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Ζ εξγαζία απηή κνπ αλαηέζεθε από θ. Μνπξνύηνγιν Υξήζην, ηνλ νπνίν 

επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ ζπλεξγαζία, ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη θπξίσο γηα ηελ 

επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζώ κε ην ζπγθεθξηκέλν δηαρξνληθό ζέκα.  

Οη επραξηζηίεο απεπζύλνληαη επίζεο πξνο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο γηα 

ηηο γλώζεηο πνπ καο πξόζθεξαλ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ.  

Σέινο επραξηζηώ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 
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Περύληψη  
ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ζπνπδαζηή Φξάγθνπ Γεώξγηνπ γηα ηε 

ιήςε πηπρίνπ από ην ηκήκα Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ (πξώελ ΒΗΟΘΔΚΑ), εθπνλήζεθε 

ε παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν “Γηεξεύλεζε πξαθηηθώλ ζηε θαιιηέξγεηα θαη 

κεηαπνίεζε ηεο Διηάο Καιακώλ ζε πεξηνρέο ηνπ Ν. Μεζζελίαο”. Ζ παξνύζα 

πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη από δύν κέξε: ην πξώην κέξνο γίλεηαη κηα αλαθνξά 

ζηελ ειηά Καιακώλ, ζηα ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην 

ζπγθεθξηκέλν δέληξν, γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ βνηαληθώλ ζηνηρείσλ ηεο, ησλ 

θαιιηεξγεηηθώλ αλαγθώλ ηεο, ησλ ερζξώλ θαη αζζελεηώλ ηεο, ηνπο ηξόπνπο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπο. ην δεύηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν ζπνπδαζηήο βαζηδόκελνο ζε εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν 

ζπκπιεξώζεθε κε ηε κνξθή ζπλέληεπμεο ζε πιήζνο 30 παξαγσγώλ. Οη ζηόρνη ηεο 

ήηαλ ε θαηαγξαθή  ηνπ πξνθίι ησλ θαιιηεξγεηώλ, ε ηερληθή ηεο θαιιηέξγεηαο, ε 

δηαινγή – ηππνπνίεζε ησλ θαξπώλ ηεο θαη ηέινο ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα. Από ηελ επεμεξγαζία 

ησλ απνηειεζκάησλ, δηαπηζηώλεηαη κεηαμύ άιισλ: 

 Σν 70% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο 

 Οη πεξηζζόηεξνη έρνπλ νινθιεξώζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (56%), ρσξίο 

πξνεγνύκελε εθπαίδεπζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα 

 Αλαθνξηθά κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαηά θαλόλα ζπκθσλνύλ κε ηε 

βηβιηνγξαθία. Παξ‟ όια απηά, αλαθνξηθά κε ηε λίπανζη, δελ θάλνπλ αλαιύζεηο 

εδάθνπο (~73%) / θύιισλ (90%), ζπλεπώο ε εθαξκνγή ηεο ιίπαλζεο δελ κπνξεί 

λα θαιύπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, γεγνλόο πνπ πξέπεη λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ 

απαίηεζε γηα αύμεζε 0,5 € / θηιό πξντόληνο, από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ παξαγσγώλ (!) 

 Φαίλεηαη πσο νη εθαξκνδόκελεο πνζόηεηεο ζε λεξό άξδεπζεο είλαη κηθξόηεξεο 

από απηέο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί από ηελ ΚΤΑ Φ.16/6631/1989 (ΦΔΚ 428Β/2-6-

1989) (Προζδιοριζμός καηώηαηφν και ανώηαηφν ορίφν ηφν αναγκαίφν 

ποζοηήηφν για ηην ορθολογική τρήζη νερού ζηην άρδεσζη).  

 Αλαθνξηθά κε ηελ παξαγόκελε θαηεγνξία θαξπνύ ζε πνζνζηό 50% νη παξαγσγνί 

παξάγνπλ κεγέζε ηεο ηάμεο ησλ 200 ειηώλ αλά θηιό, δειαδή θαηεγνξίαο Extra 

Large  θαη Jumbo. 



 v 

 Γελ ππήξμε πξνζπκία από πιεπξάο ησλ παξαγσγώλ λα δώζνπλ πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ην θόζηνο παξαγσγήο, αιιά από ηελ άιιε, νη παξαγσγνί θαηά 

πιεηνςεθία δειώλνπλ πσο ζα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε 2 €/ θηιό (ελώ ε ηηκή 

δηάζεζήο ηεο απηή ηε ζηηγκή είλαη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηα 1,5€) 
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Ειςαγωγό  
Σν ειαηόδεληξν ππάξρεη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ρηιηάδεο ρξόληα θαη ην καξπξνύλ 

