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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ο  σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των εξελίξεων στη καλλιέργεια της 

ελιάς, το πέρασµα από τις συµβατικές στις βιολογικές µεθόδους καθώς και οι διάφορες 

παράµετροι που σχετίζονται µε τη  βιολογική καλλιέργεια.   

Αντικείµενο της είναι η εξέλιξη της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς στην Ελλάδα. 

Γίνεται αναφορά ιστορικών στοιχειών , βοτανικών γνωρισµάτων, χαρακτηριστικών της 

ελιάς και παρουσιάζονται  γενικά στοιχεία περί βιολογικής γεωργίας. Επίσης αναφέρεται 

σε θέµατα όπως η εγκατάσταση βιολογικών ελαιώνων, η φυτοπροστασία των ελαιώνων 

και οι απαιτήσεις σε λίπανση και άρδευση. 

 Το συµπέρασµα που αποκοµίζεται είναι ότι η  εναλλακτική καλλιέργεια της ελιάς µε 

βιολογικές µεθόδους, είναι σηµαντική και ενδιαφέρουσα για τους καλλιεργητές,  και όλοι 

όσοι σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη καλλιέργεια πρέπει να αναλάβουν συγκεκριµένες 

πρωτοβουλίες επίλυσης υφισταµένων προβληµάτων και προώθησης των βιολογικών 

προϊόντων της ελιάς. 

Η οικονοµική ωφέλεια προκύπτει από την συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση τέτοιων 

προϊόντων. 

 

ABSTRACT 
 

 

The aim at this paper is to record developments in olive cultivation, the transition from 

conventional to organic methods and plenty of parameters which are related to organic 

farming. 

The main object is the development of organic olive cultivation in Greece. Reference is 

made to historical data, botanical traits, characteristics of the olive and general data on 

organic farming are presented. It also refers to issues such as the installation of organic 

olive groves, plant protection of olive groves and the requirements for fertilization and 

irrigation. 

The conclusion is that alternative olive cultivation by organic methods is vital and 

attractive for growers, and all those behind in the cultivation should take some specific 

initiatives to give answer to the existing problems and promote organic olive products. 

The economic benefit stems from the increasing demand for such products. 
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Πρόλογος 

 

Η καλλιέργεια της ελιάς έχει τεράστια ιστορική, οικονοµική και περιβαλλοντική σηµασία  

για τη χώρα µας. Η ελιά στηρίζει τις τοπικές οικονοµίες πολλών περιφερειών της χώρας, 

διότι σήµερα τα προϊόντα της ελιάς έχουν αναγνωριστεί και διεθνώς για τη σηµασίας 

τους στη διατροφή του ανθρώπου και τις ευεργετικές επιδράσεις τους στην υγεία του. 

Ιστορικά η ελιά καλλιεργείται στη χώρα µας από την αρχαιότητα και παραδοσιακά τα 

προϊόντα της ελιάς περιλαµβάνονται πάντοτε στη διατροφή των Ελλήνων. 

Περιβαλλοντικά η ελιά είναι ένα δέντρο που συνεισφέρει σηµαντικά στην προστασία του 

εδάφους από τη διάβρωση, διότι είναι καλλιέργεια πολυετής και αιωνόβια. Έτσι µε το 

βαθύ ριζικό της σύστηµα προστατεύει το έδαφος, ενώ παράλληλα αποτελεί και 

ενδιαίτηµα για µεγάλο αριθµό ειδών της πανίδας. Άρα, ενισχύει τον πολυδιάστατο ρόλο 

της γεωργίας, προσφέροντας προϊόντα των οποίων η αξία της παραγωγής δεν 

υπολογίζεται µόνο σε χρήµα. ∆ιότι το ελαιόδεντρο εκτιµάται όλο και περισσότερο για 

την ιστορική του σηµασία, τη συµβολή του στην οµορφιά του τοπίου, στη 

βιοποικιλότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγιεινή διατροφή του 

σύγχρονου ανθρώπου.  

Όσοι εµπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας των ελαιοκοµικών προϊόντων 

προσδίδουν όλο και περισσότερη σηµασία στην πιο πάνω εικόνα του ελαιόδεντρου. 

Πιστεύουν ακράδαντα ότι η ποιότητα των ελαιοπροϊόντων µπορεί να είναι καλύτερη, 

δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στην καλλιέργεια και χρησιµοποιώντας µεθόδους που είναι 

φιλικές προς το περιβάλλον.  

Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς βασίζεται σε µεθόδους αναζωογόνησης του εδάφους 

του ελαιώνα, στην ανακύκλωση των υποπροϊόντων και άλλων διαθέσιµων οργανικών 

υλικών και στην αναπαραγωγή και προστασία του περιβάλλοντος. Είναι η µέθοδος 

ελαιοπαραγωγής που στοχεύει στην παραγωγή µιας άριστης ποιότητας ελαιόλαδου, 

απαλλαγµένου από υπολείµµατα αγροχηµικών, που υποσκάπτουν την υγεία, και 

περιορίζει τη µόλυνση µε αγροχηµικά του εδάφους, του νερού και του αέρα. Συντελεί 

στη διατήρηση της ποικιλότητας πολύτιµων φυτών, ζώων και γενετικού υλικού. 

Επειδή λοιπόν τα προϊόντα της βιολογικής καλλιέργειας τυγχάνουν ιδιαίτερης εκτίµησης 

από τους καταναλωτές, η βιολογική γεωργία αξίζει ιδιαίτερης προσοχής και µεταχείρισης 

από την πολιτεία και τους οργανωµένους φορείς και µεγάλης εµβάθυνσης στις πτυχές και 

τη φιλοσοφία της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Η ΕΛΙΑ -ΓΕΝΙΚΑ  

 

Βοτανική καταγωγή. Μέχρι σήµερα δεν έχει προσδιοριστεί µε ακρίβεια το είδος από το 

οποίο προήλθε το δέντρο της ελιάς. Υποστηρίζεται ότι προέρχεται από το είδος Olea 

sylvestris που συναντάται και σήµερα σε άγρια κατάσταση στη Β. Αφρική, στην Ιταλία, 

στην Πορτογαλία και Κασπία Θάλασσα. Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη προήλθε από το 

είδος Olea chrysophylla, το οποίο κάλυπτε παλαιότερα µεγάλες εκτάσεις της τροπικής 

Αφρικής, συµπεριλαµβανοµένης της Αβησσυνίας, της Κένυας, της Ουγκάντας και άλλων 

χωρών. Τα είδη αυτά της άγριας ελιάς προήλθαν, το πιο πιθανό, από την ίδια περιοχή και 

από το ίδιο είδος που κάλυπτε µεγάλες εκτάσεις της Σαχάρας πριν από την εποχή των 

παγετώνων και το οποίο δεν υπάρχει σήµερα.  

Ιστορικό της καταγωγής της καλλιεργούµενης ελιάς. Η ελιά είναι γνωστή από τους 

αρχαίους χρόνους. Η εµφάνιση και καλλιέργειά της φθάνουν στην προϊστορική εποχή.  

Ο De Candolle αναφέρει στο έργο του ότι η ελιά ήταν γνωστή από το 4000 π.Χ. και ότι 

πατρίδα της είναι µάλλον η Συρία, ενώ ο Palletier θεωρεί πατρίδα της τα παράλια της Μ. 

Ασίας. Από εκεί διαδόθηκε στις διάφορες Μεσογειακές χώρες.  

Ο Β. Κριµπάς προσδιόρισε, κατά τις ανασκαφές που έγιναν στη Φαιστό της Κρήτης, 

µεταξύ των σπόρων που του δόθηκαν από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και σπόρο 

ελιάς, που χρονολογείται από τη µεσοµινωική εποχή.  

Τέλος ο Π. Αναγνωστόπουλος σε ανακοίνωσή του, που έκανε στην Ακαδηµία Αθηνών το 

1951, υποστηρίζει, βάσει ευρηµάτων που βρέθηκαν σε ανασκαφές, ότι πατρίδα της ελιάς 

είναι η Κρήτη. Την υπόθεση αυτή ενισχύει και το γεγονός, ότι το όνοµα της ελιάς είναι 

ελληνικό.  

Άλλοι πιστεύουν ότι η ελιά προέρχεται από την Αφρική. Στην περιοχή αυτή η ελιά 

καλλιεργήθηκε συστηµατικά από τους Σηµιτικούς λαούς και από εκεί διαδόθηκε στην 

Κύπρο και στα βόρεια παράλια της Αφρικής από τους Φοίνικες, οι οποίοι παρουσίασαν 

σηµαντική ακµή στην Καρχηδόνα.  

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι την ελιά πριν από πολλά χρόνια µε το όνοµα Tat και κλαδιά ελιάς 

έχουν βρεθεί στους αρχαίους τάφους της περιοχής των Θηβών της αρχαίας Αιγύπτου. 

Γύρω όµως στα 2000 π.Χ. οι ελαιώνες εξαφανίσθηκαν, είτε γιατί καταστράφηκαν από 

άγνωστη αιτία, είτε γιατί το ενδιαφέρον του τότε πληθυσµού στράφηκε σε άλλες 



 

7 

καλλιέργειες. Στη συνέχεια σηµειώθηκε µετακίνηση των ανθρώπων της περιοχής στα 

νότια παράλια της Κρήτης όπου πιστεύεται ότι µεταφέρθηκε η ελιά.  

Στους Εβραίους η ελιά ήταν γνωστή πολύ πριν από την εποχή του Κέκροπα. Οι καρποί 

της ελιάς ήταν µεταξύ των αγαθών της γης της Χαναάν, που τους είχαν υποσχεθεί. Τα 

αρχαιότερα κείµενα Εβραϊκών γραφών αναφέρουν την ήµερη ελιά µε το όνοµα Saint. 

Στα εβραϊκά το δέντρο της ελιάς συµβόλιζε την ειρήνη και την ευτυχία. Οι προφήτες και 

οι ιερείς ονοµάζονταν "κεχρισµένοι" γιατί η δοκιµασία των εκλεκτών γινόταν µε 

επάλειψη ελαιόλαδου. Τα δέντρα της ελιάς στον περίφηµο κήπο της Γεσθηµανής έξω 

από την Ιερουσαλήµ, πιστεύεται ότι είναι τα ίδια τα δέντρα που εξακολουθούν να ζουν µε 

ανανέωση της βλάστησής τους εδώ και 2000 χρόνια και ήταν µάρτυρες των παθών του 

Χριστού.  

Γνωστή ήταν η καλλιέργεια της ελιάς στους αρχαίους λαούς της Β. Αφρικής. Όταν οι 

Ρωµαίοι κατακτητές έφθασαν στη Β. Αφρική, οι Βέρβεροι γνώριζαν να εµβολιάζουν 

δέντρα ελιάς. Οι Ρωµαίοι αναγνώρισαν τη σηµασία της ελιάς που ήταν προσαρµοσµένη 

να αποδίδει στις ξηροφυτικές συνθήκες των περιοχών αυτών και συστηµατοποίησαν την 

ελαιοκαλλιέργεια. Η εγκατάσταση φυτειών στηρίχθηκε στη µετατροπή αγριελιών µε 

εµβολιασµό σε ήµερα δέντρα. Γνωστός όµως ήταν ο τρόπος πολλαπλασιασµού µε 

κοµµάτια ξύλου (µοσχεύµατα) τα οποία έκοβαν από ζωηρούς κλάδους και κατόπιν 

φύτευαν σε λάκκους καλυµµένους µε φυτόχωµα. Η ανάπτυξη της ελαιοκοµίας είχε 

µεγάλη σηµασία στην οικονοµία της Ρώµης που εξασφάλιζε το ελαιόλαδο για τις ανάγκες 

των κατοίκων της από τις περιοχές αυτές.  

Στη Λατινική Αµερική η ελιά µεταφέρθηκε το 16ο αιώνα από τους αποίκους της, που 

έφθασαν εκεί από την Ιβηρική χερσόνησο. Αλλά η καλλιέργειά της έτυχε ιδιαίτερης 

σηµασίας κατά την τελευταία εικοσαετία, κυρίως στην Αργεντινή, Μεξικό, Βραζιλία και 

Η.Π.Α.  

Πρόσφατα η ελαιοκαλλιέργεια άρχισε να αναπτύσσεται στη Ν. Αφρική, Αυστραλία και 

Ιαπωνία. 
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1.2 ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  

 

Η καλλιεργούµενη ελιά ανήκει στο είδος Olea europea L. είκοσι είδη του γένους Olea 

έχουν βρεθεί σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Από αυτά µόνο το είδος της 

ευρωπαϊκής ελιάς (Olea europea L) δίνει φαγώσιµους καρπούς.  

Η ελιά είναι υποτροπικό, αείφυλλο είδος, που αναπτύσσεται σε θάµνο ή δέντρο και ζει 

δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια. Το κύριο χαρακτηριστικό του γένους Olea είναι η 

µακροζωία. Υπάρχουν δέντρα στην περιοχή της Μεσογείου πολλών εκατοντάδων ετών, 

τα οποία παράγουν ακόµα καρπό. Πολλά µάλιστα ξεπερνούν τη χιλιετηρίδα.  

Ο κορµός της είναι κυλινδρικός, οµαλός στα νεαρά δέντρα και ανώµαλα στα µεγάλης 

ηλικίας δέντρα λόγω εµφανίσεως πάνω σ’ αυτό εξογκωµάτων διάφορου µεγέθους. Σε 

µερικά ελαιόδεντρα και κυρίως στην ποικιλία " Λιανολιά ", πάνω στον κορµό τους 

σχηµατίζονται κοιλώµατα από σάπισµα του ξύλου.  

Ο φλοιός στα νεαρά ελαιόδεντρα είναι λείος και τεφροπράσινος, ενώ στα ενήλικα 

ρυτιδωµένος, φελλοειδής και χρώµατος τεφρού ή σκοτεινού.  

Το ξύλο έχει χρώµα κιτρινωπό προς το εξωτερικό και σκοτεινό προς την εντεριώνη. Σε 

εγκάρσια τοµή παρουσιάζει ακανόνιστους δακτυλίους, που δεικνύουν ακανόνιστη 

βλάστηση, αντίθετα µε τα φυλλοβόλα δέντρα, τα οποία έχουν ευκρινείς δακτυλίους, που 

διευκολύνουν στην αναγνώριση της ηλικίας τους. Το ξύλο της ελιάς προσβάλλεται από 

µυκητολογικές ασθένειες, κυρίως σε περιοχές µε πολλές βροχοπτώσεις, που το 

καταστρέφουν και δηµιουργούν τις κοιλότητες στον κορµό ή τους βραχίονές της.  

Το ριζικό σύστηµα των ελαιόδεντρων µέχρι τον τρίτο ή τέταρτο χρόνο, ανεξάρτητα αν 

προέρχεται από σπόρο ή µοσχεύµατα αναπτύσσεται κάθετα, αλλά αργότερα το αρχικό 

αυτό σύστηµα αντικαθίσταται από ένα άλλο θυσσανώδες, που παράγεται από τους 

σφαιροβλάστες ή γόγγρους, που σχηµατίζονται στη βάση του κορµού των ελαιόδεντρων, 

λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (λαιµός). Παλιότερα τα εξογκώµατα αυτά 

θεωρούσαν, πως ήταν κάτι παθολογικό, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε, πως είναι 

φυσιολογικά και συµβάλλουν στην επιβίωση των ελαιόδεντρων.  

Η ελιά είναι δέντρο που ευδοκιµεί σε ξηροθερµικές περιοχές και παράγει καρπό ακόµη 

και σε πετρώδη και άγονα εδάφη. Στα εδάφη αυτά το ριζικό σύστηµα των δέντρων 

φθάνει σε αρκετό βάθος και απλώνεται σε µεγάλη έκταση. Σε γόνιµες και αρδευόµενες 

περιοχές αποδίδει πολύ και παρουσιάζει γρήγορη και έντονη ανάπτυξη.  
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Τα φύλλα της ελιάς είναι απλά, αντίθετα, βραχύµισχα, λογχοειδή, λειόχειλα, παχιά, 

δερµατώδη και διατηρούνται πάνω στο δέντρο 2-3 χρόνια. Συνήθως αποπίπτουν κατά την 

άνοιξη. Στην πάνω επιφάνειά τους καλύπτονται µε χιτίνη, ενώ στην κάτω φέρουν µεγάλο 

αριθµό τριχών σχήµατος οµπρέλας, οι οποίες τα προστατεύουν από υπερβολική απώλεια 

νερού. Επίσης στην κάτω κυρίως επιφάνειά τους φέρουν στοµάτια, των οποίων ο αριθµός 

διαφέρει από ποικιλία σε ποικιλία.  

Οι οφθαλµοί της ελιάς διακρίνονται σε ξυλοφόρους και µικτούς καρποφόρους. Οι 

ξυλοφόροι φέρονται επάκρια (γυµνός) και πλάγια στις µασχάλες των φύλλων, ενώ οι 

µικτοί καρποφόροι φέρονται µόνο πλάγια στις µασχάλες των φύλλων. Οι ξυλοφόροι, 

όταν εκπτυχθούν, δίνουν βλάστηση, ενώ οι µικτοί καρποφόροι δίνουν µικρή βλάστηση 

και άνθη σε βοτρυώδη ταξιανθία.  

Τα άνθη της ελιάς φέρονται κατά βοτρυώδεις ταξιανθίες στις µασχάλες των φύλλων σε 

βλαστούς της προηγούµενης βλαστικής περιόδου δηλαδή σε βλαστούς ηλικίας δύο 

χρόνων. Μερικές φορές άνθη µπορεί να δώσουν και λανθάνοντες οφθαλµοί ηλικίας 1 ή 2 

χρόνων. Τα άνθη είναι περίγυνα, µικρά, λευκοκίτρινα και βραχύµισχα. Ο κάλυκας είναι 

κυπελλοειδείς και αποτελείται από τέσσερα σέπαλα, που έχουν υποστεί ολική ή µερική 

σύµφυση. Η στεφάνη αποτελείται συνήθως από τέσσερα πέταλα, αλλά µερικές ποικιλίες 

φέρουν πέντε πέταλα. Οι στήµονες, των οποίων ο αριθµός ανέρχεται σε δύο, 

αποτελούνται από ένα κοντό νήµα, που φέρει στην κορυφή νεφρόµορφους ανθήρες. Ο 

ύπερος αποτελείται από µια δίχωρη ωοθήκη, ένα βραχύ στύλο και ένα δίλοβο, κεφαλωτό 

στίγµα. Ο φυσιολογικός ύπερος αποτελείται από δύο καρπόφυλλα, µε δύο ώριµες 

σπερµατικές βλάστες στο καθένα, ικανές να γονιµοποιηθούν και να αναπτυχθούν. 

Συνήθως όµως γονιµοποιείται η µια µόνο σπερµατική βλάστη, η οποία εξελίσσεται σε 

σπέρµα του καρπού, ενώ οι υπόλοιπες εκφυλίζονται.  

Τα άνθη της ελιάς διακρίνονται σε δύο τύπους : α) τα τέλεια, που έχουν ανεπτυγµένους 

τους στήµονες και τον ύπερο και β) τα ατελή ή στηµονοφόρα, που έχουν ανεπτυγµένους 

µόνο τους στήµονες. Στην περίπτωση αυτή ο ύπερος είναι υποτυπώδης ή ατροφικός. Το 

ποσοστό των τέλειων και ατελών ανθέων ποικίλλει ανάλογα µε την ποικιλία και τις 

κλιµατικές συνθήκες, που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η ατροφία των 

στηµόνων των ανθέων αποτελεί σπάνιο φαινόµενο. Στα τέλεια άνθη ο ύπερος είναι 

µεγάλος και γεµίζει σχεδόν ολόκληρο το χώρο του ανθικού σωλήνα. Στα στηµονοφόρα 

άνθη ο ύπερος είναι υπανάπτυκτος και µόλις διακρίνεται στον πυθµένα του ανθικού 

σωλήνα.  
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Επίσης τα άνθη της ελιάς είναι πολύ ευαίσθητα : α) σε συνθήκες παγετού κατά τη 

διάρκεια του σχηµατισµού τους, β) σε ξηρούς ανέµους (αποξήρανση ανθέων, κάψιµο του 

στίγµατος), γ) σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, οµίχλη) και δ) σε εντοµολογικούς 

εχθρούς (πυρηνοτρύτης, βαµβακάδα).  

Η πλήρης άνθηση της ελιάς στη χώρα µας µπορεί να λάβει χώρα από τα τέλη Απριλίου 

και να συνεχιστεί κατά το Μάιο. Αυτό εξαρτάται από την ποικιλία, την περιοχή και τις 

κλιµατικές συνθήκες. Από τις καλλιεργούµενες στη χώρα µας ποικιλίες η Μεγαρείτικη, η 

Θρουµπουλιά και η Αδραµυττινή χαρακτηρίζονται ως πρώιµες, ενώ η Καλαµών και η 

Λιανολιά Κερκύρας ως όψιµες. Οι άλλες ποικιλίες της ελιάς κατατάσσονται µεταξύ των 

δύο αυτών οµάδων.  

Ο καρπός της ελιάς είναι δρύπη σφαιρική ή ελλειψοειδής και σχηµατίζεται όπως στα 

πυρηνόκαρπα από τους ιστούς των καρπόφυλλων. Αποτελείται από το εξωκάρπιο 

(επιδερµίδα, φλοιός), το σαρκώδες µεσοκάρπιο και το σκληρό και αποξυλωµένο 

ενδοκάρπιο (πυρήνας). Ο πυρήνας εξωτερικά φέρει γλυφές (αυλάκια), που µπορεί να 

διευκολύνουν τη διάκριση των διαφόρων ποικιλιών, ενώ εσωτερικά περικλείει το 

σπέρµα. Το σπέρµα αποτελείται από την επιδερµίδα, το ενδοσπέρµιο, τις κοτυληδόνες 

και το έµβρυο. Οι καρποί αρχικά έχουν χρώµα πράσινο, το οποίο µε την πάροδο της 

ωριµάνσεως των καρπών γίνεται ερυθρωπό και τέλος µαύρο. Εξαίρεση αποτελεί ο 

καρπός της λευκόκαρπης ποικιλίας, ο οποίος λαµβάνει κατά την ωρίµανσή του χρώµα 

λευκό  

Μετά τη γονιµοποίηση, παράλληλα µε τον σχηµατισµό και την ανάπτυξη του σπέρµατος, 

αυξάνονται και τα τοιχώµατα της ωοθήκης και σχηµατίζεται ο καρπός. Για να αναπτυχθεί 

και να ωριµάσει ο καρπός µεσολαβούν 6-7 µήνες από την καρπόδεση. Στο χρονικό αυτό 

διάστηµα ο καρπός διέρχεται από διάφορα στάδια ανάπτυξης, ο δε ρυθµός είναι ο ίδιος 

µε το ρυθµό ανάπτυξης της δρύπης των πυρηνοκάρπων.  

Η πρώτη φάση έχει µεγάλη κλίση και διαρκεί περίπου δύο µήνες (Ιούνιος-Ιούλιος). Στο 

στάδιο αυτό αναπτύσσεται κυρίως ο πυρήνας και ελάχιστα η σάρκα. Την πρώτη φάση 

ακολουθεί, τον Αύγουστο και Σεπτέµβριο, η δεύτερη φάση, η οποία χαρακτηρίζεται από 

βραδύτερο ρυθµό αύξησης του καρπού. Στο στάδιο αυτό αρχίζει να αναπτύσσεται και η 

σάρκα του καρπού, ενώ προς το τέλος σκληρύνεται και παύει να αναπτύσσεται ο 

πυρήνας. Τέλος, από τον Οκτώβριο µήνα αρχίζει πάλι έντονη αύξηση, η τρίτη φάση 

αύξησης του καρπού. Στη φάση αυτή παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση του νωπού 

βάρους που συνεχίζεται µέχρι τις µεταβολές στο χρώµα από πράσινο σε σκούρο ιώδες ή 

µαύρο.  
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Για τις βρώσιµες ελιές, στις οποίες η αύξηση του βάρους έχει µεγαλύτερη οικονοµική 

σηµασία, η συγκοµιδή γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί ο µεγάλος ρυθµός αύξησης και 

αρχίζει να µεταβάλλει χρώµα ο καρπό, αλλά οπωσδήποτε λίγο πριν χειροτερεύσουν οι 

καλές ιδιότητες που ενδιαφέρουν την κονσερβοποίηση του καρπού ή ακόµη πριν υποστεί 

ο καρπός ζηµιές από τους παγετούς του φθινοπώρου στις ψυχρότερες περιοχές της 

χώρας.  

Για τις λαδολιές µας ενδιαφέρει να έχει ολοκληρωθεί ο σχηµατισµός του λαδιού πριν τη 

συγκοµιδή. Η εναπόθεση λαδιού στον καρπό αρχίζει στις αρχές Αυγούστου, αυξάνεται 

κατά τους φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες και φθάνει το µέγιστο κατά την περίοδο 

∆εκεµβρίου-Ιανουαρίου όταν ο καρπός έχει µαυρίσει τελείως, ανάλογα µε την ποικιλία, 

τις καιρικές συνθήκες, την τοποθεσία και τη γονιµότητα του εδάφους. 
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1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

Μπορεί να λεχθεί ότι η ελιά σε σύγκριση µε πολλά άλλα δέντρα πολλαπλασιάζεται 

ευκολότερα. Οι συνήθεις τρόποι πολλαπλασιασµού που έχουν επικρατήσει είναι ο 

εγγενής µε την χρήση σπόρου και ο αγενής µε µοσχεύµατα, καταβολάδες ή παραφυάδες. 

 

1.3.1 ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Ο εγγενής πολλαπλασιασµός πρέπει να συνδυαστεί πάντα µε τον κατάλληλο εµβολιασµό 

γιατί απευθείας οι σπόροι δεν αποδίδουν την επιθυµητή ποικιλία εφόσον υφίσταται 

γενετική παραλλακτικότητα. Τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει η µέθοδος αυτή είναι η 

βραδεία ανάπτυξη των δενδρυλλίων και η µη οµοιόµορφη εξέλιξη τους από άποψη 

ζωηρότητας, που αποτελεί πρόβληµα για την λειτουργικότητα των σύγχρονων ελαιώνων. 

Για εµπορική χρήση προτιµούνται οι σπόροι από µικρόκαρπες ποικιλίες γιατί 

παρουσιάζουν καλύτερη φυτρωτική ικανότητα. Όµως αν παρατηρηθούν προβλήµατα σε 

ψυχρές περιοχές, τότε χρησιµοποιούντα οι ντόπιες ποικιλίες που είναι ανθεκτικές στις 

χαµηλές θερµοκρασίες. 

Η βασική τεχνική έγκειται στην αφαίρεση της σάρκας µε µηχανικά µέσα, αν αυτό είναι 

δυνατών, ή χειρονακτικά. Στην συνέχεια επιστρατεύονται διάφοροι µέθοδοι που 

αποσκοπούν στην διευκόλυνση της εισόδου του νερού στο εσωτερικό του σπόρου. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µε τεχνικές όπως το σκαριφάρισµα, η εµβάπτιση σε θειικό οξύ ή 

αραιό καυστικό διάλυµα και το σπάσιµο του ξυλώδες µέρους µε ειδικό εργαλείο. Έπειτα 

κατά την διάρκεια του φθινοπώρου πραγµατοποιείται στρωµάτωση σε σπορείο και 

επικάλυψη µε µίγµα χώµατος και άµµου. Είναι απαραίτητη η συχνή διαβροχή και η 

επίδραση ελάχιστου ψύχους κατά την στρωµάτωση για µεγαλύτερη επιτυχία στο 

φύτρωµα. 

Τα νεαρά δενδρύλλια µεταφέρονται στο φυτώριο εφόσον παραµείνουν για ένα περίπου 

χρόνο στο σπορείο. Οι αποστάσεις που ενδείκνυνται για φύτευση είναι 40Χ50 cm, αν δεν 

χρησιµοποιηθούν πλαστικές σακούλες πολυαιθυλενίου που σαφώς πλεονεκτούν έναντι 

της προηγούµενης µεθόδου. Στην συνέχεια τα δενδρύλλια δέχονται τις κατάλληλες 

καλλιεργητικές εργασίες για δύο χρόνια περίπου και ως ότου αποκτήσουν το επιθυµητό 

µέγεθος για εµβολιασµό. 

Όταν οι θερµοκρασίες φθάσουν στα κατάλληλα επίπεδα από τον Μάιο έως τέλος 

Αυγούστου, πραγµατοποιείται ο εµβολιασµός µε την προεπιλεγµένη ποικιλία. Τα 

δενδρύλλια διατίθενται στο εµπόριο έπειτα από ένα ή δύο χρόνια και σαφώς αυτά του 
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ενός έτους έχουν την ανάγκη περισσότερων περιποιήσεων κατά τα πρώτα χρόνια 

εγκατάστασης τους στην µόνιµη θέση. 

 

1.3.2 ΑΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Στον αγενή πολλαπλασιασµό υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ή έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς για ειδικές περιπτώσεις. 

