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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διπλωματική εργασία περιγράφει τις δύο μορφές καλλιέργειας, συμβατική και
ολοκληρωμένη. Διερευνάται ο τρόπος καλλιέργειας της ολοκληρωμένης και
συμβατικής γεωργίας στη περιοχή των Γαργαλιάνων, αλλά και οι στάσεις των
καλλιεργητών της ολοκληρωμένης απέναντι στις υποδεικνυόμενες μεθόδους και
πρακτικές, από τα πρωτόκολλα της ολοκληρωμένης καλλιέργειας. Παράλληλα
γίνεται συγκριτική μελέτη σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και
διερευνώνται τα ατομικά χαρακτηριστικά των παραγωγών. Τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν για την έρευνα προήλθαν κυρίως από πρωτογενείς αλλά και
δευτερογενείς πηγές. Πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω της τεχνικής
ερωτηματολογίου που απευθύνονταν στους ιδιοκτήτες των εκμεταλλεύσεων. Οι
ερωτήσεις των ερωτηματολογίων αφορούσαν οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
της εκμετάλλευσής τους. Ένα δεύτερο μέρος αφορούσε κοινωνικά χαρακτηριστικά
των ιδιοκτητών και των οικογενειών τους αλλά και γενικές ερωτήσεις στάσεων για
την γεωργία και περιβάλλον. Δευτερογενείς πηγές ήταν τα αρχεία της Διεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού Μεσσηνίας. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν
προήλθαν από το μητρώα καλλιεργητών των ομάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης
Νέα εποχή και Ελαιόκαρπος αλλά και από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γαργαλιάνων.
Τα οικονομικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τοπικά καταστήματα όπου γινόταν
πώληση γεωργικών προϊόντων, από λογιστές των τοπικών συνεταιρισμών και από
τους ίδιους τους καλλιεργητές.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ελαιόλαδο, το φυσικό και ξεχωριστό αυτό λάδι, ήταν γνωστό από αρχαιοτάτων
χρόνων και χρησιμοποιούνταν είτε σαν πηγή ενέργειας, είτε περιστασιακά σαν
φάρμακο. Ο πατέρας της ιατρικής, Ιπποκράτης, διείδε τις θεραπευτικές του
ιδιότητες και το πρότεινε σαν συνδυασμό τροφής και φαρμάκου. Σήμερα το
ελαιόλαδο θεωρείται το καλύτερο απ' όλα τα λάδια λόγω της ευεργετικής
επίδρασης που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και είναι το μόνο που μπορεί
να καταναλωθεί αμέσως μετά την παραλαβή του, χωρίς καμία χημική
επεξεργασία.
Η ιστορία της ελιάς αρχίζει πριν ανακαλυφθεί η γραφή. Το ερώτημα όμως είναι
που, πότε και από ποιόν καλλιεργήθηκε αρχικά η ελιά. Κάποιοι ιστορικοί
συγγραφείς θεωρούν ως πιο πιθανό τόπο προέλευσης της ελιάς τις περιοχές της
Συρίας και της Μικράς Ασίας των οποίων οι πλαγιές είναι κατάφυτες από
αγριελιές. Αγριελιές βέβαια συναντώνται σήμερα διάσπαρτες, εκτός από τις
προηγούμενες περιοχές, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, στην Ισπανία, στην
Ελλάδα και αλλού. Έτσι άλλοι ιστορικοί πιστεύουν ότι η ελιά προέρχεται από την
Αφρική (Αβησσυνία-Αίγυπτο), όπου καλλιεργήθηκε συστηματικά από τους
Σημιτικούς λαούς και από εκεί διαδόθηκε σε άλλες χώρες της Αφρικής (Μαρόκο,
Αλγερία, Τυνησία) από τους Φοίνικες που παρουσίασαν σημαντική ακμή στην
Καρχηδόνα. Ο Ιστορικός Θεόφραστος αναφέρει ότι η ελιά φύτρωνε στη Νότιο
Ιταλία, στη Συρία και Αραβία (προς τη μεριά της θάλασσας), στην Αίγυπτο και
αλλού (Κυριτσάκης, 2000).
Κατά την Ελληνική μυθολογία η ελιά είναι Αθηναϊκής καταγωγής και μάλιστα
θεϊκής καταγωγής. Στον ανταγωνισμό της Αθηνάς και του Ποσειδώνα σχετικά με
το ποιος θα έπαιρνε υπό την προστασία του την πόλη των Αθηνών, η Αθηνά
κέρδισε προσφέροντας σαν δώρο το δέντρο της ελιάς. Η "μορία ελαία" που ήταν
ήμερη και σύμφωνα με τη μυθολογία φυτεύθηκε από την Αθηνά στην Ακρόπολη,
χρησιμοποιούνταν κατά τα Παναθήναια και την θεωρούσαν ιερό δέντρο. Κατ'
άλλη εκδοχή η ελιά δεν είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά τη μετέφερε ο Ηρακλής
στην Ελλάδα από τις σκιερές όχθες του Δούναβη ποταμού και τη φύτευσε στην
αρχαία Ολυμπία. Επίσης, αναφέρεται, ότι την ήμερη ελιά για πρώτη φορά την
έφερε στην Αττική ο Κέκροπας από την Αίγυπτο (Ποντικής, 2000). Ο καθηγητής
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Αναγνωστόπουλος σε ανακοίνωση του στην ακαδημία Αθηνών το 1951 είναι
υπέρμαχος της ελληνικής και συγκεκριμένα της Κρητικής καταγωγής της ελιάς
βασιζόμενος σε ανασκαφές που έγιναν στην αρχαία Φαιστό και Κνωσό. Την
άποψη αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι το όνομα της ελιάς είναι ελληνικό
(Σφακιωτάκης, 1993).
Με τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού της γης, η γεωργία φαίνεται να είναι
υποχρεωμένη να αυξάνει αντίστοιχα το ρυθμό της εντατικοποίησης της, με τη
διάδοση

βελτιωμένων ποικιλιών, εφαρμογή

τεχνικών, προσθήκη

χημικών λιπασμάτων

βελτιωμένων καλλιεργητικών
αλλά κυρίως

με τη χρήση

φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Η συμβατική γεωργία με την εντατική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για
την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των φυτών, θα πρέπει πολύ σύντομα
να αποτελεί παρελθόν. Κι αυτό γιατί καταλήγει σε ένα φαύλο κύκλο, καθώς πολύ
συχνά

ορισμένοι

οργανισμοί

αναπτύσσουν

ανθεκτικότητα

σε

κάποια

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ο καλλιεργητής προκειμένου να σώσει τη σοδειά
του καταφεύγει σε άλλα μέσα η αυξάνει τις δώσεις ή τον αριθμό των ψεκασμών,
με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα προϊόντα με αυξημένα τοξικά υπολείμματα
των χημικών μέσων. Λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν με τη συμβατική
γεωργία από την αλόγιστη διαχείριση περιβάλλοντος και καλλιεργειών και ως
συνέπεια της αυξανόμενης ανησυχίας της κοινωνίας και της αγοράς, για
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα και στο πόσιμο νερό
προέκυψε η ανάγκη της δημιουργίας των συστημάτων ολοκληρωμένης
διαχείρισης.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας Ο.Δ.Κ (Integrated Crop Management
I.C.M) τα τελευταία χρόνια είναι αντικείμενο ενός αυξανόμενου και πολύπλευρου
ενδιαφέροντος και συνίσταται από ένα μίγμα πολλών πρωτοβουλιών που
αναπτύχθηκαν παγκοσμίως. Το σύστημα αυτό στηρίζεται στη σωστή χρήση των
εισροών και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, υιοθετώντας
μεθόδους που είναι ασφαλείς για το περιβάλλον και οικονομικά συμφέρουσες για
την εκμετάλλευση με στόχο την παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας και
υψηλής ανταγωνιστικότητας. Η διαδικασία παραγωγής και η τελική ποιότητα των
προϊόντων πιστοποιείται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, που έχουν θεσπιστεί
από αρμόδιους φορείς. Η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μπορεί να
αποτελέσει μια ελκυστική οικονομική δραστηριότητα με ενδιαφέρουσες
6

προοπτικές τόνωσης του αγροτικού εισοδήματος καθώς ο παραγωγός έχει τη
δυνατότητα να αξιώνει μια υψηλότερη τιμή για την καλύτερη ποιότητα των
προϊόντων που προσφέρει.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η συγκριτική μελέτη της ολοκληρωμένης
διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας,
με τη συμβατική έλαιοκαλλιέργεια στην ίδια περιοχή. Αναλυτικότερα γίνεται μια
προσπάθεια μελέτης των στάσεων των καλλιεργητών απέναντι σε καλλιεργητικές
μεθόδους και πρακτικές που είναι συμβατές με τη διατήρηση των φυσικών πόρων
και τη βελτίωση της ποιότητας αλλά και των στάσεων τους απέναντι στη
ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας και στο περιβάλλον. Συγκρίνονται σε
οικονομικό επίπεδο η ολοκληρωμένη και η συμβατική καλλιέργεια και οι
προοπτικές βιωσιμότητας και εξάπλωσης της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην
ευρύτερη περιοχή. Γίνεται παράλληλα σύγκριση της εντατικοποίησης και του
μεγέθους μεταξύ των εκμεταλλεύσεων της ολοκληρωμένης και των συμβατικών
εκμεταλλεύσεων και τέλος σύγκριση των δημογραφικών και επαγγελματικών
χαρακτηριστικών

των

ελαιοκαλλιεργητών

της

ολοκληρωμένης

και

των

συμβατικών ελαιοκαλλιεργητών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων μέσω
ερωτηματολογίων.

Τα

αρχεία

των

καλλιεργητών

της

ολοκληρωμένης

ελαιοκαλλιέργειας συλλέχθηκαν από τις ομάδες παραγωγών Νέα Εποχή και
Ελαιόκαρπος και των συμβατικών ελαιοκαλλιεργητών από τον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Γαργαλιάνων. Τα ερωτηματολόγια απευθύνθηκαν σε δείγμα των
ελαιοκαλλιεργητών, το οποίο επιλέχτηκε με τη βοήθεια της στατιστικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΛ ΟΚΑΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας Ο.Δ.Κ (Integrated Crop Management
I.C.M) είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης πρακτικής για πιστοποιημένη ποιοτική
γεωργική παραγωγή, οικονομικά βιώσιμη και ανταγωνιστική, κοινωνικά αποδεκτή
και φιλική στο περιβάλλον και τον καταναλωτή. Στηρίζεται σε γενικά πρότυπα
ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της γεωργικής
παραγωγής και εθνικά και περιφερειακά πρωτόκολλα ορθολογικής διαχείρισης κάθε
καλλιέργειας. Αυτά θέτουν τις προδιαγραφές των στόχων και τις απαιτήσεις
συμμόρφωσης της γεωργικής επιχείρησης και στηρίζονται στις κατευθύνσεις προς
την Αειφόρο Γεωργία και τις αρχές (κώδικες) της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, που
εστιάζουν στην ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και εισροών στη γεωργική
εκμετάλλευση (π.χ. ψεκασμοί, λιπάνσεις, αρδεύσεις, φροντίδες), με στόχο την
οικονομική βιωσιμότητα και αειφορία. Ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος είναι η
οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης ή συνηθέστερα της ομάδας των
εκμεταλλεύσεων μιας περιοχής και ο σχεδιασμός, ώστε να λειτουργούν με σύστημα
ολοκληρωμένης διαχείρισης. Να λειτουργούν με επιστημονική εποπτεία, καθοδήγηση
και έλεγχο, κατάλληλη δομή (διοίκηση, επικεφαλής, επιβλέπων κ.λπ.) και διαδικασίες
παρατήρησης παρακολούθησης δειγματοληψιών ανάλυσης καταγραφών πρόβλεψης πρόληψης

τεκμηρίωσης

επίκαιρων

επεμβάσεων,

καθώς

και

επιθεωρήσεων.

Επιδιώκεται ο συνδυασμός κατάλληλων μεθόδων και μέσων, φιλικών στο
περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή, ώστε να παράγονται ανταγωνιστικά
ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, με πιστοποιημένη και αναγνωρίσιμη ασφάλεια για τον
καταναλωτή, χάρη στη κατάλληλη σήμανση. Προϊόντα ιχνηλάσιμα και επώνυμα,
ανταγωνιστικά κυρίως λόγω ποιότητας και ασφάλειας και όχι λόγω χαμηλότερης
τιμής.

8

Η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας στοχεύει στον εξορθολογισμό και σε
αρκετές

περιπτώσεις

στον

περιορισμό

των

εισροών

στην

καλλιέργεια

φυτοπροστατευτικών, φυτορρυθμιστικών και θρεπτικών προϊόντων, της χορήγησης
του αρδευτικού νερού και της εισφοράς σε εργασία και ενέργεια στο τεκμηριωμένα
απαραίτητο επίπεδο, αν και όταν ακριβώς χρειάζεται. Επιδιώκει την αποτελεσματική
προστασία και ικανοποίηση των αναγκών της φυτείας καλλιέργειας με μείωση του
κόστους παραγωγής και πρόταξη της χρήσης των περισσότερο φιλικών στο
περιβάλλον και τον άνθρωπο μεθόδων και μέσων (π.χ. καλλιεργητικών, βιολογικών,
γενετικών, βιοτεχνολογικών, εκλεκτικών, λιγότερο ενεργοβόρων ή ρυπογόνων κ.τ.λ.).
Η καλλιέργεια αντιμετωπίζεται σαν μέρος του οικοσυστήματος και λαμβάνεται
υπόψη η επίδραση όλων των παραγόντων, βιοτικών και αβιοτικών, που το
επηρεάζουν και που διαμορφώνουν τη δυναμική μα και ευαίσθητη ισορροπία του.
Έτσι επιδιώκεται τόσο η μακροχρόνια - αειφορική επιβίωση του οικοσυστήματος,
όσο και η παραγωγικότητα του, προς όφελος του ανθρώπου. Πράγματι, η
ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτοπροστασίας, της θρέψης και άρδευσης, της
συγκομιδής και των μετασυλλεκτικών χειρισμών, του πολλαπλασιαστικού υλικού και
της αμειψισποράς ή της συγκαλλιέργειας αποτελούν μέρος μόνο της ολοκληρωμένη
διαχείριση καλλιέργειας. Στην εικόνα 1.1 έχουμε την καλλιέργεια ελιάς ενταγμένη
στην ολοκληρωμένη διαχείριση από την ομάδα ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.