επξήκαηα αλαζθαθώλ ηόζν ζηηο Μπθήλεο όζν θαη ζηελ Κλσζό. Ζ θαιιηέξγεηά ηεο 

έρεη αλαπηπρζεί βάζε εκπεηξίαο πνιιώλ εηώλ θαη εμειιίζεηαη ζπκθσλα κε ηηο 

ηειεπηαίεο ζύγρξνλεο ηερληθέο, έρεη απνηειέζεη γηα πνιιά ρξόληα σο ε θύξηα πεγή 

εηζόδήκαηνο γηα ηελ δηαβίσζε ρηιηάδσλ αγξνηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη 

απνηειεί ζνβαξό παξάγνληα γηα ηελ ζηήξημε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. 

ήκεξα ζηελ Διιάδα θαιιηεξγνύληαη πεξίπνπ 6 εθθαηνκύξηα ζηξέκκαηα κε 

ειαηόδεληξα, θαηαιακβάλνπλ δειαδή ην 17% ηεο θαιιηεξγόκελεο έθηαζεο, θαη 

απαζρνιεί 460.000 νηθνγέλεηεο. 

Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηέο, ε θάζε κία από 

απηέο επδνθηκεί ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα εδαθνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 

πνηθηιία Καιακώλ θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηνπο λνκνύο Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, 

Φζηώηηδαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο θαη είλαη ΠΟΠ ζύκθσλα κε  440304 / 11-11-1993 

(ΦΔΚ 871/26-11-93)   

Ζ παξνύζα πηπρηαθή αζρνιείηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνηθηιίαο ειηά 

Καιακώλ ζηνλ Ννκό Μεζζελίαο θαη έρεη ζηόρν ζηόρν λα θαηαγξάςεη ην πξνθίι ησλ 

θαιιηεξγεηώλ, ηελ ηερληθή ηεο θαιιηέξγεηαο, ηελ δηαινγή – ηππνπνίεζε ησλ θαξπώλ 

ηεο θαη ηέινο λα γλσξίζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα, κε ηελ βνήζεη ελόο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

κνηξάζζεθε ζε θαιιηεξγεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο ηνπ λνκνύ. 

ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά γεληθά ζηελ ειηά παξνπζηάδνληαο 

κεξηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, ηελ ζπγθνκηδή, θάπνηεο 

πνηθηιίεο, αλαθέξνληαη νη ερζξνί θαη νη αζζέλεηεο θαη νη ηξόπνη αληηκεηώπηζήο ηνπο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Σν 

εξσηεκαηνιόγην ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο. 

ηελ πξώηε ελόηεηα θαηαγξάθνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

θαιιηεξγεηώλ, ζηελ δεύηεξε νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ηνπο, ζηε ηξίηε ελόηεηα 

δηεξεπλάηε πσο γίλεηαη ε Γηαινγή, επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ηεο ειηάο Καιακώλ 

θαη ηέινο ζηελ ηέηαξηε ελόηεηα θαηαγξάθνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

θαιιηέξγεηαο. 

Σέινο ζην ηξίην θεθάιαην εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΕΦ. 1  Η Ελιϊ 

1.1 Ιςτορικά - Λαογραφικά ςτοιχεία 
Ζ εκθάληζε ηεο ειηάο εληνπίδεηαη ζε κεγάιν βάζνο ηεο αλζξώπηλεο 

πξντζηνξίαο.         

            Οη επηζηήκεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αξραηνινγίαο κε έξεπλεο πνπ βξίζθνληαη 

αθόκε ζε εμέιημε παξνπζηάδνπλ απνιηζώκαηα ειηάο ζηνλ ειιεληθό ρώξν ειηθίαο 

50.000 - 60.000 εηώλ ελώ ζηε δπηηθή Πεινπόλλεζν ρξνλνινγήζεθαλ κε αθξίβεηα 

δείγκαηα γύξεο ειηάο 2.000 εηώλ. (δηαδίθηπν 1) 

           Ξεθηλώληαο από ηα κηλσηθά θαη ηα κπθελατθά ρξόληα, έλα πιήζνο επξεκάησλ 

ζην βαζηθό ειαηώλα ηεο Διιάδαο, ηελ Πεινπόλλεζν, ηελ Κξήηε, ηα Ηόληα Νεζηά, ηηο 

Κπθιάδεο θαη ηελ Κύπξν αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο επηβεβαηώλεη ηε ζηαζεξή θαη 

πακπάιαηα παξνπζία ηνπ δέληξνπ ζηνλ ειιεληθό ρώξν: κεγάιεο απνζήθεο ειαίνπ θαη 

πηζάξηα ζηελ κπθελατθή Πύιν, δεθάδεο πηλαθίδεο Γξακκηθήο Α θαη Β κε ην 

ραξαθηεξηζηηθό ηδεόγξακκα ηνπ ειαηόδεληξνπ θαη ηνηρνγξαθίεο ειηάο ζηελ Κλσζό. 