Ξυλοποιηµένα άφυλλα µοσχεύµατα: Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούνται 

µοσχεύµατα 2-4 ετών, µε µήκος 30 έως 60cm και διαµέτρου 2,5-5 cm. Το πρόβληµα σ’ 

αυτήν την περίπτωση είναι η δυσκολία που παρουσιάζεται στην ριζοβολία των 

µοσχευµάτων. Για τον λόγω αυτόν χρησιµοποιούνται ορµονικές, αυξητικές ουσίες (ΙΒΑ) 

για την καλύτερη ριζοβολία, έπειτα από εµβάπτιση για συγκεκριµένο χρόνο ανάλογα µε 

την διάµετρο του µοσχεύµατος και την συγκέντρωση του διαλύµατος ινδολοβουτυρικού 

οξέος. Έτσι τα µικρής διαµέτρου µοσχεύµατα εµβαπτίζονται σε διάλυµα 5000 ppm, σε 5 

cm και για πέντε δεύτερα, ενώ στα µεγάλης διαµέτρου 

µοσχεύµατα χρησιµοποιείται διάλυµα 15 ppm για 24 ώρες. Η ριζοβολία στην πρώτη 

περίπτωση πραγµατοποιείται στα τζάκια που είναι ειδικές κατασκευές και διατηρούν την 

θερµοκρασία στην βάση των µοσχευµάτων στους 21o C, µε την χρήση ειδικών 

αντιστάσεων. Το υπόστρωµα αποτελείται από τύρφη, χοντρή και ψηλή ποταµίσια άµµο 

σε αναλογία 2:1:1. Στην δεύτερη περίπτωση την εµβάπτιση ακολουθεί η φύτευση σε 

υπόστρωµα από ελαφρώς υγρά πριονίδια σε χώρο που η θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 

13-21 ο C. Η ριζοβολία των µοσχευµάτων επιτυγχάνεται σε διάστηµα 45 ηµερών και 

ακολουθεί η µεταφορά τους στο φυτώριο. 

Φυλλοφόρα µοσχεύµατα: Η µέθοδος αυτή ανακαλύφθηκε το 1940, αλλά χρησιµοποιείτε 

από το 1954 και µετά. Τα µοσχεύµατα λαµβάνονται από δέντρα που η σχέση C/N είναι 

σχετικά µεγάλη γιατί παρουσιάζουν µεγαλύτερη ικανότητα ριζοβολίας. Επίσης στην 

καλύτερη ριζοβολία των µοσχευµάτων συµβάλει η νεανικότητα των φυτών και η υψηλή 

συγκέντρωση αυξηνών σ’ αυτά. Τα µοσχεύµατα λαµβάνονται από ετήσιους βλαστούς µε 

µήκος 45-60 cm και κόβονται σε τρία µέρη χαρακτηρίζοντας τα έτσι σε επάκρια, µεσαία 

και βάσης. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες τα επάκρια ριζοβολούν καλύτερα κατά την 

έναρξη της βλαστικής περιόδου, ενώ τα µοσχεύµατα της βάσεως και τα µεσαία 

ριζοβολούν καλύτερα το καλοκαίρι. Αυτό δικαιολογείται µε την µεταφορά των 

φυτορµονών από το ακραίο µερίστωµα και τα φύλλα, που είναι η περιοχή σύνθεσης τους, 

στην βάση του βλαστού. Τα επιθυµητά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι το µήκος 12-15 cm, 

η διάµετρο 0,5-0,8 cm και φυλλική επιφάνεια 30 cm που αντιστοιχεί σε τέσσερα περίπου 
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φύλλα. Η τοµή της βάσης των µοσχευµάτων γίνεται λίγα χιλιοστά κάτω από τον κόµβο 

του τελευταίου µεσογονατίου. 

Οι εποχές παραλαβής των µοσχευµάτων είναι την άνοιξη (Απρίλιο), το καλοκαίρι 

(Ιούλιο) και το φθινόπωρο (Σεπτέµβριος). Τα µοσχεύµατα που δίνουν τα καλύτερα 

αποτελέσµατα είναι αυτά που συλλέγονται τα τέλη Ιουλίου µε Αύγουστο και εκείνα του 

φθινοπώρου αν επικρατεί βροχερός καιρός ευνοώντας έτσι την νέα βλάστηση. 

Τα µοσχεύµατα έπειτα από την παραλαβή τους µεταφέρονται σ’ ένα ειδικά 

διαµορφωµένο επιτραπέζιο χώρο που καλείται σύστηµα υδρονέφωσης. Στην βάση έχει 

τρύπες και στρώνεται χοντρό χαλίκι για σωστή αποστράγγιση. Πάνω τοποθετείται 

συρµάτινο πλέγµα στο οποίο στηρίζεται η αντίσταση θέρµανσης που καλύπτεται µε 

πλαστικό δίχτυ. Στην συνέχεια περνάει το σύστηµα παροχής νερού µ’ ένα οριζόντιο 

σωλήνα και δευτερεύοντες κατακόρυφους, ύψους 50 cm που καταλήγουν σε µπέκ 

υδρονέφωσης. Στο τέλος τοποθετείται το ειδικό υπόστρωµα ριζοβολίας που συνήθως 

είναι µίγµα περλίτη και τύρφης και σπανιότερα βερµικουλίτης µε το µικρότερο ποσοστό 

ριζοβολίας που δίνει λόγω του υψηλού pH. Η θερµοκρασία στην βάση των µοσχευµάτων 

ρυθµίζεται στους 21-24 oC, ενώ η θερµοκρασία του αέρα πρέπει να κυµαίνεται την 

ηµέρα από 21- 27 oC και την νύχτα γύρω στους 15 οC. Έπειτα από 2-3 µήνες όταν τα 

µοσχεύµατα ριζοβολήσουν δέχονται σκληραγώγηση διάρκειας 1-2 εβδοµάδες, ώστε να 

είναι έτοιµα για την µεταφύτευση τους σε σακούλες µε µίγµα έδαφος – άµµος – 

φυτόχωµα σε αναλογία 1:1:1. Τα µεταφυτευµένα µοσχεύµατα παραµένουν στο 

θερµοκήπιο και δέχονται τις κατάλληλες περιποιήσεις (λίπανση, άρδευση) ώστε να είναι 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έτοιµα για διάθεση στο εµπόριο. 

Σφαιροβλάστες ή γόγγροι: είναι σφαιρικές υπερπλασίες που δηµιουργούνται στο ριζικό 

σύστηµα, κοντά στον λαιµό των παλαιών δέντρων. Στους γόγγρους άλλωστε οφείλεται ο 

χαρακτηρισµός της ελιάς αιωνόβιου δέντρου λόγω της ικανότητας που έχουν, σε 

περίπτωση καταστροφής του ελαιόδεντρου, να σχηµατίζουν βλαστούς και ρίζες. Η 

µέθοδος αυτή δεν συνηθίζεται σήµερα λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει τόσο στην 

εξεύρεση πολλαπλασιαστικού υλικού και τον τραυµατισµό των µητρικών φυτών όσο και 

στο ότι αν οι γόγγροι προέρχονται από δέντρα που έχουν εµβολιαστεί σε αγριελιές δεν 

δίνουν τελικά την επιθυµητή ποικιλία. Είναι κυρίως ένας τρόπος πολλαπλασιασµού που 

χρησιµοποιείται σε περιοχές όπου επικρατούν ξηροθερµικές συνθήκες και η διατήρηση 

των µοσχευµάτων σε συνθήκες υγρασίας είναι δύσκολη. Το µέγεθος των γόγγρων που 

κόπτονται εξαρτάται από το αν προορίζονται για το φυτώριο ή για απευθείας φύτευση 

τους στο χωράφι. Στην πρώτη περίπτωση ζυγίζουν 500-800 gr. ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση ξεπερνούν το 1 kg και µπορούν να φθάσουν έως και τα 3 kg. Έπειτα από την 
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κοπή στρωµατώνονται µέσα σε άµµο ή ελαφρύ χώµα στο φυτώριο και ριζοβολούν σε 2-3 

χρόνια, οπότε τα µεγάλα κοµµάτια χωρίζονται σε 2-3 µικρότερα και φυτεύονται στην 

οριστική τους θέση. 

Παραφυάδες: είναι ζωηροί βλαστοί που προέρχονται από την βάση του κορµού αλλά 

και παλιές χοντρές ρίζες. Όταν οι βλαστοί αυτοί βγαίνουν µέσα από το έδαφος έχουν 

ρίζες, διαφορετικά η ριζοβολία επιτυγχάνεται µε ελαφρύ σκέπασµα του κορµού µε χώµα. 

Η κοπή των παραφυάδων γίνεται το Φεβρουάριο µε Μάρτιο σε µήκος 50 cm και 

φυτεύονται συνήθως στην οριστική θέση. Αν πραγµατοποιηθεί αρχικά φύτευση σε 

φυτώριο οι βλαστοί παραµένουν στο φυτώριο για ένα χρόνο έως να αναπτυχθούν καλά 

πριν µεταφερθούν στην οριστική τους θέση. Τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει η 

µέθοδο αυτή είναι η καθυστερηµένη είσοδός των δενδρυλλίων στην καρποφορία λόγω 

της νεανικότητας, η δυσκολία εξεύρεσης πολλαπλασιαστικού υλικού και η δηµιουργία 

πληγών στα δέντρα. 

Μικροπολλαπλασιασµός: είναι ο τρόπος αυτός πολλαπλασιασµού των φυτών µέσα σε 

γυάλινους δοκιµαστικούς σωλήνες. Η µεγάλη επιτυχία της µεθόδου αυτής έγκειται στην 

µαζική και γρήγορη παραγωγή φυτών, ξεκινώντας από περιορισµένο φυτικό υλικό. Στην 

πράξη χρησιµοποιούνται επάκρια µεριστώµατα, ακραίοι βλαστοί, πρωτογενή φύλλα, 

οφθαλµοί, τµήµατα βλαστών, ρίζες, µίσχοι φύλλων υποκοτύλια και ανθικά όργανα. Στην 

ελιά η χρήση περιορίζεται συνήθως σε τµήµατα ακραίων βλαστών. Στην συνέχεια τα 

επιλεγέντα φυτικά τµήµατα τοποθετούνται κάτω από ασηπτικές συνθήκες µέσα στο 

δοκιµαστικό σωλήνα στο θρεπτικό υπόστρωµα. 

Πολλαπλασιασµός µε εξηµέρωση άγριων ελιών: Είναι µία µέθοδο η οποία 

χρησιµοποιήθηκε κυρίως στο παρελθών για εξηµέρωση άγριων ελιών σε θαµνώδεις 

εκτάσεις. Συνήθως σ’ αυτή την περίπτωση ο εµβολιασµός γίνεται επί τόπου αφού 

καθαριστούν οι άγριες ελιές από πλευρικές διακλαδώσεις. Τα τελευταία χρόνια τείνει να 

εξαλειφθεί τελείως ο τρόπος αυτό πολλαπλασιασµού λόγω κυρίως του υψηλού κόστους 

εργατικών. 
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1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Η καλλιέργεια της ελιάς είναι πολύ διαδεδοµένη σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στα 

νησιά και σε παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η ελαιοκαλλιέργεια 

καταλαµβάνει το 15% περίπου της καλλιεργούµενης γεωργικής γης και το 75% των 

εκτάσεων των δενδρωδών καλλιεργειών. Η εξάπλωσή της είναι µεγαλύτερη από κάθε 

άλλο είδος καρποφόρου δέντρου.  

Η Ελλάδα παράγει ετησίως 260 χιλ. τόνους ελαιόλαδο. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 

16% της παγκόσµιας ετήσιας παραγωγής και στο 20% της Κοινοτικής παραγωγής. 

Επίσης η χώρα είναι δεύτερη στις εξαγωγές βρώσιµης ελιάς, µε παραγωγή ετησίως 70 

χιλ. τόνους βρώσιµης ελιάς.  

Το ελαιόλαδο είναι σπουδαίο προϊόν, µεγάλης οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας 

γιατί η ακαθάριστη αξία της παραγωγής του αντιπροσωπεύει το 12,5% της ακαθάριστης 

φυτικής παραγωγής της χώρας και το 46,5% του ακαθαρίστου γεωργικού εισοδήµατος.  

Η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίαρχος κλάδος στους εξής νόµους : Χανίων, Ρεθύµνου, 

Ηρακλείου, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, στη νήσο Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθο, 

Λέσβο και Σάµο, που δίνουν το 70% περίπου της παραγωγής. Η καλλιέργεια της ελιάς 

δηλαδή έχει τη µορφή µονοκαλλιέργειας και το αποκλειστικό εισόδηµα των κατοίκων 

των περιοχών αυτών αποτελείται από το ελαιόλαδο. Το 1/3 του αγροτικού πληθυσµού 

της χώρας απασχολείται µε την ελαιοκαλλιέργεια, δηλαδή περίπου 350.000 αγροτικές 

οικογένειες και αξιοποιούνται 25 εκατοµ. εργατικά ηµεροµίσθια κάθε χρόνο. Η περίοδος 

της συγκοµιδής του ελαιοκάρπου, κατά την οποία έχουµε πλήρη απασχόληση των 

εργατικών χεριών, συµπίπτει µε το τέλος του φθινοπώρου και τις αρχές του χειµώνα. 

Έτσι η ελαιοκαλλιέργεια εξασφαλίζει οµαλότερη κατανοµή της εργασίας, εκεί όπου οι 

παραγωγοί ασχολούνται και µε άλλες γεωργικές εργασίες. Επίσης η ελαιοκαλλιέργεια 

συµπληρώνει άριστα το εισόδηµα των κατοίκων περιοχών που έχουν στραφεί στον 

τουρισµό, αφού απασχολεί κατά τους χειµερινούς µήνες το εργατικό δυναµικό κυρίως 

στη συγκοµιδή του ελαιοκάρπου.  

Μεγάλη συγκέντρωση ελαιοδέντρων για παραγωγή ελαιολάδου εντοπίζεται κυρίως στις 

νότιες παράλιες περιοχές της χώρας που είναι θερµές και ξηρές, όπως στην Κρήτη, στην 

Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου Πελάγους και στα νησιά του Αιγαίου. Οι βρώσιµες 

ελιές παράγονται σε δροσερότερες και γονιµότερες σχετικά περιοχές όπως στους νοµούς 

Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας, Άρτας, Λάρισας, Χαλκιδικής, 

Λακωνίας, Μεσσηνίας κ.α.  
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Το γεγονός ότι τα τελευταία 25 χρόνια πραγµατοποιούνται νέες φυτεύσεις µε συστήµατα 

πυκνής φύτευσης και χαµηλή ανάπτυξη κόµης, οδήγησε στη σταθερή αύξηση των 

εκτάσεων που καλλιεργούνται µε ελιά στη χώρα µας. Επίσης το ίδιο χρονικό διάστηµα 

έχουµε σηµαντική αύξηση της ετήσιας παραγωγής ελαιοκάρπου και παραγωγή λαδιού, 

καθώς επίσης και αύξηση της παραγωγής βρώσιµης ελιάς.  

Τα ελαιόδεντρα καλύπτουν έκταση 6,4 εκατοµ. στρέµµατα. Οι ελαιώνες των ηµιορεινών 

και ορεινών περιοχών δίνουν περίπου το 1/2 από το σύνολο της ετήσιας παραγωγής 

ελαιολάδου.  

Η ετήσια παραγωγή ελαιοκάρπου παρουσιάζει κάποιες µικρές διακυµάνσεις από χρονιά 

σε χρονιά, ενώ µεγαλύτερες διακυµάνσεις παρατηρούνται στην παραγωγή ποικιλιών της 

λαδολιάς. Οι µεγάλες διακυµάνσεις στην παραγωγή ελαιοκάρπου στις λαδολιές 

οφείλονται στη µεγάλη τάση του είδους να παρενιαυτοφορεί που επιτείνεται από την 

επικράτηση δυσµενών καιρικών συνθηκών, όπως ακατάλληλες θερµοκρασίες και κυρίως 

περιορισµένες βροχοπτώσεις, δεδοµένου ότι οι λαδολιές καλλιεργούνται σε ξηρές και 

άγονες περιοχές, που δεν αρδεύονται.  

Εξαιτίας των διακυµάνσεων, που συµβαίνουν είτε χρονιά παρά χρονιά είτε κάθε 3 ως 5 

χρόνια, παρατηρούνται δυσµενείς επιπτώσεις στο εισόδηµα των παραγωγών, κυρίως σ’ 

αυτούς οι οποίοι αποζούν µόνο από την ελαιοκαλλιέργεια.  

Η µέση παραγωγή των ελαιοδέντρων, παρόλο που αυξήθηκε η ελαιοκαλλιέργεια τα 

τελευταία χρόνια, παραµένει ακόµα χαµηλή. Περίπου 313 kg ελαιοκάρπου ανά στρέµµα 

παράγονται ετησίως στους πεδινούς ελαιώνες της χώρας µας. Στις ορεινές περιοχές η 

µέση ετήσια απόδοση είναι ακόµα µειωµένη. Οι αποδόσεις αυτές σε σύγκριση µε τις 

αποδόσεις ελαιώνων σε άλλες ελαιοκοµικές χώρες είναι πολύ χαµηλές και έτσι δεν 

µπορούµε να θεωρούµε την ελαιοκαλλιέργεια επικερδή εκµετάλλευση.  

Οι παρακάτω λόγοι δικαιολογούν τις ακανόνιστες και χαµηλές αποδόσεις στη χώρα µας :  

 

- Το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής εδαφική υγρασία οδηγεί στην ακαρπία για 

ορισµένες περιοχές της χώρας όπου επικρατεί ξηρασία κατά την περίοδο που 

αναπτύσσονται οι ανθικές καταβολές.  

 

- Η έντονη παρενιαυτοφορία στην ελιά, που προκύπτει από την εξάντληση των 

θρεπτικών ουσιών τη χρονιά της καρποφορίας, επηρεάζει δυσµενώς την 

καρποφορία της επόµενης χρονιάς.  
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- Τα δέντρα µεγάλης ηλικίας περιορίζουν την παραγωγικότητα της 

ελαιοκαλλιέργειας, αφού µε τη συνεχή καλλιέργεια έχουν εξαντλήσει τα 

αποθέµατα θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος.  

 

- Η γενική έλλειψη αζώτου ευθύνεται αρκετά για τις µειωµένες αποδόσεις της 

ελαιοκαλλιέργειας.  

 

- Η συγκαλλιέργεια της ελιάς µε σιτηρά ή άλλες καλλιέργειες εξαντλεί τα 

αποθέµατα υγρασίας και θρεπτικών στοιχείων από το δέντρο και περιορίζει 

πολύ τις αποδόσεις.  

 

- Οι ποικιλίες οι οποίες έχουν αυξηµένες απαιτήσεις σε χαµηλές θερµοκρασίες για 

το σχηµατισµό ανθοταξιών, έχουν πρόβληµα εξαιτίας της έλλειψης χαµηλών 

θερµοκρασιών.  

 

- Η έλλειψη σταυρογονιµοποίησης προκαλεί ακαρπία σε ορισµένες µόνο ποικιλίες 

οι οποίες είναι απαραίτητο να σταυρεπικονιάζονται για καλύτερη παραγωγή.  

 

- Η πυκνή φύτευση περιορίζει την καρποφορία στις κορυφές των δέντρων και 

µειώνει την απόδοση κατά στρέµµα.  

 

Οι χαµηλές αποδόσεις στις ελαιοκοµικές περιοχές της χώρας σε συνδυασµό µε τα 

προβλήµατα της εµπορίας που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια λόγω του 

ανταγωνισµού του ελαιολάδου από άλλα φυτικά έλαια και εξαιτίας της προσφοράς 

βρώσιµων ελιών από άλλες χώρες, έχουν προκαλέσει κρίση στην ελαιοκοµική παραγωγή.
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 Η Ευρώπη, η οποία αντιπροσωπεύει το 78% της παγκόσµιας προσφοράς ελαιολάδου, φαίνεται να 
έχει µειωµένη παραγωγή κατά 7% λόγω της µείωσης της παραγωγής στην Ιταλία κατά 43%, στην 
Ελλάδα κατά 17% και στην Πορτογαλία κατά 4%. Αντίθετα προβλέπει ότι η Ισπανία θα έχει µία 
µικρή αύξηση κατά 8%. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτής της µελέτης, η παραγωγή ελαιολάδου στις 
κυριότερες χώρες παραγωγής την περίοδο 2016-2017 θα είναι: 

• Ισπανία: 1.530.000 τόνοι 
 
• Ιταλία: 270.000 τόνοι 
 
• Ελλάδα: 245.000 τόνοι 
 
• Πορτογαλία: 95.000 τόνοι 
 
Η Ελλάδα είναι η τρίτη µεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο, µετά την Ιταλία και την 
Ισπανία, αλλά µε κριτήριο την ποιότητα η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στον κόσµο, καθώς σύµφωνα 
µε στοιχεία του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.), 
πάνω από το 80% της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου είναι «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο». 
 
Παρ’ όλα αυτά οι εξαγωγές του ελαιόλαδου που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο είναι κυρίως σε 
µορφή «χύµα» και µε βασικό προορισµό την Ιταλία. Οι εκεί βιοµηχανίες χρησιµοποιούν το 
εξαιρετικά παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο για την ποιοτική αναβάθµιση των δικών τους προϊόντων και 
στη συνέχεια το εξάγουν ως ιταλικό παρθένο ελαιόλαδο µε αποδέκτες πολλές χώρες, ανάµεσα στις 
οποίες και την Ελλάδα. 
 
Τα τελευταία πάντως χρόνια στην Ελλάδα -σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο γεωπόνος Κάσσανδρος 
Γάτσιος- υπάρχει µεγάλη τάση από τους ελαιοπαραγωγούς να µετατρέπουν τις ελαιοκαλλιέργειες 
τους σε βιολογικές καλλιέργειες. 
 
Η καλλιέργεια της βιολογικά καλλιεργούµενης ελιάς στη χώρα µας έφθασε σε σηµείο να αποτελεί 
την κυριότερη βιολογική καλλιέργεια της Ελλάδος λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών εδαφοκλιµατικών 
συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Οι βιολογικά καλλιεργούµενοι ελαιώνες αποτελούν το 50% 
των βιολογικών καλλιεργειών της χώρας µας. 
 
Οι ελαιοπαραγωγοί της χώρας µας έχουν τεράστια εµπειρία στην ελαιοκαλλιέργεια, µε αποτέλεσµα η 
µετατροπή της συµβατικής καλλιέργειας σε βιολογική να είναι γίνεται σχετικά εύκολη. Σχεδόν το 
60% του καλλιεργούµενου ελληνικού εδάφους είναι ελαιώνες, ενώ παγκοσµίως η Ελλάδα είναι 
πρώτη στην παραγωγή µαύρων ελιών και τρίτη στην παραγωγή ελαιολάδου. 
 
Στο έδαφός της καλλιεργούνται περισσότερα από 132 εκατ. ελαιόδεντρα, από τα οποία παράγονται 
σε κανονικές χρονιές, περίπου 300.000 τόνοι ελαιολάδου ετησίως. Το 82% της παραγωγής αυτής 
ανήκει στην κατηγορία «εξαιρετικά-παρθένου ελαιόλαδου», όταν της Ισπανίας µόνο το 25-30% και 
της Ιταλίας το 40-45% χαρακτηρίζονται έτσι. Περίπου η µισή από την ετήσια ελληνική παραγωγή 
ελαιολάδου εξάγεται προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως στην Ιταλία. 
 
Οι πιο σηµαντικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές στην Ελλάδα είναι η Πελοπόννησος, η οποία παράγει 
το 65% της συνολικής παραγωγής, καθώς επίσης και η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και του 
Ιονίου. Η περισσότερο γνωστή ελληνική ποικιλία ελιάς είναι η Κορωνέικη, προερχόµενη από τη 
νότια Πελοπόννησο, και συγκεκριµένα τη Κορώνη της Μεσσηνίας. 



 

20 

 
Η Κορωνέικη ευδοκιµεί στις πλαγιές των βουνών, παράγει πολύ µικρούς καρπούς, η µεγάλη 
αναλογία φλοιού προς σάρκα των οποίων, χαρίζει στο ελαιόλαδο το ιδιαίτερο άρωµά του. Η ποικιλία 
αυτή είναι επίσης κατάλληλη για παραγωγή αγουρέλαιου. 
 

Οι Ισπανοί 

 

Η Ισπανία κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή και την εξαγωγή επιτραπέζιων ελαιών και 
ελαιολάδου, ενώ στο έδαφός της καλλιεργούνται περισσότερα από 300 εκατ. ελαιόδεντρα. Η Ιταλία 
είναι η δεύτερη ελαιοπαραγωγική χώρα της Ευρώπης. Στην Ιταλία υπάρχουν 37 ετικέτες ελαιολάδου 
µε «Προστατευµένη Ονοµασία Προέλευσης» (ΠΟΠ) τα οποία παράγονται σε όλη τη χώρα. 
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1.5 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ 

 

Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες έχουν σαν βάση τους δέντρα αγριελιάς, έπειτα από επιλογή πολλών 

χρόνων. Οι ποικιλίες ανέρχονται περίπου στις εξακόσιες σ’ όλο τον κόσµο. Στην Ιταλία έχουν 

καταγραφεί 200 ποικιλίες, στην Ισπανία 156 και στην Ελλάδα από 38 έως 42. 

Ανάλογα µε το βάρος του καρπού, οι διάφορες ποικιλίες της ελιάς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

µικρόκαρπες, µε βάρος καρπού µέχρι 2 γραµµάρια, µεσόκαρπες, µεταξύ 2 και 3,5 γραµµάρια και 

µεγαλόκαρπες, µε βάρος καρπού πάνω από 3,5 γραµµάρια. 

Η διάκριση των ποικιλιών συνήθως στηρίζεται σε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τόσο του 

ελαιόδεντρου όσο και του καρπού. Έτσι λαµβάνονται υπόψη το µέγεθος του δέντρου, η µορφή και ο 

τρόπος βλάστησης, η προσαρµοστικότητα, η αντοχή ή η ευαισθησία σε εχθρούς και ασθένειες, η 

µορφή του φύλλου και του άνθους, ο καρπός και χρόνος ωρίµανσης του και τα παραγωγικά στοιχεία 

του δέντρου όπως η πρωιµότητα και η απόδοση. 

Για την αξιολόγηση των ποικιλιών ως βρώσιµες λαµβάνονται και µερικά άλλα βασικά 

χαρακτηριστικά. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι το µεγάλο µέγεθος καρπού και η αναλογία της 

σάρκας προς το ενδοκάρπιο το δυνατών µεγαλύτερη, η περιεκτικότητα σε λάδι να µην είναι υψηλή, 

ενώ ακόµη επιθυµητή είναι η τραγανότητα, η λεπτότητα της επιδερµίδας και ο εύκολος διαχωρισµός 

πυρήνα και σάρκας. Έτσι έχει επικρατήσει ο διαχωρισµός των καλλιεργούµενων ποικιλιών να γίνεται 

πέρα από το κλασικό διαχωρισµό (µικρόκαρπες, µεσόκαρπες και ανδρόκαρπες) και ανάλογα µε την 

χρήση τους σε επιτραπέζιες, λαδολιές και µικτής χρήσης. 

Οι λαδολιές που καλλιεργούνται σε µεγάλο βαθµό στην Ελλάδα είναι η Αδραµυττινή, η Κολοβή, η 

Κορωνέϊκη και η Μαστοειδής. Η παραγωγή των ποικιλιών αυτών σαφώς προορίζεται για παραγωγή 

λαδιού, ενώ η παραγωγή βρώσιµων ελιών είναι υποτυπώδης. 

Για την παραγωγή βρώσιµων ελιών χρησιµοποιούνται κυρίως η Αµφίσσης και η Καλαµών. 

Παρακάτω παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των σπουδαιότερων ποικιλιών της χώρας, δηλαδή της 

Κορωνέϊκης, της Αµφίσσης και της Καλαµών: 

 

1.5.1 KΟΡΩΝΕΙΚΗ  

Ανήκει στις µικρόκαρπες ποικιλίες και καλλιεργείται για το λάδι της που είναι λεπτό, µε καλή γεύση 

και άρωµα και µε χαµηλή οξύτητα (0,2 - 0,4 βαθµούς).  

Tο δέντρο της κορωνέικης είναι ορθόκλαδο, θαµνώδες, παίρνει σχήµα ηµισφαιρικό και φτάνει µέχρι 

το ύψος των 8-10 µέτρων µε διάµετρο 6-8 µέτρα, αν καλλιεργείται σε γόνιµο έδαφος και αρδεύεται. 

Mε το κατάλληλο κλάδεµα περιορίζεται στα 8 µέτρα ύψος και διάµετρο της κόµης στα 6-7 µέτρα. 
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Eπειδή είναι ορθόκλαδο δέντρο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν ανεµοθραύστης σε φυτείες 

µπανανών, λαχανικών, εσπεριδοειδών και στις περιφράξεις σπιτιών και κήπων. 

Aντέχει στην ξηρασία και στους δυνατούς 

ανέµους. Oι ψυχροί δυνατοί βοριάδες όµως 

µπορεί να προξενήσουν ζηµιές. Aνθίζει κατά το 

τελευταίο δεκαήµερο Aπριλίου και έχει άφθονη 

και σταθερή ανθοφορία. Συνήθως δεν 

παρουσιάζει ανθόρροια και καρποδένει καλά. Σε 

κάθε ταξιανθία δένουν 3-5καρποί.  

Είναι παραγωγικό δέντρο. Καρποφορεί σταθερά  

µε υπερπαραγωγή κάθε δεύτερη χρονιά. Mε λίγη 

περιποίηση και σχετικό κλάδεµα µπορεί να καρποφορεί καλά κάθε χρονιά. Θεωρείται η καλύτερη 

ποικιλία για παραγωγή λαδιού. 

Tο δέντρο και ο καρπός δεν προσβάλλονται εύκολα από τον Πυρηνοτρήτη, το ∆άκο, το Bερτιτσίλιο 

και το Kυκλοκόνιο, προσβάλλονται όµως εύκολα από το Pυγχίτη, τον Kαρκίνο και τη Bαµβακάδα. 

