της ΑΤΕ σε διάλυση 3 ώς 4ο/οο 
που κοστίζει σχετικά φθηνότερα από ισοδύναµα άλλα λιπάσµατα. Στα 
νεοφυτεµένα ή τοτε φυτευόµενα φιστικοδενδρύλλια χρειάζεται µεγάλη 
προσοχή στη  λίπανση, γι'αυτο και πέρα από το ριζοπότισµα µε το 
παραπάνω διάλυµα καλύτερα θα είναι να µη χρησιµοποιήσουµε κανένα 
άλλο λίπασµα αν δεν έχουµε τη  σχετική πείρα. Αργότερα, όταν αρχίσει η 
βλάστηση των νεόφυτων φιστικοδενδρυλλίων, µπορούµε να αρχίσουµε 



µε µικρές πάλι δόσεις XL60, π.χ. 30 περίπου γραµµάρια κατά δενδρύλλιο 
και για κάθε δεύτερο πότισµα, η συνολικά 100 περίπου γραµµάρια XL60 
τον πρώτο χρόνο, ποσότητα που θα µπορούσε να διπλασιασθεί το 
δεύτερο χρόνο η και να τριπλασιασθεί τον τρίτο. 
Από τον δεύτερο η τρίτο χρόνο µπορούµε να προσθέσουµε επίσης, σε 
απόσταση ενός περίπου µέτρου µακρυά από τον κορµό και γύρω από το 
δενδρύλλιο µικρές ποσότητες άλλων χηµικών λιπασµάτων. Πάντως για 
λόγους ασφαλείας καλύτερα θα είναι στα µικρά δενδρύλλια να 
χρησιµοποιούµε µικρές ποσότητες λιπασµάτων και κατά προτίµηση 
συνθέτων (όπως το 16-20-0 το 11-15-15 κλπ.), γιατί τα απλά 
άµµωνιονιτρικά λιπάσµατα, σε κάπως µεγαλύτερες ποσότητες από το 
κανονικό, έχουν τοξική επίδραση στα νεαρά δενδρύλλια. Έπειτα οι 
χορηγούµενες κάθε φορά δόσεις πρέπει να είναι µικρότερες σε ποσότητα 
λιπάσµατος και µεγαλύτερες σε αριθµό επεµβάσεων, παρά µεγαλύτερες 
οι ποσότητες και λιγότερες οι επεµβάσεις. Αυτό γίνεται για να έχουµε το 
χρόνο και την δυνατότητα να παρακολουθήσουµε την επίδραση του 
λιπάσµατος στην ανάπτυξη του  δενδρυλλίου και να προσαρµοστούµε 
ανάλογα µε τις αντιδράσεις του  φυτού, δηλαδή να διακονούµε 
τη  λίπανση, όταν διαπιστώσουµε ότι αρχίζουν να παρατηρούνται 
χλωρώσεις και φαινόµενα ξηράνσεως στην άκρη των τρυφερών φύλλων 
της φιστικιάς (ένδειξη ισχυρής λιπάνσεως) ή να ενισχύσουµε την λίπανση, 
όταν διαπιστώσουµε ασθενική και καθυστερηµένη βλάστηση, ένώ τα 
ποτίσµατα και η καλλιέργεια γίνονται κανονικά. 
γ) Λίπανση στα µεγάλα παραγωγικά δένδρα. 
Όταν το έδαφος του  φιστικεώνα είναι κανονικό και όχι ελαττωµατικό 
(δεν είναι δηλαδή παθογενές), τότε το φυτό είναι σε θέση να πάρει από 
αυτό τις µικρές εκείνες ποσότητες από τα ορισµένα εκείνα στοιχεία, τα 
οποία έχει ανάγκη για την ανάπτυξη του, τα λεγόµενα ιχνοστοιχεία, όπως 
είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το µαγνήσιο, ο χαλκός και άλλα. Τα 
βασικά όµως χηµικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
ταχύτερη και επιχειρηµατικά αποδοτικότερη ανάπτυξη των δένδρων και 
που δεν τα βρίσκουν πάντοτε τα φυτα στο έδαφος σε αρκετή γι' αυτά 
ποσότητα κοντά στις ρίζες τους, αλλά και σε κατάσταση διαλυτή και 
αµέσως αφοµοιώσιµη, είναι κατά σειρά σπουδαιότητος το Άζωτο, ο 
φωσφόρος και το Κάλι. Οι διάφοροι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι στα 
ισορροπηµένης αναπτύξεως και παραγωγής δένδρα, η σχέση µεταξύ των 
µονάδων των τριών αυτών χηµικών στοιχείων κατά τη  λίπανση θα 
πρέπει να είναι επίσης ισορροπηµένη στη  σχέση 1:1:1, δηλαδή ίσες 
ποσότητες µονάδων αζώτου, φωσφόρου και καλίου, µε τη  δυνατότητα η 
σχέση αυτή να αποκλίνει προς το άζωτο (3:2:2 ή 2:1:1), όταν η βλάστηση 
των δένδρων αρχίζει να εξασθενίζει λόγω της πλούσιας παραγωγής, 
ασθενειών, γήρατος κλπ, ή να αποκλίνει πρός το κάλι (2:2:3 ή 1:2:3), 