Δπίζεο, ζηα θιαζηθά ρξόληα ν κύζνο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο Αζελάο θαη ηνπ Πνζεηδώλα 

ηειεηώλεη κε ηελ αλαθήξπμε ηεο ειηάο σο ηεξνύ δέληξνπ ηεο πόιεο ησλ Αζελώλ. 

Δληππσζηαθή είλαη ε άκεζε θαη από πνιύ λσξίο ελζσκάησζε ηεο ειηάο ζηε 

ρξηζηηαληθή ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ελώ ζηα θαηνπηλά βπδαληηλά ρξόληα ε 

ειαηνθαιιηέξγεηα θαη παξαγσγή ζπλερίδνληαη ακείσηεο. ηελ επνρή ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ε ειηά θαη ην ιάδη εμαθνινπζνύλ λα πξσηαγσληζηνύλ ζην εκπόξην θαη 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ππόδνπινπ ειιεληζκνύ ελώ ζπγθηλεί ην παξάπνλν ηνπ 

Κνινθνηξώλε γηα ηελ ηαθηηθή ηνπ Ηκπξαήκ λα θαίεη ηα ιηόδεληξα: «ηα άςπρα δέληξα 

δελ ελαληηώλνληαη εηο θαλέλα». 

           Σέινο, ην ειεύζεξν Διιεληθό θξάηνο από ηα πξώηα βήκαηα ηεο ίδξπζήο 

ζηήξημε ζε κεγάιν βαζκό ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δσή ζην εκπόξην ηνπ ιαδηνύ.  

Ζ ειηά ζαλ απηνθπέο δέλδξν(αγξηειηά) ππήξρε εδώ θαη πνιιέο ρηιηάδεο ρξόληα ζε 

όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ε παιαηόηεξε καξηπξία γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

ειαηνθάξπνπ ζηηο δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Μεζζελίαο πξνέξρεηαη από 

ην αλάθηνξν ηνπ Νέζηνξα ζηελ αξραία Πύιν, όπνπ θαη αλαθαιύθζεθε κηα από ηηο 

αξραηόηεξεο απεηθνλίζεηο γηα ην ειαηόιαδν. Ζ έλαξμε πάλησο ηεο ζπζηεκαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ζηελ πεξηνρή ηνπνζεηείηαη ηζηνξηθά κεηά ηε ιήμε ηεο 

Μπθελατθήο πεξηόδνπ (1580-1100 π.Υ.). 
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Φξάγθνο Γεώξγηνο 2 

Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηάο ζεκαληηθόηαηεο είλαη θαη νη γξαπηέο 

καξηπξίεο πνπ απνθξππηνγξαθνύληαη ζηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β (ζρήκα 1)  πνπ 

αλαθαιύθζεθαλ ζηελ Κλσζό, ηελ Πύιν θαη ηηο Μπθήλεο. Από απηέο αληιήζεθαλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ειαηόιαδνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο βηνηερληθέο αζρνιίεο 

(αξσκαηνπνηία, βπξζνδεςία, πθαληηθή, θ.ιπ.). 

 

ρήκα 1 : Γξακκηθή Β (πεγή δηαδίθηπν 2 ) 

ηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β γηα πξώηε θνξά γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκόο 

κεηαμύ ηνπ δέληξνπ ηεο ειηάο, ηνπ ειαηόιαδνπ θαη ηνπ θαξπνύ, ν νπνίνο θαη 

απνδίδεηαη κε ηε κνξθή ελόο άλζνπο κε ηξία πέηαια. Γηα ην ιόγν απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο γξαθείο ηεο επνρήο ηξία δηαθνξεηηθά ηδενγξάκκαηα. 

ηελ πηλαθίδα Un 138 (εηθ. 1) πνπ βξέζεθε ζην αλάθηνξν ηεο Πύινπ δηαβάδνπκε 

δίπια ζην ηδεόγξακκα ηεο ειηάο ηε ιέμε θνβξή- θνβξάο, δειαδή ειηέο βξώζηκεο, 

πξννξηζκέλεο γηα θαγεηό. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1 : Πηλαθίδα Un 138 

 

ε Πηλαθίδεο ηεο Κλσζνύ θαη ηεο Πύινπ δηαζώδεηαη ε ηδηαίηεξε νλνκαζία ηνπ 

αγγείνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ, όπσο θαίλεηαη, γηα ηε δηαθίλεζε ιαδηνύ θαη ην νπνίν 

ζύκθσλα κε όιεο ηηο ελδείμεηο, ηαπηίδεηαη κε ηνλ ακθνξέα, γλσζηνύ ζηελ 

αξραηνινγηθή νξνινγία σο ςεπδόζηνκνπ. 