Στην Kρήτη και σε άλλες περιοχές της Eλλάδας συνήθως καλλιεργείται κάτω από ξηρικές συνθήκες 

σε περιοχές που η βροχόπτωση είναι πάνω από 450 χιλιοστά και οµοιόµορφα κατανεµηµένη στη 

διάρκεια του χρόνου. Στα µεγάλα υψόµετρα δεν αναπτύσσεται εύκολα και γι' αυτό η καλλιέργειά της 

πρέπει να περιορίζεται σε περιοχές µε υψόµετρο κάτω από 600 µέτρα. 

Eίναι ποικιλία µεσοπρώιµη· ο καρπός της ωριµάζει Nοέµβριο - ∆εκέµβριο και παρατείνεται η 

ωρίµανση και µέχρι τον Iανουάριο. ∆ιατηρείται καλά πάνω στο δέντρο και µετά την ωρίµανση. 

 

1.5.2. AΜΦΙΣΣΗΣ ή BΟΛΙΩΤΙΚΗ (ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ) 

Eίναι η πιο µεγαλόκαρπη επιτραπέζια ελληνική ποικιλία ελιάς γνωστή µε διάφορα ονόµατα, όπως 

χοντροελιά, κονσερβολιά, µαυροελιά κτλ. H εµπορική ονοµασία που επικράτησε είναι η "Aµφίσσης". 

Kαλλιεργείται συνήθως κάτω από ξηρικές συνθήκες σε µεγάλες εκτάσεις στην περιοχή Πηλίου-

Bόλου και γύρω από την πόλη της 'Aµφισσας από όπου πήρε και το όνοµα. 

Eίναι δέντρο ύψους 6-10 µέτρων και διαµέτρου κόµης 5-8 µέτρων. Eίναι ορθόκλαδη αλλά µε το 

κλάδεµα περιορίζεται η προς τα πάνω κατεύθυνσή της. O καρπός είναι µεγάλος (5,5-8 γραµµάρια) 

υποστρόγγυλος, σφαιρικός ή ωοειδής, µε κουκούτσι µεγάλο υποστρόγγυλο. Tο χρώµα από ζωηρό 

πράσινο µετατρέπεται σε κοκκινωπό και στην πλήρη ωρίµανση κυανόµαυρο. H σάρκα είναι κάπως 

σκληρή στα ξηρότερα εδάφη και µαλακότερη στα γόνιµα υγρά εδάφη. H περιεκτικότητα σε λάδι 

είναι περίπου 16%, ανάλογα µε την περιοχή και τις επικρατούσες συνθήκες. 
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H ποικιλία "Aµφίσσης" είναι αρκετά ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Σε γόνιµα αρδευόµενα εδάφη 

µε καλή αποστράγγιση ξεπερνά τα 100 κιλά καρπού ανά δέντρο ηλικίας 12 χρόνων και πάνω. 

Eυδοκιµεί µέχρι τα 600 µετρα υψόµετρο. Eποµένως καλλιεργείται τόσο στα πεδινά όσο και στα 

ορεινά. Bελτιωµένη όµως ποιότητα καρπού, που υπερέχει σε χρώµα, άρωµα και γεύση, 

εξασφαλίζεται µόνο από τα δέντρα που καλλιεργούνται στις ηµιορεινές περιοχές (500-600 µέτρα). 

Προτιµά τα αργιλοασβεστώδη, τα αργιλοαµµώδη και δροσερά εδάφη. Παρουσιάζει καλή αντοχή στις 

χαµηλές θερµοκρασίες. Ωριµάζει το Νοέµβριο. O καρπός της προσβάλλεται εύκολα από το ∆άκο, 

τον Πυρηνοτρήτη και το Pυγχίτη, ενώ το δέντρο δείχνει µεγάλη ευπάθεια στο Bερτιτσίλιο. Πολλές 

φορές οι ζηµιές από το Bερτιτσίλιο είναι τόσο µεγάλες µε αποτέλεσµα ολόκληρα δέντρα, ακόµη και 

σε πλήρη παραγωγή, να ξεραίνονται. H ωρίµανση αρχίζει από τα µέσα Nοεµβρίου και παρατείνεται 

µέχρι το Φεβρουάριο. Eίναι η καλύτερη ποικιλία για την παρασκευή βρώσιµων ελιών διαφόρων 

τύπων. 

 

1.5.3. KΑΛΑΜΩΝ ή KΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ 

Ανήκει στις µεσόκαρπες επιτραπέζιες ελληνικές ποικιλίες ελιάς και καλλιεργείται σε µεγάλη έκταση 

γύρω από την πόλη της Kαλαµάτας (απ' όπου πήρε και το όνοµά της) και σε µικρότερη έκταση στις 

άλλες περιοχές της Eλλάδας. Tο δέντρο αναπτύσσει ζωηρή βλάστηση και έχει µέτριο ύψος. Tα 

φύλλα είναι πολύ πλατιά, σκληρά µε κυµατοειδή και αναδιπλωµένα άκρα, µε την πάνω επιφάνεια 

βαθυπράσινη και την κάτω σταχτοπράσινη. Βρώσιµη µαύρη ελιά, εξαιρετικής ποιότητας, βάρους 5-6 

γραµµαρίων. O καρπός είναι µέτριος ως µεγάλος, µυτερός, καµπυλωτός σαν ρώγα σταφυλιού 

"Aετονύχι", γι' αυτό λέγεται και Aετονυχολιά. H σάρκα είναι σκληρή, ασπροϊώδης. Tο κουκούτσι 

είναι µεγάλο, µακρουλό σαν τον καρπό. Tο χρώµα του καρπού από ανοιχτοπράσινο γίνεται 

κοκκινωπό, και στην ωρίµανση σκούρο µαύρο, χωρίς ν' αλλάζει το χρώµα αυτό στην 

κονσερβοποίηση. Ωριµάζει το Nοέµβριο - ∆εκέµβριο. H περιεκτικότητά της σε λάδι είναι 17-19% 

και είναι άριστης ποιότητας. Γενικά, είναι εκλεκτή, ανθεκτική και παραγωγική ποικιλία. Στις χρονιές 

της µεγάλης παραγωγής χρειάζεται άρδευση µέχρι την έναρξη της ωρίµανσης του καρπού για να 

µεγαλώσει ικανοποιητικά ο καρπός και να µη ζαρώσει. Για την αποφυγή της υπερπαραγωγής, και του 

µικρού µεγέθους του καρπού, συστήνεται αυστηρό κλάδεµα τη χρονιά που προβλέπεται µεγάλη 

παραγωγή. 

Kαλλιεργείται τόσο στα πεδινά όσο και στα ηµιορεινά µέχρι 600 µέτρα, αλλά καλύτερη ποιότητα 

καρπού εξασφαλίζεται από ελαιόδεντρα των ηµιορεινών περιοχών. Είναι ευαίσθητη στις χαµηλές 

θερµοκρασίες και στο Κυκλοκόνιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΝ∆ΡΟΜΗ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

2.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Σύµφωνα µε τις αρχές για τα βιολογικά τρόφιµα του Κώδικα ∆ιατροφής του FAO / WHO  

(Οργανισµός Γεωργίας και Τροφίµων/ Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας), η βιολογική γεωργία είναι: 

«Ένα ολιστικό σύστηµα παραγωγής το οποίο προάγει και ενθαρρύνει την υγεία του αγρο-

οικοσυστήµατος συµπεριλαµβάνοντας την βιοποικιλότητα, τους βιολογικούς κύκλους και την 

βιολογική δραστηριότητα του εδάφους. ∆ίνει έµφαση στις καλλιεργητικές πρακτικές αντί της χρήσης 

εισροών εκτός αγροτικής εκµετάλλευσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές συνθήκες απαιτούν 

τοπικά εφαρµοζόµενα συστήµατα. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας όπου είναι δυνατό 

αγρονοµικές, βιολογικές και µηχανικές µεθόδους ως αντίθεση στη χρήση συνθετικών υλικών για την 

εκπλήρωση οποιασδήποτε ειδικής λειτουργίας εντός του συστήµατος».  

 

2.1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, η βιολογική γεωργία 

πρέπει να συµβάλει στους εξής στόχους: 

• στην αύξηση της βιοποικιλότητας στο σύνολο του συστήµατος, 

• στην αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας των εδαφών, 

• στη διατήρηση της γονιµότητας των εδαφών µακροπρόθεσµα, 

• στην ανακύκλωση των αποβλήτων φυτικής και ζωικής προέλευσης προκειµένου να 

αποκατασταθούν τα στοιχεία που είναι θρεπτικά για τη γη, µειώνοντας έτσι, όσο είναι δυνατόν, τη 

χρήση µη ανανεώσιµων πόρων,  

• στην προσφυγή στους ανανεώσιµους πόρους στα γεωργικά συστήµατα που είναι οργανωµένα 

τοπικά, 

• στην προώθηση της ορθής χρήσης των εδαφών, του νερού και του αέρα και τη µείωση όλων των 

µορφών µόλυνσης που θα µπορούσαν να προκαλέσουν οι καλλιεργητικές πρακτικές και οι πρακτικές 

εκτροφής, 

• στον χειρισµό των γεωργικών προϊόντων, προσέχοντας ιδίως τις µεθόδους µεταποίησης, 

προκειµένου να διατηρηθεί η βιολογική ακεραιότητα και οι ουσιαστικές ποιότητες του προϊόντος σε 

όλα τα στάδια, 
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• στην πρόβλεψη, σε µια υπάρχουσα εκµετάλλευση µετά από µια περίοδο µετατροπής, η διάρκεια της 

οποίας καθορίζεται από ειδικούς παράγοντες του τόπου, όπως, για παράδειγµα, του ιστορικού της 

γης, των τύπων καλλιέργειας και εκτροφής προς πραγµατοποίηση”.  

Όσο για την εκτροφή στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας εναπόκειται στην αρχή ενός στενού 

δεσµού ανάµεσα στα ζώα και τις γεωργικές εκτάσεις. 

Η αναγκαιότητα αυτή ενός δεσµού µε το έδαφος απαιτεί, ότι τα ζώα θα έχουν µεγάλη πρόσβαση σε 

εξωτερικές εκτάσεις για ασκήσεις και ότι η διατροφή που τους δίνεται θα είναι όχι µόνο βιολογική 

αλλά, κατά προτίµηση, θα προέρχεται από την εκµετάλλευση την ίδια. Οι διατάξεις, οι σχετικές µε 

την ευηµερία των ζώων και η κτηνιατρική περίθαλψη πλαισιώνουν άλλωστε στενά αυτό το µέρος της 

βιολογικής γεωργίας. 

Ανεξάρτητα από τα προϊόντα, φυτικά ή ζωικά, οι στόχοι της βιολογικής παραγωγής παραµένουν οι 

ίδιοι :εφαρµογή περιοριστικών πρακτικών από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος, 

αρµονικότερη κατοχή του αγροτικού χώρου, σεβασµός της ευηµερίας των ζώων, παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. 

Προκειµένου να δοθεί σ΄ αυτούς τους στόχους που είναι δύσκολα υπολογίσιµοι, συγκεκριµένο 

περιεχόµενο, που να µπορεί να καταστήσει εξειδικευµένη τη βιολογική γεωργία σε σχέση µε τη 

συµβατική γεωργία, ήταν απαραίτητο, να κωδικοποιηθούν οι αποδεκτές πρακτικές. Αυτό 

πραγµατοποιήθηκε καταρχήν στις ιδιωτικές συγγραφές υποχρεώσεων, µετά από τις νοµοθεσίες ή τις 

επίσηµες κατευθυντήριες γραµµές, σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο.  

 

2.1.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Οι βασικές αρχές και οι σκοποί της βιολογικής γεωργίας έτσι όπως εκφράζονται από την IFOAM  

(∆ιεθνής Οµοσπονδία Κινηµάτων Βιολογικής Γεωργίας)  είναι οι ακόλουθες: 

• η προστασία του περιβάλλοντος, 

• η διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους, 

• ο σεβασµός στην υγεία του καταναλωτή, 

• η διατήρηση της βιοποικιλότητας του οικοσυστήµατος, 

• η ανακύκλωση υλικών όσο αυτό είναι δυνατό, 

• η αντιµετώπιση των γεωργικών µονάδων ως συστήµατα σε ισορροπία, 

• η διατήρηση των βιολογικά παραγόµενων προϊόντων φυτικών και ζωικών σε όλα τα στάδια από την 

παραγωγή έως τη διάθεσή τους στην αγορά σε αρµονία µε τους νόµους της φύσης, ποιότητα έναντι 

της ποσότητας, 
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• η χρήση νέων τεχνολογιών στη βιολογική γεωργία για την ζωική παραγωγή σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του κάθε είδους. Σε ένα σύστηµα βιολογικής γεωργίας ένας από τους στόχους είναι η 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι τεχνικές καλλιέργειας πρέπει να αναδιαµορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν την 

οικολογική σταθερότητα του περιβάλλοντος. Η γονιµότητα του εδάφους διατηρείται και βελτιώνεται 

από ένα σύστηµα µετρήσεων που προάγει τη µέγιστη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους. Ο 

έλεγχος των εντόµων γίνεται µε ολοκληρωµένες µεθόδους ελέγχου προάγοντας τη βιοποικιλότητα. 

Στη βιολογική γεωργία η εκτροφή των ζώων γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες τους εφαρµόζονται 

µέθοδοι εκτροφής που µειώνουν τα επίπεδα της καταπόνησης, βελτιώνουν την υγεία και 

προστατεύουν από ασθένειες. Ο κύριος στόχος της βιολογικής γεωργίας είναι η παραγωγή υγιών και 

ασφαλών προϊόντων για τους καταναλωτές, λαµβάνοντας πάντα υπόψη την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η φράση βιολογικό προϊόν εγγυάται ότι το προϊόν παράγεται µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να µην χρησιµοποιούνται χηµικά και παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον. 

Για να φτάσουν στην αγορά όλα τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί 

από αρµόδιους οργανισµούς. 
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Πίνακας 1. Εξέλιξη των Βιοκαλλιεργούµενων Εκτάσεων στην Ελλάδα (1993-2001) 

  
ΕΤΟΣ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ΕΚΤΑΣΗ 
(στρ.) 

7.000 11.882 24.009 52.964 99.995 154.019 214.512 267.070 311.182 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΥΞΗΣΗ 

(%) 
- 69,7 102,0 120,6 88,8 54,03 39,3 24,5 16,5 

 (Πηγή: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) 

  
Πίνακας 2. Εξέλιξη βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα 2001-2008 

  

Έτος 
Αριθµός. 

Επιχειρηµατιών. 
Καλ/νες 
Εκτάσεις 

Βοσκότοποι Σύνολο % Ανάπτυξης 

2001 6.933         

2002 6.299 295.051 476.151 771.202   

2003 6.642 389.951 2.054.614 2.444.564 217% 

2004 9.002 706.250 1.962.340 2.671.590 9,3% 

2005 16.399 1.035.600 1.845.025 2.880.625 7,8% 

2006 24.666 1.701.865 1.320.695 3.022.560 4,9% 

2007 24.729 1.521.175 1.277.771 2.798.946 -7,4% 

2008 25.098 1.785.710 1.392.560 3.178.270 13,5% 

2009 25.284 1.706.318 1.556.204 3.262.522 2,7% 

2010 22.860 1.576.064 1.522.151 3.098.215 -5,3%% 

 (Πηγή: ΥΠ.Α.Α.Τ.) 

 
Κίνητρα 

• Η συνεχής ενηµέρωση των αγροτών σε θέµατα βιολογικής γεωργίας. 
• Η οικονοµική ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών, τόσο κατά την µεταβατική περίοδο όσο και 

κατά την µετέπειτα πορεία των βιοκαλλιεργητών.  
• Η οργάνωση του συστήµατος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, για την 

αξιόπιστη κυκλοφορία τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.  
• Απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης του βιοκαλλιεργητή στην βιολογική γεωργία και στο 

σύστηµα πιστοποίησης.  
• Η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής για την οργάνωση της εµπορίας – διακίνησης των 

βιολογικών προϊόντων.  
• Έλεγχος της αγοράς σε ό,τι αφορά στη ζήτηση των βιολογικών προϊόντων και κατευθυντήριες 

γραµµές προς τους βιοκαλλιεργητές σε ό,τι αφορά στις ποσότητες που µπορεί να 
απορροφήσει η ελληνική και διεθνής αγορά.  

• Η οργάνωση της διάθεσης των απαραίτητων εφοδίων για την άσκηση της βιολογικής 
γεωργίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προϊόντα φυτοπροστασίας. 
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2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

2.2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Η βιολογική γεωργία είναι η κατάληξη µιας σειράς µελετών και το αποτέλεσµα της ανάπτυξης 

διαφόρων εναλλακτικών µεθόδων γεωργικής παραγωγής που ξεκίνησαν, από την αρχή του αιώνα, 

ουσιαστικά, στη Βόρεια Ευρώπη. 

Θα πρέπει ιδίως να αναφερθούν εδώ τρία ρεύµατα σκέψης: 

• Η βιοδυναµική γεωργία, που εµφανίστηκε στη Γερµανία, µε την ώθηση του Rudolf Steiner, 

• Η οργανική γεωργία (organic farming), που είδε το φως το στην Αγγλία χάρη στις απόψεις που 

ανέπτυξε ο Sir Howard στην Γεωργική του ∆ιαθήκη (1940), 

• Η βιολογική γεωργία, που αναπτύχθηκε στην Ελβετία, από τους Hans Peter Rusch και H. Muller. 

Αυτά τα διάφορα κινήµατα, που αποτελούν την καταγωγή ορισµένων από τους προστατευόµενους 

όρους από την κοινοτική νοµοθεσία, θεωρούσαν ουσιαστικό, µε ορισµένες αποχρώσεις, τον δεσµό 

ανάµεσα στην γεωργία και τη φύση καθώς και τον σεβασµό των φυσικών ισορροπιών και απείχαν 

εποµένως από µια προσέγγιση µάλλον καθοδηγητική της γεωργίας, µεγιστοποιώντας τις αποδόσεις 

µέσω πολλαπλών παρεµβάσεων µε διάφορες κατηγορίες συνθετικών προϊόντων. 

Παρά την ύπαρξη και την ισχύ αυτών των ρευµάτων σκέψης, η βιολογική γεωργία έµεινε για πολύ 

καιρό σε εµβρυακή κατάσταση στην Ευρώπη.  

 

2.2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50, ο κύριος στόχος ο οποίος αποδιδόταν στη γεωργία ήταν 

να ικανοποιεί, χάρη σε µία πολύ σηµαντική αύξηση της γεωργικής παραγωγής, τις άµεσες ανάγκες σε 

τρόφιµα και να αυξάνει τον βαθµό αυτάρκειας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είναι κατανοητό 

εποµένως ότι η βιολογική γεωργία δυσκολεύθηκε πολύ να επιτύχει, στο πλαίσιο αυτό, ευνοϊκή 

απήχηση. 

Αντίθετα, το τέλος της δεκαετίας του ’60 και κυρίως η δεκαετία του ’ 70, αντιστοιχούν στην 

ανάδειξη µιας σηµαντικής συνειδητοποίησης σε επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος, στην 

οποία η βιολογική γεωργία θα µπορούσε να δώσει την κατάλληλη απάντηση. Νέοι σύνδεσµοι 

δηµιουργούνται, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, καταναλωτές και άλλα άτοµα τα οποία 

ενδιαφέρονται για την οικολογία και για µια περισσότερο στενά συνδεδεµένη µε τη φύση ζωή. Οι 

οργανώσεις αυτές αναπτύσσουν τις δικές τους συγγραφές υποχρεώσεων µε τους κανόνες παραγωγής 

που πρέπει να τηρούνται. 
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Η βιολογική γεωργία ανθίζει, ωστόσο, πραγµατικά, στη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, εφόσον 

αυτός ο νέος τρόπος παραγωγής και το ενδιαφέρον των καταναλωτών γι΄ αυτά τα προϊόντα 

συνεχίζουν να αναπτύσσονται όχι µόνο στο µεγαλύτερο µέρος των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και σε 

άλλες χώρες, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Παρατηρούµε 

στην περίπτωση αυτή, µια σηµαντική αύξηση του αριθµού παραγωγών και την έναρξη 

πρωτοβουλιών στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας των βιολογικών προϊόντων. 

Αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας οφείλει σε µεγάλο βαθµό την 

προέλευσή του στην σταθερή φροντίδα των καταναλωτών να τους προσφέρονται προϊόντα υγιή και 

περισσότερο σύµφωνα µε το περιβάλλον. Παράλληλα, οι επίσηµες διοικητικές υπηρεσίες 

αναγνωρίζουν σιγά σιγά την βιολογική γεωργία, εντάσσοντάς την στα θέµατα έρευνάς τους και 

αποκτώντας νοµοθεσίες ίδιες του τοµέα (στην Αυστρία, τη Γαλλία, τη ∆ανία, π.χ.). Άλλωστε 

χορηγούνται επιδοτήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, από ορισµένα κράτη 

µέλη, υπέρ αυτού του τύπου γεωργίας. 

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η βιολογική γεωργία παραµένει, ωστόσο, στη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, ελλειµµατική λόγω µιας έλλειψης αναγνωσιµότητας: πράγµατι αφενός µεν, βασιλεύει µια 

κάποια σύγχυση στα µάτια των καταναλωτών όσον αφορά τη σηµασία της ίδιας της έννοιας της 

βιολογικής γεωργίας και των περιορισµών που η τελευταία αυτή επιβάλλει. Η αιτία της σύγχυσης 

αυτής βρίσκεται ουσιαστικά στην ύπαρξη διαφόρων «σχολών» και διαφορετικών «φιλοσοφιών», 

στην έλλειψη εναρµόνισης των χρησιµοποιουµένων ορολογιών, στην ετερογενή παρουσίαση των 

προϊόντων, στο αµάλγαµα που πραγµατοποιείται ανάµεσα σε βιολογικά προϊόντα, προϊόντα 

ποιότητας, φυσικά προϊόντα, κλπ. Η απατηλή χρησιµοποίηση των ενδείξεων που αναφέρονται σ΄ 

αυτόν τον τρόπο παραγωγής συµβάλλει, αφετέρου, στην ενίσχυση αυτής της σύγχυσης. 

 

2.2.3 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Η IFOAM (∆ιεθνής Οµοσπονδία Κινηµάτων Βιολογικής Γεωργίας) θέσπισε, τον Νοέµβριο του 1998, 

το “Πλαίσιο συγγραφών υποχρεώσεων της βιολογικής γεωργίας και της µεταποίησης ”. Η 

οµοσπονδία αυτή η οποία δηµιουργήθηκε το 1972, συγκεντρώνει τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις 

απ΄όλο τον κόσµο στην παραγωγή, την πιστοποίηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και την προώθηση 

της βιολογικής γεωργίας. Οι συγγραφές υποχρεώσεων που δηµιούργησε δεν είναι καταναγκαστικές 

αλλά αποτελούν οπωσδήποτε έναν “τρόπο σκέψης”, εφόσον συνθέτουν τη σηµερινή κατάσταση των 

µεθόδων παραγωγής και µεταποίησης βιολογικών προϊόντων. 
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Η οργάνωση αυτή δηµιούργησε επιπλέον µια περιφερειακή οµάδα “Ευρωπαϊκή Ένωση”, 

προκειµένου να διατηρήσει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν διάλογο σχετικά µε την ανάπτυξη του 

τοµέα της βιολογικής γεωργίας. 

Ο ρόλος της IFOAM είναι: 

1. η ανάπτυξη, η διάδοση και η υπεράσπιση των αρχών της βιολογικής γεωργίας, 

2. η επίβλεψη και υποβοήθηση στην υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας, 

3. η ενθάρρυνση της ανάπτυξης των αγορών των βιολογικών προϊόντων. 
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2.3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

2.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το νοµοθετικό πλαίσιο που δηµιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την ζωική και την 

φυτική βιολογική παραγωγή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας των 

γεωργικών προϊόντων. 

Η πολιτική αυτή, η οποία δηµιουργήθηκε στις αρχές του ’90, ανταποκρίνεται σε µια ζήτηση συνεχώς 

πιεστικότερη των ευρωπαίων καταναλωτών σε εξειδικευµένα προϊόντα, απέναντι στην ολοένα 

αυξανόµενη τυποποίηση των συµβατικών προϊόντων. Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα εφόσον τα 

προϊόντα τους πληρούν τους όρους που τίθενται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, να επιδιώξουν µια 

ανώτερη ποιότητα η οποία θα συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων τους. Τα εν λόγω 

προϊόντα µπορούν πράγµατι να τύχουν, αναλόγως του δεσµού τον οποίο έχουν µε την γεωγραφική 

περιοχή από την οποία εύχονται να προέρχονται δυο ενδείξεις: την προστατευόµενη ονοµασία 

προέλευσης και την προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη. Μπορούν επίσης να τύχουν της 

βεβαίωσης ιδιοτυπίας (µε την ένδειξη «εγγυηµένη παραδοσιακή σπεσιαλιτέ») που αναφέρει ότι τα 

προϊόντα έχουν υποστεί επεξεργασία σύµφωνα µε µία παραδοσιακή µέθοδο. Η δηµιουργία των 

καθεστώτων αυτών προστασίας επιτρέπει τόσο τη δηµιουργία µιας οδού αποδοτικής οικονοµικά για 

τις εκµεταλλεύσεις οι οποίες γενικά έχουν πληγεί από σηµαντικές διαρθρωτικές ελλείψεις όσο και 

την προσφορά στους καταναλωτές πραγµατικά ειδικών προϊόντων. 

Η βιολογική γεωργία εντάσσεται επίσης σε αυτή τη νέα πολιτική, ακόµη και αν διατηρεί την 

ιδιοτυπία της, εφόσον πρώτος της στόχος παραµένει η προστασία και η διαφύλαξη του 

περιβάλλοντος. 

Υπό αυτές τις παραπάνω συνθήκες, η θέσπιση ενός νοµοθετικού πλαισίου φάνηκε ως το µέσον το 

οποίο θα επέτρεπε στην βιολογική γεωργία να βρει τη θέση της, κατά αξιόπιστο τρόπο, στην 

περιορισµένη αγορά που αποτελούν τα προϊόντα ποιότητας. Μια νοµοθετική πλαισίωση - ο 

κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 - εγκρίθηκε εποµένως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η κίνηση αυτή, επίσηµης αναγνώρισης της βιολογικής γεωργίας 

επεκτάθηκε στη συνέχεια σε διάφορες άλλες χώρες και ακολουθήθηκε από πρωτοβουλίες σε διεθνές 

επίπεδο. Ακολούθησαν αρκετές (46), µείζονος ή ελάσσονος σηµασίας τροποποιήσεις του κανονισµού 

αυτού, που τελικά αντικαταστάθηκε µε τον Καν. ΕΕ 834/07, ο οποίος είναι σε ισχύ από 1/1/2009. 

Χαρακτηριστικό είναι όµως το γεγονός ότι οι βασικές αρχές της φυτικής παραγωγής που θέσπισε ο 

Καν. 2092/91 µεταφέρθηκαν αυτούσιες στον νέο κανονισµό (834/2007). Ήδη ο ισχύων κανονισµός 

έχει ακολουθηθεί από τον Καν.ΕΕ 889/2008 µε τον οποίο καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής του. 
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Σίγουρη είναι η συνέχιση εκδόσεων νέων κανονισµών που θα συµπληρώνουν ή θα τροποποιούν τον 

ισχύοντα. Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι τρεις αυτοί κύριοι κανονισµοί, που συνθέτουν το 

πλαίσιο άσκησης της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.3.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2092/91 

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής, ο 

οποίος θεσπίστηκε στις 24 Ιουνίου 1991, φαίνεται συγχρόνως ως η κατάληξη των διαβηµάτων 

νοµοθετικής αναγνώρισης της βιολογικής γεωργίας σε ορισµένα κράτη µέλη, καταπολεµώντας 

κυρίως τις πολυάριθµες απάτες που είχαν διαπιστωθεί έως τότε. Ο κανονισµός αυτός είχε πράγµατι 

ως στόχο να ορίσει τους κοινούς κανόνες που πρέπει να εφαρµόζονται στην παραγωγή βιολογικών 

προϊόντων φυτικής προέλευσης. Οι κανόνες αυτοί συµπληρώθηκαν για πρώτη φορά από το 

Συµβούλιο το 1992 και στη συνέχεια το 1995, µε την δυνατότητα δηµιουργίας ενός λογότυπου 

χαρακτηριστικού του τοµέα της βιολογικής γεωργίας και µε διάφορους σχετικούς τεχνικούς κανόνες 

για την επισήµανση και το καθεστώς εισαγωγής.  

Εφαρµόστηκε  στα ακόλουθα προϊόντα, εφόσον φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που 

αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής: 

α) µη µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά προϊόντα· επίσης ζώα και µη µεταποιηµένα κτηνοτροφικά 

προϊόντα, στο µέτρο που στα παραρτήµατα I και III προβλέπονται αρχές παραγωγής και ειδικοί 

κανόνες επιθεώρησης για αυτά· 

β) µεταποιηµένα γεωργικά φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση και έχουν παρασκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής ή/και 

ζωικής προέλευσης· 

γ) ζωοτροφές, σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών που καλύπτονται από το εδάφιο α), 

από την έναρξη ισχύος του κανονισµού. 