όταν η βλάστηση των δενδρυλλίων σε σύγκριση µε την παραγωγή των 
δένδρων είναι πολύ πλούσια και η ποιότητα του καρπού υποβιβασµένη. 
Άν και το στοιχείο φωσφόρος δεν συµµετέχει στο ίδιο ποσοστό µε τα δυο 
άλλα στοιχεία (άζωτο και κάλι) στη  σύνθεση των διαφόρων ιστών και 
των καρπών της φιστικιάς (όπως φαίνεται και από τον πίνακα 4 που 
δείχνει κατά µέσον όρο τη  σχέση µε την οποία βρίσκονται µέσα στους 
ιστούς του  δένδρου τα τρία βασικά αυτά στοιχεία, σχέση η οποία είναι 
4,2:1:4,2) εν τούτοις ο διακοµιστικός αυτού ρόλος (σύνθεση και 
λειτουργία της τρανσφεράσης) µέσα στο όλο κυκλοφοριακό σύστηµα των 
φυτών, είναι εξίσου σηµαντικός, όπως είναι και το εµπόριο και οι 
συγκοινωνίες στην εν γένει ανάπτυξη ενός τόπου µαζί µε τους άλλους 
συντελεστές της παραγωγής.Κατόπιν τούτου και κάτω από κανονικές 
συνθήκες, η συµµετοχή του  φωσφόρου στη  χηµική λίπανση 
του  φιστικεώνα, δεδοµένου και του µικρού συντελεστού της ετησίας 
απορροφητικότητας του από τα φυτο, δεν θα πρέπει να υπολείπεται σε 
αριθµό µονάδων από τα άλλα δύο βασικά στοιχεία, δηλαδή του  αζώτου 
και του  καλίου, αλλά και τα τρία στοιχεία µαζί να βρίσκονται περίπου 
στην ισορροπηµένη σχέση που αναφέραµε 1:1:1, ίσως µε µια απόκλιση 
προς το άζωτο. Οι µεγαλύτερες ανάγκες της φιστικιάς σε άζωτο 
συµπίπτουν µε την περίοδο της µεγαλύτερης βλαστικής δραστηριότητος 
των δένδρων και κυρίως λίγο πρίν από την άνθηση.Για τ' ασβεστούχα και 
αλατούχα εδάφη, στα oποία η καλλιέργεια της φιστικιάς επίσης 
πετυχαίνει, συνιστάται ιδιαίτερα η προσθήκη θειικής αµµωνίας από 
εδάφους και σε ποσότητα 50 κιλών κατά στρέµµα στις ξηρικές και 80 ή 
και πλέον κιλά κατά στρέµµα στις ποτιστικές καλλιέργειες. Οι µονοµερείς 
όµως πλούσιες αζωτούχες λιπάνσεις, οι οποίες δηµιουργούν θεαµατική 
πολλές φορές βλάστηση είναι, όπως αναφέραµε, πολύ επικίνδυνες, 
ιδιαίτερα δε για τη  φιστικιά, γιατί µπορεί να προκαλέσουν 
οφθαλµόπτωση ακόµα και στη  χρονιά της ακαρπίας και γιατί ευνοούν 
την εµφάνιση πολλών ασθενειών στα δένδρα και κυρίως τις 
βερτιτσιλιώσεις και γενικότερα τίς αδροµυκώσεις που τόσο επικίνδυνα 
ξαπλώθηκαν τελευταία. Κάτω απ'αυτές τις συνθήκες, για τα παραγωγικά 
δένδρα και µε τα υπάρχοντα στην αγορά λιπάσµατα, θα µπορούσαµε να 
συστήσουµε π.χ.το 11-15-15 ή το 12-12-12 η άλλο ανάλογο σύνθετο 
τριαδικό λίπασµα, µε εποχή επεµβάσεως το φθινόπωρο (γύρω στον 
Οκτώβριο) για τα ξηρότερα εδάφη ή και αργότερα προς το τέλος 
του  χειµώνα, για τα δροσερότερα εδάφη, σε ποσότητες που θα 
κυµαινόταν από 80 ως 120 κιλά ετησίως κατά στρέµµα η και πολύ 
περισσότερο σε καταλληλα εδάφη (αν θέλουµε τα δένδρα µας να 
καρποφορούν κανονικά). Την άνοιξη τα δένδρα πρέπει να ενισχύονται µε 
νιτρική αµµωνία σε ποσότητα 25 ως 35 κιλά κατά στρέµµα, ανάλογα και 
µε την κατάσταση των δένδρων. Η όψιµη λίπανση µε αµµωνιονιτρικά η 