ύκθσλα, ηέινο, κε ηελ εξκελεία πνπ δίλνπλ νη κειεηεηέο Σζάληγνπηθ θαη 

Μειέλα, ηα ζπιιαβνγξάκκαηα Α θαη Σ1, ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ην ηδεόγξακκα ηνπ 

ειαηνθάξπνπ, πξνζδηνξίδνπλ ηα δπν είδε ηεο ειηάο, ηελ «άγξηα» θαη ηελ «ηηζαζή» 

(ήκεξε). Απηό νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη εθκεηαιιεύνληαλ ζπγρξόλσο θαη ηηο δύν 
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πνηθηιίεο ηεο ειηάο, ηελ άγξηα θαη ηελ ήκεξε. Πηζαλώο γηλόηαλ ηαπηόρξνλε εμαγσγή 

θαη ρξήζε ηνπ πξντόληνο γηα δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο. Σν ιάδη ηεο άγξηαο ειηάο 

ζεσξνύληαλ ηδαληθό γηα ηελ παξαζθεπή θαξκαθεπηηθώλ θαηαπιαζκάησλ θαη 

αξσκαηηθώλ αινηθώλ θαη όρη γηα δηαηξνθηθή ρξήζε.( Γηαδίθηπν 3) 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειηά θαη ην ιάδη ζηελ 

πεξηνρή γίλνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο θαη κηινύλ γηα ηελ εμάπισζε ηεο 

ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή (ηειεηνπξγία, 

αξσκαηνπνηία, καγεηξηθή, θαξκαθεπηηθή). Ζ ειαηνθαιιηέξγεηα γίλεηαη θύξηα 

απαζρόιεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ππάξρνπλ αμηόινγεο πιεξνθνξίεο όηη θαηά ηε 

βπδαληηλή πεξίνδν γίλεηαη κεγάιε παξαγσγή ιαδηνύ ζηε Μεζζελία. Λίγν αξγόηεξα, 

ζηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ην εκπόξην ηνπ ιαδηνύ θαη νη εμαγσγέο ηνπ γίλνληαη 

αθνξκή λα αλαπηπρζεί ε ηνπηθή νηθνλνκία (Μεζώλε, Κνξώλε) ελώ ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηώλα νη εμαγσγέο ιαδηνύ από ηελ πεξηνρή ηεο Καιακάηαο είλαη εμαηξεηηθά 

πςειέο θαη θζάλνπλ ηα 6000 βαξέιηα. Καηά ηνλ πόιεκν ηεο Αλεμαξηεζίαο ηεο ρώξαο 

από ηνπο Σνύξθνπο, ν Ηκπξαήκ δίλεη δηαηαγή λα θαεί ν Μεζζεληαθόο ειαηώλαο θαη 

θαηαζηξέθνληαη ρηιηάδεο ειαηόδελδξα. 

Ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ, ην λενζύζηαην Διιεληθό θξάηνο (1830) κε 

δηαδνρηθνύο λόκνπο πξνζπαζεί λα ηνλώζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ειηάο. ηελ δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα ε κεγάιε παξαγσγή ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ 

πεξηνρή ζπληειεί ζην λα εμειηρζεί ε Καιακάηα ζε ζεκαληηθόηαην αζηηθό εκπνξηθό 

θέληξν θαη εμαγσγηθό ιηκάλη, έλα από ηα κεγαιύηεξα ηεο ρώξαο. Ήδε από ηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηώλα εκθαλίδνληαη ζηελ πόιε, δίπια από ηα παξαδνζηαθά ειαηνηξηβεία θαη νη 

πξώηεο αμηόινγεο ειαηνπξγηθέο βηνκεραλίεο (ειαηνπξγεία, ππξελειαηνπξγεία, 

ζαπσλνπνηεία). Ζ Καιακάηα γλσξίδεη κεγάιε αθκή θαη από ην ιηκάλη ηεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη κεγάιεο εμαγσγέο θπξίσο πξνο ηηο κεζνγεηαθέο ρώξεο (Γαιιία, 

Ηηαιία, θηι). 