Παρά τις διατάξεις του κανονισµού αριθ. 2092/91, συνέχισαν να εφαρµόζονται και οι κανόνες 

σχετικά µε τα συµβατικά προϊόντα. Συνεπώς, ο κανονισµός αριθ. 2092/91 δεν µπορούσε  παρά να 

θέσει περισσότερο αυστηρούς κανόνες αλλά σε καµία περίπτωση λιγότερο αυστηρούς από εκείνους 

που έθετε η γενική κοινοτική νοµοθεσία επί της συµβατικής γεωργίας και των προϊόντων που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Έτσι, οι γενικές διατάξεις που διέπουν την παραγωγή, την 

παρασκευή, την εµπορία, την επισήµανση και τον έλεγχο των γεωργικών προϊόντων και των 

συµβατικών τροφίµων συνέχισαν να εφαρµόζονται. Αυτό αφορά ιδιαίτερα όλους τους κανόνες σε 

θέµατα ασφάλειας των προϊόντων αυτών για την ανθρώπινη υγεία.  
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2.3.3  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 

Στις 12 Ιουνίου 2007 το Συµβούλιο της ΕΕ ενέκρινε µια πρόταση για ένα νέο Κανονισµό στη 

βιολογική παραγωγή και σήµανση, τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.  

Ο νέος κανονισµός αποκρίνεται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Οκτωβρίου του 2004 

σχετικά µε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα βιολογικά τρόφιµα και τη βιολογική γεωργία του 

Ιουνίου του 2004, τα οποία παρείχαν µια γενική στρατηγική διορατικότητα για τη συµβολή της 

βιολογικής καλλιέργειας στην κοινή αγροτική πολιτική της ΕΕ.  

Μετά την πρόταση της Επιτροπής για νέο κανονισµό τον ∆εκέµβριο του 2005, συζητήσεις 

διοργανώθηκαν µέσα στις οµάδες εργασίας του Συµβουλίου της ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2006 

µέχρι τον Ιούνιο του 2007, κάτω από τις προεδρίες της ΕΕ της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 

Γερµανίας. Μια γνώµη του EΚ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) σχετικά µε τον κανονισµό εγκρίθηκε τον 

Μάιο του 2007. 

 Ο νέος κανονισµός εφαρµόζεται  από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά τον Κανονισµό 

(ΕΟΚ) αριθµ. 2092/91. 

Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι φιλοδοξεί να είναι απλούστερος τόσο για τους γεωργούς, όσο και 

για τους καταναλωτές. Στις νέες διατάξεις καθορίζεται πλήρες σύνολο στόχων, βασικών αρχών και 

κανόνων για τη βιολογική παραγωγή και περιλαµβάνεται νέο πάγιο καθεστώς για τις εισαγωγές 

καθώς και συνεκτικότερο καθεστώς ελέγχου. Η χρήση του κοινοτικού λογότυπου βιολογικής 

παραγωγής είναι υποχρεωτική, επιτρέπεται όµως να χρησιµοποιούνται και εθνικά ή ιδιωτικά 

λογότυπα. Προς ενηµέρωση των καταναλωτών πρέπει να αναγράφεται ο τόπος παραγωγής των 

προϊόντων. Τα τρόφιµα επιτρέπεται να φέρουν το λογότυπο βιολογικής παραγωγής µόνον εφόσον 

τουλάχιστον το 95% των συστατικών τους είναι βιολογικά. Βιολογικά συστατικά  επιτρέπεται επίσης 

να αναγράφονται και στα µη βιολογικά προϊόντα, µόνον όµως στον κατάλογο συστατικών. Θα 

συνεχιστεί η απαγόρευση χρήσης γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ). Καθίσταται  πλέον 

σαφές ότι ισχύει και για τα βιολογικά προϊόντα το γενικό όριο 0,9% για την τυχαία παρουσία 

εγκεκριµένων ΓΤΟ. ∆εν τροποποιείται ο κατάλογος των εγκεκριµένων ουσιών για τη βιολογική 

γεωργία. Οι νέες διατάξεις θα αποτελέσουν επίσης τη βάση για να προστεθούν διατάξεις σχετικά µε 

τα βιολογικά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, οίνο, φύκη και ζύµες. Ως δεύτερο τµήµα αυτής της 

αναθεώρησης, και µε βάση αυτό το νέο κανονισµό, οι ισχύοντες αυστηροί λεπτοµερείς κανόνες 

µεταφέρθηκαν από τον προγενέστερο (καν. 2092/91) στο νέο κανονισµό. 

Ειδικότερα µε τον νέο κανονισµό: 
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- ορίζονται σαφέστερα οι στόχοι, οι βασικές αρχές και οι κανόνες για τη βιολογική γεωργία, ενώ 

παράλληλα θα παρέχεται ευελιξία ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες και στάδια 

ανάπτυξης, 

- εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι και οι βασικές αρχές εφαρµόζονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 

στάδια της βιολογικής ζωικής ή φυτικής παραγωγής, υδατοκαλλιέργειας και παραγωγής ζωοτροφών, 

καθώς και στην παραγωγή βιολογικών τροφίµων, 

- καθίστανται σαφέστεροι οι κανόνες για τους ΓΤΟ, συγκεκριµένα προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η 

αυστηρή απαγόρευση χρήσης προϊόντων ΓΤΟ στη βιολογική παραγωγή και ότι το γενικό όριο 0,9% 

τυχαίας παρουσίας εγκεκριµένων ΓΤΟ ισχύει και για τα βιολογικά τρόφιµα, 

- καλύπτεται το υφιστάµενο νοµικό κενό που έχει ως αποτέλεσµα να µην απαγορεύεται η πώληση ως 

βιολογικών των προϊόντων µε ακούσια παρουσία ΓΤΟ άνω του ορίου 0,9%, 

- Καθίσται υποχρεωτικό το λογότυπο ΕΕ για βιολογικά προϊόντα από την ΕΕ, αλλά επιτρέπεται να 

συνοδεύεται από εθνικά ή ιδιωτικά λογότυπα, ούτως ώστε να προωθηθεί η «ενιαία αντίληψη» της 

βιολογικής παραγωγής, 

- δεν απαγορεύονται αυστηρότερα ιδιωτικά πρότυπα, 

- εξασφαλίζεται ότι επιτρέπεται να επισηµαίνονται ως βιολογικά µόνο τα τρόφιµα που περιέχουν 

βιολογικά συστατικά τουλάχιστον 95%, 

- επιτρέπεται να αναφέρονται τα βιολογικά συστατικά των µη βιολογικών προϊόντων µόνον στον 

κατάλογο συστατικών, 

- δεν καλύπτεται ο κλάδος των εστιατορίων και των κυλικείων, αλλά  επιτρέπεται στα κράτη µέλη, 

εφόσον το επιθυµούν, να προβαίνουν σε κανονιστικές ρυθµίσεις στον κλάδο αυτό, εν αναµονή της 

αναθεώρησης σε επίπεδο ΕΕ, το 2011, 

- Ενισχύονται οι έλεγχοι που βασίζονται στην εκτίµηση των κινδύνων και βελτιώνεται το σύστηµα 

ελέγχων µε την ευθυγράµµισή του προς το σύστηµα της ΕΕ για τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων 

και των ζωοτροφών που εφαρµόζεται σε όλα τα τρόφιµα και ζωοτροφές, διατηρώντας ωστόσο τους 

ιδιαίτερους ελέγχους που εφαρµόζονται στη βιολογική παραγωγή, 

- καθορίζεται νέο πάγιο καθεστώς για τις εισαγωγές, που επιτρέπει στις τρίτες χώρες να εξάγουν στην 

αγορά της ΕΕ υπό τις ίδιες ή ισοδύναµες συνθήκες µε τους παραγωγούς της ΕΕ, 

- απαιτείται η ένδειξη του τόπου παραγωγής των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των 

εισαγόµενων προϊόντων που φέρουν το λογότυπο ΕΕ, 

- δηµιουργείται η βάση για την προσθήκη διατάξεων σχετικά µε τα βιολογικά προϊόντα 

υδατοκαλλιέργειας, οίνο, φύκη και ζύµες, 
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- δεν τροποποιείται ο κατάλογος επιτρεποµένων ουσιών για την βιολογική παραγωγή και απαιτείται η 

δηµοσίευση των αιτήσεων έγκρισης νέων ουσιών καθώς και κεντρικό σύστηµα για την λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε εξαιρέσεις, 

- εξασφαλίζεται η βάση για τη µεταφορά των λεπτοµερών διατάξεων από τον προγενέστερο στο νέο 

κανονισµό, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται κατάλογοι ουσιών, κανόνες ελέγχου και άλλες 

λεπτοµερείς διατάξεις. 

 

2.3.4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008  

Ο κανονισµός 834/2007 είναι σε γενικές γραµµές ένας κανονισµός «πλαίσιο». Για να 

λειτουργήσει χρειάζεται, όπως προβλέπει και στις διατάξεις του, την έκδοση άλλων κανονισµών, 

µε περισσότερες λεπτοµέρειες για την πολύπλοκη διαδικασία του βιολογικού τρόπου παραγωγής 

στην ΕΕ. Τα θέµατα που χρειάζονται αντιµετώπιση είναι κυρίως τα θέµατα ζωικής παραγωγής 

και του καθεστώτος ελέγχου και λιγότερο  τα θέµατα φυτικής παραγωγής.  

Ειδικότερα, µε τον κανονισµό αυτό: 

• Εξαιρούνται  από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού ορισµένα είδη ζώων, η 

βιολογική υδατοκαλλιέργεια, τα φύκια και οι ζύµες που χρησιµοποιούνται ως τρόφιµα ή 

ζωοτροφές  

• ∆ιατυπώνονται ορισµένοι ορισµοί για να αποφευχθούν οι ασάφειες και να διασφαλιστεί η 

ενιαία εφαρµογή των κανόνων βιολογικής παραγωγής. 

• Απαγορεύεται η υδροπονική καλλιέργεια, κατά την οποία τα φυτά αναπτύσσονται 

έχοντας τις ρίζες τους σε αδρανές θρεπτικό µέσο µε διαλυτές ανόργανες  θρεπτικές 

ουσίες. 

• Προσδιορίζονται οι πρακτικές για περιορισµένη χρήση λιπασµάτων και βελτιωτικών του 

εδάφους χαµηλής διαλυτότητας  

• Καθορίζονται οι όροι χρησιµοποίησης ορισµένων προϊόντων φυτοπροστασίας. 

• Περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού τα προϊόντα και οι ουσίες 

που είχαν εγκριθεί βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, για να διασφαλιστεί η 

συνέχεια της βιολογικής γεωργίας.  

• Απαγορεύεται η κτηνοτροφία εκτός εδάφους.  

• Προβλέπεται  η δυνατότητα εισαγωγής στην εκµετάλλευση περιορισµένου αριθµού ζώων 

µη βιολογικής εκτροφής για τους σκοπούς της αναπαραγωγής. 



 

36 

• Θεσπίζονται ειδικές συνθήκες σταβλισµού και µέθοδοι εκτροφής για ορισµένα είδη 

ζώων, περιλαµβανοµένων των µελισσών.  

• Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις αποτροπής µεθόδων εντατικής εκτροφής. Ειδικότερα, τα 

πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται µέχρι να φθάσουν σε µια ελάχιστη ηλικία είτε να 

προέρχονται από στελέχη πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, έτσι ώστε να µην παρέχονται 

κίνητρα για την χρησιµοποίηση µεθόδων εντατικής εκτροφής σε καµία από τις δύο 

περιπτώσεις. 

• Καθορίζεται ένα ανώτατο όριο χρησιµοποιούµενης κόπρου ανά εκτάριο και πυκνότητας 

ζώων ανά εκτάριο. Το όριο αυτό σχετίζεται µε την περιεκτικότητα της κοπριάς σε άζωτο. 

• Απαγορεύονται οι ακρωτηριασµοί που επιφέρουν άγχος, βλάβη, ασθένεια ή ταλαιπωρία 

στα ζώα. Ορισµένες, ωστόσο, επεµβάσεις που είναι απαραίτητες για ορισµένους τύπους 

παραγωγής και για την ασφάλεια των ζώων και των ανθρώπων επιτρέπονται µε 

συγκεκριµένους περιορισµούς. 

• Επιτρέπεται η χρήση των βιταµινών A, D και E για τα µηρυκαστικά. 

• Θεσπίζονται  ειδικοί κανόνες πρόληψης των ασθενειών και κτηνιατρικής αγωγής στην 

µελισσοκοµία. 

• Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τον σωστό διαχωρισµό των βιολογικών και των µη 

βιολογικών προϊόντων κατά τον χειρισµό τους και για να αποτραπεί κάθε ανάµειξή τους. 

• Καθορίζονται ειδικά χρονικά διαστήµατα για τους διάφορους τοµείς παραγωγής σε 

συνάρτηση µε τον προηγούµενο τύπο της παραγωγής για την µετατροπή από την 

συµβατική στην βιολογική γεωργία 

• Επιτρέπεται η πρόσδεση των ζώων σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους, υπό 

σαφώς προσδιορισµένες συνθήκες που σχετίζονται µε την γεωγραφική τους θέση και 

διαρθρωτικές δυσκολίες, ιδίως σε ορεινές περιοχές, και αυτό µόνο όταν δεν είναι εφικτός 

ο οµαδικός σταβλισµός των ζώων µε βάση τις ανάγκες της συµπεριφοράς τους. 

• Προβλέπονται παρεκκλίσεις που επιτρέπουν την παράλληλη παραγωγή βιολογικών και 

µη βιολογικών προϊόντων µελισσοκοµίας στην ίδια εκµετάλλευση. 

• Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση µη βιολογικών σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού για πολλά είδη που δεν υπάρχουν ακόµη αρκετοί σπόροι βιολογικής παραγωγής 

και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό 
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• Κάθε κράτος µέλος πρέπει να διασφαλίζει ότι υπάρχει βάση δεδοµένων η οποία 

περιλαµβάνει τις ποικιλίες βιολογικών σπόρων για σπορά και κονδύλων γεωµήλων προς 

φύτευση που είναι διαθέσιµοι στην αγορά. 

• Επιτρέπεται, για περιορισµένο διάστηµα, η χρησιµοποίηση ζώων µη βιολογικής 

εκτροφής ή µη βιολογικών σπόρων για σπορά στις περιοχές που πλήττονται. από 

καταστροφικές περιστάσεις ή η εξάπλωση ασθενειών των ζώων ή των φυτών 

• Θεσπίζονται ειδικά κριτήρια σχετικά µε την εµφάνιση, τη σύνθεση, το µέγεθος και το 

σχέδιο του κοινοτικού λογότυπου καθώς και την παρουσίαση και τη σύνθεση του 

κωδικού της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου και της αναφοράς του τόπου στον οποίο 

έχει παραχθεί το γεωργικό προϊόν. 

• Καθορίζονται ειδικές απαιτήσεις για την επισήµανση των βιολογικών ζωοτροφών, 

λαµβανοµένων υπόψη των ποικιλιών και της σύνθεσης των ζωοτροφών και των 

οριζόντιων διατάξεων επισήµανσης που εφαρµόζονται στις ζωοτροφές. 

• ∆ηλώνεται µε σαφήνεια η αντιστοιχία ανάµεσα στις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 2092/91 και τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

3.1 E∆AΦOKΛIMATO ΛOΓIKE Σ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

H ελιά δεν ευδοκιµεί ούτε στα ψυχρά ούτε στα θερµά κλίµατα. Θέλει ήπιο και γλυκό κλίµα, χωρίς 

πολλές και απότοµες αλλαγές των καιρικών συνθηκών. 'Oπου ο τόπος είναι βορινός, ψυχρός, 

ανεµόπληκτος, η ελιά δεν καλλιεργείται πέραν από τα 300 µέτρα. 'Oπου όµως είναι ανατολικός - 

µεσηµβρινός, ζεστός, προφυλαγµένος από τους ψυχρούς ανέµους, η καλλιέργεια µπορεί να φτάσει 

µέχρι και τα 1000 µέτρα. Aυτό εξαρτάται και από την ποικιλία της ελιάς. 

 

3.1.1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Οι πολύ ψηλές θερµοκρασίες αναστέλλουν τη βλάστηση, επηρεάζουν το σχηµατισµό των ανθέων και 

την ανάπτυξη και ωρίµανση του καρπού. Mετά από χιόνια και βαρυχειµωνιά, ακολουθεί καλή 

ανθοφορία και καρποφορία. Kατά τους µήνες ∆εκέµβριο και Iανουάριο είναι απαραίτητο να περάσει 

η ελιά από µια χρονική περίοδο 2-3 βδοµάδων χαµηλών θερµοκρασιών για να διακοπεί ο λήθαργος 

των οφθαλµών. Aν κατά την περίοδο αυτή οι θερµοκρασίες είναι πέραν των 10 βαθµών Kελσίου, η 

ελιά δεν ανθοφορεί/καρποφορεί κανονικά, αν και αυτό εξαρτάται και από την ποικιλία. 

Oι χαµηλές θερµοκρασίες προκαλούν ζηµιές κατά την άνοιξη που βλασταίνει και ανθίζει η ελιά. Oι 

καταστροφές είναι µεγαλύτερες, αν οι χαµηλές θερµοκρασίες συνοδεύονται µε ψυχρά ρεύµατα 

ανέµου. Aλλά, και οι ψηλότερες, από την κανονική, θερµοκρασίες και όταν µάλιστα συνοδεύονται 

από ζεστό άνεµο, προκαλούν ζηµιές στην ανθοφορία, καθώς επίσης στο πήξιµο και στην ανάπτυξη 

του καρπού. Οι καλύτερες θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια της άνθησης είναι 18-20° Κελσίου και 

κατά την καρπόδεση 20-22° Κελσίου. 

 

3.1.2 BΡΟΧΕΣ - ΥΓΡΑΣΙΑ – ΞΗΡΑΣΙΑ 

Γενικά η ελιά είναι δέντρο που αντέχει στην ξηρασία. H αντοχή στην ξηρασία κυµαίνεται από 

ποικιλία σε ποικιλία. Άλλες αντέχουν περισσότερο και άλλες λιγότερο. Το ιδανικό ετήσιο ύψος 

βροχής για την ελαιοκαλλιέργεια είναι 400-600 χιλιοστά. 

Σε δύο κυρίως περιόδους οι βροχές ή συµπληρωµατικές αρδεύσεις στην ελιά είναι περισσότερο 

ευεργετικές. H µια είναι από τα τέλη Φεβρουαρίου µέχρι τις αρχές Aπριλίου, τότε που τα µάτια 

διαφοροποιούνται σε ανθοφόρα και κατόπιν σχηµατίζεται η νέα βλάστηση και πλησιάζει η 

ανθοφορία, και η δεύτερη το φθινόπωρο, οπότε µεγαλώνουν και ελαιοποιούνται οι καρποί και 
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δηµιουργούνται αποθέµατα στα όργανα του φυτού για την προπαρασκευή της προσεχούς εσοδείας. 

Aλλά και οι καλοκαιρινές αρδεύσεις δεν είναι λιγότερο ωφέλιµες. 

Oι πολλές οµίχλες - υγρασίες και προπαντός όταν συνοδεύονται µε ψηλές θερµοκρασίες, εµποδίζουν 

την καλή γονιµοποίηση και την κανονική καρπόδεση, και βοηθούν τις προσβολές από Κυκλοκόνιο, 

Καπνιά ή άλλα παράσιτα. 

 

3.1.3 ΑΝΕΜΟΙ 

Oι δυνατοί άνεµοι κάνουν ζηµιές στην ελιά. Πιο επικίνδυνοι είναι συνήθως οι άνεµοι την περίοδο της 

ανθοφορίας. Oι άνεµοι που συνοδεύονται από πολλή υγρασία και οµίχλη κάνουν µεγάλες ζηµιές στην 

ανθοφορία. Oι θερµοί άνεµοι του καλοκαιριού προκαλούν καρπόπτωση. 

 

3.1.4 Ε∆ΑΦΟΣ 

H ελιά καλλιεργείται στα βαθιά εδάφη. Nα αποφεύγεται η καλλιέργεια στα αµµώδη, ελαφρά εδάφη, 

γιατί δεν συγκρατούν υγρασία. Προτιµότερα εποµένως είναι τα αµµοαργιλώδη εδάφη, που δεν είναι 

ούτε πολύ συνεκτικά ούτε πολύ ελαφριά, συγκρατούν αρκετή υγρασία, απορροφούν τις βροχές και 

δεν αφήνουν την υγρασία ούτε να εξατµιστεί ούτε να εισχωρήσει βαθιά και αξιοποιείται καλύτερα 

από τις ρίζες. 

Στα πολύ γόνιµα και υγρά εδάφη ευνοείται πολύ η βλάστηση σε βάρος της κανονικής καρποφορίας 

και σαπίζουν οι ρίζες. Σε υγρά εδάφη στις πεδινές περιοχές ο καρπός γίνεται υδαρής και περιέχει 

λιγότερο λάδι, που είναι παχύρευστο, σκούρου χρώµατος και µάλλον κακής ποιότητας. H ελιά 

προτιµά τα ασβεστούχα και τα πλούσια σε κάλι εδάφη. Tα ασβεστοαργιλώδη είναι πλούσια σε 

ασβέστη και κάλι και εποµένως κατάλληλα για την καλλιέργεια της ελιάς. 

H χηµική σύσταση του εδάφους επηρεάζει και την ποιότητα του λαδιού. Στα ασβεστώδη εδάφη το 

λάδι είναι εκλεκτό. 'Eχει λεπτή γεύση και χρώµα κεχριµπαριού. 
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3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑ 

 

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να 

µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε 

περιορισµένη ηλιοφάνεια, µακρές περιόδους σκίασης και παγετόπληκτες περιοχές πρέπει όσο το 

δυνατό να αποφεύγονται. Παραθαλάσσιες περιοχές και περιοχές που επικρατεί δροσερός καιρός και 

ψηλή σχετική υγρασία, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς κυρίως µήνες, δεν πρέπει να 

προτιµούνται, γιατί τέτοιες περιοχές ευνοούν ψηλές προσβολές από το ∆άκο.  

Είναι, επίσης µεγάλης σηµασίας η αρχή ότι η τοποθεσία όπου θα εγκατασταθεί η βιολογική 

καλλιέργεια να µην επηρεάζεται από συµβατικούς ελαιώνες. Σε επικλινή τοποθεσία πρέπει να 

ληφθούν µέτρα προστασίας από µεταφορά νερών βροχής από συµβατικούς ελαιώνες ή άλλων 

συµβατικών καλλιεργειών. Επίσης, αν είναι δυνατό, η φυτεία να είναι αποµονωµένη µε ψηλό φυσικό 

ανεµοθραύστη, έτσι ώστε να µην επηρεάζεται από ψεκασµούς που θα διενεργούνται σε συµβατικούς 

ελαιώνες ή σε άλλες καλλιέργειες.  

 

3.2.1 ETOIMAΣIA X ΩPAΦIOY ΓIA TH ΦYTEΥΣΗ 

Oι συστηµατικές φυτείες πρέπει να εγκαθίστανται σε εδάφη µέσης σύστασης βάθους τουλάχιστο 50 

εκ. µε καλή γονιµότητα, αν θέλουµε η φυτεία να αναπτυχθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να 

αποδώσει ικανοποιητική παραγωγή . 

'Oπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως, η ελιά ευδοκιµεί σχεδόν στα περισσότερα είδη εδαφών. 

Mπορεί να αξιοποιεί ένα καλό γόνιµο και επίπεδο χωράφι, µια καλή και γόνιµη πλαγιά ή µια ξερή και 

πετρώδη ή βραχώδη πλαγιά.  

Όπου φυτεύονται χωράφια σε πλαγιές 

ξερές και πετρώδεις, είναι ορθό, πριν τη 

φύτευση των ελαιοδενδρυλλίων σε τέτοιες 

περιοχές και ειδικά σε εδάφη µε µεγάλες 

κλίσεις και µεγάλες ανωµαλίες, να γίνει 

κάποια ισοπέδωση ή αναβαθµίδες.  

Mετά την ισοπέδωση, ή σε σκληρά εδάφη, 

γίνεται ένα βαθύ όργωµα σε βάθος 60-70 

εκατοστά µε σκοπό να απαλύνει το έδαφος 

και να µπορεί να αναπτυχθεί το ριζικό 
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σύστηµα, να σπάσουν οι βράχοι, να καταστραφούν τα πολυετή ζιζάνια, αν υπάρχουν, και γενικά να 

καθαρίσει το χωράφι από άχρηστα υλικά, όπως πέτρες, ρίζες, κορµούς κτλ. 

Στα άγονα εδάφη είναι καλό να προστεθεί και κοπριά µετά το βαθύ όργωµα. Aκολουθεί επιφανειακή 

καλλιέργεια για να εξαφανιστούν οι ανωµαλίες που δηµιουργήθηκαν από το βαθύ όργωµα. Για να 

επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, γίνονται τρία διαφορετικά οργώµατα. Tο πρώτο µε τρίυνο άροτρο, το 

δεύτερο µε σβάρνα και το τρίτο µε φρέζα . 

Aκολουθεί το σηµάδεµα για το πού θα ανορυχθούν οι λάκκοι, για τη φύτευση των δενδρυλλίων. Oι 

λάκκοι πρέπει να έχουν βάθος και πλάτος τουλάχιστο 45 εκ.  

 

3.2.2 ΣYΣTHMATA ΦYTEYΣHΣ 

 

Tα πιο συνηθισµένα συστήµατα για τη φύτευση των ελαιοδέντρων είναι το τετράγωνο, το 

παραλληλόγραµµο και οι ισοϋψείς γραµµές. 

Tετράγωνο : Eίναι το πιο διαδεδοµένο 

σύστηµα που εφαρµόζεται µε επιτυχία. Oι 

αποστάσεις είναι ανάλογες µε τη γονιµότητα 

του εδάφους και το διαθέσιµο νερό για 

άρδευση. Σε γόνιµα εδάφη και διαθέσιµο νερό 

για άρδευση οι καλύτερες αποστάσεις είναι 

7x7 µέτρα και για µέτριας γονιµότητας εδάφη, 

6x6 µέτρα.  

Παραλληλόγραµµο : Στο παραλληλόγραµµο 

σύστηµα οι αποστάσεις είναι 7 µέτρα µεταξύ 

των γραµµών και 5,5 ή 6 µέτρα µεταξύ των δέντρων της ίδιας γραµµής . 

Iσοϋψείς: Tο σύστηµα αυτό χρησιµοποείται εκεί όπου η κλίση του εδάφους δεν µας επιτρέπει να 

εφαρµόσουµε ένα από τα πιο πάνω συστήµατα. Σ' αυτή την περίπτωση, η φύτευση γίνεται σύµφωνα 

µε τις ισοϋψείς του εδάφους και δεν έχει σηµασία αν η απόσταση µεταξύ των γραµµών διατηρείται 

σταθερή ή όχι. Συνήθως, αυτό το σύστηµα εφαρµόζεται στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές. 

 

3.2.2.1 Φύτευση 

Tα δενδρύλλια της ελιάς διατίθενται µε µπάλα χώµατος, γι' αυτό µπορούν να φυτευτούν οποιαδήποτε 

εποχή του χρόνου. Για εξοικονόµηση υγρασίας και έγκαιρης προσαρµογής των δενδρυλλίων στο νέο 

τους περιβάλλον είναι καλύτερα να φυτεύονται κατά τους χειµερινούς µήνες . 
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Προτού τοποθετηθεί το φυτό στο βάθος του λάκκου, αναµιγνύεται το χώµα µε λίγη κοπριά και µε µια 

βασική λίπανση 100-150 γραµµαρίων θειϊκό κάλι. Aφού αναµιχθούν καλά η κοπριά και τα 

λιπάσµατα µε επιφανειακό χώµα που ρίχνουµε στο βάθος του λάκκου, τοποθετείται το δενδρύλλιο 

στο κέντρο του λάκκου και προστίθεται επιφανειακό χώµα που είναι πιο γόνιµο, µέχρι να γεµίσει ο 

λάκκος. 'Oταν γεµίσει ο λάκκος µε χώµα, ακολουθεί καλό πότισµα και η υποστύλωση του 

δενδρυλλίου. 

Mετά τη φύτευση των δενδρυλλίων, θα πρέπει να τους παρέχονται όλες οι κατάλληλες 

καλλιεργητικές φροντίδες, όπως είναι τα κανονικά ποτίσµατα, οι λιπάνσεις, η καταστροφή των 

αγριοχόρτων και η καταπολέµηση των εχθρών και ασθενειών. 
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3.3 KAΛΛIEPΓHTIKE Σ ΦPONTI∆EΣ 

 

3.3.1 KΛΑ∆ΕΜΑ 

Xωρίζεται σε κλάδεµα σχηµατισµού, καρποφορίας και ανανέωσης. 

 

3.3.1.1 Kλάδεµα σχηµατισµού 

Tο κλάδεµα σχηµατισµού γίνεται τα πρώτα χρόνια µετά τη φύτευση των ελαιοδενδρυλλίων και έχει 

σκοπό τη δηµιουργία ίσιων, υγιών χαµηλόκορµων δέντρων µε ισχυρούς τρεις βραχίονες σε τέτοια 

θέση και διάταξη πάνω στον κορµό που να µη σκιάζει ο ένας τον άλλο, να δοθεί συµµετρικό σχήµα 

στο δέντρο και να βοηθά στις καλλιεργητικές φροντίδες, ειδικότερα στη συγκοµιδή. Σε ύψος 40-50 

εκατοστά από το έδαφος αφήνεται ο πρώτος πλάγιος βλαστός που θα είναι ο µελλοντικός βραχίονας. 

