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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΔΙΑΔΟΣΗ:

Η ελιά καλλιεργείται στην εύκρατη ζώνη 
του βορείου και νότιου ημισφαιρίου. Στο 
βόρειο ημισφαίριο η ελαιοκαλλιέργεια 
συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις 
μεσογειακές χώρες, όπου καλλιεργείται 
περισσότερο από το 90% του συνόλου 
των ελαιόδεντρων παγκοσμίως. Σύμφωνα 
με στοιχεία της περασμένης δεκαετίας, 
η συνολική έκταση που καταλαμβάνει 
η καλλιέργεια ελιάς ανέρχεται στα 100 
εκατομμύρια στρέμματα και η παραγω-
γή καρπού, στα 10 εκατομμύρια τόνους. 
Σε παγκόσμια κλίμακα, οι σπουδαιότερες 
ελαιοπαραγωγικές χώρες είναι η Ισπανία, 
η Ιταλία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα καταλαμ-
βάνει την Τρίτη θέση παγκοσμίως στην 
παραγωγή ελαιόλαδου και τη δεύτερη σε 
παραγωγή βρώσιμης ελιάς.

Στην Ελλάδα, από την αρχαιότητα ακό-

μη, η ελαιοκαλλιέργεια ήταν η πιο διαδε-
δομένη από τις δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας 
διαφόρων ιστορικών γεγονότων η καλλι-
έργειά της εγκαταλείφθηκε. Επανέκαμψε 
με σημαντική επέκταση κατά τη δεκαετία 
του 1970 εξαιτίας της χορήγησης επιδό-
τησης. Τα θετικά αποτελέσματα της επέ-
κτασης αυτής είναι ότι καλλιεργήθηκαν 
γόνιμα αγροτεμάχια, με εντατικές μορφές 
εκμετάλλευσης, τα οποία περιελάμβαναν 
πυκνές φυτεύσεις με χαμηλά σχήματα. 
Τα χαμηλά σχήματα οδήγησαν σε μείωση 
του κόστους συγκομιδής, πρώιμη είσοδο 
στη καρποφορία, πιο εύκολη και με μι-
κρότερο κόστος εκτέλεση καλλιεργητικών 
εργασιών, καθώς και μεγαλύτερες απο-
δόσεις σε συνδυασμό με τη πυκνή φύτευ-
ση. Σήμερα, η ελιά καλλιεργείται σχεδόν 
σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας, κατά 
κανόνα όμως όχι σε περιοχές με υψόμε-



2 | 

τρο μεγαλύτερο των 800 m, χωρίς να απο-
κλείονται βέβαια και οι εξαιρέσεις.

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ:

Η καλλιέργεια ελιάς διαδραματίζει πρω-
τεύοντα ρόλο στην οικονομία ιδίως των 
μεσογειακών κρατών και συμβάλλει στη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των λαών 
τους, καθώς στην ελαιοκαλλιέργεια απα-
σχολείται μεγάλος αριθμός εργατικού δυ-
ναμικού. Στην Ελλάδα σήμερα, υπολογίζε-
ται ότι το 1/3 του αγροτικού πληθυσμού 
ασχολείται με την καλλιέργεια ελιάς.

Τα κυριότερα προϊόντα που προκύ-
πτουν από την καλλιέργεια ελιάς είναι οι 
επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο. Από 
αυτά, το ελαιόλαδο είναι εκείνο που πα-
ρουσιάζει την υψηλότερη διαιτητική αξία 
και οικονομική σημασία. Επίσης, από 
τον πυρήνα της ελιάς παράγεται πυρη-
νέλαιο, το οποίο προορίζεται για βιομη-
χανική χρήση. Επιπροσθέτως, σημαντική 
θεωρείται και η οικονομική σημασία των 
υποπροϊόντων της ελιάς, όπως το ξύλο 
και ο πυρήνας της που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν ως πηγή ενέργειας (καύσιμη 
ύλη).
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2. Η Καλλιέργεια της Ελιάς

2.1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ:

2.1.1 Μέθοδοι Πολλαπλασιασμού:

Η ελιά πολλαπλασιάζεται με σπόρο και 
εμβολιασμό, με φυλλοφόρα μοσχεύματα, 
με μοσχεύματα σκληρού ξύλου, με παρα-
φυάδες και καταβολάδες, καθώς και με 
ιστοκαλλιέργεια. Η συνηθέστερη τεχνική 
που ακολουθούνταν κατά τις προηγούμε-
νες δεκαετίες, ήταν ο πολλαπλασιασμός 
με εμβολιασμό της επιθυμητής ποικιλίας 
σε σπορόφυτα υποκείμενα και με φυλλο-
φόρα μοσχεύματα, αγενώς. Παγκοσμίως, 
το 80% περίπου της παραγωγής δένδρων 
διενεργείται με φυλλοφόρα μοσχεύματα 
σε υδρονέφωση, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, ενώ σήμερα ο εμβολιασμός 
εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ποικιλίες 
που ριζοβολούν δύσκολα με μοσχεύματα 
(π.χ. Καλαμών και Αμφίσσης). Οι περισ-
σότερες ποικιλίες παγκοσμίως πολλαπλα-
σιάζονται με μοσχεύματα. Το φαινόμενο 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι εύ-
κολη η μαζική παραγωγή φυταρίων από 
λίγα μητρικά. Οσον αφορά την ιστοκαλλι-

έργεια, στον πολλαπλασιασμό της ελιάς 
δεν έχουν προς το παρόν επιτευχθεί πρα-
κτικά αξιόλογα αποτελέσματα.

Τελευταία, παρατηρείται ενδιαφέρον 
για υποκείμενα που προσδίδουν νανισμό. 
Η έρευνα για την αναζήτηση υποκειμένων 
που προσδίδουν νανισμό στράφηκε κυρί-
ως προς τη κατεύθυνση επιλογής μη ζω-
ηρών ποικιλιών. Διενέργεια εμβολιασμού 
σε υψηλότερο από το σύνηθες ύψος, έχει 
ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της αύξη-
σης του μεγέθους της κόμης. Κατά τη δι-
άρκεια των πρώτων 3-4 ετών, δενδρύλλια 
που παράγονται με χρήση φυλλοφόρων 
μοσχευμάτων, φέρουν πιο θυσσανώδες 
και ευαίσθητο ριζικό σύστημα εν συγκρί-
σει, με εκείνα που παράγονται με τη μικτή 
μέθοδο πολλαπλασιασμού. Το φαινόμενο 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, το ριζικό 
σύστημα στην πρώτη περίπτωση, τείνει 
να λάβει οριζόντια θέση, ενώ στη δεύτε-
ρη να εισχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος 
στο έδαφος. Αυτές οι διαφορές εξαλείφο-
νται μετά την πάροδο του προαναφερθέ-
ντος χρονικού διαστήματος από την εγκα-
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τάσταση του ελαιώνα. Ομως, θεωρούνται 
σημαντικές διότι, κατά τα πρώτα έτη ανά-
πτυξης των δενδρυλλίων, αυτά γίνονται 
πιο ανθεκτικά σε αντίξοες εδαφοκλιμα-
τικές συνθήκες. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να αναφερθεί ότι, κατά τη μικτή μέθοδο 
πολλαπλασιασμού πραγματοποιείται εμ-
βολιασμός της επιθυμητής ποικιλίας σε 
σπορόφυτα είτε καλλιεργούμενης ελιάς, 
είτε αγριελιάς.

Για την εγκατάσταση νέων ελαιώνων 
συνιστάται η χρήση καλά αναπτυγμένων 
δενδρυλλίων με πλάγιους κλάδους, κα-
θώς παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήμα-
τα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η 
ικανοποιητική ανάπτυξη, η είσοδός τους 
νωρίς σε καρποφορία και η ευκολότερη 
και πιο οικονομική διαμόρφωση του σχή-
ματος της κόμης. Κατάλληλα θεωρούνται 
τα δενδρύλλια ηλικίας 2-3 ετών, καθόσον 
τα μονοετή απαιτούν περισσότερη φρο-
ντίδα κατά τα πρώτα έτη μετά την εγκα-
τάσταση.

Γενικά, το πολλαπλασιαστικό υλικό 
πρέπει να είναι υγιές, πιστοποιημένο, 
απαλλαγμένο από ιούς και ασθένειες, με 
καλή προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε 
τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και 
με σχετική αντοχή σε σημαντικούς από 

οικονομικής άποψης εχθρούς και δύσκο-
λα αντιμετωπίσιμους. Επιπλέον, κατά την 
επιλογή του κατάλληλου πολλαπλασι-
αστικού υλικού πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες επικονιάσεως των ποι-
κιλιών και η ευαισθησία τους στην εκά-
στοτε εφαρμοζόμενη λίπανση.

2.1.2 Ποικιλίες:

Υπάρχουν 30 περίπου είδη ελιάς, αλλά 
εκείνο που έδωσε τις περισσότερες καλλι-
εργούμενες ποικιλίες είναι το Olea euro-
pea v. communis ή Olea europea v. sativa. 
Η κατάταξη των ποικιλιών γίνεται βάσει 
του μεγέθους του καρπού και της χρήσης 
του. Έτσι, κατατάσσονται σε τρεις κατη-
γορίες, οι οποίες είναι οι μικρόκαρπες, οι 
μεσόκαρπες και οι μεγαλόκαρπες. Οι μι-
κρόκαρπες είναι ελαιοποιήσιμες με βάρος 
καρπού 1,2-2,6 gr, οι μεσόκαρπες είναι 
διπλής χρήσης με βάρος καρπού 2,7-4,2 
gr και οι μεγαλόκαρπες είναι επιτραπέζιες 
με βάρος καρπού 4,3-10,5 gr. Στον Πίνα-
κα 1 παρουσιάζονται οι σημαντικότερες 
ποικιλίες ελιάς που αναπτύσσονται στην 
Ελλάδα και τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
τους.
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Πίνακας 1: Οί ςημαντίκΟτερες ΠΟίκίλίες ελίας ΠΟυ αναΠτυςςΟνταί ςτην ελλαδα καί τα κυρίΟτερα χαρακτηρίςτίκα τΟυς 
(Πηγη: Βαςίλακακης μ. (2004), ΠΟντίκης κ. (2000), ρΟυμΠΟς α. (2000) καί www.farmacon.gr).

ΠΟίκίλία χαρακτηρίςτίκα καρΠΟς χρηςη ΠερίΟδΟς 
ςυγκΟμίδης

αμΦίςςης 
(κΟνςερΒΟλία)

Ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας & 
με αρκετή ζωηρότητα. το δένδρο δεν 
αντέχει στο ψύχος & συχνά παθαίνει 

ζημιές από παγετούς.

μεγάλου μεγέθους, με σχήμα 
σφαιρικό - ωοειδές και πράσινο 

ή μαύρο χρώμα φλοιού. 
Βάρος 5,5 - 8 gr. χαμηλής 

ελαιοπεριεκτικότητας (16%).

Βρώσιμος καρπός. 
κονσερβοποίηση.

10 Οκτωβρίου - 20 
δεκεμβρίου

καλαμΩν

Ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας, 
με αρκετή ζωηρότητα & αρκετά καλή 
ανθεκτικότητα στο ψύχος. απαιτητική 

σε βροχοπτώσεις/αρδεύσεις & 
υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. 

ανθεκτικότητα στα άλατα.

μεγάλου μεγέθους, κωνικού 
- κυλινδρικού σχήματος & 
μαύρου χρώματος. Βάρος 

καρπού 5,2 - 6,3 gr. χαμηλής 
ελαιοπεριεκτικότητας (17%). 

Βρώσιμος καρπός. 
κονσερβοποίηση.

20 Οκτωβρίου - 20 
δεκεμβρίου

χΟνδρΟλία 
χαλκίδίκης

αδρόκαρπη ποικιλία υψηλής 
παραγωγικότητας. αντοχή στο ψύχος.

μεγάλου μεγέθους, με σχήμα 
ωοειδές & πράσινο χρώμα 
φλοιού. Βάρος 4,1 - 6 gr. 

μέτριας ελαιοπεριεκτικότητας 
(17-22%).

επιτραπέζια 
χρήση.

25 Οκτωβρίου - 20 
δεκεμβρίου

κΟρΩνεΪκη 
(ΨίλΟλία)

μικρόκαρπη ποικιλία, με σταθερή 
καρποφορία και υψηλότατη απόδοση 

ανά 2 έτη.

μικρού μεγέθους, με σχήμα 
κυλινδρικό - κωνικό & μαύρου 

χρώματος. καρπός μέσου 
βάρους (1,3 gr). υψηλής 

ελαιοπεριεκτικότητας (15-27%).

Παραγωγή λαδιού. 01 δεκεμβρίου - 31 
δεκεμβρίου

μεγαρείτίκη

μεσόκαρπη ποικιλία υψηλής 
παραγωγικότητας.

μεσαίου μεγέθους, κυλινδρικού 
- κωνικού σχήματος & 

χρώματος πράσινου - μαύρου. 
καρπός βάρους 4,1 - 6 gr. 

μέτριας ελαιοπεριεκτικότητας 
(16%).

κονσερβοποίηση. 
Βρώσιμος καρπός. 
Παραγωγή λαδιού.

10 ςεπτεμβρίου - 
30 δεκεμβρίου 



6 | 

γαΪδΟυρελία

μεσαίας παραγωγικής ικανότητας. 
ευαίσθητη στο ψύχος.

μεγάλου μεγάθους, σχήματος 
επίμηκες - ωοειδές & 

χρώματος πράσινου - μαύρου. 
Βάρος 10,5 gr. χαμηλής 

ελαιοπεριεκτικότητας (17%).

Βρώσιμος καρπός. 
κονσερβοποίηση.

15 Οκτωβρίου - 30 
δεκεμβρίου

κΟΘρεΪκη - 
μανακί

αδρόκαρπη ποικιλία, μέτριας - καλής 
παραγωγικότητας. ςυνιστάται 
η καλλιέργειά της έως 750 m 

υψόμετρο.

μεσαίου μεγέθους, σφαιρικού - 
ωοειδούς σχήματος & πράσινου 

χρώματος. καρπός δρύπης, 
μέσου βάρους 4,7 gr. μέτριας 

ελαιοπεριεκτικότητας (17-22%).

κονσερβοποίηση. 
Βρώσιμος καρπός. 
Παραγωγή λαδιού.

01 Οκτωβρίου - 15 
ίανουαρίου

κΟυτςΟυρελία 
(Πατρίνη)

μικρόκαρπη ποικιλία, μέτριας 
ανάπτυξης & παραγωγικότητας.

μέγεθος μικρό, σχήμα 
κυλινδρικό - κωνικό & 

χρώματος μαύρου. καρπός 
βάρους 1,2 gr, με ραφή & θηλή. 

υψηλής ελαιοπεριεκτικότητας 
(24-30%).

Παραγωγή λαδιού. 10 νοεμβρίου - 30 
δεκεμβρίου

γαλατίςτας
αδρόκαρπη ποικιλία υψηλής 

παραγωγικότητας.
μεσαίου - μεγάλου μεγέθους, 

ωοειδούς σχήματος & πράσινου 
χρώματος. Βάρος 4 - 6 gr. 
ελαιοπεριεκτικότητας 18%.

διπλής χρήσης 
(βρώσιμος καρπός 

& παραγωγή 
λαδιού).

5 ςεπτεμβρίου - 20 
Οκτωβρίου

λευκΟλία 
ςερρΩν 

μεσόκαρπη, υψηλής 
παραγωγικότητας.

μεσαίο μέγεθος, πράσινο 
χρώμα. Βάρος 4,1 - 6 gr. 

μέτριας ελαιοπεριεκτικότητας 
(17-22%).

Παραγωγή λαδιού. 20 νοεμβρίου - 10 
ίανουαρίου

ντΟΠία Πίερίας 
ςταθερή & υψηλή παραγωγικότητα. 
μεγάλη ανθεκτικότητα στο ψύχος.

ςταθερή & υψηλή 
παραγωγικότητα. μεγάλη 
ανθεκτικότητα στο ψύχος.

διπλής χρήσης 
(βρώσιμος καρπός 

& παραγωγή 
λαδιού).

01 νοεμβρίου - 30 
νοεμβρίου
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2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑ:

2.2.1 Έδαφος:

Η ελιά αναπτύσσεται σε μεγάλη ποικιλία 
εδαφών, ακόμη και σε βραχώδη και ξη-
ρικά. Όμως, αναπτύσσεται και αποδίδει 
ικανοποιητικά σε εδάφη βαθιά, σχετικά 
γόνιμα και πλούσια σε ασβέστιο, βόριο 
και κάλιο, αμμοπηλώδη, τα οποία συ-
γκρατούν την υγρασία, ενώ παράλληλα 
χαρακτηρίζονται από καλή στράγγιση. 
Προτιμά εδάφη ουδέτερα ή ελαφρώς αλ-
καλικά με pH 7-8, ενώ παρουσιάζει αντο-
χή στα ελαφρώς όξινα και στην αλατότητα 
εδάφους και νερού άρδευσης. Στην περί-
πτωση αλατότητας, μειώνεται η απόδοση 
και πιθανόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις 
και νεκρώσεις των φύλλων. Εκδηλώνε-
ται μόνο μέτρια αντίδραση σε ηλεκτρική 
αγωγιμότητα (EC) έως 4 dS/m.

Σε περιπτώσεις υγρών και πολύ γόνι-
μων εδαφών, σαπίζει το ριζικό σύστημα 
της ελιάς και ευνοείται η βλάστηση, με 
δυσμενείς επιπτώσεις για την καρποφο-
ρία. Σε περιπτώσεις πεδινών περιοχών 
με υγρά εδάφη, ο καρπός γίνεται υδαρής 
και μειώνεται η ελαιοπεριεκτικότητά του. 
Επισημαίνεται ότι, παρουσιάζει ανοχή 
οριακά σε εδάφη, στα οποία άλλες δεν-

δρώδεις καλλιέργειες αποτυγχάνουν. 
Όμως, σε διαρκώς υγρά εδάφη ή σε εδά-
φη με pH 8,5 ή και υψηλότερο, παρουσιά-
ζει αδύνατη βλάστηση.

2.2.2 Κλίμα:

Η ελιά ευδοκιμεί σε περιοχές με άφθονο 
ηλιακό φως, ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 
400-600 mm, μέση ετήσια θερμοκρασία 
15-20 οC και απαλλαγμένες από χειμωνιά-
τικους παγετούς. Αναλόγως του γεωγρα-
φικού πλάτους καλλιέργειας, είναι δυνα-
τή η καλλιέργειά της και σε περιοχές με 
υψόμετρο έως και 600-1000 m. Συνιστά-
ται όμως η αποφυγή φύτευσης της σε πε-
ριοχές που η θερμοκρασία φτάνει συχνά 
στους -4 οC ή -5 οC.

Κατά τη διάρκεια της άνθησης (BBCH 
60-68), ιδανικές θερμοκρασίες θεωρού-
νται οι 18-20 οC, ενώ κατά τη καρπόδεση 
(BBCH 69) οι 20-22 οC. Υψηλές θερμοκρα-
σίες απαιτούνται κατά τη διάρκεια του δι-
αστήματος που μεσολαβεί από την άνθι-
ση (Μάιος) έως την ωρίμανση των καρπών 
(Νοέμβριος). Κατά τη διάρκεια των καλο-
καιρινών μηνών η ελιά αντέχει σε θερ-
μοκρασίες έως και 40 οC, ενώ το χειμώνα 
έως -7 οC (για λίγες ώρες). Οι ιδιαιτέρως 
υψηλές θερμοκρασίες συνοδευόμενες 
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από ζεστό άνεμο αναστέλλουν τη βλάστη-
ση (BBCH 01-37), επιδρούν δυσμενώς στο 
σχηματισμό άνθεων (BBCH 50-60), στη 
καρπόδεση (BBCH 69) και στην ανάπτυ-
ξη – ωρίμανση των καρπών (BBCH 71-89). 
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα απαιτείται 
μια περίοδος χαμηλών θερμοκρασιών 
(0-10 οC) για τη διακοπή του ληθάργου 
των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 50), 
ιδίως κατά την περίοδο Δεκεμβρίου - Φε-
βρουαρίου. Αυτή η απαίτηση σε χαμηλές 
θερμοκρασίες διαφοροποιείται αναλό-
γως της ποικιλίας, με τις ποικιλίες επιτρα-
πέζιας χρήσης να παρουσιάζουν υψηλό-
τερες απαιτήσεις σε ψύχος εν συγκρίσει 
με τις ελαιοποιήσιμες.

Χαμηλές θερμοκρασίες έως -1 οC δεν 
επιφέρουν ζημιά στους καρπούς. Ελα-
φρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι 
δυνατό να προκαλέσουν συρρίκνωση του 
καρπού, η οποία όμως δεν είναι μόνιμη 
και συνεπώς, ο καρπός έχει τη δυνατότη-
τα να επανακτήσει τη φυσιολογική του 
σπαργή, την άνοιξη. Όμως, δεν είναι ικα-
νός να επανακτήσει τη σκληρότητα που 
απαιτείται για τις επιτραπέζιες ποικιλίες. 
Χαμηλότερες θερμοκρασίες (-2 οC έως -4 
οC) διάρκειας μίας ώρας, επιφέρουν ελα-
φρές ζημιές στη βλάστηση των δένδρων 

και ο καρπός παγώνει, μαλακώνει και κατά 
συνέπεια συρρικνώνεται μόνιμα. Ανεξαρ-
τήτως χρώματος, οι παγωμένοι καρποί 
είναι κατάλληλοι μόνο για τη παραγωγή 
λαδιού, το οποίο και είναι υποβαθμισμέ-
νης ποιότητας. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να επισημανθεί ότι, οι πράσινοι καρποί 
παρουσιάζουν υψηλότερη ευαισθησία σε 
σχέση με τους μαύρους. Σοβαρές ζημιές 
στη κόμη ή και σε ολόκληρο το ελαιόδε-
ντρο, μπορεί να προκληθούν από θερμο-
κρασίες χαμηλότερες των -10 οC. Σπανίως, 
πρώιμοι ανοιξιάτικοι παγετοί μπορούν να 
καταστρέψουν τους μόλις εκπτυσσόμε-
νους οφθαλμούς.

Η συγκέντρωση λαδιού στους καρ-
πούς ευνοείται από παρατεταμένο, ηλιό-
λουστο και ζεστό καλοκαίρι. Η αυξημένη 
ατμοσφαιρική υγρασία ευνοεί την ανά-
πτυξη ασθενειών φυλλώματος, γι’ αυτό 
θα πρέπει η υγροσκοπική κατάσταση της 
ατμόσφαιρας να είναι ελαφρώς ξηρή. 
Κατά την περίοδο της άνθισης, ο άνεμος 
επιδρά αρνητικά στην καρπόδεση και συ-
νεπώς, στην καρποφορία. Κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού, ο θερμός άνεμος 
είναι δυνατό να προξενήσει συρρίκνωση 
των καρπών και σε κάποιες περιπτώσεις, 
καρπόπτωση.
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2.2.3 Φύτευση:

Η φύτευση δενδρυλλίων ελιάς μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε την άνοιξη, είτε το 
φθινόπωρο. Ως κατάλληλη εποχή φύτευ-
σης σε παγετόπληκτες περιοχές, θεωρεί-
ται το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 
– Μαρτίου, ώστε να έχουν παρέλθει οι 
χειμερινοί παγετοί. Αντιθέτως, στις νοτι-
ότερες περιοχές, που δεν υφίσταται κίν-
δυνος παγετών, η φύτευση είναι δυνατή 
από το Νοέμβριο έως και τα τέλη Φε-
βρουαρίου.

Εάν το έδαφος στο οποίο πρόκειται 
να εγκατασταθεί ο ελαιώνας προέρχεται 
από εκχέρσωση, θα πρέπει είτε να παρα-
μείνει σε αγρανάπαυση τουλάχιστον για 
3-4 έτη, είτε να καλλιεργηθεί σε αυτό, κά-
ποιο αγρωστώδες κατά το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
είναι δυνατό να εκλείψει κάθε κίνδυνος 
προσβολής από διάφορες μυκητολογικές 
προσβολές.

Στην περίπτωση κατά την οποία, το 
έδαφος στο οποίο πρόκειται να εγκατα-
σταθεί ένας αρδευόμενος ελαιώνας εί-
ναι ανώμαλο, απαιτείται ισοπέδωση. Η 
ισοπέδωση αυτή προηγείται της βαθιάς 
άρωσης, που λαμβάνει χώρα πριν την 

εγκατάσταση των δενδρυλλίων, και συμ-
βάλλει στη καταστροφή των πολυετών 
ζιζανίων. Στο σημείο αυτό πρέπει να ση-
μειωθεί ότι, πριν την άρωση, πραγματο-
ποιείται ανάλυση εδάφους και αναλόγως 
των αποτελεσμάτων της καθορίζεται η 
λίπανση. Κατόπιν, για την εξάλειψη δια-
φόρων επιβλαβών μικροοργανισμών συ-
νιστάται η απολύμανση του εδάφους, η 
οποία πρέπει να πραγματοποιείται του-
λάχιστον 20 ημέρες πριν τη φύτευση των 
δενδρυλλίων.

Ακολουθεί η επισήμανση των θέσε-
ων φύτευσης, καθώς και η διάνοιξη των 
οπών (λάκκων) φύτευσης στο αγροτεμά-
χιο. Το πλάτος των οπών φύτευσης κυμαί-
νεται στα 40-60 cm περίπου και το βάθος 
τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του 
νερού άρδευσης. Σε αρδευόμενες καλλι-
έργειες δηλαδή κυμαίνεται στα 40-60 cm 
περίπου, ενώ σε ξηρικές στα 60-80 cm. 
Συνήθως, η μεταφύτευση πραγματοποι-
είται χειρωνακτικά και για τη διάνοιξη των 
οπών χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα 
υποβοήθησης της ανθρώπινης εργασίας. 
Τα δενδρύλλια τοποθετούνται με μπάλα 
χώματος στο ίδιο βάθος που ήταν στο φυ-
τώριο και το επιφανειακό χώμα των λάκ-
κων πρέπει να πέσει κάτω από τη μπάλα 
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των δενδρυλλίων. Κατά την προσθήκη 
του χώματος, ασκείται ελαφρά πίεση έως 
την πλήρη πλήρωση τους προσεκτικά, 
ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο ριζικό 
σύστημα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια τη 
φύτευσης γίνεται και η τοποθέτηση των 
πασσάλων στήριξης και ακολουθεί εφαρ-
μογή άρδευσης.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις 
αποστάσεις φύτευσης είναι η γονιμότητα 
του εδάφους και η ζωηρότητα τόσο της 
ποικιλίας, όσο και του υποκειμένου. Κατά 
τη διάρκεια των πρώτων ετών της εγκα-
τάστασης του ελαιώνα, η πυκνή φύτευση 
(5-5 m ή 5-7 m, δηλαδή 30 δένδρα/στρ.) 
αυξάνει τη παραγωγή ανά μονάδα επι-
φάνειας, ενώ αργότερα συμβάλλει στη 
μείωσή της, εξαιτίας της προκαλούμενης 
αλληλοσκίασης. Αντιθέτως, σε περιπτώ-
σεις αραιής φύτευσης, ο ελαιώνας χαρα-
κτηρίζεται από χαμηλές αποδόσεις κατά 
τη διάρκεια των πρώτων ετών και με τη 
πάροδο του χρόνου αυξάνονται. Γενικά, η 
κατάλληλη απόσταση φύτευσης καθορί-
ζεται από τη σχέση α = 2 * (υ – 1), όπου α 
είναι η απόσταση φύτευσης και υ το ύψος 
των δένδρων. Το ύψος υπολογίζεται κατά 
προσέγγιση βάσει της ζωηρότητας της 
ποικιλίας και του υποκειμένου.

Τα συστήματα φυτεύσεως που χρησι-
μοποιούνται στην ελιά είναι κατά τετρά-
γωνα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα ή 
γραμμές, ισόπλευρα τρίγωνα ή εξάγωνα 
και ισοϋψείς καμπύλες. Σήμερα, ευρύτε-
ρης εφαρμογής είναι τα συστήματα κατά 
τετράγωνα και ορθογώνια παραλληλό-
γραμμα ή γραμμές. Οι αποστάσεις φύ-
τευσης στα τετράγωνα συστήματα είναι 
ανάλογες του διαθέσιμου αρδευτικού 
νερού, της γονιμότητας του εδάφους, 
της ποικιλίας και της διαμόρφωσης της 
κόμης. Σε περιπτώσεις γόνιμων εδαφών 
με δυνατότητα άρδευσης, ιδανικές απο-
στάσεις θεωρούνται τα 7*7 m και τα 6*6 
m για μέτριας γονιμότητας εδάφη, ενώ 
μπορεί να φθάσουν και τα 8*8 m στις ζω-
ηρότερες ποικιλίες. Οι αποστάσεις στα 
παραλληλόγραμμα συστήματα είναι 7 
m μεταξύ των γραμμών και 5,5-6 m επί 
της γραμμής. Στις υπέρπυκνες φυτεύσεις 
(166-197 φυτά/στρ.), το μήκος των γραμ-
μών θα πρέπει να περιορίζεται στα 200 m 
περίπου. Σε υπέρπυκνο ελαιώνα, προκει-
μένου να είναι δυνατή η χρήση μηχανής 
συγκομιδής, η μέγιστη κλίση του αγρού 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 15%.

Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής 
σταυρεπικονίασης, η μέγιστη απόσταση 
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μεταξύ των επικονιαστριών ποικιλιών 
και της κυρίως καλλιεργούμενης ποικιλί-
ας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 32 m. Σε 
περιπτώσεις καλλιέργειας δύο ποικιλιών, 
συνιστάται ίσος αριθμός δένδρων, δια-
τεταγμένων σε τέσσερις σειρές εναλλάξ 
για κάθε ποικιλία. Στις περιπτώσεις που 
ο αριθμός των δένδρων ανά ποικιλία δια-
φέρει, συστήνεται η φύτευση 1-2 σειρών 
της μίας ποικιλίας εναλλάξ, με τέσσερις 
σειρές της άλλης. Εάν επιδίωξη αποτελεί 
η καλλιέργεια της επικονιάστριας ποικιλί-
ας σε μικρότερο αριθμό εν συγκρίσει με 
την κυρίως καλλιεργούμενη, τότε προτεί-
νεται η αντιστοιχία ενός δένδρου επικο-
νιάστριας ανά οχτώ της καλλιεργούμενης. 
Η τοποθέτηση του δένδρου αυτού γίνεται 
σε κάθε τρίτο δένδρο κάθε τρίτης σειράς, 
αρχίζοντας από το δεύτερο δένδρο της 
δεύτερης σειράς.

Κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση 
του ελαιώνα μπορεί να αποτελέσει μια 
κατηφορική τοποθεσία που καταλήγει σε 
επίπεδη επιφάνεια, καθώς τα ψυχρά ρεύ-
ματα αέρα διαφεύγουν εύκολα. Επίσης, 
κατάλληλη θεωρείται και κάθε τοποθεσία 
που είναι επίπεδη και στην οποία δεν ση-
μειώνονται παγετοί, δεν κινδυνεύει από 
χαλάζι και δεν διέρχονται από αυτή ψυ-

χρά ρεύματα. Τέλος, ως κατάλληλες θεω-
ρούνται οι τοποθεσίες εκείνες που έχουν 
νότια έκθεση στις ψυχρότερες περιοχές 
της Μεσογείου και είτε ανατολική, είτε 
δυτική έκθεση στις πιο ζεστές.

Ιδανικός προσανατολισμός θεωρείται 
εκείνος, κατά τον οποίο οι γραμμές φύτευ-
σης διατάσσονται από βορρά προς νότο. 
Σύμφωνα με τις ισοϋψείς του εδάφους 
πραγματοποιείται η φύτευση σε επικλινή 
εδάφη, ανεξαρτήτως της διατήρησης ή μη 
των αποστάσεων μεταξύ των γραμμών. Το 
σύστημα αυτό συνήθως εφαρμόζεται σε 
ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Σε με-
γαλύτερες κλίσεις, η φύτευση γίνεται σε 
πεζούλες. Σε περιπτώσεις περιοχών με 
υψηλό κίνδυνο διάβρωσης, συνιστάται η 
εναλλαγή των σειρών φύτευσης με ακαλ-
λιέργητο έδαφος με φυσική βλάστηση 
που ελέγχεται περιορισμένα.

2.3 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ:

2.3.1 Άρωση:

Η βαθιά άρωση συμβάλει στη καταπολέ-
μηση των πολυετών ζιζανίων και στη κα-
λύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος 
των δένδρων. Επιβάλλεται η διενέργειά 
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της, πριν την εγκατάσταση της καλλιέρ-
γειας, όταν το έδαφος είναι πολύ ανώ-
μαλο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να 
γίνει κατόπιν αυτής, αλλά δεν συνιστάται. 
Προτείνεται η αποφυγή χρήσης βαρέων 
μηχανημάτων κατεργασίας, όταν υπάρχει 
υψηλός κίνδυνος συμπίεσης.

2.3.2 Εδαφοκαλλιέργεια:

Η εδαφοκαλλιέργεια ενός ελαιώνα απο-
σκοπεί στην καταστροφή των ζιζανίων, 
στην αύξηση της εδαφικής υγρασίας και 
της γονιμότητας του εδάφους, στον κα-
λύτερο αερισμό του ριζικού συστήματος, 
καθώς και στην ενσωμάτωση των λιπα-
σμάτων. Συνιστάται η αποφυγή ψιλοχω-
ματίσματος, όπου υπάρχει υψηλός κίνδυ-
νος συμπίεσης. Προτείνεται η μειωμένη 
κατεργασία μόνο μεταξύ των γραμμών ή 
ακόμη, και η ακαλλιέργεια, δηλαδή η μη 
κατεργασία του εδάφους και η καταπολέ-
μηση των ζιζανίων με εφαρμογή ζιζανιο-
κτόνων. Παλαιότερα, ως καταλληλότερο 
σύστημα αντιμετώπισης των ζιζανίων 
θεωρούνταν το μικτό σύστημα, με καλ-
λιέργεια του εδάφους στους διαδρόμους 
μεταξύ των γραμμών και με ακαλλιέργεια 
κατά μήκος των γραμμών των δένδρων, 

με εφαρμογή ζιζανιοκτονίας. Τα πλεονε-
κτήματα του συστήματος αυτού είναι η 
καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστή-
ματος μέσω της ακαλλιέργειας κοντά στα 
δένδρα και η καλύτερη συγκράτηση του 
νερού με καλλιέργεια στους διαδρόμους. 
Υπάρχει η δυνατότητα, οι ζώνες της καλλι-
έργειας να γίνονται σταυρωτά, παράλλη-
λα και κάθετα στις γραμμές των δένδρων, 
οπότε η ακαλλιέργεια περιορίζεται μόνο 
κάτω από την κόμη των δένδρων. Ομως, 
ιδίως στις περιπτώσεις που το έδαφος εί-
ναι επικλινές, θα πρέπει να αποφεύγεται 
η αναμόχλευση του, ώστε να μην αντι-
καθίσταται το επιφανειακό στρώμα εδά-
φους (5-20 cm) από βαθύτερα. Συνεπώς, 
να μην καταστρέφεται το ριζικό σύστημα 
των δένδρων και έτσι, να αποφεύγεται η 
διάβρωση. Οπότε, για τους περισσότε-
ρους ελαιώνες σε επίπεδα εδάφη με άρ-
δευση, προτείνεται χημική ζιζανιοκτονία 
επί της γραμμής ή κάτω από την κόμη ή 
στην αρδευόμενη ζώνη και ταυτόχρο-
να, στον υπόλοιπο ελαιώνα, κοπή των 
ζιζανίων. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
μεταξύ των γραμμών φύτευσης, τα ζιζά-
νια αφήνονται να αναπτυχθούν, έπειτα 
αποκόπτονται με χορτοκοπτική μηχανή 
και παραμένουν στην επιφάνεια του εδά-
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φους κατά την εαρινή – καλοκαιρινή πε-
ρίοδο. Η τεχνική αυτή αποφεύγεται στις 
περιπτώσεις παγετόπληκτων περιοχών. 
Αυτό το σύστημα θεωρείται κατάλληλο 
για τους περισσότερους τύπους εδαφών, 
εκτός των επίπεδων ξηρικών. Παρόλα 
αυτά, εάν υπάρχουν συγκεκριμένα προ-
βλήματα που καθιστούν την κατεργασία 
του εδάφους απαραίτητη, αυτή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση καλλιεργη-
τή και πρέπει να είναι επιφανειακή (έως 
10-15 cm). Η κατεργασία του εδάφους με 
τη χρήση φρέζας πρέπει να αποφεύγεται 
και ποτέ σχεδόν δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται άροτρο. Η κατεργασία του εδά-
φους μπορεί να κριθεί απαραίτητη εξαι-
τίας προβλημάτων όπως η μετάβαση από 
συμβατική σε βιολογική καλλιέργεια, η 
ανάπτυξη ριζικού συστήματος σε μεγαλύ-
τερο βάθος και η ύπαρξη ζιζανίων. Για την 
κατεργασία του εδάφους, τα χρονικά δι-
αστήματα που ενδείκνυνται είναι το φθι-
νόπωρο για διευκόλυνση της συγκομιδής 
και τα τέλη του χειμώνα (από το Μάρτιο 
και έπειτα) για την αποφυγή διάβρωσης 
του εδάφους και όχι αργότερα από τον 
Απρίλιο για την αποφυγή απωλειών νε-
ρού λόγω διαπνοής των ζιζανίων.

Στην ακαλλιέργεια, τα δένδρα παρά-

γουν περισσότερους καρπούς, οι οποί-
οι σε χρονιές υψηλής παραγωγής είναι 
μικρότερου μεγέθους. Το γεγονός αυτό, 
στις περιπτώσεις ελαιώνων για παραγω-
γή επιτραπέζιας ελιάς πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη, καθώς υπάρχει κίνδυνος 
υποβάθμισης της ποιότητας. Αυτή θα 
πρέπει να αντισταθμίζεται με αυξημένη 
άρδευση και λίπανση, όπως επίσης και με 
εντονότερο κλάδεμα. Τέλος, απαραίτητη 
θεωρείται η διατήρηση της αυτοφυούς 
βλάστησης στις άκρες των αγροτεμαχίων, 
καθώς υπάρχουν διάφορα οφέλη από την 
παρουσία της όπως η διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και ο πολλαπλασιασμός των 
ωφέλιμων εντόμων.

2.4 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ:

2.4.1 Κλάδεμα Διαμόρφωσης:

Το σχήμα των δένδρων διαμορφώνεται 
κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών (1-3 
έτη) από την εγκατάστασή τους στον 
αγρό, κυρίως ως ανοικτό κύπελλο, σφαί-
ρα ή θάμνο με ελάχιστο κλάδεμα, όπως 
ελάχιστες αφαιρέσεις βλαστών και βρα-
χύνσεις. Στις περιπτώσεις υπέρπυκνων 
φυτεύσεων, εφαρμόζεται γραμμικό σύ-
στημα υποστύλωσης και η διαμόρφωση 
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των δένδρων γίνεται σε σχήμα ατράκτου 
– κυπαρισσάκι, με ένα κύριο κορμό – οδη-
γό. Κατά τη διαμόρφωση σε κύπελλο, τα 
νεαρά δενδρύλλια συνήθως φυτεύονται 
χωρίς να κλαδευτούν. Σε κάθε άλλη περί-
πτωση, κατά τη διάρκεια της πρώτης βλα-
στικής περιόδου, αφήνονται τρεις πλάγιοι 
βλαστοί – βραχίονες, σε ύψος 30-60 cm 
από την επιφάνεια του εδάφους. Οι βλα-
στοί που επιλέγονται είναι οι πιο ζωηροί, 
με τη μεγαλύτερη διάμετρο, την καλύτε-
ρη κατανομή στο χώρο και με γωνία 90ο 
ή 120ο. Δίπλα σε κάθε προεπιλεγμένο 
βλαστό αφήνεται ένας αντικαταστάτης σε 
περίπτωση που συμβεί κάτι (π.χ. προσβο-
λή ή σπάσιμο) στον πρώτο. Οι υπόλοιποι 
βλαστοί και ιδίως οι παραφυάδες, αφαι-
ρούνται. Οι αντικαταστάτες αφαιρούνται 
το επόμενο έτος, εάν οι τρεις βασικοί 
βλαστοί – βραχίονες έχουν αναπτυχθεί 
σωστά. Οι παραφυάδες και τα λαίμαργα, 
που εκπτύσσονται από τη βάση του κορ-
μού και οι βλαστοί ή τα κλαδιά που δεν 
βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις, κάθε 
χρόνο αφαιρούνται. Το αυστηρό κλάδε-
μα επιβραδύνει την είσοδο των δένδρων 
στην καρποφορία, γι’ αυτό απαιτείται 
προσοχή, ώστε το κλάδεμα να είναι ελα-
φρύ. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των πρώ-

των ετών είτε δεν πρέπει να αφαιρείται 
βλάστηση από το κορυφαίο τμήμα της κό-
μης, είτε να είναι ελάχιστη στη περίπτωση 
που αφαιρείται. Στο 3ο-4ο έτος περίπου, 
όταν τα δένδρα μπουν στη καρποφορία, 
απαιτείται κλάδεμα που αποσκοπεί στη 
δημιουργία δευτερογενούς σκελετού της 
κόμης. Οι δευτερογενείς βραχίονες που 
αποτελούν το δευτερογενή σκελετό μπο-
ρεί να είναι έως τρεις, και εκπτύσσονται 
από κάθε πρωτογενή βραχίονα. Επιθυμη-
τή είναι η δημιουργία του δευτερογενούς 
σκελετού σε όσο το δυνατόν μακρύτερη 
περίοδο, καθώς η υπερβολική αφαίρεση 
βλάστησης κατά τη νεαρή αυτή ηλικία ευ-
νοεί την ανάπτυξη ζωηρής βλάστησης και 
αναστέλλει τη καρποφορία έως ότου εξα-
σθενήσει η βλάστηση και παραχθεί νέα 
καρποφόρα βλάστηση.

2.4.2 Κλάδεμα Καρποφορίας:

Η ελιά καρποφορεί σε περσινή, υγιή και 
ήπια βλάστηση. Λόγω σκίασης, εσωτερι-
κά, κοντά στους βραχίονες ή τον κορμό 
του δένδρου παράγονται πολύ λίγοι καρ-
ποί. Συνήθως, το κλάδεμα καρποφορί-
ας πραγματοποιείται ετησίως με μέτρια 
ένταση, καθώς ευνοεί την παραγωγή νέας 
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καρποφόρας βλάστησης.

Κατά τη διάρκειά του πραγματοποιεί-
ται έλεγχος της παρενιαυτοφορίας, δηλα-
δή τα δένδρα που έχουν φορτίο πρέπει να 
κλαδεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά 
το επόμενο έτος να υπάρχει νέα βλάστη-
ση για καρποφορία. Επιπλέον, κατά τη 
διάρκειά του, αφαιρείται όλη η ξερή βλά-
στηση, τα αδύναμα σκιαζόμενα κλαδιά, 
τα προσβεβλημένα κλαδιά (π.χ. καρκίνω-
ση), καθώς και οι λαίμαργοι βλαστοί που 
δεν βρίσκονται στην ορθή θέση, με απο-
τέλεσμα να δυσκολεύουν τη καταπολέμη-
ση των παρασίτων και τη συγκομιδή. Κατά 
το κλάδεμα των ποδιών των δένδρων 
(κρεμοκλαδής βλάστηση) αφαιρείται η 
βλάστηση που βρίσκεται στο κάτω μέ-
ρος αυτών, η οποία επανειλημμένως έχει 
καρποφορήσει και αρχίζει να ξηραίνεται 
εξαιτίας της σκίασης από την υπερκείμε-
νη βλάστηση. Επίσης, για την εξασφάλιση 
ικανοποιητικού φωτισμού και αερισμού, 
περιορίζονται και οι διαστάσεις της κό-
μης. Η καρποφόρα βλάστηση δεν πρέ-
πει να απέχει πολύ από τις ρίζες και τον 
κορμό, και τα κλαδιά των παρακείμενων 
δένδρων δεν πρέπει να εφάπτονται. Σε 
περιπτώσεις κυρίως πυκνής φύτευσης, η 

παραγωγή μειώνεται εάν δεν περιοριστεί 
η βλάστηση. Συν τοις άλλοις, περιορίζεται 
το ύψος των δένδρων γεγονός που διευ-
κολύνει τη συγκομιδή. Ενα ελαφρύ κλά-
δεμα που συνιστάται στην αφαίρεση/σύ-
ντμηση της ορθόκλαδης βλάστησης στο 
κέντρο της κόμης, μπορεί να διατηρήσει 
την καρποφόρα επιφάνεια της κορυφής 
της κόμης σε ύψος έως 4.5-5,5 m από το 
έδαφος. Τέλος, συμβάλλει στη μείωση 
εχθρών (π.χ. κοκκοειδή) είτε με την άμε-
ση απομάκρυνση μέρος του πληθυσμού 
τους, είτε καθιστώντας τις συνθήκες ανά-
πτυξής τους δυσχερέστερες, μειώνοντας 
την υγρασία και τον φωτισμό.

Αυστηρό κλάδεμα ενδείκνυται σε 
αραιά χρονικά διαστήματα σχεδόν σε όλα 
τα δένδρα μεγάλου μεγέθους. Με αυτό 
τον τρόπο, πραγματοποιείται ανανέω-
ση της βλάστησης κοντά στο κορμό και η 
συγκομιδή γίνεται ευκολότερη. Η έναρξη 
του κλαδέματος πραγματοποιείται αμέ-
σως μετά τη συγκομιδή και χρονικά προσ-
διορίζεται έως και Φεβρουάριο – Μάρτιο, 
που είναι η περίοδος έναρξης της έντονης 
κυκλοφορίας των χυμών, για την αποφυ-
γή εξάντλησης των δένδρων. Όμως, υπάρ-
χουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπως η 
προσβολή από το βακτήριο της καρκίνω-
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σης, κατά τις οποίες το αυστηρό κλάδεμα 
πραγματοποιείται ετησίως το καλοκαί-
ρι σταδιακά ή στο τέλος του χειμώνα με 
ξηρό καιρό, ώστε να αποφευχθεί η δια-
σπορά του βακτηρίου. Ειδική περίπτωση 
αποτελούν και οι καλλιέργειες που πα-
ρενιαυτοφορούν. Σε αυτή τη περίπτωση, 
ένα μέρος του κλαδέματος είναι δυνατό 
να γίνει αμέσως μετά τη καρπόδεση, κατά 
το χρόνο της καρποφορίας και κατά τη δι-
άρκειά του αφαιρούνται βλαστοί που φέ-
ρουν πολλούς καρπούς. Μια ακόμη ειδική 
περίπτωση είναι αυτή κατά την οποία, τα 
δένδρα παραμένουν ακλάδευτα μετά από 
ισχυρό παγετό έως Ιούνιο – Ιούλιο. Έτσι, 
φαίνεται η νέα βλάστηση και συνεπώς η 
ζημιά, οπότε διενεργείται το ενδεδειγμέ-
νο κλάδεμα. Εάν η αφαίρεση της βλάστη-
σης που έχει υποστεί ζημιά πραγματοποι-
ηθεί πιο νωρίς, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 
αφαιρεθεί και υγιές μέρος της κόμης και 
να προκληθεί μεγαλύτερη μείωση αυτής, 
απ’ ότι πραγματικά χρειάζεται. Τέλος, τα 
δένδρα που έχουν μολυνθεί από βερτισι-
λίωση ή είναι ύποπτα προσβολής από την 
ασθένεια, αποτελούν ειδική περίπτωση 
και κλαδεύονται τελευταία.

Το κλάδεμα διενεργείται είτε με κλα-
δευτικά ψαλίδια, είτε με πριόνια χει-

ροκίνητα ή βενζινοκίνητα. Τα εκάστοτε 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το 
κλάδεμα πρέπει να απολυμαίνονται και 
μάλιστα το συντομότερο δυνατό, ενώ 
συνιστάται και η αποφυγή μεγάλων το-
μών κλαδέματος. Ιδίως σε περιπτώσεις 
προσβολής από βερτισιλίωση πρέπει να 
διενεργείται απολύμανση από δένδρο σε 
δένδρο. Τα κλαδοδέματα είτε παραμέ-
νουν εντός του ελαιώνα εάν προέρχονται 
από υγιή δένδρα και τεμαχίζονται με κα-
ταστροφέα ως πολύτιμη οργανική ουσία, 
είτε καίγονται εάν είναι μολυσμένα από 
ασθένειες ή έντομα.

2.4.3 Κλάδεμα Ανανέωσης:

Αυτός ο τύπος κλαδέματος εφαρμόζεται 
είτε σε δένδρα που η παραγωγή τους 
έχει μειωθεί σημαντικά, σε επίπεδο που 
δεν συμφέρει πλέον η διατήρησή τους σε 
αυτή τη κατάσταση, είτε σε δένδρα που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
συγκομιδής, λόγω μεγάλου ύψους. Ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα έχει δώσει σε 
δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά δένδρα 
διαμορφωμένα σε κύπελλο, που η ανανέ-
ωση των βραχιόνων πραγματοποιήθηκε 
σε μήκος περίπου στα 30 – 40 cm από την 
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έκφυσή τους από τον κορμό. Η δεύτερη, 
σε υπέρπυκνες φυτεύσεις, που το κόψι-
μο του κορμού έγινε σε ύψος 30 cm από 
το σημείο εμβολιασμού. Η εμφάνιση των 
πρώτων βλαστών από την ανανέωση του 
δένδρου ξεκινά την άνοιξη. Αυτοί οι βλα-
στοί, όπως και οι υπόλοιποι που αργότε-
ρα θα αναπτυχθούν, αφήνονται να μεγα-
λώσουν για ένα χρονικό διάστημα 1 – 2 
ετών μόνο με ελαφρύ αραίωμα. Κατόπιν, 
αφήνονται οι καταλληλότεροι, για τη δη-
μιουργία των νέων καρποφόρων υποβρα-
χιόνων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα 
ανανεωμένα δένδρα αποκτούν πλούσια 
βλάστηση και έτσι, μπαίνουν νωρίς σε 
καρποφορία. Περιορισμένη ανανέωση 
μπορεί να επιτευχθεί με αφαίρεση μεγά-
λου τμήματος των υποβραχιόνων ή και 
των βραχιόνων σε ένα φυλλοφόρο κλαδί 
που πολύ σύντομα θα γίνει καρποφόρο 
και θα πλαισιώσει το δένδρο με βλάστη-
ση.

Σε περιπτώσεις υπέρπυκνων φυτεύσε-
ων, μετά τη πάροδο 9 – 12 παραγωγικών 
ετών ο ελαιώνας χρειάζεται ανανέωση, 
καθώς τα δένδρα χάνουν τη παραγωγικό-
τητά τους λόγω της υψηλής συσσώρευ-
σης ξύλου. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφερθεί ότι, για τον ίδιο λόγο γίνεται 

δυσχερής και η διαδικασία της μηχανι-
κής συγκομιδής. Η ανανέωση πραγματο-
ποιείται με τη μέθοδο ˝cut down˝, χωρίς 
ουσιαστικά να απαιτείται φύτευση νέων 
δένδρων. Πρακτικά, αυτή η ενέργεια μει-
ώνει πολύ το κόστος ανανέωσης, περιορί-
ζοντας το μόνο στην απώλεια παραγωγής. 
Ετσι, συνιστάται η σταδιακή ανανέωση 
του ελαιώνα με διάρκεια τουλάχιστον 3 
ετών. Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις 
ανανέωσης, οι βραχίονες εκτίθενται στην 
ηλιακή ακτινοβολία και είναι πιθανό να 
ζημιωθούν από ηλιόκαυμα και γι΄ αυτό 
συνιστάται βάψιμο των εκτεθειμένων πο-
λυετών μερών του δένδρου στον ήλιο.

Ως κατάλληλη περίοδος για τη διενέρ-
γεια κλαδέματος ανανέωσης θεωρείται 
εκείνη που έπεται της συγκομιδής και 
πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τέλη 
Φεβρουαρίου. Χρονική περίοδος δηλαδή 
που συμπίπτει με την έναρξη έκπτυξης 
της νέας βλάστησης.

2.4.4 Αραίωμα Καρπών:

Το αραίωμα των καρπών στοχεύει:

• στην αύξηση του μεγέθους τους, δηλα-
δή σε αύξηση της σχέσης σάρκας προς 
πυρήνα καρπού,
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• στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς 
τους,

• στην πρωίμιση της ωρίμανσης,

• στην αποφυγή ζημιών από παγετό και 
συρρίκνωσής τους από το κρύο,

• στη μείωση του κόστους συγκομιδής,

• στον περιορισμό σπασιμάτων των κλα-
διών,

• στην παραγωγή νέας βλάστησης καρ-
ποφορίας για την επόμενη χρονιά και 
μείωση της έντασης του φαινομένου 
της παρενιαυτοφορίας, και 

• στην αύξηση της παραγωγής τα επό-
μενα χρόνια.

Εφαρμόζεται ιδίως σε επιτραπέζιες ποι-
κιλίες και συγκεκριμένα, σε δένδρα πολύ 
φορτωμένα με καρπούς. Αναλόγως της 
ηλικίας και της ζωηρότητας του δέν-
δρου, συνιστάται να αφήνονται σε κάθε 
30 cm βλαστού 3 – 5 καρποί. Η πρώιμη 
αραίωση των καρπιδίων (BBCH 67) φέρει 
θετικά αποτελέσματα στο μέγεθος των 
υπόλοιπων καρπών και στη δημιουργία 
ανθοφόρων οφθαλμών στη προέκταση 
της βλάστησης κατά τον Ιούνιο, διότι τότε 
διαμορφώνονται οι ανθοφόροι οφθαλ-
μοί (10 μήνες πριν την άνθηση). Πραγμα-

τοποιείται είτε χειρωνακτικά, είτε με τη 
χρήση χημικών ουσιών. Μειονέκτημα της 
τεχνικής αποτελεί το υψηλό κόστος πραγ-
ματοποίησής του και η μείωση της παρα-
γωγής κατά το χρόνο εφαρμογής του, που 
δεν αντισταθμίζεται από την αύξηση του 
μεγέθους του καρπού (λόγω του αραιώ-
ματος), αλλά από την αύξηση της τιμής 
πώλησης του.

2.4.5 Εδαφοκάλυψη:

Η τεχνική της εδαφοκάλυψης προστατεύ-
ει το έδαφος από τη ξηρασία και τη διά-
βρωση, καταπολεμώντας παράλληλα και 
τα ζιζάνια, ενώ πραγματοποιείται με τη 
χρήση άχυρου, φύλλων, κομμένων χόρ-
των, κόμποστ, μαύρων υδατοπερατών 
πλαστικών, κ.λπ. Σε περιπτώσεις κάλυψης 
με οργανικά υλικά, προστίθεται οργανική 
ουσία στο έδαφος, καθώς αυτά αποσυντί-
θενται, ενώ το πάχος τους μπορεί να φτά-
νει τα 10 cm. Η επιφανειακή κομποστο-
ποίηση και το «κάψιμο» της οργανικής 
ουσίας πραγματοποιείται ταχύτερα από 
αυτή σε σωρό ή όταν αυτή είναι «θαμμέ-
νη». Εάν και χάνονται συγχρόνως θρεπτι-
κά στοιχεία, κάτι τέτοιο δεν μειώνει την 
αξία της. 



  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 19

Ένας ακόμη τρόπος εδαφοκάλυψης εί-
ναι η χλωρή λίπανση. Σημαντική όμως εί-
ναι η επιλογή των φυτών, τα οποία συνή-
θως είναι βίκος τη μία χρονιά και κριθάρι 
με βίκο την επόμενη. Επίσης, σημαντική 
θεωρείται και η διατήρηση του φυσικού 
χλοοτάπητα από αυτοφυή φυτά (π.χ. 
ήρα και οξαλίδα), που ασκεί ανασταλτική 
δράση στα ζιζάνια, ακόμη και κατόπιν της 
αποξήρανσής του λόγω ουσιών που ελευ-
θερώνει στο έδαφος (αλληλοπάθεια). 
Πρακτικά, η εφαρμογή χλωρής λίπανσης 
είναι δύσκολη. Ομως, σε περιοχές με ικα-
νοποιητική βροχόπτωση, η χλωρή λίπαν-
ση μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη χρονιά 
της ακαρπίας σε όλους τους ελαιώνες. 
Αντιθέτως, σε αρδευόμενους ελαιώνες 
που οι καρποί συγκομίζονται πράσινοι, 
η εφαρμογή χλωρής λίπανσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ετησίως.
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3. ΛΙΠΑΝΣΗ:

3.1 ΜΕΘΟΔΟΙ:

Στην ελιά, η εφαρμογή ισορροπημένης 
λίπανσης συμβάλλει στην επίτευξη καλής 
απόδοσης, στην αποφυγή του πρόωρου 
γηρασμού των δένδρων και των προβλη-
μάτων φυτοπροστασίας λόγω μη ισορ-
ροπημένης θρέψης. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού, συμβάλλουν σημαντικά η 
ανάλυση εδάφους και η φυλλοδιαγνωστι-
κή. Η ανάλυση εδάφους πραγματοποιεί-
ται πριν την εγκατάσταση του ελαιώνα και 
κατόπιν αυτής, ανά 2 – 3 έτη. Ο τύπος του 
λιπάσματος και η δόση εξαρτώνται από 
διάφορους παράγοντες, οι οποίοι είναι οι 
εξής:

• το είδος, η ποικιλία και η ηλικία των 
δένδρων,

• το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας,

• οι ιδιότητες του εδάφους και η διαθε-
σιμότητα νερού άρδευσης,

• οι παρατηρούμενες τροφοπενίες, η 
ανανεωμένη παραγωγή, το σύστημα 
φύτευσης (αραιό, πυκνό, υπέρπυκνο), 
και

• τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Επισημαίνεται ότι, σε ζώνες με ειδικούς 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς, συνι-
στάται η λιπαντική πρακτική να προσαρ-
μόζεται στα ειδικά προγράμματα δράσης 
για τις ζώνες αυτές.