Εικόνα 1.1: Καλλιέργεια ελιάς που έχει ενταχθεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση.
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Η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας αναφέρεται και στη διαχείριση του
εδάφους, με μέριμνα για τυχόν διάβρωση, έκπλυση ή συμπίεσή του, των υδάτινων
πόρων και της ποιότητας του νερού, του εξοπλισμού και της κατανάλωσης ενέργειας,
όπως και στη διαχείριση των απορριμμάτων (άδειες συσκευασίες φυτοφαρμάκων,
υπολείμματα ψεκαστικών διαλυμάτων, πλαστικά κάλυψης και πλαστικοί σωλήνες
κ.τ.λ.). Αναφέρεται ακόμη στη διαχείριση των εξαντλούμενων φυσικών πόρων, της
απειλούμενης βιοποικιλότητας και άγριας ζωής και των ακαλλιέργητων εκτάσεων,
όπως είναι οι φυτοφράκτες και τα λοιπά καταφύγια της άγριας πανίδας, που παίζουν
σημαντικό ρόλο στην επιβίωση ωφέλιμων οργανισμών και στην αποφυγή εμφάνισης
πληθυσμών φυτοπαρασίτων ανθεκτικών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Επίσης αναφέρεται στην υγιεινή, ασφάλεια, κατάρτιση, υπευθυνότητα και συνθήκες
εργασίας των εργαζομένων στη γεωργική εκμετάλλευση, περιλαμβανομένου και του
ίδιου συνήθως του παραγωγού και κάθε ψεκαστή ή χειριστή γεωργικού μηχανήματος,
αφού θα ήταν παράλογο να λαμβάνεται μέριμνα για την υγιεινή του καταναλωτή και
να παραβλέπεται αυτή του κάθε εργαζομένου στην παραγωγή. Είναι φανερό εξάλλου
ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας
χρειάζεται εκπαιδευμένους και συνειδητοποιημένους υπεύθυνους παραγωγούς
αγρότες και χειριστές, αλλά και ενημερωμένους πολίτες καταναλωτές. Και φυσικά
γεωπόνους συμβούλους/επιβλέποντες καταρτισμένους, επιμορφωμένους, που να είναι
σε θέση να παρατηρούν και να παρακολουθούν βλαβερούς και ωφέλιμους
οργανισμούς και όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, να έχουν δυνατότητα
εκτίμησης του επιπέδου, αλλά και της αναμενόμενης εξέλιξης των πληθυσμών των
φυτοπαρασίτων και της προσβολής που προκαλούν, να αξιοποιούν παλιές και νέες
μεθόδους και τεχνολογίες και να καθοδηγούν, αλλά και να ελέγχουν τους
παραγωγούς (Κατερίνης, 2005).

1.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Φυτοπαρασίτων μιας καλλιέργειας (Integrated Pest
Management I.Ρ.Μ.) αποτελεί αναπόσπαστη πλευρά της ολοκληρωμένης διαχείρισης
καλλιέργειας, στηρίζεται στις αρχές ορθής φυτοπροστασίας και αποσκοπεί στην
αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της ορθής προστασίας των φυτών, με
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παράλληλη ελαχιστοποίηση του παραγωγικού και περιβαλλοντικού κόστους.
Αποτελεί μια σύνθεση όλων των πρακτικών μεθόδων ελέγχου σε έναν πλήρη οδηγό,
με στόχο την έγκαιρη επίκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση με κατάλληλα μέσα
και μεθόδους και με πρόταξη της πρόληψης και της χρήσης μη χημικών ή
περισσότερο εκλεκτικών και φιλοπεριβαλλοντικών μέσων και μεθόδων. Και μάλιστα
όχι απλά την παράλληλη ή συνδυασμένη εφαρμογή, αλλά τη σύνδεση όλων των
κατάλληλων μεθόδων με τα φυσικά, ρυθμιστικά και περιοριστικά στοιχεία του
περιβάλλοντος. Επιδιώκει όχι την εξολόθρευση, αλλά τη διατήρηση της πυκνότητας
πληθυσμού των εχθρών ανταγωνιστών και της πίεσης προβολής από αυτά και τα
παθογόνα κάτω από ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε η προκαλούμενη ζημιά να μην είναι
οικονομικά σημαντική (Οριο Ανεκτής πυκνότητας ή Ανεκτής προσβολής, Ο.Α.Π.).
Για πολλούς βλαβερούς οργανισμούς το όριο ή κατώφλι επέμβασης (Ο.Ε.) είναι λίγο
ή αρκετά πιο κάτω από το Ο.Α.Π., που πρέπει να προσδιορίζεται για τις συνθήκες
κάθε περιφέρειας.
Παράλληλα μέριμνα αποτελεί η προστασία των ωφελίμων οργανισμών, όπως τα
αρπακτικά και τα παρασιτοειδή βλαβερών εντόμων και ακαρέων, που διατηρούν τους
πληθυσμούς των βλαβερών σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης και η προστασία οργανισμών
που δεν είναι στόχοι, αλλά αποτελούν κρίκους της τροφικής αλυσίδας του
οικοσυστήματος. Γι’αυτό, προτείνεται η χρήση εγκεκριμένων εκλεκτικών, ήπιων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή και εκλεκτικών μεθόδων εφαρμογής.
Στόχος επίσης είναι η αποφυγή ή η αντιμετώπιση της εμφάνισης ανθεκτικών
πληθυσμών από την πλευρά των επιβλαβών οργανισμών απέναντι σε ομάδες
παρασιτοκτόνων (η δημιουργία ανθεκτικών πληθυσμών εντόμων ή ακαρέων ή
ζιζανίων ή ανθεκτικών στελεχών μυκήτων). Η εμφάνιση ανθεκτικότητας ευνοείται
από άσκοπες, άκαιρες ή υπερβολικές και συχνά ε7αβλαβείς επεμβάσεις, που
επιβαρύνουν το συνολικό κόστος φυτοπροστασίας και υποσκάπτουν την ίδια την
προστασία της

καλλιέργειας

μακροπρόθεσμα,

καθώς και το

οικοσύστημα

(Παρασκευόπουλος και Μπέσσα, 2001).
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1.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1.3.1 AGRO 2-1 και AGRO 2-2
Ο σεβασμός στο περιβάλλον, η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών
προϊόντων αποτελούν τις τρεις αξίες που καλείται να υπηρετήσει η σύγχρονη
γεωργία. Η ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής είναι η ισόρροπη
μέριμνα για το περιβάλλον και για την ποιότητα των προϊόντων. Περιβάλλον όμως
δεν είναι μόνο η φύση, αλλά για μεν τους γεωργούς είναι και το εργασιακό
περιβάλλον, για δε τους καταναλωτές τα τρόφιμα, που πρέπει να είναι απολύτως
ασφαλή. Η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων πρέπει να είναι δυνατό να
υποστηριχθεί με αξιόπιστη σήμανση, που να παραπέμπει στην ολοκληρωμένη
διαχείριση ως σύστημα παραγωγής, ώστε η ταυτότητα των γεωργικών προϊόντων να
βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους (Ζωγράφος, 2006).
Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιεί η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι η
ελαχιστοποίηση των εισροών, με εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών ακρίβειας στη
γεωργία. Με κάθε μείωση των εισροών επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό
οικονομικό αποτέλεσμα για τη γεωργική εκμετάλλευση και ελαττώνεται η
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η ολοκληρωμένη διαχείριση, βασισμένη κυρίως στην
περιβαλλοντική διαχείριση, επιλέχθηκε γιατί ικανοποιεί όλες τις πιο πάνω ανάγκες
και αποτελεί μια ρεαλιστική εναλλακτική λύση έναντι της συμβατικής γεωργίας.
Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης ευνοείται από τη σύμπραξη των μικρών
ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ομάδες, με τη μορφή κοινοπραξίας. Για
την ανάπτυξη του συστήματος, η γεωργική εκμετάλλευση υποστηρίζεται από τον
επιβλέποντα τεχνικό σύμβουλο. Αυτός συντάσσει τα σχέδια διαχείρισης:
•

Επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού και γενικές καλλιεργητικές φροντίδες

•

Διαχείριση εδάφους

•

Παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων

•

Λίπανση

•

Διαχείριση νερού

•

Διαχείριση της φυτοπροστασίας

•

Διαχείριση της συγκομιδής και των μετασυλλεκτικών επεμβάσεων
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•

Διαχείριση του εξοπλισμού και της ενέργειας

•

Διαχείριση των ρύπων

•

Διαχείριση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

•

Σχέδιο παρακολούθησης της υγείας των χειριστών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων

Παρακολουθεί την εφαρμογή τους και ενημερώνει την διοίκηση της γεωργικής
εκμετάλλευσης για την πορεία ανάπτυξης του συστήματος.
Το πρότυπο AGRO 2-1 και 2-2 είναι προαιρετικής φύσης, περιλαμβάνει τις γενικές
απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά, με σκοπό την πιστοποίηση
του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης. Είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική
εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης. Η βάση
εκκίνησης είναι η ικανοποίηση των νομικών απαιτήσεων. Οι λοιπές απαιτήσεις
μπορούν να αποτελόσουν στόχους για τη συνεχή βελτίωση, με βαθμιαία μάλιστα
προσέγγιση σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κάθε
εκμετάλλευσης. Ένα τέτοιο σύστημα διευκολύνει μια γεωργική εκμετάλλευση να
διαμορφώσει τη δική της πολιτική για το περιβάλλον και την ποιότητα των
γεωργικών της προϊόντων, με συγκεκριμένους σκοπούς, να επιτύχει συμμόρφωση με
αυτούς τους σκοπούς που έθεσε στον εαυτό της και να ζητήσει την αναγνώριση
γι’αυτή τη συμμόρφωση. Επιπλέον, διευκολύνει τη γεωργική εκμετάλλευση στο να
μετράει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που ανέπτυξε, ώστε να
αναπροσαρμόζει το σύστημα, στα πλαίσια πάντα της συνεχούς βελτίωσης (Agrocert,
1999).
Η αναγνώριση της συμμόρφωσης προς το παρόν πρότυπο, μέσω έγκυρων
διαδικασιών πιστοποίησης, μπορεί να αξιοποιηθεί από μια γεωργική εκμετάλλευση
για να διαβεβαιώνει τα ενδιαφερόμενο μέρη ότι έχει καθιερώσει και εφαρμόζει ένα
σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης (Κατσάνος και Δαρής, 2005).

1.3.2 EUREPGAP (GLOBALGAP)
To

EUREPGAP ξεκίνησε το 1997, από μια πρωτοβουλία των supermarket που

ανήκουν στο Euro-Retailers produce working group (EUREP). Σκοπός της
πρωτοβουλίας αυτής ήταν να συμφωνήσουν σε ένα πρότυπο και μία διαδικασία για
την ανάπτυξη Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Ο.Γ.Π.). To EUREPGAP είναι ένα
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σύνολο δεοντολογικών κανόνων, σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους πιστοποίησης.
Αντιπρόσωποι από όλο το κόσμο και από όλα τα μέρη της διατροφικής αλυσίδας
έχουν λάβει μέρος στην ανάπτυξη των παραπάνω κανόνων και εγγράφων,
δημιουργώντας ένα αρκετά δυνατό και ενδιαφέρον πρωτόκολλο, που εστιάζεται στον
παραγωγό και σε όλα τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να διευθετηθούν στο στάδιο πριν
το χωράφι. Η βιομηχανία των τροφίμων στη δεκαετία του '90 χαρακτηρίστηκε από το
αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την ασφάλεια των τροφίμων που
καταναλώνουν, καθώς και για περιβαλλοντικά θέματα. Σκάνδαλα στην ασφάλεια των
τροφίμων όπως «Ασθένεια των τρελών αγελάδων», οι διοξίνες και τα γενετικά
τροποποιημένα τρόφιμα (GMOs), συνεχίζουν να ευαισθητοποιούν τους καταναλωτές.
Η EUREP απάντησε στις ανάγκες της αγοράς και στο φόβο των καταναλωτών με την
ανάπτυξη της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Good Agriculture Practice-GAP) και ένα
πλαίσιο ανεξάρτητης πιστοποίησης. Η τυποποίηση των απαιτήσεων των supermarket
θα επιφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην προμηθευτική αλυσίδα των τροφίμων.
Κύριος στόχος του EUREPGAP είναι η μείωση των κινδύνων που αφορούν την
ασφάλεια των τροφίμων στην αγροτική παραγωγή όπως και η προστασία του
περιβάλλοντος.

To

EUREPGAP

είναι

ένα

συστηματικό

πρωτόκολλο

που

εφαρμόζεται σε όλο το κόσμο, επικυρώνοντας την Ορθή Γεωργική Πρακτική
(Ο.Γ.Π.). Αυτό γίνεται εφικτό διαμέσου του πρωτοκόλλου και των κριτηρίων
συμμόρφωσης.
Τα προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο κ.τ.λ.) που πιστοποιούνται κατά
EUREPGAP καλύπτουν το 100% των κύριων απαιτήσεων (Major Musts Κρίσιμες
Συμμορφώσεις) και το 95% των δευτερευουσών απαιτήσεων (Minor Musts Κύριες
Συμμορφώσεις) του πρωτοκόλλου EUREPGAP.
Θέματα που ευαισθητοποιούν και να προβληματίζουν τους καταναλωτές είναι το
υψηλό επίπεδο χημικών υπολειμμάτων σε φρούτα και λαχανικά, ανεξέλεγκτη χρήση
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ρύπανση των φυσικών πόρων και συνεχής
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Η πιστοποίηση των γεωργικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει απάντηση στους
παραπάνω φόβους των καταναλωτών, γιατί με απλά λόγια σημαίνει ότι κάποιος
ανεξάρτητος φορέας ελέγχου έχει ελέγξει την παραγωγική διαδικασία και εγγυάται
την ασφάλεια των προϊόντων, προσδίδοντας ταυτόχρονα αναγνωρισιμότητα
ταυτότητα στα πιστοποιημένα προϊόντα.
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Η κατά EUREPGAP πιστοποίηση βασίζεται στις αρχές της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Καλλιεργειών, η οποία προβλέπει τον ορθολογικό και οικονομικό
συνδυασμό όλων των μεθόδων φυτοπροστασίας,

καλλιεργητικών,

χημικών,

βιολογικών κ.ά. με σκοπό την αριστοποίηση της απόδοσης και της ποιότητας του
προϊόντος, διασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία του περιβάλλοντος και του
παραγωγού.
Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο EUREPGAP βασίζεται σε
τρεις κύριες αρχές:
1. Ασφάλεια του καταναλωτή
2. Ασφάλεια του χειριστή - παραγωγού
3. Προστασία του περιβάλλοντος
Οι κύριες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου EUREPGAP για την πιστοποίηση είναι οι
παρακάτω:
1. Ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων, κατά τη διάρκεια της παραγωγικής
διαδικασίας, αλλά και κατά τη συσκευασία του προϊόντος, τηρείται αυστηρό σύστημα
κωδικοποίησής του, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι γνωστή η εκμετάλλευση από
την οποία παράχθηκε.
2. Τήρηση καταγραφών και αρχείων από τους παραγωγούς ανά αγροτεμάχιο, όλων
των επεμβάσεων (χημικών, καλλιεργητικών κ.ά.) και των ενεργειών που γίνονται
στην εκμετάλλευση.
3. Τήρηση του χρονικού διαστήματος ασφαλείας (Pre Harvest Interval - PHI) που θα
πρέπει να τηρηθεί μετά από κάθε επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και πριν
την έναρξη της συγκομιδής.
4. Θα πρέπει να γίνεται χρήση μόνο εγκεκριμένων από το υπουργείο Εεωργίας
φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, για την κάθε καλλιέργεια.
5. Κάθε παραγωγός θα πρέπει να διαθέτει μία (1) τουλάχιστον ανάλυση
υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών ουσιών που έχει χρησιμοποιήσει στην
καλλιέργειά του.
6. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων που θα
χρησιμοποιηθούν να ξεπερνούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια (MRLs) που έχουν
θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7. Θα πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση των αγροχημικών, η εφαρμογή τους να
βασίζεται στις απαιτούμενες αναλύσεις (ανάλυση εδάφους, φυλλοδιαγνωστική κ.ά.),
έτσι ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
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Όλα τα παραπάνω, αποτελούν υποχρεωτικά τους κύριους άξονες που περιγράφει το
πρωτόκολλο ΕυΐΙΕΡΟΑΡ που θα πρέπει να καλύψουν οι παραγωγοί, οι οποίοι
εφαρμόζουν τα παραπάνω συστήματα ποιότητας στην εκμετάλλευσή τους. Υπάρχει
επίσης μια σειρά από επιμέρους απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να καλύψουν οι
παραγωγοί που θα θελήσουν να πιστοποιήσουν την παραγωγή τους.
Στη συνέχεια, η πιστοποίηση δίνεται από έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ο
οποίος επιθεωρεί τον παραγωγό και το προϊόν και μετά το τέλος της επιθεώρησης
αποφασίζει αν ο παραγωγός συμμορφώνεται ή όχι με τις απαιτήσεις της
πιστοποίησης. Το ΕΙΙίΙΕΡΌΑΡ σήμερα είναι παγκόσμια αποδεκτό, για το λόγω ότι
στο συγκεκριμένο σχήμα είναι συμβεβλημένες οι περισσότερες πολυεθνικές αλυσίδες
σούπερ μάρκετ. Πρόθεση των σούπερ μάρκετ είναι να έχουν πιστοποιημένο με
ΕΐυλΕΡΟΑΡ το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στον καταναλωτή. Αποτελεί
κοινή διαπίστωση ότι το ΕΙΠλΕΡΟΑΡ είναι το διαβατήριο για τη διάθεση των
ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (Κατσάνος και Δαρής, 2005).