Σε ύψος 30 περίπου εκατοστών πάνω από τον πρώτο, αλλά σε αντίθετη διάταξη, µένει ο δεύτερος 

βραχίονας, το ίδιο γίνεται και για το δεύτερο βραχίονα, για τον τρίτο και τέταρτο βραχίονα. Kάθε 

χρόνο αφαιρείται η νέα βλάστηση που εµφανίζεται στον κορµό ή σε ακατάλληλες θέσεις, για να 

βοηθηθούν οι βλαστοί που έµειναν να εξελιχθούν πιο γρήγορα σε βραχίονες. Mετά το σχηµατισµό 

των βραχιόνων, τα ελαιόδεντρα αναπτύσσονται και αποκτούν το φυσικό τους σχήµα, µε την 

αφαίρεση µόνο βλαστών ή κλαδιών που βρίσκονται σε ακατάλληλες θέσεις και θα δηµιουργήσουν 

πρόβληµα όταν µεγαλώσουν. 

 

3.3.1.2 Kλάδεµα καρποφορίας 

Tο κλάδεµα αυτό είναι µια βασική φροντίδα για την ελιά. Αποσκοπεί στο αραίωµα βλαστών, στην 

αφαίρεση µη παραγωγικών βλαστών και βλαστών που δηµιουργούν προβλήµατα στο εσωτερικό του 

δέντρου, καθώς και στον περιορισµό του ύψους των ελαιοδέντρων. 

'Eτσι εξασφαλίζεται στα ελαιόδεντρα ο αναγκαίος φωτισµός και αερισµός, βοηθούνται να βγάλουν 

νέα βλάστηση και δηµιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την καρποφορία. Tο κλάδεµα πρέπει να 

συµπληρωθεί πριν από την έναρξη της έντονης κυκλοφορίας των χυµών, που συµπίπτει χρονικά µε 

τα τέλη Φεβρουαρίου, για αποφυγή της εξάντλησης των ελαιοδέντρων. Tα κλαδιά που αφαιρούνται 

από τα δέντρα κατά το κλάδεµα πρέπει να αποµακρύνονται σε ασφαλές µέρος από τους ελαιώνες και 

να καίονται, γιατί αποτελούν καταφύγιο επιβλαβών εντόµων (Φλοιοτρίβη). 

 

3.3..1.3 Kλάδεµα ανανέωσης 
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H περίοδος µετά τη συγκοµιδή είναι η πιο 

κατάλληλη γιατο κλάδεµα ανανέωσης των 

ελαιοδέντρων. Tο κλάδεµα αυτό 

εφαρµόζεται σε ελαιόδεντρα που η 

παραγωγή τους έχει µειωθεί σηµαντικά σε 

επίπεδα που δεν συµφέρει πλέον η 

διατήρησή τους σ' αυτή την κατάσταση ή 

σε δέντρα που, λόγω µεγάλου ύψους, 

αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα 

συγκοµιδής. Kαλά αποτελέσµατα σ' αυτές 

τις περιπτώσεις έχει δώσει είτε το κόψιµο του  

κορµού σε ύψος 30 εκ. από το σηµείο εµβολιασµού, είτε η ανανέωση των βραχιόνων σε µήκος γύρω 

στα 30-40 εκ.  

Tο κλάδεµα ανανέωσης πρέπει, επίσης, να συµπληρωθεί µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Oι πρώτοι 

βλαστοί από την ανανέωση του δέντρου αρχίζουν να εµφανίζονται την άνοιξη. 'Oλοι αυτοί οι 

βλαστοί και οι άλλοι που θα αναπτυχθούν αργότερα αφήνονται να µεγαλώσουν χωρίς οποιοδήποτε 

αραίωµα για µια περίοδο 1-2 χρόνων. Mετά την περίοδο αυτή αφαιρούνται όλοι οι καχεκτικοί 

βλαστοί και αφήνονται οι υπόλοιποι βλαστοί που βλάστησαν στηνκατάλληλη θέση. Tα ανανεωµένα 

ελαιόδεντρα αποκτούν, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, πλούσια βλάστηση που τα βοηθά να µπουν 

νωρίς σε καρποφορία. 

 

3.3.2 ΑΡ∆ΕΥΣΗ 

H άρδευση έχει ευνοϊκή επίδραση στη βλάστηση, 

ανθοφορία και καρποφορία των ελαιοδέντρων. 

Kάτω από ξηρικές συνθήκες η ελιά καλλιεργείται σε 

περιοχές µε βροχόπτωση που υπερβαίνει τα 450 

χιλιοστά βροχής και είναι οµοιόµορφα 

κατανεµηµένη. 

Oι επιτραπέζιες ποικιλίες πρέπει να αρδεύονται 

κατά τακτά χρονικά διαστήµατα. Oι µεγάλες 

απαιτήσεις της ελιάς σε νερό συγκεντρώνονται σε 

ορισµένες περιόδους του χρόνου, όπως Iανουάριο-Φεβρουάριο που γίνεται η διαφοροποίηση των 

ανθοφόρων οφθαλµών, Aπρίλιο-Mάιο που είναι η εποχή της άνθησης - καρπόδεσης, Iούνιο που είναι 
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η περίοδος σκλήρυνσης του πυρήνα και τέλος του Aυγούστου που αρχίζει το φούσκωµα καρπού 

(µαλάκωµα του καρπού και αρχίζει να συγκεντρώνεται λάδι στον καρπό). Το φθινόπωρο, αν το 

δέντρο έχει στη διάθεση του αρκετό νερό, µεγαλώνει αρκετά τους βλαστούς, επενδύοντας σε µια 

καλή παραγωγή την επόµενη χρονιά. Στους καρπούς ολοκληρώνεται ο σχηµατισµός του λαδιού και ο 

καρπός αποκτά το µέγιστο δυνατό µέγεθος µε την απορρόφηση νερού. Αν το φθινόπωρο δεν υπάρχει 

αρκετό νερό, οι καρποί συρρικνώνονται και υποβαθµίζεται η ποιότητα του ελαιολάδου. Αντίθετα, µε 

αρκετή εδαφική υγρασία τον Οκτώβριο-∆εκέµβριο παράγεται πολύ λάδι και καλής ποιότητας. 

Eποµένως, εκεί όπου υπάρχει διαθέσιµο νερό του χειµώνα δίνεται συµπληρωµατική άρδευση άσχετα 

µε την ποσότητα της βροχόπτωσης, η οποία βοηθά στην αποθήκευση υγρασίας τόσο στο έδαφος όσο 

και στο ριζικό σύστηµατης ελιάς. 

Οι απαιτήσεις της ελιάς σε νερό είναι, για τις επιτραπέζιες ποικιλίες, 400 - 450 κυβικά µέτρα νερού 

το χρόνο, κατά δεκάριο, ανάλογα µε την περιοχή, και για τις ελαιοποιήσιµες περίπου 250 κυβικά 

µέτρα νερού κατά στρέµµα, το χρόνο, δίνοντάς το κατά τα ευαίσθητα στην έλλειψη νερού στάδια.  

Στις ποσότητες αυτές δεν υπολογίζεται η βροχόπτωση και περιλαµβάνει µόνο την ποσότητα του 

νερού που δίνεται κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς µήνες. Mεγαλύτερες ποσότητες από τις 

συστηνώµενες, µειώνουν την ποιότητα (πιθανώς και την ποσότητα) λαδιού, προκαλούν βλαστοµανία 

και ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, όπως π.χ. Στάχτης, Bερτιτσιλίου κ.ά. 

Ένα βασικό πλεονέκτηµα της ελιάς είναι ότι αντέχει στα άλατα και αξιοποιεί νερά προβληµατικά που 

θεωρούνται ακατάλληλα για άρδευση άλλων καλλιεργειών. 

Aντέχει, επίσης, στο Βόριο και µπορεί να ποτίζεται µε νερό που περιέχει µέχρι και 1,3 µέρη στο 

εκατοµµύριο Βόριο. 

Για την ορθολογική χρήση του νερού συστήνεται να εφαρµόζονται τα βελτιωµένα συστήµατα 

άρδευσης, όπως είναι το σύστηµα σταγόνων και το σύστηµα µικρών εκτοξευτήρων. H εφαρµογή 

προγραµµάτων άρδευσης, που βασίζονται στις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής, 

βοηθά στην ορθολογική χρήση του νερού και στην παραγωγή σταθερής και καλής ποιότητας καρπού. 

 

 

 

3.3.3 ΛΙΠΑΝΣΗ  

3.3.3.1. Θρεπτική κατάσταση και καρποφορία της Ελιάς 

Πριν ανθήσει η Ελιά µέχρι την καρπόδεση έχει ανάγκη από νερό, προκειµένου να διαφοροποιήσει 

τους ανθοφόρους οφθαλµούς της επόµενης χρονιάς, συνθήκη που στη χώρα µας συνήθως 

ικανοποιείται από τις βροχοπτώσεις της εποχής. 
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H ελιά σχηµατίζει τις ανθοταξίες της κυρίως σε µέτριας ανάπτυξης ετήσιους βλαστούς, δηλαδή στη 

βλάστηση που αναπτύχθηκε την προηγούµενη περίοδο. 

∆ένδρα που παρήγαγαν πολλούς τέτοιους βλαστούς την προηγούµενη χρονιά, έχουν άφθονη 

ανθοφορία την εποµένη, και αντιστρόφως. 

Έτσι, δεν µπορούµε να περιµένουµε καλή ανθοφορία και καρποφορία φέτος από δένδρα που πέρυσι 

δεν «έδωσαν» ικανοποιητική νέα βλάστηση. Το ίδιο θα συµβεί και του χρόνου µε τα δένδρα που δεν 

θα δώσουν φέτος αρκετή νέα βλάστηση. 

Παρατηρώντας λοιπόν τη νέα βλάστηση που θα έχουµε την άνοιξη και το καλοκαίρι µπορούµε µε 

µεγάλη ακρίβεια να προβλέψουµε αν θα έχουµε καλή ανθοφορία του χρόνου. 

Ποιοί είναι τώρα οι λόγοι που εµποδίζουν ένα ελαιόδενδρο από το να δώσει ικανοποιητική νέα 

βλάστηση. Είναι βασικά δύο, δίψα και πείνα, κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αλλά, τα δυο αυτά 

αίτια δεν είναι ξεκοµµένα και απόλυτα, σχετίζονται άµεσα µε το έδαφος, τις καιρικές συνθήκες και 

το φορτίο (καρποφορία) των δένδρων, και εδώ είναι που χρειάζεται η γνώση, η πείρα και η 

παρατηρητικότητα του ελαιοκαλλιεργητή. 

Για παράδειγµα: 

Σε αµµουδερά και χαλικώδη εδάφη, η υγρασία και τα θρεπτικά στοιχεία χάνονται γρήγορα και τα 

ελαιόδενδρα που αναπτύσσονται σε τέτοια εδάφη θέλουν ιδιαίτερη µεταχείριση για να µη διψάσουν 

και πεινάσουν στην κρίσιµη περίοδο. 

Πρέπει να φροντίζουµε ώστε την κρίσιµη περίοδο για τα δένδρα να υπάρχουν τα απαραίτητα 

θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος καθώς και η ύπαρξη αρκετής υγρασίας στο έδαφος ώστε τα θρεπτικά 

στοιχεία να είναι διαθέσιµα στο δένδρο τότε που τα χρειάζεται. Συχνά τα δένδρα πεινάνε, παρά το ότι 

υπάρχουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος, λόγω έλλειψης της κατάλληλης υγρασίας 

στο έδαφος (ξηρή άνοιξη). 

∆ένδρα µε µεγάλη καρποφορία έχουν πολύ µεγαλύτερες απαιτήσεις σε υγρασία και θρεπτικά 

στοιχεία, οι οποίες αν δεν ικανοποιηθούν, όπως συµβαίνει συνήθως, αυτό είναι σε βάρος της νέας 

βλάστησης µε αποτέλεσµα την παρενιαυτοφορία (ακαρπία τα επόµενα 1-2 χρόνια). 

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι η νέα βλάστηση είναι το «κλειδί» στην ελιά. Με την παρακολούθησή 

της, ο βιοκαλλιεργητής µπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει το καλλιεργητικό του πρόγραµµα, µε 

ανταµοιβή συνήθως σταθερή κάθε χρόνο ανθοφορία και καρποφορία των δένδρων του. 

Μετά την ανθοφορία, κατά την καρπόδεση και στη συνέχεια κατά την ανάπτυξη του ελαιοκάρπου 

στόχος µας είναι να έχουµε καλή καρποφορία φέτος αλλά και καλή νέα βλάστηση (για καρποφορία 

του χρόνου). 
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Μετά την ανθοφορία, έχουµε την καρπόδεση, η οποία εξελίσσεται κανονικά αν υπάρχουν δυο 

προϋποθέσεις: 

Τα δένδρα κατά την περίοδο αυτή πρέπει να έχουν επάρκεια εδαφικής υγρασίας και αζώτου. ∆ίψα ή 

πείνα στη φάση αυτή οδηγεί στο σχηµατισµό ατελών ανθέων (µε αναπτυγµένο µόνο το αρσενικό 

µέρος του άνθους) και στην έκπληξη ότι ενώ είχαµε µια άφθονη ανθοφορία των δένδρων καταλήξαµε 

σε µια πενιχρή καρπόδεση. 

Στην περιοχή του ελαιώνα πρέπει να υπάρχουν κατά την περίοδο αυτή καλές προϋποθέσεις 

γονιµοποίησης. Γενικά για όλες τις ποικιλίες, άνεµοι χαµηλής έντασης κατά την ανθοφορία βοηθάνε 

στη µεταφορά της γύρης και στην καλή καρπόδεση. 

Αντίθετα, ισχυροί και ξηροί άνεµοι ή βροχές κατά την ανθοφορία µειώνουν σηµαντικά την 

καρπόδεση. Σε αµιγείς ελαιώνες από µια ποικιλία, πενιχρή καρποφορία παρά την άφθονη ανθοφορία 

µπορεί να οφείλεται στο ότι η ποικιλία είναι αυτόστειρη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

φυτευθούν και άλλες κατάλληλες ποικιλίες, ως επικονιαστές, για να βελτιωθεί η καρπόδεση µε 

σταυρογονιµοποίηση. 

Ταυτόχρονα µε την καρπόδεση ξεκινάει και η ανάπτυξη της νέας βλάστησης, η οποία απαιτεί 

πρόσθετη υγρασία και θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Ετσι, η περίοδος αυτή (της καρπόδεσης) είναι η 

πιο κρίσιµη για τα ελαιόδενδρα. ∆ίψα ή πείνα κατά την περίοδο αυτή οδηγεί σε πενιχρή καρπόδεση, 

όπως εξηγήσαµε παραπάνω, αλλά και σε φτωχή νέα βλάστηση που σηµαίνει πενιχρή καρποφορία τον 

επόµενο χρόνο κ.ο.κ. 

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι ο στόχος του βιοκαλλιεργητή είναι να έχει δένδρα µε ισορροπία νέας 

βλάστησης και καρποφορίας κάθε χρόνο . Ο σπουδαιότερος παράγοντας για την επίτευξη του στόχου 

είναι η εξασφάλιση επάρκειας νερού και θρεπτικών στοιχείων κατά την κρίσιµη περίοδο. 

Το καλλιεργητικό πρόγραµµα πρέπει να αποβλέπει κυρίως στην εξασφάλιση αυτή. Τα ίδια τα δένδρα 

θα δείξουν στον έµπειρο καλλιεργητή αν κάνει καλά τη δουλειά του και θα τον βοηθήσουν να 

προσαρµόσει και να βελτιώσει το καλλιεργητικό πρόγραµµα. 

 

3.3.3.2 Θρεπτικές ανάγκες 

Η ανάγκη των φυτών σε Άζωτο κυµαίνεται µεταξύ 0.5 και 1.5 µονάδων Αζώτου ανά δέντρο. 

Σηµειώνεται ότι τόσο στις πυκνές φυτεύσεις όσο και σε συνθήκες υψηλού βροχοµετρικού ύψους το 

Άζωτο είναι καλό να µην αποµακρύνεται από 15-16 µονάδες ανά στρέµµα. ∆ιαθέσιµο Άζωτο πρέπει 

να έχει η Ελιά από νωρίς ώστε να µην διαταραχθεί η φυσιολογία της στο κρίσιµο διάστηµα: 

διαφοροποίηση οφθαλµών- καρπόδεση (αρχές Μαρτίου-Ιούνιος). 
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Η σωστή λίπανση µε Άζωτο έχει ευνοϊκές συνέπειες και στο φαινόµενο της παρενιαυτοφορίας, 

µειώνοντας την ένταση της. Στις ποτιστικές καλλιέργειες οι απαιτήσεις σε Άζωτο είναι υψηλότερες 

και διαρκούν περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι ο καρπός έως την ωρίµανση χρειάζεται 6-7 µήνες. 

Για το Φώσφορο να σηµειωθεί ότι όπως συµβαίνει σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες, η ανάγκη 

χορήγησης του είναι µικρότερη και µάλιστα στη χώρα µας λίγες έως ελάχιστες φορές έχουν 

διαπιστωθεί προβλήµατα έλλειψης. 

Το Κάλιο είναι αναγκαίο και ιδιαίτερα τη χρόνια της αυξηµένης καρποφορίας. Τα συµπτώµατα της 

έλλειψης του Καλίου στα φύλλα είναι χαρακτηριστικό ¨κάψιµο¨ της κορυφής του φύλλου το οποίο 

είναι πράσινο στο υπόλοιπο έλασµα. Το ¨κάψιµο¨ µπορεί να καλύψει και τα 2/3 του ελάσµατος του 

φύλλου, ενώ η µετάβαση από το ξερό στο πράσινο τµήµα είναι απότοµη. 

Οι µικρότεροι καρποί , µε µειωµένη περιεκτικότητα σε λάδι και οι µειωµένες αποδόσεις είναι οι 

σοβαρότερες συνέπειες της έλλειψης Καλίου. Ο καρπός, τα φύλλα και τα κλαδιά (κλάδεµα) αφαιρούν 

σηµαντικές ποσότητες Καλίου από το έδαφος. 

Η εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων Καλίου, ευνοεί τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των 

ανθοφόρων οφθαλµών, βελτιώνει το µέγεθος των καρπών και αυξάνει την περιεκτικότητα τους σε 

λάδι. Το Κάλιο θα πρέπει να φροντίζουµε να είναι διαθέσιµο στο έδαφος σε ποσότητες περίπου ίσες 

µε το διαθέσιµο Άζωτο. 

Το Βόριο είναι το σπουδαιότερο Ιχνοστοιχείο για την Ελιά. Έλλειψη του, προκαλεί ανθόρροια και 

καρπόπτωση, ενώ συχνά παρατηρούνται στην επάκρια βλάστηση πολλά πυκνά και µικρά κλαδάκια 

που δεν καρποφορούν, η λεγόµενη «σκούπα της µάγισσας». 

 

3.3.3.3 Λιπαντική αγωγή 

Το πρώτο µέληµα για τους βιοκαλλιεργητές είναι το έδαφος, το οποίο πρέπει να είναι αφράτο ώστε 

να κυκλοφορεί ο αέρας, και ικανό να συγκρατεί µεγάλες ποσότητες νερού. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε την προσθήκη οργανικής ουσίας, που στοχεύει στη βελτίωση της εδαφικής 

γονιµότητας και ταυτόχρονα στη βελτίωση της υφής και δοµής του εδάφους ενώ παράλληλα προάγει 

την ανάπτυξη των µικροοργανισµών στο έδαφος και έτσι διευκολύνεται η πρόσληψη θρεπτικών 

στοιχείων από τα δέντρα µε στόχο την εξασφάλιση µιας σταθερής τροφοδοσίας τους µε θρεπτικά 

στοιχεία σε όλη την διάρκεια του χρόνου. 

Για τον εµπλουτισµό του εδάφους µε οργανική ουσία & µε τα υπόλοπα απαιτούµενα θρεπτικά 

στοιχεία, ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες: 
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α.1) ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ: Τον Οκτώβριο γίνονται σπορές ψυχανθών, για χλωρή λίπανση (συνήθως 

βίκος, λούπινο, κουκιά, ή µείγµα βίκου µε κριθάρι, κλπ). Για την κάλυψη ενός στρέµµατος 

απαιτούνται 12-13Kg σπόρου. 

Η χλωρή λίπανση κόβεται, ψιλοτεµαχίζεται µε καταστροφέα ή ενσωµατώνεται µε φρεζάρισµα µε 

µεγάλη ταχύτητα και πολύ ψηλά τη φρέζα για τη µείωση όσο το δυνατόν της καταστροφής των 

επιφανειακών ριζιδίων. Η κοπή γίνεται µε την εµφάνιση των πρώτων ανθέων των ψυχανθών και 

οπωσδήποτε 15 µέρες πριν την άνθιση των ελιών γιατί θα πρέπει οι µικροοργανισµοί να αρχίσουν να 

δουλεύουν στο έδαφος για την αφοµοίωση της χλωρής λίπανσης. 

Η χλωρή λίπανση, εκτός του ότι εφοδιάζει το έδαφος µε οργανική ουσία, το εµπλουτίζει επίσης µε 

θρεπτικά συστατικά, ιδίως όταν τα φυτά που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι ψυχανθή. Τα 

θρεπτικά αυτά συστατικά αποθηκεύονται µέσα στη φυτική µάζα και δεν αποµακρύνονται µε τις 

εκπλύσεις. Αποδίδονται στο έδαφος σταδιακά µε την αποσύνθεση της οργανικής ύλης. 

Επίσης καλύπτει το έδαφος, προωθώντας το σχηµατισµό της δοµής και περιορίζει τη διάβρωση. 

Μειώνει την έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, αξιοποιεί το βρόχινο νερό µε τη 

δηµιουργία φυτικής µάζας και συµβάλει στη χαλάρωση του εδάφους, κυρίως του υπεδάφους. Με τη 

χλωρή λίπανση µπορεί να γίνει καταπολέµηση των ζιζανίων εξαιτίας του ανταγωνισµού και της 

στέρησης του φωτός και µείωση της προσβολής από νηµατώδεις. 

α.2) Η κοπριά αποτελούσε εδώ και αιώνες την µοναδική πηγή θρεπτικών ουσιών για τις καλλιέργειες, 

αφού σε γενικές γραµµές ένας τόνος κοπριά ανά στρέµµα (75% υγρασία), εφοδίαζε µε 4-5 κιλά 

αζώτου, 2-3 κιλά φωσφόρου (P2O5), 7, 0Kg καλίου(K2O), 6-7 κιλά CaO και 2 κιλά MgO. Βέβαια, 

τότε η κοπριά στοίχιζε φτηνά αφού κάθε νοικοκυριό είχε τα δικά του ζώα ή µπορούσε να βρει εύκολα 

και φθηνά τις απαιτούµενες ποσότητες κοπριάς. Η κοπριά όµως δεν είναι πλέον φθηνή λιπαντική 

ύλη, ούτε εύκολα διαθέσιµη και εποµένως πολλές φορές δεν αποτελεί και την καλύτερη λύση για τον 

παραγωγό. Η κοπριά πρέπει να χωνεύεται καλά, πριν ενσωµατωθεί στο έδαφος. Μετά τη χώνεψη τα 

θρεπτικά στοιχεία που περιέχει η κοπριά είναι σε προσλήψιµες µορφές. Με τη διαδικασία της 

χώνεψης καταστρέφονται οι σπόροι των ζιζανίων και των διαφόρων παθογόνων, αλλά χάνεται και 

µέρος των θρεπτικών της στοιχείων. 

Εξίσου σηµαντικές είναι και οι ποσότητες ιχνοστοιχείων που περιέχει, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 

Α που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Μέσες περιεκτικότητες µικροστοιχείων της κοπριάς (mg/kg) 

Φρέσκια κοπριά Υγρή κοπριά Ξηρή κοπριά 

Βόριο  3,5  18,50 
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Κοβάλτιο  0,2  1,0 

Χαλκός  2,0  13,0 

Μαγγάνιο 43,8  209,0 

Μολυβδαίνιο 0,13  1,5 

Ψευδάργυρος  16,4  89,0 

(Πηγή: Εγχειρίδιο: Βιολογική καλλιέργεια ελιάς) 

 

Η εφαρµογή της κοπριάς στους ελαιώνες πραγµατοποιείται κατά κανόνα κάθε δύο χρόνια σε δόσεις 

από 3-5 τόνους/στρ αρχικά και 2- 3τόνους/στρ. στη συνέχεια. Συχνότερες αλλά µικρότερες δόσεις 

δείχνουν να είναι αποτελεσµατικότερες απ’ό,τι οι µεγάλες δόσεις που εφαρµόζονται σε µεγαλύτερα 

χρονικά διαστήµατα. 

Σε αµµώδη εδάφη που αερίζονται έντονα η κοπριά πρέπει να παραχώνεται σε βάθος 15-20cm, ώστε 

να αποφεύγεται η ταχύτατη αποδόµησή της. Αντίθετα σε κακώς αεριζόµενα βαριά εδάφη πρέπει να 

ενσωµατώνεται επιφανειακά (5-10cm). Σε περιοχές µε λιγοστές βροχοπτώσεις αποδείχτηκε ότι τα 

παράχωµα της κοπριάς σε βάθος 25cm επιδρά πιο ευεργετικά στην αξιοποίηση του αζώτου από τα 

φυτά, σε σύγκριση µε το παράχωµα στα 12cm βάθος. 

Η κοπριά έχει υπολειµµατική δράση, γι’αυτό συνίσταται να εναλλάσσεται ανά έτος µε χλωρή 

λίπανση.. Αυτό παρατηρείται κυρίως µε το άζωτο, που αξιοποιείται από τα φυτά σε ποσοστό περίπου 

30% τον πρώτο χρόνο και σε ποσοστό 10% περίπου τον δεύτερο χρόνο. 

Πιο κατάλληλη εποχή για λίπανση µε κοπριά , είναι το φθινόπωρο, για να µπορέσει να αξιοποιήσει 

όσο καλύτερα γίνεται τις χειµερινές βροχοπτώσεις, να διαλυθεί και να αφοµοιωθεί από τα δέντρα. 

 

α.3) Κοµπόστ. Είναι ένα άλλο είδος οργανικού λιπάσµατος, που παράγεται µε την αερόβια βιολογική 

αποδόµηση οργανικών υπολειµµάτων 

και τη µετατροπή τους σε χούµο, σε 

ουσίες σχετικά σταθερές, καθώς 

επίσης και στο σχηµατισµό αργιλλο-

χουµικών συµπλόκων. 

Για την παραγωγή του κοµπόστ 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν κοπριά 

ζώων και φυτικά υπολείµµατα που 

είναι εύκολο να βρεθούν στην 

περιοχή που βρίσκεται η καλλιέργεια. 
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Στις περιοχές της Ελλάδας που καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, ελιές και αµπέλια, ο παραγωγός που 

θέλει να φτιάξει µόνος του κοµπόστ µπορεί να χρησιµοποιήσει τα κλαδιά από το κλάδεµα των 

εσπεριδοειδών, τα ελαιόφυλλα, την ελαιοπυρήνα, τις κληµατίδες αµπέλων και τα στέµφυλα από τα 

οινοποιείων. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπολείµµατα από εκκοκιστήρια βάµβακος, 

υπολείµµατα από βιοµηχανίες επεξεργασίας φρούτων, καθώς και φύκια της θάλασσας που 

προηγουµένως έχουν ξεπλυθεί καλά. 

Η διαδικασία του κοµπόστινγκ πραγµατοποιείται σε σωρούς µε πλάτος 2-3m, ύψος περίπου 1,5m και 

µήκος απεριόριστο. Πριν από τη διαµόρφωση των σωρών, το προς χώνευση υλικό τεµαχίζεται σε 

τεµάχια µήκους 1,5-7,5cm, αν είναι χονδροειδές και προστίθεται νερό, αν είναι απαραίτητο. Με την 

προετοιµασία αυτή εξασφαλίζονται οι άριστες κατά το δυνατόν συνθήκες υγρασίας, θερµοκρασίας 

και οξυγόνου για την έναρξη της δράσης της µικροχλωρίδας. Η άριστη υγρασία κυµαίνεται από 40% 

µέχρι και 60%, ενώ το µέγεθος των τεµαχιδίων θα εξασφαλίσει το απαραίτητο οξυγόνο στο σωρό. 

Για να αρχίσει η κοµποστοποίηση τα υπολείµµατα πρέπει να έχουν την κατάλληλη αναλογία σε 

άζωτο και άνθρακα. Έτσι θα ευνοηθεί ο πολλαπλασιασµός και η αύξηση των µικροοργανισµών. Η 

άριστη σχέση C/N είναι 25-30. Αυτή η σχέση µπορεί να επιτευχθεί µε την ανάµειξη διάφορων 

υλικών, που µπορεί να είναι σε κάποια αναλογία τρία µέρη από φυτικά υπολείµµατα και ένα µέρος 

από ζωικά υπολείµµατα. 

Αµέσως µετά την διαµόρφωση του σωρού µε το προετοιµασµένο υλικό, αρχίζει η µικροβιακή δράση 

που µε την απελευθέρωση ενέργειας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την άνοδο της θερµοκρασίας του 

σωρού. Μετά την πάροδο περίπου 10 ηµερών η θερµοκρασία αρχίζει να πέφτει εξαιτίας της 

εξάντλησης του διαθέσιµου οξυγόνου. 

Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητη η οξυγόνωση του 

σωρού που επιτυγχάνεται µε το γύρισµα του. 