Πξνο ηηο ίδηεο γλώξηκεο απηέο θαηεπζύλζεηο, πνπ έρνπλ ραξαρζεί εδώ θαη 

αηώλεο εμαθνινπζνύλ λα πνξεύνληαη κέρξη ζήκεξα νη Μεζζήληνη όρη πιένλ κόλν κέζα 

από εκπνξηθνύο δξόκνπο αιιά θαη πνιηηηζηηθνύο (π.ρ. ην Πνιηηηζηηθό νδνηπνξηθό, Οη 

Γξόκνη ηνπ Λαδηνύ θαη ηεο Διηάο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Μεζζελίαο) επηδηώθνληαο ηε 

δηεζλή πξνβνιή ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ησλ δύν απηώλ πξντόλησλ ηνπ ηόπνπ ηνπο, ηεο 

ειηάο θαη ηνπ ιαδηνύ. 
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1.2 Βοτανικοί χαρακτήρεσ ελιάσ 
Ζ ειηά αλήθεη ζηε βνηαληθή νηθνγέλεηα Oleaceae, ε νπνία πεξηιακβάλεη πάλσ 

από 25 γέλε (Πνληίθεο, 2000). Σν γέλνο Olea ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ε ειηά, 

πεξηιακβάλεη 40 δηαθνξεηηθά είδε, θαη ππνείδε πνπ είλαη δηαζπαξκέλαζε Δπξώπε, 

Αζία, Αθξηθή θαη Χθεαλία. Σν είδνο πνπ έρεη νηθνλνκηθό ελδηαθέξνλ είλαη ην Olea 

europaea,  πνπ παξνπζηάδεη δύν παξαιιαγέο, ηελ Olea europaea var. oleaster ή άγξηα 

ειηά θαη ηελ Olea europaea var. sativa ή ήκεξε ειηά. 

Ζ ειηά εκθαλίδεη ππνείδε, ηύπνπο θαη πνηθηιίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από 

θπζηθέο ζπλζήθεο (θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθηθέο), κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. ε απηό 

βνήζεζε πνιύ ην γεγνλόο όηη ε ειηά είλαη δέλδξν αησλόβην θαη πνιιαπιαζηάδεηαη 

πνιύ εύθνια.  

Δίλαη δέλδξν αησλόβην, αεηζαιέο, ύςνπο 5 – 20 κέηξσλ. Σν ύςνο ηνπ δέλδξνπ 

επεξεάδεηαη από ην ππνθείκελν ή ηελ πνηθηιία, ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 

θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο. 

ηα λέα δέλδξα ν θνξκόο είλαη θπιηλδξηθόο ιεόο θαη ηεθξνπξάζηλνο, ελώ ζηα 

κεγαιύηεξεο ειηθίαο ζρεκαηίδεη ξπηίδεο θαη απνθηά ρξώκα ηέθξαο ή ζθνηεηλό. 

Σα θύιια είλαη αληίζεηα, απιά, βξαρύκηζρα, ινγρνεηδή, παρηά, δεξκαηώδε θαη 

δηαηεξνύληαη ζην δέλδξν γηα 2-3 ρξόληα. ηελ θάησ επηθάλεηα θέξνπλ ηξίρεο ζε 

ζρήκα νκπξέιιαο ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη από ηελ μεξαζία. 

Οη νθζαικνί ηεο ειηάο δηαθξίλνληαη ζε κηθηνύο αλζνθόξνπο θαη μπινθόξνπο. 

Σα άλζε είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο θαη ζρεκαηίδνπλ ηαμηαλζίεο πνπ απνηεινύληαη 

από δέθα κε ζαξάληα άλζε ζε ζρήκα ηζακπηνύ . Ο πξαζηλσπόο θάιπθαο απνηειείηαη 

από ηέζζεξα ιεπθά ζέπαια , ζηεθάλε κηθξνύ ζσιήλα , ηέζζεξα πέηαια ρξώκαηαο 

άζπξνπ , δύν ζηήκνλεο θαη έλαλ ύπεξν κε ηελ σνζήθε. Ζ άλζεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

από ηνλ Απξίιην έσο ηνλ lνύλην .πρλά, παξαηεξείηαη αλάζρεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

σνζήθεο θαη κόλν έλα 10% ησλ αλζώλ θηάλεη ζηελ πιήξε σξίκαλζε θαη θαξπόδεζε. 

