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Η θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ Διιάδα απφ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή άπνςε. Η ζχγρξνλε ειαηνθνκία 

ζπρλά πεξηιακβάλεη εληαηηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε δπζκελείο ζπλέπεηεο 

ζην θφζηνο παξαγσγήο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ. χκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζε Δπξσπατθφ αιιά θαη Δζληθφ επίπεδν ε εθαξκνγή νηθνλνκηθά 

βηψζηκσλ θηινπεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ αγξνηηθήο δηαρείξηζεο θαη θαιιηεξγεηηθψλ 

πξαθηηθψλ. 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειιεληθψλ ειαηψλσλ είλαη ε κηθξή 

έθηαζε. Έλα επηπιένλ εκπφδην γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ εθκεράληζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ειαηψλσλ βξίζθεηαη ζε 

επηθιηλείο ή νξεηλέο πεξηνρέο. χκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θχηεπζεο, ηηο 

θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο θαη ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο δηαθξίλνληαη ηξία βαζηθά ζπζηήκαηα ειαηψλσλ: παξαδνζηαθφ, 

εκηεληαηηθφ, θαη εληαηηθφ ζχζηεκα. Σελ ηειεπηαία πεληαεηία μεθίλεζε ε εγθαηάζηαζε 

γξακκηθψλ ειαηψλσλ ζε ππέξππθλε θχηεπζε, ζχζηεκα πνπ απαηηεί πεδηλέο εθηάζεηο, 

άθζνλν λεξφ άξδεπζεο θαη πςειή επέλδπζε εγθαηάζηαζεο θαη εμνπιηζκνχ ζπγθνκηδήο. 

Σν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή ππθλφηεηα θχηεπζεο (5-10 

δέληξα/ζηξέκκα) κεγάιεο ειηθίαο δέληξσλ ηα νπνία θαηά θαλφλα είλαη αθαλφληζηα 

θαηαλεκεκέλα ζε νξεηλέο θαη δχζβαηεο πεξηνρέο. Οη πεξηνξηζκέλεο εηζξνέο αγξνρεκηθψλ 

θαη ε εθηαηηθή δηαρείξηζε πνπ επηθξαηεί κε ειάρηζηα ζηνηρεία κεραλνπνίεζεο απνηεινχλ 

ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο γηα ηα ρακειά επίπεδα παξαγσγήο. Θεηηθά ζηνηρεία ησλ 

παξαδνζηαθψλ ειαηψλσλ είλαη ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ε αηζζεηηθή αμία ηνπ ηνπίνπ. 

εκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε ρακειή θεξδνθνξία πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νδεγεί 

ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ειαηψλα.  Με δεδνκέλε ηε ρακειή εηζξνή αγξνρεκηθψλ ε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε βηνινγηθά θηήκαηα γηα ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

απνηειεζκάησλ ζεσξείηαη εθηθηή ρσξίο λα απαηηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Παξάγνληεο 

πνπ δελ ζπκβάινπλ πξνο απηή ηελ εθζπγρξνληζηηθή θαηεχζπλζε είλαη ε πξνρσξεκέλε 

ειηθία θαη ε έιιεηςε γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ παξαγσγψλ. 

Σν εκηεληαηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ θπηείεο ππθλφηεηαο κεηαμχ 10-15 

δέληξσλ/ζηξέκκα. Πεξηιακβάλνπλ θαινζρεκαηηζκέλα θαη παξαγσγηθά δέληξα ειηθίαο 30 

ή θαη παξαπάλσ εηψλ. Η δηαρείξηζε εκπεξηέρεη έλα βαζκφ εληαηηθνπνίεζεο θαη απμεκέλεο 

εηζξνέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ειαηψλεο. Οη εληαηηθνί ειαηψλεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ππθλή θχηεπζε (20-25 δέληξα/ζηξέκκα) παξαγσγηθψλ δέληξσλ κε 

ζνδεηέο έσο θαη 800 θηιά θαξπνχ/ζηξέκκα πνπ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ φηη ζε 

παξαδνζηαθνχο ή βηνινγηθνχο ειαηψλεο. Η πςειή παξαγσγή θαη ε κεξηθή κεραλνπνίεζε 

ησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ελψ ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα αθνξνχλ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ξχπαλζε κε αγξνρεκηθά θαη 

κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 



Οη βηνινγηθνί ειαηψλεο δελ δηαθξίλνληαη απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θπηείαο 

(ππθλφηεηα θχηεπζεο, ειηθία θαη απνζηάζεηο δέληξσλ) αιιά απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο. 

Η απφδνζε ζε θαξπφ πνηθίιεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ επάξθεηα ησλ επηηξεπφκελσλ 

ιηπαζκάησλ θαη ησλ θνκπνζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζξέςε ησλ θπηψλ αιιά θαη 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θπηνπξνζηαζίαο. Η βηνθαιιηέξγεηα είλαη 

απαηηεηηθή ζε εξγαηηθά πνπ επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο. 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ ε πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα, ηα 

πςειά επίπεδα νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο, ε πςειή πνηφηεηα θαη ε απμεκέλε ηηκή 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. Αξλεηηθά ζηνηρεία ζεσξνχληαη ε κεησκέλε παξαγσγή, ηα 

απμεκέλα εξγαηηθά θαη νη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή θπηνπξνζηαζίαο. Σν πνζνζηφ ησλ 

βηνινγηθψλ ειαηψλσλ δελ μεπεξλά ην 3% ηνπ ζπλφινπ φκσο ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

Σα ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θεξδίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

εθηίκεζε παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα θαη απνηεινχλ ηελ πιένλ ηζρπξή 

ηάζε ζηελ ειαηνθνκία. Μεηά απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο, ε δηαρείξηζε 

νπσξψλσλ επαλαθαηεπζχλεηαη πξνο ηα επλντθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη νξζνινγηθά 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο. Έηζη αλαδεηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θηινπεξηβαιινληηθέο 

πξαθηηθέο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ ειαηψλα.  

Σν θιάδεκα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο εξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

παξαγσγηθφηεηα ησλ ειαηφδεληξσλ. ηνπο ειαηψλεο κπνξεί λα γίλεη ε δηακφξθσζε ηεο 

θφκεο ησλ δέληξσλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, λα κεγηζηνπνηεζεί ε θσηνζχλζεζε ψζηε λα έρνπκε θαιχηεξε βιάζηεζε θαη 

παξαγσγή θαξπνχ.  

Η ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή δηαρείξηζεο ησλ θιαδηψλ κεηά ην θιάδεκα ησλ 

ειαηφδεληξσλ είλαη ε άκεζε θαχζε ηνπο ζην ρσξάθη. Απηή ε πξαθηηθή έρεη πνιιά 

κεηνλεθηήκαηα ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη ε απειεπζέξσζε ζηελ αηκφζθαηξα αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ε θαηαζηξνθή ελφο πνιχηηκνπ νξγαληθνχ πιηθνχ. Η πξαθηηθή πνπ 

πξνηείλεηαη είλαη ν ηεκαρηζκφο ησλ θιαδηψλ θαη ε απφζεζή ηνπο ζην έδαθνο είηε κεηά απφ 

θνκπνζηνπνίεζε είηε ηαπηφρξνλα κε ιίπαλζε ψζηε καθξνπξφζεζκα λα απμεζεί ε 

νξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο ελψ άκεζα νθέιε ζα είλαη ε κείσζε απσιεηψλ εδαθηθήο 

πγξαζίαο θαη ν πεξηνξηζκφο αλάπηπμεο δηδαλίσλ θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλσλ πδαηηθψλ 

θαη ζξεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο ειηάο (Άλνημε-θαινθαίξη).  

Έσο ζήκεξα, ηα ππνπξντφληα ησλ ειαηνηξηβείσλ αληηκεησπίδνληαη σο απφβιεηα 

πνπ πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα απνκαθξπλζνχλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηέρνπλ πνιχηηκα 

ζπζηαηηθά πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα σο ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν ζξέςεο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ κε ηελ απαξαίηεηε επεμεξγαζία, ηελ αλάκεημε κε άιια πιηθά γηα 

θνκπνζηνπνίεζε θιπ.  

Η αμηνπνίεζε νξγαληθψλ πιηθψλ κεηά απφ θνκπνζηνπνίεζε πξνζθέξεη κηα 

νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή ιχζε ζξέςεο ησλ θπηψλ θαη βειηίσζεο ηεο γνληκφηεηαο ηνπ 

εδάθνπο. Παξάιιεια πξνζδίλνληαο έλα ζεηηθφ ξφιν ζε πιηθά πνπ ζην παξειζφλ είηε δελ 

ζεσξνχληαλ ρξήζηκα είηε απνηεινχζαλ θαη πεξηβαιινληηθφ θίλδπλν (ξχπαλζε πδάησλ απφ 

απνξξνή απνβιήησλ, εθπνκπή επηθίλδπλσλ αεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα απφ θαχζε θιαδηψλ 

θιπ) γελλάηαη πξννπηηθή απνθφξηηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ.   

ε πνιινχο ειαηψλεο ε θπζηθή βιάζηεζε είηε είλαη πνιχ θησρή ιφγσ εληαηηθήο 

δηδαληνθηνλίαο είηε έρεη πεξηνξηζκέλε πνηθηιφηεηα ιφγσ πςειήο αληαγσληζηηθήο 

ηθαλφηεηαο δηδαλίσλ φπσο ε νμαιίδα. Η πξαθηηθή πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο κε ζπνξά κηγκάησλ ςπραλζψλ-αγξσζησδψλ πνπ παξάιιεια πξνζθέξνπλ 

νξγαληθή νπζία θαη άδσην βειηηψλνληαο ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Η θαιιηέξγεηα ηνπ 

εδάθνπο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζε επηδείλσζε ηεο δηάβξσζεο θαη ζε κείσζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζε νξγαληθή νπζία. Η πξαθηηθή πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε 

ειάρηζηε δπλαηή δηαηάξαμε ηνπ εδάθνπο (αθαιιηέξγεηα) ψζηε λα πξνζηαηεπζεί απηφο ν 



πνιχηηκνο θπζηθφο πφξνο απφ ηε δηάβξσζε θαη ηελ ππνβάζκηζε. Δπηπιένλ φθεινο είλαη ε 

απμεκέλε απνξξφθεζε λεξνχ απφ ην έδαθνο πνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ 

ηα ειαηφδεληξα. 

Η νινθιεξσκέλε παξαγσγή θαη γεληθά ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ρεκηθψλ εηζξνψλ 

είλαη νη θχξηνη ζηφρνη ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο 

θψδηθεο νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο γηα απηήλ ηελ ηάζε είλαη ην 

γεγνλφο φηη ηα πξντφληα ησλ ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο θαη βηνινγηθήο γεσξγίαο 

επλννχληαη απφ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θαη ηηο θαιχηεξεο πσιήζεηο απφ ηα αληίζηνηρα 

ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ιφγσ ηεο αλεζπρίαο ησλ θαηαλαισηψλ γηα δεηήκαηα 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Η αχμεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ε 

βειηίσζε ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη δχν θχξηα ζεκεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ 

ειαηνθνκηθνχ ηνκέα ζε κηα παγθφζκηα αγνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ.  

Oη πνηθηιίεο ειηάο πνπ έρνπλ μερσξίζεη απφ θάζε ρψξα έρνπλ επεθηαζεί ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ λέσλ εθηάζεσλ ηφζν εληφο ησλ παξαδνζηαθψλ ειαηνθνκηθψλ ρσξψλ φζν 

θαη ζε λέεο ρψξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξάγνπλ ειαηφιαδν θαη δηαζέηνπλ εθηάζεηο 

πνιιαπιάζηεο θαη ζπρλά θαηαιιειφηεξεο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

κε κεραλνπνίεζε θαη ρακειφ θφζηνο. Καιιηεξγψληαο ηηο ίδηεο πνηθηιίεο ζηελ ειιεληθή 

χπαηζξν παξάγεηαη ειαηφιαδν εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο αιιά κε κεγαιχηεξν θφζηνο 

παξαγσγήο θαη κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Δπνκέλσο ν Έιιελαο αγξφηεο αληηκεησπίδεη 

έλα ζαθέο αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα.  

Αληίζεηα θαιιηεξγψληαο κηα ηνπηθή παξαδνζηαθή πνηθηιία θαη εθζπγρξνλίδνληαο ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ειαηψλα κε έκθαζε ζε πηζηνπνηεκέλεο θηινπεξηβαιινληηθέο 

πξαθηηθέο θαη ζηελ παξαγσγή έμηξα παξζέλνπ ειαηνιάδνπ νη ειαηνπαξαγσγνί κπνξνχλ λα 

σθειεζνχλ απφ έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα: έλα πνηνηηθφ ειαηφιαδν πνπ 

ηα γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μερσξίδνπλ απφ ηα άιια ειαηφιαδα ηεο αγνξάο θαη πνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα 

παθέην πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αγξνηνπξηζκνχ.  

 Υαξαθηεξηζηηθφ αιιά φρη κνλαδηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξηνρή ηεο Σνζθάλεο 

ζηελ Ιηαιία φπνπ ηα αγξνηηθά πξντφληα απνιακβάλνπλ εμαηξεηηθέο ηηκέο πιαηζησκέλα απφ 

ηελ ηδέα ηνπ αγξνθηήκαηνο αιιά θαη ζε έλα επξχηεξν ζρεδηαζκφ δηαηήξεζεο ηνπ ηνπίνπ 

θαη νινθιεξσκέλεο αγξνηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο.       
Έλα αληίζηνηρν κνληέιν αλάπηπμεο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαζψο δηαζέηεη ηνλ πνιηηηζκηθφ πινχην θαη ηε θπζηθή νκνξθηά γηα 

λα ην ππνζηεξίμεη. 
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Σν θιάδεκα απνηειεί ηελ πην παξεκβαηηθή πξαθηηθή κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

ειαηνδέληξσλ. Δπίζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαζψο δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κεηαμχ πνηθηιηψλ αιιά θαη γηα ηελ ίδηα πνηθηιία 

αλάινγα κε ηα εδαθνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ηε γεληθή εηθφλα ηνπ 

ρσξαθηνχ, ηηο ππφινηπεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο αιιά θαη ηνλ ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο.  