ασβεστονιτρικά λιπάσµατα (έκτος της περιπτώσεως ζβ της σελίδος 48) 
πρέπει ν'αποφεύγεται στη  φιστικιά, γιατί υπάρχει το ενδεχόµενο να 
έχουµε νέα όψιµη βλάστηση µε κίνδυνο να χάσουµε την παραγωγή της 
επόµενης χρονιάς η να έχουµε ζηµιές από τους παγετούς του χειµώνα. Αν 
δεν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε τα σύνθετα λιπάσµατα που αναφέραµε 
τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα απλούστερα απ'αυτά σύνθετα 
δυαδικά, όπως η φωσφορική αµµωνία και το νιτρικό κάλι. Τα λιπάσµατα 
αυτά µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε αργότερα απ'ότι τα 
προηγούµενα, δηλαδή προς την άνοιξη και κατά προτίµηση στα 
δροσερότερα η αρδευόµενα εδάφη.Συνιστώνται τα σύνθετα λιπάσµατα, 
γιατί έτσι αποφεύγει ο καλλιεργητής πρόσθετη απασχόληση για πολλές 
ρίψεις απλών λιπασµάτων, γιατί τα σύνθετα λιπάσµατα έχουν 
µεγαλύτερο συντελεστή απορροφητικότητος από τα φυτά, γιατί 
συγκρατείται καλύτερα και παρέχεται σε µεγαλύτερη διάρκεια το άζωτο 
στα φυτα (δεν ξεπλένεται εύκολα), ενώ παράλληλα τα άλλα στοιχεία, ο 
φωσφόρος και το κάλι, δεν δεσµεύονται εύκολα από τα κολλοειδή 
του  εδάφους και για ένα ακόµα λόγο, γιατί η δυσµενής, τοξική πολλές 
φορές, επίδραση του  αζώτου στα δένδρα είναι κατά κάποιο τρόπο 
ελεγχοµένη από τα άλλα στοιχεία (κάλι και φωσφόρο). Το να επικαλεσθεί 
κανείς θέµατα κόστους για τη  λίπανση (εκτος από άζωτο) µε φωσφόρο 
και κάλι, σε µια τόσο πολύτιµη και τόσο προσοδοφόρα µάλιστα 
καλλιέργεια σαν αυτή της φιστικιάς, η να υποστηρίζει θεωρητικά ότι τα 
εδάφη είναι πλούσια σε φωσφόρο και κάλι, παραγνωρίζοντας τη  µορφή 
υπό την οποία µπορεί αυτά να βρίσκονται στο έδαφος και το αν για 
τοσους άλλους ακόµα λόγους µπορούν τα φυτά να τα απορροφήσουν, 
νοµίζουµε ότι θα είναι µια ενέργεια πολύ παρακινδυνευµένη.Όσον αφορά 
τον τρόπο διασκόρπισης του λιπάσµατος, συνιστάται, όταν τα δένδρα 
είναι µικρά ακόµα και η κόµη τους δεν έχει κλείσει το χώρο, να γίνεται η 
λίπανση περιφερειακά κάτω από την κόµη των δένδρων, ενώ όταν η µια 
κόµη του δένδρου πλησιάζει την άλλη, τότε το λίπασµα να διασπείρεται 
σε όλο το χωράφι. 
δ) Λίπανση µε κόπρο. 
Η λίπανση µε καλά χωνεµένη ζωική κόπρο, στην οποία η αναλογία των 
χηµικών στοιχείων είναι περίπου 4-2-4 κυµαινόµενης της αναλογίας των 
στοιχείων ανάλογα µε το ζώο από το οποίο προέρχεται, συνιστάται εκεί 
όπου µπορεί να εξευρεθεί και σε ποσότητα 80 µε 100 κιλά κατά δένδρο, 
δηλαδή γύρω στους 2 τόννους κατά στρέµµα η σκορπιστά σε όλο το 
χωράφι, οπότε η ποσότητα θα αυξηθεί στους 3 τουλάχιστον τόννους κατά 
στρέµµα. 
Η λίπανση αυτή, που επαναλαµβάνεται ανά διετία η τριετία, συνιστάται 
ιδιαίτερα, τόσο για τις οργανικές ουσίες και τα λιπαντικά στοιχεία, που 
περιέχει, όσο και ως εδαφοβελτιωτικό. Η προσθήκη της κόπρου θα 