1.4 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ο βασικότερος λόγος αυτού του απότομα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση της γεωργικής παραγωγής είναι η έντονη αμφισβήτηση
ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και μέριμνα για το
περιβάλλον.
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση διαφέρει από τη συμβατική γεωργία, η οποία
χαρακτηρίζεται από καλλιεργητικές πρακτικές υψηλών εξωτερικών εισροών και η
οποία προϋποθέτει την εντατική χρήση καλλιεργειών, αγροχημικών, φυσικών πόρων
και πηγών ενέργειας που τείνουν να εξαντληθούν, ακριβώς διότι συνεπάγεται
σημαντική μείωση στη χρήση των προαναφερθέντων εισροών.

1.4.1 Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Η καλλιέργεια της ελιάς διακρίνεται στα κατωτέρω στάδια τα οποία διαδέχονται
χρονικά το ένα το άλλο:
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Λίπανση

Ως αρχή της καλλιεργητικής περιόδου της ελιάς θεωρούμε την λίπανση η οποία
συμπίπτει ημερολογιακά με την έναρξη του έτους (Ιανουάριο Μάρτιο).
Στο στάδιο αυτό τα δέντρα δέχονται σχεδόν το σύνολο του καλίου και φωσφόρου και
ένα μεγάλο μέρος του αζώτου που καταναλώνουν κατά την διάρκεια του έτους. Τα
στοιχεία αυτά τα δέχονται συνήθως σε μορφή κοκκωδών λιπασμάτων απλών ή τις
περισσότερες φορές σύνθετων.
Επίσης κατά το διάστημα αυτό γίνεται και ο εφοδιασμός τους σε ιχνοστοιχεία π.χ.
βόριο, ασβέστιο, ενώ λίγο νωρίτερα (Νοέμβριο - Ιανουάριο) γίνονται και η τυχόν
απαραίτητες διορθώσεις στο ΡΗ του εδάφους. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται
ανέβασμα χρησιμοποιούνται υλικά όπως ο ασβέστης η συνήθως ο δολομίτης. Στις
περιπτώσεις που χρειάζεται κατέβασμα χρησιμοποιούνται συνήθως λιπάσματα με
όξινη αντίδραση π.χ. θειική αμμωνία, φωσφορική αμμωνία, νιτρική αμμωνία και η
ουρία. Οι ποσότητες και το είδος των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται καθορίζεται
από πολλές παραμέτρους (π.χ. σύσταση εδάφους, παραγωγή ελαιοδέντρων, ύψος
βροχοπτώσεων, παρενιαυτοφορία κ.τ.λ.) αλλά σε γενικές γραμμές, για παραγωγικά
δέντρα προσθέτουμε στο έδαφος 0,7 - 1 μονάδα Ν, 0,4 - 0,7 μονάδες Ρ και 0,7 - 1
μονάδα Κ. Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με διασπορά αυτών με το χέρι γύρω
από τα δέντρα. Στις περιπτώσεις επικλινών εδαφών στη συνέχεια γίνεται
ενσωμάτωση αυτών (μηχανικά ή με το χέρι). Κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουάριου
Απριλίου χορηγείται η δεύτερη δόση Ν στα δέντρα. Έτσι ώστε να καλύψει τις
ανάγκες των δέντρων σε Ν κατά την περίοδο της άνθισης γονιμοποίησης. Ενώ κατά
το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου χορηγείται η τρίτη δόση Ν, κατά το
φυσιολογικό στάδιο της σκλήρυνσης του πυρήνα του ελαιοκάρπου (Ανδρουλάκης I,
Λουπασάκη Μ, 1995).

Ζιζάνιο κτονία
Η ζιζανιοκτονία γίνεται κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου και κατά το
διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου κατά τις πρώτες βροχοπτώσεις. Στην εικόνα 1.2
παρουσιάζεται η καλλιέργεια ελιάς η οποία χρειάζεται την άμεση επέμβαση για
ζιζανιοκτονία.
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Εικόνα 1.2: Καλλιέργεια ελιάς που χρειάζεται άμεσα ζιζανιοκτονία

Γίνεται με μηχανικό τρόπο ή (φρεζάρισμα, χορτοκοπή κ.τ.λ.) με χημικό τρόπο (π.χ.
ΘΐΥρΙιοβαίε κ.τ.λ.).
Ο τρόπος ζιζανιοκτονίας διαφέρει ανάλογα με τα εδάφη (κλίση εδάφους, σύσταση
εδάφους) με τον τρόπο άρδευσης τους με τα ζιζάνια που φυτρώνουν, με τον
μηχανολογικό εξοπλισμό του παραγωγού (φρέζα, χορτοκοπτικό, καταστροφέα,
ψεκαστηκό κ.τ.λ.) (Ελευθεροχωρινός, 2002).

Φυτοπροστασία

Η φυτοπροστασία στην ελιά μπορεί να χωριστεί χρονολογικά σε δύο περιόδους. Η
πρώτη είναι οι ανοιξιάτικοι ψεκασμοί κατά της καλόκορης, του ρυγχίτη, του
πυρηνοτρήτη, της κερκόσπορας και του κυκλοκόνιου και η δεύτερη είναι οι
καλοκαιρινοί-φθινοπωρινοί ψεκασμοί για τον δάκο. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι
ψεκασμοί με εντομοκτόνα αποτελούν το κύριο μέσο καταπολέμησης αυτών των
εχθρών χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλοι μέθοδοι όπως η χρήση παγίδων ή
καλλιεργητικών μέτρων. Υπάρχουν επίσης και άλλοι εχθροί ή ασθένειες οι οποίοι
όμως δεν αποτελούν συνήθως ιδιαίτερο πρόβλημα.
Οι ανοιξιάτικοι ψεκασμοί γίνονται Μάρτιο-Απρίλιο κατά το στάδιο της έκπτυξης των
ταξιανθιών και πρώτος χρονολογικά ψεκασμός αυτός για την καλόκορη με
οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα κατόπιν δειγματοληψίας. Ύστερα γίνεται ψεκασμός
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για το ρυγχίτη με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα αλλά και πυρεθρίνες ο οποίος
καταπολεμά ταυτόχρονα και τον πυρηνοτήτη κατά το στάδιο του σκαγιού (καρποί
στο μέγεθος του σκαγιού). Αυτό γίνεται Απρίλιο-Μάιο και σε περίπτωση έντονης
προσβολής επαναλαμβάνεται μετά από 20 μέρες περίπου (Μπρούμας και
Κατσογίαννος, 2002). Στην εικόνα. 1.3 που ακολουθεί φαίνεται ο ψεκασμός των
ελαιοδένδρων που γίνεται για την καταπολέμηση του δάκου.

Εικόνα 1.3. Ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου

Οι καλοκαιρινοί-φθινοπωρινοί ψεκασμοί αρχίζουν από τα τέλη Ιουλίου και φθάνουν
μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου για την καταπολέμηση του δάκου με οργανοφωσφορικά
εντομοκτόνα (π.χ. Dimethoate) και πυρεθρίνες (π.χ. Alpha chypermethrin)
(Δημόπουλος, 1998). Σε όλους ή μερικούς από αυτούς τους ψεκασμούς προστίθεται
στο ψεκαστικό διάλυμα και μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση της κερκόσπορας και
του κυκλοκονίου (π.χ. βορδιγάλειος πολτός, οξυχλωριούχος χαλκός, υδροξείδιο του
χαλκού ή άλλα οργανικά μυκητοκτόνα κ.τ.λ.) (Γιαννοπολίτης, 2005).

Κλαδοκάθαρος

Κατά την διάρκεια της Άνοιξης γίνεται και ο κλαδοκάθαρος ο οποίος είναι ελαφρύ
κλάδεμα για διατήρηση του σχήματος του δέντρου, το αραίωμα βλαστών (κυρίως
λαίμαργων), και τον έλεγχο της παρενιαυτοφορίας.
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Ελαιοσυλλογή

Γίνεται από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τέλος του έτους με ραβδισμό των δέντρων. Το
προϊόν μπαίνει σε γιούτινα σακιά και οδηγείται στο ελαιοτριβείο για την περαιτέρω
επεξεργασία και αποκομιδή του τελικού προϊόντος που είναι το ελαιόλαδο. Στην
παρακάτω εικόνα 1.4 φαίνεται η χρήση ελαιόπανων για τη συγκομιδή του
ελαιοκάρπου.

Εικόνα 1.4. Ελιά που έχει στρωθεί με πλαστικά ελαιόπανα για την ελαιοσυλλογή

Κλάδεμα

Ταυτόχρονα με την ελαιοσυλλογή γίνεται και το κυρίως κλάδεμα των δέντρων με
αλυσοπρίονο ή χειροπρίονο, μιας και οι κλάδοι που φέρουν τη κυρίως παραγωγή
αφαιρούνται τότε. Να σημειώσουμε ότι αυτοί οι κλάδοι λόγω του φαινομένου της
παρενιαυτοφορίας δεν δίνουν ιδιαίτερη παραγωγή την επόμενη χρονιά (Ελαιοκομία
2002, 2002).

Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας

Με το τέλος της ελαιοσυλλογής γίνεται και η καύση των υπολειμμάτων

της

καλλιέργειας έτσι ώστε να καθαριστεί το χωράφι από τα κλαδιά που αφαιρούνται
κατά την ελαιοσυλλογή. Αυτή είναι και η τελευταία εργασία της καλλιεργητικής
περιόδου της ελιάς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΡΙΓΡΛ ΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το ελαιόλαδο είναι προϊόν «στρατηγικού» ενδιαφέροντος καθώς η ζήτηση και η
κατανάλωση ελαιολάδου παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση λόγω κυρίως
της σημασίας του προϊόντος στην υγιεινή διατροφή. Για τη Μεσσηνία η καλλιέργεια
της ελιάς είναι πολύ σημαντική και διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομία
του νομού γιατί δεν αξιοποιεί μόνον εκτάσεις που είναι ακατάλληλες για άλλες
καλλιέργειες, αλλά συμβάλει και στην προστασία των εδαφών από τις διαβρώσεις.
Τις τελευταίες δεκαετίες όμως παρατηρείτε συνεχή μείωση των εσόδων των
καλλιεργητών που είχε σαν αποτέλεσμα την εγκατάλειψη μεγάλου μέρους
καλλιεργούμενων εκτάσεων. Επίσης η ελαιοπαραγωγή αντιμετωπίζει αυξημένα
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα οφειλόμενα στις μεθόδους
παραγωγής που στοχεύουν στο μέγιστο των αποδόσεων, αγνοώντας την ποιότητα της
παραγωγής, το περιβάλλον και τη προστασία του καταναλωτή. Είναι επιβεβλημένη
λοιπόν η ανάγκη εύρεσης λύσης η οποία θα μπορέσει να ενώσει την πλούσια
παράδοση της ελαιοκαλλιέργειας και της ποιότητας με τον σεβασμό στο περιβάλλον
και την οικονομική ανάπτυξη. Η ολοκληρωμένη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας
είναι σίγουρο ότι μπορεί να συμβάλει στην αειφορία του Μεσσηνιακού
περιβάλλοντος αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων με τη
πιστοποίηση και την απόδοση ταυτότητας στα προϊόντα. Στην παρούσα εργασία
διεξήχθει συγκριτική
ελαιοκαλλιέργειας

σε

μελέτη
σχέση

μεταξύ της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της
με

τη

συμβατική

ελαιοκαλλιέργεια

σε

μια

αντιπροσωπευτική περιοχή της Μεσσηνίας. Η περιοχή αυτή είναι οι Γαργαλιάνοι
Μεσσηνίας που έχουν μεγάλη παραγωγή ελαιολάδου και γίνεται και συμβατική αλλά
και ολοκληρωμένη καλλιέργεια.

2.1 ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Από τη νεολιθική εποχή, τα εδάφη της Μεσσηνίας κατοικούνται. Το φανερώνουν οι
οικισμοί που εντοπίστηκαν σε περιοχές όπως η Βοϊδοκοιλιά και χρονολογούνται
περίπου πριν από 8.000 χρόνια. Κατά τη μυκηναϊκή εποχή, η Μεσσηνία ήταν από τις
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περιοχές με τους περισσότερους κατοίκους στην Πελοπόννησο. Από τον 8ο π.Χ.
αιώνα, οι επεκτατικές τάσεις της Λακωνίας σαρώνουν την περιοχή με αποτέλεσμα
τους Μεσσηνιακούς πολέμους. Το 369 π.Χ. ο Επαμεινώνδας ο Θηβαίος κατάφερε να
ελευθερώσει την περιοχή και να ανοικοδομήσει κάτω από ένα νέο καθεστώς τη
Μεσσήνη που άκμασε μέχρι και τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Στα ρωμαϊκά και τα
βυζαντινά χρόνια, η Μεσσηνία ακολούθησε την πολυτάραχη πορεία της υπόλοιπης
Πελοποννήσου. Κατά το Μεσαίωνα συμπεριλήφθηκε στο Πριγκιπάτο της Αχαΐας ενώ
τα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης πέρασαν στην κατοχή των Βενετών. Οι
Τούρκοι κατέκτησαν την περιοχή σταδιακά μέχρι και 45 χρόνια μετά την άλωση της
Πόλης ενώ από τη Μεσσηνία στις 23 Μαρτίου 1821 ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο
Κολοκοτρώνης και ο Παπαφλέσσας μαζί με άλλους Μεσσήνιους επαναστάτες
κηρύσσει στην Καλαμάτα την έναρξη της επανάστασης με τη δήλωση προς τις
ευρωπαϊκές αυλές ότι εφεξής οι Έλληνες θα αποτελούν αυτόνομο έθνος. Μετά την
απελευθέρωση, η Μεσσηνία γνώρισε μεγάλη οικονομική άνθιση, κυρίως λόγω των
προϊόντων της όπως το

ελαιόλαδο,

ελληνικές

και

αγορές

όχι

τα σύκα
μόνο

και η σταφίδα
(

που κυριάρχησαν στις

ύηρι/Ανινιν.ηιοΒεΐ^-

2υίάο.6Γ/ίί6Γη.α$ρ?1αη£=&ϊΐ6ηι=:115&εΒίε80ΐ·ν=Τ4).