Κιάδεκα αλαγέλλεζεο δέληξνπ. ε δέληξα πνπ έρνπλ ειάρηζηε παξαγσγή θαξπνχ θαη 

γεληθφηεξε εηθφλα εγθαηάιεηςεο πνπ πξνζνκνηάδεη κε δαζηθή βιάζηεζε απαηηείηαη 

απζηεξφ θιάδεκα αλαγέλλεζεο ηνπ δέληξνπ γηα δεκηνπξγία λέαο πγηνχο βιάζηεζεο. Σν 

δέληξν θαξαηνκείηαη κε αιπζνπξίνλν ζην ηέινο ηνπ ρεηκψλα κε κηα κεγάιε ηνκή ζηνλ 

θνξκφ ή ζηε δηαζηαχξσζε ησλ βξαρηφλσλ. Η θαξαηφκεζε πξέπεη λα γίλεηαη ςειφηεξα απφ 

ην  ζεκείν εκβνιηαζκνχ αλ ην δέληξν είλαη εκβνιηαζκέλν. Όηαλ απηφ ην ζεκείν δελ είλαη 

εκθαλέο ή δελ είκαζηε ζίγνπξνη αλ ην δέληξν είλαη απηφξξηδν ή εκβνιηαζκέλν θιαδεχνπκε 

ζε χςνο 1,5-2 κέηξα απφ ην έδαθνο. Όιε ε θφκε ηνπ δέληξνπ, φια ηα θιαδηά 

απνκαθξχλνληαη. Η ηνκή πξέπεη λα είλαη ιεία θαη κε κηθξή θιίζε γηα λα απνκαθξχλεηαη ην 

λεξφ ηεο βξνρήο. Η επηθάλεηα ηεο ηνκήο θαιχπηεηαη κε εηδηθή αινηθή γηα ηελ απνθπγή 

κφιπλζεο ηνπ μχινπ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. Δπίζεο ε επηθάλεηα ηνπ θινηνχ 

πεξηκεηξηθά ηνπ θνξκνχ αζπξίδεηαη γηα ηελ απνθπγή ειηαθψλ εγθαπκάησλ πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε λεθξψζεηο κέξνπο ηνπ θνξκνχ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηαο 

αλαγέλλεζεο ηνπ δέληξνπ. Μεηά απφ 1-3 κήλεο αξρίδνπλ λα εθπηχζζνληαη λένη βιαζηνί 

απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ θνξκνχ. Σελ πξψηε ζεξηλή πεξίνδν κεηά ηελ θαξαηφκεζε δελ 

αθαηξνχκε βιάζηεζε αιιά θξνληίδνπκε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θπιινθάγσλ θαη μπινθάγσλ 

εληφκσλ αλ παξαηεξήζνπκε ζπκπηψκαηα. Σελ άλνημε ηεο επφκελεο ρξνληάο αθαηξνχκε 

ηελ πιεηνςεθία ηεο βιάζηεζεο θαη θξαηάκε 4 νκάδεο βιαζηψλ θαηαλεκεκέλεο 

ζπκκεηξηθά ζαλ 4 βξαρίνλεο ηνπ δέληξνπ. Πξνηηκάκε βιάζηεζε ρακειφηεξα απφ ηελ ηνκή 

θαξαηφκεζεο γηαηί είλαη κηθξφηεξνο θίλδπλνο λα «μεθνιιήζνπλ» απφ ηνλ θνξκφ 

κεγαιψλνληαο. Αθαηξνχκε φιεο ηηο παξαθπάδεο δειαδή ηνπο βιαζηνχο πνπ μεθηλνχλ απφ 

ην έδαθνο ή ηε βάζε ηνπ θνξκνχ. Γχν έηε κεηά ηελ θαξαηφκεζε ηελ άλνημε επηιέγνπκε 

απφ θάζε νκάδα βιαζηψλ ηνλ πην θαιναλεπηπγκέλν θαη αθαηξνχκε ηνπο ππφινηπνπο. Έηζη 

έρνπκε ηνπο λένπο βξαρίνλεο ηνπ αλαλεσκέλνπ δέληξνπ. Αλ ππάξρεη θίλδπλνο ζπαζίκαηνο 

ιφγσ ηζρπξψλ αλέκσλ ή πνιχ δσεξήο βιάζηεζεο ππνζηπιψλνπκε ηνπο βξαρίνλεο κε 

παζζάινπο πνπ δέλνληαη ζηνλ θνξκφ. Η βιάζηεζε θαη ε θαξπνθνξία απμάλνληαη 

ζηαδηαθά.  

Κιάδεκα αλαλέσζεο. Πξαγκαηνπνηνχκε βαξχ θιάδεκα θξαηψληαο κέξνο ηεο θφκεο ή 

ηνλ βαζηθφ ζθειεηφ ηνπ δέληξνπ. Η επηινγή ησλ ηνκψλ πνπ ζα θάλνπκε εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ δέληξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην χςνο δηαζηαχξσζεο ησλ 

βξαρηφλσλ, απφ ηελ θιίζε ηνπο, απφ ηελ πνηφηεηα ηεο βιάζηεζεο θαη άιινπο παξάγνληεο. 

Γεληθά κπνξνχκε λα θαξαηνκήζνπκε ηνπο βξαρίνλεο θαη λα έρνπκε γξήγνξε αλαβιάζηεζε 

θαη αλάθακςε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θξαηψληαο ην ζθειεηφ ηνπ δέληξνπ. Πξαθηηθά ην πην 

πηζαλφ είλαη λα κελ έρνπκε έλα θαινζρεκαηηζκέλν ζθειεηφ κε ηνπο βξαρίνλεο πνπ 

ζέινπκε θαη λα ρξεηαζηεί λα πξνζαξκφζνπκε ην θιάδεκα θξαηψληαο κέξνο ησλ θιαδηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη αθαηξψληαο άιια θιαδηά πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζην ζρήκα 

πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε ζην δέληξν. ηελ πεξίπησζε πνιχ ςειψλ δέληξσλ κπνξνχκε λα 



εθαξκφζνπκε έλα ζρέδην ζηαδηαθήο αλαλέσζεο ηνπ δέληξνπ θξαηψληαο ην ρακειφηεξν 

βξαρίνλα κε ηε βιάζηεζε πνπ θέξεη θαη αθαηξψληαο ηνπο ςειφηεξνπο βξαρίνλεο ψζηε λα 

ρακειψζεη ην δέληξν θαη λα επλνήζνπκε ηε δεκηνπξγία λέαο βιάζηεζεο ρακειφηεξα. 

ηαδηαθά απφ ηε λέα βιάζηεζε δηακνξθψλνπκε ην δέληξν επηιέγνληαο ηνπο θαηάιιεινπο 

βξαρίνλεο. Αλά πεληαεηία κπνξνχκε λα αθαηξνχκε ηνλ ςειφηεξν βξαρίνλα γηα λα 

επηηχρνπκε ζηαδηαθφ ρακήισκα ηνπ δέληξνπ ρσξίο θελέο πεξηφδνπο απφ άπνςε 

παξαγσγήο θαξπνχ θαη ειαηνιάδνπ. 

Κιάδεκα θαξπνθνξίαο. ε ειαηφδεληξα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην επηζπκεηφ 

ζρήκα θχξην κέιεκά καο είλαη λα έρνπκε ηζνξξνπία βιάζηεζεο θαη θαξπνθνξίαο 

απνθεχγνληαο ηελ παξεληαπηνθνξία. Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ πξέπεη λα εθαξκφδνπκε 

ηζνξξνπεκέλε ιίπαλζε θαη άξδεπζε φπνπ ρξεηάδεηαη αιιά θπξίσο λα αθαηξνχκε κέξνο ηεο 

βιάζηεζεο ην ρεηκψλα ή ηελ άλνημε πξηλ ηε ρξνληά πνπ πεξηκέλνπκε κεγάιε παξαγσγή 

ψζηε λα κελ εμαληιεζεί ην δέληξν θαη λα κπνξεί εθηφο απφ ην λα ζξέςεη ηνπο θαξπνχο λα 

παξάγεη θαη λέα βιάζηεζε πνπ ζα θαξπνθνξήζεη ηελ επφκελε ρξνληά. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ γεληθέο αξρέο είλαη ηφζν πνιινί νη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην θαηάιιειν θιάδεκα πνπ κπνξεί θάζε δέληξν ηνπ ίδηνπ ρσξαθηνχ λα 

ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθφ ρεηξηζκφ. Δπνκέλσο απαηηείηαη εκπεηξία θαη θαιή γλψζε ηεο 

θπζηνινγίαο ηνπ δέληξνπ.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η άξδεπζε ηεο ειηάο – Υδαηηθέο αλάγθεο θαη πνηόηεηα λεξνύ 
 

Γξ. Κωλ/λνο Χαξηδνπιάθεο  
 

ΔΘΙΑΓΔ, Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών Φςηών, 73100 Υανιά, Κπήηηρ 

kchartz@nagref-cha.gr 

 

Η ειηά (Olea europaea, L.) θαιιηεξγείηαη ζπλήζσο ρσξίο άξδεπζε ζε πεξηνρέο κε 

εηήζηα βξνρφπησζε 500-600 mm, αλ θαη ζπλαληάηαη θαη ζε πεξηνρέο κε 200 mm βξνρήο. 

Χζηφζν, γηα λα έρεη πςειή παξαγσγή απαηηεί εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο πγξαζίαο, 

ηδηαίηεξα θαηά ηε μεξή πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ. Η άξδεπζε είλαη αλαγθαία ζε ειαηψλεο 

κε εηήζηα βξνρφπησζε θάησ απφ 400 mm, ζε λένπο εληαηηθνχο ειαηψλεο (25-40 

θπηά/ζηξέκκα) θαη ζε θησρά εδάθε κε κηθξή πδαηντθαλφηεηα 

Σα θξίζηκα βιαζηηθά ζηάδηα ηεο ειηάο  γηα ην λεξφ είλαη: 1) ε δηαθνξνπνίεζε 

νθζαικψλ 2) ε άλζεζε θαη θαξπφδεζε, θαη 3) ε ζθιήξπλζε ηνπ ππξήλα θαη ηαρεία 

αλάπηπμε ησλ θαξπψλ. Η επαξθήο ηξνθνδνζία κε λεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλζηζεο θαη 

ηεο ηαρείαο αχμεζεο ηνπ βιαζηνχ απμάλεη ηνλ αξηζκφ ηέιεησλ αλζέσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο 

θαξπφδεζεο, απμάλεη ην κήθνο ηεο εηήζηαο βιάζηεζεο, ελψ κεηψλεη ηελ παξεληαπηνθνξία. 

Η έιιεηςε λεξνχ πξνθαιεί κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαμηαλζηψλ, παξαγσγή αηειψλ 

αλζέσλ, κείσζε ηεο θαξπφδεζεο θαη θαξπφπησζε. Δπηπιένλ, κεηψλεη ην κήθνο ηεο εηήζηαο 

βιάζηεζεο, ηνλ αξηζκφ θχιισλ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ επφκελνπ έηνπο. Η άξδεπζε ηεο 

ειηάο απφ ην ζηάδην ηεο έλαξμεο ηεο ζθιήξπλζεο  ηνπ ππξήλα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ θαξπνχ απμάλεη ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ θαη ηε ζρέζε ζάξθαο/ππξήλα, αιιά 

επηκεθχλεη ην ρξφλν σξίκαλζεο θαη θαζπζηεξεί ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο.  

Σν χςνο ησλ πδαηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο ειηάο πνηθίιεη αλάινγα κε ηε πνηθηιία αιιά θαη 

ην βιαζηηθφ ζηάδην. Οη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο απαηηνχλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο λεξνχ απφ 

ηηο ειαηνπνηήζηκεο. Η άξδεπζε απμάλεη ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ θαξπψλ (ζπλήζσο 

ζε δέληξα κε κηθξή ή κέζε παξαγσγή) θαη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή θαξπψλ, θαη ηειηθά ηελ 

ζπλνιηθή πνζφηεηα ιαδηνχ αλά θπηφ, ελψ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη ησλ θαξπψλ κεηψλεηαη 

0-10%. Η άξδεπζε ηεο πνηθηιίαο. Κνξσλέτθε αχμεζε ηε παξαγσγή θαηά 33-72% θαη νη 

αλάγθεο ζε λεξφ θπκάλζεθαλ απφ 200-250 m
3
/ζηξέκκα. Η άξδεπζε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε πνιπθαηλφιεο θαη ζε πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα, ελψ ην K232, K270,  

ε νμχηεηα θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ επεξεάδνληαη. Γηα ηηο βξψζηκεο 

πνηθηιίεο ειηάο „Καιακψλ‟ θαη „Ακθίζζεο‟, πνπ αξδεχνληαη κε ζηαγφλεο, πνζφηεηεο 300-

350 m
3
/ζηξέκκα ζεσξείηαη φηη θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο αλάγθεο ηνπο ζε λεξφ. Η 

κέζνδνο πνπ ζήκεξα εθαξκφδεηαη θπξίσο είλαη ε άξδεπζε κε ζηαγφλεο επεηδή εμαζθαιίδεη 

νηθνλνκία λεξνχ, αμηνπνηεί ηηο κηθξέο παξνρέο, εθαξκφδεηαη ζε επηθιηλή εδάθε θαη 

δεκηνπξγεί θαιχηεξεο ζπλζήθεο απνξξφθεζεο λεξνχ απφ ην θπηφ. Οη ζηφρνη ηεο άξδεπζεο 

κε ζηαγφλεο είλαη ή εθαξκνγή λεξνχ άκεζα ζην ξηδηθφ ζχζηεκα θάησ απφ ζπλζήθεο 

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο, ε απνθπγή ησλ απσιεηψλ λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο άξδεπζεο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ηνπ λεξνχ (κεησκέλα 

εξγαηηθά). 

Δξγαιεία ζρεδηαζκνχ ηεο άξδεπζεο (Sofware) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηνπο 

αγξφηεο λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ηνπ λεξνχ, ειαρηζηνπνηψληαο 

ηαπηφρξνλα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αεηθνξία ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα. Γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο άξδεπζεο ηεο ειηάο δεκηνπξγήζεθε έλα 

ινγηζκηθφ (OlIrriWare) γηα αγξφηεο ή νκάδεο παξαγσγψλ κε ζθνπφ ηε ζπκβνιή ζηελ 

νξζνινγηθή άξδεπζε ησλ ειαηψλσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

λεξνχ θαη ηελ κείσζε ηεο άζθνπεο ρξήζεο ηνπ γηα άξδεπζε. Σν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί ηα 

θιηκαηηθά δεδνκέλα, ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο, ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ 
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πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ηελ κέζνδν άξδεπζεο γηα ην ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ άξδεπζεο 

ηεο ειηάο. Η εκεξήζηα εμαηκηζνδηαπλνή ηεο θαιιηέξγεηαο (ETc) ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

ETc= Kc Υ ETo, φπνπ ETo είλαη ε εμαηκηζνδηαπλνή αλαθνξάο θαη Kc είλαη ν ζπληειεζηήο 

θαιιηέξγεηαο πνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμεο κε βάζε  ηε βηβιηνγξαθία ή 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο. Η ΔΣν ππνινγίδεηαη κε ηελ κέζνδν Penmann-

Monteith, Hargreaves ή ηεο εμάηκηζεο class A pan, αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα  ζηνηρεία. 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε απιφ θαη εχρξεζην ηξφπν, θαη ζηηο νπνίεο απνζεθεχνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ άξδεπζεο. Απηέο είλαη α) γηα ηα 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, β)  ηα ζηνηρεία ησλ παξαγσγψλ θαη γ) ηα ζηνηρεία ησλ 

αγξνηεκαρίσλ. Μεηά ηελ αξρηθή δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη κε ηε ζπρλή 

ελεκέξσζε ησλ εκεξήζησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ γηα θάζε ζηαζκφ, ην κφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθψλ άξδεπζεο είλαη ε επηινγή ηνπ ειαηψλα θαη ε 

εηζαγσγή ηεο ηειεπηαίαο εκεξνκελία άξδεπζεο. Δίλαη έλα πξφγξακκα κε θηιηθφ 

πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο, εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, πιήξσο πξνζαξκνζκέλν ζηηο ειιεληθέο 

ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο θαη έρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κε πνηθηιία 

δηαζεζηκφηεηαο κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ. 

Η ειηά ζεσξείηαη κέζεο αλζεθηηθφηεηαο θπηφ ζηελ αιαηφηεηα, αλ θαη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο γελνηππηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ. Μπνξεί λα αξδεχεηαη κε λεξφ 

ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο κέρξη 5,2 dS/m, αιιά ε ρξήζε λεξνχ κε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα 

κηθξφηεξε απφ 2,5 dS/m είλαη επηζπκεηή.  