Η λίπανση μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί είτε με την εφαρμογή ανόργανων 
λιπασμάτων, είτε με την εφαρμογή ορ-
γανικών υλικών (π.χ. χλωρή λίπανση, ζω-
ική κοπριά, κόμποστ, κ.α.). Η εφαρμογή 
ανόργανων λιπασμάτων κατά τη διάρ-
κεια του χειμώνα πραγματοποιείται είτε 
με διασπορά σε όλη την επιφάνεια του 
ελαιώνα με χρήση λιπασματοδιανομέα, 
είτε μεμονωμένα ανά δένδρο κάτω από 
την κόμη. Η εφαρμογή τους με διασπορά 
πραγματοποιείται μόνο σε πυκνής φύτευ-
σης ελαιώνες, εξαιτίας του αυξημένου κό-
στους που προκαλείται από τις αυξημένες 
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δόσεις λίπανσης ανά επιφάνεια. Εκτός 
της χειμερινής εφαρμογής των λιπασμά-
των, πραγματοποιείται μερική εφαρμογή 
λίπανσης μέσω διαφυλλικών ψεκασμών 
ή υδρολίπανσης. Ο χρόνος εφαρμογής 
θα πρέπει να συμπίπτει με τις περιόδους 
κατά τις οποίες η καλλιέργεια παρουσιά-
ζει τις μεγαλύτερες ανάγκες σε θρεπτικά 
στοιχεία. Η διασπορά των λιπασμάτων 
κάτω από την κόμη έδωσε τα ίδια αν όχι 
και καλύτερα αποτελέσματα σε ξηρικές 
συνθήκες, με τη τοποθέτησή τους σε 
αβαθή αυλάκια των 10 – 15 cm, τα οποία 
ανοίγονται ακτινοειδώς στη περιοχή προ-
βολής της κόμης των δένδρων, υπό την 
προϋπόθεση της άμεσης ενσωμάτωσης 
τους στο έδαφος με ελαφρά άροση. Στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούνται σύν-
θετα λιπάσματα, θα πρέπει να περιέχουν 
τη κατάλληλη αναλογία θρεπτικών στοι-
χείων που υπαγορεύεται από τις ανάγκες 
λίπανσης. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι 
διαφυλλικοί ψεκασμοί με Ν και μικρότε-
ρης με Β, Ca και Κ, καθώς η έλλειψη τους 
αντιμετωπίζεται εύκολα με εφαρμογή 
από το έδαφος. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να αναφερθεί ότι, η προσθήκη κοπριάς 
πραγματοποιείται με ενσωμάτωση στο 
έδαφος σε αρκετό βάθος, ενώ των υπο-

λοίπων οργανικών υλικών (κόμποστ) με 
διασκορπισμό γύρω από τα δένδρα και σε 
περιφέρεια διπλάσια από αυτή της κόμης 
τους.

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Τα στοιχεία που είναι ιδιαιτέρως σημαντι-
κά για την καλλιέργεια της ελιάς είναι το 
Ν, το Κ και το Ca, ενώ από τα ιχνοστοιχεία, 
το Β. Κατά την εγκατάσταση του ελαιώνα, 
εάν απαιτούνται, ο Ρ, το Κ και το Mg προ-
στίθενται στο λάκκο φύτευσης ως μείγμα 
με έδαφος, για την αποφυγή τυχόν τοξι-
κότητας από υψηλή συγκέντρωση χημι-
κών λιπασμάτων κοντά στις νεαρές ρίζες. 
Εναλλακτικά, πριν την εγκατάσταση του 
ελαιώνα, είναι δυνατή η ενσωμάτωση στο 
έδαφος (βάθος 20 – 30 cm) των λιπασμά-
των που περιέχουν Κ, Ρ, Mg και Β. Η εφαρ-
μογή Ν ενδείκνυται να πραγματοποιείται 
μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση των 
δένδρων, ακόμη και ένα έτος μετά τη 
φύτευση, αλλά κατά την ανάπτυξη της 
καλλιέργειας θεωρείται απαραίτητη η 
ετήσια εφαρμογή του, καθώς αντιδρά θε-
τικά στην αζωτούχο λίπανση. Η αντίδραση 
της καλλιέργειας στην καλιούχο λίπανση 
εξαρτάται από τις εδαφοκλιματικές συν-



  ΛΙΠΑΝΣΗ | 23

θήκες και το ιστορικό λίπανσης, οπότε 
κάποιες φορές είναι μικρή ή ανύπαρκτη, 
αλλά και αρκετά συχνά είναι θετική. Η 
εφαρμογή Ρ ενδείκνυται μόνο εφόσον 
υποδείξει προβλήματα θρέψης για το συ-
γκεκριμένο στοιχείο η φυλλοδιαγνωστική.

Υπό ξερικές συνθήκες, η λίπανση 
εφαρμόζεται συνήθως κατά το χρονικό 
διάστημα Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, πριν 
τη περίοδο των βροχοπτώσεων, ενώ σε 
αρδευόμενες καλλιέργειες, η εφαρμο-
γή της γίνεται προς τα τέλη του χειμώνα 
(Φεβρουάριο). Συνιστάται η επιφανειακή 
αζωτούχος λίπανση σε δύο δόσεις του-
λάχιστον και τα καταλληλότερα βλαστικά 
στάδια για αυτό, είναι πριν την έκπτυξη 
των οφθαλμών και την άνθιση (BBCH 50) 
και μετά τη καρπόδεση (BBCH 71 – 85). 
Η εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθείται 
από άρδευση ή βροχή, για περιορισμό 
των απωλειών. Στο σημείο αυτό πρέπει 
να αναφερθεί ότι, όταν η εδαφική υγρα-
σία δεν αποτελεί περιοριστικό παράγο-
ντα, η αντίδραση των δένδρων στη χο-
ρήγηση Ν είναι ιδιαίτερα εμφανής. Στα 
κρίσιμα στάδια, είναι δυνατή συμπληρω-
ματική αζωτούχος λίπανση με διαφυλλικό 
ψεκασμό, για υποβοήθηση της απορρό-
φησης ιχνοστοιχείων από τα φύλλα. Ιδιαί-

τερα αποτελεσματική είναι η διαφυλλική 
λίπανση σε ξηρικές καλλιέργειες, που η 
απορρόφηση Ν από τις ρίζες είναι περι-
ορισμένη. Η ποσότητα του χορηγούμε-
νου Ν εξαρτάται άμεσα από την ένταση 
του κλαδέματος, δηλαδή μετά από αυ-
στηρό κλάδεμα εφαρμόζεται μικρότερη 
ποσότητα Ν, εν συγκρίσει με το ελαφρύ 
κλάδεμα. Η έλλειψη Ν διαπιστώνεται και 
μακροσκοπικά, από το μήκος της ετήσιας 
βλάστησης. Η αζωτούχος λίπανση για την 
ενδυνάμωση της νέας βλάστησης αποτε-
λεί αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης 
της παρενιαυτοφορίας. Στα τέλη καλοκαι-
ριού – αρχές Σεπτεμβρίου (BBCH 80 – 85), 
κατά τη διάρκεια δηλαδή της ελαιογένε-
σης, το Κ θα πρέπει να βρίσκεται στα επι-
θυμητά επίπεδα, γεγονός το οποίο μπο-
ρεί να επιτευχθεί με τη βασική λίπανση, 
αλλά και με υδρολίπανση το καλοκαίρι. Η 
έλλειψη Β προκαλεί το φαινόμενο «σκού-
πα της μάγισσας», δηλαδή την εμφάνιση 
πολλών, πυκνών και μικρών κλαδιών που 
δεν καρποφορούν στην ετήσια βλάστηση. 
Στην Ελλάδα, συχνά παρατηρείται «κρυ-
φή πείνα» για Β, η οποία προκαλεί μει-
ωμένη ανθοφορία και καρπόδεση. Το Β 
μπορεί να εφαρμοστεί και με διαφυλλικό 
ψεκασμό πριν την άνθιση, αλλά δεν θερα-
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πεύει τροφοπενιακές καταστάσεις, παρά 
μόνο αυξάνει την ετήσια καρπόδεση.

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι, η 
βελτίωση του εδάφους σε οργανική ου-
σία μπορεί να επιτευχθεί με προσθήκη 
κοπριάς (γνωστής προελεύσεως) ή κό-
μποστ, καθώς και με χλωρή λίπανση. Σχε-
τικά με τη χλωρή λίπανση, το φθινόπωρο 
(Οκτώβριο) πραγματοποιούνται σπορές 
ψυχανθών, συνήθως βίκου για αργιλώδη 
εδάφη, λούπινου για αμμώδη, κουκιών 
για ασβεστώδη ή μείγμα βίκου με κριθά-
ρι, αγρωστωδών, σταυρανθών και μειγ-
μάτων διαφόρων αυτοφυών φυτών με-
ταξύ των γραμμών των δένδρων. Η χλωρή 
λίπανση κόβεται, ψιλοχωματίζεται με κα-
ταστροφέα ή ενσωματώνεται με φρεζάρι-
σμα με υψηλή ταχύτητα και πολύ ψηλά 
τη φρέζα για τη μείωση όσο το δυνατόν 
της καταστροφής των επιφανειακών ρι-
ζών. Η κοπή της γίνεται με την εμφάνιση 
των πρώτων άνθεων των ελαιόδεντρων, 
καθώς για την αφομοίωση της χλωρής λί-
πανσης θα πρέπει οι μικροοργανισμοί να 
αρχίσουν να «δουλεύουν» στο έδαφος. 
Σε περιπτώσεις αρδευόμενων ελαιώνων 
ή σε περιοχές με αρκετές βροχοπτώσεις 
συνιστάται ανεπιφύλακτα. Οσον αφορά 
τη κοπριά, συνιστάται η εναλλαγή της με 

χλωρή λίπανση ανά έτος, διότι έχει υπο-
λειμματική δράση. Το φθινόπωρο θεωρεί-
ται ως η κατάλληλη εποχή για λίπανση με 
κοπριά, ώστε να αξιοποιηθούν με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο οι χειμερινές βρο-
χοπτώσεις, να διαλυθεί και να αφομοι-
ωθεί από τα δένδρα. Επισημαίνεται ότι, 
η κοπριά πρέπει να εφαρμόζεται πάντα 
χωνεμένη και στην κατάλληλη ποσότητα, 
διότι σε αντίθετη περίπτωση αυξάνεται 
ο κίνδυνος αποστράγγισης νιτρικών και 
εκπομπής αερίων από το έδαφος. Τέλος, 
όσον αφορά το κόμποστ εν συγκρίσει με 
τη κοπριά, είναι οργανικό λίπασμα τα-
χείας αποδέσμευσης. Για τη παραγωγή 
του είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί οτι-
δήποτε είναι διαθέσιμο σε κάθε περιο-
χή, όπως ελαιόφυλλα και ελαιοπυρήνες, 
υπολείμματα κλαδέματος, στέμφυλα από 
οινοποιεία, υπολείμματα εκκοκκιστηρίων 
βάμβακος, ζωικά άλευρα, κ.α. Στον πίνα-
κα που ακολουθεί (Πίνακας 2) παρουσιά-
ζονται οι απαιτήσεις θρεπτικών στοιχείων 
ελαιοκαλλιέργειας ανά στάδιο ανάπτυ-
ξης.
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Πίνακας 2: αΠαίτηςείς ΘρεΠτίκΩν ςτΟίχείΩν ελαίΟκαλλίεργείας ανα ςταδίΟ αναΠτυξης 
(Πηγη: www.farmacon.gr).

ςταδίΟ αναΠτυξης χρΟνίκΟ 
δίαςτημα

ΘρεΠτίκα 
ςτΟίχεία ςτΟχΟς

διαφοροποίηση των οφθαλμών 
σε ανθοφόρους & φυλλοφόρους, 

επανέναρξη βλαστικής ανάπτυξης & 
σχηματισμός ανθέων.

μάρτιος - 
απρίλιος

ν, ρ, Β, cu, mo, 
ca, mg, S

ίκανοποιητική ανάπτυξη μεριστωμάτων 
& βλαστών. διαφοροποίηση ανθοφόρων 
οφθαλμών. καλός σχηματισμός ωοθηκών 

ανθέων & γύρης.

ανθοφορία, καρπόδεση, συνέχιση 
βλαστικής ανάπτυξης & 1η ανάπτυξη 

καρπιδίου.
μάιος P, K, ca, B, n, 

mg, Zn, S
καλή ανθοφορία. γονιμοποίηση & 

κυτταροδιαίρεση. ανάπτυξη καρπιδίου.

Έντονη αύξηση καρπού & πυρήνα. ίούνιος K, P, n, mg, S, ca, 
Zn, fe, mn, cu

Φύλλωμα με πλούσια χλωροφύλλη που 
οδηγεί σε καλή φωτοσύνθεση. Έντονη 

ανάπτυξη καρπού & πυρήνα, χωρίς 
ευαισθησία σε καταπόνηση, καρπόπτωση & 

καλή ανάπτυξη οφθαλμών.

ανάπτυξη σάρκας & ελαιοποίηση 
καρπού.

μέσα αυγούστου - 
ςεπτέμβριος κ, ν καλό μέγεθος, βάρος & ποιότητα καρπού, με 

καλή ελαιοπεριεκτικότητα.

μετασυλλεκτικά Οκτώβριος - 
νοέμβριος K, P, n, Zn, B

αποθησαύριση για αντοχή στα κρύα του 
χειμώνα & καλή επανέναρξη βλάστησης & 

άνθισης.
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3.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ:

Η λίπανση δεν πραγματοποιείται σε 
όλους τους ελαιώνες βάσει του ίδιου 
σχήματος ή προτύπου. Η λίπανση και ο 
τρόπος εφαρμογής της επηρεάζονται από 
διάφορους παράγοντες όπως η εδαφική 
υγρασία και η άρδευση, η χημική και η 
μηχανική σύσταση του εδάφους, οι κλι-
ματικές συνθήκες, η ποικιλία, η ηλικία και 
η παραγωγικότητα των δένδρων, καθώς 
και η πυκνότητα φύτευσης.

Εγκατάσταση Ελαιώνα:

Προτείνεται η χορήγηση Ρ με ενσωμά-
τωση στο έδαφος, πριν τη φύτευση των 
δένδρων, για τη διασφάλιση της διαθεσι-
μότητας του δυσκίνητου αυτού στοιχείου 
στο έδαφος προς τις αναπτυσσόμενες ρί-
ζες για τα επόμενα έτη. Συνιστάται η χο-
ρήγηση του σε συνδυασμό με χωνεμένη 
και απολυμασμένη κοπριά. Για διόρθωση 
τυχόν έλλειψης και εξασφάλισης της άμε-
σης διαθεσιμότητας για καλή πρώτη ανά-
πτυξη των ριζών, μπορεί βάσει εδαφικής 
ανάλυσης να γίνει ενσωμάτωση μαζί με 
το Ρ, καλίου, μαγνησίου και ασβεστίου ή 
διαδοχικά.

Παραγωγικός Ελαιώνας:

Σε περιπτώσεις παραγωγικών ελαιώνων 
προτείνεται η εφαρμογή λιπασμάτων 
στο έδαφος αργά το φθινόπωρο και το 
χειμώνα, την άνοιξη και το καλοκαίρι οι 
διαφυλλικοί ψεκασμοί, ενώ η υδρολίπαν-
ση το καλοκαίρι. Ενδείκνυται η εφαρμογή 
λιπασμάτων σε ένα δακτύλιο γύρω από 
το δένδρο, ανάλογο του ανοίγματος της 
κόμης. Στην περίπτωση κατά την οποία, 
η καταπολέμηση των ζιζανίων πραγματο-
ποιείται με άρωση ή φρεζάρισμα, μπορεί 
ταυτοχρόνως να γίνει και η ενσωμάτωση 
των λιπασμάτων. Για τον καθορισμό του 
ύψους της αζωτούχου λίπανσης σε μη αρ-
δευόμενους ελαιώνες, βασικό ρόλο παί-
ζουν η ετήσια βροχόπτωση και η διαθέσι-
μη υγρασία εδάφους. Ετσι:

• η χορήγηση Ν πρέπει να γίνεται συ-
γκρατημένα σε περιοχές μέσης ετή-
σιας βροχόπτωσης κάτω των 400 mm 
– προτείνεται η χορήγηση 100 gr N/
δένδρο/100 mm βροχόπτωσης ή 1 kg 
N/στρ./100 mm βροχόπτωσης,

• η χορηγούμενη ποσότητα Ν μπορεί να 
αυξηθεί αναλογικά έως 1500 gr N/δέν-
δρο, σε περιοχές μέσης ετήσιας βρο-
χόπτωσης 400 – 700 mm,
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• η χορήγηση Ν είναι ανάλογη με τη γο-
νιμότητα του εδάφους και έως 1500 gr 
N/δένδρο, σε περιπτώσεις αρδευόμε-
νων ελαιώνων ή περιοχών με ετήσια 
βροχόπτωση άνω των 700 mm.

Οι απαραίτητες διορθώσεις στην εφαρ-
μοζόμενη αζωτούχο λίπανση πραγματο-
ποιούνται με παρακολούθηση της απο-
τελεσματικότητάς της. Συγκεκριμένα, η 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότη-
τάς της μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
τους εξής δύο τρόπους:

• Παρακολούθηση του μήκους της ετή-
σιας βλάστησης, το οποίο πρέπει να 
είναι επαρκές και του χρώματος των 
φύλλων, που πρέπει να είναι βαθύ. 
Εάν το μήκος της ετήσιας βλάστησης 
δεν είναι ικανοποιητικό (25 – 50 cm) 
και δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι (π.χ. 
ασθένειες), η ποσότητα του Ν θα πρέ-
πει να αυξηθεί. Αντιθέτως, εάν το μή-
κος της είναι υπερβολικό, τότε θα πρέ-
πει η ποσότητα Ν να μειωθεί.

• Με φυλλοδιαγνωστική. Προσαρμογή 
της αζωτούχου λίπανσης, ώστε η περι-
εκτικότητα των φύλλων σε Ν να είναι 
εντός των ορίων 1,6 – 1,8%, κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα.

Οι ανάγκες ενός ελαιόδεντρου έως και το 
Μάρτιο, καλύπτονται σχεδόν ολοκληρω-
τικά από τα θρεπτικά στοιχεία που είναι 
αποθηκευμένα στα βλαστικά του μέρη 
(ρίζες, φύλλα, κλαδιά και κορμό), καθώς 
οι ρίζες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Την άνοι-
ξη, με την έναρξη της βλάστησης, οι ρίζες 
λειτουργούν απορροφώντας από το έδα-
φος ανόργανα στοιχεία. Από το Μάρτιο 
και έπειτα, η συμμετοχή της απορρόφη-
σης ανόργανων από το έδαφος στην κά-
λυψη των θρεπτικών αναγκών της ελιάς 
αυξάνεται έως τις αρχές του καλοκαιριού, 
ενώ στη συνέχεια η κάλυψη τους γίνεται 
ολοκληρωτικά με απορρόφηση στοιχείων 
από το έδαφος. Κατά συνέπεια, ενδείκνυ-
ται σε ξηρικούς ελαιώνες με λίγες βρο-
χοπτώσεις, η εφαρμογή με ενσωμάτωση 
των λιπαντικών στοιχείων (αμμωνιακό 
άζωτο, κάλιο, φωσφόρος) κατά το χρονι-
κό διάστημα Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, 
ώστε να είναι διαθέσιμα κατά τη περίοδο 
Μαρτίου – Απριλίου. Η συγκεκριμένη λί-
πανση μπορεί να εφαρμοστεί κατά το χρο-
νικό διάστημα τέλη Φεβρουαρίου – αρχές 
Μαρτίου, σε περιοχές με σημαντικές βρο-
χοπτώσεις κατά τη περίοδο Φεβρουαρίου 
– Μαρτίου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
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οι απώλειες λόγω έκπλυσης. Σε αρδευό-
μενους ελαιώνες, η αζωτούχος λίπανση 
πρέπει να εφαρμόζεται εν μέρει τον Απρί-
λιο και εν μέρει με θερινές αρδεύσεις, 
ενώ η λίπανση Κ και Ρ μπορεί να διενερ-
γηθεί το χειμώνα. Απαραίτητη εισροή 
θεωρείται κατά τη χρονική περίοδο τέλη 
Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου η επι-
φανειακή λίπανση με 2 μονάδες Ν και το 
10% των αναγκών Κ, για τη βελτιστοποί-
ηση της ανάπτυξης και της ελαιοποίησης 
του καρπού. Επειδή η ελιά είναι ιδιαίτερα 
απαιτητική σε Ν, προτείνεται διαφυλλι-
κή εφαρμογή Ν μετασυλλεκτικά, η οποία 
αποσκοπεί στην αποθησαύριση Ν για το 
φυτό για την επόμενη βλαστική περίοδο 
και συμβάλλει στο μετριασμό της παρε-
νιαυτοφορίας. Μπορεί επικουρικά να χο-
ρηγηθεί διαφυλλικά άζωτο (π.χ. σε μορφή 
ουρίας 1 – 2 % ή σε άλλη μορφή) κατά 
τη διαμόρφωση των άνθεων που χρονι-
κά προσδιορίζεται Μάρτιο – Απρίλιο και 
αποσκοπεί σε καλοσχηματισμένα άνθη, 
όταν σταματήσει η βλαστική ανάπτυξη 
και μετασυλλεκτικά για αποθησαύριση σε 
συνδυασμό με B, Zn, K και P. Η διαφυλλική 
χορήγηση αμινοξέων προανθικά και μετά 
τη καρπόδεση διευκολύνει την ταυτόχρο-
νη διαφυλλική απορρόφηση και άλλων 

θρεπτικών στοιχείων (π.χ. B, Zn) και συμ-
βάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας για 
το δένδρο.

Η ελιά απαιτεί τακτική καλιούχο λίπαν-
ση για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων 
και καλής ποιότητας καρπού, ιδίως σε 
ελαιώνες στους οποίους δεν έγινε εφαρ-
μογή Κ για αρκετά έτη και μάλιστα μετά 
από έτος υψηλής παραγωγής. Στο σημείο 
αυτό να αναφερθεί ότι, στην Ελλάδα είναι 
συνηθισμένη η τροφοπενία Κ. Γενικότερα 
πρέπει να επισημανθεί ότι, το ύψος της 
καλιούχου λίπανσης από εδάφους σχε-
τίζεται άμεσα και καθορίζεται και από 
το αντίστοιχο της αζωτούχου. Νωρίς το 
καλοκαίρι, επικουρική διαφυλλική εφαρ-
μογή σκευασμάτων που περιέχουν Κ, Ca, 
αμινοξέα και πολυσακχαρίτες με οσμω-
ρυθμιστική δράση επιτρέπει στο δένδρο 
να ανταπεξέλθει καλύτερα στη καταπό-
νηση (stress), εξαιτίας των πολύ υψηλών 
θερμοκρασιών κατά του μήνες Ιουλίου – 
Αυγούστου. Επανάληψη της εφαρμογής 
νωρίς το φθινόπωρο οδηγεί σε αύξηση 
της ελαιοπεριεκτικότητας των καρπών και 
τη ποιότητα του ελαιόλαδου. Προτείνεται 
η εφαρμογή φωσφοροκαλιούχων λιπάν-
σεων αμέσως μετά τη συγκομιδή με εν-
σωμάτωση, για την αύξηση της αντοχής 
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στον παγετό των ελαιοδένδρων.

Γενικά, για ελαιώνες σε μέσα εδάφη θα 
μπορούσε να προταθεί η εξής λίπανση:

• Σε ελαιώνες που δέχονται έως και 
400 mm ετήσιας βροχόπτωσης, εν-
δείκνυται η εφαρμογή 1,2 – 1,5 kg N/
στρ./100 mm βροχόπτωσης. Σε αρ-
δευόμενους ελαιώνες ή σε ελαιώνες 
που δέχονται έως και 700 mm ετήσιας 
βροχόπτωσης, συνιστώνται 1,5 – 1,8 
kg Ν/100 mm νερού/στρ.

• Σε μέσης γονιμότητας εδάφη, οι απαι-
τήσεις των ελαιόδενδρων σε Ρ ικανο-

ποιούνται με δόση ίση περίπου με το 
1/3 της χορηγούμενης δόσης Ν. Επι-
σημαίνεται ότι, θεωρείται σημαντική 
η χορήγηση μέρους των μονάδων Ρ 
αργά το φθινόπωρο, ώστε να κατέβει 
με τη βροχόπτωση προς το ριζόστρω-
μα.

• Ενδείκνυται η εφαρμογή 1 – 3 kg K/
δένδρο ετησίως σε γόνιμα εδάφη και 
2 – 5 kg K/δένδρο σε εδάφη φτωχά σε 
κάλιο. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει 
εφαρμογή ανά τριετία τουλάχιστον 
ποσότητας Κ, διπλάσιας περίπου της 
ετήσιας δόσης Ν. 

Πίνακας 3: ενδείκτίκη αζΩτΟυχΟς λίΠανςη νεαρΩν δενδρΩν ςε εδαΦη μεςης γΟνίμΟτητας (Πηγη: www.farmacon.gr).

ηλικία δένδρων
ξηρική καλλιέργεια αρδευόμενη καλλιέργεια

Βασική λίπανση 21% ν (gr/
δένδρο)

Βασική λίπανση 21% ν (gr/
δένδρο)

επιφανειακές λιπάνσεις 34% (gr/
δένδρο)

2 200 100 150

3 400 200 300

4 750 300 600

5 1000 500 1000

6 1500 750 1500
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Οι συνήθεις ετήσιες εισροές θρεπτικών 
στοιχείων για συντήρηση παραγωγικών 
ελαιόδεντρων σε παραδοσιακούς ελαι-
ώνες με μέσα εδάφη, εξαρτώνται από 
διάφορες παραμέτρους, όπως τα απο-
τελέσματα της εδαφικής ανάλυσης, την 

παραγωγή της προηγούμενης χρονιάς και 
το ύψος των ετήσιων βροχοπτώσεων. Πα-
ράλληλα, θα πρέπει να λαμβάνεται μέρι-
μνα για τον εφοδιασμό με Ca και Mg, στην 
ποσότητα που απαιτείται.

Πίνακας 4: ςυνηΘείς ετηςίες είςρΟες ΘρεΠτίκΩν ςτΟίχείΩν γία ςυντηρηςη, ανα ΠαραγΩγίκΟ ελαίΟδεντρΟ μεςης ΠαραγΩγης 
50 Kg, ςε ΠαραδΟςίακΟυς αρδευΟμενΟυς ελαίΩνες ςε μεςα εδαΦη (Πηγη: www.farmacon.gr).

ΘρεΠτίκα ςτΟίχεία ετηςίες είςρΟες ΘρεΠτίκΩν ςτΟίχείΩν (Kg/δενδρΟ)

κ2Ο 0,8 - 2,0

ν 0,5 - 1,5

ρ2Ο5 0,2 - 0,5

Β 0,020 - 0,075 (20 gr, ςυνηΘΩς εΩς 40 gr)

Θετική θεωρείται η επίδραση της προ-
σθήκης 1 – 2 ton/στρ. ή περίπου 50 kg/
δένδρο χωνεμένης κοπριάς ή άλλης μορ-
φής οργανική ουσία, ανά 2 – 3 έτη νωρίς 
το χειμώνα, όπως και εφαρμογή χουμι-
κών εκχυλισμάτων, τα οποία διευκολύ-
νουν την απορρόφηση τόσο του Ρ, όσο 
και των ιχνοστοιχείων. Σε περιπτώσεις 
περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψη-
λές βροχοπτώσεις, ενδείκνυται η συγκαλ-
λιέργεια ψυχανθών, ώστε να επιτευχθεί 

χλωρά λίπανση με την ενσωμάτωσή τους 
στο έδαφος. Το είδος του ψυχανθούς που 
θα καλλιεργηθεί εξαρτάται από τον τύπο 
του εδάφους, δηλαδή σε ασβεστώδη εδά-
φη προτείνεται η καλλιέργεια κουκιών, σε 
αμμώδη η καλλιέργεια λούπινου και σε 
αργιλώδη, βίκου. Η σπορά πραγματοποι-
είται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, 
ταυτοχρόνως με τη χορήγηση επιφανει-
ακής φωσφορο – καλιούχου λίπανσης. Η 
ενσωμάτωσή τους στο έδαφος διενεργεί-
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ται πριν το τέλος των βροχοπτώσεων, με 
παράλληλη εφαρμογή 2 – 3 kg N/στρ. σε 
νιτρική μορφή. Με αυτό τον τρόπο αντι-
σταθμίζεται η κατανάλωση Ν από την αυ-
ξημένη δραστηριότητα των μικροοργανι-
σμών του εδάφους, που θα προκληθεί με 
την ενσωμάτωση.