Εικόνα 2.1: Χάρτης της Μεσσηνίας. Το βέλος δείχνει την πόλη των
Γαργαλιάνων.

22

Ο νομός Μεσσηνίας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου (εικόνα 2.1).
Τέταρτος σε μέγεθος από τους συνολικά επτά νομούς της, καλύπτει μια έκταση 2.991
τ.χλμ. με πληθυσμό 162.299 κατοίκους, από τους οποίους οι 57.620 συγκεντρώνονται
στην πρωτεύουσά του, την Καλαμάτα. Στο ανατολικό τμήμα της Μεσσηνίας
κυριαρχεί η οροσειρά του Ταϋγέτου, αποτελώντας το φυσικό σύνορο με τη Λακωνία.
Ο Ταΰγετος απλώνεται σε μήκος 115 χλμ. και διαθέτει δώδεκα κορυφές, με ψηλότερη
αυτή του Προφήτη Ηλία (2.407 μ). Στο κέντρο του νομού, ανάμεσα στα χαμηλά όρη
της Κυπαρισσίας, σχηματίζεται η εύφορη πεδιάδα της Μεσσηνίας. Η πεδινή
Μεσσηνία, πλούσια σε υπόγεια και επιφανειακά νερά, διασχίζεται από πολλά ποτάμια
με μεγαλύτερο τον Πάμισο, ο οποίος πηγάζει από τις δυτικές πλαγιές του Ταϋγέτου
και εκβάλει στο Μεσσηνιακό κόλπο. Βορείως του νομού ρέει η Νέδα ενώ την πόλη
της Καλαμάτας διασχίζει ο Νέδων. Το κυριότερο όμως μορφολογικό χαρακτηριστικό
του νομού αποτελεί ο βαθύς Μεσσηνιακός κόλπος. Έτσι καλείται η μεγάλη κόλπωση
μεταξύ της χερσονήσου του Ταϋγέτου (Μάνης) και της κύριας Μεσσηνίας, που
χαρίζει στο νομό 145 χλμ. ακτογραμμής με όρμους, κολπίσκους, μυχούς και
ακρωτήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν στα δυτικά ο ιστορικός όρμος του Ναβαρίνου
και στο νοτιότερο σημείο του νομού, το ακρωτήριο Ακρίτας. Στη θαλάσσια περιοχή
της Μεσσηνίας βρίσκονται τα νησιά Σχίζα, Σαπιέντζα, Σφακτηρία, Πρώτη, Βενέτικο,
Αγ. Μαριανή, Μερόπη και η βραχονησίδα Αυγό. Τέλος, η περιοχή διακρίνεται για τα
μεγάλα της βάθη: στα ανοικτά της Πύλου συναντάμε το περίφημο Φρέαρ των
Οινουσών, την περιοχή με το μεγαλύτερο βάθος της Μεσογείου (5.000 μ.). Εκεί στα
4000 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, από το 1997 λειτουργεί ο ερευνητικός σταθμός
NESTOR με σκοπό την ανίχνευση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για
τα σωματίδια νετρίνα. Το κλίμα του νομού χαρακτηρίζεται ασθενές μεσογειακό
(εύκρατο) έως υποτροπικό. Ο χειμώνας είναι ήπιος ενώ το καλοκαίρι εκτεταμένο και
θερμό. Η ψυχρή περίοδος διαρκεί από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο και η θερμή από
το Μάιο έως τον Οκτώβριο. Το μέσο ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων φτάνει τα
751,2 χιλ./έτος, με το μέγιστο ύψος να εμφανίζεται το χειμώνα (332,3 χιλ)
(http://www.messinia.gr/index.php?page= periballon &sub=51).
Ο νομός Μεσσηνίας στηρίζει την οικονομία του κατά κύριο λόγω στον Πρωτογενή
Τομέα όπως άλλωστε η πλειοψηφία των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στον Πρωτογενή Τομέα κυριαρχεί το ελαιόλαδο, οι βρώσιμες ελιές καλαμών, τα
σύκα και η μαύρη (σουλτανίνα) σταφίδα. Η ποικιλία των γεωργικών προϊόντων
συμπληρώνεται από την μικρή σε ποσότητα κτηνοτροφική παραγωγή (βοδινό κρέας,
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γάλα, το προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης τυρί σφέλα, μέλι) και από τα
αλιεύματα του Μεσσηνιακού Κόλπου.
Στον τομέα της Μεταποίησης (Δευτερογενής Τομέας) ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι
επιχειρήσεις

μεταποίησης-τυποποίησης

κυρίως

γεωργικών

προϊόντων

ενώ

δραστηριοποιούνται και επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου, κατασκευής επίπλου και
μεταλλικών προϊόντων. Σημαντικό ρόλο στην οικονομία του νομού διαδραματίζει η
ύπαρξη και η λειτουργία

της

Καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑΣ

Α.Ε.

Στον

αναπτυσσόμενο Τριτογενή Τομέα κυριαρχούν κυρίως, οι δραστηριότητες που
σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού καθώς επίσης και οι κλάδοι των
Μεταφορών, του Εμπορίου και των Τραπεζών. Η οικονομία του νομού μέχρι σήμερα
στηρίζεται κυρίως στην γεωργική παραγωγή ενώ τώρα ξεκινάει η μεγάλη ανάπτυξη
του τουριστικού κλάδου.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σοβαρή προσπάθεια στην
κατεύθυνση της δραστηριοποίησης των Μεσσήνιων και σε άλλους τομείς της
οικονομίας κυρίως, στον τομέα του τουρισμού. Η τουριστική ανάπτυξη που
καταγράφεται οφείλεται κυρίως, στην ανάδειξη και προβολή των σημαντικών
αρχαιολογικών χώρων (Αρχαία Μεσσήνη, Ανάκτορα Νέστωρα κ.α.), στις φυσικές
ομορφιές του νομού (Ταΰγετος, Νέδα, Μάνη) και στις πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται καθ'όλη τη διάρκεια του έτους
(http://www■messinia■gr/index■phD?page=oikonomia&sub=41)■

2.2 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

Ο Δήμος Γαργαλιάνων βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου,
απλώνεται στο Δυτικό άξονα του Νομού Μεσσηνίας και αποτελεί έναν από τους
μεγαλύτερους Δήμους του νομού με συνολική έκταση 130.000 στρέμματα. Στην
προηγούμενη εικόνα 2.1 βρίσκεται η τοποθεσία της περιοχής των Γαργαλιάνων στην
Μεσσηνία, ενώ στην εικόνα

2.2 παρατηρούμε την ευρύτερη περιοχή των

Γαργαλιάνων.
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Εικόνα 2.2 : Χάρτης του Δήμου Γαργαλιάνων

Οι Γαργαλιάνοι είναι μια κωμόπολη των 6.500 κατοίκων από τις ομορφότερες της
Δυτικής Πελοποννήσου, έδρα του Δήμου Γαργαλιάνων. Το "μπαλκόνι" της
Μεσσηνίας. Η πόλη είναι κτισμένη σε υψόμετρο 280 ηι., απέχει μόλις 5 χλμ. από τη
θάλασσα. Η θέα του Ιονίου πελάγους με το νησάκι "Πρώτη" σε πρώτο πλάνο, τον
απέραντο ελαιώνα και την ακρογιαλιά να σέρνεται κυριολεκτικά στα πόδια της, είναι
πραγματικά μαγευτική. Ο πληθυσμός της πόλης των Γαργαλιάνων είναι κατά το
πλείστον γεωργικός απασχολούμενος με την καλλιέργεια ελαιών, κηπευτικών και
σταφιδαμπέλου (http://www.gargaliani.^r/4.htm')■
Σήμερα στο δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Γαργαλιάνων που εκτός από τους
Γαργαλιάνους περιέχει και τα χωριά Μουζάκι, Πύργο, Φλόκα, Μάραθο, Βάλτα,
Λεύκη, καλλιεργούνται 1.400.000 ελαιόδεντρα ποικιλίας Κορωνέικη σε έκταση
70.000 στρ. περίπου. Η παραγωγή κατά το 2002-2003 ανήλθε σε 8.000 τόνους ενώ
κατά το 2001-2002 σε 6.000 τόνους. Το 70% περίπου των ελαιοπεριβόλων είναι
αρδευόμενα, ενώ αρκετά ελαιόδεντρα στον κάμπο των Γαργαλιάνων είναι αιωνόβια.
Το ανάγλυφο της περιοχής ποικίλει και χαρακτηρίζεται πεδινό από τις
παραθαλάσσιες περιοχές δυτικά του Δήμου, την πόλη των Γαργαλιάνων μέχρι και την
κοινότητα του Πύργου, ενώ ανατολικά δεσπόζει το όρος Αιγάλεω στους πρόποδες
του οποίου βρίσκεται η κοινότητα Μουζακίου, ημιορεινή περιοχή με τοπία ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους.
Το φυσικό τοπίο της περιοχής του Δήμου χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος από
καλλιέργειες ελαιοδέντρων και δασικές εκτάσεις, (εικόνα 2.3).
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Εικόνα 2.3 : Φωτογραφία της Δυτικής Μεσσηνίας από δορυφόρο

Ο ελαιοφόρος κάμπος των Γαργαλιάνων ο οποίος φαίνεται στην εικόνα 2.4, κομμάτι
της Μεσσηνιακής γης, ξεκινά από τις παρυφές του λόφου της πόλης και απλώνεται
ως την άκρη που η θάλασσα του Ιονίου αγγίζει τη στεριά. Οι ιστορικές αναφορές, ως
προς την ελαιοκαλλιέργεια, τοποθετούν την εμφάνιση της στο χρονικό ορίζοντα της
ύστερης Χαλκοκρατίας, δηλαδή στην ανακτορική κοινωνία της Νεστορικής Πύλου
όπου και η περιοχή ανήκε στη βασιλική επικράτεια. Στο πέρασμα του χρόνου
παρατηρήθηκαν, στην περιοχή εποχές άνθισης αλλά και καταστροφής εκτάσεων με
ελαιόδεντρα, είτε για την παραγωγή βρώσιμων ελιών είτε για τη παραγωγή
ελαιολάδου.

Εικόνα 2.4 : Φωτογραφία του ελαιόκαρπου των Γαργαλιάνων
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Πρώτος κατέγραψε ποσοτικά ο Καποδίστριας τις επιδόσεις στην αγροτική
εκμετάλλευση του κάμπου των Γαργαλιάνων (http://www.vatsiko.gr/who.php).

2.3 ΤΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟ ΛΑΔΟ

Η εμφάνιση της ελιάς εντοπίζεται σε μεγάλο βάθος της ανθρώπινης προϊστορίας. Οι
επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας με έρευνες που βρίσκονται ακόμη σε
εξέλιξη παρουσιάζουν απολιθώματα ελιάς στον ελληνικό χώρο με την εντυπωσιακή
ηλικία των 50.000 60.000 ετών ενώ στη δυτική Πελοπόννησο χρονολογήθηκαν με
ακρίβεια δείγματα γύρης ελιάς 2.000 ετών. Στα μυκηναϊκά χρόνια, έχουμε ένα
πλήθος ευρημάτων στην μυκηναϊκή Πύλο όπως μεγάλες αποθήκες ελαίου και
πιθάρια.
Το ελεύθερο Ελληνικό κράτος από τα πρώτα βήματα της ίδρυσής του μέχρι σήμερα
στήριξε σε μεγάλο βαθμό την οικονομική του ζωή στο εμπόριο του λαδιού και η ελιά
εξακολουθεί να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην κουλτούρα του σύγχρονου
Έλληνα. Έτσι, μάλλον θα έπρεπε να μας συγχωρήσουν οι γλωσσολόγοι την
παρετυμολογία: το όνομα Ελλάδα φαίνεται πράγματι να βγαίνει από την ελιά. Η ελιά
και το λάδι εμφανίζονται σταθερά και διαχρονικά σε όλες τις εκφάνσεις του
ελληνικού βίου, ατομικού και συλλογικού: θρησκεία, τέχνη, κοινωνικές και πολιτικές
εκδηλώσεις, αθλητισμός και φυσικά, γαστρονομία. Όποιο τομέα της ελληνικής
καθημερινότητας κι αν εξετάσει κάποιος και σε όποια εποχή, θα συναντήσει την
πληθωρική παρουσία του ελαιόδεντρου και του καρπού του. Ο Έλληνας
χρησιμοποίησε

στην καθημερινότητά του το λάδι ως

μέσο

θεραπευτικό,

καλλωπιστικό, φωτιστικό μην ξεχνάμε ότι το λυχνάρι είναι ο πρόγονος του
σημερινού ηλεκτρικού λαμπτήρα- και, φυσικά, ως κυρίαρχο διατροφικό προϊόν στο
τραπέζι του.
Η Μεσσηνία, είναι ένας απέραντος ελαιώνας που παράγει το παγκοσμίου φήμης
ελαιόλαδο «Καλαμάτας». Είναι αληθινά η γη του λαδιού και της ελιάς. Οι
καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι κυρίως η κορωνέϊκη (92%), η μαυρολιά, η ματσολιά
(μαστοειδή ή τσουνάτη) και η βρώσιμη ελιά καλαμών (χονδρολιά). Η κορωνέϊκη
ποικιλία οφείλει το όνομά της στην κωμόπολη της Κορώνης που βρίσκεται στο νότιο
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άκρο του νομού. Η κατεξοχήν ελαιοποιήσιμη αυτή ποικιλία «γεννήθηκε» στην
Κορώνη, καλλιεργήθηκε και διαδόθηκε όχι μόνο σε άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και
του κόσμου ολόκληρου. Είναι μια μοναδική ποικιλία προικισμένη από τη φύση που
παράγει ελαιόλαδο λαμπερού πράσινου χρώματος με πλούσιο άρωμα, λεπτή γεύση
και χαμηλή οξύτητα. Το άριστο λοιπόν κλίμα της Μεσσηνίας, η μεγάλη ηλιοφάνεια
(πλέον των 3000 ωρών το χρόνο) ο μικρός κλήρος που επιτρέπει σε κάθε παραγωγό
να περιποιείται με αγάπη και φροντίδα κάθε ελαιόδεντρο και να μαζεύει τον
ελαιόκαρπο στο σωστό βαθμό ωρίμανσης είναι μερικοί από τους παράγοντες που
προσδίδουν την άριστη ποιότητα στην πρώτη ύλη. Στο ελαιοτριβείο που φαίνεται
στην εικόνα 2.5 παράγεται ελαιοόλαδο από την σύνθλιψη των ελαιοκάρπων.