 

Πίλαθαο. Αληνρή 12 ειιεληθψλ πνηθηιηψλ ειηάο ζηελ αιαηφηεηα (Therios and 

Misopolinos, 1988, Υαξηδνπιάθεο θ. αι, 2001)  

Δπαίζζεηεο Μέζεο αλζεθηηθφηεηαο Αλζεθηηθέο 

Θξνπκπνιηά Κνξσλέτθε Καιακψλ 

Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο Μαζηνεηδήο Ληαλνιηά Κεξθχξαο 

Αγνπξνκαλάθη Ακθίζζεο Μεγαξίηηθε 

 Βαιαλνιηά Κνζξέτθε 

 Αδξακηηίλε  
 

Η αληνρή ηεο ειηάο ζηελ αιαηφηεηα νθείιεηαη ζηελ παξεκπφδηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Να 

απφ ηε ξίδα ζην βιαζηφ θαη ηα θχιια θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ζπγθεληξψλεη ηα άιαηα 

ζην ρπκνηφπην θαη φρη ζην παξέγρπκα. πκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο (μήξαλζε ηεο άθξεο ηνπ 

θχιινπ) εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο πάλσ απφ ηα 100 mM, ηα νπνία είλαη 

εληνλφηεξα ζηα 200 mM θαη ζπλνδεχνληαη απφ μήξαλζε ηεο άθξεο ηνπ βιαζηνχ θαη 

απνθχιισζε. Οη πνηθηιίεο Καιακψλ θαη Ληαλνιηά Κεξθχξαο δελ παξνπζίαζαλ 

ζπκπηψκαηα ηνμηθφηεηαο ζε θαλέλα επίπεδν αιαηφηεηαο. Η άξδεπζε κε λεξφ πςειήο 

αιαηφηεηαο κεηψλεη ηελ παξαγσγή ηεο ειηάο, κεηψλεη ην κέζν βάξνο ηνπ θαξπνχ θαη ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη ελψ απμάλεη ηε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε πγξαζία. Όζν αθνξά ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ, απμάλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθέο θαηλφιεο, ζε παικηηηθφ νμχ 

θαη θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα, ελψ κεηψλεη ηε ζρέζε αθφξεζηα/θνξεζκέλα ιηπαξά θαη ηε 

ζρέζε νιετθνχ/ιηλνιεληθνχ νμένο. 



Λίπαλζε ηεο ειηάο 
 

Γεώξγηνο Ψαξξάο 
 

Δνηεηαλμένορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Φςζιολογίαρ και Θπέτηρ Φςηών 

Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών Φςηών Υανίυν, Δλληνικόρ Γευπγικόρ Οπγανιζμόρ ΓΗΜΗΣΡΑ 

(ΔΛ.Γ.Ο.), Υανιά, E-mail: gpsarras@nagref-cha.gr 

 

Η ειηά, φπσο θαη φια ηα θπηά, έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζε αλφξγαλα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη εηήζηεο αλάγθεο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε βιαζηψλ, αλζέσλ 

θαη θαξπψλ. Παξάιιεια, νη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνκαθξχλνληαη ζε εηήζηα βάζε απφ ην νηθνζχζηεκα ηνπ ειαηψλα κε ηε ζπγθνκηδή ησλ 

θαξπψλ, πξέπεη λα αλαπιεξψλνληαη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο, ε νπνία ζα επηθέξεη θαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ειαηψλα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη βαζηθνί ζηφρνη ελφο πξνγξάκκαηνο ιίπαλζεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Αλαπιήξσζε ησλ απσιεηψλ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία ζην έδαθνο. 

 Γηαηήξεζε ηζνξξνπίαο ζηελ πξφζιεςε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ θαηαζηάζεηο ηξνθνπελίαο (έιιεηςεο), ηνμηθφηεηαο ή αληαγσληζκνχ. 

 Δθαξκνγή ηεο ιίπαλζεο ζηνλ ζσζηφ ρξφλν, ψζηε λα κεησζνχλ νη απψιεηεο 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην έδαθνο κέζσ επηθαλεηαθήο απνξξνήο, έθπιπζεο, 

απσιεηψλ πξνο ηελ αηκφζθαηξα θιπ. 

 Λήςε κέηξσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο 

(π.ρ. πξνζζήθε νξγαληθήο νπζίαο). 

 Δμαηνκίθεπζε ησλ αλαγθψλ ιίπαλζεο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θάζε ειαηψλα (παξνπζία ή έιιεηςε άξδεπζεο, ρεκηθή θαη κεραληθή ζχζηαζε ηνπ 

εδάθνπο, πνηθηιία, ππθλφηεηα θχηεπζεο, ειηθία θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ δέλδξσλ, 

θιπ. 

Γεληθά, γηα θάζε 50 θηιά ειαηνθάξπνπ πνπ ζπγθνκίδνληαη, απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ 

ειαηψλα 450 g άδσην, 500 g θάιην θαη 100 g θσζθφξνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο απψιεηεο 

πξέπεη λα αλαπιεξψλνληαη ψζηε λα δηαηεξεζεί ε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο. Η δφζε ησλ 

ιηπαζκάησλ πνπ απνζθνπεί ζε απηή ηελ αλαπιήξσζε απσιεηψλ, αλαθέξεηαη σο δφζε 

ζπληήξεζεο θαη είλαη απηή πνπ εθαξκφδεηαη εθφζνλ ππάξρεη ηζνξξνπία ζξέςεο ζηνλ 

ειαηψλα, δειαδή ηα δηάθνξα ζηνηρεία ζην έδαθνο θαη ζην θπηφ βξίζθνληαη ζηα βέιηηζηα 

επίπεδα. Δίλαη απηνλφεην, φηη εθφζνλ απηφ δελ ηζρχεη, ηφηε ε δφζε ηεο ιίπαλζεο κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ο κφλνο αζθαιήο ηξφπνο γηα λα νξηζηεί ε αθξηβήο δφζε 

ιίπαλζεο γηα θάζε ειαηψλα είλαη απηή λα βαζίδεηαη ζε αλαιχζεηο εδάθνπο θαη θχιισλ. 

ε γεληθέο γξακκέο ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ειηά 

είλαη ην άδσην, ην θάιην θαη ην βφξην. Ληγφηεξν ζπρλά, κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη ειιείςεηο 

άιισλ καθξνζηνηρείσλ (θψζθνξνο, αζβέζηην θαη καγλήζην), ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη 

εθφζνλ επηβεβαησζεί ην πξφβιεκα. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία ζηελ πξφζιεςε αδψηνπ απφ ην 

θπηφ, δηφηη ηφζν ε έιιεηςε φζν θαη ε πεξίζζεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ νδεγεί ζε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο ζηελ ειηά. Έιιεηςε αδψηνπ επεξεάδεη ηελ ηειεηφηεηα 

ησλ αλζέσλ θαη ηελ θαξπφδεζε, κεηψλεη ην κήθνο ηεο βιάζηεζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ 

αλά βιαζηφ, ηνλ αξηζκφ ησλ αλζνηαμηψλ αλά θφκβν θαη ην κήθνο ησλ κεζνγνλαηίσλ. Η 

ρνξήγεζε ππεξβνιηθψλ πνζνηήησλ Ν κπνξεί λα έρεη δπζκελέζηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

απνπζία νπνηαζδήπνηε ιίπαλζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο αλαηξνπήο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

βιάζηεζεο θαη θαξπνθνξίαο θαη κείσζεο ηεο πξφζιεςεο άιισλ ζηνηρείσλ. Οη εηήζηεο 

αλάγθεο ηεο ειηάο ζε Ν θπκαίλνληαη ζπλήζσο απφ 0.5 έσο 1.2 Μνλάδεο N/δέληξν/έηνο. Σν 



εχξνο απηφ είλαη κεγάιν, επεηδή νη ζπλζήθεο θάζε ειαηψλα κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά (ειηθία δέλδξσλ, ππθλφηεηα θχηεπζεο, πνηθηιία, βξνρνπηψζεηο, άξδεπζε, θιπ), 

επεξεάδνληαο αλαινγηθά θαη ηε δπλακηθή αλάπηπμεο ησλ ειαηνδέλδξσλ. Δηδηθέο 

πεξηπηψζεηο, φπσο ε εθαξκνγή θιαδέκαηνο αλαλέσζεο, δεκηέο απφ ην ςχρνο ή ππξθαγηά, 

θιπ. επηθέξνπλ επίζεο αιιαγέο ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηεο αδσηνχρνπ ιίπαλζεο 

κέρξη ηα δέλδξα λα επαλέιζνπλ ζε θαλνληθή παξαγσγή.  

Ο ζσζηφο ρξφλνο εθαξκνγήο ησλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ απσιεηψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Σν χςνο ησλ απσιεηψλ εμαξηάηαη 

θαη απφ ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο. Η πηζαλφηεηα έθπιπζεο ησλ 

ληηξηθψλ είλαη απμεκέλε ζε ειαθξά εδάθε θαη πεξηνρέο κε πςειέο βξνρνπηψζεηο. 

Απψιεηεο Ν πξνο ηελ αηκφζθαηξα κε κνξθή ακκσλίαο παξαηεξνχληαη θπξίσο φηαλ 

αθνινπζεί μεξή θαη ζεξκή πεξίνδνο ηελ εθαξκνγή ακκσληαθψλ ιηπαζκάησλ, θαζψο θαη ζε 

εδάθε κε πςειφ αλζξαθηθφ αζβέζηην. Δπίζεο, ζπλζήθεο θνξεζκνχ ηνπ εδάθνπο κε λεξφ 

απμάλνπλ ηηο απψιεηεο N2 πξνο ηελ αηκφζθαηξα, ελψ ζε επηθιηλείο πεξηνρέο κε πςειέο 

βξνρνπηψζεηο νη απψιεηεο ιφγσ επηθαλεηαθήο απνξξνήο κπνξεί λα είλαη απμεκέλεο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο επηδξά ζεηηθά, ηφζν ζηελ 

αχμεζε ησλ απνζεκάησλ νξγαληθνχ Ν ζην έδαθνο, φζν θαη ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη 

επνκέλσο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. Η αχμεζε ηνπ νξγαληθνχ Ν ηνπ 

εδάθνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηελ πξνζζήθε νξγαληθήο νπζίαο, είηε κε ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη ελζσκάησζε αδσηνδεζκεπηηθψλ θπηψλ ζηνλ νπσξψλα. 

πκπηψκαηα έιιεηςεο θσζθφξνπ έρνπλ παξαηεξεζεί θπξίσο ζε λένπο ζε ειαηψλεο 

ηεο Κξήηεο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ, φπνπ ζπλήζσο απνθαηαζηάζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Αλ θαη δελ απνθιείεηαη ε χπαξμε ειιείςεσο, αξθεηά πην ζπλήζεο είλαη ε χπαξμε 

πςειήο ζπγθέληξσζεο ή πεξίζζεηαο Ρ ζηα θχιια ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο εθαξκνγήο 

ζχλζεησλ ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ Ρ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

απνζεκάησλ ζην έδαθνο. Δθαξκνγή θσζθφξνπ ζην έδαθνο ζπληζηάηαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην κε βάζε ηηο αλαιχζεηο εδάθνπο θαη θχιισλ. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, 0,4 - 0,6 Μνλάδεο Ρ/δέλδξν ζπλήζσο επαξθνχλ γηα ηε δηφξζσζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Η αλάιπζε εδάθνπο είλαη απαξαίηεηε πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ 

ειαηψλα, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί αλ ππάξρεη αλάγθε γηα βαζηθή ιίπαλζε κε Φψζθνξν.  

Η έιιεηςε θαιίνπ είλαη δηαδεδνκέλε ζε πνιιέο ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σα 

ζπκπηψκαηα είλαη ζπλήζσο ριψξσζε ή μήξαλζε ηεο άθξεο ησλ θχιισλ, ελψ ζε 

πξνρσξεκέλα ζηάδηα παξαηεξείηαη έληνλε κηθξνθπιιία, κηθξή βιάζηεζε, απνγχκλσζε 

θαη απνμήξαλζε θιαδίζθσλ θαη ζεκαληηθή πηψζε ηεο παξαγσγήο. Δπεηδή παξφκνηα 

ζπκπηψκαηα πξνθαινχληαη ζηελ ειηά θαη απφ άιιεο αηηίεο, ην αζθαιέζηεξν θξηηήξην 

δηάγλσζεο είλαη ε αλάιπζε θχιισλ. Η ππεξβνιηθή ιίπαλζε κε άδσην κπνξεί λα κεηψζεη 

ηε ζπγθέληξσζε θαιίνπ ζηα θχιια. Γεληθά, ε δφζε ζπληήξεζεο γηα ην θάιην θπκαίλεηαη 

απφ 0,5-1,5 Μνλάδεο Κ/δέλδξν (αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ δέληξνπ). ε πεξηπηψζεηο 

φκσο έιιεηςεο θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο, ε πνζφηεηα απηή κπνξεί λα απμεζεί 

ζεκαληηθά ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ γηα ην δέλδξν. 

Η ειηά είλαη επαίζζεηε ζηελ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα αζβεζηίνπ, κε θπξηφηεξν 

ζχκπησκα έιιεηςεο ηε ριψξσζε ηνπ αθξαίνπ ηκήκαηνο ηνλ θχιισλ, φκνηα κε απηφ ηεο 

έιιεηςεο Βνξίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο έιιεηςεο αζβεζηίνπ έλαληη ηνπ βνξίνπ 

απνηειεί ή ιεχθαλζε ησλ λεχξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ρισξσηηθνχ ηκήκαηνο πνιιψλ 

παιαηψλ θχιισλ θαη ή έιιεηςε μεξψλ βιαζηψλ θαη θιαδίζθσλ. Παξφια απηά, 

ζπκπηψκαηα έιιεηςεο ζηνλ αγξφ δελ είλαη ζπλήζε θαη επνκέλσο ν αζθαιήο ηξφπνο γηα λα 

δηαπηζησζεί ε αλάγθε πξνζζήθεο αζβεζηίνπ είλαη ε αλάιπζε θχιισλ. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, ηα ρακειά επίπεδα Ca ζηα θχιια ζπλνδεχνληαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε 

καγλεζίνπ θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ιφγνπ Ca/Mg. Η έιιεηςε Ca κπνξεί λα 

απνθαηαζηαζεί εχθνια κε ηελ εθαξκνγή απφ εδάθνπο, νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ ή θαη 

ιεηνηξηβεκέλνπ αζβεζηφιηζνπ (καξκαξφζθνλε).  



Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηεο έιιεηςεο Mg είλαη ε ριψξσζε ησλ θχιισλ πνπ 

μεθηλά απφ ηελ θνξπθή ή απφ ηα  πιάγηα ηνπ ειάζκαηνο θαη (πξννδεπηηθά) θαηαιακβάλεη 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ, ε έληνλε θπιιφπησζε θαη ε πεξηνξηζκέλε βιάζηεζε ηνπ 

δέληξνπ.  Η δηφξζσζε ηεο ηξνθνπελίαο καγλεζίνπ ζηελ ειηά κπνξεί λα γίλεη κε επθνιία 

απφ εδάθνπο κε  ηελ πξνζζήθε 2.0 kg/δέληξν ζεηηθνχ καγλεζίνπ ή κε ςεθαζκφ ησλ 

δέληξσλ κε δηάιπκα ζεηηθνχ καγλεζίνπ (2.0 %). 