Σν άλζνο ηεο ειηάο είλαη εξκαθξόδηην (ην ίδην θπηό θέξεη άλζε ζειπθά θαη 

αξζεληθά).Απηό επηηξέπεη ηελ απηνγνληκνπνίεζε ηνπ δέληξνπ κε ηα αλαπαξαγσγηθά 

όξγαλα λα σξηκάδνπλ ζπγρξόλσο. Ζ ειηά σο δέληξν δελ θέξεη λέθηαξ θαη έηζη ε 

κεηαθνξά ηεο γύξεο δελ κπνξεί λα γίλεη από ηηο κέιηζζεο .(Adrianno Del Fabro, 2009) 

Ο θαξπόο ηεο είλαη δξύπε ζθαηξηθή ή ειιεηςνεηδήο ,(ζρ. 2) αλαιόγσο ηνπ 

κεγέζνπο θαηαηάζζνληαη ζε κηθξόθαξπεο, κεζόθαξπεο θαη αδξόθαξπεο (Πνληίθεο, 

2002) 
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Σν θαξπίδην αλαπηύζζεηαη κε θπηηαξνδηαηξέζεηο έσο θαη ηνλ Ηνύλην. Ζ 

ζθιήξπλζε ππξήλα γίλεηαη θαηά ηνλ Ηνύιην - Αύγνπζην (κε ειάρηζηε αλάπηπμε ηνπ 

πεξηθαξπίνπ) θαη από ηα κέζα Απγνύζηνπ έρνπκε ηαρεία αλάπηπμε ηνπ εδώδηκνπ 

κέξνπο (πεξηθαξπίνπ) έσο ηελ σξίκαλζε (κειαλό ρξώκα θινηνύ). Ζ ζπζζώξεπζε 

ιαδηνύ ζην πεξηθάξπην αξρίδεη ηνλ Αύγνπζην θαη ζπλερίδεηαη έσο ηελ σξίκαλζε ηνπ 

θαξπνύ.( Γ. Γ. Νάλος,2011) 

 

 

ρήκα 2 : Ο θαξπόο ηεο ειηάο (πεγή Adrianno Del Fabro, 2009) 

 

 

1.3 Σεχνικέσ καλλιέργειασ  
 

1.3.1 Kλϊδεμα 

Xσξίδεηαη ζε θιάδεκα δηακόρθφζες ηες θόκες, θαρποθορίας θαη 

αλαλέφζες.(Μπαιαηζνύξαο, 1994) 

1.3.1.1 Kιάδεκα δηακόρθφζες ηες θόκες: 

 Tν θιάδεκα δηακόξθσζεο γίλεηαη ηα πξώηα ρξόληα (3
ν
 – 5

ν
 έηνο) κεηά ηε 

θύηεπζε ησλ ειαηνδελδξπιιίσλ θαη έρεη ζθνπό ηε δεκηνπξγία ίζησλ, πγηώλ 

ρακειόθνξκσλ δέληξσλ κε ηζρπξνύο δύν – ηέζζεξηο  βξαρίνλεο ζε ηέηνηα ζέζε θαη 

δηάηαμε πάλσ ζηνλ θνξκό πνπ λα κε ζθηάδεη ν έλαο ηνλ άιιν, λα δνζεί ζπκκεηξηθό 

ζρήκα ζην δέληξν θαη λα βνεζά ζηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, εηδηθόηεξα ζηε 

ζπγθνκηδή. 

Ο πξώηνο πιάγηνο βιαζηόο αθήλεηαη ζε ύςνο 40-60 εθαηνζηά από ην έδαθνο 

πνπ ζα είλαη ν κειινληηθόο βξαρίνλαο. ε ύςνο 30 πεξίπνπ εθαηνζηώλ πάλσ από ηνλ 

πξώην, αιιά ζε αληίζεηε δηάηαμε, κέλεη ν δεύηεξνο βξαρίνλαο, ην ίδην γίλεηαη θαη γηα 

ην δεύηεξν βξαρίνλα, γηα ηνλ ηξίην θαη ηέηαξην βξαρίνλα. Kάζε ρξόλν αθαηξείηαη ε 
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λέα βιάζηεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ θνξκό ή ζε αθαηάιιειεο ζέζεηο, γηα λα 

βνεζεζνύλ νη βιαζηνί πνπ έκεηλαλ λα εμειηρζνύλ πην γξήγνξα ζε βξαρίνλεο. Mεηά ην 

ζρεκαηηζκό ησλ βξαρηόλσλ, ηα ειαηόδεληξα αλαπηύζζνληαη θαη απνθηνύλ ην θπζηθό 

ηνπο ζρήκα, κε ηελ αθαίξεζε κόλν βιαζηώλ ή θιαδηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

αθαηάιιειεο ζέζεηο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα όηαλ κεγαιώζνπλ. 

Σν ζρήκα πνπ δίλεη ν θάζε θιαδεπηήο ζηελ θόκε, ππαγνξεύεηαη από ηελ 

πνηθηιία, ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηελ ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηελ ειηνθάλεηα θ.η.ι. 