Εικόνα 2.5. Παραλαβή του ελαιολάδου στη δεξαμενή ύστερα από τη
σύνθλιψη του ελαιοκάρπου

Ο ελαιώνας της Μεσσηνίας αποτελείται πάνω από 13,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και
έχει έκταση 662.000 στρέμματα. Η παραγωγή φτάνει ετησίως κατά μέσο όρο τους
50.000 τόνους ελαιόλαδο. Το 95% της παραγόμενης ποσότητας κατατάσσεται στην
καλύτερη κατηγορία: του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου καθώς διαθέτει οξύτητες
πολύ πιο κάτω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο (0,8% κ.β. σε ελαϊκό οξύ) ενώ και οι
άλλες παράμετροι του αριθμού των υπεροξειδίων και του συντελεστή απόσβεσης
(Κ232) κυμαίνονται κάτω των ανώτερων επιτρεπτών ορίων που ισχύουν από τον
επίσημο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, από τις αναλύσεις των
λιπαρών οξέων στο μεσσηνιακό ελαιόλαδο προκύπτει ότι το 70%-80% αυτών είναι
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μονοακόρεστα και το 10% πολυακόρεστα, σχέση αντίστοιχη με αυτή του μητρικού
γάλακτος. Η υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά (Βιταμίνη Ε, πολυφαινόλες
κ.τ.λ.) το καθιστά ιδιαίτερα υγιεινό και σταθερό έναντι της οξείδωσης. Το
πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από τον χρόνο συγκομιδής και τον τρόπο έκθλιψης του
ελαιοκάρπου (Ηάρ://νΐΛν^πιε85Ϊηϊα^ι·/ϊη(1εχ.ρ1ιρ?ραμε=ε1αΐο1αόο&8υό=711).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η προσέγγιση του θέματος πραγματοποιήθηκε με συγκριτικό τρόπο στις δύο μορφές
καλλιέργειας, συμβατική και ολοκληρωμένη. Διερευνάται ο τρόπος καλλιέργειας της
ολοκληρωμένης και συμβατικής γεωργίας στη περιοχή των Γαργαλιάνων, αλλά και οι
στάσεις των καλλιεργητών της ολοκληρωμένης απέναντι στις υποδεικνυόμενες
μεθόδους και πρακτικές, από τα πρωτόκολλα της ολοκληρωμένης καλλιέργειας.
Παράλληλα γίνεται συγκριτική μελέτη σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
εξεταζόμενων

γεωργικών

εκμεταλλεύσεων

και

των

προβλημάτων

που

αντιμετωπίζουν και διερευνώνται τα ατομικά χαρακτηριστικά των παραγωγών.

3.2 ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜ ΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλεχθηκαν για την έρευνα προήλθαν κυρίως από πρωτογενείς
αλλά και δευτερογενείς πηγές. Πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω της
τεχνικής ερωτηματολογίου που απευθύνονταν στους ιδιοκτήτες των εκμεταλλεύσεων.
Οι

ερωτήσεις

των

ερωτηματολογίων

αφορούσαν

οικονομικά

και

τεχνικά

χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσής τους. Ένα δεύτερο μέρος αφορούσε κοινωνικά
χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών και των οικογενειών τους αλλά και γενικές
ερωτήσεις στάσεων για την γεωργία και περιβάλλον. Δευτερογενείς πηγές ήταν τα
αρχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού Μεσσηνίας. Οι πληροφορίες
που

συλλέχθηκαν προήλθαν

από

τα

μητρώα καλλιεργητών

των

ομάδων

ολοκληρωμένης διαχείρισης Νέα εποχή και Ελαιόκαρπος αλλά και από τον Αγροτικό
Συνεταιρισμό Γαργαλιάνων. Τα οικονομικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τοπικά
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καταστήματα όπου γινόταν πώληση γεωργικών προϊόντων, από λογιστές των τοπικών
συνεταιρισμών και από τους ίδιους τους καλλιεργητές.

3.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Η δειγματοληψία έγινε με την μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, η οποία
ανταποκρίνεται στους σκοπούς της έρευνας. Κατά την απλή τυχαία δειγματοληψία ο
πληθυσμός θεωρείται ως μία ομάδα (στρώμα-κλάση), από την οποία ο αριθμός των
μελών του δείγματος λαμβάνεται κατά τρόπο τυχαίο με τη χρήση "πινάκων
τυχαίων αριθμών" ή με την τεχνική της κληρωτίδας στην οποία τα μέλη του
πληθυσμού -αριθμημένα- είναι καλώς αναμειγμένα, προκειμένου να εξασφαλίσουν
την ίση πιθανότητα επιλογής καθενός των μελών του δείγματος.
Η απλή τυχαία δειγματοληψία είναι κατάλληλη όταν ο πληθυσμός έχει
προηγουμένως καθοριστεί, είναι ομοιογενής ως προς ένα ή περισσότερα
χαρακτηριστικά

του

και

είναι

καταγραμμένος

σε

κάποιο

κατάλογο.

Η

πληροφόρηση που παρέχεται με την απλή τυχαία δειγματοληψία είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη όταν ο ερευνητής ενδιαφέρεται για χαρακτηριστικά του συνόλου του
πληθυσμού παρά για ιδιαιτερότητες ομάδων πληθυσμού.
Στην πράξη η απλή τυχαία δειγματοληψία εφαρμόζεται κυρίως για μικρούς
πληθυσμούς, γεωγραφικά εντοπισμένους σε γειτονικούς χώρους, που δεν είναι
εύκολο να χωριστούν σε κλάσεις-στρώματα με βάση τα χαρακτηριστικά που
ενδιαφέρουν τον ερευνητή (Σιάρδος, 1997).
Ο πληθυσμός του δείγματος αποτελείται από παραγωγούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης σε ομάδες

παραγωγών και σε

συμβατικούς καλλιεργητές οι οποίοι έχουν αγροτεμάχια τα οποία γειτνιάζουν με αυτά
της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
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3.4 ΤΥΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στην παρούσα έρευνα ο τύπος του ερωτηματολογίου που επιλέχθηκε
ερωτηματολόγιο

συνέντευξης.

Το

ερωτηματολόγιο

συνέντευξης

ήταν

είναι

το

ερωτηματολόγιο που φέρνει σε προσωπική επαφή των ερευνητή με τον ερωτηθέντα.
Οι ερωτήσεις υποβάλλονται προφορικά με αναγραφόμενες τις απαντήσεις επί
κλειστών ερωτήσεων. Η χρήση του ερωτηματολογίου συνέντευξης έχει σημαντικά
πλεονεκτήματα όπως:
■ Ο ερευνητής είναι σε θέση να προβεί σε διασαφήνιση των ερωτήσεων που ο
ερωτώμενος βρίσκει μη κατανοητές, πολύπλοκες και δυσερμήνευτες.
* Η παρουσία του συνεντευκτή περιορίζει σε σημαντικό βαθμό απαντήσεις της
μορφής "δεν ξέρω" ή "δεν απαντώ" και ο συνεντευκτής πέρα από το ρόλο απλά
του υπόχρεου να προβεί στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παίζει και το
ρόλο του παρατηρητή.
Βέβαια, αρκετά είναι τα μειονεκτήματα της τεχνικής αυτής:
■ Ο χρόνος της συνέντευξης για την απάντηση των ερωτήσεων και τη
συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου είναι σημαντικός.
■ Οι συνεντεύξεις είναι δαπανηρές σε χρόνο και χρήμα που αφορούν στο χρόνο
μετακίνησης, προσέγγισης του χώρου έρευνας και συνέντευξης των
ερωτώμενων (Σιάρδος, 1997).

3.5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το ερωτηματολόγιο είναι εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων και αποτελείται από
επιλεγμένες για το σκοπό αυτόν ομάδες ερωτήσεων. Κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου επιδίωξη είναι οι ερωτήσεις να αποδώσουν τα δεδομένα που ο
ερευνητής έχει ανάγκη (Σιάρδος, 1997).
Τα ερωτηματολόγια των καλλιεργητών της ολοκληρωμένης όπως και της
συμβατικής

περιείχαν

πενήντα

τέσσερις

ερωτήσεις.

Οι

ερωτήσεις

είχαν

ομαδοποιηθεί στις παρακάτω ενότητες:
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Α. Στοιχεία που αφορούν το αγροτεμάχιο
Β. Στοιχεία που αφορούν τις εισροές
Γ. Στοιχεία που αφορούν τις εκροές
Δ. Στοιχεία που αφορούν το καλλιεργητή

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που παρατίθενται στο παράρτημα έγινε κατά
την περίοδο του Ιουλίου με Οκτωβρίου του 2011, με τη μορφή προσωπικών
συνεντεύξεων με τον καλλιεργητή. Όταν συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια
καταχωρηθήκαν τα ερωτήματα κωδικοποιημένα στο πρόγραμμα Excel του
υπολογιστή και δημιουργήθηκαν γραφήματα που παρουσίαζαν τα αποτελέσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι συμβατικοί καλλιεργητές που συμμετέχουν στην έρευνα πραγματοποιούν λίπανση
σε ποσοστό 80% ενώ το 20% δεν πραγματοποιεί (Διάγραμμα 4.1). Όσον αφορά τους
καλλιεργητές της ολοκληρωμένης αυτοί πραγματοποιούν λίπανση σε ποσοστό 100%
(Διάγραμμα 4.2).

Διάγραμμα 4.1: Πραγματοποίηση λίπανσης από τους συμβατικούς καλλιεργητές
35
30

—

25
□ ΝΑΙ

20

□ ΟΧΙ

15
10
5

0
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διάγραμμα 4.2: Πραγματοποίηση λίπανσης από τους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης
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Όσον αφορά τη χρήση εδαφοβελτιωτικού το 90% των συμβατικών καλλιεργητών
χρησιμοποιεί λιπάσματα και το 10% κοπριά (Διάγραμμα 4.3). Από την άλλη μεριά οι
καλλιεργητές της ολοκληρωμένης χρησιμοποιούν λιπάσματα σε ποσοστό 100%
(Διάγραμμα 4.4).

Διάγραμμα 4.3: Πραγματοποίηση λίπανσης από τους καλλιεργητές της συμβατικής με
λιπάσματα και κοπριά.

□ Λιπάσματα
□ Κοπριά

Διάγραμμα 4.4: Πραγματοποίηση λίπανσης από τους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης με λιπάσματα και κοπριά
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Η εφαρμογή των λιπασμάτων στην συμβατική καλλιέργεια γίνεται σε ποσοστό 90%
με το χέρι και 10% διαφυλλικά (Διάγραμμα 4.5) ενώ στην ολοκληρωμένη
καλλιέργεια γίνεται σε ποσοστό 100% με το χέρι (Διάγραμμα 4.6).

Διάγραμμα 4.5 Εφαρμογή των λιπασμάτων στη συμβατική καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.6 Εφαρμογή των λιπασμάτων στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Ως προς το πώς καθορίζονται οι ποσότητες λίπανσης, η πλειοψηφία του δείγματος
στους συμβατικούς καλλιεργητές (80%) ανέφερε ότι γίνεται εμπειρικά ενώ το 10%
συμβουλεύεται τους γεωπόνους και το υπόλοιπο 10% τις αναλύσεις εδάφους ή
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φυλλοδιαγνωστικής (Διάγραμμα 4.7). Στους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης τα
πράγματα είναι διαφορετικά γιατί το 60% των καλλιεργητών καθορίζει τις ποσότητες
λίπανσης ύστερα από συμβουλές των γεωπόνων ενώ το υπόλοιπο 40% από τα
αποτελέσματα των αναλύσεων (Διάγραμμα 4.8).

Διάγραμμα 4.7: Καθορισμός ποσοτήτων λίπανσης στη συμβατική καλλιέργεια

□ Εμπειρικό
□ Από το γεωπόνο
□ Από αναλύσεις

Διάγραμμα 4.8: Καθορισμός ποσοτήτων λίπανσης στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Οι καλλιεργητές που επιλέγουν να κάνουν ανάλυση εδάφους σε τακτική βάση είναι
αυτοί της ολοκληρωμένης (Διάγραμμα 4.10) που τους συναντάμε σε ποσοστό 100%
ενώ οι καλλιεργητές της συμβατικής (Διάγραμμα 4.9) που επιλέγουν να κάνουν
ανάλυση εδάφους σε τακτική βάση περιορίζονται μόνο στο 20%.
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Διάγραμμα 4.9 Πραγματοποίηση ανάλυσης εδάφους σε τακτική βάση στη συμβατική
καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.10: Πραγματοποίηση ανάλυσης εδάφους σε τακτική βάση στην
ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Η καταπολέμηση των ζιζανίων στη συμβατική (Διάγραμμα 4.11) όπως και στην
ολοκληρωμένη καλλιέργεια (Διάγραμμα 4.12) γίνεται είτε με ζιζανιοκτόνα (50%) είτε
με φρεζάρισμα (50%).
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Καθόλου

Βόσκηση

□ Καθόλου
□ Βόσκηση
□ Κόψιμο (με χορτοκοπτικό)

Κόψιμο (με χορτοκοπτικό)

□ Φρεζάρισμα, καταστροφέας κ.τ.λ
□ Ζιζα νιοκτόνα

Φρεζάρισμα, καταστροφέας κ.τ.λ

Ζιζα νιοκτόνα
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Διάγραμμα 4.11 Τρόποι με τους οποίους γίνεται η ζιζανιοκτονία στη συμβατική
καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.12: Τρόποι με τους οποίους γίνεται η ζιζακτονία στην ολοκληρωμένη
καλλιέργεια

Όσον αφορά τη χρήση γεωργικών προειδοποιήσεων οι παραγωγοί που τις λαμβάνουν
υπόψη τους στο σύνολο τους είναι αυτοί της ολοκληρωμένης (100%) (Διάγραμμα
4.14) ενώ της συμβατικής σε ποσοστό 10% (Διάγραμμα 4.13).
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Διάγραμμα 4.13: Χρήση γεωργικών προειδοποιήσεων στη συμβατική καλλιέργεια

Για την προστασία της γεωργικής παραγωγής γίνεται χρήση φυτοφαρμάκων. Τα
φυτοφάρμακα

που

χρησιμοποιούνται

από

τους

συμβατικούς

καλλιεργητές

(Διάγραμμα 4.15) είναι εγκεκριμένα σε ποσοστό 63,3% ενώ αυτά των καλλιεργητών
της ολοκληρωμένης σε ποσοστό 100% (Διάγραμμα 4.16).
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Διάγραμμα 4.15: Χρήση εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων από τους συμβατικούς
καλλιεργητές

Διάγραμμα 4.16: Χρήση εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων από τους καλλιεργητές της
ολοκληρωμένης
Οι ετικέτες που αναγράφονται στις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων πρέπει να
ακολουθούνται με πολύ προσοχή. Στην ερώτηση που έγινε στους καλλιεργητές της
συμβατικής αν τις λαμβάνουν υπόψη τους, αυτοί απάντησαν ότι σε ποσοστό 53,3%
τις λαμβάνουν υπόψη τους και 46,7% ότι δεν τις λαμβάνουν υπόψη τους (Διάγραμμα
4.17). Από τη μεριά τους οι καλλιεργητές της ολοκληρωμένης απάντησαν σε ποσοστό
100% ότι τις λαμβάνουν υπόψη τους (Διάγραμμα 4.18).