πρέπει να γίνει στις ζηρικές περιοχές νωρίς το φθινόπωρο, (π.χ. κατά τον 
Οκτώβριο µε Νοέµβριο) ή και αργότερα στις ποτιστικές (π.χ. κατά το 
Δεκέµβριο), ν'ακολουθήσει δε το σκέπασµα της µε καλλιέργεια του 
εδάφους (ελαφρό όργωµα κλπ.) ή να προστεθεί την ίδια εποχή κοντά στα 
δένδρα µε σύγχρονο ξελάκωµά τους. Φρέσκη κόπρο δεν πρέπει ποτέ να 
χρησιµοποιούµε για τη  λίπανση του  φιστικεώνα και µάλιστα την εποχή 
που τα καλλιεργούµενα φυτα έχουν ανάγκη από διαθέσιµα θρεπτικά 
στοιχεία για την ανάπτυξη τους, γιατί µε τα ζάχαρα και τις κυτταρίνες, 
που περιέχει η κόπρος, δίνει µεγάλη ανάπτυξη στα µικρόβια, που, για να 
σχηµατισθούν, τραβάνε από το έδαφος το άζωτο το νιτρικό που είναι 
έτοιµο να απορροφηθεί από τα δένδρα. Έτσι τα δένδρα µας, προσωρινά 
τουλάχιστον, φτωχαίνουν περισσότερο σε άζωτο. Η αχώνευτη κόπρος 
µπορεί ακόµα να προκαλέσει επικίνδυνα χλωρωτικά φαινόµενα στα 
φιστικόδενδρα και να τα εξασθενήσει τόσο, ώστε να ελαττωθεί η αντοχή 
τους και να προσβληθούν από ξυλοφάγα έντοµα όπως σκολύτες, κλπ., 
δηλαδή τα έντοµα εκείνα που χαρακτηρίζονται σαν "νεκροθάφτες»  των 
εξασθενηµένων δένδρων. Η προσθήκη  κόπρου στο έδαφος εκτός του  ότι 
βελτιώνει την υφή και τη  δοµή αυτού συντελεί στη  συγκράτηση της 
υγρασίας και ακόµα περισσότερο στη  συγκράτηση του  αζώτου. Έτσι. 
όπως απέδειξε µε τις εργασίες του ο Russet, η περιεκτικότητα 
του  εδάφους σε άζωτο βρίσκεται διαρκώς σε άµεση σχέση µε την 
περιεκτικότητα αυτού σε άνθρακα, δηλαδή σε οργανική ουσία ή χούµο, η 
οποία σχέση κυµαίνεται από 1:9 ώς 1:12. Εποµένως όση περισσότερη 
οργανική ουσία υπάρχει στο έδαφος, (κόπρος, προϊόντα αποσυνθέσεως 
χλωρής λιπάνσεως κλπ.), τόσο πλουσιότερο σε άζωτο είναι αυτο. Η 
λίπανση µε κόπρο δεν είναι αυτή µόνη επαρκής για τις ανάγκες των 
δένδρων γι'αυτό και γίνεται προσθήκη και χηµικών λιπασµάτων κυρίως 
δε φωσφορικής αµµωνίας σε ποσότητα 80 ως 100 κιλών κατά στρέµµα 
περίπου. 
ε) Ιχνοστοιχεία. 
Από άποψη αναγκών της φιστικιάς σε ιχνοστοιχεία, αναφέρουµε ότι στην 
Αµερική διαπιστώθηκαν, ιδιαίτερα στα φυτώρια, τροφοπενίες 
ψευδαργύρου που εκδηλώνονται µε χλώρωση, µικροφυλλία και 
βραχυγονάτωση και θεραπεύονται µε προσθήκη θειικού ψευδαργύρου 
(ZnS04) εξουδετερωµένου µε ασβέστη. Επίσης οι Ισραηλίτες αναφέρουν 
ότι η τροφοπενία καλίου είναι συχνή στον τόπο τους και την 
εξουδετερώνουν µε προσθήκη 100 κιλών κατά στρέµµα θειικού ή 
χλωριούχου καλίου. Στη  χώρα µας, προς το παρόν τουλάχιστον, 
παρόµοιο θέµα δεν αντιµετωπίσθηκε. Τέλος πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
µερικοί συγγραφείς συνιστούν, έστω και πειραµατικά, ιδιαίτερα στους 
ξηρικοϋς φιστικεώνες, τις διαφυλλικές λιπάνσεις. 
στ) Χλωρή λίπανση. 