Συνολικά χρειάζεται να πραγµατοποιηθούν τρία 

γυρίσµατα του σωρού και ο χρόνος της διαδικασίας 

αυτής διαρκεί 8-10 εβδοµάδες. 

Το κοµπόστ είναι έτοιµο, όταν το προϊόν 

θρυµµατίζεται σε κατάσταση ξερή και πλάθεται σε 

υγρή. Το κοµπόστ, όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η 

χώνευσή του, ή όταν δεν είναι πλήρως ώριµο, µπορεί να προκαλέσει στα φυτά διάφορες τροφοπενίες, 

κυρίως αζώτου και ακόµη φυτοτοξικά συµπτώµατα. Οι τροφοπενίες προκαλούνται από τη συνέχιση 

της αποδόµησης του µη χωνεµένου κοµπόστ και µετά την προσθήκη του στο έδαφος, που έχει ως 

αποτέλεσµα την δέσµευση του αζώτου και άλλων στοιχείων από τους αποδοµητικούς 



 

52 

µικροοργανισµούς σε βάρος των φυτών. Συνίσταται, µετά την ολοκλήρωση της χώνευσης, το 

κόµπόστ να µην χρησιµοποιηθεί για δύο µήνες, ώστε να ωριµάσει. Το ώριµο κοµπόστ δεν ελκύει 

µύγες, δεν αποβάλει δυσοσµία αλλά µυρίζει ευχάριστα σαν δάσος µετά από βροχή. 

Η περιεκτικότητα του κοµπόστ σε θρεπτικά στοιχεία εξαρτάται από τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν 

ως πρώτες ύλες. Τα ποσοστά των στοιχείων κυµαίνονται από 1-2% σε άζωτο, 0,5-1% σε φώσφορο, 

0,5- 1% σε κάλιο και υπάρχουν σηµαντικές ποσότητες και σε ιχνοστοιχεία. 

Για µια ικανοποιητική λίπανση της καλλιέργειας απαιτούνται ποσότητες 1,5-3τόνους/στρ., που 

µπορεί να πραγµατοποιείται εναλλακτικά µε την κοπριά ή τη χλωρή λίπανση. Μετά την εφαρµογή 

στην καλλιέργεια έχει διαπιστωθεί ότι το κοµπόστ δίνει το 5-15% των στοιχείων του, ενώ έχει 

υπολειµµατική δράση τρία χρόνια. 

 

α.4) Συνεχίζοντας µε τη θρέψη, σε περιπτώσεις 

τροφοπενίας Βορίου εφαρµόζονται διαφυλλικά 

σκευάσµατα φυσικού Βόρακα στη νέα 

βλάστηση και στην ανθοφορία, ή στις αρχές 

Άνοιξης διασκορπίζεται σκόνη φυσικού 

Βόρακα γύρω από τα δένδρα. 
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3.4 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 

Η βιολογική Ελαιοκαλλιέργεια έχει ως στόχο να επιτύχει 

οικολογική ισορροπία ανάµεσα σε εχθρούς και ωφέλιµα. 

Βασικός κανόνας είναι ότι η αντιµετώπιση των εχθρών και 

ασθενειών ξεκινά από τις  καλλιεργητικές πρακτικές. 

Αναφέρουµε χαρακτηριστικά τα σοβαρότατα αποτελέσµατα 

στον ουσιαστικό περιορισµό των µηκυτολογικών 

προσβολών και των προσβολών από κοκκοειδή που 

επιτυγχάνουµε µε ένα σωστό κλάδεµα που έχει σαν 

αποτέλεσµα τον καλό αερισµό και φωτισµό του δένδρου. 

 

3.4.1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ 

3.4.1.1. ∆άκος 

Bactrocera oleae // Bactrocera oleae συν. Dacus oleae, Tripetidae, ∆ίπτερα 

Ζηµιά: Στους πράσινους καρπούς διακρίνεται το τριγωνικό νύγµα του εντόµου, γύρω από το οποίο 

δηµιουργείται σκούρα ζώνη που µπορεί να επεκταθεί σε µεγαλύτερη επιφάνεια του καρπού. Η οπή 

εξόδου καλύπτεται από την εφυµενίδα, την λεγόµενη «ψαρολεπίδα», µέχρι να ολοκληρωθεί η 

ανάπτυξη του εντόµου µέσα στον καρπό. Η προσβολή από τον δάκο επιταχύνει την ωρίµανση του 

ελαιοκάρπου. Στο νύγµα του δάκου αναπτύσσονται παθογόνοι οργανισµοί που προκαλούν σήψη και 

πτώση του καρπού. 

Εχθρός: Ο δάκος συµπληρώνει 4-5 γενεές το χρόνο ανάλογα µε την περιοχή. Το χειµώνα ο δάκος 

βρίσκεται ως νύµφη στο έδαφος ή ως «ακµαίο χειµώνα» ή ως προνύµφη σε προσβεβληµένο καρπό 

επάνω στο δένδρο. Την άνοιξη µε την άνοδο της θερµοκρασίας δραστηριοποιείται η 1η γενεά του 

εντόµου. Αρχές έως µέσα Ιουλίου εµφανίζεται η 2η γενεά. Τα θηλυκά ωοτοκούν σε νέους πράσινους 

καρπούς. ∆εν εναποθέτουν περισσότερα από ένα αυγό σε κάθε νύγµα, ενώ παρατηρούνται επίσης 

πολλά άγονα νύγµατα. Οι εκκολαπτόµενες προνύµφες τρέφονται από την ανώριµη σάρκα, 

ανοίγοντας ακανόνιστες, επιµήκεις στοές σε βάθος. Όταν η προνύµφη ολοκληρώσει την ανάπτυξή 

της, µετακινείται προς την επιφάνεια του καρπού, όπου διευρύνει τη στοά και προετοιµάζει την έξοδό 

της ως ακµαίο ανοίγοντας χαρακτηριστική οπή, την οπή εξόδου (τρώγει τη σάρκα εσωτερικά 

αφήνοντας άθικτη την εφυµενίδα = «ψαρολεπίδα»). Στη συνέχεια νυµφώνεται και µετά από λίγες 

ηµέρες σπάζει την «ψαρολεπίδα» και εξέρχεται ως ακµαίο από την οπή εξόδου. Τους καλοκαιρινούς 

µήνες λόγω υψηλών θερµοκρασιών η δραστηριότητα του εντόµου είναι µειωµένη και παρατηρούνται 
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σχετικά χαµηλά ποσοστά προσβολής. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο εµφανίζονται οι 3η και 4η 

γενεές αντίστοιχα. Με όψιµο καλοκαίρι µπορεί να ακολουθήσει και 5η γενεά (φθινοπωρινή). Στις 

φθινοπωρινές προσβολές, όταν ο καρπός έχει αυξηθεί σε µέγεθος και ο πληθυσµός του εντόµου έχει 

αυξηθεί, παρατηρούνται στον ίδιο καρπό περισσότερα από ένα νύγµατα. Οι προνύµφες των 

φθινοπωρινών γενεών εξέρχονται από τους καρπούς και νυµφώνονται στο έδαφος. 

 

 

 

Καταστροφή καρπού µετά από προσβολή   Aκµαίο δάκου σε πράσινο  από δάκο

     καρπό ελιάς   

 

 

Προνύµφες δάκου στο   Προσβολή από δάκο σε ώριµους καρπούς   

εσωτερικό καρπού ελιάς 

 

 

Αντιµετώπιση: Για την αντιµετώπιση του δάκου εφαρµόζεται η µαζική παγίδευση των εντόµων, µε 

θεαµατικά αποτελέσµατα. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται εντοµοπαγίδες κόλας ή µε 

προσελκιστικό υγρό. Σε περίοδες µε πολύ µεγάλους πληθυσµούς δάκου µπορούν να γίνουν 
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συµπληρωµατικά µε τις παγίδες το φθινόπωρο δολωµατικοί ψεκασµοί ή και ψεκασµοί κάλυψης µε 

φυσική πυρεθρίνη. 

 

3.4.1.2. Πυρηνοτρήτης 

Prays oleae // Hyponomeutidae, Λεπιδόπτερα 

Ζηµιά: Προσβάλλονται φύλλα, άνθη και καρποί από διαφορετικές γενεές του εντόµου. Στα φύλλα 

παρατηρούνται τεσσάρων ειδών στοές: νηµατοειδής (πρωτογενής), σχήµατος C (δευτερογενής), 

βοθρίο (τριτογενής – στρογγυλή), ακανόνιστου σχήµατος – ανοικτή. Παρατηρούνται επίσης φύλλα 

συνδεδεµένα µε µετάξινα νηµάτια, όταν η προνύµφη ετοιµάζεται να νυµφωθεί. Στις ταξιανθίες τα 

κατεστραµµένα άνθη είναι επίσης συνδεδεµένα µε µετάξινα νηµάτια. Οι προσβεβληµένοι από τις 

προνύµφες καρποί ξηραίνονται, µαυρίζουν και πέφτουν («πιπέρι» = καρποί 4-6 χιλιοστά, «καλογρί» 

= καρποί 8-10 χιλιοστά) τον Ιούνιο-Ιούλιο (θερινή πτώση) και αργότερα τον Σεπτέµβριο-Οκτώβριο 

κατά την έξοδο των ώριµων προνυµφών (φθινοπωρινή πτώση). 

Εχθρός: Ο πυρηνοτρήτης συµπληρώνει 3 γενεές το χρόνο. ∆ιαχειµάζει ως προνύµφη φυλλόβιας 

γενεάς µέσα στις στοές που ανοίγει στα φύλλα, όπου υφίσταται 4 εκδύσεις (Σεπτέµβριος-

Φεβρουάριος). 

Προνύµφη 1ης ηλικίας » πρωτογενής στοά 

Προνύµφη 2ης ηλικίας » δευτερογενής στοά 

Προνύµφη 3ης ηλικίας » τριτογενής στοά 

Προνύµφη 4ης ηλικίας » ανοικτή στοά 

Η προνύµφη της τελευταίας ηλικίας κυκλοφορεί ελεύθερα στο φύλλωµα και προσβάλλει τις 

βλαστικές κορυφές και οφθαλµούς της ελιάς. Τελικά συνδέει τα προσβεβληµένα όργανα µε µετάξινα 

νήµατα και σχηµατίζει βοµβύκιο, όπου χρυσαλλιδώνεται. Από τέλη Μαρτίου και όλο τον Απρίλιο 

εµφανίζονται τα ακµαία της ανθόβιας γενεάς. Τα θηλυκά ωοτοκούν στον κάλυκα κατά προτίµηση 

κιτρινοπράσινων, κλειστών ανθέων ελιάς («κρόκιασµα»). Οι εκκολαπτόµενες προνύµφες εισέρχονται 

στο άνθος και τρέφονται από το εσωτερικό του. Τα προσβεβληµένα άνθη συνδέονται µε νηµάτια, 

όπου η προνύµφη χρυσαλλιδώνεται. Τον Ιούνιο εµφανίζονται τα ακµαία της καρπόβιας γενεάς και τα 

θηλυκά ωοτοκούν στον κάλυκα νεαρών καρπών µε γαλακτώδες ενδοσπέρµιο (όχι ξυλοποιηµένο). Οι 

εκκολαπτόµενες προνύµφες εισέρχονται από τον ποδίσκο στην σάρκα και προχωρούν στον πυρήνα 

από το εσωτερικό του οποίου τρέφονται. Κατά την είσοδό τους τραυµατίζουν τον ποδίσκο ή τις 

αγγειώδεις δεσµίδες που τον συνδέουν µε τον νεαρό καρπό, ο οποίος σταµατά να αναπτύσσεται, 

ξηραίνεται απότοµα ή βαθµιαία, ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξής του, µαυρίζει και τελικά πέφτει 

(«πιπέρι», «καλογρί»). Τον Σεπτέµβριο ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των προνυµφών, οπότε ανοίγουν 
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τρύπα στον πυρήνα κι εξέρχονται, σχηµατίζουν βοµβύκιο και χρυσαλλιδώνονται επάνω στο δένδρο. 

Κατά την έξοδό της η προνύµφη τραυµατίζει τους ιστούς στο σηµείο πρόσφυσής τους στον ποδίσκο 

και οι καρποί πέφτουν. Όταν ο καρπός έχει πέσει σε νεαρό στάδιο η ώριµη προνύµφη εξέρχεται και 

νυµφώνεται στο έδαφος. Τα θηλυκά ακµαία της φυλλοφάγου γενεάς ωοτοκούν στα φύλλα κι οι 

εκκολαπτόµενες προνύµφες εισέρχονται στο εσωτερικό και σχηµατίζουν τις στοές. 

Αντιµετώπιση: Συνιστώνται ψεκασµοί µε σκευάσµατα µε τον εντοµοπαθογόνο βάκιλο Bacillus 

thuringiensis ,εναντίον της ανθόβιας γενεάς στο «κρόκιασµα» (όταν αρχίζουν να «σκάνε» το 5-10% 

των ανθέων) και εναντίον της καρπόβιας γενεάς στο «σκάγι» (όταν έχει πέσει το 90-95 % των 

ανθέων). 

Ακµαίο του πυρηνοτρήτη    Κατεστραµµένος πυρήνας ελιάς µετά από  

      προσβολή από την προνύµφη της καρπόβιας  

      γενεάς του πυρηνοτρήτη ∆ιακρίνονται τα  

      περιττώµατα της προνύµφης 

 

Προσβολές φύλλων ελιάς από προνύµφες της φυλλόβιας γενεάς του πυρηνοτρήτη. 

∆ιακρίνονται από αριστερά οι χαρακτηριστικοί τύποι προσβολών στα φύλλα: νηµατοειδής στοά – στοά τύπου 

C – βοθρίο 
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Χαρακτηριστική «τρύπα» εξόδου στο «κοτσάνι» της ελιάς από την προνύµφη της καρπόβιας γενεάς του 

πυρηνοτρήτη. 

 

 3.4.1.3 Τα ακάρεα Eriophyidae στην ελιά 

 
 
Γενικά στοιχεία: Τό µέγεθος τών Eriophyidae τής εληάς κυµαίνεται από 100-350 µ. (1 µικρό = 1 

χιλιοστό τού χιλιοστού δηλ. 1 εκατοµυριοστό τού µέτρου). Είναι πολύ δύσκολο νά τά διακρίνει 

κανείς µέ γυµνό µάτι. Στήν καλλιέργεια τής εληάς έχουν παρατηρηθεί 9 είδη Eriophyidae. 

 

 
 
Αντιµετώπιση: Πρόσφατες πειραµατικές εγαρµογές (2005-6) στόν βιολογικό ελαιώνα τού Σταθµού 

Γεωργικής Έρευνας Αγίου Μάµαντος Χαλκιδικής, µέ θειασβέστιο, στούς χρόνους επέµβασης πού 

αναφέρονται πιό πάνω (τέλη Απριλίου 20 κιλά/τόνο καί στήν πτώση 10 κιλά /τόνο) έδωσαν πολύ 

καλά αποτελέσµατα εναντίων τών παραµορφωτικών τής ελιάς, ακαρέων. 

 

 

3.4.1.4. Λεκάνιο ή µαύρη ψώρα της ελιάς 

Saissetia oleae // Lecaniidae, Κοκκοειδή, Ηµίπτερα 

Πολυφάγο είδος, µε περίπου 150 ξενιστές. Απαντάται σε όλη την Ελλάδα και προκαλεί κυρίως ζηµιές 

στην ελιά και στα εσπεριδοειδή. 
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Ζηµιά: Προσβάλλονται τα κλαδιά και τα φύλλα, από 

όπου αποµυζούνται οι φυτικοί χυµοί. Επιπλέον στα 

µελιτώδη εκκρίµατα του κοκκοειδούς τρέφεται ο 

δάκος και αναπτύσσονται οι µύκητες της καπνιάς, 

δυσχεραίνοντας όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες 

(αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση) των δένδρων. 

Εχθρός: Στην Ευρώπη το λεκάνιο αναπαράγεται 

παρθενογενετικά διότι το αρσενικό δεν έχει 

παρατηρηθεί. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του 

εντόµου είναι ο σχηµατισµός ενός ανάγλυφου Η στη 

ραχιαία επιφάνεια του θηλυκού. Το λεκάνιο 

συµπληρώνει 1 γενεά το χρόνο, αλλά σε περιοχές µε 

ευνοϊκό κλίµα και 2. Η 2η γενεά παρατηρείται κυρίως 

σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες και αρδευόµενους 

ελαιώνες, όπου ο ηπιότερος καιρός και η µεγαλύτερη 

υγρασία επιτρέπουν ταχύτερη ανάπτυξη. Το λεκάνιο διαχειµάζει ως ανώριµο ακµαίο ή αναπτυγµένη 

προνύµφη (ΙΙ και ΙΙΙ σταδίου). Την άνοιξη (Μάιο) τα θηλυκά ακµαία γεννούν παρθενογενετικά αυγά, 

που εκκολάπτονται Ιούλιο-Αύγουστο. Οι προνύµφες διανύουν τρία στάδια µέχρι να ολοκληρωθεί η 

ανάπτυξή τους. Το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι η εξέλιξη των νυµφών επιβραδύνεται.  

Αντιµετώπιση: Το λεκάνιο έχει µεγάλο αριθµό φυσικών εχθρών και παρασίτων που µειώνουν 

σηµαντικά τον πληθυσµός του. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σηµαντικός αριθµός εντόµων, τότε 

συνιστώνται 1-2 ψεκασµοί Ιούλιο-Αύγουστο εναντίον των κινητών προνυµφών της πρώτης γενεάς µε 

θερινό πολτό ή παραφινέλαιο. Το επίκαιρο της επέµβασης είναι όταν έχει εκκολαφθεί το 50% των 

αυγών. 

 

3.4.1.5. Ψύλλα (Βαµβακάδα) της ελιάς 

Euphyllura phillyreae // Aphalaridae, Ηµίπτερα 

Η κοινή ονοµασία του εντόµου οφείλεται στις χαρακτηριστικές λευκές κηρώδεις εκκρίσεις που 

καλύπτουν το σώµα των προνυµφών και τα 

προσβεβληµένα όργανα. 

Οι εκκρίσεις αυτές προέρχονται από αδένες 

που βρίσκονται στο πίσω µέρος της κοιλίας. 

Είναι διαδεδοµένο σε όλες τις ελαιοκοµικές 
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περιοχές της Μεσογείου και έχει αποκλειστικό ξενιστή την ελιά. 

Ζηµιά: Σχηµατίζει αποικίες στις ταξιανθίες, οι οποίες καλύπτονται από βαµβακώδη εκκρίµατα µε 

συνέπεια την παρεµπόδιση της γονιµοποίησης. Επιπλέον προκαλούν εξασθένιση των δένδρων λόγω 

αποµύζησης φυτικών χυµών και ανάπτυξη των µυκήτων της καπνιάς. 

Εχθρός: ∆ιαχειµάζει ως ακµαίο στις µασχάλες των βλαστών και των µίσχων των φύλλων και την 

άνοιξη ωοτοκεί στους εκτυσσόµενους οφθαλµούς ή στις ταξιανθίες. Οι εκκολαπτόµενες νύµφες 

εγκαθίστανται σε φύλλα και άνθη σχηµατίζοντας βαµβακώδεις αποικίες, όπου ολοκληρώνουν την 

ανάπτυξή τους σε ακµαία. Έχει 1 γενεά το χρόνο, αλλά ο αριθµός των γενεών µπορεί να ποικίλλει 

ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Σε ξηροθερµικές περιόδους παρατηρείται 

καταστροφή των ωών και των νυµφών. 

Αντιµετώπιση: Οι ψεκασµοί για τα άλλα εντοµολογικά προβλήµατα της ελιάς παρέχουν προστασία 

και από την ψύλλα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σηµαντικός αριθµός εντόµων, τότε συνιστάται 

ένας ψεκασµός εναντίον των κινητών προνυµφών µε θερινό πολτό ή παραφινέλαιο.  

 

 

3.4.1.6. Ασπιδιωτός ή λευκή ψώρα εσπεριδοειδών 

Diaspididae, Κοκκοειδή, Ηµίπτερα 

Εξαιρετικά κοσµοπολίτικο και πολυφάγο είδος. Στην Ελλάδα προκαλεί ζηµιές κυρίως στην ελιά, στα 

εσπεριδοειδή, την χαρουπιά, σε καλλωπιστικά δένδρα και θάµνους (π.χ. πικροδάφνη), καθώς και σε 

φυτά θερµοκηπίου και στην πατάτα. 

Ζηµιά: Προσβάλλονται φύλλα, κλαδιά και καρποί, οι οποίοι καλύπτονται από ένα στρώµα ασπιδίων. 

Προκαλείται φυλλόπτωση, ξήρανση κλάδων και γενικά το δένδρο εξασθενεί από την αποµύζηση 

φυτικών χυµών. Στην ελιά ο καρπός εµφανίζει σκοτεινόχρωµες κηλίδες, παραµορφώνεται και δεν 

αναπτύσσεται κανονικά. Στις ελαιοποιήσιµες ποικιλίες έχουµε απώλεια στην παραγωγή ελαιολάδου, 

ενώ στις επιτραπέζιες, ακόµα και µια µικρή προσβολή στον καρπό είναι επιζήµια διότι τον καθιστά 

µη εµπορεύσιµο.  

Εχθρός: Το ενήλικο θηλυκό έχει ασπίδιο κυκλικό, χρώµατος ανοιχτού κίτρινου. Στα εσπεριδοειδή 

έχει 3-4 γενεές το χρόνο και στην ελιά 3. ∆ιαχειµάζει ως ακµαίο και ως προνύµφη δεύτερου σταδίου. 
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Τον Μάρτιο τα ακµαία ωοτοκούν και τον Απρίλιο εµφανίζονται οι κινητές προνύµφες της πρώτης 

γενεάς. Η ανάπτυξη στο στάδιο του ακµαίου ολοκληρώνεται τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου, οπότε 

ακολουθεί ωοτοκία. Οι κινητές προνύµφες της δεύτερης γενεάς εµφανίζονται από τέλη Ιουλίου µέχρι 

τέλη Οκτωβρίου µε µέγιστο τον Αύγουστο. Ο κύκλος επαναλαµβάνεται και µέσα Οκτωβρίου 

εµφανίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό των κινητών προνυµφών τρίτης γενεάς, οι οποίες θα 

αναπτυχθούν σε προνύµφες δεύτερου σταδίου ή και ακµαία για να διαχειµάσουν. Παρατηρείται 

επικάλυψη γενεών ιδίως µεταξύ δεύτερης και τρίτης γενεάς. Το έντοµο προτιµά συνήθως τα κάτω 

σκιαζόµενα και µε πυκνό φύλλωµα µέρη της κόµης των δένδρων. Επίσης προτιµά την κάτω 

επιφάνεια των φύλλων, ενώ θεωρείται πολύ ευπαθές στον ζεστό και ξηρό καιρό. 

Αντιµετώπιση: Γενικά στις βιολογικές καλλιέργειες δεν µας δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα λόγω 

της καταπολέµησής του από τους πολυάριθµούς φυσικούς εχθρούς του. Συστήνεται αραίωµα της 

κόµης του δένδρου και αποφυγή υπερβολικής λίπανσης και άρδευσης. 

Τέλος όπου ο πληθυσµός του εντόµου είναι υψηλός, συστήνονται ψεκασµοί εναντίον των κινητών 

προνυµφών ιδιαίτερα της πρώτης γενεάς, τον Απρίλιο, µε θερινό πολτό ή παραφινέλαιο. Εναντίον 

των ευαίσθητων σταδίων της δεύτερης και τρίτης γενεάς συστήνονται ψεκασµοί µέσα-τέλη 

Αυγούστου και µέσα Οκτωβρίου αντίστοιχα. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα χρειασθούν 

περισσότεροι από ένας , ψεκασµοί. 

 

3.4.1.7. Παρλατόρια 

Parlatoria oleae // Diaspididae, Κοκκοειδή, Ηµίπτερα 

Είναι ένα εξαιρετικά πολυφάγο έντοµο. Προσβάλλει περισσότερα από 200 πολυετή φυτά. Συχνότερα 

εµφανίζεται στην ελιά, στα πυρηνόκαρπα και τα µηλοειδή. 

Ζηµιά: Προσβάλλονται όλα τα µέρη του δένδρου. Στον κορµό και τα κλαδιά σχηµατίζονται 

επιφανειακές κηλίδες, ενώ µπορεί να προκαλέσει και παραµόρφωση. Όταν ο πληθυσµός είναι 

υψηλός, οι κλαδίσκοι έχουν µειωµένη ανάπτυξη και τελικά ξηραίνονται. Στους καρπούς οι κηλίδες 

είναι σκούρες, µωβ έως µαύρου χρώµατος, ενώ δηµιουργούνται παραµορφώσεις στους καρπούς. Το 

αποτέλεσµα είναι να µειώνεται η εµπορική τους αξία ή να είναι ακατάλληλοι για κατανάλωση. Στους 

ελαιοκάρπους είναι δυνατό να προκαλέσουν απώλεια λαδιού έως και 20%, ενώ οι πράσινες 

επιτραπέζιες δεν είναι αποδεκτές για κονσερβοποίηση. Γενικά το δένδρο εξασθενεί λόγω αποµύζησης 

φυτικών χυµών. 

Εχθρός: ∆ιαχειµάζει κυρίως ως ακµαίο και συµπληρώνει δύο γενεές τον χρόνο. Την άνοιξη (Απρίλιο) 

αρχίζει η ωοτοκία που διαρκεί 1,5-2 µήνες. Τον Μάιο εκκολάπτονται οι προνύµφες, που 

περιπλανώνται για µερικές ώρες και στη συνέχεια σταθεροποιούνται κι αρχίζουν να µυζούν χυµούς. 
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Αργότερα αναπτύσσονται σε προνύµφες δεύτερου σταδίου, όπου γίνεται ο διαχωρισµός των φύλων. 

Τα ακµαία εξέρχονται Ιούλιο-Αύγουστο και ακολουθεί η ωοτοκία. Τέλη Αυγούστου-τέλη 

Σεπτεµβρίου εµφανίζονται οι κινητές προνύµφες της δεύτερης γενεάς. Επαναλαµβάνεται ο κύκλος 

και µέχρι τον ∆εκέµβριο ολοκληρώνεται η ανάπτυξή τους σε ακµαία. Λόγω της µακράς περιόδου 

ωοτοκίας συµβαίνει επικάλυψη γενεών. 

Καταπολέµηση: Το έντοµο αυτό έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς και στις βιολογικές καλλιέργειες δεν 

µας δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα λόγω της καταπολέµησής του από αυτούς. Στις περιπτώσεις 

όµως που εµφανίζεται υψηλός πληθυσµός του εντόµου, είναι δυνατό να περιοριστεί µε την 

εξαπόλυση παρασιτοειδών υµενοπτέρων. 

Στο τέλος και εάν δεν είναι δυνατός ο περιορισµός του, τότε συστήνονται ψεκασµοί εναντίον των 

κινητών προνυµφών ιδιαίτερα της πρώτης γενεάς (τέλη Απριλίου-Μάιο) µε θερινό πολτό ή 

παραφινέλαιο. 

 

3.4.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

 

3.4.2.1. Κυκλοκόνιο 

Spilocaea oleagina // συν. Cycloconium oleaginum, 

Moniliales, Αδηλοµύκητες 

Ασθένεια πολύ διαδεδοµένη σε όλες τις περιοχές που 

καλλιεργείται η ελιά. Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο προκαλεί 

σοβαρές ζηµιές σε περιοχές µε πολύ υγρασία. Προκαλεί 

εξασθένηση των δένδρων, µείωση της παραγωγής µέχρι 

πλήρους ακαρπίας. 

Συµπτώµατα: Προσβάλλονται όλα τα πράσινα µέρη του φυτού. Στα φύλλα εµφανίζεται το σύµπτωµα 

γνωστό ως «µάτι παγωνιού» (γκρίζες νεκρωτικές κηλίδες σε συγκεντρικούς κύκλους µε σαφές 

περίγραµµα), ενώ παρατηρείται και έντονη φυλλόπτωση. Προσβάλλονται περισσότερο τα 

παλαιότερα φύλλα και τα χαµηλότερα µέρη του δένδρου. Η προσβολή των µίσχων και των ποδίσκων 

των καρπών επιφέρει ανθόρροια και πρόωρη καρπόπτωση. 

Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια οφείλεται στον µύκητα Spilocea oleagina. Ο µύκητας 

διαχειµάζει µε τη µορφή σπορίων (κονιδίων) στα φύλλα και τους βλαστούς των ήδη 

προσβεβληµένων δένδρων. Από τα φύλλα αυτά προέρχονται οι µολύνσεις της άνοιξης, οι οποίες είναι 

λιγότερες από αυτές του φθινοπώρου, διότι το χειµώνα πολλά φύλλα έχουν πέσει και έτσι τα 

µολύσµατα είναι µειωµένα. Το νερό είναι απαραίτητος παράγοντας για την ελευθέρωση, διασπορά 



 

62 

και βλάστηση των σποριών. Γενικά, η µόλυνση ευνοείται από συνθήκες σχετικά χαµηλών 

θερµοκρασιών και αυξηµένης υγρασίας. Μετά την µόλυνση, ο µύκητας εγκαθίσταται κάτω από την 

εφυµενίδα και µε κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας εξέρχονται οι κονιδιοφόροι, που 

αρχικά προσδίδουν βελούδινη υφή στις κηλίδες. 