Εν κατακλείδι, για τη δημιουργία ενός 
ορθού προγράμματος λίπανσης του ελαι-
ώνα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τρεις βασικοί παράγοντες, οι οποίοι εί-
ναι το ιστορικό του ελαιώνα, οι τοπικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς και 
το ύψος της παραγωγής. Μπορεί να κα-
ταρτιστούν προγράμματα λίπανσης σε 
τοπικό επίπεδο, τα οποία σε συνδυασμό 
με τους εδαφολογικούς χάρτες να δίνουν 
πληροφορίες για τις λιπαντικές ανάγκες. 
Συνιστάται η πραγματοποίηση εδαφικών 
αναλύσεων και φυλλοδιαγνωστικής ανά 3 
έτη. Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας 
και της δυνατότητας σύγκρισης των απο-
τελεσμάτων. Πρέπει να αναγράφονται σε 
κάθε ανάλυση και οι μέθοδοι που χρησι-
μοποιήθηκαν.

3.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ:

Στην Ελλάδα, συνήθως στην ελιά παρα-
τηρείται περίσσεια – τοξικότητα αζώτου, 

βορίου και χλωρίου. Η τοξικότητα αζώ-
του εμφανίζεται κατόπιν υπερβολικής 
χορήγησης του στοιχείου, κυρίως υπό 
συνθήκες ξηρασίας και εκδηλώνεται με 
βλαστούς μεγαλύτερου μήκους από το 
κανονικό και φύλλα με σκούρο πράσινο 
χρώμα. Οσον αφορά το βόριο, τα όρια 
μεταξύ επάρκειας και τοξικότητας είναι 
στενά και με μια μικρή περίσσεια του 
στοιχείου, είναι δυνατή η πρόκληση τοξι-
κότητας. Γεγονός το οποίο μπορεί να συμ-
βεί ιδίως εξαιτίας χαμηλού pH ή κατόπιν 
υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων και ζι-
ζανιοκτόνων που περιέχουν το στοιχείο. Η 
τοξικότητα του Β αρχικά εκδηλώνεται με 
χλώρωση της περιφέρειας και της άκρης 
των παλαιότερων φύλλων. Επειτα, αυτές 
οι χλωρώσεις μετατρέπονται σε νεκρώ-
σεις, που σταδιακά εκτείνονται σε όλη την 
επιφάνεια του φύλλου και τέλος, παρατη-
ρείται πρόωρη φυλλόπτωση. Οσον αφο-
ρά τη τοξικότητα χλωρίου, αυτή εμφανί-
ζεται κατόπιν συσσώρευσης χλωριούχων 
αλάτων και εκδηλώνεται με χλώρωση της 
κορυφής των φύλλων, που εκτείνεται σε 
όλη σχεδόν την επιφάνεια. Στη συνέχεια, 
το χρώμα των φύλλων αλλάζει και γίνεται 
καφέ προς την άκρη τους και καφέ – κί-
τρινο προς τη μέση. Για την αντιμετώπιση 
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κάθε είδους τοξικότητας απαιτείται παρα-
τήρηση από τον παραγωγό και αναλύσεις 
φύλλων και εδάφους. Από την άλλη πλευ-
ρά, οι τροφοπενίες που συχνά παρατη-
ρούνται στους Ελληνικούς ελαιώνες είναι 
των θρεπτικών στοιχείων N, Ca, B, K, Mn, 
Mg, Fe, Cu και Zn. Στον Πίνακα 5 που ακο-

λουθεί, δίνονται εν συντομία οι απαραί-
τητες πληροφορίες για τις συνηθέστερες 
τροφοπενίες που παρατηρούνται στους 
Ελληνικούς ελαιώνες, τα συμπτώματα 
και οι τρόποι αποφυγής – αντιμετώπισής 
τους.

Πίνακας 5: Οί ςυνηΘεςτερες τρΟΦΟΠενίες ΠΟυ ΠαρατηρΟυνταί ςτΟυς ελληνίκΟυς ελαίΩνες, τα ςυμΠτΩματα καί Οί τρΟΠΟί 
αΠΟΦυγης – αντίμετΩΠίςης τΟυς (Πηγη: www.farmacon.gr).

ςτοιχείο αίτιο - ςυνθήκες εμφάνισης ςυμπτώματα αποφυγή - αντιμετώπιση

Άζωτο (ν)

αβαθές έδαφος, που δεν μπορεί 
να εφοδιάσει τα δένδρα με 

αρκετό νερό, ακόμη & εάν το ν 
είναι επαρκές.

αρχικά, μειωμένη βλάστηση & 
μικροφυλλία. ανοιχτό πράσινο - 

κιτρινοπράσινο χρώμα φύλλων & 
πρόωρη πτώση αυτών. ςε προχωρημένη 
τροφοπενία, φτωχή καρποφορία & άρα 

μειωμένη παραγωγή.

χορήγηση ν υπό μορφή κοπριάς 
ή αζωτούχου λιπάσματος.

ασβέστιο (ca)

ανεπαρκής ρυθμός 
απορρόφησης του ca για 
τη κάλυψη των αναγκών 
των δένδρων. χαμηλό pH 

υποστρώματος & αυξημένα 
επίπεδα mg, na ή άλλων 

κατιόντων.

έντονη χλώρωση της κορυφής των 
παλαιότερων φύλλων & έπειτα λεύκανση 

των νεκρώσεων στις χλωρωτικές περιοχές. 
Προχωρημένο στάδιο: ροπαλόμορφη 

εμφάνιση ελάσματος & καρποί με 
κυματοειδή επιφάνεια.

Προσθήκη λιπάσματος ca 
στο έδαφος το χειμώνα & 

ενσωμάτωση ή ασβέστωση του 
εδάφους με 200 - 1000 kg 

κονιορτοποιημένου ασβεστόλιθου 
ή άλλου ασβεστούχου υλικού 

(σβησμένη άσβεστος, δολομίτης) 
νωρίς το φθινόπωρο & 

ενσωμάτωση. Ψεκασμοί με 
διαφυλλικά σκευάσματα ca την 

άνοιξη από το τέλος άνθησης έως 
& τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του 

καρπιδίου.



  ΛΙΠΑΝΣΗ | 33

Βόριο (Β)

ελαφράς μηχανικής 
σύστασης εδάφη, ιδίως όταν 

χαρακτηρίζονται από σημαντική 
έλλειψη οργανικής ουσίας & 
υψηλό pH, όπου η έκπλυση 

είναι εύκολη. ανταγωνισμός με 
άλλα θρεπτικά στοιχεία.

αρχικά, εμφανίζεται ασημένια απόχρωση 
στα φύλλα που βρίσκονται στις κορυφές 
των νέων βλαστών & έπειτα, χλώρωση 

στο ακραίο τμήμα τους. κατόπιν, τα 
συμπτώματα εμφανίζονται στα κατώτερα 

φύλλα των βλαστών. Προχωρημένο 
στάδιο: μικροφυλλία, διαπλάτυνση 

φύλλων, έντονη & πρόωρη φυλλόπτωση, 
καθυστέρηση έκπτυξης νέας βλάστησης, 
μειωμένη διαφοροποίηση οφθαλμών σε 

ανθοφόρους, νέκρωση ακραίου οφθαλμού 
& παραμόρφωση καρπών. Ύπαρξη ξηρών 
κλαδίσκων σε όλη τη κόμη & σκούρες καφέ 
επιμήκεις περιοχές στους κλάδους. μείωση 
ανθοφορίας & καρπόδεσης. κακή ανάπτυξη 

ριζών & καρπόπτωση το καλοκαίρι. 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
συνιστάται προσθήκη λιπάσματος 
Β στο έδαφος & ενσωμάτωση, ή/& 
2 - 3 διαφυλλικοί ψεκασμοί πριν 

την άνθιση, στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης του καρπιδίου & για 
αποθησαύριση το φθινόπωρο.

κάλιο (κ)

ανεπάρκεια σε αμμώδη 
εδάφη, σε εδάφη με χαμηλή 

υγρασία, χαμηλό pH ή υψηλή 
αλατότητα, καθώς & εδάφη 
με υπερβολικά συμπαγή & 

με υψηλή περιεκτικότητα σε 
οργανική ουσία. ανταγωνισμός 
με άλλα θρεπτικά στοιχεία (π.χ. 
αμμωνιακό άζωτο, mg, ca, B).

εμφάνιση χλώρωσης στα φύλλα, χωρίς 
σαφές όριο μεταξύ πράσινου & χλωρωτικού 

τμήματος. Βαθμιαία επέκτασή της σχεδόν 
σε όλη την επιφάνεια των φύλλων, τα 

οποία λαμβάνουν ορειχάλκινη απόχρωση. 
ξήρανση της κορυφής των φύλλων της 

βάσης βλαστών της νέας βλάστησης. 
Προχωρημένο στάδιο: φύλλα μικρότερα 
του κανονικού που πέφτουν πρόωρα, 

καχεκτική βλάστηση, ξηροί κλάδοι, μικροί 
καρποί & μειωμένη παραγωγή. μειωμένη 

ανθεκτικότητα σε αντίξοες συνθήκες & 
ελαιοπεριεκτικότητα, καθώς και κακή 

ποιότητα λαδιού. 

εφαρμογή καλιούχου λιπάσματος.
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μαγγάνιο (mn)

υψηλό pH εδάφους, υψηλή 
περιεκτικότητα σε οργανική 
ουσία, fe ή cl & αυξημένη 

υγρασία.

εμφάνιση χλώρωσης των κορυφαίων 
ανώριμων φύλλων & κακή ανάπτυξη 
ανθοφόρων οφθαλμών, κιτρίνισμα 

& πτώση τους. Προχωρημένο στάδιο: 
κιτρίνισμα νεαρών φύλλων & εμφάνιση 
νεκρωτικών στιγμάτων στα μεσονεύρια 

διαστήματα.

1 - 2 διαφυλλικοί ψεκασμοί το 
μάιο, μετά την άνθιση.

μαγνήσιο (mg)

ςε εδάφη ελαφράς μηχανικής 
σύστασης ή όξινα. Περιορισμένη 
χρήση κοπριάς. ανταγωνισμός 
από υπερβολικές ποσότητες κ ή 
mn & η χαμηλή θερμοκρασία.

εμφάνιση χλώρωσης στα κατώτερα φύλλα 
των βλαστών & σταδιακή επέκταση της & 
στα νεαρά φύλλα. η χλώρωση εξελίσσεται 

σε κιτρίνισμα, το οποίο ξεκινά από τη 
κορυφή των φύλλων ή εκατέρωθεν του 
ελάσματος & επεκτείνεται σταδιακά σε 

ολόκληρη σχεδόν την επιφάνεια. Πρόωρη 
πτώση φύλλων & φτωχή βλάστηση.

Προσθήκη λιπάσματος mg 
στο έδαφος το χειμώνα & 

ενσωμάτωσή του ή/& 2 - 3 
διαφυλλικοί ψεκασμοί το μάιο.

ςίδηρος (fe)

εμφάνιση σε αλκαλικά εδάφη, 
με υψηλά επίπεδα ανθρακικού 

ασβεστίου & υπερβολική 
υγρασία. ςυχνή λίπανση με 

σκευάσματα φωσφόρου. υψηλή 
συγκέντρωση ορισμένων 

στοιχείων (mn, Zn, cu) σε όξινα 
εδάφη. μικρή περιεκτικότητα 

του εδάφους σε οργανική ουσία 
& οι πολύ υψηλές - χαμηλές 

θερμοκρασίες.

απαλό κιτρίνισμα των κορυφαίων 
ανώριμων φύλλων, με τα νεύρα τους πιο 

πράσινα.
εφαρμογή λιπασμάτων fe.
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Φωσφόρος (P)

Έδαφος: πολύ υψηλές - 
χαμηλές τιμές pH, υπερβολική 
υγρασία, μικρή περιεκτικότητα 

σε οργανική ουσία & ανεπαρκής 
αερισμός. χαμηλή θερμοκρασία 

& υψηλά επίπεδα Zn.

αρχικά, χλώρωση στα παλαιότερα φύλλα 
με ασαφή όρια. η χλώρωση ξεκινά 

περιφερειακά από τη κορυφή των φύλλων, 
προχωρά προς τη βάση & εκτείνεται κατά 
μήκος των δύο πλευρών του ελάσματος. 

Έπειτα, εμφάνιση νεκρώσεων στα 
χλωρωτικά φύλλα & πρόωρη πτώση τους. 

μικροί & λεπτοί ετήσιοι βλαστοί.

εφαρμογή φωσφορικών 
λιπασμάτων.

χαλκός (cu)

εμφάνιση σε πολύ αργιλώδη ή 
αλατούχα εδάφη, σε εδάφη με 
αυξημένη υγρασία & υψηλά 
επίπεδα ν, ρ & οργανικής 

ουσίας.

καχεκτική βλαστική ανάπτυξη, 
παραμόρφωση των φύλλων που έχουν 
πάρει ανοιχτό λευκοκίτρινο χρώμα & 

εμφάνιση ροζέτας.

χρήση αλάτων χαλκού.

Ψευδάργυρος (Zn)

Άμεση σχέση με το μητρικό 
πέτρωμα. επηρεάζεται από 
το pH, τη προσρόφηση στις 

επιφάνειες της αργίλου, 
την οργανική ουσία, τις 

αλληλεπιδράσεις με άλλα 
θρεπτικά στοιχεία (P, cu) & τις 

κλιματικές συνθήκες. 

μεσονεύρια χλώρωση στα φύλλα, 
που γίνονται ανοιχτόχρωμα, έντονη 

μικροφυλλία & βραχυγονάτιση.

Ψεκασμός με θειικό Zn το 
χειμώνα, 10 ημέρες πριν ή μετά 
το κλάδεμα, πριν την έκπτυξη 

των οφθαλμών & σε απόσταση 1 
μηνός από την εφαρμογή λαδιών 

ή 3 διαφυλλικοί ψεκασμοί με 
διαφυλλικά σκευάσματα χηλικού 
Zn την άνοιξη πριν ή αμέσως μετά 

την άνθιση, στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης του καρπιδίου & σε 
απόσταση 5 ημερών από τυχόν 
διαφυλλική εφαρμογή Β & το 

φθινόπωρο για αποθησαύριση. 

Ακολουθούν χαρακτηριστικές φωτογραφίες τροφοπενιών της ελιάς.
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Εικόνα 1: Συμπτώματα τροφοπενίας βορίου σε κλάδο ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr).
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Εικόνα 2: Συμπτώματα τροφοπενίας βορίου σε φύλλα ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr).
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Εικόνα 3: Σύμπτωμα τροφοπενίας σιδήρου σε φύλλα ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr).
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Εικόνα 4: Σύμπτωμα τροφοπενίας μαγνησίου σε φύλα ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr).
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Εικόνα 5: Τροφοπενία καλίου σε φύλλα ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr).
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4. ΆΡΔΕΥΣΗ:
Η άρδευση θεωρείται σημαντική για την 
ελιά, καθώς επιδρά θετικά στη κατάστα-
ση των δένδρων, συμβάλλει στην αύξηση 
της βλάστησης, στη καλύτερη ανθοφο-
ρία και στο υψηλότερο ποσοστό καρπό-
δεσης, στην αύξηση του μεγέθους του 
καρπού και στη ποιότητά του, καθώς και 
στην υψηλότερη παραγωγή ελαιόλαδου 
ανά δένδρο. Οι ελαιοποιήσιμες ποικιλί-
ες καλλιεργούνται ως ξηρικές, ενώ για τη 
καλλιέργεια επιτραπέζιων ποικιλιών, η 
άρδευση θεωρείται απαραίτητη. Τα ελαι-
όδεντρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν 
έλλειψη νερού κατά τα κρίσιμα στάδια, 
τα οποία είναι:

• από τη διαφοροποίηση των οφθαλ-
μών και την ανθοφορία μέχρι τη καρ-
πόδεση – χρονική περίοδος Μαρτίου 
– Μαΐου (BBCH 01 – 69),

• την περίοδο της ταχείας αύξησης του 
καρπού, περίπου 20 ημέρες μετά το 
δέσιμο του καρπού – χρονικό διάστη-
μα Ιουνίου (BBCH 75), και 

• την περίοδο που ακολουθεί της περι-
όδου σκλήρυνσης του πυρήνα κατά τη 

χρονική περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμ-
βρίου (BBCH 80 – 85).

Ο προσδιορισμός των αναγκών σε νερό 
του εκάστοτε ελαιώνα βασίζεται σε διά-
φορους παράγοντες όπως ο τύπος του 
εδάφους, τα κλιματικά δεδομένα και το 
ανάγλυφο της περιοχής, το μέγεθος των 
δένδρων, όπως επίσης και η εξάτμιση 
και η διαπνοή τους. Για τον όσο το δυ-
νατό αξιόπιστο προγραμματισμό της άρ-
δευσης, πρέπει να παρακολουθούνται 
οι μετεωρολογικές προβλέψεις και η κα-
θημερινή καταγραφή των βροχομετρι-
κών στοιχείων, εάν είναι δυνατή η χρήση 
βροχομέτρων. Η ποσότητα του εφαρμο-
ζόμενου νερού δεν θα πρέπει να ξεπερ-
νά τις πραγματικές ανάγκες των φυτών, 
για την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών 
υπερβολικής υγρασίας και ασφυξίας των 
ριζών, στις όποιες είναι ευαίσθητα τα 
ελαιόδεντρα. Η ποσότητα του εφαρμο-
ζόμενου νερού ανά άρδευση ποικίλει. Σε 
αμμώδη εδάφη ανέρχεται περίπου στα 
40 – 50 m3/στρ. και στα αργιλώδη στα 100 
– 120 m3/στρ. Μεγαλύτερες υγρασιακές 
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απαιτήσεις παρουσιάζουν τα δένδρα με 
μεγάλη καρποφορία, οι οποίες εάν δεν 
ικανοποιηθούν οδηγούν σε παρενιαυτο-
φορία. Το χρονικό διάστημα που η ελιά 
έχει ανάγκη το νερό είναι αρκετά μεγάλο 
(5 – 6 μήνες περίπου), διότι η συγκομιδή 
της διενεργείται αργά. Σε περιοχές με ετή-
σιο ύψος βροχόπτωσης στο τέλος του χει-
μώνα έως 500 mm, ενδείκνυται χειμερινή 
άρδευση. Σε ελαιώνες με επιτραπέζιες 
ποικιλίες απαιτούνται 300 – 400 m3/στρ./
έτος, για παραγωγή ελαιόλαδου 200 m3/
στρ. ετησίως επαρκούν, ενώ σε περιπτώ-
σεις υπέρπυκνων φυτεύσεων απαιτού-
νται >300 m3/στρ./έτος.

Ο καθορισμός του χρόνου άρδευσης 
μπορεί να καθοριστεί πρακτικά από την 
εξέταση των φύλλων κατά τις πρωινές 
ώρες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
εντοπίζονται τυχόν συμπτώματα μάραν-
σης των φύλλων με τη χρήση δένδρων – 
δεικτών, τα οποία είναι δένδρα που εμ-
φανίζουν τα συμπτώματα νωρίτερα από 
τα υπόλοιπα. Επιπλέον, για την ακριβή 
μέτρηση της εδαφικής υγρασίας μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τενσιόμετρα, αλλά 
η χρήση τους απαιτεί γνώση και εμπειρία 
για την ερμηνεία των ενδείξεων. Επιπρο-
σθέτως, μια νέα και αρκετά υποσχόμενη 

μέθοδος για την εφαρμογή άριστης αρ-
δευτικής αγωγής αποτελούν οι ημερήσι-
ες ακτινικές μεταβολές του κορμού. Σύμ-
φωνα με αυτή τη μέθοδο, μετά το πέρας 
της άρδευσης, είναι δυνατός ο έλεγχος με 
ειδικά τρυπάνια για τη διαπίστωση της 
επάρκειας νερού στο έδαφος. Η χρήση 
του τρυπανιού αν και εύκολη, παρουσι-
άζει κάποιες δυσκολίες εξαιτίας της ανο-
μοιογένειας του εδάφους.

Το pH του νερού που χρησιμοποιείται 
για άρδευση της ελιάς πρέπει να κυμαίνε-
ται μεταξύ 6 – 8, ενώ μπορεί να ανεχθεί 
νερό που περιέχει χλώριο έως 2000 ppm 
(Πίνακας 6). Η χρήση όμως τέτοιου νε-
ρού πραγματοποιείται μόνο όταν το έδα-
φος έχει αρκετό ασβέστιο και οι ετήσιες 
βροχοπτώσεις είναι >400 mm. Πρέπει να 
πραγματοποιείται περιοδικά έλεγχος του 
νερού άρδευσης ως προς το μικροβιακό 
του φορτίο και τις συγκεντρώσεις των επι-
μέρους παραμέτρων ρύπανσης (π.χ. αλα-
τότητα, χημικοί – βιοχημικοί ρυπαντές, 
βαρέα μέταλλα, κ.α.), ενώ σε περίπτωση 
επιβάρυνσης του με νιτρικά άλατα, η πε-
ριεκτικότητα αυτή πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την κατάρτιση του σχεδίου 
λίπανσης.
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Πίνακας 6: εΠίΘυμητα ΠΟίΟτίκα χαρακτηρίςτίκα νερΟυ αρδευςης (Πηγη: www.farmacon.gr).

χαρακτηριστικά επιθυμητές τιμές επίπεδα τιμών που προκαλούν σημαντικό 
πρόβλημα 

pH 6,5 - 7,6 <5,5 ή >8,5

ηλεκτρική αγωγιμότητα (Ec) <2,5 ms/cm ή dS/m >5,5

αλατότητα <2,5 gr/lt  

διττανθρακικά <5 meq/lt  

Θειώδη <2200 meq/lt  

Sar <10 >18

νιτρικά <120 ppm  

νάτριο 0,25 gr/lt >1,2

χλώριο 0,35 gr/lt >1,8

Βόριο 1 - 2 ppm  

Βάσει της αποτελεσματικότητας χρήσης 
του νερού, αλλά και του κόστους, επιλέ-
γεται η μέθοδος άρδευσης του εκάστοτε 
ελαιώνα. Συνιστάται η αποφυγή της με-
θόδου της κατάκλισης (αυλάκια, λεκά-
νες), καθώς έχει το μεγαλύτερο συντε-
λεστή απώλειας νερού. Η εφαρμογή του 
καταιονισμού ενδείκνυται αποκλειστικά 
σε περιπτώσεις απευθείας φύτευσης 

στον αγρό ή μεταφύτευσης. Η μέθοδος 
άρδευσης που προτείνεται μετά την εγκα-
τάσταση του ελαιώνα είναι η στάγδην 
άρδευση που παρουσιάζει σημαντικά 
πλεονεκτήματα. Για την εγκατάσταση του 
δικτύου απαιτείται ειδική μέριμνα, ώστε 
να μην παρεμποδίζονται βασικές καλλι-
εργητικές φροντίδες. Σήμερα, τα συστή-
ματα που χρησιμοποιούνται ευρέως για 
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την άρδευση των ελαιώνων στην Ελλάδα 
είναι το σύστημα στάγδην άρδευσης και 
το σύστημα των μικροεκτοξευτήρων. Με 
την ορθή λειτουργία αυτών των δύο συ-
στημάτων επιτυγχάνεται ορθολογική χρή-
ση νερού και λιπάσματος. Η εφαρμογή 
του συστήματος στάγδην άρδευσης είναι 
δυνατή με διάφορους τρόπους όπως σε 
μονή ή διπλή γραμμή ή ακόμη και σε κύ-
κλο. Οσον αφορά το σύστημα μικροεκτο-
ξευτήρων, αναλόγως της ηλικίας των δέν-

δρων σε κάθε ελαιόδεντρο τοποθετείται 
ένας ή δύο εκτοξευτήρες. Σε περιπτώσεις 
υπέρπυκνων φυτεύσεων, πραγματοποι-
είται πριν τη μεταφύτευση και το χρησι-
μοποιούμενο αρδευτικό σύστημα είναι 
σταλκτηφόρος σωλήνας με τουλάχιστον 
δύο σταλάκτες να αναλογούν σε κάθε 
δένδρο. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι 
υδατικές ανάγκες των ελαιόδεντρων ανά 
βιολογικό στάδιο.

Πίνακας 7: υδατίκες αναγκες ελαίΟδεντρΩν ανα ΒίΟλΟγίκΟ ςταδίΟ (Πηγη: www.farmacon.gr).

Φαινολογικά ςτάδια υδατικές ανάγκες εφαρμογή Άρδευσης

ανάπτυξη ριζών 
(BBcH 01-69)

επαρκής εδαφική υγρασία οδηγεί σε μεγαλύτερη 
πυκνότητα του ριζικού συστήματος και κατανομή 

του μεγαλύτερου μέρους του στα ανώτερα στρώματα 
του εδάφους.

Όταν τα εδαφικά αποθέματα δεν επαρκούν, 
εφαρμόζεται άρδευση.

ανάπτυξη βλάστησης 
(BBcH 01-37)

μεγάλες ανάγκες σε νερό κατά την έντονη βλαστική 
ανάπτυξη (άνοιξη με αρχές καλοκαιριού) και κατά 
το φθινόπωρο. επάρκεια εδαφικής υγρασίας στην 
αρχή της περιόδου (άνοιξη–αρχές καλοκαιριού) 

οδηγεί σε αυξημένη ανάπτυξη της βλάστησης 
και μείωση της τάσης για παρενιαυτοφορία, ενώ 
το φθινόπωρο στη δημιουργία αποθεμάτων στα 

όργανα του δένδρου για την επόμενη καλλιεργητική 
χρονιά.

ςυμπληρωματικά με τις βροχοπτώσεις, 
κάθε φορά που απαιτείται (εάν απαιτείται), 
διενεργείται εφαρμογή άρδευσης νωρίς την 

άνοιξη (τέλη Φεβρουαρίου μέχρι αρχές 
aπριλίου) και αργά το φθινόπωρο (μέσα 

Οκτωβρίου).
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ςχηματισμός και ανάπτυξη 
καρποφόρων οφθαλμών 

(BBcH 51-68)

Έλλειψη νερού, σε οποιοδήποτε στάδιο μεταξύ 
εμφάνισης των ανθικών μερών και πλήρους 

άνθισης, οδηγεί σε μικρό αριθμό ταξιανθιών και 
τέλειων ανθέων ανά ταξιανθία. Έντονη έλλειψη 
νερού, κατά τα τελευταία στάδια ανάπτυξης των 

άνθεων, προκαλεί ξήρανση του υπέρου και 
αυξημένη πτώση των άνθεων. Παρατεταμένη 

έλλειψη νερού, κατά τα τέλη του προηγούμενου 
καλοκαιριού, επιδρά αρνητικά στην ανθοφορία του 
επόμενου έτους (οψίμιση άνθισης, μείωση ποσοστού 

τέλειων άνθεων). εάν η τροφοδοσία σε νερό δεν 
είναι επαρκής, ο ανταγωνισμός που προκύπτει από 
την ταυτόχρονη ύπαρξη ανθοφορίας και βλάστησης 

μπορεί να αποβεί επιζήμιος σε ένα ή και στα δύο 
από αυτά.

εξασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας νερού 
τη περίοδο αρχές άνοιξης – αρχές καλοκαιριού 

(μάρτιος–ίούνιος) που παρουσιάζονται τα 
στάδια της προάνθισης, άνθισης και καρπόδεσης 
κατά την ίδια χρονική περίοδο με την ανάπτυξη 
της βλάστησης. κατά την ευαίσθητη προανθική 

περίοδο, το έδαφος στις περισσότερες 
περιοχές, διαθέτει επαρκή υγρασία λόγω των 
βροχοπτώσεων της εποχής. μετά από ξηρό 
χειμώνα ή πρόωρη λήξη των ανοιξιάτικων 

βροχοπτώσεων αναπλήρωση των αποθεμάτων 
εδαφικής υγρασίας με την εφαρμογή 

αρδεύσεων.

καρπόδεση και ανάπτυξη 
καρπών 

(BBcH 69-79)

τρεις φάσεις ανάπτυξης των καρπών. επαρκής 
υγρασία κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους δεν 
έχει ουσιώδη επίδραση στο μέγεθός τους. επαρκής 

υγρασία όμως, μετά τη σκλήρυνση του πυρήνα 
(τρίτο στάδιο ανάπτυξης) αν και καθυστερεί την 

ωρίμανση και το χρωματισμό, αυξάνει σε σημαντικό 
βαθμό το μέγεθος των καρπών. Έλλειψη εδαφικής 
υγρασίας κατά τα τέλη καλοκαιριού μειώνει αισθητά 
το μέγεθος των καρπών και μερικές φορές προκαλεί 

πτώση τους.