41

Διάγραμμα 4.17: Λαμβάνονται υπόψη οι ετικέτες που αναγράφονται στις συσκευασίες
των φυτοφαρμάκων από τους παραγωγούς της συμβατικής καλλιέργειας;

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ

Διάγραμμα 4.18: Λαμβάνονται υπόψη οι ετικέτες που αναγράφονται στις συσκευασίες
των φυτοφαρμάκων από τους παραγωγούς της ολοκληρωμένης καλλιέργειας;

Μετά το πέρας των ψεκασμών με φυτοφάρμακα οι καλλιεργητές πρέπει να κρατούν
αρχείο εφαρμογής φυτοφαρμάκων. Σε σχετική ερώτηση οι παραγωγοί της
συμβατικής απάντησαν ότι διατηρούν αρχείο σε ποσοστό 6,7% ενώ το υπόλοιπο
93,3% δεν διατηρεί (Διάγραμμα 4.19). Στην αντίστοιχη ερώτηση στους παραγωγούς
της ολοκληρωμένης το 100% των παραγωγών είπε ότι διατηρεί αρχείο εφαρμογής
φυτοφαρμάκων (Διάγραμμα 4.20).
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□ ΝΑΙ
□ ΌΧΙ

Διάγραμμα 4.19: Διατηρείται αρχείο εφαρμογής φυτοφαρμάκων στη συμβατική
καλλιέργεια;

Διάγραμμα 4.20: Διατηρείτε αρχείο εφαρμογής φυτοφαρμάκων στην ολοκληρωμένη
καλλιέργεια;

Το πιο σημαντικό έντομο της ελιάς ο δάκος αντιμετωπίζεται από τους συμβατικούς
καλλιεργητές (Διάγραμμα 4.21) με τη χρήση εντομοκτόνων (100%). Το ίδιο ισχύει
και με τους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης που και αυτοί σε ποσοστό 100%
αντιμετωπίσουν το δάκο με εντομοκτόνα (Διάγραμμα 4.22).
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□ Με εντομοκτόνα
□ Με δακοπαγίδες

Διάγραμμα 4.21: Τρόποι αντιμετώπισης του δάκου στη συμβατική καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.22: Τρόποι αντιμετώπισης του δάκου στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια
Στην ερώτηση πως γίνεται η αντιμετώπιση της καρκίνωσης της ελιάς οι συμβατικοί
καλλιεργητές (Διάγραμμα 4.23) απάντησαν ότι κάποιοι χρησιμοποιούν χαλκούχα
σκευάσματα (80%) ενώ κάποιοι άλλοι δεν κάνουν καμία επέμβαση (20%). Στην
ολοκληρωμένη καλλιέργεια (Διάγραμμα 4.24) το σύνολο των παραγωγών (100%)
κάνει επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα.

44

Διάγραμμα 4.23: Τρόποι αντιμετώπισης της καρκίνωσης στη συμβατική καλλιέργεια

□ Χαλκούχα μυκητοκτόνα
□ Δεν κάνω καμία επέμβαση

Διάγραμμα 4.24: Τρόποι αντιμετώπισης της καρκίνωσης στην ολοκληρωμένη
καλλιέργεια

Μια άλλη σοβαρή μυκητολογική ασθένεια της ελιάς η κερκόσπορα αντιμετωπίζεται
στη συμβατική καλλιέργεια (Διάγραμμα 4.25) με χαλκούχα σκευάσματα σε ποσοστό
83,3% ενώ δεν κάνει καμία επέμβαση το υπόλοιπο 16,7%. Αντίθετα στην
ολοκληρωμένη καλλιέργεια (Διάγραμμα 4.26) όλοι οι παραγωγοί χρησιμοποιούν
χαλκούχα σκευάσματα (100%).
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Διάγραμμα 4.25: Τρόποι αντιμετώπισης της κερκόσπορας στη συμβατική καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.26: Τρόποι αντιμετώπισης της κερκόσπορας στην ολοκληρωμένη
καλλιέργεια

Τέλος όσον αφορά τις υπόλοιπες ασθένειες της ελιάς η καταπολέμηση τους από τους
συμβατικούς καλλιεργητές γίνεται σε ποσοστό 60% με χαλκούχα σκευάσματα ενώ σε
ποσοστό 40% δεν γίνεται καμία επέμβαση (Διάγραμμα 4.27). Από την άλλη μεριά οι
παραγωγοί της ολοκληρωμένης στο σύνολό τους (100%) κάνουν εφαρμογές με
χαλκούχα σκευάσματα (Διάγραμμα 4.28).
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Διάγραμμα 4.27: Τρόποι αντιμετώπισης των υπόλοιπων ασθενειών από τους
συμβατικούς καλλιεργητές

□ Χαλκούχα μυκητοκτόνα
□ Δενκανω καμία επέμβαση

Διάγραμμα 4.28: Τρόποι αντιμετώπισης των υπόλοιπων ασθενειών από τους
καλλιεργητές της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Το σύνολο των παραγωγών της συμβατικής (Διάγραμμα 4.29) αλλά και της
ολοκληρωμένης (100%) (Διάγραμμα 4.30) κλαδεύει τα ελαιόδεντρα δυο φορές το
χρόνο κατά την συγκομιδή και την Άνοιξη.
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2 φορές.Κατά τη συγκομιδή και την Άνοιξη
με το κλαδοκάθαρο

Δεν κλαδεύω καθόλου

Διάγραμμα 4.29: Αριθμός και εποχές κλαδέματος από τους καλλιεργητές της
συμβατικής.

□ Σειρά 1

με το κλαδοκάθαρο

Διάγραμμα 4.30: Αριθμός και εποχές κλαδέματος από τους καλλιεργητές της
ολοκληρωμένης.

Το είδος του κλαδέματος της συμβατικής (Διάγραμμα 4.31) αλλά και της
ολοκληρωμένης καλλιέργειας (Διάγραμμα 4.32) είναι το ίδιο και αντιστοιχεί σε
κλάδεμα συγκομιδής σε ποσοστό 90% και σε κλαδοκάθαρο σε ποσοστό 10%.
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Διάγραμμα 4.31: Το είδος κλαδέματος από τους καλλιεργητές της συμβατικής
καλλιέργειας

Κλαδοκάθαρο
□ Κλαδοκάθαρο
■ Συγκομιδής
Συγκομιδής

Διάγραμμα 4.32: Το είδος κλαδέματος από τους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης

Όσον αφορά το συνολικό κόστος για το κλάδεμα και τα υπολείμματα του είναι το ίδιο
για τους καλλιεργητές στην ολοκληρωμένη (Διάγραμμα 4.34) αλλά και στη
συμβατική (Διάγραμμα 4.33) και αντιστοιχεί 20€/στρ κλαδέματος σε ποσοστό 80%
και το υπόλοιπο 20% σε 20€/στρ κλαδέματος συγκομιδής.
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Διάγραμμα 4.33: Το συνολικό κόστος για το κλάδεμα και τα υπολείμματα του στη
συμβατική καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.34: Το συνολικό κόστος για το κλάδεμα και τα υπολείμματα του στην
ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Όπως και στους καλλιεργητές στην ολοκληρωμένη (Διάγραμμα 4.36) έτσι και στους
καλλιεργητές στη συμβατική (Διάγραμμα 4.35) η άρδευση γίνεται στο σύνολό της με
μικροκατεονισμό σε ποσοστό 100%.
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□ Μικροκατεονισμό
□ Κατάκλιση

Διάγραμμα 4.35: Εφαρμογή της άρδευσης στη συμβατική καλλιέργεια

□ Μικροκατεονισμό
□ Κατάκλιση

Διάγραμμα 4.36: Εφαρμογή της άρδευσης στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Η πλειοψηφία

των ποτισμάτων που

κάνουν οι συμβατικοί καλλιεργητές

πραγματοποιούνται από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο και είναι περίπου 10 με 12. Αυτά
αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,7% ενώ οι υπόλοιποι που δεν ποτίζουν αντιστοιχούν στο
13,3% (Διάγραμμα 4.37). Στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια το σύνολο των
παραγωγών (100%) πραγματοποιούν τα ποτίσματά τους από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο
και είναι περίπου 10 με 12 (Διάγραμμα 4.38).
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Διάγραμμα 4.37: Αριθμός και εποχή πραγματοποίησης των ποτισμάτων στη συμβατική
καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.38: Αριθμός και εποχή πραγματοποίησης των ποτισμάτων στην
ολοκληρωμένη καλλιέργεια
Ο τρόπος συλλογής ελαιόκαρπου από τους παραγωγούς της συμβατικής γίνεται με
ελαιόδυχτα σε ποσοστό 80% ενώ τα ελαιόπανα καταλαμβάνουν ποσοστό 20%
(Διάγραμμα 4.39). Στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια τα ελαιόδυχτα καταλαμβάνουν
ποσοστό 70% ενώ τα ελαιόπανα το υπόλοιπο 30% (Διάγραμμα 4.40).
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□ Ελαιόπανα
■ Ελαιόδυχτα

Ελαιόδυχτα

Ο

5

10

15

20

25

30

Διάγραμμα 4.39: Τρόπος συλλογής ελαιόκαρπου στη συμβατική καλλιέργεια

□ Ελαιόδυχτα
□ Ελαιόπανα

Διάγραμμα 4.40: Τρόπος συλλογής ελαιοκάρπου στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Το σύνολο των παραγωγών (100%) και στη συμβατική καλλιέργεια (Διάγραμμα 4.41)
αλλά και στην ολοκληρωμένη καλλιέργεια (Διάγραμμα 4.42) πραγματοποιεί την
ελαιοσυλλογή μεταξύ των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου και έχει κόστος 100€
/στρ.
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Διάγραμμα 4.41 Χρονική περίοδος κατά την οποία γίνεται η συλλογή του ελαιοκάρπου
στη συμβατική καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.42: Χρονική περίοδος κατά την οποία γίνεται η ελαιοσυλλογή στην
ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Το κόστος για την κατεργασία του ελαιοκάρπου αφορά το σύνολο (100%) των
καλλιεργητών της συμβατικής (Διάγραμμα 4.43) αλλά των καλλιεργητών της
ολοκληρωμένης (Διάγραμμα 4.44) και είναι 13% της τιμής του ελαιολάδου.
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Διάγραμμα 4.43: Το κόστος για την κατεργασία του ελαιοκάρπου στη συμβατική
καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.44 Το κόστος για την κατεργασία του ελαιοκάρπου στην ολοκληρωμένη
καλλιέργεια
Εξετάζοντας τις απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια για το αν οι γεωργικές
εκμεταλλεύσεις είναι ιδιόκτητες ή ενοικιασμένες θα διαπιστώσουμε ότι τόσο της
συμβατικής (Διάγραμμα 4.45) όσο και της ολοκληρωμένης καλλιέργειας της ελιάς οι
γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Διάγραμμα 4.46) είναι όλες ιδιόκτητες (100%).
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Διάγραμμα 4.45 Μορφή κτήσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά στη
συμβατική καλλιέργεια ελιάς

Διάγραμμα 4.46 Ποια η μορφή κτήσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην
ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Τα λοιπά πιθανά έξοδα και στους συμβατικούς (Διάγραμμα 4.47) αλλά και στους
καλλιεργητές της ολοκληρωμένης (Διάγραμμα 4.48) στο σύνολό τους (100%) είναι
100 €/στρ.
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□ Σειρά 1

100βιΐΓθ/στρ

Διάγραμμα 4.47: Λοιπά πιθανά έξοδα για τους συμβατικούς καλλιεργητές
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Διάγραμμα 4.48: Λοιπά πιθανά έξοδα για τους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης

4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ

Οι καλλιεργητές της συμβατικής στο ερώτημα ποια είναι η βασική αγορά για τα
προϊόντα σας απάντησαν σε ποσοστό 100% ότι η βασική αγορά είναι η Ελληνική
(Διάγραμμα 4.49). Όμοιες ήταν και οι απαντήσεις που έδωσαν οι καλλιεργητές της
ολοκληρωμένης στην ίδια ερώτηση ότι σε ποσοστό 100% η βασική αγορά είναι η
Ελληνική (Διάγραμμα 4.50).
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Διάγραμμα 4.49: Αγορές των προϊόντων για τους καλλιεργητές της συμβατικής
καλλιέργειας

Διάγραμμα 4.50 Αγορές των προϊόντων για τους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης
Στην ερώτηση πως πουλάτε το ελαιόλαδο χύμα ή τυποποιημένο οι παραγωγοί της
συμβατικής (Διάγραμμα 4.51) απάντησαν σε ποσοστό 100% ότι το πουλούν χύμα ενώ
οι παραγωγοί της ολοκληρωμένης απάντησαν ότι πουλά χύμα το 96,7% ενώ το άλλο
3,3% το πουλά τυποποιημένο (Διάγραμμα 4.52).
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□ Χύμα
□ Τυποποιημένο

Διάγραμμα 4.51 Η μορφή με την οποία πωλούν το ελαιόλαδό τους οι καλλιεργητές της
συμβατικής καλλιέργειας

Διάγραμμα 4.52: Η μορφή με την οποία πωλούν το ελαιόλαδό τους οι καλλιεργητές της
ολοκληρωμένης διαχείρισης
Όσον αφορά την ποιότητα του ελαιολάδου που παράγουν οι καλλιεργητές της
συμβατικής γεωργίας είναι σε ποσοστό 90% Extra παρθένο ενώ το υπόλοιπο 10% είναι
λοιπών ποιοτήτων (Διάγραμμα 4.53). Από την

άλλη μεριά οι καλλιεργητές της

ολοκληρωμένης σε σύνολο 100% η ποιότητα του ελαιολάδου που παράγουν είναι Extra
παρθένο(Διάγραμμα 4.54).
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Διάγραμμα 4.53: Ποιότητα

ελαιολάδου στην οποία πωλούν οι καλλιεργητές της

συμβατικής καλλιέργειας

Διάγραμμα 4.54: Ποιότητα ελαιολάδου στην οποία πωλούν οι καλλιεργητές της
ολοκληρωμένης διαχείρισης
Η τιμή που απολαμβάνουν οι παραγωγοί της συμβατικής ανά κιλό ελαιολάδου είναι
2,20€ σε ποσοστό 76,7% ενώ το υπόλοιπο 23,3% απολαμβάνει διαφορετικές
μικρότερες τιμές (Διάγραμμα 4.55). Οι παραγωγοί της ολοκληρωμένης λόγω του
μεγάλου όγκου τον οποίο διαπραγματεύεται η ομάδα τους και λόγω του ότι το προϊόν
τους είναι πιστοποιημένο απολαμβάνουν καλύτερες τιμές της τάξης των 2,50€ σε
ποσοστό 100% (Διάγραμμα 4.56).
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Διάγραμμα 4.55: Τιμή στην οποία πωλούν οι καλλιεργητές της συμβατικής
καλλιέργειας

Διάγραμμα 4.56: Τιμή πώλησης ανά κιλό από τους καλλιεργητές ολοκληρωμένης
διαχείρισης ελιάς
Η μορφή με την οποία πωλούνται τα προϊόντα της συμβατικής (Διάγραμμα 4.57)
αλλά και της ολοκληρωμένης καλλιέργειας (Διάγραμμα 4.58) είναι η ίδια και
αντιστοιχεί σε ελαιόλαδο σε ποσοστό 100%.
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□ Δεν πουλάω
■ Ελαιόλαδο

Διάγραμμα 4.57: Μορφή με την οποία πωλούν οι καλλιεργητές της συμβατικής
καλλιέργειας της ελιάς το ελαιόλαδο

□ Δεν πουλάω
□ Ελαιόλαδο

Διάγραμμα 4.58: Μορφή με την οποία πωλούν οι καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης ελιάς το ελαιόλαδο

Τόσο οι συμβατικοί (Διάγραμμα 4.59) όσο και οι καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
(Διάγραμμα 4.60) στο ερώτημα πόσα κιλά ελιές παράγετε για ελαιοποίηση
απάντησαν 601ί§Γ ελιές παράγουν 9

λάδι σε ποσοστό 100%.
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Διάγραμμα 4.59: Ποσότητα κιλών ελιάς που παράγονται για ελαιοποίηση από τους
καλλιεργητές της συμβατικής καλλιέργειας

Διάγραμμα 4.60: Ποσότητα κιλών ελιάς που παράγονται για ελαιοποίηση από τους
καλλιεργητές της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ελιάς

Το ελαιόλαδο που πωλούν οι καλλιεργητές της συμβατικής έχει περιεκτικότητα σε
ελαϊκό οξύ κάτω από 0,3% και είναι σε ποσοστό 56,7% ενώ αυτό που έχει
περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ πάνω από 0,3% είναι σε ποσοστό 43,3% (Διάγραμμα
4.61). Σε αντίθεση με τους καλλιεργητές της συμβατικής αυτοί της ολοκληρωμένης
το ελαιόλαδο που πωλούν έχει στο σύνολό του (100%) περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ
κάτω από 0,3% (Διάγραμμα 4.62).
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Διάγραμμα 4.61: Περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε ελαϊκό οξύ από τους
καλλιεργητές της συμβατικής καλλιέργειας

Διάγραμμα 4.62: Περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε ελαϊκό οξύ από τους
καλλιεργητές της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ελιάς

4.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Οι καλλιεργητές της συμβατικής της παρούσας έρευνας καλλιεργούν την Κορωνέϊκη
ποικιλία σε ποσοστό 90% ενώ το υπόλοιπο 10% καλλιεργεί τη ποικιλία Μαυρελιά
(Διάγραμμα 4.63). Οι καλλιεργητές της ολοκληρωμένης καλλιεργούν σε ποσοστό
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96,6%

τη ποικιλία Κορωνέϊκη ενώ το υπόλοιπο 3,4% τη ποικιλία Μαυρελιά

(Διάγραμμα 4.64).