Όταν ο παραγωγός δεν διαθέτει κόπρο για τη  λίπανση του φιστικεώνα 
του και όταν το έδαφος είναι φτωχό σε οργανική ουσία, τότε µπορεί να 
καταφύγει στη  χλωρή λίπανση. Για το σκοπό αυτό και κατά προτίµηση 
το φθινόπωρο, σπέρνει σε όλη την επιφάνεια του  φιστικεώνα του 
χορτώδη φυτά ταχείας αναπτύξεως. Όταν τα φυτά αυτά της χλωρής 
λιπάνσεως φθάσουν στη  µεγαλύτερη ανάπτυξη τους ή είναι έτοιµα για να 
ανθήσουν, τοτε ενσωµατώνονται στο έδαφος µε µια έλαφρή άροση. 
Κατ'αυτό τον τρόπο προστίθεται στο έδαφος µια σηµαντική ποσότητα 
οργανικής ουσίας, την οποία υπολογίζουν ίσα µε 1 τόννο κόπρο στο 
στρέµµα, για ό,τι αφορά τα θρεπτικά στοιχεία που δίνει στο έδαφος και 
το χούµο, ειδικά για το άζωτο υπολογίζουν ότι η χλωρή λίπανση µε 
αζωτούχα φυτά δίνει 10 κιλά στο στρέµµα άζωτο οργανικό από το οποίο 
υπολογίζουν ότι τα 30% χρησιµοποιεί η καλλιέργεια για την οποία γίνεται 
η λίπανση. Καλό θα είναι η χλωρή λίπανση να εφαρµοσθεί στο 
φιστικεώνα από την εγκατάσταση του ακόµα, για να βελτιωθεί η φυσική 
και βιολογική κατάστασή του και να εφοδιασθεί το έδαφος µε χούµο πριν 
ακόµα τα δένδρα φθάσουν στην παραγωγή τους. Αλλιώς καλύτερα θα 
είναι να γίνεται στις χρονιές της ακαρπίας των δένδρων. Τα φυτα που 
χρησιµοποιούνται περισσότερο για τη  χλωρή λίπανση είναι τα φυχανθή, 
τα οποία δεσµεύουν τα άζωτο από την ατµόσφαιρα και το εναποθέτουν 
στίς ρίζες τους στο έδαφος. Επίσης και τα σταυρανθή ή ακόµα και τα 
άγροστώδη, σε συγκαλλιέργεια µε τα ψυχανθή, είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν για χλωρή λίπανση, ώστε να αποκτηθεί µια µεγαλύτερη 
ποσότητα χόρτου κατά στρέµµα κατάλληλη για ενσωµάτωση στο έδαφος. 
Μεταξύ των ψυχανθών αναφέρονται τα κουκιά, το µπιζέλι, ο µελίλωτος, 
ο βίκος, τα λούπινα, το ετήσιο τριφύλλι, τ'αµπελοφάσουλα (µαυροµάτικα 
φασόλια), κ.ά. Σηµειώνουµε επίσης ότι ανάλογα µε το έδαφος και την 
εποχή της σποράς συνιστώνται: 
  τα λούπινα, για εδάφη όχι ασβεστούχα και όχι αλκαλικά που 