Αντιµετώπιση: Λόγω της µακράς περιόδου µόλυνσης του µύκητα υπάρχει κίνδυνος προσβολής από 

τον Σεπτέµβριο µέχρι τον Ιούνιο. Απαιτείται προστασία των δένδρων µε την εφαρµογή χαλκούχων 

σκευσµάτων από τις πρώτες προσβολές του φθινοπώρου (1ος ψεκασµός πριν την έναρξη των 

βροχών, 2ος ψεκασµός µετά από ένα µήνα), µετά το κλάδεµα (3ος ψεκασµός τέλος χειµώνα) και από 

τις προσβολές της άνοιξης (4ος ψεκασµός), ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες. Επιπλέον, σχετική 

αντοχή στην ασθένεια φαίνεται ότι παρουσιάζει η ποικιλία "Κορωνέϊκη".  

 

3.4.2.2. Φυµατίωση ή Καρκίνωση 

Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi // (olive knot, tubercle, tuberculosis, rogna) 

συν. Pseudomonas syringae subsp. savastanoi 

Ασθένεια πολύ διαδεδοµένη σε όλες τις ελαιοκοµικές 

περιοχές. Προκαλεί εξασθένηση των δένδρων, ξήρανση 

κλαδιών ή και ολόκληρων δένδρων. 

Συµπτώµατα: Στα κλαδιά, στον κορµό στις ρίζες και 

σπανιότερα στα φύλλα σχηµατίζονται εξογκώµατα 

(καρκινώµατα ή φυµάτια). Η ανάπτυξη των 

προσβεβληµένων κλαδιών σταµατάει και µπορεί να 

καταλήξει σε ξήρανσή τους. 

Στους καρπούς παρουσιάζονται κηλίδες µε ή χωρίς άλω, λόγω της ανάπτυξης του βακτηρίου στο 

µεσοκάρπιο. Τελικά το κέντρο των κηλίδων σχίζεται και εξέρχεται βακτηριακό υγρό. Οι κηλίδες 

είναι συχνά πολυάριθµες µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται η εµπορική τους αξία. 

Βιολογία: Η ασθένεια αποδίδεται στο βακτήριο Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi. Εκτός από 

την ελιά, το βακτήριο προσβάλλει το γιασεµί, την πικροδάφνη και τον φράξινο, δηµιουργώντας τα 

χαρακτηριστικά εξογκώµατα. 

Το βακτήριο, που βρίσκεται µέσα στα καρκινώµατα βγαίνει όταν αυτά διαβραχούν, µεταφέρεται µε 

τις σταγόνες της βροχής και µολύνει τους φυτικούς ιστούς από πληγές κλαδέµατος, ραβδίσµατος, 

χαλαζιού ή παγετού. Οι µολύνσεις γίνονται κυρίως το φθινόπωρο και τον χειµώνα, αλλά και την 

άνοιξη όταν υπάρχουν βροχές. Οι καρποί µολύνονται από τα φακίδια. Υγρός και βροχερός καιρός, 
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ιδιαίτερα όταν ακολουθείται από χαλαζόπτωση ευνοεί την εκδήλωση της ασθένειας. Οι ποικιλίες 

Καλαµών, Μεγαρίτικη και Θασίτικη της ελιάς θεωρούνται ανθεκτικές. 

Αντιµετώπιση: Συνιστάται να αποφεύγεται η εκτέλεση κλαδέµατος και η συλλογή µε ράβδισµα όταν 

επικρατεί βροχερός καιρός. Τα προσβεβληµένα κλαδιά που κόβονται πρέπει να καίγονται και να 

απολυµαίνονται τα εργαλεία. Συνιστάται επίσης κατά το κλάδεµα να λαµβάνεται φροντίδα για τον 

καλό αερισµό του εσωτερικού της κόµης. Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης νέου ελαιώνα, θα 

πρέπει τα δενδρύλλια να είναι εντελώς υγιή. 

Συνιστώνται ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα από το φθινόπωρο µέχρι αρχές άνοιξης και 

ιδιαίτερα µετά από το κλάδεµα και από παγετό ή χαλάζι. 

 

3.4.2.3. Καπνιά 

Capnodium oleae  Perisporiaceae, Erysiphales, Ασκοµύκητες 

Συµπτώµατα: Οι κλαδίσκοι, οι βλαστοί και τα φύλλα καλύπτονται 

από µαύρο στρώµα καπνιάς.  

Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης: Η καπνιά αναπτύσσεται στα 

µελιτώδη εκκρίµατα των κοκκοειδών και της ψύλλας της ελιάς. 

Αντιµετώπιση: Η καταπολέµηση των κοκκοειδών και των αφίδων 

σταµατάει την επέκταση της καπνιάς. Οι ψεκασµοί µε χαλκούχα, αν εξαλειφθεί η γενεσιουργός αιτία 

παραγωγής του µελιτώµατος, περιορίζουν πολύ γρήγορα την καπνιά. 

 

3.4.2.4. Βούλα ή Ξηροβούλα ή Σαποβούλα 

Camarosporium dalmaticum // Camarosporium dalmaticum συν. Macrophoma dalmatica συν. 

Sphaeropsis dalmatica, Sphaeropsidaceae, Coelomycetes, Αδηλοµύκητες 

Αποτελεί µία από τις πιο διαδεδοµένες ασθένειες στην Ελλάδα και τις άλλες Μεσογειακές χώρες. 

Συµπτώµατα: Προσβάλλει µόνο τους καρπούς της ελιάς, άωρους ή και ώριµους. Ήδη υπάρχουσα 

προσβολή από δάκο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση της ασθένειας. Η ασθένεια 

εκδηλώνεται µε δύο µορφές, ανάλογα µε την εποχή της προσβολής. 

Το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου (άωροι καρποί), η µόλυνση είναι εντοπισµένη και 

εµφανίζεται µε τη µορφή της "ξηροβούλας". Παρατηρούνται ξηρής σύστασης (αποφελλωµένες) 

κηλίδες, επίπεδες ή ελαφρά βυθισµένες, που περιβάλλονται από σκοτεινή άλω. Επάνω στις κηλίδες 

διακρίνονται µαύρα στίγµατα, που είναι οι καρποφορίες (πυκνίδια) του παθογόνου. Το φθινόπωρο 

και στις αρχές του χειµώνα όταν οι καρποί είναι ώριµοι ή ηµιώριµοι, οι κηλίδες επεκτείνονται σε όλη 
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την επιφάνειά του και προκαλείται µαλακή σήψη (σαποβούλα). Στην συνέχεια, οι καρποί 

αφυδατώνονται, συρρικνώνονται και καλύπτονται από τις µαύρες καρποφορίες του παθογόνου. 

Έχει περιγραφεί επίσης και µία τρίτη µορφή της ασθένειας, όπου η προσβολή ξεκινά µε την µορφή 

της "ξηροβούλας" και καθώς προχωρεί η ωρίµανση των καρπών και η εποχή αλλάζει, η προσβολή 

συνεχίζει µε την µορφή της "σαποβούλας". Σε κάθε περίπτωση η ασθένεια προκαλεί πρόωρη 

καρπόπτωση. 

Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια οφείλεται στον αδηλοµύκητα Camarosporium 

dalmaticum. Ο µύκητας µολύνει τους καρπούς στη θέση του νύγµατος του δάκου, όπου υπάρχει λύση 

της συνέχειας των ιστών, εγκαθίσταται κάτω από την επιδερµίδα, στο µεσοκάρπιο και εξαπλώνεται 

µέχρι τον πυρήνα. Το µόλυσµα µεταφέρεται µε το παράσιτο του δάκου Prolasioptera berlesiana. Ο 

µύκητας αναπτύσσεται πολύ καλά σε θερµοκρασίες από 20-30 οC. 

Αντιµετώπιση: Η καταπολέµηση του δάκου παρέχει προστασία και από αυτή την ασθένεια. 

 

3.4.2.5. Αδροµυκώσεις - βερτισιλλιώσεις δένδρων 

Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum // Moniliaceae, Moniliales, Αδηλοµύκητες 

(fungal wilt diseases, vascular wilts, 

hadromycosis) 

Θεωρούνται από τις πιο σοβαρές µυκητολογικές 

ασθένειες των πυρηνοκάρπων, της ελιάς, της 

φιστικιάς και του αµπελιού και οφείλονται στους 

προαναφερόµενους µύκητες. Γι' αυτό το λόγο 

λέγονται και βερτισιλλιώσεις. Οι αδροµυκώσεις 

εξελίσσονται αργά και προσβάλλουν τα αγγεία 

των δένδρων προκαλώντας µαρασµό και αποξήρανση κλάδων ή ολόκληρου του δένδρου. 

Συµπτώµατα: Στην ελιά, η ασθένεια εκδηλώνεται µε δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι µε την µορφή του 

απότοµου µαρασµού (αποπληξία), όταν προσβάλλεται ολόκληρο το δένδρο. Η αποπληξία 

παρατηρείται κυρίως σε νεαρά δένδρα και φυτώρια. Σε αυτή την περίπτωση τα φύλλα συστρέφονται 

προς τα κάτω, παίρνουν ένα σκούρο γκρι ή καστανό χρώµα και αποξηραίνονται, ενώ παραµένουν 

πάνω στο δένδρο. Ο δεύτερος τρόπος, αφορά την αργή αποξήρανση του δένδρου, ως ηµιπληγία σε 

ένα ή περισσότερα κλαδιά, που µε την πάροδο του χρόνου επεκτείνεται σε ολόκληρη την κόµη. Σε 

αυτή την περίπτωση προκαλείται µαρασµός, τα φύλλα κιτρινίζουν και σε αντίθεση µε την 

προηγούµενη περίπτωση, πέφτουν. Τα ξηρά κλαδιά παραµένουν γυµνά και τελικά επέρχεται 
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ολοκληρωτική ξήρανση του δένδρου. Ο χαρακτηριστικός µεταχρωµατισµός των αγγείων του ξύλου, 

σπάνια παρατηρείται στην ελιά. 

Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης: Οι βερτισιλλιώσεις των δένδρων προκαλούνται από τους 

αδηλοµύκητες Verticillium dahliae και Verticillium albo-atrum. Στη χώρα µας το πρώτο είδος έχει 

βρεθεί ότι προκαλεί την προσβολή στις πολυετείς καλλιέργειες. Αυτό οφείλεται µάλλον στο γεγονός 

ότι ο V.dahliae ευνοείται από µέσες θερµοκρασίες, ενώ ο V.albo-atrum είναι περισσότερο 

διαδεδοµένος σε περιοχές µε υγρό και ψυχρό κλίµα. Οι βερτισιλλιώσεις είναι τυπικά εδαφογενείς 

ασθένειες. Το παθογόνο επιβιώνει κυρίως µε τα µικροσκληρώτια, αλλά και σαν µυκήλιο και σπόρια 

(κονίδια) στα προσβεβληµένα υπολείµµατα των καλλιεργειών και διατηρείται στο έδαφος για πολλά 

χρόνια (8-14). Ένας άλλος τρόπος διαιωνίσεώς τους είναι τα διάφορα ζιζάνια -ξενιστές. Τα παθογόνα 

διασπείρονται µε το νερό, τα υπολείµµατα της καλλιέργειας, τα ζιζάνια και µε το έδαφος το οποίο 

µεταφέρεται µε τα εργαλεία ή τις καλλιεργητικές µηχανές. Σε µεγάλες αποστάσεις η µεταφορά τους 

γίνεται µε µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Οι µύκητες µολύνουν από τη ρίζα και εγκαθίστανται 

στα αγγεία του ξύλου, όπου µε µικροσκοπική εξέταση µπορούν να διακριθούν οι υφές του µυκηλίου 

και τα σπόριά του (κονίδια). 

Αντιµετώπιση: Προληπτικά συνιστάται εγκατάσταση των δένδρων µακριά από χωράφια όπου 

καλλιεργούνται ετήσια φυτά ευαίσθητα στις αδροµυκώσεις και σε εδάφη απαλλαγµένα από 

µολύσµατα (π.χ. µε ηλιοαπολύµανση). Επίσης, θα πρέπει να χρησιµοποιείται υγιές 

πολλαπλασιαστικό υλικό και ανθεκτικές ποικιλίες ή υποκείµενα. 

Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η συγκαλλιέργεια των δένδρων µε ευπαθή ετήσια φυτά (π.χ. 

βαµβάκι). Η άρδευση των δένδρων δεν θα πρέπει να γίνεται µε αυλάκια διότι τα µολύσµατα 

µεταφέρονται µε το νερό στα υγιή δένδρα. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται πληγές στο ριζικό 

σύστηµα των δένδρων. 

Κατασταλτικά συνιστάται ξερίζωµα των προσβεβληµένων δένδρων, κάψιµό τους και απολύµανση 

του χώρου που καταλάµβανε η προσβεβληµένη ριζόσφαιρα µε βορδιγάλειο πολτό. 
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3.5. Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ 

 

Η συγκοµιδή του καρπού είναι η πιο δαπανηρή εργασία στην ελαιοκαλλιέργεια. Τα έξοδα της 

εξαρτώνται από το σύστηµα εκµετάλλευσης του ελαιώνα, την ποικιλία, τον τρόπο συλλογής του 

ελαιοκάρπου και τις αποδόσεις. Γενικά, όσο πιο µεγάλα είναι τα δέντρα και όσο πιο περιορισµένες 

είναι οι αποδόσεις, τόσο πιο αυξηµένα είναι τα έξοδα συγκοµιδής. 

Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί προβλήµατα στην διάθεση του ελαιολάδου που υφίσταται σοβαρό 

ανταγωνισµό από σπορέλαια που διατίθενται στην αγορά σε χαµηλότερες τιµές. Για να 

αντισταθµιστεί η απώλεια σε καθαρό εισόδηµα που είχαν οι ελαιοκαλλιεργητές από την αύξηση του 

κόστους συλλογής του καρπού, επιδιώκεται µαζί µε την εντατικοποίηση της καλλιέργειας, η µείωση 

του κόστους συγκοµιδής µε τη χρησιµοποίηση βοηθητικών µέσων συλλογής και µε την εφαρµογή 

µηχανικής συγκοµιδής, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα κριτήρια συλλεκτικής ωριµότητας και οι τρόποι συγκοµιδής του 

καρπού της ελιάς. 

 

3.5.1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Στις επιτραπέζιες ελιές, η συλλογή των καρπών γίνεται µετά τη συµπλήρωση της αύξησης του 

µεγέθους τους και οπωσδήποτε πριν αρχίσει το «µαλάκωµα» της σάρκας και η µείωση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των καρπών. Έτσι, για πράσινες, οι ελιές συγκοµίζονται ενώ είναι ακόµα άγουρες, 

µόλις πάρουν το τελικό µέγεθος τους, προς τα τέλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου, ανάλογα µε 

την ποικιλία και την περιοχή. Για µαύρες, οι ελιές συγκοµίζονται αργότερα, όταν ωριµάσουν και 

πάρουν το επιθυµητό µαύρο χρώµα, αλλά πριν αρχίσουν να µαλακώνουν. Μόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις (θρούµπες, µαύρες αλατισµένες), οι καρποί αφήνονται να υπερωριµάσουν. 

Στις ελαιοποιήσιµες ελιές, η συλλογή αρχίζει µε την αλλαγή χρώµατος από πράσινο-κίτρινο σε 

πράσινο-ιώδες και κλιµακώνεται, ανάλογα µε τις συνθήκες, µέχρι την πλήρη ωρίµανση των καρπών 

(µαύρισµα). Η συλλογή νωρίτερα δίνει λιγότερο και κατώτερης ποιότητας λάδι, ενώ συλλογή 

αργότερα, όταν οι καρποί έχουν υπερωριµάσει, δίνει λάδι υποβαθµισµένης ποιότητας. Η 

καθυστέρηση της συγκοµιδής επίσης έχει επιπτώσεις και στην παρενιαυτοφορία, µειώνοντας 

σηµαντικά την καρποφορία του επόµενου χρόνου. Οι ελιές που πέφτουν πρόωρα στο έδαφος, λόγω 

προσβολών ή ξηρασίας, θα πρέπει να µαζεύονται πρώτες και να µην αναµειγνύονται µε τις άλλες 

γιατί δίνουν κατώτερο λάδι. 
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3.5.2 ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Ανάλογα µε την ποικιλία, τη χρήση του ελαιοκάρπου και την περιοχή, χρησιµοποιούνται διάφοροι 

τρόποι συλλογής του ελαιοκάρπου. 

 

3.5.2.1 Συγκοµιδή µε τα χέρια 

Οι επιτραπέζιες ποικιλίες συγκοµίζονται µε το χέρι ή µε τη βοήθεια σκάλας και ειδικών κτενών. Η 

συγκοµιδή µε το χέρι γίνεται µε µάδηµα των καρπών από τα καρποφόρα όργανα. Τα µικρά κλαδιά 

χτενίζονται µε τα δάκτυλα που συνήθως είναι προστατευµένα µε γάντια. Ο καρπός πέφτει στο έδαφος 

ή σε απλωµένα πανιά ή πλαστικά δίκτυα. Στις µεγαλόκαρπες ποικιλίες ο καρπός ρίπτεται προσεκτικά 

σε καλάθια, σε ειδικά σακιά ή σε κοφίνια που είναι επενδυδεµένα εσωτερικά µε πανί. Το κτένισµα 

των καρπών γίνεται και µε ειδικά κτένια που διευκολύνουν την εργασία. Όλες οι µεταχειρίσεις του 

καρπού γίνονται µε προσοχή γιατί οι παραµικρές αµυχές στην επιδερµίδα του καρπού φαίνονται µετά 

την επεξεργασία του καρπού και υποβαθµίζεται η ποιότητα του προϊόντος. Συνήθως οι ελιές µέσα σε 

λιγότερο από 12 ώρες µετά τη συλλογή παραδίδονται 

στο εργοστάσιο επεξεργασίας.  

Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται ορισµένες φορές και στις 

ελαιοποιήσιµες ποικιλίες ιδιαίτερα όταν τα δέντρα είναι 

µικρής ηλικίας. Με την µέθοδο αυτή αποφεύγεται ο 

τραυµατισµός του ελαιοκάρπου και προστατεύεται η 

ποιότητα του περιεχόµενου ελαιολάδου. Επίσης 

εξασφαλίζεται καθαρότητα του ελαιοκάρπου από 

φύλλα, χόρτα, χώµα κ.λ.π. και προστατεύεται το 

ελαιόδεντρο από τραυµατισµούς και σπασίµατα της 

καρποφόρας κόµης που συµβαίνουν όταν εφαρµόζεται 

ραβδισµός. Η µέθοδος όµως αυτή είναι σαφώς πιο 

δαπανηρή. 

 

3.5.2.2 Συγκοµιδή µε ραβδισµό 

  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε µικρόκαρπες ποικιλίες, η συγκοµιδή του ελαιοκάρπου 

γίνεται µε ραβδισµό. Με την µέθοδο αυτή οι εργάτες κτυπούν τους κλάδους µε βέργες-ραβδιά, όταν 

οι καρποί φθάσουν στο κατάλληλο στάδιο ωριµότητας και πέφτουν εύκολα στο έδαφος ή επάνω σε 
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πανιά. Τα χρησιµοποιούµενα ραβδιά είναι µικρού ή µεγάλου µήκους, 

ξύλινα ή πλαστικά. Με το ραβδισµό εκτός από τον καρπό πέφτουν 

πολλά φύλλα και σπάζουν καρποφόροι βλαστοί. Σε ορισµένες 

ποικιλίες όπως στην Κορωνέϊκη µε τέτοιες ζηµιές στα καρποφόρα 

όργανα διευκολύνεται, ιδιαίτερα µε υγρό καιρό, η προσβολή των 

δέντρων από το βακτηριακό καρκίνο της ελιάς.  

 

3.5.2.3 Συγκοµιδή µετά από φυσιολογική πτώση 

Ο τρόπος αυτός χρησιµοποιείται στις περιοχές εκείνες όπου τα 

δέντρα είναι πυκνοφυτεµένα και αφήνονται ελεύθερα να 

αναπτυχθούν σε ύψος. 

Στα δέντρα αυτά η συγκοµιδή είναι αδύνατη µε τα χέρια ή ραβδισµό. 

Στην περίπτωση αυτή ο καρπός αφήνεται να ωριµάσει τελείως και να πέσει φυσιολογικά στο έδαφος 

από όπου και συλλέγεται. Η συλλογή του από το έδαφος διευκολύνεται µε την ισοπέδωση και την 

κοπή ζιζανίων. 

Σε περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη εργατικών χεριών, η συλλογή καθυστερεί πολύ και η 

ποιότητα του λαδιού που προέρχεται από τέτοιες ελιές είναι υποβαθµισµένη γιατί οι καρποί 

ανακατεύονται µε τις βροχές και µε ξένες ύλες. 

Την εργασία συλλογής του καρπού από το έδαφος διευκολύνει η χρησιµοποίηση κυλίνδρων µε 

βελόνες και πλαστικών διχτύων. Με την κίνηση ειδικών κυλίνδρων στο έδαφος καρφώνονται οι ελιές 

στις βελόνες από όπου πέφτουν σε υποδοχέα. Για να αποδώσει όµως το µηχάνηµα πρέπει οι ελιές να 

µην είναι µικρόκαρπες και το έδαφος να έχει προετοιµασθεί κατάλληλα. Ο καρπός µετά τη 

συγκοµιδή πρέπει να µην µένει πολύ, γιατί λόγω του τραυµατισµού υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης του 

λαδιού και υποβάθµισης της ποιότητας του. Για το λόγο αυτό δεν χρησιµοποιούνται πλέον τα 

µηχανήµατα αυτά για συλλογή του καρπού. 

Μεγαλύτερη διάδοση έχουν βρει τα πλαστικά δίκτυα που η χρησιµοποίηση τους αν και απαιτεί 

µεγάλο κεφάλαιο, τείνει να γενικευθεί στις ελαιοκοµικές περιοχές για τη συλλογή του καρπού. Τα 

δίκτυα αυτά µένουν συνεχώς απλωµένα κάτω από τα δέντρα ή όσο διαρκεί η ωρίµανση του καρπού 

και επιτρέπουν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες γρήγορη συλλογή του καρπού σε πολλά χέρια. 

Η συλλογή του ελαιοκάρπου από τα δίχτυα, θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και η συλλογή 

να γίνεται κάθε πέντε ηµέρες περίπου, γιατί κατά το χρόνο που παραµένει ο ελαιόκαρπος στα δίχτυα, 

αρχίζει υδρολυτική και οξειδωτική του αλλοίωση και υποβαθµίζεται αισθητά η ποιότητα του 

ελαιολάδου. 
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Τα µειονεκτήµατα στην περίπτωση αυτή είναι αρκετά και έχουν να κάνουν µε την µεγάλη περίοδο 

συγκοµιδής, µε τις σηµαντικές φθορές από έντοµα και ζώα, την απώλεια αρωµατικών συστατικών 

και την προσβολή από διάφορους µύκητες. Σαν αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η παραλαβή 

ελαιολάδου κατώτερης ποιότητας απ’ αυτό που θα παραλαµβάνονταν αν η συγκοµιδή του 

ελαιοκάρπου γίνονταν µε τα χέρια ή µε ραβδισµό. 

 

 

3.5.2.4 Μηχανική συγκοµιδή µε δονητές 

Είναι µία µέθοδος που έχει αρχίσει να εφαρµόζεται σε άλλες χώρες αλλά παρουσιάζει µεγάλες 

δυσκολίες στην Ελλάδα. Με την µέθοδο αυτή, ο καρπός ρίχνεται στο έδαφος µε δόνηση του κορµού 

του δέντρου από ειδικά µηχανήµατα, τους δονητές. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της µεθόδου είναι να υπάρχει οµοιοµορφία στην 

ωρίµανση των καρπών και κατάλληλη διαµόρφωση του κορµού και της κόµης των δέντρων ώστε η 

δόνηση από τον κορµό να φθάσει στα ακραία κλαδιά που είναι τα καρποφόρα. Οι προϋποθέσεις 

αυτές µε τις ποικιλίες που καλλιεργούνται σήµερα στην Ελλάδα και µε τα σχήµατα στα οποία έχουν 

αυτές διαµορφωθεί, δεν εκπληρούνται. Επιπλέον, πολλοί ελαιώνες στην Ελλάδα 

έχουν φυτευτεί σε επικλινή εδάφη και σε δυσπρόσιτες περιοχές που δεν επιτρέπουν τη χρήση των 

βαριών µηχανηµάτων που διατίθενται για το σκοπό αυτό. 

 

3.5.3 ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ 

 

Με πρωτοβουλίες κυρίως Ελλήνων κατασκευαστών έχουν επινοηθεί διάφορα µέσα, εργαλεία και 

µηχανήµατα που διευκολύνουν σηµαντικά την ελαιοσυλλογή. Τα σπουδαιότερα από αυτά 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

3.5.3.1 ∆ίχτυα και πανιά ελαιοσυλλογής  
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Θεωρούνται από πολλούς η 

σηµαντικότερη βελτίωση που έγινε 

στην ελαιοσυλλογή τα τελευταία 

χρόνια. Συµβάλλουν στη µείωση των 

εργατικών χεριών, στη µείωση των 

απωλειών καρπού και στη βελτίωση 

της ποιότητας του ελαιολάδου. Στην 

αγορά υπάρχουν πολλοί τύποι 

πλαστικών διχτύων και πανιών που 

κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο 

ή πολυπροπυλένιο. Θα πρέπει να προτιµώνται αυτά που είναι ενισχυµένα στις άκρες τους για να 

αντέχουν στις καταπονήσεις και να µην καταστρέφονται. Επίσης να έχουν τέτοια σκληρότητα που να 

µην καταστρέφονται. Επίσης να έχουν τέτοια σκληρότητα που να τους επιτρέπει καλή προσαρµογή 

στα ανώµαλα εδάφη, ακόµα και όταν δεν εφάπτονται σ’ όλη την επιφάνεια του εδάφους. Ένα άλλο 

κριτήριο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η ευκολία µε την οποία σχίζονται καθώς και αν 

µπλέκονται εύκολα σε ξερά κλαδιά και θάµνους. Επειδή η αγορά αποτελεί µια σοβαρή επένδυση, θα 

πρέπει να παίρνονται όλα τα µέτρα για την κατά το δυνατό καλύτερη χρήση τους και τη διατήρηση 

τους για περισσότερα χρόνια. Μετά το τέλος της ελαιοσυλλογής θα πρέπει να µαζεύονται και να 

φυλάγονται καθαρά σε στεγασµένο χώρο όπου προστατεύονται από την υγρασία και τον ήλιο. Αν 

αυτό είναι δύσκολο, θα πρέπει τουλάχιστον να τυλίγονται και να φυλάγονται στη σκιά κάτω από τα 

µεγάλα ελαιόδεντρα. 

 

3.5.3.2 Ραβδιστικά µηχανήµατα 

Έχει γίνει σηµαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για την εφαρµογή της συγκοµιδής µε 

ραβδιστικά µηχανήµατα. Σήµερα ραβδιστικά 

µηχανήµατα, κυρίως ελληνικής κατασκευής, 

χρησιµοποιούνται περισσότερο για τη συγκοµιδή του 

ελαιοκάρπου µικρόκαρπων ποικιλιών δέντρων που 

έχουν διαµορφωθεί σε χαµηλά σχήµατα. Στην 

ελληνική αγορά υπάρχει µεγάλος αριθµός τύπων 

ραβδιστικών µηχανηµάτων τα περισσότερα από τα 

οποία βασίζονται στην ίδια αρχή δηλαδή να κτυπούν 

τους καρποφόρους βλαστούς µε ραβδάκια και να 
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προκαλούν πτώση του καρπού. Για να αποδώσουν τα µηχανήµατα αυτά θα πρέπει να έχουν ορισµένα 

χαρακτηριστικά όπως να είναι εύκολα στη χρήση τους και κυρίως να µετακινούνται εύκολα από θέση 

σε θέση µέσα στην κόµη µε τους καρποφόρους βλαστούς και να έχουν την δυνατότητα εύκολης 

ρύθµισης της ταχύτητας περιστροφής της κεφαλής µε τα ραβδάκια ανάλογα µε τις συνθήκες που 

επικρατούν.  

 

3.5.3.3 Μηχανήµατα διαχωρισµού καρπού και φύλλων  

Υπάρχουν και άλλα µηχανήµατα, από Έλληνες κατασκευαστές και του εξωτερικού, που µπορούν να 

βοηθήσουν στην εργασία της ελαιοσυλλογής. Βέβαια 

κατά τόπους εµφανίζονται και διάφορες αυτοσχέδιες 

κατασκευές που και αυτές πολλές φορές αποτελούν 

σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των παραγωγών. Έτσι 

κυκλοφορεί στην αγορά ειδικό µηχάνηµα απόσπασης του 

καρπού από τα κλαδιά, που στην συνέχεια οδηγούνται 

προς το σάκο µέσω ειδικής υποδοχής. Αυτή η εργασία 

µπορεί να γίνει πλήρως µηχανοποιηµένα ή µε 

«κοσκίνισµα» των ελιών χειρωνακτικά.  

 

3.5.4 ΠAPAΓONTEΣ ΠOY EΠHPEAZOYN THN 

ΠOIOTHTA TOY E ΛAIOΛA∆OY 

α) Κλιµατολογικοί παράγοντες 

Tα λάδια που προέρχονται από ελαιόδεντρα των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών είναι αρωµατικά 

και µε ευχάριστη γεύση παρά των πεδινών περιοχών. 

β) Εδαφολογικές συνθήκες 

Ασβεστολιθικά και ξηρά εδάφη παράγουν λάδι λεπτόρρευστα και αρωµατικό σε σύγκριση µε άλλα 

εδάφη. 