Μ α υρελιά

□ Μ α υ ρ ελιά
□ Κ ορω νέϊκη

Κ ορω νέϊκη

Διάγραμμα 4.63: Ποικιλία ελαιοδέντρων που καλλιεργείται από τους καλλιεργητές
της συμβατικής καλλιέργειας

Διάγραμμα 4.64: Ποικιλία ελαιοδέντρων που καλλιεργείται από τους καλλιεργητές
της ολοκληρωμένης διαχείρισης

Σε ερώτηση που έγινε για το μέγεθος των ελαιοδέντρων οι παραγωγοί της
συμβατικής απάντησαν ότι τα δέντρα τους είναι μικρά σε ποσοστό 13,3%, μέτρια
70% και μεγάλα σε ποσοστό 16,7% (Διάγραμμα 4.65). Τα ελαιόδεντρα της
ολοκληρωμένης καλλιέργειας είναι μικρά σε ποσοστό 10%, μέτρια 80% και μεγάλα
σε ποσοστό 10% (Διάγραμμα 4.66).
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Μικρά

Μέτρια

Μεγάλα

Διάγραμμα 4.66: Μέγεθος δέντρων ολοκληρωμένης καλλιέργειας

Όλα τα αγροτεμάχια συμβατικά και ολοκληρωμένης καλλιέργειας έχουν επικοινωνία
με εξωτερικό δρόμο σε ποσοστό 100% (Διάγραμμα 4.67 και 4.68).
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Διάγραμμα 4.67: Ύπαρξη δρόμου εξωτερικά στους συμβατικούς καλλιεργητές

Διάγραμμα 4.68: Ύπαρξη δρόμου εξωτερικά στους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης της ελιάς

Στα αγροτεμάχια των συμβατικών καλλιεργειών που διεξήχθει η έρευνα στο 80%
υπάρχει δρόμος εσωτερικά ενώ το 20% δεν έχει δρόμο εσωτερικά (Διάγραμμα 4.69).
Στα αγροτεμάχια των καλλιεργειών της ολοκληρωμένης το 90% έχει δρόμο
εσωτερικά ενώ το 10% δεν έχει (Διάγραμμα 4.70).
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Διάγραμμα 4.69: Ύπαρξη δρόμου εσωτερικά στους συμβατικούς καλλιεργητές

Διάγραμμα 4.70: Ύπαρξη δρόμου εσωτερικά στους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης της ελιάς
Η κλίση των αγροτεμαχίων είναι 5-10% στο σύνολο (100%) των καλλιεργητών της
συμβατικής (Διάγραμμα 4.71) αλλά και της ολοκληρωμένης (Διάγραμμα 4.72) λόγω
του ότι όλα τα αγροτεμάχια είναι στο κάμπο των Γαργαλιάνων οπού υπάρχει η ίδια
κλίση.
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Διάγραμμα 4.71: Κλίση των αγροτεμαχίων στους συμβατικούς καλλιεργητές

Διάγραμμα 4.72: Κλίση των αγροτεμαχίων στους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης ελιάς
Στα αγροτεμάχια των συμβατικών καλλιεργειών που πραγματοποιήθηκε η έρευνα το
83,3% ήταν ποτιστικά ενώ το 16,7% ήταν ξερικά (Διάγραμμα 4.73). Στην
ολοκληρωμένη καλλιέργεια το 90% των αγροτεμαχίων είναι ποτιστικά και το 10%
ξερικά (Διάγραμμα 4.74).
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Διάγραμμα 4.73: Άρδευση αγροτεμαχίων στους συμβατικούς καλλιεργητές
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Διάγραμμα 4.74: Άρδευση αγροτεμαχίων στους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης της ελιάς

Όλα τα αγροτεμάχια της συμβατικής (Διάγραμμα 4.75) με όλα της ολοκληρωμένης
(Διάγραμμα 4.76) συνορεύουν (100%).

70

Διάγραμμα 4.75: Απόσταση που βρίσκονται τα αγροτεμάχια

των

συμβατικών

καλλιεργητών από αυτών της ολοκληρωμένης

□ Συνορεύει
□ Κοντά
□ Μακριά

Διάγραμμα 4.76: Απόσταση που βρίσκονται τα αγροτεμάχια των καλλιεργητών της
ολοκληρωμένης διαχείρισης από των συμβατικών καλλιεργητών

Στο ερώτημα πόση από τη γεωργική εκμετάλλευσή σας είναι ιδιοκτήτη ή νοικιασμένη
οι καλλιεργητές της συμβατικής (Διάγραμμα 4.77) όπως και της ολοκληρωμένης
(Διάγραμμα 4.78) απάντησαν ότι το 100% της εκμετάλλευσης τους είναι ιδιόκτητη.
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Διάγραμμα 4.77: Ιδιοκτησία συμβατικών αγροτεμαχίων
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Διάγραμμα 4.78: Ιδιοκτησία αγροτεμαχίων της ολοκληρωμένης διαχείρισης

Στους συμβατικούς καλλιεργητές το 36,7% ασχολείται και με άλλες καλλιέργειες ενώ
το υπόλοιπο 63,3% δεν ασχολείται (Διάγραμμα 4.79). Στους καλλιεργητές της
ολοκληρωμένης το 30% ασχολείται και με άλλες καλλιέργειες ενώ το υπόλοιπο 70%
δεν ασχολείται (Διάγραμμα 4.80).
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Διάγραμμα 4.79: Ασχολία των παραγωγών της συμβατικής και με άλλες καλλιέργειες

Διάγραμμα 4.80: Ασχολία των παραγωγών της ολοκληρωμένης και με άλλες
καλλιέργειες

Η μορφή με την οποία πωλούνται τα προϊόντα στη συμβατική (Διάγραμμα 4.81) αλλά
και στην ολοκληρωμένη είναι ελαιόλαδο σε ποσοστό 100% (Διάγραμμα 4.82).
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□ Ελαιόλαδο
■ Δενττουλάω

Διάγραμμα 4.81: Η μορφή με την οποία πωλούν τα προϊόντα τους οι καλλιεργητές
της συμβατικής καλλιέργειας

Διάγραμμα 4.82 Η μορφή με την οποία πωλούν τα προϊόντα τους οι καλλιεργητές της
ολοκληρωμένης διαχείρισης

4.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

Το 66,7% των συμβατικών καλλιεργητών έχει πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 23,3%
έχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 10% τριτοβάθμια εκπαίδευση (Διάγραμμα
4.83).
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Διάγραμμα 4.83: Εκπαίδευση συμβατικών καλλιεργητών

Το 80% των καλλιεργητών της ολοκληρωμένης έχει πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το
10% δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το υπόλοιπο 10% τριτοβάθμια εκπαίδευση
(Διάγραμμα 4.84).

Η κύρια απασχόληση των συμβατικών καλλιεργητών είναι κατά 70% αγρότες, 20%
δημόσιοι υπάλληλοι και 10% ελεύθεροι επαγγελματίες (Διάγραμμα 4.85).
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Διάγραμμα 4.85: Κύρια απασχόληση συμβατικών καλλιεργητών

Η κύρια απασχόληση των καλλιεργητών της ολοκληρωμένης είναι κατά 90%
αγρότες, 6,7% δημόσιοι υπάλληλοι και 3,3% ελεύθεροι επαγγελματίες (Διάγραμμα
5.86).

Οι συμβατικοί καλλιεργητές στο ερώτημα αν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη διάθεση
των προϊόντων τους απαντάνε σε ποσοστό 13,3% θετικά, 26,7% μερικές φορές και
60% αρνητικά (Διάγραμμα 4.87). Οι καλλιεργητές της ολοκληρωμένης στο ερώτημα
αν αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη διάθεση των προϊόντων τους απαντάνε σε ποσοστό
20% μερικές φορές και 80% αρνητικά (Διάγραμμα 4.88).

76

Διάγραμμα 4.88: Υπάρχει πρόβλημα στη διάθεση των προϊόντων της ολοκληρωμένης
διαχείρισης

Όσον αφορά τη συνεργασία των συμβατικών καλλιεργητών με γεωπόνους το 76,7%
απάντησε θετικά ενώ το 23,3% αρνητικά (Διάγραμμα 4.89). Από την άλλη μεριά το
σύνολο (100%) των παραγωγών της ολοκληρωμένης απάντησε ότι συνεργάζεται με
γεωπόνο (Διάγραμμα 4.90).
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Διάγραμμα 4.89: Συνεργασία των συμβατικών καλλιεργητών με γεωπόνο

Διάγραμμα 4.90: Συνεργασία των καλλιεργητών της ολοκληρωμένης διαχείρισης με
γεωπόνο

Οι συμβατικοί καλλιεργητές ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην καλλιέργεια τους
από τους συνεταιρισμούς σε ποσοστό 40%, από τους ιδιώτες γεωπόνους 16,7%, από
άλλους καλλιεργητές 33,3% και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 10% (Διάγραμμα
4.91). Οι καλλιεργητές της ολοκληρωμένης ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην
καλλιέργεια τους από τους συνεταιρισμούς σε ποσοστό 50%, από τους ιδιώτες
γεωπόνους 30%, από άλλους καλλιεργητές 10% και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
10% (Διάγραμμα 4.92).
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Διάγραμμα 4.91 : Τρόπος ενημέρωσης συμβατικών καλλιεργητών ελιάς
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Διάγραμμα 4.92: Τρόπος ενημέρωσης των καλλιεργητών της ολοκληρωμένης
διαχείρισης ελιάς

Από τους συμβατικούς καλλιεργητές το 40% είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη
συμβατική καλλιέργεια. Πολύ ευχαριστημένοι ήταν το 10%, αρκετά ευχαριστημένοι το
13,3%, λίγο ευχαριστημένοι το 23,4% και καθόλου ευχαριστημένοι το 13,3%
(Διάγραμμα 4.93). Οι καλλιεργητές της ολοκληρωμένης σε ποσοστό 100% είναι πάρα
πολύ ευχαριστημένοι από την ολοκληρωμένη καλλιέργεια (Διάγραμμα 4.94).
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□ Πάρα πολύ
□ Πολύ
□ Αρκετό
□ Λίγο
□ Καθόλου

Διάγραμμα 4.93: Βαθμός ικανοποίησης από τη συμβατική καλλιέργεια

Διάγραμμα 4.94: Βαθμός ικανοποίησης από την ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Οι καλλιεργητές της συμβατικής σε ποσοστό 60% δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει
πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με την καλλιέργειά τους ενώ το
υπόλοιπο 40% ότι δεν έχει (Διάγραμμα 4.95).
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□ ΝΑΙ
□ ΌΧΙ

Διάγραμμα 4.95: Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης
σχετικά με την καλλιέργειά από τους καλλιεργητές της συμβατικής

Σε αντίθεση με τους καλλιεργητές της συμβατικής οι καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
σε ποσοστό 100% έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης
σχετικά με την καλλιέργειά τους (Διάγραμμα 4.96).

Διάγραμμα 4.96: Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης
σχετικά με την καλλιέργειά τους από τους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης

Οι συμβατικοί καλλιεργητές που συμμετέχουν στην έρευνα ήταν 80% άνδρες και το
20% γυναίκες (Διάγραμμα 4.97). Από τους καλλιεργητές της ολοκληρωμένης
διαχείρισης αντίστοιχα ήταν 83,3% άντρες και 16,7% γυναίκες (Διάγραμμα 4.98).
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Διάγραμμα 4.97 Αναλογία των ανδρών και των γυναικών στη συμβατική καλλιέργεια.

Διάγραμμα 4.98 Αναλογία ανδρών και γυναικών στη ολοκληρωμένη καλλιέργεια

Το 10% των καλλιεργητών της συμβατικής είναι 20 με 30 ετών, το 40% είναι 30 με
40 ετών, το 30% 40 με 50 ετών, το 10% 50 με 60 ετών και το 10% 60 με 70 ετών
(Διάγραμμα 4.99).
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Διάγραμμα 4.99 Κατανομή των ηλικιών των συμβατικών καλλιεργητών

Το 10% των καλλιεργητών της ολοκληρωμένης είναι 20 με 30 ετών, το 26,7% είναι
30 με 40 ετών, το 20% 40 με 50 ετών, το 26,7% 50 με 60 ετών, το 13,3% 60 με 70

□
Ο

ετών και το 3,3% 70 με 80 ετών (Διάγραμμα 4.100).

□ 60 με 70
■ 50 με 60
■ 40 με 50
Ο ο
ΟΟ ΓΜ
□ □

Διάγραμμα

4.100

Κατανομή

των

ηλικιών

των

καλλιεργητών

της

ολοκληρωμένης διαχείρισης ελιάς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΛ ΤΑ
Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, που προέκυψαν μετά από την
επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, έγιναν οι παρακάτω διαπιστώσεις.

Δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά καλλιεργητών

Από τα αποτελέσματα της μελέτης δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει διαφορά στο
μορφωτικό επίπεδο, στην ηλικία και στο φύλο όπως επίσης και στη κύρια
απασχόληση των καλλιεργητών, στην διάθεση των προϊόντων και στον τρόπο
ενημέρωσης για τις εξελίξεις στη γεωργία. Σημαντικές στατιστικώς διαφορές θα
βρούμε στη συνεργασία των καλλιεργητών με το γεωπόνο. Το σύνολο των
καλλιεργητών της ολοκληρωμένης έχει στενή συνεργασία με το σύμβουλο γεωπόνο ο
οποίος συνεχώς τους καθοδηγεί ενώ από την άλλη μεριά η πλειοψηφία των
συμβατικών καλλιεργητών δεν συνεργάζεται καθόλου με γεωπόνους. Τα παραπάνω
αποδεικνύουν ότι χωρίς τη καθοδήγηση του σύμβουλου γεωπόνου γίνονται άσκοποι
ψεκασμοί αλλά και λιπάνσεις με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα προϊόντα από τα
αγροχημικά αλλά και να αυξάνεται το κόστος καλλιέργειας.
Στο ερώτημα πόσο ευχαριστημένος/η είστε από την συμβατική καλλιέργεια το 40%
των συμβατικών ελαιοκαλλιεργητών απάντησε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι
από τη συμβατική καλλιέργεια, το 10% πολύ ευχαριστημένοι, το 13,3% αρκετά
ευχαριστημένοι, το 23,4% λίγο ευχαριστημένοι και το 13,3% καθόλου ευχαριστημένοι.
Αντίθετα το 100% των καλλιεργητών της ολοκληρωμένης είναι πάρα πολύ
ευχαριστημένοι από την ολοκληρωμένη καλλιέργεια. Ο σοβαρότερος λόγος της
δυσαρέσκειας αυτής προς τη συμβατική καλλιέργεια είναι λόγω των χαμηλών τιμών
στο ελαιόλαδο αλλά και στην μεγάλη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων.
Σημαντικές στατιστικώς διαφορές υπάρχουν όσον αφορά την επαγγελματική
εκπαίδευση των καλλιεργητών σχετικά με την καλλιέργειά τους. Οι καλλιεργητές της
ολοκληρωμένης

σε

ποσοστό

100%

έχουν

παρακολουθήσει

πρόγραμμα
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επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με την καλλιέργειά τους ενώ από τους
συμβατικούς καλλιεργητές

μόλις το 60%.