εφαρμογή αρδεύσεων κατά το τέλους του 
καλοκαιριού, περίοδος αυγούστου–ςεπτεμβρίου 

(συμπίπτει με το στάδιο που ακολουθεί τη 
σκλήρυνση του πυρήνα), είναι απαραίτητη, 
ιδιαίτερα για τους επιτραπέζιους καρπούς, 

καθώς η υγρασία του εδάφους είναι ανεπαρκής 
εφόσον δεν υπάρχουν βροχοπτώσεις. εφαρμογή 

άρδευσης το καλοκαίρι στις ελαιοποιήσιμες 
ποικιλίες δεν είναι πάντα απαραίτητη, ειδικά σε 
εδάφη με υψηλή υδατοϊκανότητα. ςε αβαθή, 
ελαφρά εδάφη με χαμηλή υδατοϊκανότητα 

επιδρά θετικά στην ποσότητα του καρπού σε 
ελαιόλαδο. η διακοπή των αρδεύσεων πρέπει να 
γίνεται έγκαιρα στο τέλος του καλοκαιριού, για 
να προλάβει να “ψηθεί” η νέα βλάστηση και να 

αποφευχθούν τυχόν ζημιές από παγετούς.



46 | 

Παραγωγή ελαιολάδου 
(BBcH 80-89)

η ποσότητα του λαδιού που παράγει κάθε καρπός 
δεν επηρεάζεται σημαντικά από την άρδευση, 

αλλά από τον αριθμό των καρπών ανά δένδρο, 
ο οποίος οριστικοποιείται από την άνοιξη–αρχές 
καλοκαιριού. επάρκεια εδαφικής υγρασίας τότε 
έχει ως συνέπεια μεγαλύτερο αριθμό καρπών 

ανά δένδρο και επομένως, μεγαλύτερη απόδοση 
σε ελαιόλαδο. αλλά με πάρα πολλούς καρπούς, 
μειώνεται η ελαιοπεριεκτικότητά τους. Έλλειψη 

εδαφικής υγρασίας το φθινόπωρο προκαλεί 
συρρίκνωση των καρπών και υποβάθμιση της 

ποιότητας του λαδιού.

ευεργετική η εφαρμογή αρδεύσεων το 
φθινόπωρο, συμπληρωματικά με τις 

βροχοπτώσεις, όταν αυτές είναι περιορισμένες. 
Πρέπει να δοθεί όμως προσοχή στην αρδευτική 

δόση γιατί μεγαλύτερες ποσότητες από τις 
πραγματικές ανάγκες σε νερό, έχουν ως 

συνέπεια τη σπατάλη νερού και τη δημιουργία 
συνθηκών ανάπτυξης διαφόρων ασθενειών.
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5. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

Τα ελαιόδεντρα προσβάλλονται από πλη-
θώρα εντόμων και παθογόνων, ιδίως από 
μύκητες και βακτήρια. Με την εφαρμογή 
των ορθών καλλιεργητικών φροντίδων εί-
ναι δυνατή η εξασφάλιση της ανάπτυξης 
υγιών και ζωηρών δένδρων, τα οποία εί-
ναι ανθεκτικά σε εχθρούς και ασθένειες. 
Για παράδειγμα, οι προσβολές βρίσκονται 
σε έξαρση σε δένδρα με κακό κλάδεμα και 
πυκνή κόμη, όπως είναι τα εγκαταλελειμ-
μένα δένδρα. Κάποιες από τις καλλιερ-
γητικές φροντίδες που θα μπορούσε να 
εφαρμόσει ένας ελαιοπαραγωγός προς 
τη κατεύθυνση αυτή, είναι τα ακόλουθα:

• Για επαρκή φωτισμό και αερισμό πε-
ριμετρικά, η κόμη των δένδρων στη 
πλήρη ανάπτυξή τους δεν πρέπει να 

αλληλεπικαλύπτεται, οπότε θα πρέπει 
οι αποστάσεις φύτευσης να είναι τέ-
τοιες ώστε να συμβάλλουν στο γεγο-
νός αυτό. 

• Εφαρμογή κλαδέματος για την αφαί-
ρεση των ασθενικών βλαστών και την 
εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και 
αερισμού στο εσωτερικό της κόμης 
των ελαιόδεντρων.

• Εφαρμογή ορθολογικής άρδευσης και 
λίπανσης.

• Διαρκής καταπολέμηση ζιζανίων, κα-
θώς ορισμένα από αυτά είναι ξενιστές 
παθογόνων.

• Αποφυγή συγκαλλιέργειας με φυτά 
που είναι πιθανό να μεταδώσουν πα-
θογόνα.
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Πίνακας 8: Οί κυρίΟτερΟί εχΘρΟί καί αςΘενείες της ελίας (Πηγη: www.farmacon.gr).

κύριοι εχθροί κύριες ασθένειες
δάκος της ελιάς Βερτισιλλίωση

Βαμβακάδα ή ψύλλα της ελιάς γλοιοσπόριο 
λεκάνιο ή μαύρη ψώρα της ελιάς καρκίνωση ελιάς

Παρλατόρια κερκοσπορίωση
Πυρηνοτρήτης της ελιάς κυκλοκόνιο ελιάς

ρυγχίτης της ελιάς Προσβολή από Botryosphaeria
Παραμορφωτικό άκαρι της ελιάς γλοιοσπόριο

Άσπρη στρογγυλή ψώρα
μαργαρόνια της ελιάς

Φιλλίπια της ελιάς

5.1 ΔΑΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ:

Το σοβαρότερο εχθρό της ελαιοκαλλιέργειας αποτελεί ο δάκος της ελιάς (Dacus oleae) 
και μπορεί να προκαλέσει ζημιά έως και 50 – 80%, εάν δεν ληφθούν εγκαίρως τα απαραί-
τητα μέτρα. Το ενήλικο έντομο έχει μήκος 5 – 6 mm, το κεφάλι του είναι κιτρινοκόκκινου 
χρώματος, με σύνθετους ιριδίζοντες οφθαλμούς και δύο μαύρες κηλίδες κάτω από τις 
κεραίες. Ο θώρακας είναι σκοτεινού καστανοκόκκινου χρώματος, η κοιλιά είναι καστανή 
με κόκκινες κηλίδες, ενώ το χαρακτηριστικό του είναι η ύπαρξη ενός μαύρου στίγματος 
στην άκρη κάθε πτέρυγας. Εχει 3 – 5 γενεές ετησίως, οι οποίες αλληλοκαλύπτονται και 
διαχειμάζει κυρίως ως νύμφη στο έδαφος ή ως ενήλικο σε προφυλαγμένες θέσεις. Σχετι-
κά με τη βιολογία του δάκου πρέπει να αναφερθεί ότι εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό με 
την έναρξη σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου (Ιούλιο- Αύγουστο) και η έξαρση της προσβο-
λής του παρατηρείται κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριου – Οκτωβρίου με υψηλές 
θερμοκρασίες και βροχερό καιρό.
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Εικόνα 6: Ενήλικο έντομο του δάκου της ελιάς
(πηγή:www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 7: Προσβολή καρπού από τη προνύμφη του δάκου της ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).

Προσβάλλονται κυρίως οι αρδευόμενες 
επιτραπέζιες ποικιλίες, αλλά η προσβολή 
από δάκο είναι σύνηθες φαινόμενο και 
στις ελαιοποίησιμες ποικιλίες, όπως και 
στις ξηρικές. Η προσβολή πραγματοποιεί-
ται αποκλειστικά στους καρπούς και ιδί-
ως σε αυτούς που έχει πήξει ο πυρήνας. 
Πάνω στο καρπό, στην οπή ωοτοκίας του 
εντόμου δημιουργείται αρχικά μία πολύ 

μικρή τριγωνική κηλίδα, που με τη πάρο-
δο των ημερών λαμβάνει καστανό χρώμα, 
ακανόνιστο σχήμα και βυθίζεται. Τα ενή-
λικα έντομα, κατά την έξοδό τους, δημι-
ουργούν κυκλική οπή εξόδου τρώγοντας 
τη σάρκα κάτω από την επιφάνεια του 
καρπού. Εν τέλει, οι προσβεβλημένοι καρ-
ποί μπορεί να πέσουν ή να παραμείνουν 
στο ελαιόδεντρο. Συνήθως οι καρποί που 



  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 51

πέφτουν είναι εκείνοι στους οποίους το 
έντομο έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή 
του. Οι προσβεβλημένοι καρποί που είναι 
ανεπτυγμένοι το φθινόπωρο δεν πέφτουν 
από το δέντρο. Οι προσβεβλημένοι ιστοί 
μαυρίζουν και σαπίζουν. Εκτός των σημα-
ντικών απωλειών που προκαλούνται από 
τη πρόωρη καρπόπτωση και την υποβάθ-
μιση της ποιότητας των καρπών, υποβαθ-

μίζεται και η ποιότητα του παραγόμενου 
ελαιόλαδου, καθώς αυξάνεται η οξύτητά 
του και αλλοιώνονται τα οργανοληπτι-
κά του χαρακτηριστικά. Επίσης, σοβαρές 
ζημιές προκαλούνται και στον καρπό που 
προορίζεται για κονσερβοποίηση, ενώ η 
προσβολή ευνοεί τις δευτερογενείς προ-
σβολές.

Εικόνα 8: Κυκλική οπή εξόδου της προνύμφης του δάκου της ελιάς σε προσβεβλημένο καρπό 
(πηγή: www.farmacon/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 9: Έξοδος ενηλίκου από τον καρπό μετά τη νύμφωση 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 10: Δευτερογενείς μόλυνση του καρπού, κατόπιν της προσβολής από δάκο 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Για την καταπολέμηση του δάκου είναι 
απαραίτητη η καλή γνώση της βιολογίας 
του και της ζημιάς που προκαλεί, καθώς 
επίσης και η παρακολούθηση του πλη-
θυσμού του για την έγκαιρη έναρξη των 
ψεκασμών. Για την παρακολούθηση του 
πληθυσμού μπορούν να εγκατασταθούν 
στον ελαιώνα διαφόρων τύπων παγίδες. 
Ενδείκνυται η τοποθέτηση μίας παγίδας 
ανά 30 δέντρα και ανά 5 ημέρες συνιστά-
ται η αλλαγή του διαλύματος και η κατα-
μέτρηση των εντόμων που έχουν συλλη-
φθεί. Βάσει των συλλήψεων των παγίδων 
γίνονται δολωματικοί ψεκασμοί από το 
έδαφος. Επίσης, το κράτος έχει αναπτύξει 
ειδικό πρόγραμμα καταπολέμησής του σε 
κάθε ελαιοπαραγωγικό νομό, γνωστό ως 
«δακοκτονία».

5.2 ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:

Ο πυρηνοτρήτης (Prays oleae) αποτελεί το 
δεύτερο κατά σειρά επικίνδυνο έντομο για 
το καρπό της ελιάς, μετά το δάκο. Εχει 3 γε-
νεές ετησίως και κάθε γενιά εξελίσσεται σε 
διαφορετικό μέρος του φυτού. Το έντομο 
διαχειμάζει ως προνύμφη της 3ης γενιάς σε 
στοά στα φύλλα. Ο πυρηνοτρήτης προσβά-
λει τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς. 
Στα φύλλα δημιουργεί στοές διατροφής (4 

διαφορετικές) που ορύσσει συνήθως στη 
πάνω επιφάνεια η προνύμφη. Η προνύμ-
φη τρέφεται από το παρέγχυμα του φύλ-
λου και στη συνέχεια προσβάλλει πλάγιους 
οφθαλμούς, τρυφερές κορυφές βλαστών ή 
νεαρά φύλλα. Γενικά, δεν θεωρείται αξιό-
λογη η ζημιά στα άνθη, διότι καταστρέφε-
ται μόνο ένα μικρό ποσοστό των άνθεων 
που πρόκειται να δώσουν καρπούς. Το 
ποσοστό αυτό εξαρτάται από το μέγεθος 
της ανθοφορίας κάθε δένδρου και από τη 
πυκνότητα του πληθυσμού του εντόμου. 
Η ζημιά θα είναι σοβαρή, εάν η ανθοφο-
ρία είναι πολύ μικρή και η προσβολή πολύ 
υψηλή. Ενα ποσοστό 3 – 5 % των άνθεων 
μπορεί να δώσει καλή παραγωγή. Υψη-
λής οικονομικής σημασίας ζημιά στη πα-
ραγωγή δημιουργεί όταν προσβάλει τους 
καρπούς. Αμέσως μετά τη καρπόδεση, η 
προνύμφη 2ης γενιάς δημιουργεί στοά που 
ζημιώνει τον ποδίσκο ή κόβει τα ηθμώδη 
αγγεία που μεταφέρουν τα θρεπτικά στοι-
χεία για την ανάπτυξη του καρπού. Ετσι, ο 
καρπός μαραίνεται, ξεραίνεται, μαυρίζει, 
ζαρώνει και πέφτει. Οταν ο καρπός είναι 
αρκετά μεγάλος (τέλη Σεπτεμβρίου) παρα-
τηρείται η 2η περίοδος καρπόπτωσης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας ο καρπός επίσης 
ζαρώνει, μαυρίζει και πέφτει.
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Εικόνα 11: Το ενήλικο έντομο του πυρηνοτρήτη της ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 12: Πλήρως ανεπτυγμένη προνύμφη του πυρηνοτρήτη της ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).

Για την αντιμετώπιση της προσβολής 
από πυρηνοτρήτη θεωρείται απαραίτητη 
η παρακολούθηση του πληθυσμού, κα-
θώς έτσι είναι δυνατός ο προσδιορισμός 
του σωστού χρόνου επεμβάσεων. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται φερορμο-
νικές παγίδες τύπου «Δέλτα» με κόλλα. 
Τα κρίσιμα στάδια για την καταπολέμηση 
του εντόμου θεωρούνται οι νεαρές προ-
νύμφες της καρπόβιας γενιάς πριν όμως 
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εισέλθουν στους καρπούς. Για την κατα-
πολέμηση του πυρηνοτρήτη συνιστώνται 
1 – 2 ψεκασμοί τον Ιούνιο (αρχές – μέσα), 
σύμφωνα με τα Δελτία Γεωργικών Προει-
δοποιήσεων και με κριτήριο το μέγεθος 

του καρπού. Ενδείκνυται η πραγματοποί-
ηση επεμβάσεων όταν το μέγεθος του 
καρπού είναι περίπου 4 – 5 mm και όχι 
άνω των 9 mm.

Εικόνα 13: Στοά με το χαρακτηριστικό σχήμα «C¨σε προσβεβλημένο φύλλο 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 14: Μετάξινα νήματα προνύμφης μεταξύ των φύλλων, 
τα οποία συνδέει για να νυμφωθεί σε αραιό λευκό βομβύκιο

 (πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).

5.3 ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ:

Είναι έντομο πολυφάγο και πολύ μικρό, 
του οποίου τα άτομα μοιάζουν να φέρουν 
μικρά λέπια ή κόκκους (κοκκοειδές). Το 
σώμα τους καλύπτεται από σκληρό κηρώ-
δες ασπίδιο. Στη Μεσόγειο έχει δύο γενιές 

ετησίως, ενώ σε θερμότερες περιοχές έως 
τρεις και παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη 
μεταξύ τους, εξαιτίας της μεγάλης διάρ-
κειας ωοτοκίας. Βασικά διαχειμάζει ως 
ενήλικο γονιμοποιημένο θηλυκό και κατά 
δεύτερο λόγο ως προνύμφη 2ου σταδίου. 
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Εικόνα 15: Ασπίδιο νύμφης 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 16: Κυκλικές νυμφικές εκδύσεις 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).

Το έντομο προσβάλει τα κλαδιά, τα 
φύλλα, τους καρπούς και το κορμό. Ση-
μαντικές θεωρούνται οι ζημιές που προ-
καλούνται τόσο στον καρπό, όσο και στο 
ίδιο το δένδρο. Στα κλαδιά σχηματίζο-
νται κηλίδες ερυθρού χρώματος και πα-
ρατηρείται ακόμη και παραμόρφωση, 
ενώ σε περιπτώσεις έντονης προσβολής, 
τα κλαδιά γίνονται καχεκτικά και ξηραί-
νονται. Στους καρπούς δημιουργούνται 

κηλίδες κυκλικού σχήματος και κοκκινό-
μαυρου χρώματος, οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα την παραμόρφωσή αυτών. 
Η προσβολή ζημιώνει περισσότερο τις 
επιτραπέζιες ποικιλίες, οι οποίες πλέον 
δεν θεωρούνται κατάλληλες για κονσερ-
βοποίηση. Στις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες, 
είναι πιθανή η μείωση της ελαιοπεριεκτι-
κότητας έως και 20%.
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Εικόνα 17: Προσβεβλημένοι καρποί από παρλατόρια 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).

Η παρακολούθηση των πληθυσμών εί-
ναι απαραίτητη για τη καταπολέμηση της 
προσβολής, καθώς βάσει αυτής γίνεται ο 
προσδιορισμός του χρόνου επέμβασης. Η 
παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί με τη χρήση φερορμονικών παγίδων, 
με ανάρτηση τους στην ανατολική πλευ-
ρά της κόμης από το Μάρτιο, καθώς και 
με κολλητικές παγίδες σε κλαδιά και δειγ-
ματοληψίες κλαδιών για τη πορεία εκκό-

λαψης των ερπουσών. Κρίσιμα στάδια για 
καταπολέμηση της θεωρούνται τα αυγά 
και οι έρπουσες (νύμφες 1ου σταδίου). Για 
την αποφυγή ανάπτυξη υψηλού πληθυ-
σμού θεωρείται κρίσιμος ο έλεγχος της 1ης 
γενιάς και σε περιοχές που εμφανίσθηκε 
προσβολή της 3ης για την παρεμπόδιση 
της διαχείμασης υψηλού πληθυσμού.

Όλα τα κοκκοειδή έχουν φυσικούς 
εχθρούς οι οποίοι ελέγχουν και διατη-
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ρούν σε χαμηλά επίπεδα τον πληθυσμό 
τους. Από τους πιο επιτυχημένους φυσι-
κούς εχθρούς είναι τα παρασιτοειδή. Τα 
μέλη της οικογένειας Aphytis είναι μικρές 
σφήκες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί 
και χρησιμοποιούνται ως πολύ αποτελε-
σματικοί παράγοντες βιολογικής καταπο-
λέμησης εχθρών των καλλιεργειών. Ειδι-
κά το Aphytis maculicornis είναι εκείνο το 
παρασιτοειδές που έλυσε το πρόβλημα 
της παρλατόριας στην Καλιφόρνια στις 
αρχές της δεκαετίας του ’50. Η οικογέ-
νεια έχει λάβει το όνομά της από τον Δρ. 
Howart στις αρχές του 20 αιώνα ο οποίος 
έψαχνε για έντομα φυσικούς εχθρούς της 
παρλατόρια σε ελαιοπαραγωγικές χώρες. 
Τότε βρέθηκε στη Χαλκιδική και ονόμασε 
την οικογένεια των παρασίτων που ανα-
κάλυψε Aphytis από το όνομα της Αφυ-

του, του χωριού όπου έγινε η ανακάλυψη. 
Τα συγκεκριμένα έντομα παρασιτούν 

τα ενήλικα άτομα της παρλατόρια ως 
ανήλικα καταναλώνοντας στην ουσία το 
σώμα της. Το ενήλικο θηλυκά γεννούν τα 
αυγά τους πάνω στο σώμα των κοκκοει-
δών. Μετά την εκκόλαψη των αυγών οι 
προνύμφες μεγαλώνουν καταναλώνο-
ντας το περιεχόμενο του ξενιστή. Μετά 
τα προνυμφικά στάδια το παρασιτοειδές 
νυμφώνεται κάτω από το ασπίδιο του ξε-
νιστή. Μετά την έξοδο του ενηλίκου από 
τον ξενιστή εκείνος πεθαίνει. Με τον τρό-
πο αυτό τα παρασιτοειδή συμβάλλουν 
στον έλεγχο του πληθυσμού των κοκκο-
ειδών και τη διατήρησή του σε χαμηλά 
επίπεδα. Ακολουθούν χαρακτηριστικές 
εικόνες.

Εικόνα 18: Σχηματική παράσταση παρασιτισμού παρλατόρια από το Aphytis maculicornis, 
1. Αυγά πάνω στο σώμα του κοκκοειδούς, 2. Νεαρή προνύμφη, 3. Προνύμφη σε προχωρημένο 

στάδια ανάπτυξης και 4. Νύμφη έτοιμη για ενηλικίωση
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1.  2.

3.  4.
Εικόνα 19: Παρασιτισμός παρλατόριας της ελιάς από Aphytis maculicornis. 1. Νεαρή προνύμφη 

που απομυζά το σωματικό υγρό ενήλικης θηλυκής παρλατόρια (παρατηρούμε το χρώμα του 
κοκκοειδούς στο πεπτικό σύστημα του παρασιτοειδούς), 2. Προνύμφη προχωρημένου σταδίου 
ανάπτυξης, έχει σχεδόν καταναλώσει όλο το κοκκοειδές), 3 Νύμφη του παρασιτοειδούς τελευ-
ταίο στάδιο ανάπτυξης πριν την ενηλικίωσή του (διαπιστώνουμε ότι αποκτά την τελική μορφή) 

και 4. Ενήλικο του Aphytis maculicornis (Φωτό: Ηλίας Κάλφας)
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5.4 ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ / ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ:

Τα δύο είδη βαμβακάδας που προσβάλ-
λουν αποκλειστικά την ελιά είναι Euphyl-
lura olivina και το Euphyllura phillyreae, 
τα οποία έχουν παρόμοια βιολογία και 
μορφολογία. Ο αριθμός των γενεών του 
εντόμου ποικίλει ανάλογα με τις κλιμα-
τολογικές συνθήκες που επικρατούν στην 
εκάστοτε περιοχή. Ετησίως εμφανίζονται 
τρεις γενιές, αλλά είναι δυνατό να εμφα-
νίσει μόνο μία. Στην Ελλάδα εμφανίζει μία 
μόνο γενιά ετησίως. Διαχειμάζει ως ακμαίο 
στις μασχάλες των μίσχων, των φύλλων και 
των κλαδιών. Το ενήλικο έντομο μοιάζει 
με τζιτζικάκι, αλλά είναι αρκετά μικρότερο 
(2-3 mm μήκος), έχει πράσινο ή καστανο-
πράσινο χρώμα και με πλατύ κεφάλι. Γε-
νικά, οι προκαλούμενες από τη προσβολή 
ζημιές δεν θεωρούνται σημαντικές, εκτός 
εάν κατά τη διάρκεια της άνοιξης σημειω-
θούν μεγάλοι πληθυσμοί που προσβάλουν 
τις ανθοταξίες. Σε αυτή τη περίπτωση, εί-
ναι πιθανό να παρατηρηθεί πτώση των 
ανθοταξιών, που οδηγεί σε μειωμένη πα-
ραγωγή. Πέραν της μύζησης των φυτικών 
χυμών, στο φυτό μπορεί να προκληθεί και 
από τα μελιτώδη εκκρίματα του εντόμου, 
πάνω στα οποία αναπτύσσονται οι μύκη-
τες της καπνιάς.
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Εικόνα 20: Ενήλικο έντομο Euphyllura olivina 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 21: Προνύμφη 3ου σταδίου 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).

Για τη καταπολέμησή της, όταν η ανθοφο-
ρία είναι μικρή και έχει προσβληθεί πάνω 
από το 30% των ταξιανθιών, συνιστώνται 

επεμβάσεις σε συνδυασμό με τους ψεκα-
σμούς για τον πυρηνοτρήτη.
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Εικόνα 22: Λευκό βαμβακώδες στρώμα 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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5.5 ΛΕΚΑΝΙΟ / ΜΑΥΡΗ ΨΩΡΑ:

Το λεκάνιο (Saissetia oleae) είναι πολυ-
φάγο έντομο και πολύ διαδεδομένο στη 
Μεσόγειο, καθώς προσβάλει κυρίως την 
ελιά, τα εσπεριδοειδή αλλά και πολλά 
άλλα είδη δένδρων (π.χ. βερικοκιά, συκιά, 
κ.α.). Προτιμά δένδρα με καλή βλαστική 
κατάσταση. Οι διαστάσεις των ενήλικων 
ατόμων συνήθως είναι 2 – 5 mm μήκους 
περίπου, 1 – 4 mm πλάτους και ύψους 
1,2 - 2,5 mm ή και έως 5,5 mm μήκους, 
5 mm πλάτους και 4 mm ύψους και είναι 
όλα θηλυκά. Το έντομο αυτό συνήθως 
έχει μία γενιά ετησίως κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού. Μία επιπλέον μερι-
κή ή πλήρη 2η γενιά το φθινόπωρο είναι 
δυνατό να υπάρξει, σε ορισμένες περιο-
χές ή χρονιές, που χαρακτηρίζονται από 
θερμές και υγρές συνθήκες, επιτρέπουν 
ταχύτερη ανάπτυξη του εντόμου το καλο-
καίρι και με ήπιο φθινόπωρο και χειμώ-
να. Σε κάποιες περιοχές της Μεσογείου 
και σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες είναι 
πιθανό να υπάρξουν ακόμη και 3 γενιές. 
Το έντομο διαχειμάζει είτε ως νύμφη 2ου ή 
3ου σταδίου, είτε ως ενήλικο. 
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Εικόνα 23: Ενήλικο άτομο εντόμου 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 24: Αυγά ενήλικου εντόμου 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).

Οι έρπουσες νύμφες εγκαθίστανται μόνι-
μα σε διάφορες θέσεις σε βλαστούς και 
φύλλα, κοντά στο κεντρικό τους νεύρο και 
στη κάτω επιφάνεια τους. Αναπτύσσο-
νται ρουφώντας τους χυμούς του, γεγο-
νός που οδηγεί στην εξασθένισή του. Σε 
σοβαρή προσβολή, μαυρίζουν οι ιστοί με 

αποτέλεσμα να εμποδίζεται η λειτουργία 
των φύλλων και να λερώνονται οι καρποί. 
Στα μελιτώδη εκκρίματα αναπτύσσεται 
καπνιά και προσελκύονται μυρμήγκια, 
που εμποδίζουν τη δράση πολλών ωφέλι-
μων εντομών.



  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 71

Εικόνα 25: Προσβολή σε βλαστούς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).

Η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για 
τον προσδιορισμό του χρόνου επέμβα-
σης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με δι-
άφορους τρόπους. Τα κρίσιμα στάδια για 
τη καταπολέμηση είναι έρπουσες νύμφες 
1ου σταδίου. Συνήθως, επιδιώκεται συν-
δυασμένος έλεγχος με άλλους εχθρούς. 
Οταν έχει γίνει η εκκόλαψη του 80% περί-

που, συνιστάται ψεκασμός κατά των ευ-
αίσθητων ερπουσών νυμφών, συνήθως 
κατά τη διάρκεια της περιόδου μέσα Ιου-
λίου – αρχές Αυγούστου. Με άλλα λόγια, 
συνιστάται είτε μία εφαρμογή στο μέγι-
στο των εκκολάψεων, είτε δύο εφαρμο-
γές ανά 12 – 14 ημέρες, σε περιπτώσεις 
μεγάλων πληθυσμών.



72 | 

5.6 ΡΥΓΧΙΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ:

Αποτελεί διαδεδομένο εχθρό της ελιάς 
στη Μεσόγειο, ο οποίος προσβάλλει φύλ-
λα, τρυφερούς βλαστούς, κλειστά άνθη 
και κυρίως τους καρπούς. Το ενήλικο άτο-
μο του ρυγχίτη (Rhynchites cribripennis) 
είναι μήκους περίπου 5,5 – 6 mm, κα-
στανοκόκκινου χρώματος, στη νωτιαία 
επιφάνεια καλύπτεται από χνούδι και 
χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο ρύγχος. 
Εμφανίζει μία γενεά το χρόνο και διαχει-
μάζει ως ενήλικο στο έδαφος. Στα φύλλα 
δημιουργεί κηλίδες, τρύπες στα σημεία 
όπου διατράφηκε και παραμόρφωση. 
Στους καρπούς δημιουργεί οπές διατρο-
φής και ωοτοκίας, με σκούρα και εξέχο-
ντα χείλη, λόγω φελλώδους ιστού. Επί-
σης, προκαλείται πρόωρη καρπόπτωση, η 
οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 
να φτάσει έως και 80%.
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Εικόνα 26: Οπές διατροφής εντόμου 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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5.7 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ 

ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ:

Το ενήλικο άτομο του Aceria oleae είναι 
εξαιρετικά μικρού μεγέθους, κίτρινου 
χρώματος, σκωληκόμορφο, πεπλατυσμέ-
νο και μήκους 0,1 – 0,3 mm. Στον ίδιο ξε-
νιστή (δένδρο) μπορεί να συνυπάρχουν 
μαζί με το Aceria oleae, περισσότερα του 
ενός είδους ακάρεα (π.χ. Oxycenus max-
welli, Aculus olearius). Διαχειμάζει ως 
ενήλικο θηλυκό στη κάτω επιφάνεια των 
φύλλων. Στην Ελλάδα, ετησίως ολοκλη-
ρώνονται 12 -15 γενιές, με το μέγιστο του 
πληθυσμού να παρατηρείται κατά το χρο-
νικό διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου.