Η έιιεηςε βνξίνπ ζηελ ειηά είλαη απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί 

ζε δηάθνξνπο ηχπνπο εδαθψλ (ειαθξά ή βαξηά θαη φμηλα ή αιθαιηθά εδάθε). Αξρηθφ 

ζχκπησκα απνηειεί ε ριψξσζε ηνπ αθξαίνπ ηκήκαηνο ησλ θχιισλ κε πιάηπλζε ηεο 

θνξπθήο, ελψ ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζε θπιιφπησζε, μήξαλζε θιαδίζθσλ, 

παξακφξθσζε θαξπψλ θαη άιια ζνβαξά ζπκπηψκαηα. Γεληθά, ε έιιεηςε βνξίνπ νδεγεί ζε 

κείσζε ηεο αλζνθνξίαο θαη ηεο θαξπφδεζεο, θαη απμεκέλε θαξπφπησζε. Γηα ηελ απνθπγή 

ησλ παξαπάλσ ζπλεπεηψλ, ε έιιεηςε βνξίνπ πξέπεη λα δηαπηζησζεί έγθαηξα κέζσ ηεο 

αλάιπζεο θχιισλ θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πεξηιακβάλνπλ είηε ηελ 

πξνζζήθε βφξαθα ζην έδαθνο ηνλ ρεηκψλα (100-500 g/δέλδξν αλάινγα ην κέγεζνο θαη ηελ 

ειηθία), είηε κε ςεθαζκφ ηνπ θπιιψκαηνο κε δηάιπκα βφξαθα (0.6 - 0.8%) πξηλ ηελ 

άλζεζε. Η πξνζζήθε βνξίνπ ζην έδαθνο είλαη απνηειεζκαηηθή γηα κία ηξηεηία πεξίπνπ ελψ 

ν ςεθαζκφο πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε έηνο.  
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Οη δσηθνί ερζξνί πνπ ζπλήζσο πξνμελνχλ δεκηέο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ζηελ 

ειαηνπαξαγσγή θαη ρξεηάδνληαη κέηξα θαηαπνιέκεζεο είλαη έληνκα θαη αθάξεα. 

Αλαθέξνληαη 110 είδε εληφκσλ θαη 13 είδε αθάξεσλ ερζξψλ ηεο ειηάο. Οη ερζξνί ηεο ειηάο  

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο δεκηάο πνπ πξνμελνχλ, ηε δηάδνζή ηνπο θαη ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζήο ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ ηξεηο θαηεγνξίεο:  

α) ηνπο θύξηνπο ερζξνύο, δειαδή είδε επξέσο δηαδεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη θάζε ρξφλν 

θαη αλαπηχζζνπλ πςεινχο πιεζπζκνχο πνπ πξνμελνχλ ζεκαληηθέο δεκηέο ζηελ παξαγσγή, 

αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ. ηε ρψξα καο, αιιά θαη ζ' νιφθιεξε ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, 

φπνπ παξάγεηαη ην 80% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ησλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ, 

ζηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ν δάθνο ηεο ειηάο θαη ν ππξελνηξήηεο ηεο 

ειηάο. 

β) ηνπο δεπηεξεύνληεο ερζξνύο δειαδή είδε πνπ πξνμελνχλ δεκηέο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο 

ηνπηθά θαη πεξηζηαζηαθά θαη ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα πεξηζζφηεξα είδε 

φπσο είλαη ην ιεθάλην, ξπγρίηεο, μπινθάγα, καξγαξφληα, θινηνηξίβεο, θαιφθνξε, 

βακβαθάδα ηεο ειηάο, ηα δηάθνξα άιια, εθηφο ηνπ ιεθαλίνπ θνθθνεηδή θ.ά. 

γ) Δρζξνύο κε νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο δειαδή είδε πνπ ζπάληα πξνμελνχλ δεκηέο 

ζπλήζσο κηθξήο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο.  

Κνξκφο ηεο νινθιεξσκέλεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο είλαη ε νινθιεξσκέλε 

θπηνπξνζηαζία ηεο ειηάο. Η κέρξη ζήκεξα απνθηνχκελε εκπεηξία γηα ηε ζσζηή 

αληηκεηψπηζε ησλ επηδήκησλ εληφκσλ θαη αζζελεηψλ ηεο ειηάο έδεημε φηη πξέπεη λα 

πξνεγείηαη ε κειέηε ησλ δηαθφξσλ νηθνινγηθψλ παξαγφλησλ ηεο θάζε πεξηνρήο 

(αβηνηηθψλ θαη βηνηηθψλ) θαζψο θαη ε κειέηε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ πνηθηιηψλ 

ηεο ειηάο, ησλ εηδψλ εληφκσλ, ην  χςνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ ζλεζηκφηεηαο ηνπο. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αθνινπζεί ε ζσζηή επηινγή ησλ 

κέζσλ θαη κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο  νη νπνίεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην πξνο 

αληηκεηψπηζε ερζξφ ή αζζέλεηα, ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο, ηα πεξηβαιινληνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο θ.ά. 

Οη  θχξηνη εληνκνινγηθνί ερζξνί νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ ειαηψλσλ ηεο ρψξαο καο είλαη ν δάθνο ηεο ειηάο, ν ππξελνηξήηεο θαη δηάθνξα 

θνθθνεηδή (ιεθάλην, παξιαηφξηα θ.ά) ελψ ηνπηθφ ή επνρηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ 

νξηζκέλα άιια φπσο ξπγρίηεο, θαιφθνξε θ.ά. θαζψο θαη άιια αξζξφπνδα θπξίσο αθάξεα. 

Bactrocera oleae (Rossi)  θλ. Γάθνο.  O δάθνο είλαη ν ζνβαξφηεξνο ερζξφο ηεο ειηάο. 

Η δεκηά είλαη πνζνηηθή (κείσζε παξαγσγήο θαη ππνβάζκηζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ 

θαξπνχ) αιιά θαη πνηνηηθή ζην παξαγφκελν ειαηφιαδν εμαηηίαο θπξίσο ηεο αχμεζεο ηεο 

νμχηεηαο, ηεο νμείδσζεο θαη ηεο αιινίσζεο ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ. ηε ρψξα 

καο έρεη 3-7 γελεέο ην ρξφλν. H θιαζζηθή κέζνδνο παξαθνινχζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

δάθνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε παγίδεο ηχπνπ McPhail, πνπ πεξηέρνπλ σο ειθπζηηθφ, 

ακκσληαθά άιαηα 2% ή πδξνιπκέλεο πξσηεΐλεο 2-4% (θζηλφπσξν). Οη παγίδεο 

αλαξηψληαη απφ ηνλ Ινχλην θαη ειέγρνληαη αλά πελζήκεξν ή εβδνκάδα έσο ηα ηέιε 

Οθησβξίνπ. Δπηπιένλ γηα ηελ άκεζε εθηίκεζε ηνπ επίπεδνπ δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ην δάθν θαζψο θαη ηελ έκκεζε εθηίκεζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο ζχλζεζήο 



ηνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθέο (δεθαπελζήκεξεο ή κεληαίεο) δεηγκαηνιεςίεο 

θαξπψλ απφ ηνλ Ινχιην κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπγθνκηδήο. 

Αληηκεηώπηζε. 

 Καιιηεξγεηηθά κέηξα: Γελ πξέπεη λα κέλνπλ, θαηά ην δπλαηφλ,  αζπγθφκηζηνη θαξπνί.  

Να επηδηψθεηαη θαηά ην δπλαηφλ πξψηκε ζπγθνκηδή, απαηηείηαη απμεκέλε πξνζνρή ζε 

αξδεπφκελνπο ειαηψλεο, ζε κεγάιεο έθηαζεο ειαηψλεο ή ζε επξχηεξεο πεξηνρέο είλαη 

ζεκαληηθή ε επηζήκαλζε εζηηψλ πξψηκσλ πξνζβνιψλ απφ ην έληνκν. 

Μαδηθή παγίδεπζε. Με ηε κέζνδν ηεο καδηθήο παγίδεπζεο επηδηψθεηαη ε ζχιιεςε φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ελήιηθσλ εληφκσλ, ψζηε λα κεησζεί ν πιεζπζκφο ηνπ 

ερζξνχ ζε επίπεδα πνπ δελ πξνθαινχλ νηθνλνκηθή δεκηά ζηελ θαιιηέξγεηα. Ο ζπλδπαζκφο 

ζηελ ίδηα παγίδα ειθπζηηθψλ ηξνθήο, θχινπ θαη ρξψκαηνο είλαη θαηαιιειφηεξνο φηαλ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξνγξάκκαηα καδηθήο παγίδεπζεο. ε πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ππάξρνπλ πςεινί πιεζπζκνί δάθνπ ε καδηθή παγίδεπζε δελ βξέζεθε κέρξη ζήκεξα 

λα απνηειεί απηνδχλακε κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηνπ εληφκνπ αθφκα θαη φηαλ εθαξκφδεηαη 

ζε κεγάιεο εθηάζεηο. ε πεξηπηψζεηο κηθξήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ, 

απαηηνχληαη  ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα επαξθή πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο, φπσο αχμεζε 

ηεο ππθλφηεηαο ησλ παγίδσλ ή δνισκαηηθνί ςεθαζκνί θπξίσο ζε εζηηαθέο πεξηνρέο κε 

πςειή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηνπ δάθνπ. 

Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε. Γηάθνξα είδε σθειίκσλ εληφκσλ (παξαζηηνεηδψλ θαη 

αξπαθηηθψλ) πξνζβάιινπλ ην δάθν ζηα δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ. Παξφιν πνπ ηα 

σθέιηκα έληνκα δελ κεηψλνπλ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ δάθνπ θάησ απφ ηα επίπεδα ηεο 

νηθνλνκηθήο δεκηάο εληνχηνηο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηνπο.  

Υεκηθή αληηκεηψπηζε. Γνισκαηηθφο απφ εδάθνπο ςεθαζκφο 

Με ηνπο δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο επηδηψθεηαη ε ζαλάησζε ησλ αθκαίσλ ηνπ δάθνπ, 

πξηλ ηα ζειπθά ελαπνζέζνπλ ηα απγά ηνπο ζηνλ ειαηφθαξπν. Σν ςεθαζηηθφ δηάιπκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, απνηειείηαη απφ ην ειθπζηηθφ (πξσηεΐλε 2%) θαη ην εληνκνθηφλν ζηε 

ζπληζηψκελε δφζε. Βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ δάθνπ κε 

δνισκαηηθφ ςεθαζκφ είλαη: 

Σν πνζνζηφ θαξπνθνξίαο ησλ δέλδξσλ λα είλαη πάλσ απφ 30% θαη ν ρξφλνο 

εθαξκνγήο ηνπ 1νπ δνισκαηηθνχ ςεθαζκνχ. Ο ρξφλνο έλαξμεο ησλ επφκελσλ 

δνισκαηηθψλ ςεθαζκψλ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην χςνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δάθνπ αιιά 

θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δνισκαηηθψλ ςεθαζκψλ 

εμαξηάηαη επίζεο απφιπηα απφ ηελ επίθαηξε θαη ζσζηή εθαξκνγή ηνπο.  

Φεθαζκνί θαιχςεσο. Φεθαζκνί θαιχςεσο κε ζπλζεηηθά ρεκηθά εληνκνθηφλα 

ζπληζηψληαη κφλν: 

 ε ειαηψλεο πνπ ιφγσ ρακεινχ πνζνζηνχ θαξπνθνξίαο (θάησ ηνπ 25%) δελ 

εθαξκφδεηαη ε δνισκαηηθή κέζνδνο ή εάλ απηή εθαξκνζηεί ζπλήζσο δελ έρεη 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Η πξνζβνιή ηνπ ειαηνθάξπνπ λα είλαη πάλσ απφ ην νηθνλνκηθφ φξην δεκηάο: (>5% 

δσληαλή πξνζβνιή γηα ηηο ειαηνπνηήζηκεο πνηθηιίεο θαη 1% γηα ηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο). 

πλήζσο εθαξκφδνληαη επηέκβξην - Οθηψβξην (εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ 

πξνζβνιήο ηνπ ειαηνθάξπνπ). ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ έρνπκε πξψηκεο πξνζβνιέο, 

θπξίσο ζηηο  βξψζηκεο ειηέο, κπνξεί λα γίλεη αθφκε έλαο ςεθαζκφο ην θαινθαίξη. Γεληθά 

απαγνξεχνληαη νη ςεθαζκνί θαιχςεσο κε ρεκηθά εληνκνθηφλα ζηηο πεξηνρέο πνπ 

παξάγνπλ ΠΟΠ/ΠΓΔ ειαηφιαδν ή βξψζηκν ειαηφθαξπν. 

Prays oleae Bernard (Lepidoptera, Yponomeutidae) θλ. ππξελνηξήηεο 

Δίλαη έλα κηθξφ ιεπηδφπηεξν, ε πξνλχκθε ηνπ νπνίνπ πξνζβάιιεη ηα άλζε, ηνπο 

θαξπνχο θαη ηα θχιια ηεο ειηάο. Ο ππξελνηξήηεο έρεη ηξεηο γελεέο ην ρξφλν, νη νπνίεο 

είλαη ζπγρξνληζκέλεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ νξγάλσλ ηεο ειηάο απφ ηα νπνία ηξέθεηαη. Η 

πξψηε γελεά αλαπηχζζεηαη ζηα άλζε (αλζφβηα γελεά), ε δεχηεξε αλαπηχζζεηαη ζηνλ 

θαξπφ (θαξπφβηα) θαη ε ηξίηε ζην θχιισκα (θπιιφβηα γελεά). Η παξαθνινχζεζε ηνπ 



πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ γίλεηαη κε θεξνκνληθέο παγίδεο θαη κε δεηγκαηνιεςίεο θπηηθψλ 

νξγάλσλ. Με βάζε ηηο ζπιιήςεηο ησλ αξζεληθψλ αθκαίσλ ζηηο παγίδεο κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί θπξίσο ν θαηάιιεινο ρξφλνο ησλ επεκβάζεσλ. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

εθηηκεζεί ην νηθνλνκηθφ φξην δεκηάο θαη δελ έρεη ζπζρεηηζζεί ν αξηζκφο ησλ ζπιιήςεσλ 

ζηηο παγίδεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ελαπνηηζέκελσλ απγψλ. 

Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε. Πνιιά είδε σθειίκσλ εληφκσλ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηνπο 

πιεζπζκνχο ηνπ ππξελνηξήηε. εκαληηθή είλαη ε δξάζε ησλ σνπαξαζηηνεηδψλ ηνπ γέλνπο 

Trichogramma αιιά θαη αξπαθηηθψλ ησλ νηθνγελεηψλ Chrysopidae, Anthocoridae & 

Syrphidae. 