 ηελ Διιάδα ζπλεζίδεηαη ην θύπειιν θαη ε νκπξέια. (εηθ. 1.2) 

(Μπαιαηζνύξαο, 1994) 

 

Δηθόλα 1.2 : Διεύζεξν θύπειιν (1), ρακειό θύπειιν (2) 

 

 

Δηθόλα 1.3 : ζρήκαηα ειηάο κε 2 βξαρίνλεο 
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Σν ζρήκα θώλνπ επηδέρεηαη θαιύηεξα από όια ηα ππόινηπα ζρήκαηα ην 

ζύζηεκα κεραληθήο ζπιινγήο ησλ θαξπώλ κε δόλεζε ηαπ θεληξηθνύ βξαρίνλα. 

Χζηόζν, ε θαξπνθνξία ηνπ δέληξνπ δελ είλαη πάληα θαλνληθή. 

1.3.1.2 Kιάδεκα θαρποθορίας:  

Tν θιάδεκα απηό είλαη κηα βαζηθή θξνληίδα γηα ηελ ειηά. Aπνζθνπεί ζην 

αξαίσκα βιαζηώλ, ζηελ αθαίξεζε κε παξαγσγηθώλ βιαζηώλ πνπ δεκηνπξγνύλ 

πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθό ηνπ δέληξνπ, θαζώο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ 

ειαηνδέληξσλ. 'Eηζη εμαζθαιίδεηαη ζηα ειαηόδεληξα ν αλαγθαίνο θσηηζκόο θαη 

αεξηζκόο, βνεζνύληαη λα βγάινπλ λέα βιάζηεζε θαη δεκηνπξγνύληαη επλντθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ θαξπνθνξία. Tν θιάδεκα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηεο έληνλεο θπθινθνξίαο ησλ ρπκώλ, πνπ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηα ηέιε 

Φεβξνπαξίνπ, γηα απνθπγή ηεο εμάληιεζεο ησλ ειαηνδέληξσλ. Tα θιαδηά πνπ 

αθαηξνύληαη από ηα δέληξα θαηά ην θιάδεκα πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη ζε αζθαιέο 

κέξνο από ηνπο ειαηώλεο θαη λα θαίνληαη, γηαηί απνηεινύλ θαηαθύγην επηβιαβώλ 

εληόκσλ (Φινηνηξίβε). 

1.3.1.3 Kιάδεκα αλαλέφζες:  

H πεξίνδνο κεηά ηε ζπγθνκηδή είλαη ε πην θαηάιιειε γηα ην θιάδεκα 

αλαλέσζεο ησλ ειαηνδέληξσλ. Tν θιάδεκα απηό εθαξκόδεηαη ζε ειαηόδεληξα πνπ ε 

παξαγσγή ηνπο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ζε επίπεδα πνπ δελ ζπκθέξεη πιένλ ε 

δηαηήξεζή ηνπο ζ' απηή ηελ θαηάζηαζε ή ζε δέληξα πνπ, ιόγσ κεγάινπ ύςνπο, 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπγθνκηδήο. Kαιά απνηειέζκαηα ζ' απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο έρεη δώζεη είηε ην θόςηκν ηνπ θνξκνύ ζε ύςνο 30 εθ. από ην ζεκείν 

εκβνιηαζκνύ, είηε ε αλαλέσζε ησλ βξαρηόλσλ ζε κήθνο γύξσ ζηα 30-40 εθ. Tν 

θιάδεκα αλαλέσζεο πξέπεη, επίζεο, λα ζπκπιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ. Oη 

πξώηνη βιαζηνί από ηελ αλαλέσζε ηνπ δέληξνπ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηελ 

άλνημε. 'Oινη απηνί νη βιαζηνί θαη νη άιινη πνπ ζα αλαπηπρζνύλ αξγόηεξα αθήλνληαη 

λα κεγαιώζνπλ ρσξίο νπνηνδήπνηε αξαίσκα γηα κηα πεξίνδν 1-2 ρξόλσλ. Mεηά ηελ 

πεξίνδν απηή αθαηξνύληαη όινη νη θαρεθηηθνί βιαζηνί θαη αθήλνληαη νη ππόινηπνη 

βιαζηνί πνπ βιάζηεζαλ ζηελ θαηάιιειε ζέζε. Tα αλαλεσκέλα ειαηόδεληξα 

απνθηνύλ, ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, πινύζηα βιάζηεζε πνπ ηα βνεζά λα κπνπλ 

λσξίο ζε θαξπνθνξία. (Θσκάο Παπαλδξένπ, 2005) 
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1.3.2 Λύπανςη 

Γηα ηελ ιίπαλζε ησλ ειαηώλσλ δελ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλα ζρήκαηα 

ιίπαλζεο πνπ λα κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ. 