Ιδιαιτέρως ευαίσθητα στη προσβολή 
θεωρούνται τα νεαρά δένδρα, καθώς και 
τα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν υπο-
στεί αυστηρό κλάδεμα όταν η νεαρή βλά-
στηση έχει αποκτήσει 3 – 4 ζεύγη φύλλων. 
Κατά τη διάρκεια της άνοιξης, η προσβο-
λή στους οφθαλμούς προκαλεί παραμορ-
φώσεις στα φύλλα ή και ανάσχεση της 
βλάστησης. Στα νεαρά φύλλα, το παρα-
μορφωτικό άκαρι της ελιάς δημιουργεί 
κιτρινοπράσινες, μικρές, βυθισμένες κη-

λίδες στην επάνω επιφάνεια, οι οποίες 
αργότερα γίνονται καστανές, ενώ στη 
κάτω επιφάνεια στις αντίστοιχες θέσεις οι 
κηλίδες είναι εξογκωμένες προς τα πάνω. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια της άνοιξης, 
μπορεί να προκληθεί ανθόπτωση, όταν ο 
πληθυσμός των ακάρεων στα άνθη είναι 
μεγάλος (άνω των 20 – 25 ατόμων ανά 
ανθοταξία). Στο σημείο μεταξύ του καρ-
πού και του ποδίσκου, σχηματίζεται στο 
καρπό γκρίζου χρώματος κηλίδα, έπειτα 
ο καρπός μαυρίζει, ο ποδίσκος συρρικνώ-
νεται και εν τέλει ο καρπός πέφτει. Η πα-
ραμόρφωση (εξογκώματα) των καρπών 
έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της 
ποιότητάς τους , ιδίως για τις επιτραπέζι-
ες ποικιλίες.

Η προσβολή από το παραμορφωτικό 
άκαρι είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με 
καλλιεργητικά, βιολογικά και χημικά μέ-
τρα. Ενδείκνυται η απομάκρυνση και η κα-
ταστροφή των έντονα προσβεβλημένων 
μερών των φυτών. Επίσης, συνιστάται η 
εφαρμογή δύο χημικών επεμβάσεων. Η 
1η εξ αυτών μπορεί να πραγματοποιηθεί 
τον Απρίλιο πριν την άνθιση και ο 2ος το 
Μάιο, κατά τη πτώση των πετάλων.
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Εικόνα 27: Χαρακτηριστικές βυθισμένες κηλίδες στη πάνω επιφάνεια φύλλου ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 28: Εξογκωμένες κηλίδες προς τα επάνω στη κάτω επιφάνεια φύλλου ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 29: Χαρακτηριστικές παραμορφώσεις στην επιφάνεια καρπών ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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5.8 ΑΣΠΡΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΨΩΡΑ:

Η άσπρη στρογγυλή ψώρα (Aspidiotus 
nerii ή A. hederae) είναι πολυφάγο είδος, 
ευρέως διαδεδομένο κυρίως στη βόρεια 
Μεσόγειο. Προσβάλει την ελιά, τα εσπε-
ριδοειδή και πολλά άλλα είδη δένδρων 
και φυτών. Το ενήλικο θηλυκό άτομο έχει 
ανοιχτό γκρίζο – καστανό θαμπό ασπί-
διο, διαμέτρου 1,5 – 2,5 mm περίπου με 
το νυμφικό έκδυμα λίγο έκκεντρο και πιο 
σκούρο, ενώ το σώμα του κάτω από το 
ασπίδιο περιβάλλεται από ψευδοασπίδιο 
και είναι απιόμορφο κίτρινο. Το ενήλικο 
αρσενικό άτομο είναι πτερωτό με σώμα 
μήκους 1 – 1,1 mm. Εχει 3 – 4 αλληλεπικα-
λυπτόμενες γενιές ετησίως και διαχειμά-
ζει ιδίως ως νεαρό, μη γονιμοποιημένο, 
ενήλικο θηλυκό και ως νύμφη, κυρίως αρ-
σενική 2ου σταδίου. Η άσπρη στρόγγυλη 
ψώρα αναπαράγεται τόσο εγγενώς, όσο 
και παρθενογενετικά. Προτιμά τη σκιαζό-
μενη πλευρά των δένδρων. Συγκεκριμένα 
στα ελαιόδεντρα έχουν παρατηρηθεί και 
3 γενιές. Αναλόγως της περιοχής και της 

χρονιάς, το μέγιστο των εκκολάψεων στη 
περίπτωση των 3 γενιών παρατηρείται 
συνήθως:

• για τη 1η γενιά, κατά τη χρονική περίο-
δο μέσα Απριλίου – μέσα Μαΐου,

• για τη 2η γενιά, κτά τη χρονική περίοδο 
μέσα Ιουλίου – μέσα Αυγούστου, και 

• για τη 3η γενιά, κατά τη χρονική περίο-
δο τέλη Σεπτεμβρίου – μέσα Οκτωβρί-
ου.

Στους καρπούς προκαλεί κηλίδωση στα 
σημεία που εγκαθίσταται, με συνέπεια 
την εμπορική τους υποβάθμιση. Σε πρώ-
ιμη προσβολή τους, προκαλεί παραμόρ-
φωση και περιορισμό του μεγέθους τους. 
Σε περιπτώσεις υψηλών πληθυσμών προ-
καλεί μείωση της ανάπτυξης, παραμόρ-
φωση και πτώση των φύλλων, καθώς και 
σε εξασθένιση του δένδρου, με δυσμενείς 
επιπτώσεις στη παραγωγικότητά του. Επί-
σης, παράγει μελίτωμα, το οποίο ευνοεί 
την ανάπτυξη καπνιάς και έλκει τα μυρμή-
γκια.
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Εικόνα 30: Κηλίδωση και παραμόρφωση σε φύλλα και καρπούς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Σίμογλου Κώστας).
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Για την αντιμετώπιση της άσπρης στρόγ-
γυλης ψώρας απαραίτητη είναι η παρα-
κολούθηση του πληθυσμού της, η οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακό-
λουθους τρόπους:

• Χρήση κολλητικών παγίδων-ζωνών σε 
κλαδιά. Παρατηρήσεις και δειγματο-
ληψίες κλαδιών για παρακολούθηση 
της πορείας εκκόλαψης των ερπου-
σών.

• Δειγματοληψίες αρχικά τουλάχιστον 
ανά 2-3 εβδομάδες. Οταν αναμένεται 
η έναρξη της γενιάς έως και μετά το 
μέγιστο των συλλήψεων των αρσενι-
κών σε φερομονικές παγίδες, οι δειγ-
ματοληψίες γίνονται καθημερινές. 

• Χρήση κίτρινων κολλητικών παγίδων 
για παρακολούθηση της παρουσίας-
πτήσης και εκτίμηση της πληθυσμια-
κής πυκνότητας των παρασιτοειδών.

• Παρακολούθηση της παρουσίας και 
εκτίμηση της πληθυσμιακής πυκνό-
τητας των αρπακτικών κολεοπτέρων 
Coccinellidae με παρατήρηση των δέν-
δρων και τακτικά τινάγματα κλάδων 
τους πάνω από τετράγωνη λευκή επι-
φάνεια 1m2.

• Εντοπισμός έγκαιρα με οπτική παρατή-

ρηση των θέσεων έναρξης προσβολής 
στον οπωρώνα. Ελεγχος των καρπών 
και του οπωρώνα αργά το καλοκαίρι, 
πριν και κατά τη συγκομιδή.

Το κρίσιμο στάδιο για τη καταπολέμηση 
του εντόμου είναι οι έρπουσες νύμφες 
του 1ου σταδίου και ενδείκνυται συνδυ-
ασμένος έλεγχος της και με άλλους. Η 
αντιμετώπιση της είναι δυνατό να πραγ-
ματοποιείται με βιολογικά, καλλιεργητικά 
και χημικά μέτρα. Κάποια από τα καλλιερ-
γητικά μέτρα που είναι δυνατό να εφαρ-
μοστούν είναι το κατάλληλο κλάδεμα 
διαμόρφωσης, ο περιορισμός άρδευσης 
και αζωτούχου λίπανσης, η αποκοπή και 
η καλλιέργεια του εδάφους για ενσωμά-
τωση των πεσμένων φύλλων. Ενδείκνυται 
ψεκασμός κατά των ευαίσθητων ερπου-
σών νυμφών 1ης γενιάς και πριν αυτές 
δημιουργήσουν το προστατευτικό τους 
ασπίδιο σε ελαιώνες με ιστορικό σημα-
ντικής προσβολής. Σημαντικός θεωρείται 
όμως ο ψεκασμός κατά το χρονικό διά-
στημα τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου, 
βάσει παρακολούθησης κατά των ερπου-
σών 2ης γενιάς που προσβάλουν τους καρ-
πούς. Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιεί-
ται εάν αναμένεται σοβαρή προσβολή. 
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5.9 ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ:

Το ενήλικο έντομο είναι μικρή, λευκού 
χρώματος πεταλούδα, μήκους 11 – 15 
mm περίπου και με άνοιγμα πτερύγων 28 
– 30 μμ. Οι πτέρυγες είναι λευκές, με μία 
καστανή γραμμή κατά μήκος των πρόσθι-
ων πτερύγων. Αναλόγως των κλιματικών 
συνθηκών της εκάστοτε περιοχής και της 
βλαστικής κατάστασης των διαθέσιμων 
ξενιστών, ποικίλει ο αριθμός των γενεών 
που παρουσιάζει το έντομο. Στην Ελλάδα, 
το έντομο έχει ετησίως 4 – 5 γενιές και η 
διαχείμανση συνήθως πραγματοποιεί-
ται στο στάδιο της προνύμφης, αλλά εί-
ναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και σε 
οποιοδήποτε άλλο ενήλικο στάδιο.

Η προσβολή εντοπίζεται κυρίως στη 
νέα βλάστηση. Οι προνύμφες εγκαθί-
στανται και παρασιτούν εις βάρος κο-
ρυφών και φύλλων των νέων βλαστών, 
καθώς τρέφονται από το παρέγχυμα των 
φύλλων ή τρώνε ολόκληρα τα φύλλα, τα 
οποία έχουν ενώσει με μετάξινα νήματα. 
Επιπλέον, οι προνύμφες προσβάλουν τα 
κλειστά άνθη, τους μίσχους των φύλλων 
και τους πράσινους καρπούς. Η προσβολή 
των μίσχων είναι δυνατό να προκαλέσει 
σε φυλλόπτωση. Στους προσβεβλημέ-

Εικόνα 31: Προνύμφη μαργαρόνιας της ελιάς 
και διάβρωση του μεσοκαρπίου 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: 

Κατερίνης Στέλιος).

νους καρπούς διακρίνονται ακανόνιστού 
σχήματος φαγώματα και η διάβρωση του 
μεσοκαρπίου μπορεί να είναι ολοκληρω-
τική. Σε δένδρα μεγάλης ηλικίας, η ζημιά 
συνήθως από τη προσβολή δεν είναι ση-
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μαντική. Η καταπολέμηση του εντόμου 
είναι δυνατή με βιολογικά, καλλιεργητικά 

(χρήση παγίδων φωτός ή φερορμονικών 
παγίδων) και χημικά μέτρα.

Εικόνα 32: Νύμφωση προνυμφών μαργαρόνιας ανάμεσα σε φύλλα 
ή άλλες προστετευμένες θέσεις 

(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 33: Οπτικό αποτέλεσμα σε φύλλα 
ελιάς από τα οποία τρέφονται προνύμφες 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης 

Στέλιος).

5.10 ΦΙΛΛΙΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ:

Το νεαρό ενήλικο θηλυκό έχει σχήμα ωο-
ειδές έως σφαιρικό και μήκος 2,5 – 4,5 
mm χωρίς τον ωόσακκο και 3,5 – 6,5 mm 
με τον ωόσακκο. Το ενήλικο αρσενικό εί-
ναι πτερωτό, με χρώμα καστανορόδινο 
και μήκος 1,1 – 1,8 mm. Διαχειμάζει ως 
προνύμφη 3ου σταδίου και προσβάλει τα 
φύλλα και τα κλαδιά του ελαιόδεντρου. 
Οι αρσενικές προνύμφες μετακινούνται 
σε σύντομο χρονικό διάστημα από τα 
φύλλα στα κλαδιά, ενώ οι θηλυκές παρα-
μένουν στα φύλλα για αρκετό διάστημα 
(μεταναστεύουν στα κλαδιά κατά τη περί-
οδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου). Ρουφούν 
τους χυμούς του δέντρου και τα μελιτώδη 
εκκρίματά τους καλύπτουν τα προσβε-
βλημένα μέρη του φυτού, με συνέπεια να 
δυσχεραίνουν οι φυσιολογικές λειτουργί-
ες του και να μην αναπτύσσεται σωστά. 
Επιπλέον, τα αποχωρήματα του εντόμου 
ευνοούν τη δευτερογενή ανάπτυξη μυκή-
των καπνιάς.

Για την καταπολέμηση της φιλλίπιας 
της ελιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
καλλιεργητικά, βιολογικά και χημικά μέ-
τρα. Προτείνεται η απομάκρυνση και η 
καταστροφή των έντονα προσβεβλημέ-
νων μερών του δέντρου.
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Εικόνα 34: Ωόσακκος ενήλικου θηλυκού ατόμου φιλλίπιας της ελιάς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 35: Εγκατάσταση προνυμφών 1ου σταδίου στη κάτω επιφάνεια του φύλλου, 
μετά την έξοδό τους από τον ωόσακκο 

(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 36: Προσβολή από μαργαρόνια σε φύλλα και βλαστούς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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5.11 ΒΕΡΤΙΣΙΛΛΙΩΣΗ:

Η βερτισιλλιώση (Verticillium dahliae) εί-
ναι μια εδαφογενής ασθένεια. Το παθο-
γόνο επιβιώνει στο έδαφος με τη μορφή 
μικροσκληρωτίων, για 8 – 14 έτη. Η μό-
λυνση μπορεί να προκληθεί είτε με απευ-
θείας είσοδο του μύκητα από τις λεπτές 
ρίζες, είτε πιο εύκολα από πληγές που 
γίνονται στις ρίζες από τα καλλιεργητι-
κά μηχανήματα, τους νηματώδεις και τα 
έντομα. Πολύ μικρή θεωρείται η πιθα-
νότητα εισόδου του παθογόνου από τις 
τομές του κλαδεύματος με τα κλαδευτικά 
εργαλεία και θα πρέπει να συνυπάρξουν 
γι’ αυτό, άφθονο μόλυσμα και υγρασία. 
Η εκδήλωση της ασθένειας πραγματοποι-
είται κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 
– Νοεμβρίου με ξήρανση κλαδίσκων, βρα-

χιόνων ή και ολόκληρου του δένδρου. Η 
ξήρανση ολόκληρου δένδρου παρατηρεί-
ται κυρίως σε φυτώρια και νεαρά δένδρα. 
Μπορεί κατά την εμφάνιση των συμπτω-
μάτων να υπάρξει σύγχυση, καθώς αυτά 
στο ξύλο είναι παρόμοια με εκείνα που 
εμφανίζονται σε άλλες ασθένειες όπως 
η Ευτυπίωση και η Βοτρυοσφαίρια και 
τα συμπτώματα στα φύλλα με εκείνα της 
τροφοπενίας βορίου και καλίου. 

Οι μόνοι τρόποι καταπολέμησης είναι 
ορισμένα καλλιεργητικά μέτρα, όπως η 
απομάκρυνση και η καταστροφή προσβε-
βλημένων κλαδίσκων πριν πέσουν στο 
έδαφος τα φύλλα, η αποφυγή δημιουργί-
ας πληγών στις ρίζες κατά τη διάρκεια κα-
τεργασίας του εδάφους, η εκρίζωση των 
αποξηραμένων δέντρων και η απολύμαν-
ση του εδάφους κατόπιν αυτού, κ.α.
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Εικόνα 37: Προσβεβλημένο ελαιόδεντρο με σύμπτωμα ημιπληγίας 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 38: Αποξήρανση ολόκληρου δένδρου 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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5.12 ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ:

Η καρκίνωση της ελιάς (Pseudomonas 
savastanoi) οφείλεται σε ένα αερόβιο, αρ-
νητικό κατά Gram, ραβδοειδές βακτήριο, 
το οποίο κινείται με πολικά μαστίγια. Στα 
προσβεβλημένα μέρη του ελαιόδεντρου 
δημιουργούνται όγκοι, στους οποίους 
διαχειμάζει το βακτήριο. Επιφυτικά επι-
βιώνει και στα φύλλα, αλλά και σε άλ-
λες επιφάνειες του δέντρου. Η μόλυνση 
πραγματοποιείται μέσω πληγών κλαδέ-
ματος με το ράβδισμα κατά τη συγκομιδή, 
με καλλιεργητικά εργαλεία, από ακραία 
καιρικά φαινόμενα (π.χ. παγετό, χαλάζι, 
κ.α.). Εάν ο καιρός είναι υγρός, συνηγορεί 
στην εκδήλωση της ασθένειας. Επίσης, 
στην εξάπλωση της ασθένειας συμβάλλει 
σημαντικά και ο δάκος της ελιάς. Η προ-
σβολή εμφανίζεται με όγκους – καρκινώ-
ματα στα υπέργεια τμήματα του δένδρου, 
(βλαστοί, κλαδιά, κορμός) και μπορεί επί-
σης να επεκτείνει τη δράση του και στο 
ριζικό του σύστημα. Οι έντονα προσβε-

βλημένοι κλάδοι γίνονται καχεκτικοί και 
συνήθως ξηραίνονται. Τα μικρής ηλικίας 
δένδρα, στα οποία εμφανίζονται συμπτώ-
ματα, εξασθενούν και παρατηρείται μείω-
ση της παραγωγής ή ακόμη και νέκρωση 
ολόκληρων των δένδρων. Κυκλικές, κα-
στανόμαυρες κηλίδες, με μια χλωρωτική 
περιοχή γύρω τους, οι οποίες είναι αρχι-
κά υπερυψωμένες και έπειτα βυθίζονται 
ελαφρά, εμφανίζονται στους πράσινους 
καρπούς. Με την πρόοδο του χρόνου, η 
κηλίδα σχίζεται και εξέρχεται μια γλοιώ-
δης ουσία που περιέχει βακτήρια. Η προ-
σβολή των καρπών έχει ως αποτέλεσμα 
την υποβάθμιση της ποιότητάς τους, ει-
δικά αν προορίζεται για κονσερβοποίηση.

Η αντιμετώπιση της ασθένειας μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με χημικά, βιολογικά 
και καλλιεργητικά μέτρα, όπως η απομά-
κρυνση και η καταστροφή ασθενών κλα-
διών, η αφαίρεση όγκων από τον κορμό 
και η απολύμανση πληγών, καθώς και η 
αποφυγή κλαδέματος με υγρό καιρό.
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Εικόνα 39: Σχηματισμένοι όγκοι σε βλαστούς 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 40: Σχηματισμένοι όγκοι σε κορμό 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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5.13 ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ:

Η διαχείμανση του μύκητα (Cycloconium 
oleagineum) πραγματοποιείται στα μολυ-
σμένα φύλλα, τα οποία εχουν παραμείνει 
στο ελαιόδεντρο με τη μορφή μυκηλίου 
και κονιδίων. Κατά τη διάρκεια όλου του 
έτους μπορεί να παρατηρηθούν μολύν-
σεις, με μεγαλύτερη ένταση της ασθένει-
ας κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του 
φθινοπώρου, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν οι κατάλληλες θερμοκρασίες 
και οι απαιτούμενες βροχοπτώσεις. Πιο 
επικίνδυνες είναι οι φθινοπωρινές μολύν-
σεις εξαιτίας του μικρού χρόνου επώασης. 
Προσβάλλει τα φύλλα του δέντρου, τους 
μίσχους των φύλλων, τους ποδίσκους των 
άνθεων, ταξιανθιών και καρπών, ενώ σπα-
νιότερα παρατηρούνται προσβολές στους 
καρπούς και στους βλαστούς. Αρχικά, στη 
πάνω επιφάνεια των φύλλων σχηματίζο-
νται τεφροκαστανές κηλίδες με ασαφή 
όρια, οι οποίες μεγαλώνουν, λαμβάνουν 
κυκλικό σχήμα και συνενώνονται. Κατά 
τη περίοδο της άνοιξης και της αρχής του 
καλοκαιριού, αφού έχουν γίνει πιο εμφα-
νείς, αποκτούν πιο έντονο σκούρο χρώμα 
και συχνά περιβάλλονται από έναν κίτρι-
νο δακτύλιο. Την ίδια χρονική περίοδο 

επεκτείνονται με πιο γρήγορο ρυθμό. Σε 
περίπτωση έντονης προσβολής τα φύλλα 
κιτρινίζουν και ξηραίνονται, γεγονός που 
οδηγεί σε φυλλόπτωση και ξήρανση πολ-
λών αποφυλλωθέντων κλαδιών, κυρίως 
σε ευαίσθητες ποικιλίες και σε περιοχές 
με υγρό κλίμα. Η πρόωρη φυλλόπτωση 
οδηγεί σε εξασθένηση του δέντρου και 
μακροχρόνια σε ακαρπία. Τα συμπτώμα-
τα είναι πιο εμφανή σε παλαιότερα φύλ-
λα και στα κατώτερα μέρη του δέντρου. 
Στους καρπούς, αν και προσβάλλονται 
σπάνια και κατά την ωρίμανσή τους, εμ-
φανίζονται μικρές, καστανές κηλίδες ελα-
φρά βυθισμένες.

Για τη καταπολέμηση της ασθένειας 
συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις με 
ψεκασμούς καλύψεως φυλλώματος, στις 
αρχές του φθινοπώρου, μετά τη συγκο-
μιδή και πριν την έναρξη των βροχοπτώ-
σεων. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης, για 
τη προστασία της νεαρής βλάστησης συ-
νιστώνται ψεκασμοί έως ότου αποκτήσει 
μήκος 5 cm ή όταν τα φύλλα αποκτήσουν 
μήκος 2 cm. Επανάληψη του ψεκασμού 2 
– 3 εβδομάδες αργότερα μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί, εάν μετά τον πρώτο ακο-
λουθήσουν έντονες βροχοπτώσεις ή εάν 
η προσβολή συνεχίζεται.
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Εικόνα 41: Κυκλικές κηλίδες κυκλοκονίου σε φύλλα 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 42: Χαρακτηριστικές της ασθένειας κυκλικές κηλίδες σε φύλλα 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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5.14 ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΙΩΣΗ:

Η διαχείμανση του μύκητα (Pseudocer-
cospora cladosporioides) πραγματοποιεί-
ται υπό τη μορφή κονιδίων, σε προσβε-
βλημένους ιστούς καρπών και φύλλων, 
που παραμένουν στο δέντρο. Η βροχή 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συμ-
βάλλει στη μεταφορά των κονιδίων από 
τα μολυσμένα στα υγιή φύλλα. Αναλόγως 
του σταδίου ωρίμανσης ποικίλουν και τα 
συμπτώματα στους καρπούς, τα οποία εί-
ναι διαφόρων ειδών κηλίδες. Ορισμένες 
φορές ενώνονται και έτσι, το μεγαλύτερο 
μέρος του καρπού καλύπτεται από τη μό-
λυνση και συνεπώς, δεν αναπτύσσονται 
κανονικά και μουμιοποιούνται. Κατά τα 
αρχικά στάδια της μόλυνσης, στα φύλλα 
εμφανίζονται γκρι σκούρες περιοχές στην 
κάτω επιφάνεια του ελάσματος και εν 
συνεχεία, στη πάνω επιφάνεια διακρίνο-
νται κίτρινες περιοχές, οι οποίες αργότε-
ρα εξελίσσονται σε νεκρωτικές. Επιπλέον, 
μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση του 
δένδρου, φυλλόπτωση και καρπόπτωση, 
και συνεπώς, τη σημαντική υποβάθμιση 
της επιτραπέζιας ελιάς και μετέπειτα της 
ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου.

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας, 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν καλλιεργη-
τικά μέτρα, όπως το κατάλληλο κλάδεμα 
για αερισμό κόμης και η απομάκρυνση 
και καταστροφή μολυσμένων καρπών και 
φύλλων.
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Εικόνα 43: Σκούρες περιοχές στη κάτω επιφάνεια του ελάσματος του φύλλου 
εξαιτίας της κερκοσπορίωσης 

(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 44: Φυλλόπτωση λόγω κερκοσπορίωσης 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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5.15 ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΑΠΟ ΒΟΤΡΥΟΣΦΑΙΡΙΑ:

Η ασθένεια ονομάζεται και ξεροβούλα ή 
σαποβούλα και το παθογόνο αίτιο της εί-
ναι ο μύκητας Botryosphaeria dothidae, 
το οποίο απαντάται στο φυτό με δύο μορ-
φές. Η 1η μορφή είναι η ατελής (Fusico-
ccum aesculi), η οποία παράγει καστανά 
έως μαύρα πυκνίδια που ελευθερώνουν 
υαλώδη, μικρο- και μακροκονίδια. Η 2η 
μορφή είναι η εγγενής που παράγει ψευ-
τοθήκια από τα οποία ελευθερώνονται 
ασκοσπόρια. Διαχειμάζει με τη μορφή 
μυκηλίου, ψευτοθηκίων και πυκνιδίων 
στους μουμιοποιημένους καρπούς. Στους 
καρπούς, ο μύκητας εισέρχεται μέσω των 
πληγών και ιδίως των νυγμάτων του δά-
κου.

Η προσβολή δεν εμφανίζεται κάθε 
χρόνο. Ομως, υπάρχουν χρονιές που η 
ασθένεια εμφανίζεται με ένταση και προ-
καλεί σοβαρές ζημιές στον καρπό, ιδίως 
όταν καθυστερεί η συγκομιδή, με συνέ-
πεια την υποβάθμιση του παραγόμενου 
ελαιόλαδου. Η μόλυνση στους καρπούς 
εκδηλώνεται συνήθως καλοκαίρι και αρ-
χές φθινοπώρου στους πράσινους καρ-
πούς, με την εμφάνιση αρχικά σχεδόν 

κυκλικής, χλωρωτικής κηλίδας που περι-
βάλλεται από κόκκινη άλω. Οι προσβε-
βλημένοι ιστοί βυθίζονται στη σάρκα του 
καρπού, φελλοποιούνται, ξηραίνονται 
(ξεροβούλα) και εν τέλει γίνονται καστα-
νού χρώματος. Σε αυτούς, είναι εμφανείς 
τα πυκνίδια του μύκητα με τη μορφή μαύ-
ρων στιγμάτων, όπως και η σχισμή από το 
νύγμα του δάκου, απ’ όπου και εισήλθε 
ο μύκητας. Αποτέλεσμα της προσβολής 
είναι η πρόωρη πτώση των προσβεβλημέ-
νων καρπών στο έδαφος. Κατά το χρονικό 
διάστημα φθινοπώρου – αρχές χειμώνα, 
στους ώριμους καρπούς εμφανίζονται 
ελαιώδεις κηλίδες χωρίς σαφή όρια, οι 
οποίες καθώς οι ιστοί σαπίζουν γίνονται 
καστανές και μεγαλώνουν, καλύπτοντας 
ολόκληρους τους καρπούς (σαποβούλα). 
Οι προσβεβλημένοι καρποί αφυδατώ-
νονται, καλύπτονται από τις καρποφορί-
ες του μύκητα, πέφτουν στο έδαφος και 
μουμιοποιούνται. Σε βλαστούς και βρα-
χίονες δημιουργούνται ξηράνσεις παρό-
μοιες με εκείνες της Βερτισιλλίωσης και 
της Ευτυπίωσης. Στους βραχίονες σχη-
ματίζονται έλκη, τα οποία εκτείνονται 
κατά μήκος και εγκάρσια, προκαλώντας 
τη νέκρωσή τους σταδιακά. Με κοπή του 
βραχίονα, διακρίνεται η προσβολή στην 



100 | 

επιφάνεια της τομής, σχήματος U ή V. Στα 
νεαρά δένδρα, ο μύκητας εισέρχεται από 
τις τομές κλαδέματος, κατά τη διαμόρφω-
ση του σχήματος.

Η καταπολέμηση της ασθένειας είναι 
δυνατή με την εφαρμογή καλλιεργητι-

κών μέτρων όπως η απομάκρυνση και η 
καταστροφή προσβεβλημένων καρπών, 
κλαδιών και βραχιόνων, η αποφυγή δημι-
ουργίας μεγάλων τομών κλαδέματος και 
η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

Εικόνα 45: Προσβεβλημένος καρπός που φελλοποιείται και ξηραίνεται (ξεροβούλα) 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: Κατερίνης Στέλιος).
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Εικόνα 46: Προσβεβλημένοι καρπού που 
εμφανίζουν σαποβούλα 

(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: 
Χαρού Αναστασία).