Υεκηθή αληηκεηψπηζε. Δλαληίνλ ηεο αλζόβηαο γεληάο φηαλ ππάξρεη πξφβιεκα 

αληηκεηψπηζεο κεγάισλ πιεζπζκψλ ηνπ ππξελνηξήηε ζπληζηάηαη θαηαπνιέκεζε ζηελ 

έλαξμε ηεο άλζεζεο (λα έρνπλ αλνίμεη 5-25% ησλ αλζέσλ): 14 εκέξεο απφ ηελ αχμεζε ησλ 

ζπιιήςεσλ ησλ αξζεληθψλ ζηηο παγίδεο ή δηαπίζησζε καχξεο θεθαιήο ζηα απγά ή 

δηαπίζησζε πξνλπκθψλ 1νπ ζηαδίνπ. Οη ςεθαζκνί ελαληίνλ ηεο αλζφβηαο γεληάο 

ζπληζηψληαη ζε ειαηψλεο  βηνινγηθήο γεσξγίαο κε ζθνπφ λα κεησζνχλ νη πιεζπζκνί ηνπ 

εληφκνπ  ζηελ επφκελε γελεά (θαξπφβηα) φπνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα βηνινγηθήο 

αληηκεηψπηζεο θαη ζε ειαηψλεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο  κε  κεησκέλε αλζνθνξία,  ζην  30-

40% ηεο θαλνληθήο. 

Η θξηζηκφηεξε πεξίνδνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ ππξελνηξήηε 

ζεσξείηαη ε πεξίνδνο ηεο θαξπόβηαο γελεάο, ε νπνία επηθέξεη νπζηαζηηθέο δεκηέο ζηελ 

ήδε δηακνξθσζείζα παξαγσγή. Δλαληίνλ ηεο θαξπφβηαο γεληάο ζηφρνο ηεο ρεκηθήο 

αληηκεηψπηζεο είλαη ε ζαλάησζε ησλ πξνλπκθψλ θαηά ηελ εθθφιαςε ή ιίγν κεηά ηελ 

εθθφιαςε. Δάλ εθαξκνζηνχλ ζθεπάζκαηα ηεο θαηεγνξίαο „ξπζκηζηέο αλάπηπμεο‟ ν 

ςεθαζκφο πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηε δηαπίζησζε έλαξμεο ησλ ζπιιήςεσλ ζηηο 

θεξνκνληθέο παγίδεο. Η εθαξκνγή ησλ ππνινίπσλ ρεκηθψλ εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ 

ζπληζηάηαη 6-8 εκέξεο απφ ηελ αχμεζε ησλ ζπιιήςεσλ ησλ αξζεληθψλ ζηηο θεξνκνληθέο 

παγίδεο ή ηε δηαπίζησζε καχξεο θεθαιήο ζηα απγά ή ηελ δηαπίζησζε πξνλπκθψλ 1νπ 

ζηαδίνπ. 

Saissetia oleae Olivier (Homoptera, Lecanidae) (θ. Λεθάλην) 

Πξνζβάιιεη θχιια, ηξπθεξνχο βιαζηνχο ή κηθξνχο θιάδνπο απνκπδψληαο ην ρπκφ 

ηνπο. Σα κειηηψδε απφρσξήκαηα ηνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ κπθήησλ ηεο θαπληάο. 

Δπλνείηαη απφ ηελ πςειή ζρεηηθή πγξαζία πνπ ζπρλά παξαηεξείηαη  φηαλ ην θχιισκα 

είλαη ππθλφ θαη δελ αεξίδεηαη. νβαξέο πξνζβνιέο παξνπζηάδνληαη ζε δέληξα πγξψλ 

πεξηνρψλ, πνηηζηηθά θαη αθιάδεπηα.  

Παξαθνινύζεζε πιεζπζκώλ. Γίλεηαη κε δεθαπελζήκεξεο δεηγκαηνιεςίεο βιαζηηθψλ 

ηκεκάησλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ εληφκνπ, ηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζήο ηνπ,  

αιιά θαη ηνπ πνζνζηνχ δξάζεο ησλ παξαζηηνεηδψλ θαη αξπαθηηθψλ. Πξνηείλεηαη λα 

γίλεηαη ζην 10% ησλ  δέλδξσλ ηνπ ειαηψλα ιακβάλνληαο ηπραία 4 βιαζηνχο κε θχιια 

/δέλδξν κήθνο 10-15cm. 

 

Η αληηκεηψπηζε γίλεηαη κε θαιιηεξγεηηθά κέηξα (θιάδεκα ηνπ εζσηεξηθνχ κέξνπο 

ηεο θφκεο ησλ δέλδξσλ, απνθπγή θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζηνπο ειαηψλεο θαηά ηηο επνρέο 

πνπ παξνπζηάδεηαη δξαζηεξηφηεηα ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ, δηαηήξεζε δσλψλ θπζηθήο 

βιάζηεζεο ζηα φξηα ηνπ ειαηψλα), κε βηνινγηθή αληηκεηώπηζε (έρεη έλα ζρεηηθά κεγάιν 

αξηζκφ παξαζηηνεηδψλ θαη αξπαθηηθψλ ηα νπνία ζπλήζσο θξαηνχλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ζε 

ρακειά επίπεδα) θαη ρεκηθή αληηκεηώπηζε (γαιάθησκα ζεξηλνχ νξπθηειαίνπ 

ζπληζηψληαη δχν ςεθαζκνί θαιχςεσο ησλ δέλδξσλ, ν 1
νο

 δηελεξγείηαη φηαλ έρνπλ 

εθθνιαθζεί ην 60% ησλ λπκθψλ (Ινχιηνο) θαη ν 2
νο

 κεηά ην ηέινο ησλ εθθνιάςεσλ (ηέιε 

Ινπιίνπ- αξρέο Απγνχζηνπ). ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ρεκηθφ εληνκνθηφλν 

πξέπεη λα γίλεη έλαο ςεθαζκφο ακέζσο κεηά ηελ εθθφιαςε θαη ησλ πην φςηκσλ εξπνπζψλ 

(ηέιε Ινπιίνπ-Αχγνπζηνο). 



Parlatoria oleae (Colvee) (Homoptera: Diaspididae), θλ. Παξιαηόξηα 
Δίλαη πνιπθάγν είδνο. Απφ ηελ πξνζβνιή ηνπ θνθθνεηδνχο απηνχ δεκηψλνληαη 

πεξηζζφηεξν νη επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο. Δγθαζίζηαηαη ζε θχιια, θιαδίζθνπο, θιάδνπο, 

θνξκφ θαη θαξπνχο δεκηνπξγψληαο ζπλήζσο εξπζξέο θειίδεο ή θαη παξακφξθσζε. Η 

δεκηά ζηνπο θαξπνχο πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηα άηνκα ηεο 2
εο

 γελεάο πνπ εγθαζίζηαληαη 

θπξίσο ζηνπο θαξπνχο.  Οη λεαξέο έξπνπζεο λχκθεο ηεο 1
εο

 γελεάο εκθαλίδνληαη Μάην-

Ινχλην ζηηο πξψηκεο θαη φςηκεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο αληίζηνηρα θαη ηεο 2
εο

 γελεάο 

εκθαλίδνληαη Αχγνπζην-επηέκβξην. Όηαλ νη πιεζπζκνί είλαη ππθλνί νη ειηέο κπνξεί λα 

ράζνπλ σο 20% ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε ιάδη ελψ νη πξάζηλεο επηηξαπέδηεο ράλνπλ ηελ 

εκπνξηθή ηνπο αμία.  

Η αληηκεηψπηζε γίλεηαη κε βηνινγηθά κέζα (ζηε ρψξα καο απφ ην εθηνπαξαζηηνεηδέο  

Aphytis maculicornis θαη ηα αξπαθηηθά Chilocorus bipustulatus θαη Pharoscymnus 

pharoides) θαη ρεκηθά κέζα ρξεζηκνπνηψληαο ηα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά κε 

πξνηίκεζε ηα ζεξηλά νξπθηέιαηα.   

 

Αθάξεα ηεο νηθνγέλεηαο Eriophyidae                                            
Πξνζβάινπλ ηε λεαξή βιάζηεζε, θαη φηαλ νη πιεζπζκνί είλαη κεγάινη πξνζβάινπλ 

θαη ηνλ θαξπφ ηεο ειηάο, πξνθαιψληαο ραξαθηεξηζηηθέο παξακνξθψζεηο. Σέζζεξα είδε 

απαληψληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο (Eriophyes (=Aceria) 

oleae, Oxycenus maxwelli, Tegolophus hassani θαη Ditrimacus athiasellus). Οη πιεζπζκνί 

ηνπο επλννχληαη απφ ηελ πγξαζία θπξίσο ηελ πεξίνδν αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο 

(Απξίιην-Μάην). Η δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο μεθηλά κε ηελ άλνδν ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηελ 

άλνημε.                           

Αληηκεηώπηζε      

πληζηάηαη κία επέκβαζε κε εγθεθξηκέλν ζθεχαζκα ηελ πεξίνδν ηεο εκθάληζεο  ησλ 

θιεηζηψλ ηαμηαλζηψλ (Απξίιηνο) ζε παξαγσγηθά δέλδξα κε φξην επέκβαζεο ηα 5-10 

άηνκα/βφηξπ  θαη κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο βιάζηεζεο ζηα λεαξήο ειηθίαο ειαηφδεληξα 

(θπηψξηα, λενζχζηαηνη ειαηψλεο). Ιδηαίηεξα ζε ειαηψλεο παξαγσγήο πξάζηλεο βξψζηκεο 

ειηάο, ζπληζηάηαη κία επέκβαζε, ζην ηέινο ηεο άλζεζεο, κεηά ηελ  πηψζε ησλ πεηάισλ 

(φηαλ ην θαξπίδην έρεη κέγεζνο θεθαιήο θαξθίηζαο) κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα φηαλ 

θαηακεηξεζνχλ 3-5 αθάξεα αλά θαξπίδην. 

 



 

Σεκαληηθά θπηνπαζνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο ειηάο ζηε ρώξα καο 

 

Γξ. Δκκαλνπήι Α. Μαξθάθεο 

Φςηοπαθολόγορ, Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ Ινζηιηούηος Δλιάρ και Τποηποπικών Φςηών 

E-mail: markakis@nagref-cha.gr 

 

Η ειηά απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα γηα ηε ρψξα καο, θαζψο 

κεγάιν κέξνο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ αζρνιείηαη κε απηήλ. Πνιιά φκσο είλαη ηα 

θπηνπαζνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ απαληνχλ ζε φιεο ηεο ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ ειηά, είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλεο κε ηηο 

ηδηαίηεξεο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη 

ηηο πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή. Μεξηθέο απφ ηηο πην ζνβαξέο 

κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ ειηά είλαη ε Βεξηηζηιιίσζε, ην Κπθινθφλην, 

ην Γινηζπφξην, ε Βνχια θαη ε αλαδπφκελε αζζέλεηα ηεο Ίζθαο. Η Φπκαηίσζε (ή 

Καξθίλνο) είλαη βαθηεξηνινγηθή αζζέλεηα πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε φιεο ηηο ειαηνθνκηθέο 

πεξηνρέο, ελψ νη ηνινγηθέο αζζέλεηεο δελ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηελ 

ειαηνθαιιηέξγεηα ζηε ρψξα καο. 

 Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ηηο αζζέλεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαίλεηαη φηη ε 

Βεξηηζηιιίσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ εδαθνγελή κχθεηα Verticillium dahliae, απνηειεί 

ηε ζνβαξφηεξε αζζέλεηα ηεο ειηάο ζηε ρψξα καο (φπσο θαη ζε άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο 

θαη ζηελ Καιηθφξληα), θαζψο δελ ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθά ρεκηθά ζθεπάζκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. Η θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηαο είλαη ε 

πξφιεςε, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε αλζεθηηθψλ πνηθηιηψλ, ε εθηέιεζε θαηάιιεισλ 

θαιιηεξγεηηθψλ θξνληίδσλ πνπ δελ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε θαη ηε δηαζπνξά ηνπ 

κνιχζκαηνο ζην έδαθνο, ελψ θαη ε ειηναπνιχκαλζε έρεη απνδεηρζεί ζπνπδαία κέζνδνο 

ειέγρνπ ηνπ παζνγφλνπ ζην έδαθνο. Σν Κπθινθφλην θαη ε Κεξθφζπνξα απνηεινχλ 

ζνβαξφηαηεο αζζέλεηεο γηα ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα ζηε ρψξα καο θαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο 

εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά πνζνζηά βξνρνπηψζεσλ θαη πγξαζίαο. Σα 

παζνγφλα απηά σζηφζν, αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ςεθαζκψλ κε ραιθνχρα θαη νξγαληθά ζθεπάζκαηα ζην θαηάιιειν ζηάδην. Σν Γινηνζπφξην 

θαη ε Βνχια είλαη αζζέλεηεο κε παξφκνην βηνινγηθφ θχθιν θαη επηδεκηνινγία, θαζψο θαη νη 

δχν κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνπο θαξπνχο ηεο ειηάο, σζηφζν, ε 

έληαζε ηεο πξνζβνιήο είλαη ζπλάξηεζε ηεο δαθνπξνζβνιήο. Έηζη, ε απνηειεζκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ραιθνχρσλ ζθεπαζκάησλ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ απηψλ.  

 Η Ίζθα, απνηειεί ζρεηηθά θαηλνχξγηα-αλαδπφκελε αζζέλεηα γηα ηελ ειηά 

παγθνζκίσο. Παξφηη ε αζζέλεηα απηή απνηειεί κηα παιηά θαη ζνβαξή κάζηηγα γηα ην 

ακπέιη, ζηελ ειηά θαη ζηα εζπεξηδνεηδή, κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα 

εκθαλίδεηαη. Η αζζέλεηα θαίλεηαη φηη έρεη επεθηαζεί πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε ηνπ 

αιπζνπξίνλνπ ζην θιάδεκα ηεο ειηάο, παξνπζηάδεη αξγή αλάπηπμε θαη γη‟ απηφ θαη 

εμαθνινπζεί ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο αζζέλεηαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

δελ ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθά ρεκηθά ζθεπάζκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο, 

ζπλεπψο ε θαηαπνιέκεζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πξφιεςε, ζηελ επηινγή πγηνχο 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ζηελ απνκάθξπλζε θαη θάςηκν ησλ αζζελψλ δέλδξσλ, θαη 

ζηελ απνιχκαλζε ησλ κεγάισλ ηνκψλ θιαδέκαηνο.  