Τα πρόγραμμα

επαγγελματικής

εκπαίδευσης έχουν σκοπό να ενημερώσουν τον καλλιεργητή για τις εξελίξεις στον
αγροτικό τομέα, αυξάνοντας τη συμμετοχή του στα αγροτικά δρώμενα και του
προσφέρουν απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να έχει εμπεριστατωμένη
ενημέρωση και εκπαίδευση (Πέτσικου, 2005).

Χαρακτηριστικά που αφορούν το αγροτεμάχιο
Από την έρευνα διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές στατιστικώς διαφορές
στη ποικιλία του δέντρου που καλλιεργείται, στο μέγεθος των δέντρων, στην ύπαρξη
δρόμου εσωτερικά και εξωτερικά και στη κλίση του αγροτεμαχίου. Η πλειοψηφία
των καλλιεργητών στην ολοκληρωμένη αλλά και στη συμβατική καλλιεργεί
Κορωνέϊκη ποικιλία με δέντρα μέτριου μεγέθους. Το σύνολο των αγροτεμαχίων έχει
δρόμο και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Οι κλίσεις σε όλα τα αγροτεμάχια
κυμαίνεται από

5-10% γιατί όπως γνωρίζουμε όλα τα αγροτεμάχια της

ολοκληρωμένης συνορεύουν με της συμβατικής και βρίσκονται στις πεδινές περιοχές
των Γαργαλιάνων.
Επίσης δεν υπάρχουν σημαντικές στατιστικώς διαφορές στο αν τα ελαιοκτήματα
είναι ιδιόκτητα αφού στο σύνολό τους είναι και στο αν τα αγροτεμάχια είναι
αρδευόμενα γιατί τα περισσότερα είναι αρδευόμενα. Οι καλλιεργητές στη πλειοψηφία
τους πουλάνε τα προϊόντα τους σαν ελαιόλαδο και στη μειοψηφία τους ασχολούνται
και με άλλες καλλιέργειες.

Χαρακτηριστικά που αφορούν τις εισροές

Όλοι οι παραγωγοί της ολοκληρωμένης προσθέτουν λίπασμα στα ελαιόδεντρά τους
σε αντίθεση με τους παραγωγούς της συμβατικής που ένα μεγάλο ποσοστό δεν
προσθέτει. Τα λιπάσματα προτιμιόνται από την κοπριά και η εφαρμογή τους γίνεται
με το χέρι και στις δυο μορφές καλλιέργειας.
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Σημαντικές στατιστικώς διαφορές θα συναντήσουμε στον τρόπο με τον οποίο
καθορίζονται οι ποσότητες των λιπασμάτων. Στο σύνολό τους οι παραγωγοί της
ολοκληρωμένης καθορίζουν τις ποσότητες λιπασμάτων που θα χορηγήσουν από
αναλύσεις ή από συμβουλές του γεωπόνου ενώ οι παραγωγοί της συμβατικής θα
καθορίσουν

τις

ποσότητες

τους

εμπειρικά.

Επίσης

οι

παραγωγοί

της

ολοκληρωμένης σε αντίθεση με αυτούς της συμβατικής κάνουν τακτικά
εδαφολογικές

αναλύσεις

αλλά

και

χρήση

γεωργικών

προειδοποιήσεων.

Προσθέτοντας λοιπόν εμπειρικά οι παραγωγοί της συμβατικής τα λιπάσματα τους,
χωρίς την καθοδήγηση ειδικών, κάνουν άσκοπες λιπάνσεις αυξάνοντας το κόστος
καλλιέργειας αλλά και ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Η καταστροφή των ζιζανίων γίνεται κυρίως με ζιζανιοκτόνα και με φρεζάρισμα και
στις δυο μορφές καλλιέργειας. Ένα σημαντικό ποσοστό συμβατικών καλλιεργητών
σε αντίθεση με αυτών της ολοκληρωμένης δεν χρησιμοποιεί εγκεκριμένα
φυτοφάρμακα,

ούτε

λαμβάνει

υπόψη

του

τις

ετικέτες

εφαρμογής

των

φυτοφαρμάκων αλλά και ούτε διατηρεί κάποιο αρχείο εφαρμογής φυτοφαρμάκων.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται άσκοπες, άκαιρες ή υπερβολικές και συχνά
επιβλαβείς επεμβάσεις, που επιβαρύνουν το συνολικό κόστος φυτοπροστασίας και
υποσκάπτουν την ίδια την προστασία της καλλιέργειας μακροπρόθεσμα, καθώς και
το οικοσύστημα. Η καταπολέμηση των ασθενειών της ελιάς (κερκόσπορα,
καρκίνωση κ.τ.λ.) στην ολοκληρωμένη γίνεται στο σύνολό της με χαλκούχα
μυκητοκτόνα ενώ στη συμβατική ένα σημαντικό ποσοστό δεν κάνει καμία
επέμβαση.
Όσον αφορά τις καλλιεργητικές εργασίες κλάδεμα, συλλογή ελαιοκάρπου και
πότισμα δεν θα βρούμε σημαντικές στατιστικώς διαφορές στις δυο καλλιέργειες.

Χαρακτηριστικά που αφορούν τις εκροές
Η μορφή με την οποία πωλούνται τα προϊόντα και στην ολοκληρωμένη αλλά και
στη συμβατική καλλιέργεια είναι επί το πλείστον ελαιόλαδο και πωλείται χύμα στην
ελληνική αγορά. Οι διαφορές εντοπίζονται στη ποιότητα αλλά και στη τιμή του
ελαιολάδου.

Στην ολοκληρωμένη

καλλιέργεια το ελαιόλαδο

απολαμβάνει

υψηλότερες τιμές σε σχέση με το συμβατικό ελαιόλαδο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη
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ποιότητα του ελαιολάδου της ολοκληρωμένης που έχει περιεκτικότητα σε ελαϊκό
οξύ κάτω από 0,3% σε αντίθεση με αυτό της συμβατικής καλλιέργειας που έχει
πάνω από 0,3% περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.

87

Γενικά συμπεράσματα
Η έντονη αμφισβήτηση ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των γεωργικών
προϊόντων υποδεικνύει την έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο σύγχρονο
αγροδιατροφικό σύστημα. Παράλληλα εμφανίζονται οι απαιτήσεις για ασφαλή και
ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα παράγονται με διαδικασίες που σέβονται το
περιβάλλον (Λούμου, 2005).
Οι συμβατικοί καλλιεργητές στη πλειοψηφία τους δεν είναι ικανοποιημένοι με την
καλλιέργειά τους. Η συμβατική καλλιέργεια ελιάς στη περιοχή των Γαργαλιάνων
μπορεί εύκολα να μεταπηδήσει σε άλλες μορφές καλλιέργειας όπως η ολοκληρωμένη
που επιδιώκει την αποτελεσματική προστασία και ικανοποίηση των αναγκών της
φυτείας καλλιέργειας, με μείωση του κόστους παραγωγής και πρόταξη της χρήσης
των περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο μεθόδων.
Η ολοκληρωμένη καλλιέργεια αποτελεί μια ελπιδοφόρα μορφή άσκησης της
γεωργίας και φαίνεται σαν μια εναλλακτική λύση. Σημαντικό είναι να γίνει
κατανοητό το πνεύμα της ολοκληρωμένης γεωργίας, ώστε να προκύψει μια αλλαγή
νοοτροπίας, λιγότερη προσκόλληση στην αναμονή κέρδους και να προσδίδει από την
άλλη νόημα και κύρος στην αγροτική απασχόληση και ότι έχει σχέση με αυτήν. Με
δεδομένο ότι η ολοκληρωμένη γεωργία αποτελεί ένα νέο είδος καλλιεργητικής
τεχνικής είναι φυσικό να παρουσιάζονται δυσκολίες μέχρι οι παραγωγοί να
ξεπεράσουν την όποια δυσπιστία τους και στη συνέχεια να δοκιμάσουν, να
«κατακτήσουν» και να αξιοποιήσουν σωστά αυτό το είδος καλλιέργειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΕΑΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
1. Τοποθεσία αγροτεμαχίου:

2. Έκταση σε στρέμματα:

3. Αριθμός δέντρων:

4.

Ποικιλία δέντρων: Κορωνέϊκη

5. Μέγεθος δέντρων: Μικρά

Μαυρελιά
Μεγάλα

Μέτρια

6. Ύπαρξη εξωτερικά δρόμου: Ναι

Όχι

7. Ύπαρξη εσωτερικά δρόμου: Ναι

Όχι

8. Κλίση του αγροτεμαχίου: 5-10%

10- 20%

9. Είναι ποτιστικό το αγροτεμάχιο; Ναι

> 20%

Όχι

10. Σε τι απόσταση (σε μέτρα) βρίσκεται η καλλιέργεια σας από τις συμβατικές
καλλιέργειες; Συνορεύει

Κοντά

Μακριά

11. Από τη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης σας πόση είναι (σε στρέμματα):
Ιδιόκτητη

Νοικιασμένη

12. Ασχολείστε και με άλλες καλλιέργειες εκτός από την ελιά; Ναι
13. Με ποια μορφή πουλάτε τα προϊόντα σας; Ελαιόλαδο--------

Όχι

Δεν πουλάω
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
14. Γίνεται λίπανση; Ναι

Όχι

15. Αν γίνεται, ποιο από τα παρακάτω χρησιμοποιείτε ως εδαφοβελτιωτικό; (να
σημειωθούν η συχνότητα, η ποσότητα, το κόστος ανά κιλό και οι εργατοώρες
που είναι απαραίτητες)
•

Λιπάσματα

•

Κοπριά

16. Με ποιο τρόπο εφαρμόζετε τα λιπάσματα; Με το χέρι
Με λιπασματοδιανομέα

Διαφυλλικά

Υδατοδιαλυτά

17. Οι ποσότητες λίπανσης που εφαρμόζονται με ποιο τρόπο καθορίζονται:
Εμπειρικά

Από το γεωπόνο

Από αναλύσεις

18. Πραγματοποιείτε ανάλυση εδάφους σε τακτική βάση; Ναι

Όχι

19. Πως γίνεται η καταστροφή των ζιζανίων; Ποιο είναι το κόστος;
•

Ζιζανιοκτόνα:..........................................................................

•

Φρεζάρισμα, καταστροφέας
κ.τ.λ.:...................................

•

Κόψιμο (με χορτοκοπτικό)
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Βόσκηση:

•

Καθόλου:

20. Κάνετε χρήση γεωργικών προειδοποιήσεων; Ναι

Όχι

21. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα φυτοφάρμακα; Ναι

Όχι

22. Λαμβάνετε υπόψη τις ετικέτες εφαρμογής των φυτοφαρμάκων; Να
23. Διατηρείτε κάποιο αρχείο εφαρμογής φυτοφαρμάκων; Ναι

Όχι

Όχι

24. Πως γίνεται η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και ποιο το κόστος;
•

Με
εντομοκτόνα:......................................................................................

•

Με δακοπαγίδες
ο Τύπος
παγίδων:..........................

ο Πυκνότητα (Παγίδες ανά
δέντρο):...........................
ο Συχνότητα αλλαγής
παγίδων:..........................
ο Κόστος:...........................

25. Πως γίνεται η καταπολέμηση της καρκίνωσης της ελιάς;

26. Πως γίνεται η καταπολέμηση της κερκόσπορας της
ελιάς;.............................................
27. Πως καταπολεμάτε τις ασθένειες της
ελιάς;..................................................

28. Κάθε πότε γίνεται κλάδεμα στα ελαιόδεντρα και ποια
περίοδο;.....................................

29. Τι είδους κλάδεμα πραγματοποιείτε; Συγκομιδής

| Κλαδοκάθαρο |

30. Ποιο είναι το συνολικό κόστος για το κλάδεμα και τα υπολείμματα
του;.

31. Αν είναι αρδευόμενο με ποιόν τρόπο γίνεται η άρδευση;
Μικροκατεονισμό

Κατάκλιση

32. Πόσα ποτίσματα πραγματοποιούνται το χρόνο και πότε γίνονται
αυτα;.

33. Με ποιο τρόπο γίνεται η συλλογή ελαιοκάρπου;
Ελαιόδυχτα

Ελαιόπανα

34. Ποια είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία γίνεται η ελαιοσυλλογή και πιο
είναι το
κοστος;.
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35. Ποιο είναι το κόστος για την κατεργασία του
ελαιοκάρπου;

36. Αν η εκμετάλλευση σας είναι νοικιασμένη, ποιο είναι το
ενοίκιο;.............................................................................

37. Λοιπά πιθανά
έξοδα:...........
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ

38. Με ποια μορφή πουλάτε τα προϊόντα σας;
Ελαιόλαδο

Δεν πουλάω

39. Το προϊόν σας είναι εξαγώγιμο; Ναι

Όχι

40. Ποια είναι η βασική αγορά για τα προϊόντα σας;
41. Πως πουλάτε το ελαιόλαδο χύμα η τυποποιημένο;
•

Πόσα κιλά
πουλήθηκαν:................................................... .

•

Ποια
ποιότητα:.

•

Τιμή/κιλό:

42. Αν πουλάτε ελαιόλαδο:
•

Πόσα κιλά ελιές παράγετε για
ελαιοποίηση:..........................

•

Ποιας
οξύτητας:................................

•

Τιμή/κιλό:

43. Άλλα πιθανά
έσοδα:.........
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Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ
44. Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά):

45. Φύλο: Άνδρας)

[

Γυναίκα

46. Έτος γέννησης:...................................
47. Αριθμός μελών οικογένειας:...............
48. Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια
Τριτοβάθμια [

[
Δημ. Υπαλ

49. Κύρια απασχόληση: Αγρότης
Ελ. Επαγγ |

Δευτεροβάθμια

Ιδ. Υπαλ

1

50. Αντιμετωπίζετε προβλήματα στη διάθεση των προϊόντων;
Ναι [

Μερικές φορές

Όχι

51. Συνεργάζεστε με Γεωπόνο; Ναι

Όχι

52. Με ποιο τρόπο ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στη γεωργία:
Από την Δ/νση Γεωργίας I

I Από τον συνεταιρισμό 1-------I Από ιδιώτες

γεωπόνους
Από άλλους καλλιεργητές

Από τα ΜΜΕ

Άλλος τρόπος

53. Πόσο ευχάριστημένος/η είστε από την ολοκληρωμένη καλλιέργεια;
Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

54. Έχετε παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με
την καλλιέργειά σας; Ναι

Όχι
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