Εικόνα 47: Αφυδατωμένοι προσβεβλημένοι 
καρποί, που έπεσαν στο έδαφος 

και αφυδατώνονται 
(πηγή: www.farmacon.gr/φωτο: 

Κατερίνης Στέλιος).
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5.16 ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ:

Πρόκειται για μια συνήθη ασθένεια ιδίως 
για τη Δυτική Ελλάδα, η οποία προκαλεί 
σοβαρές ζημιές στις ποικιλίες Καλαμών, 
Κορωνέικη και Λιανολιά Κερκύρας. Η εί-
σοδος του μύκητα στους ιστούς πραγμα-
τοποιείται μέσω πληγών ή με απευθείας 
διάτρηση της επιδερμίδας. Η διαχείμαν-
ση του μύκητα Gloeosporium olivarum 
γίνεται με τη μορφή κονιδίων μέσα στα 
ακέρβουλα που σχηματίζονται στα φύλ-
λα ή στους καρπούς που παρέμειναν στο 
δένδρο ή έχουν πέσει στο έδαφος. Η μό-
λυνση προκαλείται από τα κονίδια, για την 
ελευθέρωση και τη διασπορά των οποίων 
σημαντικό ρόλο παίζει η βροχή. Οι καρποί 
αποτελούν τη κύρια πηγή μολυσμάτων, 
για τις αρχικές μολύνσεις.

Η προσβολή γίνεται κυρίως στους ώρι-
μους καρπούς, ενώ οι πράσινοι καρποί 
της ελιάς παρουσιάζουν ανθεκτικότητα. 
Εντονα συμπτώματα δεν παρουσιάζονται 
σε φύλλα, ποδίσκους καρπών και νεαρά 
κλαδιά. Στην κορυφή του καρπού ή στο 
σημείο πρόσφυσής του με τον ποδίσκο ή 
σε άλλα σημεία, αρχικά συνήθως εμφανί-
ζεται μια κυκλική ή ελλειπτική, καστανοϊ-
ώδης στους μαύρους καρπούς ή καστανή 

κηλίδα στους πράσινους, η οποία μεγα-
λώνει και επεκτείνεται στο μεγαλύτερο 
μέρος του καρπού. Οι προσβεβλημένοι 
ιστοί βυθίζονται και έπειτα παρατηρείται 
ρυτίδωση της κηλίδας σε ομόκεντρους 
κύκλους, η οποία σε μικρό χρονικό διά-
στημα καλύπτεται από τις καρποφορίες 
του μύκητα. Οταν τα επίπεδα υγρασίας 
είναι υψηλά τα σπόρια του μύκητα βγαί-
νουν από τις καρποφορίες με τη μορφή 
ρόδινης ή πορτοκαλί γλοιώδους μάζας. 
Οι προσβεβλημένοι καρποί είτε πέφτουν 
στο έδαφος και σαπίζουν ολοκληρωτικά 
είτε μένουν προσκολλημένοι στο δέν-
δρο με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, 
να συρρικνώνονται και να μουμιοποιού-
νται. Η ασθένεια σε κάποιες περιπτώσεις 
προχωράει στους μίσχους προσδίδοντάς 
τους σκοτεινό χρώμα καπνιάς. Στα φύλλα 
η προσβολή ξεκινά από την κορυφή του 
ελάσματος και εκδηλώνεται με καστανό-
χρωμες ή χλωρωτικές καστανοκίτρινες 
κηλίδες με ασαφή όρια που εξαπλώνο-
νται μέχρι τη μέση του ελάσματος. Πάνω 
στους προσβεβλημένους ιστούς σχημα-
τίζονται τα ακέρβουλα σε ομόκεντρους 
κύκλους τα οποία, σε υγρό καιρό, εξέρχο-
νται τα κονίδια με μορφή ρόδινων μαζών. 
Ωστόσο η προσβολή στα φύλλα δεν έχει 
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ιδιαίτερη οικονομική σημασία. Τα προ-
σβεβλημένα άνθη εμφανίζουν καστανο-
κόκκινο μεταχρωματισμό με αποτέλεσμα 
τη μείωση της ανθοφορίας και καρπόδε-
σης.

Για την καταπολέμηση της ασθένειας 
είναι δυνατή η εφαρμογή βιολογικών, 
καλλιεργητικών και χημικών μέτρων. Συ-
νιστάται κατάλληλο κλάδεμα για αερισμό 
της κόμης, αποφυγή δημιουργίας πληγών 
και εγκατάστασης ελαιώνων σε κακώς αε-
ριζόμενες περιοχές, καθώς και αποτελε-
σματική του δάκου.

5.17 ΙΩΣΕΙΣ:

Οι σημαντικότερες ιώσεις που προσβά-
λουν τα ελαιόδεντρα είναι οι εξής:

• ιός σχετιζόμενος με τον ίκτερο των 
φύλλων – Olive leaf yellowing associ-
ated virus (OLYaV),

• ιός της λανθάνουσας δακτυλιωτής κη-
λίδωσης της ελιάς – Olive latent rings-
pot virus (OLRSV), 

• λανθάνον ιός της ελιάς 3 – Olive latent 
virus 3 (OLV – 3).

Ο ιός OLYaV ανήκει στην οικογένεια Clo-
steroviridae, ενώ δεν έχει κατηγοριοποι-

ηθεί σε κάποιο γένος της οικογένειας. Το 
γονιδίωμά του είναι μονόκλωνο RNA και 
η μετάδοση του γίνεται με αφίδες. Συ-
νήθως, δεν προκαλεί συμπτώματα στα 
φυτά επειδή βρίσκεται σε λανθάνου-
σα κατάσταση. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν ως 
απόρροια του ιού είναι κιτρινισμός του 
φυλλώματος και γενικότερη καχεξία στα 
ασθενή φυτά.

Ο ιός της λανθάνουσας δακτυλιωτής 
κηλίδωσης της ελιάς ανήκει στο γένος 
Nepovirus, της οικογένειας Comoviride. 
Το γονιδίωμα του είναι μονόκλωνο RNA 
και η μετάδοσή του γίνεται με τους νη-
ματώδεις, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τη 
γύρη και μηχανικά με μοσχεύματα. Ο ιός 
δεν προκαλεί συμπτώματα, καθώς βρί-
σκεται σε λανθάνουσα κατάσταση

Ο λανθάνων ιός – 1 της ελιάς ανήκει 
στο γένος Necrovirus της οικογένειας 
Tombusviridae. Το γονιδίωμά του εί-
ναι μονόκλωνο RNA και η μετάδοσή του 
πραγματοποιείται μέσω του εδάφους 
στις ρίζες των ξενιστών. Ο λανθάνων ιός – 
2 της ελιάς ανήκει στο γένος Oleavirus της 
οικογένειας Bromoviridae. Το γονιδίωμά 
του είναι μονόκλωνο RNA και η μετάδοσή 
του πραγματοποιείται με εμβολιασμό και 



104 | 

μηχανικά με τον χυμό των φυτών. Ο λαν-
θάνων ιός – 3 της ελιάς ανήκει στο γένος 
Marafivirus της οικογένειας Tymoviridae. 
Το γονιδίωμά του είναι μονόκλωνο RNA 
και μεταδίδεται έμμονα με έντομα της 
οικογένειας Cicodellidae. Δεν προκαλεί 
συμπτώματα στα προσβεβλημένα φυτά, 
καθώς βρίσκεται σε λανθάνουσα κατά-
σταση.

Για τη καταπολέμηση των ιών αυτών 
προτείνεται η εφαρμογή καλλιεργητικών 
μέτρων. Ορισμένα από αυτά, είναι τα 
ακόλουθα:

• χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και υγι-
ούς πολλαπλασιαστικού υλικού,

• απομάκρυνση και καταστροφή υπο-
λειμμάτων της καλλιέργειας και των 
ασθενών φυτών,

• καταπολέμηση ζιζανίων, και 

• χρήση εντομοστεγών δικτύων και φύ-
τευση φυτών – φραχτών ευαίσθητων 
στον ιό γύρω από τη καλλιέργεια.
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6. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Τη δαπανηρότερη εκ των καλλιεργητι-
κών εργασιών αποτελεί η συγκομιδή, η 
οποία και αντιπροσωπεύει το 50 – 80% 
του συνολικού καλλιεργητικού κόστους 
στην ελιά. Η έναρξη της συγκομιδής καθο-
ρίζεται από το χρόνο ωρίμανσης και τον 
τρόπο επεξεργασίας που θα ακολουθη-
θεί, δηλαδή εάν θα χρησιμοποιηθούν οι 
καρποί ως επιτραπέζιες ελιές ή για τη πα-
ραγωγή λαδιού. Η ωρίμανση του καρπού 
αρχίζει με την έναρξη μεταβολής του πρά-
σινου χρώματος (περκασμός) και τελειώ-
νει με την ολοκλήρωση της. Η μεταβολή 
αυτή παρατηρείται στην επιδερμίδα και 
στο σαρκώδες μεσοκάρπιο και εκδηλώνε-
ται σταδιακά στους καρπούς κάθε ελαιό-
δεντρου. Κατά το στάδιο του περκασμού, 
ο καρπός αποκτά το μεγαλύτερο μέγεθός 
του. Η εποχή συγκομιδής επιδρά και στη 
παραγωγή του επόμενου έτους. Συνεπώς, 
αρκετά περιορισμένη είναι η ανθοφορία 
του δέντρου την επόμενη χρονιά, όταν 
οι καρποί παραμένουν για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα πάνω στα δέντρα. Κατά την 
περίπτωση που η συγκομιδή των καρπών 
πραγματοποιείται ενώ αυτοί είναι πράσι-

νοι, ή νωρίς κατά τη περίοδο ωρίμανσή 
τους για επιτραπέζια χρήση και όχι μετά 
τα μέσα Οκτωβρίου, τότε η παραγωγή του 
επόμενου έτους είναι μεγαλύτερη από 
εκείνη των δέντρων που συγκομίστηκαν 
αργότερα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η 
εποχή και οι τεχνικές συγκομιδής και για 
τη μείωση του πληθυσμού του δάκου. Η 
παραμονή των καρπών πάνω στα δένδρα 
επιτρέπει τη συνέχιση της ωοτοκίας και 
της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του 
δάκου μεταξύ δύο καλλιεργητικών περιό-
δων, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας 
ανοιξιάτικης γενιάς.

6.1 ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ:

Τα χαρακτηριστικά μιας καλής ποιότητας 
επιτραπέζιας ελιάς είναι τα εξής:

• ο λόγος του βάρους σάρκας προς το 
βάρος πυρήνα να είναι μεγάλος (7/1 ή 
και 10/1),

• η λεπτή επιδερμίδα και η συνεκτική 
σάρκα που δεν μαλακώνει και δεν αλ-
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λοιώνεται κατά την επεξεργασία,

• η υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, 
τα οποία είναι απαραίτητα κατά τη γα-
λακτική ζύμωση,

• η χαμηλή ελαιοπεριεκτικότητα διότι 
οξειδώνεται το λάδι και οι ελιές ταγγί-
ζουν,

• η καλή εμφάνιση, το σχήμα και το χρώ-
μα του καρπού. 

Γενικότερα, σημαντικό κριτήριο ποιοτι-
κής αξιολόγησης μιας ποικιλίας αποτελεί 
η σχέση σάρκας – πυρήνα. Βάσει αυτού, 
όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα 
του καρπού σε σάρκα σε σχέση με τον 
πυρήνα του, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
αξία του.

Η συγκομιδή των καρπών που θα επε-
ξεργαστούν πράσινοι συνήθως γίνεται με 
οπτική παρακολούθηση, όταν αποκτή-
σουν ανοιχτό πράσινο χρώμα και σταμα-
τά, όταν ο φλοιός έχει αχυρένιο χρώμα 
(BBCH 80 – 81). Οπότε, συγκομίζονται 
όταν είναι ακόμη άγουρες και πριν γαλα-
κτώσουν (τέλη Σεπτεμβρίου – μέσα Οκτω-
βρίου) αναλόγως της περιοχής και της 
ποικιλίας. Γενικά, οι πράσινες επιτραπέζι-
ες ελιές καλό είναι να συγκομίζονται λίγο 
πριν το στάδιο του περκασμού, καθώς 

έχουν το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος. Η 
συγκομιδή των καρπών για κατανάλωση 
ως μαύρες πραγματοποιείται αργότερα 
μόλις ωριμάσουν, όταν δηλαδή η σάρκα 
μαυρίσει σε βάθος έως τα 2/3 της και πριν 
αρχίσει να μαλακώνει (BBCH 85). Μόνο 
σε ειδικές περιπτώσεις αφήνονται να συ-
γκομιστούν σε προχωρημένο στάδιο ωρί-
μανσης, όπως οι θρούμπες και οι μαύρες 
αλατισμένες.

Γενικά, οι συγκομιζόμενες επιτραπέ-
ζιες ελιές πρέπει να έχουν το κατάλληλο 
χρώμα και σχήμα και η κατάστασή τους 
να επιτρέπει τη κονσερβοποίηση. Πρέπει 
με άλλα λόγια να είναι απαλλαγμένες από 
τραυματισμούς εξαιτίας ακραίων καιρι-
κών φαινομένων (π.χ. παγετός, χαλάζι) 
και του τρόπου συγκομιδής, από σημάδια 
προσβολών από κοκκοειδή (π.χ. παρλατό-
ρια), φύλλα, τμήματα βλαστών και άλλες 
ξένες ύλες, καθώς και από υπολείμματα 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Τέλος, οι συγκομιζόμενες επιτραπέζιες 
ελιές, πράσινες ή μαύρες, αμέσως μετά τη 
συγκομιδή πρέπει να παραμένουν μακριά 
από το ηλιακό φως και να παραδίδονται 
το συντομότερο δυνατό για κονσερβοποί-
ηση. 
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6.2 ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ:

Στη Βόρεια Ελλάδα, η ελαίωση των καρ-
πών παρατηρείται από τα μέσα Αυγού-
στου και έπειτα, ενώ λίγο νωρίτερα, στη 
Νότια Ελλάδα. Καθώς οι καρποί πλησιά-
ζουν στην ωρίμανση, η ελαιοπεριεκτικότη-
τά τους αυξάνεται και αγγίζει το μέγιστο, 
όταν όλοι οι καρποί κάθε ελαιόδεντρου 
έχουν ωριμάσει (μαυρίσει) και από το 
σημείο αυτό και έπειτα, παραμένει στα-
θερή. Επισημαίνεται ότι, η ποιότητα του 
λαδιού εκτιμάται μέσω της οξύτητάς του 
και μετά την ωρίμανση παραμένει σχεδόν 
σταθερή, όσο ο καρπός παραμένει στο 
δέντρο. Ομως υποβαθμίζεται αναλογικά 
με την αύξηση του χρονικού διαστήματος 
μεταξύ της συγκομιδής και της ελαιοποί-
ησης. Οι οργανοληπτικές ιδιότητες του 
ελαιόλαδου (π.χ. άρωμα, γεύση, χρώμα, 
ρευστότητα) αποτελούν επιπλέον κριτή-
ρια για την ποιότητά του. Το στάδιο του 
περκασμού θεωρείται το άριστο για την 
ελαιοποίηση των καρπών, παρά το γεγο-
νός ότι, ένα μέρος των καρπών είναι ακό-
μη πράσινοι με μικρότερη ελαιοπεριεκτι-
κότητα. Το γεγονός αυτό, αντισταθμίζεται 
από τις οργανοληπτικές ιδιότητες του 

παραγόμενου ελαίου στο στάδιο αυτό, οι 
οποίες είναι άριστες, το χρώμα φυσιολο-
γικό και η ρευστότητα ιδανική.

Πρακτικά σε αρδευόμενες καλλιέργει-
ες, το στάδιο που οι περισσότεροι καρποί 
θα αποκτήσουν εξωτερικά μαύρο χρώμα 
(BBCH 89), αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο 
συγκομιδής για οικονομική εξαγωγή ελαί-
ου, ανεξαρτήτως μεγέθους καρπών και 
τρέχουσας παραγωγής. Ομως, σε ξηρικές 
καλλιέργειες, η χρήση της αλλαγής χρω-
ματισμού για συγκομιδή δεν αποτελεί 
επαρκώς αξιόπιστο κριτήριο. Εχει αποδει-
χθεί σε ορισμένες ποικιλίες ότι, η συσσώ-
ρευση λαδιού σε ώριμους μαύρους καρ-
πούς είναι σχετικά μικρή. Γι’ αυτό ίσως 
να είναι προτιμότερη μια πιο πρώιμη 
συγκομιδή, πριν την πλήρη αλλαγή του 
χρώματος του καρπού (BBCH 85), καθώς 
μειώνεται ο κίνδυνος ζημιάς των καρπών 
από έντομα και η απώλεια παραγωγής 
από καρπόπτωση, ενώ παράγεται υψη-
λότερης ποιότητας ελαιόλαδο. Επιπλέον, 
σε περιπτώσεις μηχανικής συγκομιδής, 
όλοι οι καρποί συλλέγονται από το δέν-
δρο μια μόνο φορά, ανεξαρτήτως ομοιο-
μορφίας ωρίμανσης. Με αυτό το τρόπο, 
περιορίζεται σημαντικά η περίοδος συ-
γκομιδής, οπότε ο χρόνος συλλογής βάσει 
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της μέγιστης συσσώρευσης λαδιού, είναι 
εξαιρετικά σημαντικός. Όμως, δεν έχουν 
καθοριστεί αξιόπιστα κριτήρια για τον 
υπολογισμό του τέλους της περιόδου της 
κύριας συσσώρευσης του ελαιόλαδου για 
κάθε ποικιλία. Η περίοδος συγκομιδής εί-
ναι συνήθως Νοέμβριο – Δεκέμβριο, ανα-
λόγως της περιοχής, της χρονιάς και της 
ποικιλίας. Εξαίρεση αποτελεί η Κέρκυρα, 
στην οποία η συγκομιδή πραγματοποιεί-
ται κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 
– Ιουλίου εξαιτίας των υψηλών και παρα-
τεταμένων συνήθως χειμωνιάτικων βρο-
χοπτώσεων, με πολύ χαμηλής ποιότητας 
παραγόμενο ελαιόλαδο.

Γενικά, οι καρποί των ελαιόδεντρων 
συγκομίζονται είτε με το χέρι, είτε μηχα-
νικά. Συγκομιδή με το χέρι εφαρμόζεται 
σε καρπούς που προορίζονται για επιτρα-
πέζια χρήση, για την αποφυγή τραυματι-
σμών τους και υποβάθμισης της ποιότη-
τάς τους. Αποτελεί όμως δαπανηρή και 
χρονοβόρα διαδικασία. Στις ελαιοποιή-
σιμες ποικιλίες είναι δυνατή η εφαρμογή 
μηχανικής συγκομιδής. Τον παλαιότερο 
τρόπο συγκομιδής, με εφαρμογή και σή-
μερα σε περιοχές με ελαιώνες παραδο-
σιακών σχημάτων αποτελεί ο ραβδισμός 
και η συλλογή των καρπών από το έδαφος 

είτε με ελαιοσυλλογής, είτε με ελαιόπα-
να. Μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα 
είναι οι εξής:

• Ραβδισμός, με χρήση ξύλινων ραβδιών 
και ελαιόπανων ή δίχτυών που στρώ-
νονται κάτω από τα δένδρα, με κίνδυ-
νο τραυματισμών και προσβολής από 
το βακτήριο Pseudomonas savastanoi.

• Πλαστικά ή μηχανικά χτένια με μπα-
ταρία ή αέρα και συλλεκτικά πανιά – 
ελαιόπανα ή δίχτυα που στρώνονται 
κάτω από τα δένδρα.

• Πλαστικά μόνιμα απλωμένα δίχτυα και 
συλλογή των καρπών πάνω σε αυτά, 
με ανασήκωμά τους κατά διαστήματα 
5-10 ημερών, ανάλογα με το ρυθμό 
πτώσης του καρπού. Η εφαρμογή τους 
θεωρείται δύσκολη, εξαιτίας εμποδί-
ων όπως χόρτα και αγκάθια.

• Δονητές κορμού - βραχιόνων με ή χω-
ρίς ανάστροφη ομπρέλα - υποδοχέα 
καρπών.

• Μηχανές συγκομιδής που κινούνται 
πάνω από τα δένδρα στις υπέρπυκνες 
φυτεύσεις. 

Η χρήση μηχανικών μέσων συγκομιδής 
χαρακτηρίζεται από σημαντικά πλεονε-
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κτήματα. Με τη χρήση τους επιτυγχάνε-
ται συγκομιδή περισσότερων δένδρων σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα και παράλ-
ληλα, με τη χρήση λιγότερων εργατών. 
Οπότε, μειώνεται αυτομάτως το κόστος 
συγκομιδής, ενώ συγκομίζονται ευκολότε-
ρα και δέντρα μεγάλου ύψους, αλλά απαι-
τείται προσοχή για την αποφυγή τραυμα-
τισμών των καρπών και υποβάθμισης της 
ποιότητάς τους. Υπάρχουν όμως, ορισμέ-
νοι τύποι μηχανημάτων που παρουσιά-
ζουν το μειονέκτημα ότι αποκόπτουν και 
μέρος της βλάστησης μαζί με τους καρ-
πούς, δημιουργώντας στα δέντρα πληγές, 
οι οποίες αποτελούν εισόδους παθογό-
νων. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για 
τη χρήση μηχανικών συλλεκτών αποτελεί 
η διενέργεια συγκομιδής στο κατάλληλο 
στάδιο ωρίμανσης και η διαμόρφωση θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει 
τη χρήση τους. Μια ακόμη προϋπόθεση 
για τη χρήση των δονητών είναι το γεγο-
νός ότι το έδαφος του ελαιώνα θα πρέ-
πει να επίπεδο. Συνιστάται η εφαρμογή 
χημικών (καρποπτωτικών) ουσιών που 
προκαλούν χαλάρωση της πρόσφυσης 
των καρπών πάνω στους βλαστούς, λίγες 
ημέρες πριν τη συγκομιδή, για τη διευκό-
λυνσή της, με χρήση μηχανικών δονητών. 

Μία από τις καρποπτωτικές ουσίες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το 
ethephon με δόση εφαρμογής 100 – 140 
cc/100 lt, πριν τη συγκομιδή. Στο σημείο 
αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι, οι καρποί 
πρέπει να συγκομίζονται χωρίς προσμί-
ξεις (π.χ. ξύλα, φύλλα, χώμα, κ.λ.π.) και 
με όσο το δυνατόν λιγότερα χτυπήματα. 
Συστήνεται, η χρήση πλαστικών διχτυών 
διότι είναι εύχρηστα, χαμηλού κόστους, 
ξεπλένονται εύκολα, είναι δυνατό να χρη-
σιμοποιηθούν και με βροχερό καιρό και 
δεν απορροφούν τα υγρά των χτυπημέ-
νων καρπών. 
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7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
Οι καρποί που προορίζονται για επιτρα-
πέζια χρήση, μετά τη συγκομιδή, τοποθε-
τούνται για τη μεταφορά τους σε κιβώτια 
με τρύπες, πλαστικά ή ξύλινα, τα οποία 
εξασφαλίζουν καλό αερισμό και αποφυγή 
υψηλών θερμοκρασιών. Ενα ακόμη υλι-
κό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι 
οι σάκοι από νήματα, οι οποίοι διευκο-
λύνουν τον αερισμό και εμποδίζουν την 
εμφάνιση μυκητολογικών προσβολών. 
Πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά των 
καρπών σε πλαστικές σακούλες, καθώς τα 
μέσα συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει 
να είναι και να παραμένουν στεγνά και 
καθαρά. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν μικρότερος ο χρό-
νος μεταφοράς στον τόπο προορισμού, 
ο οποίος μπορεί να είναι μια αποθήκη ή 
ένα εργοστάσιο επεξεργασίας.

Οταν οι καρποί μεταφερθούν στην 
αποθήκη ακολουθεί διαλογή, με μηχα-
νικό διαλογέα συνήθως, ώστε να δια-
χωριστούν ανά μέγεθος και να απομα-
κρυνθούν οι ξένες ύλες. Η κατασκευή της 
αποθήκης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 

να εξασφαλίζει στους καρπούς προστα-
σία από δυσμενής συνθήκες όπως υγρα-
σία, θερμοκρασία, βροχή κ.λπ. Σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιού-
νται αποθήκες, στις οποίες υπάρχουν φυ-
τοπροστατευτικά προϊόντα και καύσιμα. 
Συνιστάται η αποφυγή υψηλών θερμο-
κρασιών στους χώρους αποθήκευσης για 
το περιορισμό ανάπτυξης μυκήτων και 
αλλοίωσης των καρπών. Οι καρποί μετά 
τη διαλογή είναι ακατέργαστοι, οπότε 
είτε αποθηκεύονται για λίγες ημέρες μέ-
χρι την επεξεργασία σε ψυγεία, είτε στέλ-
νονται για επεξεργασία. 

Αμέσως μετά τη συγκομιδή, οι καρποί 
που προορίζονται για παραγωγή λαδιού 
μεταφέρονται στο ελαιοτριβείο και ακο-
λουθεί η κατάλληλη επεξεργασία. Η από-
δοση λαδιού είναι 20 – 25% περίπου και 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 
όπως οι εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές 
φροντίδες και το στάδιο ωρίμανσης του 
καρπού κατά το χρόνο συγκομιδής. Η ου-
σία που ευθύνεται για τη πικρή γεύση των 
καρπών, γνωστή ως ελευρωπαϊνη, δεν θε-
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ωρείται πρόβλημα για το ελαιόλαδο. Σε 
περίπτωση χρονικής καθυστέρησης κατά 
τη μεταφορά στο ελαιοτριβείο, θα πρέπει 
οι καρποί να απλώνονται σε λεπτό στρώ-
μα πάχους 15 – 20 cm σε καθαρό πάτωμα. 
Εκεί μπορεί να παραμείνουν έως και μία 
εβδομάδα χωρίς εμφάνιση σήψεων και 
μετέπειτα υποβάθμιση της ποιότητας του 
παραγόμενου ελαιόλαδου.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί 
ότι, για τη συντήρηση νωπών καρπών που 

προορίζονται για μεταποίηση, συνιστά-
ται θερμοκρασία 6οC και σχετική υγρασία 
περίπου 90%. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 
χρόνος συντήρησης μπορεί να φτάσει τις 
4 – 6 εβδομάδες. Αποθήκευση των καρ-
πών σε θερμοκρασία μεταξύ 0 – 7oC, η 
οποία αποτελεί την ελάχιστη επιτρεπόμε-
νη θερμοκρασία, είναι πιθανό να προκα-
λέσει στους καρπούς εσωτερικό καφέτια-
σμα.
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8. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ:

8.1 ΓΕΝΙΚΑ:

Σήμερα, η τεχνολογία σε συνδυασμό με 
τη γεωργία συμβάλλει αποφασιστικά 
στη δημιουργία ενός νέου, καινοτόμου 
τρόπου καλλιέργειας, ο οποίος οδηγεί σε 
μεγιστοποίηση του κέρδους του παραγω-
γού και ονομάζεται γεωργία ακριβείας. Η 
γεωργία ακριβείας αποτελεί μία νέα προ-
σέγγιση της αγροτικής παραγωγής που 
διαφοροποιείται ριζικά από κάθε άλλη 
υφιστάμενη σύγχρονη μέθοδο, καθώς 
είναι μία μέθοδος διαχείρισης που βασί-
ζεται στο χειρισμό των εισροών στο εκά-
στοτε αγροτεμάχιο βάσει των πραγματι-
κών αναγκών της καλλιέργειας χωρικά και 
χρονικά. Ο όρος δηλαδή γεωργία ακριβεί-
ας (Precision Agriculture) αναφέρεται στη 
διαχείριση της παραλλακτικότητας των 
αγροτεμαχίων, με σκοπό τη βελτίωση της 
οικονομικής απόδοσής τους και τη μείω-
ση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 
Η εφαρμογή της άρχισε κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του ’90 σε Η.Π.Α., Αγγλία 
και άλλες χώρες, ενώ σε ολόκληρη την Ευ-

ρώπη αποτελεί μία δημοφιλή μέθοδο πα-
ραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στις 
Η.Π.Α. το ενδιαφέρον που παρουσιάζει γι’ 
αυτή ο γεωργικός πληθυσμός ανέρχεται 
στο 88%, ενώ αντίστοιχα ποσοστά σημει-
ώνονται και για Αυστραλία, Καναδά, κα-
θώς και για ευρωπαϊκές χώρες. 