H Φπκαηίσζε είλαη ζπρλή βαθηεξηνινγηθή αζζέλεηα πνπ επλνείηαη απφ ηελ ειεχζεξε 

πγξαζία, βξνρνπηψζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηζρπξνχο αλέκνπο δεκηνπξγία νπιψλ ή 

πιεγψλ απφ ραιαδνπηψζεηο, ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή παγεηνχο. πιινγή ηνπ ειαηφθαξπνπ 

κε απνθπγή δεκηνπξγίαο πιεγψλ ηδίσο κε πγξφ θαηξφ είλαη ε βαζηθφηεξε θαιιηεξγεηηθή 



πξαθηηθή αληηκεηψπηζεο, ελψ ζπληζηψληαη ςεθαζκνί κε ραιθνχρα ακέζσο κεηά απφ 

ραιαδφπησζε, παγεηφ ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Σέινο, ζε φηη αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο 

ηνινγηθψλ πξνζβνιψλ, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη δηαπηζησζεί ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 12 

ηψλ πνπ πξνθαινχλ αζζέλεηεο ζε άιια θαιιηεξγνχκελα θπηά, ε ειηά παξνπζηάδεηαη 

αζπκπησκαηηθή ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνχο. Παξάιιεια φκσο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ηνινγηθήο θχζεσο ρσξίο λα έρεη επηβεβαησζεί ηνινγηθφ αίηην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επεμεξγαζία ειαηνθάξπνπ θαη πνηόηεηα ειαηνιάδνπ 

 

Κάηζαξεο Παλαγηώηεο Γεωπόλνο, Βηνηερλνιόγνο 

Γξ. θηαδά Βαζηιηθή, Υεκηθφο 

Ινζηιηούηο Δλαίαρ και Οπυποκηπεςηικών Καλαμάηαρ(ΔΛ.Γ.Ο.- ΓΗΜΗΣΡΑ 

Καλαμάηα E-mail: nagrefka@otenet.gr 
 

Γηα λα παξαρζεί έλα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ειαηφιαδν (ζηελ Διιάδα θαη εηδηθά ζηε 

Νφηηα, ην ειαηφιαδν πνπ παξάγεηαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Δμαηξεηηθνχ Παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ), απαηηείηαη θαη ε αλάινγε πξψηε χιε, ν ειαηφθαξπνο. Ο θαξπφο ηεο ειηάο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ειαηνπνίεζε, ζα πξέπεη λα έρεη παξαρζεί κε ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ: 

Οη θξνληίδεο θαηά ηελ θαιιηέξγεηα (θιάδεκα, ιίπαλζε, άξδεπζε), είλαη απαξαίηεηεο 

γηα λα δηαηεξεζεί ην ειαηφδεληξν ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θπζηθή θαηάζηαζε, ψζηε λα 

κπνξεί λα καο απνδψζεη φρη κφλν πνζνηηθά αιιά θπξίσο θαιήο πνηφηεηαο θαη πγηείο 

θαξπνχο. 

Η θπηνπξνζηαζία ζα πξέπεη λα έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ (θπξίσο νμχηεηα) αιιά θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ππνιεηκκάησλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζε απηφ. 

Η επνρή ζπγθνκηδήο απνηειεί επίζεο έλαλ θξίζηκν παξάγνληα δηφηη επεξεάδεη άκεζα 

ην ζηάδην σξηκφηεηαο ηνπ ειαηνθάξπνπ. Νέα δεδνκέλα ζπληείλνπλ ζην φηη ε πξψτκε 

ζπιινγή ηνπ ειαηνθάξπνπ ζε άγνπξν ζηάδην κπνξεί λα εληζρχζεη ηνλ ηζρπξηζκφ πγείαο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Αθνινπζψληαο πάλησο ην γεληθφ θαλφλα ε επνρή πνπ ζπλδπάδεη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα κε ηα γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη φηαλ ε επηδεξκίδα ηνπ 

ειαηνθάξπνπ αξρίδεη λα αιιάδεη ρξψκα απφ πξάζηλν-θίηξηλν πξνο κειαλν-ηψδεο. Η ηερληθή 

ζπγθνκηδήο απνηειεί έλαλ αθφκε θξίζηκν παξάγνληα, κε δεδνκέλν φηη απηή είλαη πιένλ 

θαηά θχξην ιφγν κεραληθή ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ν ηξαπκαηηζκφο ησλ 

θαξπψλ αιιά θαη ε  άκεζε επαθή ηνπο κε ην έδαθνο. 

Η πνηθηιία θαη νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο ειαηνπνίεζε θαξπνχ. Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (ειηνθάλεηα, 

χςνο βξνρφπησζεο, πςφκεηξν θιπ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην έδαθνο είλαη θαζνξηζηηθέο ζε 

ηέηνην βαζκφ πνπ δίλνπλ αθφκε θαη γηα ηελ ίδηα θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία ειαηφιαδα 

ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλα (πνζνηηθά θαη θπξίσο πνηνηηθά). Η θαιιηεξγνχκελε πνηθηιία 

κε ηα ηδηαίηεξα γελεηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη θπζηθά έλαο αθφκε θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο.  

Η επεμεξγαζία ηνπ ειαηνθάξπνπ: 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ κεηά ηελ 

ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ.  

Ο ρξφλνο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ κέρξη ηελ εμαγσγή ηνπ 

ειαηνιάδνπ είλαη θαζνξηζηηθφο θαη αλ είλαη δπλαηφ ζα πξέπεη ε έθζιηςε λα γίλεηαη 

απζεκεξψλ, ελψ ε κεηαθνξά ζε δηάηξεηα πιαζηηθά ηειάξα ή ζε ιηλά ζαθηά κε αξαηή 

χθαλζε. Η ζσζηή εθαξκνγή ησλ νξζψλ παξαγσγηθψλ πξαθηηθψλ κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ CCPs γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ηξνθίκνπ (HACCP) θαη ηελ 

δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνηφληνο (ISO9001), είλαη επίζεο ζεκαληηθή. Η πιήξεο 

ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηε ρσξνζέηεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη ε εθαξκνγή ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 

ηνπ ειαηνηξηβείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Η επεμεξγαζία ηνπ ειαηνθάξπνπ ζηε γξακκή παξαγσγήο ηνπ ειαηνηξηβείνπ θαη ε 

παξαιαβή ηνπ ειαηνιάδνπ θάησ απφ απζηεξά ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο θξηζηκφηεξνπο παξάγνληεο κε δηάθνξεο παξακέηξνπο. Οη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά 
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ηε κάιαμε ηεο ειαηνδχκεο θαη ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη απαξαίηεηεο δηφηη ε 

απμεκέλε ζεξκνθξαζία επεξεάδεη αξλεηηθά φρη κφλν ηα νξγαλνιεπηηθά αιιά θαη ηα 

ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ. Ο ρξφλνο κάιαμεο ηεο ειαηνδχκεο δελ ζα πξέπεη 

λα μεπεξλά ηνλ ελδεηθλπφκελν ρξφλν αλάινγα κε ηελ πνηθηιία ηεο ειηάο. ε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο (πεξηβάιινληνο), ππάξρνπλ δεδνκέλα φηη απμεκέλνο ρξφλνο κάιαμεο 

απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ πνιπθαηλνιψλ  

Γηα θαιχηεξε ζπληήξεζε ησλ θπζηθψλ αληηνμεηδσηηθψλ ηνπ ειαηνιάδνπ  θαη ησλ 

νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφ ε επαθή 

ηεο ειαηνδχκεο κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα. Η ρξήζε αλνμείδσησλ πιηθψλ ζηηο κεηαιιηθέο 

επηθάλεηεο ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ειαηνπξγείνπ είλαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε. Σν λεξφ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ειαηνπξγείν ζα πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ην πφζηκν. 

 

Δμαηξεηηθφ παξζέλν θαη παξζέλν ειαηφιαδν: 

Σν ειαηφιαδν (παξζέλν θαη εμαηξεηηθφ παξζέλν) είλαη έλαο θπζηθφο ρπκφο πνπ 

παξαιακβάλεηαη απφ ην κεζνθάξπην ηεο ειηάο κε κεραληθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο δελ 

αιινηψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη δελ ππνβαζκίδνπλ ηελ βηνινγηθή αμία ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ. Μπνξεί λα θαηαλαισζεί ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ρσξίο λα 

ππνζηεί πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη επνκέλσο δηαηεξεί έλα κεγάιν αξηζκφ πηεηηθψλ θαη 

κε πηεηηθψλ νπζηψλ, πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα θαη γεχζε. χγρξνλεο 

κειέηεο, δίλνπλ ηζρπξά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ δίαηηα, ζηελ 

νπνία ην ειαηφιαδν απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ιηπαξψλ νπζηψλ, ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο 

εκθάληζεο πεξηζηαηηθψλ θαξδηναγγεηαθψλ παζήζεσλ, ζηνλ έιεγρν ησλ επηπέδσλ ηεο 

ρνιεζηεξφιεο, ηεο ππέξηαζεο θαη ηνπ δηαβήηε θαη ζηελ πξφιεςε νξηζκέλσλ κνξθψλ 

θαξθίλνπ. Σν ειαηφιαδν απνηειείηαη απφ ηε ιηπαξή θάζε  (ζαπσλνπνηήζηκν θιάζκα), ζε 

πνζνζηφ 98-99% θαη απφ ηα κηθξνζπζηαηηθά (κε ζαπσλνπνηήζηκν θιάζκα), ζε πνζνζηφ 

1-2%. Η ιηπαξή θάζε απνηειείηαη θπξίσο απφ ηξηγιπθεξίδηα, δηγιπθεξίδηα, 

κνλνγιπθεξίδηα ελψ ζηα κηθξνζπζηαηηθά ζπγθαηαιέγνληαη νη θαηλφιεο, νη ηνθνθεξφιεο, νη 

ζηεξφιεο, νη αιθνφιεο, δηάθνξεο ρξσζηηθέο, πηεηηθέο νπζίεο θαη άιια. Σα κηθξνζπζηαηηθά 

είλαη εθείλα πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ ην ηδηαίηεξν άξσκα θαη ηε γεχζε ηνπ θαη δηαθνξνπνηνχλ 

ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη επίζεο ηα ζπζηαηηθά ηνπ, πνπ ζχκθσλα κε 

ηειεπηαίεο κειέηεο επζχλνηαη γηα ηελ αληηνμεηδσηηθή ηνπ δξάζε θαη κπνξνχλ πάλσ απφ 

νξηζκέλεο ζπγθεληξψζεηο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ ηζρπξηζκφ πγείαο γηα ην ειαηφιαδν. 

 

Υεηξηζκφο παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ: 

Μεηά ηελ παξαγσγή ηνπ ην ειαηφιαδν ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε θαηάιεινπο 

ρψξνπο θαζαξνχο, απαιιαγκέλνπο απφ νζκέο, πνπ λα αεξίδνληαη εχθνια θαη ε 

ζεξκνθξαζία εληφο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα κέρξη 18oC. Γε ζα πξέπεη ζε 

θακία πεξίπησζε λα γίλεηαη αλάκεημε δηαθνξεηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηά ηνπο 

ειαηνιάδσλ αιιά θαηά θαηεγνξία ζα πξέπεη λα θπιάζνληαη ζε μερσξηζηέο αεξνζηεγείο 

δεμακελέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα. Γηα ηελ θαιχηεξε ζπληήξεζε ηνπ 

ειαηνιάδνπ ζηνλ ειεχζεξν ρψξν ησλ δεμακελψλ ε δηνρέηεπζε αδψηνπ θξίλεηαη σο 

απαξαίηεηε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ νμπγφλνπ θαη ηελ απνθπγή ηεο νμείδσζήο ηνπ. 

Η ηππνπνίεζε ηνπ επίζεο, είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιχηεξε δηαηήξεζε θαη 

ηελ ζσζηφηεξε δηαθίλεζή ηνπ. Πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηέθηεο απφ πιηθά πνπ πξνβιέπεη ν 

Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη ζε ρσξεηηθφηεηεο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απφ ην Γηεζλέο 

πκβνχιην Διαηνιάδνπ θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηε ρψξα καο. Μέρξη ζήκεξα ηα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη ιεπθνζηδεξά δνρεία, 

πιαζηηθά δνρεία (P.E.T.), γπάιηλα δνρεία, ράξηηλα θνπηηά κε επέλδπζε απφ θχιιν 

αινπκηλίνπ. Η ζπληήξεζε ηνπ εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ επεηδή πεξηέρεη πιήζνο 

αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο φηαλ γίλεη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπζθεπαζίαο θαη 



πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη θαη 16 κήλεο απφ ηελ παξαγσγή ηνπ. 

Καηεγνξίεο ηππνπνηεκέλνπ ειαηφιαδνπ πνπ δηαηίζεληαη ζην ιηαληθφ εκπφξην:  

Σν ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν, δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε ζε ηέζζεξηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. Οη νλνµαζίεο ησλ θαηεγνξηψλ ειαηνιάδνπ αληηζηνηρνχλ ζε θπζηθνρεµηθά θαη 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ θαλνληζκνχο ηνπ Γηεζλνχο 

πκβνπιίνπ Διαηνιάδνπ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε:  

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ. Διαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ 

παξάγεηαη απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο, κε ηέιεην άξσκα θαη 

γεχζε, κε ειεχζεξε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 0,8%. 

ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ. Διαηφιαδν πνπ παξάγεηαη απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν 

κε κεραληθέο κεζφδνπο, κε θαιά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε ειεχζεξε νμχηεηα φρη 

κεγαιχηεξε απφ 2,0%. 

ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ. Δίλαη ην κείγκα εμεπγεληζκέλνπ ειαηνιάδνπ θαη βξψζηκνπ παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ κε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 1 %. Σν εμεπγεληζκέλν ειαηφιαδν 

παξαιακβάλεηαη κε εμεπγεληζκφ ηνπ κεηνλεθηηθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ.  

ΠΤΡΗΝΔΛΑΙΟ. Δίλαη ην κείγκα εμεπγεληζκέλνπ ππξελειαίνπ θαη βξψζηκνπ 

παξζέλνπ ειαηνιάδνπ κε νμχηεηα φρη κεγαιχηεξε απφ 1 %. Σν εμεπγεληζκέλν ππξελέιαην 

παξαιακβάλεηαη κε εμεπγεληζκφ ηνπ αθαηέξγαζηνπ ππξελειαίνπ. 

 

 Φπζηθνρεκηθέο Παξάκεηξνη γηα ην Διαηφιαδν 

Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο θαη δηαηξνθηθήο αμίαο ηνπ ειαηνιάδνπ, είλαη 

ζεκαληηθή ε δηαζθάιηζε ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Ο Καλνληζκφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 2568/91 κε ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ην πξφηππν ηνπ 

Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Διαηνιάδνπ, θαη ην πξφηππν ηνπ Codex Alimentarius έρνπλ 

θαζηεξψζεη θξηηήξηα θαη κεζφδνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειαηνιάδνπ. Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηαθξίλνληαη θπξίσο ζε θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη θξηηήξηα 

γλεζηφηεηαο 

ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο ηνπ ειαηφιαδνπ πεξηιακβάλνληαη παξάκεηξνη φπσο ε 

νμχηεηα, νη ζπληειεζηέο απνξξφθεζεο, ν αξηζκφο ππεξνμεηδίσλ, ε πγξαζία /μέλεο χιεο, ε 

νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε (panel test) θ.α.  Αληίζηνηρα, ε απζεληηθφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ 

επηηπγράλεηαη κε κεγάιν αξηζκφ θξηηεξίσλ γλεζηφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πξνζδηνξηζκνχο :Ληπαξψλ νμέσλ, trans ιηπαξά νμέα, αιεηθαηηθψλ αιθννιψλ, ζηεξνιψλ, 

θεξψλ, ΓECN42,  αιθπιεζηέξσλ, ζηηγκαζηαδηελίσλ θ.α. Σέινο εηδηθή θαηεγνξία 

πξνζδηνξηδφκελσλ παξακέηξσλ είλαη ε θαηεγνξία ησλ επηκνιπληψλ, δειαδή νπζηψλ πνπ 

δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ αιιά βξίζθνληαη ζην ειαηφιαδν σο 

ζπλέπεηα ησλ δηάθνξσλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ δηάθνξσλ κεηαθηλήζεσλ θαη 

επεμεξγαζηψλ ησλ ειαηνιάδσλ. 
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Δπζηάζηνο Ε. Παλάγνπ, Αζελά Γξνύληα 

Γευπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Σμήμα Δπιζηήμηρ Σποθίμυν και Γιαηποθήρ ηος Ανθπώπος, 

Δπγαζηήπιο Μικποβιολογίαρ και Βιοηεσνολογίαρ Σποθίμυν 
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Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα θαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηελ 