σπέρνονται την άνοιξη και παραχώνονται το φθινόπωρο (ποσότητα 
σπόρου 12 ώς 14 κιλά κατά στρέµµα): 

  το ετήσιο τριφύλλι, για εδάφη ελαφρά, που σπέρνεται κατά το 
τέλος του  καλοκαιριού και παραχώνεται την Ανοιξη (ποσότητα 
σπόρου 3 ως 4 κιλά κατά στρέµµα). 

  τα κουκιά (µικρόκαρπη ποικιλία ή δόλιχοι), για εδάφη συνεκτικά 
που σπέρνονται το φθινόπωρο και παραχώνονται την άνοιξη 
(ποσότητα σπόρου 10 ως 15 κιλά κατά στρέµµα) 

  τ'αµπελοφάσουλα (µαυροµάτικα φασόλια), για εδάφη µέσης 
συστάσεως, που σπέρνονται την άνοιξη και παραχώνονται το 
φθινόπυ»ρο (ποσότητα σπόρου 4 έως 6 κιλά κατά στρέµµα) 

  ο µελίλωτος, για εδάφη χαλικώδη και πετρώδη, που σπέρνεται την 
άνοιξη και παραχώνεται το φθινόπωρο ή αντίστροφα (ποσότητα 



σπόρου 2,5 ώς 3 κιλά κατά στρέµµα) 
  ο βίκος, για ελαφρά ή και συνεκτικά εδάφη, όπου δεν λείπει το 

ασβέστιο, που σπέρνεται το φθινόπωρο και παραχώνεται την 
άνοιξη (ποσότητα σπόρου 10 ώς 15 κιλά κατά στρέµµα) 

  το σινάπι, για εδάφη µε αργιλώδη σύσταση, που σπέρνεται το 
καλοκαίρι και παραχώνεται το φθινόπωρο (ποσότητα σπόρου 2 ώς 
2,5 κιλά κατά στρέµµα)  