Σε περιπτώσεις χρήσης των συμβα-
τικών μεθόδων αγροτικής παραγωγής, 
οι εισροές παρέχονται ενιαία στον αγρό 
θεωρώντας ότι υπάρχει μια αποδεκτή 
ομοιογένεια ως προς τις εδαφολογικές 
ιδιότητες, τη γονιμότητα του εδάφους, 
την εδαφική υγρασία, τους πληθυσμούς 
ζιζανίων κ.λπ. Σε αντίθεση με αυτές, η γε-
ωργία ακριβείας επιτρέπει τη διαχείριση 
του εκάστοτε αγροτεμαχίου σε τμήματα 
μικρότερης κλίμακας από αυτή της συ-
νολικής του έκτασης, τις αποκαλούμενες 
και ζώνες διαχείρισης που εμφανίζουν 
μια σχετική ομοιομορφία που ανταποκρί-
νεται περισσότερο στη πραγματικότητα. 
Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι, τη 
βάση ενός συστήματος γεωργίας ακριβεί-
ας αποτελούν αυτές οι ζώνες διαχείρισης, 
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οι οποίες αποσκοπούν στην εφαρμογή 
των εισροών με μεταβλητές δόσεις. Ως 
ζώνη διαχείρισης ορίζεται ένα επιμέρους 
τμήμα του αγρού που έχει κοινά χαρακτη-
ριστικά και που η διαχείριση μπορεί να 
είναι ενιαία. Συνεπώς, στόχο της γεωρ-
γίας ακριβείας αποτελεί η εφαρμογή κα-
τάλληλων εισροών για τη κάλυψη χωρικά 
και χρονικά των αναγκών κάθε σημείου 
του αγροτεμαχίου, αναλόγως της παραλ-
λακτικότητάς του. Η εφαρμογή της βασί-
ζεται σε τεχνολογικά μέσα που καταγρά-
φουν αρχικά με ακρίβεια την υπάρχουσα 
κατάσταση του αγροτεμαχίου και κατόπιν 
επεξεργάζονται τα δεδομένα για την επί-
τευξη του στόχου αυτού. Συνεπώς, τα συ-
στήματα γεωργίας ακριβείας βασίζονται 
αφενός στις δυνατότητες που παρέχουν 
οι νέες τεχνολογίες για την αναγνώριση 
της χωροχρονικής παραλλακτικότητας 
των αναγκών της καλλιέργειας και αφε-
τέρου στην ανάπτυξη συστημάτων μετα-
βλητών παροχών των εισροών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι οι βασικότεροι 
στόχοι της γεωργίας ακριβείας είναι οι 
ακόλουθοι:

• Η αύξηση της απόδοσης των καλλιερ-
γειών και η βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του εισοδήματος του παραγω-
γού.

• Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος της καλλιέργειας. Εφαρμογή 
δηλαδή ορθολογικής και αποτελεσμα-
τικότερης χρήσης των χημικών εισρο-
ών.

• Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

• Η προστασία του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων. 

Όπως εύκολα μπορεί κανείς να συμπερά-
νει, η γεωργία ακριβείας χαρακτηρίζεται 
από σημαντικά πλεονεκτήματα. Όμως 
ακόμη υπάρχουν στην Ελλάδα δύο βασι-
κοί προβληματισμοί ως προς την εκτετα-
μένη εφαρμογή της, οι οποίοι είναι το κό-
στος επένδυσης σε σχέση με το μέγεθος 
της εκμετάλλευσης, καθώς και το κόστος 
και ο χρόνος εκμάθησης.

8.2 ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ:

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η γεωρ-
γία ακριβείας είναι η ακόλουθη:

• Συστήματα και μηχανισμοί καταγρα-
φής δεδομένων. Σε αυτά συμπεριλαμ-
βάνονται χάρτες αποδόσεων, εργα-
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στηριακές αναλύσεις, τηλεπισκόπηση, 
αισθητήρες και συστήματα εντοπι-
σμού θέσης.

• Συστήματα διαχείρισης και απόδοσης 
αποτελεσμάτων. Τέτοιου είδους συ-
στήματα είναι τα γεωγραφικά συστή-
ματα πληροφοριών και τα έμπειρα 
συστήματα.

• Συστήματα μεταβαλλόμενης εφαρμο-
γής, όπως οι ψεκαστήρες, οι λιπασμα-
τοδιανομείς κ.λπ.

Παγκόσμια Συστήματα Καθορισμού/
Εντοπισμού Θέσης (GPS): Χρησιμοποι-
ήθηκαν αρχικά για στρατιωτικούς σκο-
πούς και αργότερα, επεκτάθηκαν και σε 
άλλους τομείς. Παρέχουν 24ωρη κάλυψη 
και εντοπισμό θέσης, με υψηλή ακρίβεια 
στον τρισδιάστατο χώρο και στη μετατό-
πιση του χρόνου. Τα συστήματα αυτά, 
χρησιμοποιώντας γεωγραφικές συντεταγ-
μένες καταγράφουν το αγροτεμάχιο, ενώ 
εντοπίζουν και πλοηγούν γεωργικά οχή-
ματα με ακρίβεια 2 cm.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
(GIS): Πρόκειται για συστήματα διαχείρι-
σης χωρικών δεδομένων και συσχετιζό-
μενων ιδιοτήτων, τα οποία με τη βοήθεια 

λογισμικού για συγκεκριμένες γεωγραφι-
κές θέσεις συλλέγουν, διαχειρίζονται και 
αναλύουν δεδομένα. Παρέχουν ένα δια-
δραστικό χάρτη (πίνακα δεδομένων) για 
μια γεωγραφική θέση, ο οποίος μπορεί 
να αφορά την ηλεκτρική αγωγιμότητα του 
εδάφους, τις καλλιέργειες, την μέση ετή-
σια βροχόπτωση κ.λπ. Τα συγκεκριμένα 
συστήματα προσφέρουν τη δυνατότητα 
στον εκάστοτε παραγωγό να παρακολου-
θεί και να τηρεί αρχείο εισροών, καθώς 
και των αποτελεσμάτων τους σε μια χω-
ρική σειρά.

Τηλεπισκόπηση: Ως «τηλεπισκόπηση» 
ορίζεται η τεχνολογία απόκτησης αξιόπι-
στων πληροφοριών σχετικά με τα φυσικά 
αντικείμενα και το περιβάλλον, μέσω της 
διαδικασίας καταγραφής, μέτρησης και 
ερμηνείας εικόνων και ψηφιακών αναπα-
ραστάσεων, προερχόμενων από συστή-
ματα αισθητήρων χωρίς επαφή. Με άλλα 
λόγια, είναι η παρατήρηση και η μελέτη 
των χαρακτηριστικών της επιφάνειας της 
γης από απόσταση, με τη βοήθεια της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Συγκε-
κριμένα για τη γεωργία, είναι δυνατή η 
καταγραφή με εναέρια ή και δορυφορικά 
μέσα, του τρόπου με τον οποίο η βλάστη-
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ση αντανακλά τα διάφορα μήκη κύματος 
της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι ψηφιακές 
εικόνες που έχουν ληφθεί με τη χρήση 
τηλεπισκόπησης προσφέρουν σημαντικές 
πληροφορίες στους παραγωγούς σχετικά 
με τις καλλιέργειές τους, όπως την πρό-
βλεψη της απόδοσης και την κατάσταση 
της υγείας των φυτών, καθώς και τους 
τρόπους αντιμετώπισης τυχόν προβλη-
μάτων. Στόχο της επίσης, αποτελεί η απο-
τύπωση της χωρικής παραλλακτικότητας 
του αγροτεμαχίου, ώστε οι καλλιεργη-
τικές πρακτικές και εισροές να γίνονται 
εντοπισμένα (συστήματα μεταβλητών 
εφαρμογών) και συμβάλλει σημαντικά 
στα συστήματα λήψης αποφάσεων (DSS). 

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 
(DSS): Κατέχοντας απλώς τις πληροφορί-
ες σχετικά με τη παραλλακτικότητα εντός 
αγροτεμαχίου (που αποκτήθηκαν με τε-
χνολογίες που περιγράφονται στο παρόν 
εγχειρίδιο) δεν επιλύεται κανένα πρόβλη-
μα, εκτός και εάν υπάρχει ένα σύστημα 
υποστήριξης αποφάσεων (DSS), προκει-
μένου να εφαρμοστούν οι συστάσεις των 
VRT. Τα συστήματα DSS είναι διαδραστι-
κά, ευέλικτα και προσαρμόσιμα πληρο-
φοριακά συστήματα, τα οποία βασίζονται 

στη χρήση Η/Υ και αναπτύχθηκαν για την 
υποστήριξη της επίλυσης μη δομημένων 
διαχειριστικών προβλημάτων, με στόχο 
τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Με 
απλά λόγια, ένα σύστημα DSS αποτελεί-
ται από έναν Η/Υ και κατάλληλο λογισμι-
κό, καθώς και διάφορα μέσα συλλογής 
δεδομένων όπως αισθητήρες, μετεωρο-
λογικούς σταθμούς, κ.λπ. Η λειτουργία 
ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να περι-
γράφει με τα ακόλουθα βήματα:

• Προσδιορισμός των περιβαλλοντικών 
και βιολογικών υφιστάμενων κατα-
στάσεων στον αγρό, που μπορούν να 
παρακολουθούνται και κατόπιν να με-
ταχειρίζονται κατά τρόπο τέτοιο που 
να συμβάλλει στη βελτίωση της καλλι-
έργειας.

• Επιλογή αισθητήρων και εξοπλισμού 
υποστήριξης για τη καταγραφή δεδο-
μένων σχετικά με αυτές τις καταστά-
σεις.

• Συλλογή, αποθήκευση και επεξεργα-
σία των δεδομένων που έχουν κατα-
γραφεί στον αγρό.

• Διαδικασία και χειρισμός των δεδομέ-
νων για εξαγωγή χρήσιμων πληροφο-
ριών και γνώσεων.
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• Παρουσίαση των πληροφοριών και 
γνώσεων σε μια μορφή που μπορεί να 
ερμηνευτεί για τη λήψη αποφάσεων.

Στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι, τα συ-
στήματα λήψης/υποστήριξης αποφάσε-
ων στον αγροτικό τομέα μπορεί να είναι 
διαγνωστικού χαρακτήρα – προγνωστικά 
(diagnostic – prognostic), επιχειρησιακά – 
ελέγχου (business – control), συμβουλευ-
τικά (advisory) και ταξινόμησης (shorting).

Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, δη-
λαδή ο παραγωγός, αποτελεί το πυρήνα 
για την εφαρμογή βιώσιμης γεωργίας. Οι 
αποφάσεις του λαμβάνονται στο πλαί-
σιο πολύπλοκων και αντιφατικών συμ-
φερόντων, έχοντας άμεση επίπτωση στη 
βιωσιμότητα. Αυτό ακριβώς είναι και το 
σημείο που καθιστά αναγκαία την ύπαρ-
ξη των συστημάτων στήριξης γεωργικών 
αποφάσεων (Distance Support Systems 
– DSS), τα οποία παρέχουν σύγχρονες 
πληροφορίες, που είναι προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες του, ώστε να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις και τη πολυπλοκότητα της 
βιώσιμης ανάπτυξης της γεωργίας. Να 
σημειωθεί ότι, δημιουργήθηκαν προκει-
μένου να υποστηρίξουν τον υπεύθυνο 
λήψης αποφάσεων και όχι να τον αντικα-

ταστήσουν. 

Συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών 
(VRA ή VRT): Στο πλαίσιο της γεωργίας 
ακριβείας, οι παραγωγοί είναι δυνατό να 
καθορίσουν τις θρεπτικές ή άλλες ανά-
γκες κάθε τμήματος της καλλιέργειας και 
να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Η 
μείωση αυτή είναι δυνατή λόγω του εξορ-
θολογισμού των διαφόρων εισροών με τη 
τεχνολογία των μεταβλητών εφαρμογών 
(Variable Rate Application). Τα συστήματα 
μεταβλητών εφαρμογών είναι συστήμα-
τα, τα οποία τοποθετούνται σε αγροτικά 
μηχανήματα και μεταβάλλουν τη ποσό-
τητα εφαρμογής ή το είδος των εισροών 
κατά την ίδια χρονική στιγμή της εφαρ-
μογής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
εκάστοτε σημείου του αγροτεμαχίου. Η 
μεταβολή αυτή των εισροών βασίζεται 
σε τεχνικές χαρτογράφησης ή δεδομένα 
που λαμβάνονται μέσω αισθητήρων. Η 
εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας στον 
αγρό μπορεί να αποτυπωθεί με τα εξής 
βήματα:

• Συλλογή πληροφοριών μέσω διαφό-
ρων διαδικασιών π.χ. τηλεπισκόπη-
σης, εδαφικής δειγματοληψίας κ.λπ.

• Συλλογή δεδομένων, ανάλυση αυτών 
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και δημιουργία χαρτών εφαρμογής 
εισροών (Application Maps).

• Εφαρμογή των πληροφοριών των χαρ-
τών αυτών στον αγρό, χρησιμοποιώ-
ντας τη τεχνολογία Variable Rate Ap-
plication.

• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 
επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Για τους χάρτες εφαρμογής εισροών, τα 
συστήματα VRA/VRT χρησιμοποιούν GIS 
συστήματα χαρτογράφησης και με τη 
χρήση τους σε διαδοχικά έτη, δημιουρ-
γείται μια βάση δεδομένων για τη λήψη 
αποφάσεων διαχείρισης του αγροτεμα-
χίου. Επίσης, οι χάρτες παραγωγής, όπως 
και άλλα δεδομένα που συλλέγονται 
μέσω διαφόρων τεχνολογιών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το προσδιορισμό 
των προβλημάτων του αγρού. Το γεγονός 
αυτό αποτελεί τρόπο εφαρμογής της τε-
χνολογίας μεταβλητών εφαρμογών, δη-
λαδή δημιουργία χαρτών εφαρμογής και 
προγραμματισμού του μηχανήματος με 
συντεταγμένες για τα σημεία μεταβολής 
της δόσης. Στα συστήματα Real – Time 
VRT, υπάρχει ένας αισθητήρας τοποθε-
τημένος στο όχημα, ο οποίος μπορεί να 
αναγνωρίσει ένα συγκεκριμένο πρόβλη-

μα εντός του αγροτεμαχίου (π.χ. αναγνώ-
ριση ενός ζιζανίου) και στέλνει σήμα στο 
μηχάνημα εφαρμογής, ώστε να το ενερ-
γοποιήσει για τη κατάλληλη ενέργεια. Σε 
αυτή τη περίπτωση, η συλλογή πληροφο-
ριών, η ανάλυση και η εφαρμογή τους, 
πραγματοποιείται ταυτόχρονα.

Αισθητήρες: Είναι μηχανισμοί αυτόματης 
δειγματοληψίας και ταχείας μέτρησης. Η 
ανάπτυξη αισθητήρων για γεωργική χρή-
ση επεκτάθηκε για τη συλλογή διαφόρων 
πληροφοριών όπως της απόδοσης και 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊ-
όντος, δημιουργώντας διάφορους τύπους 
αισθητήρων. Με τη χρήση τους, ο εκάστο-
τε παραγωγός έχει τη δυνατότητα άμεσης 
πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες για 
το αγροτεμάχιο, που σχετίζονται με τη 
φυσιολογική ανάπτυξη και τις ανάγκες 
της καλλιέργειας.

Συστήματα Παρακολούθησης Αποδόσεων 
(Yield Monitoring System): Είναι συστή-
ματα μέτρησης και καταγραφής της από-
δοσης μιας καλλιέργειας κατά τη διάρ-
κεια της συγκομιδής. Αποτελούνται από 
αισθητήρες, ένα δέκτη GPS και έναν Η/Υ. 
Τα στοιχεία που λαμβάνονται είναι δυνα-
τό να χαρτογραφηθούν σε συνδυασμό με 



  ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ | 119

τα συστήματα καταγραφής της ακριβούς 
θέσης (GPS) και τα γεωγραφικά συστήμα-
τα πληροφοριών (GIS), παρέχοντας ση-
μαντικές πληροφορίες για την απόδοση 
τμημάτων του αγροτεμαχίου ανάλογα με 
τη θέση (χάρτης παραγωγής).

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Πλοή-
γησης: Χαρακτηρίζονται από ικανότητα 
ανάληψης ειδικών οδηγικών καθηκόντων 
όπως η αυτόματη πλοήγηση στα όρια του 
αγροτεμαχίου κ.λπ. Ελαχιστοποιούν τη 
πιθανότητα ανθρώπινου λάθους και θε-
ωρούνται το κλειδί για την αποτελεσμα-
τική διαχείριση των αγροτεμαχίων. Τα 
υποβοηθούμενα συστήματα πλοήγησης 
με τη βοήθεια των συστημάτων δορυφο-
ρικής πλοήγησης (GPS), υποδεικνύουν 
στον οδηγό τη πορεία μέσα στο αγροτε-
μάχιο, παρέχοντας σε αυτόν τη δυνατό-
τητα οδήγησης με μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Τα αυτοματοποιημένα συστήματα πλο-
ήγησης αναλαμβάνουν το πλήρη έλεγ-
χο, επιτρέποντας στον οδηγό να ελέγχει 
τον υπόλοιπο εξοπλισμό με μεγαλύτερη 
ευκολία. Τα έξυπνα συστήματα καθοδή-
γησης παρέχουν διαφορετικά πρότυπα 
πλοήγησης, τα οποία εξαρτώνται από το 
σχήμα του αγροτεμαχίου και είναι δυνατό 

να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα 
προαναφερόμενα συστήματα. 

8.3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:

Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με τεράστια 
παραλλακτικότητα σε εδαφοκλιματικές 
συνθήκες, που αλλάζουν με ραγδαίους 
ρυθμούς. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα της χώρας σε συνεργασία με Ερευ-
νητικά Κέντρα ήδη διενεργούν πειράματα 
σε διάφορες καλλιέργειες όπως βαμβα-
κιού και σιτηρών, καθώς και σε αμπελώ-
νες, οπωρώνες και ελαιώνες. Ακολουθούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα πειραμα-
τικής εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας 
σε Ελληνικούς και όχι μόνο ελαιώνες.

Σε ελαιώνες ελαιοπαραγωγής έκτασης 
91 στρ., της περιοχής των Γαργαλίανων 
Μεσσηνίας, για τέσσερα συναπτά έτη 
πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση της 
παραγωγής με ζύγισμα των σάκων και κα-
θορισμό της θέσης των δένδρων με GPS. 
Επί τρία έτη πραγματοποιούνταν αναλύ-
σεις εδάφους, που αφορούσαν τη μηχανι-
κή του σύσταση, το pH, την οργανική ου-
σία και τη περιεκτικότητα του σε θρεπτικά 
στοιχεία. Βάσει των αποτελεσμάτων τους, 
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δημιουργήθηκαν χάρτες διαχείρισης P, K 
και ασβέστης για τη διόρθωση του pH. 
Η εφαρμογή των λιπαντικών στοιχείων 
έγινε με το χέρι και βάσει των δύο ζωνών 
που δημιουργήθηκαν, πραγματοποιήθη-
κε η προσθήκη μία ή δύο δόσεων λιπά-
σματος. Οι δόσεις φωσφόρου ήταν 0 και 
1 kg/στρ., ενώ του καλίου ήταν 2 και 1 kg/
στρ. Στα δένδρα με pH κάτω του 6,5 προ-
στέθηκε 5 kg ασβέστη. Αυτή η διαδικασία 
είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του pH 
του εδάφους και σημαντική εξοικονόμη-
ση στη λίπανση με συνέπεια, μείωση του 
κόστους παραγωγής.

Επίσης, στην Ελλάδα εφαρμόστηκε 
ένα σύστημα προγραμματισμού των ψε-
κασμών για το δάκο της ελιάς. Πραγματο-
ποιήθηκε με χρήση GPS καταγραφή των 
θέσεων των παγίδων που χρησιμοποιού-
νταν για τη παρακολούθηση του πληθυ-
σμού του εντόμου και ταυτοχρόνως, με-
τρήθηκε ο πληθυσμός του. Εν συνεχεία, 
όλες οι προαναφερθείσες πληροφορίες 
εισήχθησαν σε ένα σύστημα GIS. Κατό-
πιν, στους ελκυστήρες που διενεργούσαν 
τους ψεκασμούς τοποθετήθηκαν GPS και 
κατέγραψαν τις διαδρομές που πραγμα-
τοποιούνταν. Ιδιαιτέρως αποτελεσματικό 
αποδείχθηκε το συγκεκριμένο σύστημα 

και πραγματοποιήθηκε εξοικονόμηση 
χρημάτων.

Επιπλέον, η ομάδα παραγωγών ελαιο-
λάδου «Νηλέας» που εδρεύει στη Χώρα 
Μεσσηνίας, συμμετέχει σε συνεργασία 
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IOF 2020. Το 
πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί εντός τεσσά-
ρων ετών, από το 2017 έως το 2020. Κατά 
τη διάρκεια του θα πραγματοποιηθεί δι-
ασύνδεση αισθητήρων που θα τοποθε-
τηθούν τόσο σε αγροτεμάχια όσο και στο 
ελαιοτριβείο. Κύριο στόχο του προγράμ-
ματος αποτελεί η παραγωγή ποιοτικότε-
ρου και πιο οικονομικού προϊόντος, με 
ελεγχόμενο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Με χρήση αισθητήρων στο έδαφος εί-
ναι δυνατή η μέτρηση της υγρασίας του 
εδάφους και η διενέργεια αυτόματης 
άρδευσης με βάση ένα έξυπνο σύστημα 
που έχει ήδη εγκατασταθεί. Η τοποθέτη-
ση αισθητήρων στο ελαιοτριβείο θα συμ-
βάλλει στη παρακολούθηση θερμοκρασί-
ας, υγρασίας και χρόνου μάλαξης για τον 
έλεγχο και την πιθανή βελτίωση της ποιό-
τητας του παραγόμενου ελαιολάδου.

Στην Ισπανία μελετήθηκε η χωρική 
παραλλακτικότητα στα θρεπτικά στοιχεία 
των φύλλων της ελιάς. Κατόπιν, δημιουρ-



  ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ | 121

γήθηκαν οι αντίστοιχοι χάρτες και βάσει 
των ορίων επάρκειάς τους, προέκυψαν οι 
χάρτες εφαρμογής των θρεπτικών στοι-
χείων στο έδαφος. Αυτοί οι χάρτες υπο-
δείκνυαν τις περιοχές του αγροτεμαχίου, 
στις οποίες έπρεπε να πραγματοποιηθεί 
εφαρμογή λίπανσης, καθώς τα θρεπτικά 
στοιχεία βρίσκονταν κάτω από τα όρια 
επάρκειας. Βάσει αυτών επετεύχθη μεί-
ωση του κόστους παραγωγής, εφαρμόζο-
ντας λίπανση μόνο εκεί που απαιτούνταν.

Σε σύστημα υποστήριξης διαχείρισης 
ελαιώνα (έκτασης 250 ha) με τηλεπισκό-
πηση, χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη δο-
ρυφορικών εικόνων, οι οποίες ήταν οι 
MODIS και DMC, με διακριτική ικανότητα 
250 m και 32 m αντιστοίχως. Από αυτές 
προέκυψαν χάρτες NDVI, αζώτου, βιομά-
ζας και φυλλικής επιφάνειας, οι οποίοι 
αποστέλλονταν στους παραγωγούς παρέ-
χοντάς τους τη δυνατότητα αξιολόγησης 
της κατάστασης του ελαιώνα. Οι παραγω-
γοί λαμβάναν ανά δεκαήμερο τις πληρο-
φορίες των εικόνων MODIS. Το διάστημα 
αυτό είναι αρκετό για να αντιληφθούν 
τις τυχόν αλλαγές στον ελαιώνα και να 
επέμβουν. Κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήματος Φεβρουαρίου – Ιουνίου, οι 
παραγωγοί ανά 16 ημέρες λάμβαναν λε-

πτομερείς πληροφορίες από τις εικόνες 
DMC, έχοντας έτσι τη δυνατότητα καλύτε-
ρης διαχείρισης του αγρού τους. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε μελέτη για 
τη διάβρωση του εδάφους και συνεπώς, 
τη μετακίνηση των δένδρων σε ελαιώνες 
εγκατεστημένους σε επικλινή εδάφη στην 
Ανδαλουσία. Η διαδικασία αυτή εντείνε-
ται από τις επιπτώσεις των μετεωρολογι-
κών παραγόντων, των πρακτικών της καλ-
λιέργειας και της κλίσης του εδάφους που 
οδηγεί σε επιφανειακή απορροή. Ολοι 
αυτοί οι παράγοντες αξιολογήθηκαν, 
προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα 
σχετικά με τη πιθανή μετακίνηση του εδά-
φους και μετατόπιση των ελαιόδεντρων, 
με συνεχή διάβρωση του εδάφους. Η πα-
ρακολούθηση της μετακίνησης του εδά-
φους είχε τη μεθοδολογική της βάση στην 
επανειλημμένη αναθεώρηση της θέσης 
των ελαιόδεντρων. Το πλέον κατάλληλο 
όργανο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε, 
ήταν το GPS, λόγω της έλλειψης ορατότη-
τας μέσα από τα ελαιόδεντρα. Τα δεδο-
μένα ενσωματώθηκαν στο λογισμικό GIS 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια 
συγκεκριμένη χωρική ανάλυση αυτού του 
φαινομένου. Η ανάλυση παρείχε ακριβείς 
τιμές μετατοπίσεων που επιβεβαίωσαν 
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τη μετακίνηση των ελαιόδεντρων κατά 
μερικά εκατοστά κατά τη διάρκεια ενός 
έτους. Παρατηρήθηκε η ύπαρξη άμεσης 
σχέσης μεταξύ των κινήσεων της ελιάς και 
σε άλλα χωρικά μοντέλα όπως η ανύψω-

ση, η κλίση ή η όψη. Επιπλέον, προέκυψε 
ότι η πρακτική καλλιέργειας του εδάφους 
προκαλεί συμπληρωματικές επιδράσεις 
στις κινήσεις των ελαιόδεντρων. 
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9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ:

Η καλλιέργεια της ελιάς έχει υψηλή οικο-
νομική, κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική 
και οικολογική σημασία για τις χώρες της 
Μεσογείου, όπου καλύπτει σημαντικό 
μέρος της γεωργικής έκτασης και η παρα-
γωγή της χρησιμοποιείται για παραγωγή 
λαδιού και βρώσιμης ελιάς. Όσον αφορά 
τον κοινωνικό της ρόλο, η ελιά έχει ανα-
πτυχθεί σε λιγότερες ευνοημένες ορεινές 
και ημιορεινές περιοχές με εξαιρετικά 
χαμηλό γεωργικό εισόδημα και δύσκολα 
μπορεί να αντικατασταθεί από άλλες, 
λόγω των δυσμενών εδαφοκλιματικών 
συνθηκών. Επομένως, θεωρείται ως η δι-
αφαινόμενη λύση για τη διατήρηση των 
γεωργικών πληθυσμών σε αυτές τις περι-
οχές, προσφέροντας απασχόληση σε ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους.

Στην Ελλάδα, η ελιά είναι μία καλλιέρ-
γεια ευρέως διαδεδομένη και η εξάπλω-
ση της είναι η μεγαλύτερη από κάθε άλλο 
είδος καρποφόρου δέντρου, καταλαμβά-
νοντας πάνω από 6,5 εκατομμύρια στρέμ-
ματα. Η έκταση αυτή αναλογεί στο 15% 
περίπου της καλλιεργούμενης γεωργικής 

γης και στο 75% των εκτάσεων των δεν-
δρωδών καλλιεργειών. Στις περισσότε-
ρες περιοχές της Ελλάδας, η καλλιέργεια 
της ελιάς αποτελεί μονοκαλλιέργεια και 
το ελαιόλαδο, το αποκλειστικό εισόδη-
μα των κατοίκων αυτών των περιοχών. 
Επιπλέον, σε περιοχές που ο τουρισμός 
απασχολεί ένα σημαντικό μέρος του πλη-
θυσμού κατά τη καλοκαιρινή περίοδο και 
η ελαιοκαλλιέργεια συμπληρώνει το ει-
σόδημα αυτών. Ιδίως για την οικονομία 
της Νησιωτικής Ελλάδας, η σημασία της 
καλλιέργειας ελιάς είναι τεράστια καθώς 
μπορεί να καλλιεργηθεί σε εδάφη που 
δεν είναι κατάλληλα για τη καλλιέργεια 
σιτηρών. Έτσι, αξιοποιούνται με το κα-
λύτερο δυνατό τρόπο τα αρκετά περιορι-
σμένα καλλιεργήσιμα εδάφη των περιο-
χών αυτών. Να τονισθεί στο σημείο αυτό 
ότι, το ελαιόλαδο αποτελεί προϊόν, μεγά-
λης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας 
γιατί η ακαθάριστη αξία της παραγωγής 
του αντιπροσωπεύει το 12,5% της ακα-
θάριστης φυτικής παραγωγής της χώρας 
και το 46,5% του ακαθαρίστου γεωργικού 
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εισοδήματος. Επιπλέον, η ελιά διαδρα-
ματίζει πολύτιμο ρόλο στη διατήρηση 
του περιβάλλοντος, καθώς προσφέρεται 
για αξιοποίηση εδαφών που εξαρτώνται 

μόνο από τις βροχοπτώσεις. Σε αυτές τις 
περιοχές η εγκατάσταση άλλων καλλιερ-
γειών εκθέτει τα εδάφη σε κίνδυνο διά-
βρωσης.
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10. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:

Για τη δημιουργία του παρόντος εγχειριδίου, 

πολύτιμη υπήρξε η παραχώρηση πληροφοριών 

και εικόνων από τη διεύθυνση και την επιστη-

μονική ομάδα της FARMACON. Για τις σημα-

ντικές αυτές πληροφορίες τους ευχαριστούμε 

θερμά και ιδίως τους κ.κ. Ιωάννη Καραστέργιο 

και Δημήτριο Λεωνιδάκη.
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