θαζαξά εκπεηξνηερληθή ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε, ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε  λέσλ 

βειηησκέλσλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο θαη ηελ παξαζθεπή  πιεζψξαο 

εκπνξηθψλ παξαζθεπαζκάησλ κε αλαβαζκηζκέλα πνηνηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη βαζηθνί εκπνξηθνί ηχπνη πνπ παξάγνληαη ζήκεξα δηεζλψο είλαη 

ηέζζεξηο: (α) Οη θπζηθέο ειηέο ζε άικε, γλσζηέο θαη ζαλ Διιεληθνχ ηχπνπ. Δίλαη πξάζηλεο, 

μαλζέο αιιά θπξίσο ψξηκεο καχξεο ειηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη απεπζείαο κέζα ζε άικε φπνπ 

δπκψλνληαη, σξηκάδνπλ θαη μεπηθξίδνπλ ζηαδηαθά κε θπζηθή δηαδηθαζία. Απαηηνχληαη 

αξθεηνί κήλεο γηα λα θαηαζηνχλ νη ειηέο βξψζηκεο, (β) Οη εθπηθξηζκέλεο ειηέο ζε άικε,  

γλσζηέο θαη ζαλ Ιζπαληθνχ ηχπνπ. Δίλαη θπξίσο πξάζηλεο ειηέο θαη ιηγφηεξν μαλζέο θαη 

καχξεο πνπ επεμεξγάδνληαη αξρηθά ζε δηάιπκα θαπζηηθήο ζφδαο γηα εθπίθξηζε. Μεηά απφ 

πιχζεηο ζε λεξφ γηα απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαπζηηθήο ζφδαο, ηνπνζεηνχληαη 

ζε άικε γηα δχκσζε. Η φιε δηαδηθαζία εθπίθξηζεο θαη δχκσζεο είλαη ζρεηηθά ζχληνκε (2-

3 κήλεο), (γ) Οη ηερλεηά καπξηζκέλεο ειηέο κε νμείδσζε. Δίλαη έλαο εκπνξηθφο ηχπνο πνπ 

αλαπηχρζεθε αξρηθά ζηελ Καιηθφξληα θαη πεξηιακβάλεη πξάζηλεο ειηέο λσπέο ή 

ζπληεξεκέλεο ζε άικε, πνπ ππνβάιινληαη ζηε ζπλέρεηα ζε κηα δηαδηθαζία νμείδσζεο ηνπ 

ρξψκαηνο κέζα ζε δηαιχκαηα θαπζηηθήο ζφδαο κε έληνλν αεξηζκφ. Σν ρξψκα ηεο ειηάο 

νμεηδψλεηαη ζηαδηαθά απφ πξάζηλν ζε νκνηφκνξθν καχξν. Σν ηειηθφ πξντφλ ζπληεξείηαη 

κφλν ζπζθεπαζκέλν ζε θιεηζηά δνρεία (θνπηηά ή βάδα) θαη αθνχ έρεη ππνζηεί ζεξκηθφ 

ρεηξηζκφ απνζηείξσζεο, (δ) Οη ειηέο ζπξξηθλσκέλεο κνξθήο πνπ ζπλήζσο 

παξαζθεπάδνληαη κε μεξάιαηε δηαδηθαζία. Απφ ηνπο παξαπάλσ βαζηθνχο εκπνξηθνχο 

ηχπνπο παξαζθεπάδεηαη ζήκεξα κηα ζπλερψο απμαλφκελε πνηθηιία άιισλ πξντφλησλ, φπσο 

είλαη ε αλάκεημε ειηψλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζε κηα ζπζθεπαζία κε ή ρσξίο θαξπθεχκαηα, νη 

ηζαθηζηέο ή ραξαθηέο θαη κε μχδη, νη εθππξελσκέλεο θαη γεκηζηέο (ακχγδαιν-ζθφξδν-

πηπεξηά-θέηα θ.ά.), νη ηεκαρηζκέλεο ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη ηέινο ε πάζηα ειηάο. 

 ηε ρψξα καο θαιιηεξγνχληαη ηξεηο βαζηθέο πνηθηιίεο ειηάο γηα επηηξαπέδηα ρξήζε. Η 

πνηθηιία Κνλζεξβνιηά πνπ επεμεξγάδεηαη σο πξάζηλε θαη σο καχξε, ε Υαιθηδηθήο κε 

θαξπφ κεγάινπ κεγέζνπο πνπ επεμεξγάδεηαη θπξίσο σο πξάζηλε θαη ε Καιακψλ πνπ 

επεμεξγάδεηαη σο θπζηθή καχξε. Η ηειεπηαία είλαη πνηθηιία κε άξηζηα θαξπνινγηθά θαη 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη εθηηκάηαη ηδηαίηεξα ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη 

δηεζλψο. Μηθξφηεξεο παξαγσγήο θαη ζεκαζίαο είλαη νη ειηέο μεξάιαηεο κνξθήο φπσο ηεο 

Θάζνπ θαη νη Θξνπκπνιηέο. Σν ηειηθφ πξντφλ είλαη θπξίσο αληηθείκελν εμαγσγηθνχ 

εκπνξίνπ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηα ηερλνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

Η επεμεξγαζία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε επηηξαπέδηα ειηά, απνζθνπεί θαη‟ αξρήλ 

είηε ζηελ άκεζε απνηθνδφκεζε ηεο ειεπξσπαΐλεο κε ρεκηθή δηαδηθαζία κε ρξήζε 

θαπζηηθήο ζφδαο, είηε ζε βξαδεία θπζηθή δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο – απνηθνδφκεζεο.  

πγρξφλσο, ε επεμεξγαζία ζπληειεί ζηε βειηίσζε ηεο πθήο, θπξίσο ζηηο πξάζηλεο ειηέο 

θαη ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γεληθά θαη ζηε δεκηνπξγία θπζηθνρεκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζπληήξεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Δίλαη απηνλφεην φηη φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξεο αιιαγέο θαη κεηαηξνπέο γίλνπλ ζηα αξρηθά ζπζηαηηθά ηεο λσπήο πξψηεο χιεο, 

ηφζν ε πνηφηεηα θαη ε ζξεπηηθή αμία ζα δηαηεξεζεί θαιχηεξα θαη ζην ηειηθφ πξντφλ. Με 

απηή ηελ έλλνηα, ε ζξεπηηθή αμία ησλ ηχπσλ ηεο ειηάο πνπ επεμεξγάδνληαη κε θπζηθή 
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δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη αλψηεξε εθείλσλ πνπ πθίζηαληαη θάπνηαο κνξθήο 

ρεκηθή επέκβαζε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε. Μέρξη λα θζάζεη ε ειηά ζηα ρέξηα ηνπ 

θαηαλαισηή σο ηειηθφ πξντφλ έηνηκν γηα θαηαλάισζε πεξλά απφ δηάθνξα ζηάδηα. Σν 

λσπφ πξντφλ κεηά ηελ ζπιινγή απφ ηνπο παξαγσγνχο πσιείηαη ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, 

ηδησηηθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο βάζεο. 

 ηε ρψξα καο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγήο πθίζηαηαη κηα πξψηε 

επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ παξαγσγψλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ 

ηηκψλ θαη ζηε ζπλέρεηα είηε πεξλά ζηελ θαηαλάισζε π.ρ. κέζσ ησλ ιατθψλ αγνξψλ, είηε 

πσιείηαη ζηηο κνλάδεο γηα παξαπέξα επεμεξγαζία. ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ν θαξπφο 

πθίζηαηαη ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο αλάινγα κε ηνλ εκπνξηθφ ηχπν θαη παξάγεηαη ην 

πξντφλ πξψηεο κεηαπνίεζεο. ην ηέινο ηεο πξψηεο κεηαπνίεζεο, ην πξντφλ παξακέλεη 

απνζεθεπκέλν ζε κεγάιεο δεμακελέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ, κέρξη ηελ εμαγσγή 

ηνπ, ηελ πξνψζεζή ηνπ ζηελ θαηαλάισζε, είηε ηε ρξήζε ηνπ γηα παξαζθεπή πξντφλησλ 

δεπηεξνγελνχο κεηαπνίεζεο. Η άκεζε πξνψζεζε ζηελ θαηαλάισζε, γίλεηαη ζπλήζσο ζηε 

ρψξα καο κε ηνπνζέηεζε ηεο ειηάο κε άικε κέζα ζε πιαζηηθά δνρεία δηαθφξσλ κεγεζψλ 

ζε πεξηθεξεηαθά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, θέληξα εζηίαζεο, ιατθέο αγνξέο θαη 

κεγάια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ. Έλα κέξνο ηεο ειηάο πσιείηαη ζε θαηάζηαζε “ρχκα” είηε 

ζηηο ιατθέο αγνξέο, είηε ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, φπνπ ν θαηαλαισηήο επηιέγεη 

κφλνο ηνπ ηνλ ηχπν θαη ηελ πνζφηεηα ηεο ειηάο πνπ ζα αγνξάζεη. 

Έλα κέξνο ηεο παξαγσγήο πξσηνγελνχο κεηαπνίεζεο ηεο ειηάο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, γηα παξαζθεπή  δηαθφξσλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Σα 

πξντφληα απηά είλαη ζπζθεπαζκέλα επψλπκα θαη ζπλήζσο έρνπλ ππνζηεί θάπνηαο κνξθήο 

ζεξκηθή επεμεξγαζία πνπ παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο, ελψ ηαπηφρξνλα ζηαζεξνπνηεί ηα 

πνηνηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ 

πνξείαο, ε πνηφηεηα ηεο ειηάο δελ είλαη ζηαηηθή αιιά εμειίζζεηαη ζπλερψο είηε πξνο 

ζεηηθή είηε πξνο αξλεηηθή θαηεχζπλζε αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο επεμεξγαζίαο, 

ζπληήξεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη ηξφπνπ πξνψζεζεο ζηελ θαηαλάισζε. Γηα ηελ επίηεπμε 

επνκέλσο ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, ζα πξέπεη ζήκεξα 

κε ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο θαη ειέγρνπο, λα επλνείηαη ε επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, αιιά θπξίσο λα ειαρηζηνπνηείηαη ε επίδξαζε 

πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο. Απφ ην λσπφ πξντφλ πεξλάκε ζηελ επεμεξγαζία ηεο ειηάο πνπ ζηε 

ρψξα καο γίλεηαη ζε κνλάδεο ηδησηηθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο βάζεο.  

Δθηφο απφ ηνπο μεξάιαηνπο ηχπνπο ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο, φπνπ ν θαξπφο 

ζηξσκαηψλεηαη κε μεξφ αιάηη, νη άιινη ηχπνη ζε θάπνηα θάζε επεμεξγάδνληαη ζε άικε 

κέζα ζε δεμακελέο φπνπ ην πξντφλ δπκψλεηαη. Η δχκσζε επνκέλσο είλαη βαζηθφ ζηάδην 

ηεο επεμεξγαζίαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εκπνξηθνχο ηχπνπο ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο. Με 

ηε δχκσζε, πνπ γίλεηαη θπξίσο απφ ηα γαιαθηηθά βαθηήξηα θαη δεπηεξεπφλησο απφ δχκεο, 

ηα δάραξα ηεο ζάξθαο ηεο ειηάο κεηαηξέπνληαη ζε άιια ζπζηαηηθά φπσο είλαη ηα νξγαληθά 

νμέα, απμάλεη ε νμχηεηα ζηελ άικε θαη κεηψλεηαη ην pH θαη έηζη ην πξντφλ κπνξεί λα 

ζπληεξεζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηε δηάξθεηα ηεο πξσηνγελνχο κεηαπνίεζεο ηα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά βειηηψλνληαη, ν θαξπφο μεπηθξίδεη θαη γίλεηαη βξψζηκνο. 

ηε ρψξα καο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο επηηξαπέδηαο ειηάο πξνσζείηαη ζηελ 

θαηαλάισζε, είηε εμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο. Η παξαγσγή 

ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ δεπηεξνγελνχο κεηαπνίεζεο είλαη  ζρεηηθά κηθξή. Η αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ηέηνησλ πξντφλησλ, εθηφο απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία, ζα ζπληειέζεη θαη ζηε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή. 

Η πνηφηεηα ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο είλαη ζπληζηακέλε πνιιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Οξηζκέλα απφ απηά, φπσο είλαη ηα νξγαλνιεπηηθά, κπνξεί άκεζα λα αμηνινγήζεη θαη ν 

θαηαλαισηήο, ελψ δελ έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα γηα άιια φπσο είλαη ηα θπζηθνρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ε πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ε ζξεπηηθή αμία. Σα θπξηφηεξα θξηηήξηα πνπ 



ζπλζέηνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ειηάο είλαη: Σν κέγεζνο ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ ππξήλα θαη ε 

επθνιία δηαρσξηζκνχ ηεο ζάξθαο απφ ηνλ ππξήλα. Η ζρέζε ζάξθαο πξνο ππξήλα. Η 

πνηφηεηα ηεο επηδεξκίδαο. Σν ρξψκα θαη ε νκνηνκνξθία ηνπ ρξψκαηνο αλάινγα κε ηνλ 

εκπνξηθφ ηχπν. Η πθή, γεχζε θαη αξσκαηηθά ζπζηαηηθά. Η πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ε 

ζξεπηηθή αμία. Σα ηπρφλ ειαηηψκαηα θαη αλνρέο. Η απνπζία αλεπηζχκεησλ νζκψλ θαη 

γεχζεσλ. ηε ρψξα καο ν πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ην Π.Γ. 221 ηνπ 1979 “Πεξί ηππνπνηήζεσο, ζπζθεπαζίαο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πξνο 

εμαγσγήλ πξννξηδνκέλσλ ειαηψλ”, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαλνληζκφ πνηφηεηαο γηα ηηο 

επηηξαπέδηεο ειηέο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πνπ εθδφζεθε ην 

1980 απφ ην Γηεζλέο πκβνχιην Διαηνιάδνπ. Ο θαλνληζκφο απηφο είλαη ππφ αλαζεψξεζε 

θαη ζχληνκα ζα εθδνζεί λένο κε βειηησκέλε κνξθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σρήκαηα πηζηνπνηεκέλεο πνηόηεηαο ζηελ ειαηνθνκία. 
 

Γξ. Λάκπξνο Εαξθάδαο 

 
Γευπόνορ, Πποφζηάμενορ Γ/νζηρ Πιζηοποίηζηρ & Πποδιαγπαθών, Γενική Γ/νζη Γιαζθάλιζηρ 

Ποιόηηηαρ Αγποηικών Πποφόνηυν, Δλληνικόρ Γευπγικόρ Οπγανιζμόρ -‘‘ΓΗΜΗΣΡΑ’’ 

Άνδπος 1 & Παηηζίυν,  Αθήνα, E-mail: lzarkadas@agrocert.gr 

 
 

Οη Δπξσπαίνη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ζηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπλ φρη µφλν 

πςειφηεξεο πξνδηαγξαθέο ζην ζέκα ηεο πγηεηλήο, αιιά παξάιιεια θαη πηζηνπνίεζε - 

επηβεβαίσζε ηεο θαηαγσγήο θαη ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ απηψλ. Η ιέμε 

“πνηφηεηα” έρεη γίλεη ήδε ιέμε θιεηδί ζηελ αγνξά θαη νη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ηξφθηκα 

µε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη µε πςειή δηαηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηεο αζθάιεηαο ηνπο “απφ ηε θάξµα έσο ην ηξαπέδη”. Απφ ηελ άιιε, νη αλάγθεο κηαο 

ζχγρξνλεο θαη άθξσο αληαγσληζηηθήο γεσξγίαο απαηηνχλ νη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

(ΓΔ) λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο, νη νπνίεο λα ζέβνληαη ηνλ παξαγσγφ, ηνλ θαηαλαισηή 

αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. Η απαίηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ παξαγσγή αζθαιψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ απνηειεί θχξην κνριφ 

πίεζεο γηα ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ, ηδαληθφ γηα κηα γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε, ζρεηηδφκελε κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ, πνπ δηαδξακαηίδεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή αγξνηηθή νηθνλνκία.  