γ) Φυτοπροστασία 

Kαρποί απαλλαγµένοι από εντοµολογικές και µυκητολογικές προσβολές δίνουν καλύτερης ποιότητας 

λάδι και προπαντός χωρίς οξύτητα. Oι προσβεβληµένες ελιές θα δώσουν άσχηµο και ταγκό λάδι. 

δ) Εποχή και τρόπος συγκοµιδής 

Άγουρος ελαιόκαρπος δίνει λάδι µε πικρή γεύση, ενώ υπερώριµος καρπός δίνει λάδι µε ψηλή 

οξύτητα χωρίς άρωµα. H µηχανική συγκοµιδή λόγω των τραυµάτων του καρπού και η απευθείας 
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συγκοµιδή του καρπού από το έδαφος, επηρεάζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες του ελαιολάδου και 

κατ' επέκταση την ποιότητα του λαδιού. 

ε) Aποθήκευση και µεταφορά 

∆εν πρέπει ο καρπός µετά το µάζεµα να µένει πολύ καιρό αποθηκευµένος σε µεγάλους σωρούς, γιατί 

µουχλιάζει, σαπίζει και δίνει ταγκό λάδι. O καρπός µετά το µάζεµα πρέπει να µεταφέρεται µέσα σε 

πλαστικά διάτρητα κιβώτια αµέσως στο ελαιοτριβείο για έκθλιψη, για παραγωγή καλής ποιότητας 

λαδιού. 

στ) Έκθλιψη ελαιoκάρπου 

H ποιότητα του ελαιολάδου µπορεί να αλλοιωθεί από την παρουσία οξυγόνου στις διάφορες φάσεις 

επεξεργασίας, από την ψηλή θερµοκρασία του νερού και από τις µεταλλικές επιφάνειες των 

µηχανηµάτων. 

ζ) Tρόπος αποθήκευσης και διατήρησης του ελαιολάδου 

Παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του λαδιού κατά την αποθήκευσή του είναι το 

οξυγόνο, η θερµοκρασία, το φως και τα µέταλλα. H αποθήκευση γίνεται σε καθαρά δοχεία από 

αδρανές υλικό, αδιαφανή, ερµητικά κλειστά, σε χώρους καθαρούς µε χαµηλές θερµοκρασίες, χωρίς 

ρεύµατα αέρα, σκοτεινούς και δροσερούς. Iδεώδης θερµοκρασία, 10°-15° βαθµοί Kελσίου.  

H οξείδωση του ελαιολάδου, κοινώς τάγγισµα, οφείλεται στη δράση του οξυγόνου πάνω σε ορισµένα 

συστατικά του. H οξείδωση προκαλείται κυρίως λόγω της δράσης διαφόρων παραγόντων κατά το 

στάδιο της παραλαβής του ελαιολάδου στο ελαιουργείο και κατά το στάδιο της αποθήκευσής του. 

 

3.5.5 ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

Tα βασικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελαιολάδου είναι: 

η οξύτητα, η οξείδωση, δηλαδή το τάγγισµα, το χρώµα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, οσµή 

και γεύση. H οξύτητα οφείλεται στην απελευθέρωση λιπαρών οξέων από τα γλυκερίδια που 

αποτελούν το ελαιόλαδο, γίνεται δε λόγω της δράσης διαφόρων παραγόντων κυρίως πριν την 

εξαγωγή του ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο. Mε βάση την οξύτητα, το ελαιόλαδο διακρίνεται σε 

διάφορες ποιοτικές κατηγορίες. Όσο πιο χαµηλής οξύτητας είναι το ελαιόλαδο τόσο πιο καλής 

ποιότητας είναι. 

Όµως η οξύτητα από µόνη της δεν µπορεί να καθορίσει την ποιοτική κατηγορία του ελαιολάδου, 

γιατί σ' αυτή παίζουν ρόλο και τα υπόλοιπα κριτήρια. Tο παρθένο ελαιόλαδο που είναι κατάλληλο 

για κατανάλωση διακρίνεται σ ε : 

α) Παρθένο ελαιόλαδο - Eξαιρετικό ή έξτρα 

Eίναι παρθένο ελαιόλαδο µε άµεµπτη γεύση και οσµή και µε µεγίστη οξύτητα µέχρι 1 βαθµό. 
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β) Παρθένο ελαιόλαδο - Eκλεκτό ή φίνο 

Eίναι παρθένο ελαιόλαδο µε άµεµπτη γεύση και οσµή και µε µέγιστη οξύτητα µέχρι 1,5 βαθµό. 

γ) Παρθένο ελαιόλαδο - Kανονικό ή ηµιφίνο 

Eίναι παρθένο ελαιόλαδο µε καλή γεύση και οσµή και µε οξύτητα µέχρι 3,0 βαθµών. Eλαιόλαδο µε 

οξύτητα µεγαλύτερη των 3,3 βαθµών δεν θεωρείται κατάλληλο για κατανάλωση αν δεν υποστεί 

βιοµηχανική επεξεργασία (ραφινάρισµα). 
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4. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

4.1 Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το κίνηµα της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα πρωτοεµφανίστηκε στη δεκαετία του 1970 στο 

χώρο των «υγιεινιστών». Την περίοδο 1980-1985 δηµιουργούνται οι αρχικοί πυρήνες ενηµέρωσης 

και δράσης συγκεκριµένα η Συντονιστική 

Επιτροπή Βιοκαλλιεργητών, την οποία και 

διαδέχεται ο Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας 

Ελλάδος το 1985. Τα πρώτα οργανωµένα 

προγράµµατα βιολογικής καλλιέργειας ήταν αυτά 

της παραγωγής ελαιόλαδου στην Μάνη και η 

κορινθιακή σταφίδα στην Αχαΐα και έτσι µπήκαν 

οι βάσεις στο τέλος της δεκαετίας του 1980. Η 

κατάσταση άλλαξε την δεκαετία του 1990 µε την 

ψήφιση και την καθιέρωση του Κανονισµού ΕΟΚ 

2092/91, ο οποίος, καθορίζει σαφώς την έννοια 

της βιολογικής γεωργίας και ορίζει τους κανόνες παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Από το 1993, µε 

την καθυστέρηση δυο ετών, αρχίζει και στην Ελλάδα η εφαρµογή, του Κανονισµού 2092/91 και η 

πορεία της βιοκαλλιέργειας στη χώρα µας παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη επεκτεινόµενη τόσο σε 

προϊόντα όσο και σε περιοχές.  

Από τις πρώτες προσπάθειες της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα αξίζουν να αναφερθούν οι 

παρακάτω: 

• To 1982 ξεκίνησε πρόγραµµα βιολογικής καλλιέργειας της κορινθιακής σταφίδας στην 

επαρχία Αιγιαλείας του νοµού Αχαΐας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Παναιγιαλείας 

Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών µε ετήσια παραγωγή περίπου 29 τόνων σταφίδας που 

προοριζόταν κυρίως για την Ολλανδία. 

• Την ίδια περίπου περίοδο αναπτύσσεται θύλακας παραγωγής βιολογικού ελαιόλαδου στην 

περιοχή Νεοχωρίου της Μεσσηνιακής Μάνης µε πρωτοβουλία του αυστριακού F. Blauell η 

οποία υφίσταται µέχρι σήµερα. 

• Το 1993 από την W.W.F ξεκίνησε ένα πρόγραµµα που αφορούσε την βιολογική καλλιέργεια 

βάµβακος σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. 
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Η αύξηση των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας (γράφηµα 1) που παρατηρείται για τα έτη 1994 

µέχρι και 1996 φαίνεται να οφείλεται στον κανονισµό 2078/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά 

τις επιδοτήσεις για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Από το 1999 αρχίζουν να εµφανίζονται και 

οι εκτάσεις των βοσκοτόπων καθώς ξεκίνησε και η βιολογική κτηνοτροφία στην χώρα µας. 

Γράφηµα 1. Η εξέλιξη της συνολικής (µεταβατικό και πλήρες στάδιο) βιολογικά 

καλλιεργούµενης έκτασης (στρ.) στην Ελλάδα ανά έτος. 

Πηγή: ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας, ΥΠΠΑΤ. (http://www.minagric.gr/greek/3.6.4.html) 

 

Μεταξύ των ετών 2001 και 2002 εµφανίστηκε µια µικρή µείωση τόσο των βιοκαλλιεργητών, όσο και 

των συνολικών βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων, οι οποίες ελαττώθηκαν κατά 5,1% και αυτό 

πιθανά οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράµµατος οικονοµικών ενισχύσεων από την ΕΕ. Τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει µια «έκρηξη» εκτάσεων που είναι κυρίως σε µεταβατικό στάδιο, µε 

συνέπεια να παρατηρούµε  το φαινόµενο της µείωσης των εκτάσεων αυτών µεταξύ 2006 και 2007, 

προφανώς λόγω µη «µελετηµένης» προσπάθειας εισόδου στη βιολογική παραγωγή.. Η κατάσταση 

δεν έχει οµαλοποιηθεί ακόµα και παρόλο που οι βιοκαλλιεργητές έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται µε 

τη λειτουργία του όλου συστήµατος και τις απαιτήσεις των βιολογικών καλλιεργειών, θα χρειαστούν 

µερικά χρόνια για να ισορροπήσει αυτή η αύξηση. 
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4.2 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 

 

Η ελιά ήταν πάντα η κυριότερη βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα, από πλευράς εκτάσεων 

τουλάχιστον. Η πορεία της κατά τα τελευταία χρόνια, για τα οποία υπάρχουν δεδοµένα, είναι 

αύξουσα κατά βάση, όπως και του συνόλου των βιολογικών καλλιεργειών. (γράφηµα 2) 

 

Γράφηµα 2. Η εξέλιξη της συνολικής (µεταβατικό και πλήρες στάδιο) βιολογικά 

καλλιεργούµενης έκτασης (στρ.) ελιάς στην Ελλάδα ανά έτος. 
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Πηγή: ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας, ΥΠΠΑΤ. (http://www.minagric.gr/greek/3.6.4.html) 

 

Όπως φαίνεται µε µια µατιά, χονδρικά η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, 

περίπου το 1/3 της συνολικά καλλιεργούµενης βιολογικά έκτασης. 

Πιο αναλυτικά οι κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες στην Ελλάδα και το αντίστοιχο ποσοστό τους 

επί του συνόλου των βιοκαλλιεργειών, το 2007,κατά φθίνουσα σειρά είναι: (γράφηµα 3) : 

η ελιά µε ποσοστό 34,16% 

τα σανοδοτικά φυτάµε ποσοστό 28,35% 

τα σιτηρά, µε ποσοστό 26,52% 
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Γράφηµα 3.  Ποσοστά βιολογικών καλλιεργειών στην Ελλάδα το 2007. 
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Νωπά λαχανικά Πεπόνι, Φράουλες - Σύνολο
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Πηγή: ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας, ΥΠΠΑΤ. (http://www.minagric.gr/greek/3.6.4.html) 
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4.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΙΑΣ 

 

Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς ξεκίνησε στην Ελλάδα, σε επιχειρηµατική βάση, το 1988. Είναι 

γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα και τις καταλληλότερες προϋποθέσεις για την 

παραγωγή βιολογικού λαδιού και βρώσιµων ελιών. Ήδη τα βιολογικά προϊόντα που εξάγονται σε 

χώρες του εξωτερικού έχουν αποκοµίσει θετικά σχόλια και αναγνωρίζονται για την ποιότητα τους σε 

σχέση µάλιστα µε άλλες ανταγωνίστριες χώρες. 

Καταρχήν, κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει τις ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες που 

επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας. Έτσι είναι λογικό εκεί που ευδοκιµεί µία συµβατική 

καλλιέργεια να συµβεί το ίδιο όταν αποκτήσει βιολογικό χαρακτήρα. 

Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί ότι το περιβάλλον της Ελλάδας δεν είναι σηµαντικά 

επιβαρηµένο από την δράση βαριάς βιοµηχανίας, πυρηνικών εργοστασίων ή άλλων µονάδων που 

υποβαθµίζουν το περιβάλλον. 

Επίσης οι γνώσεις των Ελλήνων επιστηµόνων και οι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, δίνουν την 

απαιτούµενη βοήθεια στις προσπάθειες των βιοκαλλιεργητών. Σε πολλά επιστηµονικά ιδρύµατα 

υπάρχει επαρκής τεχνογνωσία µε παράλληλη πρακτική εφαρµογή. Το σηµαντικότερο βήµα για την 

βιολογική καλλιέργεια της ελιάς έχει πραγµατοποιηθεί προς την κατεύθυνση αντιµετώπισης του 

δάκου. Είναι γνωστό πλέον η µαζική παγίδευση του δάκου, του κύριου εχθρού της ελιάς στην 

µεσόγειο, χάρης τις προσπάθειες Ελλήνων επιστηµόνων. Άλλωστε, ο µικρός κλήρος που 

χαρακτηρίζει την Ελληνική γεωργία, και σε άλλες περιπτώσεις αποτελεί µειονέκτηµα, αλλά και το 

ανάγλυφο του εδάφους κάνει δυνατή την αποµόνωση των µονάδων βιολογικής γεωργίας από τις 

λοιπές που γίνεται χρήση αγροχηµικών, βοηθώντας µ’ αυτόν τον τρόπο πέρα από την βιοκαλλιέργεια 

και στην εφαρµογή της έρευνας. Ακόµη έχει γίνει συνείδηση πολλών ότι η βιολογική καλλιέργεια της 

ελιάς αποτελεί την σύγχρονη πραγµατικότητα και έχει πάψει να υφίσταται σαν ανεφάρµοστο όνειρο. 

Έτσι µε τον καιρό αίρονται οι επιφυλάξεις των γεωργών που στην αρχή ήταν τροχοπέδη στην 

βιοκαλλιέργεια της ελιάς. Σ’ αυτό συµβάλει και η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση, ειδικά σε χώρες του 

εξωτερικού, των βιολογικών προϊόντων και ειδικά του βιολογικού λαδιού. Έχει επισηµανθεί άλλωστε 

ότι η ζήτηση του είναι σαφώς µεγαλύτερη της προσφοράς. 



 

79 

4.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ 

 

∆εν πρέπει κανείς να επαναπαυτεί στα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χώρα µας για την 

παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά και στα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι βιοκαλλιεργητές, προβλήµατα που δυστυχώς εµφανίζονται ακόµη και 

σήµερα και σε πολλές περιπτώσεις σαν πηγή τους έχουν την αναχρονιστική νοµοθεσία και την 

καθυστερηµένη εναρµόνιση µε την διεθνής νοµοθεσία και κανονισµούς.  

Πρώτα απ’ όλα λοιπόν ανασταλτικό παράγοντα αποτελούν οι συνεχείς αεροψεκασµοί µε χηµικά για 

την καταπολέµηση κυρίως του δάκου της ελιάς. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να έχει µειωθεί 

σηµαντικά αλλά συνεχίζεται ακόµη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος. ∆εν είναι λίγα τα 

παραδείγµατα που οι βιοκαλλιεργητές νοιώθουν ανήµποροι να αντιδράσουν στην προοπτικοί ενός 

αεροψεκασµού, χάνοντας έτσι αυτόµατα το δικαίωµα πιστοποίησης των προϊόντων τους από τους 

αρµόδιους οργανισµούς. Τέτοια παραδείγµατα έχουν αναφερθεί σε Αίγιο και Γύθειο όπου ήδη έχουν 

προσφύγει στη δικαιοσύνη µε άγνωστα ακόµη αποτελέσµατα. Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την 

ελαιοκαλλιέργεια ακόµη και σήµερα αναγνωρίζει ουσιαστικά µόνο την χηµική καταπολέµηση του 

δάκου. Το γεγονός αναγκάζει τους παραγωγούς κάθε χρόνο να επιδιώκουν την προφορική εξαίρεση 

από τους χηµικούς ψεκασµούς, ώστε να µπορέσουν να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση των 

προϊόντων τους σαν βιολογικά. 

Τα βιολογικά προϊόντα στη χώρα µας διατίθενται κυρίως από τους ίδιους τους παραγωγούς 

(απευθείας ή µέσω λαϊκών αγορών) στους τελικούς καταναλωτές ή στα καταστήµατα βιολογικών 

προϊόντων και σε ελάχιστα υπερκαταστήµατα. Εξαγωγές γίνονται κυρίως προς την Βόρεια Ευρώπη 

(Ολλανδία, Γερµανία), σε λίγα προϊόντα και όχι σε οργανωµένη βάση. Σηµαντικό ρόλο στην εξαγωγή 

και απορρόφηση βιολογικών προϊόντων διαδραµατίζει η σταθερή και άριστη ποιότητα, η εξασφάλιση 

σε ετήσια βάση της απαιτούµενης ποσότητας αλλά και άµεση διοχέτευση κατά την χρονική περίοδο 

της ζήτησης σε ανταγωνιστική τιµή, γεγονός που δεν βρίσκεται σε πλήρη οργάνωση στην Ελλάδα. 

Επίσης στον τοµέα της εµπορίας σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη ανεπτυγµένης αγοράς για 

τα προϊόντα αυτά. Επειδή µάλιστα η αγορά αυτή είναι υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου, πρέπει να 

υπάρχει κρατική στήριξη στην διάθρωση δοµών εµπορίας, αλλά σε σηµείο που να µην 

αντιστρατεύεται τους κανονισµούς ανταγωνισµού της Ε.Ε. µέχρις ότου λάβει αυτοδύναµη αγοραία 

διάσταση. 

Ακόµη σηµαντικά προβλήµατα στην παραγωγή αποτελούν, παρόλο την εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, 

η ελλιπής ερευνητική εµπειρία και τεχνογνωσία για τις καλλιεργητικές πρακτικές, λίπανση 

φυτοπροστασία και έλλειψη εξειδικευµένων γνώσεων στο αντικείµενο. Γενικά παρατηρούνται πολλά 
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προβλήµατα τόσο στον τοµέα παραγωγής, όσο και στον τοµέα της εµπορίας των βιολογικών 

προϊόντων. 
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4.5  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

Για να πετύχει η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς πρέπει εκτός από το µεράκι και την όρεξη του 

παραγωγού να υφίστανται και οι κατάλληλες συνθήκες εξέλιξης. Το σηµαντικότερο λοιπόν όλων 

είναι η σωστή οργάνωση και θετικός προσδιορισµός των στόχων, τόσο σαν Ελληνικό κράτος όσο και 

σε τοπική κοινωνία. Ο καθένας µπορεί να κάνει πολλά από την πλευρά του, έτσι ώστε ο συνδυασµός 

των προσπαθειών να φέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Έτσι πρέπει αρχικά να εξασφαλισθούν κάποιες 

προϋποθέσεις, ώστε να τεθούν οι κατάλληλες βάσεις. 

Το Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων παρέχει αξιοπιστία όσων αφορά 

την ποιότητά τους, στην ελληνική και διεθνή αγορά και βέβαια δηµιουργεί την κατάλληλη υποδοµή 

για την οργάνωση της εµπορίας – διακίνησης των βιολογικών προϊόντων. 

Το πρόβληµα που αφορά την εµπορία του ελαιολάδου µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την δηµιουργία 

οµάδων καλλιεργητών σε συνδυασµό µε την ύπαρξη σύγχρονου, κατάλληλου, µικρού ελαιουργείου 

και τυποποιητικής µονάδας για την τυποποίηση επώνυµων βιολογικών ελαιολάδων σε µικρές 

συσκευασίες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται παράλληλα και η αντιµετώπιση άλλων προβληµάτων 

της βιολογικής ελαιοπαραγωγής όπως: το κόστος συγκοµιδής, µεταφοράς ελαιοκάρπου, και 

παραγωγής ελαιολάδου, το κόστος και η αποτελεσµατικότητα καταπολέµησης του δάκου κ.α.. Η 

καταπολέµηση του δάκου είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε την οργάνωση και την εφαρµογή ενός 

ολοκληρωµένου προγράµµατος αντιµετώπισης µε βιολογικά µέσα. Η δηµιουργία οµάδας παραγωγών 

συµβάλλει στη καλύτερη οργάνωση της διάθεσης των απαραίτητων για την άσκηση της βιολογικής 

γεωργίας εφοδίων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προϊόντα φυτοπροστασίας. Οι παραγωγοί δεν µπορούν 

από µόνοι τους να συνδυάσουν επιτυχώς τα βιολογικά µέσα που τους παρέχονται, γι’ αυτό η 

συνδροµή των επιστηµόνων και του κρατικού φορέα θεωρείται απαραίτητη. Επίσης πρέπει να 

υφίσταται ενηµέρωση όλων των γεωτεχνικών, που ασχολούνται µε την τεχνική υποστήριξη των 

αγροτών, σε θέµατα που αφορούν τη βιολογική µέθοδο παραγωγής. Και βέβαια η ενηµέρωση των 

αγροτών σε θέµατα βιολογικής γεωργίας, προκειµένου αυτοί να πεισθούν για τη βιωσιµότητα της 

µεθόδου και να την αποδεχτούν. Προς την κατεύθυνση αυτή θα µπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά η 

δηµιουργία πρότυπων αγροκτηµάτων βιολογικής γεωργίας, τα οποία και θα µπορέσουν στην πορεία 

να εξελιχθούν σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης αγροτών και γεωτεχνικών. 

Βέβαια απαραίτητη κρίνεται και η διεξαγωγή έρευνας, δηλαδή η χρηµατοδότηση ερευνητικών 

προγραµµάτων, προκειµένου να διερευνηθούν όλες οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις για την 

εφαρµογή της βιολογικής γεωργίας στις κύριες καλλιέργειες της Ελλάδος. Για τον σκοπό αυτό θα 



 

82 

πρέπει να ενισχυθεί η υποδοµή των ερευνητικών σταθµών και ινστιτούτων που υπηρετούν το 

γεωργικό τοµέα, αλλά και να προωθηθεί η ίδρυση καινούργιων. 

Η βιολογική ελαιοκαλλιέργεια µπορεί να συνδυαστεί µε παράλληλες δραστηριότητες που 

συµβάλλουν στη συµπλήρωση του εισοδήµατος του παραγωγού όπως η αιγοπροβατοτροφία και ο 

αγροτουρισµός.  

Όσον αφορά την αιγοπροβατοτροφία, τµήµα της φυτικής µάζας που συλλέγεται µετά το κλάδεµα 

χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή, µειώνοντας τα έξοδα για την αγορά τροφής για τα ζώα ενώ 

παράλληλα η παραγόµενη κοπριά χρησιµοποιείται για τον εµπλουτισµό του εδάφους του ελαιώνα, 

περιορίζοντας της δαπάνες λίπανσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πληρέστερη εκµετάλλευση ιδιαίτερα 

των µειονεκτικών γαιών (ορεινές, ηµιορεινές και νησιωτικές περιοχές), όπου είναι δύσκολη η 

εφαρµογή άλλων γεωργικών δραστηριοτήτων. 

Το περιβάλλον των περιοχών όπου ασκείται η βιολογική ελαιοκαλλιέργεια είναι απαλλαγµένο από 

ατµοσφαιρική ρύπανση, ενώ παράλληλα οι πρακτικές που εφαρµόζονται προστατεύουν και 

βελτιώνουν τη δοµή και την ποιότητα του εδάφους. Έτσι διασφαλίζεται η διατήρηση της φυσικής 

βιοποικιλότητας. Οι περιοχές λοιπόν αυτές θεωρούνται πρόσφορες για την ανάπτυξη του 

αγροτουρισµού. 
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4.6 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αναµφισβήτητα η καλλιέργεια της ελιάς είναι µία από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες ανά τον 

κόσµο. Παρόλη την σπουδαιότητα της όµως, παρουσιάζονται σηµαντικά προβλήµατα στον 

παραγωγικό αυτό τοµέα. Εθελοτυφλεί όποιος δεν µπορεί να διακρίνει, ειδικά σήµερα, σηµάδια 

εγκατάλειψης των ελληνικών ελαιώνων. Το πρόβληµα αυτό γίνεται εντονότερο σε περιοχές µακριά 

από τα µεγάλα αστικά κέντρα.  

Θεωρείται αναγκαίο λοιπόν να πραγµατοποιηθούν συντονισµένες προσπάθειες, τόσο από την τοπική 

κοινωνία αλλά και µε την βοήθεια των αρµόδιων υπηρεσιών του κράτους. Πρέπει να δοθούν στον 

ελαιοπαραγωγό οι κατάλληλες οδηγίες ώστε να επιτευχθεί το χαµηλό κόστος παραγωγής και να 

ενισχυθεί παράλληλα η τιµή του ελαιολάδου, σε συνδυασµό βέβαια µε την βελτίωση της ποιότητας. 

Σηµαντική διέξοδο για τον ελαιοπαραγωγό µπορεί να αποτελέσει η µεταστροφή από την συµβατική 

καλλιέργεια στην βιολογική ελαιοκαλλιέργεια. Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ουτοπία και 

απραγµατοποίητο από ορισµένους, µιας και η ελαιοκαλλιέργεια προσφέρεται ίσως περισσότερο από 

οποιανδήποτε άλλη δενδρώδη καλλιέργεια για αυτόν τον τύπο εκµετάλλευσης. Η λογική της άποψης 

αυτής είναι ότι εφόσον επιτευχθεί η αποτελεσµατική καταπολέµηση του δάκου, µε βιολογικά 

προϊόντα, λύνεται το µεγαλύτερο φυτοπροστατευτικό πρόβληµα για την ελαιοκαλλιέργεια. Έτσι σε 

συνδυασµό µε την σωστή γνώση των αναγκών της ελιάς, σε θρεπτικά στοιχεία, και µε ποιόν τρόπο 

που µπορούν αυτά να προσφερθούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα 

επιτυγχάνεται η ανώδυνη, από άποψη παραγωγής, αλλαγή της συµβατικής καλλιέργειας σε 

βιολογική. 

Το πλεονέκτηµα που παρουσιάζουν περιοχές είναι ο χαρακτηρισµός τους σαν Προστατευόµενη 

Γεωργική Ένδειξη Ελαιολάδου. Αυτό αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα αν σκεφθεί κανείς ότι σ’ 

αυτές τις περιοχές απαγορεύονται οι αεροψεκασµοί για την καταπολέµηση του δάκου. Άρα 

αυτοµάτως άρετε και ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα για την ανάπτυξη της βιολογικής 

γεωργίας. 

Όµως το σπουδαιότερο όλων είναι να υφίσταται σωστή οργάνωση και κατάλληλος 

προγραµµατισµός. Είναι καλό η εισροή εδαφών στην βιολογική καλλιέργεια να γίνεται µε την 

κατάλληλη οµαδοποίηση τους, έτσι ώστε πολλά προβλήµατα να αντιµετωπίζονται από κοινού. Εδώ 

βέβαια σηµαντική είναι η συµβολή των γεωπόνων, παρέχοντας τις σωστές οδηγίες και κατευθύνσεις 

που πρέπει να ακολουθήσουν οι βιοκαλλιεργητές. 
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Συµπεραίνει λοιπόν κανείς ότι η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς είναι προσιτή αρκεί να 

εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για οµαλή εξέλιξη της και να τεθούν σωστά επιλεγµένη 

στόχοι. 

 

 

 

 

 



 

85 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Άλκιµος, Α., 1990: Βιοκαλλιέργειες. Εκδόσεις ΨΥΧΑΛΟΥ. Αθήνα. 

2. Εγχειρίδιο: Βιολογική καλλιέργεια ελιάς: σηµειώσεις στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος 

Leonardo da Vinci “εναλλακτικές µορφές απασχόλησης -συνεχιζόµενη κατάρτιση στις αγροτικές 

περιοχές” 

3. Εγχειρίδιο: " Βιολογική Γεωργία", Υπουργείο Γεωργίας – Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

Ιανουάριος 2003. 

4. Εγχειρίδιο «Η καλλιέργεια της ελιάς», έκδοση 2/2005, Τµήµα Γεωργίας, Λευκωσία – Κύπρος 

5. Ζ.∆. Ζαρταλούδης, 2006. Αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών της ελιάς. Εκδ. Γερµανός, 

Θεσσαλονίκη, Σελ. 288 

6.  Θαλασσέλλης Ε, 2004: "Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς και προοπτικές εξέλιξης της στη 

Λέσβο.", MSc Thesis, Environmental Science Department University of the Aegean 

7. ICAP ,2007. Βιολογικές καλλιέργειες και βιολογικά προϊόντα. Κλαδική µελέτη. 

8. Παλάτος Γ,κυρκενίδης,2006, Βιολογική Γεωργία, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

9. Ποντίκης Κ., 1992, Ελαιοκοµία, Εκδόσεις Α. Σταµούλης, Πειραιάς  

10. Σιδηράς Ν. Κ., 2005: Βιολογική Γεωργία. Φυτική Παραγωγή Εκδ. ∆ΗΩ. Αθήνα. 

11. Συνδ.Βιοµ.Βορ.Ελλάδας (ΣΒΒΕ), ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, 2003. Ανάλυση σεναρίων για 

το µέλλον της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Μελέτη 

12. Φωτόπουλος, Χ. , Κρυστάλλης, Α, 2003: Βιολογική Γεωργία. Εκδ. Παν. Ιωαννίνων.  

 

Σηµαντικό ρόλο στην εκπόνηση της εργασίας διαδραµάτισαν και οι παρακάτω 

ιστοσελίδες: 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_el 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_el.htm 

http://www.organic-europe.net/country_reports/greece 

http://www.bionews.gr/ 

 http://www.esyd.gr 

http://www.efet.gr 

http://www.ifoam.org  

 

 