Στους φιστικεώνες µε νεόφυτα δενδρύλλια δεν έχει τοση σηµασία για τα 
δένδρα η εποχή σποράς των φυτών της χλωρής λιπάνσεως, όσο τα 
δένδρα να  αρδεύονται κανονικά, να τηρηθούν ικανές αποστασεις αυτών 
από τα δένδρα και τα φυτά να ενσωµατώνονται στο έδαφος έγκαιρα πριν 
ανθήσουν. Αν καθυστερήσει η ενσωµάτωση τους, τότε τα φυτά 
ξυλοποιούνται οπότε η χλωροµάζα τους δεν σαπίζει εύκολα και το 
έδαφος ξηραίνεται πολύ. Αντίθετα, στους φιστικεώνες µε µεγάλα 
παραγωγικά δένδρα, θα πρέπει οπωσδήποτε για τη  χλωρή λίπανση να 
προτιµώνται εκείνα τα φυτά, τα οποία έχουν φθινοπωρινή ανάπτυξη και 
να ενσωµατώνονται στο έδαφος πολύ νωρίς πρίν αρχίσει η βλάστηση των 
δένδρων. Όταν δεν υπάρχει στο έδαφος επάρκεια ασβεστίου, τότε καλό 
θα είναι πριν από τη  χλωρή λίπανση να διασκορπίζεται σ' αυτό ποσότητα 
από 40 κιλά κατά στρέµµα γύψου ή άσβεστη. Αν ακόµα κατά τη σπορά 
των ετησίων αυτών φυτών ενσωµατωθούν στο έδαφος και 2 ως 3 τόννοι 
κατά στρέµµα κόπρου, µαζί µ'ένα τριαδικό λίπασµα, που να πλησιάζει τον 
τύπο 6-12-9, σε ποσότητα 60 περίπου κιλά κατά στρέµµα, τότε το 
αποτέλεσµα της χλωρής λιπάνσεως θα είναι ικανοποιητικότερο. Δεν θα 
πρέπει επίσης να λησµονεί κανένας ότι τα φυτα της χλωρής λιπάνσεως 
συγκρατούν το έδαφος από το να παρασύρεται από τα νερά κατά τις 
έντονες βροχοπτώσεις του  χειµώνα και ότι από την άποψη αυτή έχουν 
άντιδιαβρωτική αξία, ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη. Από την άλλη 
πλευρά, για τη  σύνθεση της χλωροµάζας που θα ενσωµατωθεί στο 
έδαφος απαιτείται πολλαπλάσια ποσότητα νερού από ό,τι το βάρος της 
γι'αυτό και στην περίπτωση αυτή ο φιστικεώνας θα απαιτήσει πρόσθετες 
αρδεύσεις για τη  συµπλήρωση των απωλειών. Αντίθετα η χλωρή λίπανση 
σε εδάφη που έχουν πολλή υγρασία η νεροκρατούν προσφέρει εξαιρετική 
υπηρεσία, γιατί ελαττώνει την παραπανήσια υγρασία του εδάφους γι'αυτο 
και το παράχωµα των φυτών αυτής, πολλές φορές αναβάλλεται για 
αργότερα την άνοιξη. Ειδικά για το σκοπό αυτό πολύ βοηθεί και η 
κατάλληλη εκλογή των φυτών της χλωρής λιπάνσεως. Κατά το σκέπασµα 
των φυτών καλά θα είναι να σκορπίζεται στο έδαφος και ένα άζωτούχο 
λίπασµα για τα µικρόβια, που θα λάβουν µέρος στην αποσύνθεση της 
χλωροµάζας, γιατί αλλιώς αυτά θα πάρουν το άζωτο από το έδαφος και 
έτσι θα το στερήσουν από τα δένδρα, που µπορεί τοτε να παρουσιάσουν 
χλώρωση. Τέλος, πρέπει να σηµειώσουµε ότι στα όξινα εδάφη η χλωρή 



λίπανση µπορεί να αυξήσει την οξύτητά τους και να δηµιουργήσει µια 
κατάσταση που δεν ευνοεί την καλλιέργεια της φιστικιάς. Στην 
περίπτωση αυτή επεµβαίνουµε διορθωτικά προσθέτοντας στο έδαφος 
σκόνη από ασβεστη καµινιού σε ποσότητα µέχρι 300 κιλών κατά στρέµµα. 
Αν η κατάσταση της οξύτητος του  εδάφους είναι µόνιµη, τότε 
επαναλαµβάνουµε το ασβέστωµά του µε τις ίδιες ποσότητες, η λίγο 
µεγαλύτερες αν πρόκειται για µαρµαρόσκονη, ανά 4 έως 5 χρόνια. 
	  