Σν χζηεκα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο (ΟΓ), ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ πξψελ 

AGROCERT-ΟΠΔΓΔΠ (ζπγρσλεπζέλ Οξγαληζκφ ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ) είλαη κηα 

ελαιιαθηηθή ηεο ζπκβαηηθήο, θηινπεξηβαιινληηθή κέζνδνο παξαγσγήο. Βαζίδεηαη ζηελ 

ηήξεζε ησλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε φισλ ησλ εηζξνψλ (λεξφ, 

ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα) θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φισλ 

ησλ θάζεσλ παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή, 

θαζψο θαη ηελ παξαγσγή επψλπκσλ, πνηνηηθψλ, αζθαιψλ θαη αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ.  

Σν ΟΓ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, θαζψο θαη ε εμεηδίθεπζε, φζνλ 

αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ειηάο (Πξφηππν AGRO 2-2/3) εθαξκφδεηαη είηε ζε ζπιινγηθή 

βάζε απφ Οκάδεο Παξαγσγψλ, είηε ζε αηνκηθή βάζε απφ κεκνλσκέλνπο παξαγσγνχο, κε 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε απφ επηβιέπνληα ηερληθφ ζχκβνπιν. Ο 

«Δπηβιέπσλ» ηεο ΓΔ είλαη ν αξκφδηνο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΟΓ, επηβιέπεη ηελ θαιιηέξγεηα ζε φιεο ηηο θάζεηο 

ηεο παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζεη ηα έγγξαθα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπιιέγεη ηα 

δηάθνξα δεδνκέλα, ζπληάζζεη ηα αλαγθαία ζρέδηα δηαρείξηζεο εδάθνπο θαη λεξνχ, 

ιίπαλζεο, θπηνπξνζηαζίαο (κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ παξαγσγφ βαζηδφκελνο ζε 

ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή κεζφδσλ, αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε νη κε ρεκηθέο (θαιιηεξγεηηθά, 

κεραληθά θαη βηνινγηθά κέζα) λα απνηεινχλ ηελ πξψηε επηινγή), εθδίδεη Οδεγίεο πξνο 

ηνπο παξαγσγνχο ή άιινπο εκπιεθφκελνπο, ειέγρεη ην ΟΓ, επηθνηλσλεί κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο, δέρεηαη ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο απφ ην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. Σν 

απνηέιεζκα εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ βεβαηψλεηαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αξρείσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή, θαη ηα ζρέδηα 

δηαρείξηζεο γηα θάζε κέξνο ηεο παξαγσγήο, κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο ζηε ΓΔ απφ έλαλ 

αλαγλσξηζκέλν Ιδησηηθφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. Η επίβιεςε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ–ΓΗΜΗΣΡΑ ηνπ Τπ.Α.Α.& Σ.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΟΓ επηηπγράλεηαη: ε νξγάλσζε ηεο ΓΔ κε πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο παξαγσγήο, ν έιεγρνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε ζπλερήο 

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ παξαγσγψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ, ιηπαζκάησλ, θπηνπξνζηαηεπηηθψλ θ.ι.π., ε 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, ε πξνζηαζία ηνπ 
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πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ξχπαλζεο, ε παξαγσγή αζθαιψλ θαη πνηνηηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αγνξψλ. Σν .Ο.Γ. δελ 

εθαξκφδεηαη απφ ηελ κία κέξα ζηελ άιιε. Θέιεη νξγάλσζε, εθπαίδεπζε θαη ηερλνγλσζία 

αιιά δελ είλαη έλα άθακπην θαη απζηεξφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο θαιιηέξγεηαο, 

δίλνληαο ζηνλ παξαγσγφ πνιιέο επηινγέο γηα ην πψο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ. 

Μία άιιε ελαιιαθηηθή θαιιηεξγεηηθή κέζνδνο ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή γεσξγία 

(ρεκηθή γεσξγία) απνηειεί ε Βηνινγηθή Γεσξγία (ΒΓ) ε νπνία έρεη σο βαζηθή ηεο αξρή λα 

κελ ρξεζηκνπνηεί ζπλζεηηθέο νπζίεο ζηελ θαιιηέξγεηα. Βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο 

αλαδσνγφλεζεο ηνπ εδάθνπο ηνπ ειαηψλα, ζηελ αλαθχθισζε ησλ ππνπξντφλησλ θαη 

άιισλ δηαζέζηκσλ νξγαληθψλ πιηθψλ θαη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζηνρεχνληαο ζηελ παξαγσγή άξηζηεο πνηφηεηαο ειαηφιαδνπ, 

απαιιαγκέλνπ απφ ππνιείκκαηα αγξνρεκηθψλ, πνπ ππνζθάπηνπλ ηελ πγεία, θαη πεξηνξίδεη 

ηε κφιπλζε κε αγξνρεκηθά ηνπ εδάθνπο, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αέξα ελψ παξάιιεια ζπληειεί 

ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηθηιφηεηαο πνιχηηκσλ θπηψλ, δψσλ, γελεηηθνχ πιηθνχ. 

Με ηε ΒΓ αθνινπζνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ θπζηθψλ θαη 

ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ εδάθνπο γηα θαλνληθή ζξέςε θαη αλάπηπμε ησλ δέληξσλ. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα ζσζηφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ερζξψλ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο κε ηε 

ρξήζε δηαθφξσλ ηχπσλ παγίδσλ θαη ηε ζπκβνιή ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ, ιακβάλνληαη 

θαηάιιεια θαιιηεξγεηηθά κέηξα, φπσο θαηαζηξνθή κε θάςηκν ησλ θιαδηψλ πνπ θφβνληαη 

κε ην θιάδεκα θαη θαηάιιειε άξδεπζε θαη ιίπαλζε, επηιέγνληαη θπζηθά εληνκνθηφλα, κε 

ηνμηθά γηα ηνλ άλζξσπν (πνπ επηηξέπνληαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία). Η έθζιηςε 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζε εμεηδηθεπκέλα «βηνινγηθά ειαηνηξηβεία» είηε ζε ειαηνηξηβείν πνπ 

έρεη θαζαξηζηεί θαη πιπζεί ζρνιαζηηθά πξηλ ηελ επεμεξγαζία θαη έθζιηςε ηνπ βηνινγηθνχ 

ειαηφθαξπνπ. Η απνζήθεπζε βηνινγηθνχ ειαηφιαδνπ κέρξη θαη ηελ ηειηθή ηππνπνίεζε ηνπ 

δηαρσξίδεηαη ζαθψο απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο ειαηνιάδνπ  

Οη επηρεηξεκαηίεο (παξαγσγνί, κεηαπνηεηέο, απνζεθεπηέο, έκπνξνη, εηζαγσγείο) πνπ 

επηζπκνχλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο σο βηνινγηθά ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο 

αξρέο θαη ηηο κεζφδνπο ΒΓ φπσο νξίδνληαη ζηνλ θνηλνηηθφ θαλνληζκφ (ΔΚ) 834/07 θαη 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία (ΚΤΑ 245090/2006) θαη λα ζπλάςνπλ ζχκβαζε κε έλαλ 

εγθεθξηκέλν ηδησηηθφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ (ΟΔ&Π) ν 

νπνίνο πξαγκαηνπνηεί εηήζηνπο ηαθηηθνχο/ή θαη αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο θαη 

δεηγκαηνιεςίεο. Οη ΟΔ&Π εγθξίλνληαη σο θνξείο ειέγρνπ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε 

ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, απφ ην ΤπΑΑ&Σ. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ σο αξκφδηα αξρή 

επίβιεςεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηελεξγεί ηαθηηθνχο ή θαη αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο ζηνπο 

εγθεθξηκέλνπο ΟΔ&Π, ζηνπο εληαγκέλνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζε ζεκεία ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο πψιεζε, ελψ ε Γ/λζε ΒΓ ηνπ ΤπΑΑ&Σ αζθεί ηελ επνπηεία ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθήο, αληηθεηκεληθήο θαη αμηφπηζηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Σν πνηνηηθφ ειιεληθφ ειαηφιαδν, αλαδεηψληαο έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνψζεζεο 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, έρεη θαηνρπξψζεη 29 δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ) γηα 

ην ειαηφιαδν θαη 11 ελδείμεηο ΠΟΠ/ΠΓΔ γηα ηηο βξψζηκεο ειηέο. Η αλαγλψξηζε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ σο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά είλαη πξνο 

φθεινο ησλ παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ θιπ., δηφηη ν δίθαηνο αληαγσληζκφο πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ απηψλ πνπ δηθαηνχληαη ηηο ελ ιφγσ ελδείμεηο, εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία 

απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ. Οη παξαγσγνί, ηδίσο κεηνλεθηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ εχθνια πξντφληα πνπ 

παξνπζηάδνπλ εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά, βειηηψλνληαο ην εηζφδεκα ηνπο κε ηηο 

θαιχηεξεο ηηκέο ζηελ αγνξά. Δπίζεο είλαη πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ νη νπνίνη πξέπεη 



λα έρνπλ ζαθείο θαη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ πξντφληνο θαη λα 

αγνξάδνπλ πξντφληα κε εγγχεζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ ΠΟΠ/ΠΓΔ πξντφλησλ πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 1151/2012 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη 

ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, έρεη αλαηεζεί, 

ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 261611/22-03-2007 ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ελψ γηα θάζε πξντφλ, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ Δζληθή ή Κνηλνηηθή λνκνζεζία θαηαρψξηζεο ηνπ πξντφληνο. Οη έιεγρνη ηφζν ζηηο 

πηζηνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο, ηαθηηθνί θαη έθηαθηνη, παξάιιεια κε δεηγκαηνιεςίεο, αιιά 

θαη ζε ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπηνχλ νη θαηαρσξηζκέλεο νλνκαζίεο, ελδείμεηο, ζεκάλζεηο, δηελεξγνχληαη απφ ηνλ 

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ελψ ε Γ/λζε ΒΓ ηνπ ΤπΑΑ&Σα, σο αξκφδηα αξρή αζθεί ηελ επνπηεία 

ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνσζψληαο λέα αηηήκαηα θαηαρψξηζεο ζηελ Δ.Δ..  

Σέινο, ε δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ παξαγσγψλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ 

θαζψο θαη χπαξμε πξνγξακκάησλ πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ απηψλ απνηεινχλ θίλεηξν 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηε δεδνκέλε ζηηγκή.   
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Εκπνξία θαη Πξνώζεζε ειαηνιάδνπ 

 
Μαγδαιελή Ράππνπ 

Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμυν, Γ/νζη  Αγποηικήρ Πολιηικήρ και Σεκμηπίυζηρ 

Ασαπνών 5, 10176 ΑΘΗΝΑ E-mail: ax5u091@minagric.gr 

 
Σν 98% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ παξάγεηαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Μεζνγείνπ . Η ΔΔ παξάγεη ην 75% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη είλαη ε 

κεγαιχηεξε θαηαλαιψηξηα ρψξα. Η ρψξα καο είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε παξαγσγφο ρψξα 

ζηνλ θφζκν κεηά ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Ιηαιία. Δίλαη ε πξψηε ζε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε 

ζε ειαηφιαδν. Ο ηνκέαο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο δίλεη απαζρφιεζε θαη εηζφδεκα ζε 600 ρηι 

νηθνγέλεηεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνηειεί κνλαδηθή πεγή απαζρφιεζεο ζε 

πνιιέο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνκέα είλαη ε πνηφηεηα, πάλσ 

απφ 80% ηεο παξαγσγήο αλήθεη ζηε πνηνηηθή θαηεγνξία ηνπ εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ κε πνιιά σζηφζν πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ζηε δηαζθάιηζε θαη 

αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο απηήο .  
 

Θα εζηηάζνπκε ζήκεξα ζην ζέκα  ηεο  αλάδεημεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

ειαηνιάδνπ, ε νπνία είλαη ζρεδφλ άγλσζηε κέρξη ζηηγκήο ζην επίπεδν ηνπ ηειηθνχ 

θαηαλαισηή ζηηο κεγάιεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ είλαη απνηέιεζκα  ηεο 

πεξηνξηζκέλεο  επψλπκεο παξνπζίαο ηνπ πξντφληνο ζηηο παξαπάλσ αγνξέο (4% ησλ 

επψλπκσλ εμαγσγψλ  ζε παγθφζκην επίπεδν) . Κξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε πινπνίεζε κηαο επηζεηηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ 

πξντφληνο  κε ζηφρν ηε  ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ επψλπκσλ 

εμαγσγψλ .Η ζηξαηεγηθή απηή ζα βαζίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηεο πνηνηηθήο αλσηεξφηεηαο 

ηνχ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ  θαη ζα αμηνπνηεί  ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ. Με 

ηνλ φξν παγθνζκηνπνίεζε ελλννχκε   φηη ν πιεζπζκφο πνιιψλ  ρσξψλ πνπ πξφηηλνο δελ ην 

γλψξηδε ζρεδφλ θαζφινπ, ηψξα είλαη φιν θαη πην ελήκεξνο γηα ηα πγηεηλά πιενλεθηήκαηα 

ηνπ θαη έρεη αξρίζεη λα εμνηθεηψλεηαη κε ηηο κεζνγεηαθέο γεχζεηο  θαη ηε κεζνγεηαθή 

δίαηηα.    
 

ηνλ παξάγνληα πνηφηεηα ζηεξίδεηαη θαη ε θηινζνθία ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

εμσζηξέθεηα ησλ αγξνηηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο δει ηεο πνιηηηθήο  ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Πνζνηηθά νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε γηα εμαγσγέο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο ,ε επηδίσμε θαη ν ζηφρνο καο ζα 

πξέπεη λα είλαη ε αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο θαη ε δεκηνπξγία ππεξαμίαο κέζα απφ απηή , 

κέζα απφ ηε ζεκειίσζε κηαο ζηαζεξήο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ειιεληθνχ επψλπκνπ 

ειαηνιάδνπ     θαη ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ζαλ ρψξα δηαζέηνπκε 17 ΠΟΠ θαη 11 ΠΓΔ ειαηνιάδνπ . Γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ πνηνηηθή ππεξνρή ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Σα εξγαιεία πνπ δηαζέηνπκε  

είλαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ΓΔ θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηεο επξσπατθήο 

βηνκεραλίαο ζε εζληθφ επίπεδν (κέζσ ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη  ηεο 

ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο). πλεπψο ε ρψξα καο ζα πξέπεη  λα ζηνρεχζεη ζηελ αχμεζε ησλ  

επψλπκσλ εμαγσγψλ   αμηνπνηψληαο ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε  

εζληθφ θαη  δηεζλέο επίπεδν .Παξάιιεια απαηηείηαη νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ηνκέα 

ηεο  ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο θαζψο θαη ζπλέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνκέα κέζσ 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο.   
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