Κάζε ειαηνθνκηθή πεξηνρή θαη θάζε ειαηώλαο έρεη ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά νη νπνίεο εμαξηώληαη θη από ηελ θαιιηεξγεηηθή ηζηνξία ηνπ 

ειαηώλα: ην θιάδεκα πνπ έρεη ππνζηεί, ην κέγεζνο ηεο ηειεπηαίαο παξαγσγήο, ε 

ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο, νη βξνρνπηώζεηο, θ.ά. (Δ.Α. Μεζζελίαο) 

 Ο ππνινγηζκόο ησλ απαηηήζεσλ βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη 

από ηα παξαθάησ:  

 Αλαιύζεηο εδάθνπο γηα pH, ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα (Δ.C), κεραληθή 

ζύζηαζε, νιηθό αλζξαθηθό αζβέζηην, νξγαληθή νπζία, θαηλόκελε εηδηθή ππθλόηεηα, 

πεξηεθηηθόηεηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία όπσο N, Ρ, Κ, Μg, Fe, Zn, Mn, B θαη Cu. Γηα 

θάζε ειαηώλα, πξέπεη λα γίλεηαη αλάιπζε εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά ηξία σο 

πέληε ην πνιύ ρξόληα. ε ειαηώλεο πνπ ζα γίλεη νξγαληθή ιίπαλζε είηε από θνπξηά 

είηε από ιάζπε (ηιή) βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ ζα  πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

αλαιύζεηο ζην έδαθνο θαη γηα βαξέα κέηαιια: Cd, Ni θαη Pb .  

 Αλαιύζεηο θύιισλ κε ηελ κέζνδν ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο γηα N, P, K, Ca, 

Mg, B, Fe, Zn Cu. θαη Mn. Γηα θάζε ειαηώλα πξέπεη λα γίλεηαη αλάιπζε θύιισλ 

ηνπιάρηζην ηα πξώηα ρξόληα κηα θνξά αλά έηνο ή δηεηία, θαη αξγόηεξα όηαλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. Ζ δεηγκαηνιεςία γίλεηαη ζπλήζσο πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ιηπάλζεσλ, ην 

ρεηκώλα. Μαθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο ησλ κεξώλ ησλ ειαηνδέλδξσλ ηνπ ειαηώλα, 

ώζηε λα εληνπηζηνύλ πηζαλά ζπκπηώκαηα ηξνθνπεληώλ.  

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηώλα, όπσο ε ειηθία, ην κέγεζνο θαη ε γεληθή 

θαηάζηαζε ησλ ειαηνδέλδξσλ, νη απνζηάζεηο θύηεπζεο θαη ε θαηεύζπλζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο (επηηξαπέδηεο ειηέο, ειηέο γηα ειαηνπνίεζε).  

 Άξδεπζε ή όρη ηνπ ειαηώλα θαη πνηόηεηα αξδεπηηθνύ λεξνύ. ε πεξίπησζε 

επηβάξπλζεο ηνπ αξδεπηηθνύ λεξνύ κε ληηξηθά άιαηα, ζπληζηάηαη λα ιακβάλεηαη 

ππόςε ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ιηπαληηθώλ αλαγθώλ.  

Ζ πνζόηεηα θαη ν ηύπνο ιηπάζκαηνο ηεο θάζε ιηπαληηθήο επέκβαζεο 

θαζνξίδεηαη ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο γηα ζξεπηηθά ζηνηρεία ησλ 

ειαηνδέλδξσλ θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα έθπιπζεο πξνο ηνλ πδξνθόξν 

νξίδνληα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξόβιεςε γηα ηελ πνζόηεηα θαη ην ηύπν ηνπ 

ιηπάζκαηνο, είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ησλ παξαθάησ:  

o Βαζκόο δηαζεζηκόηεηαο ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζηνλ ειαηώλα.  
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o Βαζκόο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ από ηα ειαηόδελδξα.  

o Δθξνή ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ από ην έδαθνο, όπσο απηή γίλεηαη κε:  

o Έθπιπζε θαη επηθαλεηαθή απνξξνή  

o Δμαέξσζε  

o Απνληηξνπνίεζε  

o Γέζκεπζε ή απνκάθξπλζε κέζσ ησλ ζπγθνκηδόκελσλ πξντόλησλ θ.ι.π..  

Δπίζεο, πξέπεη λα ζπλεθηηκνύληαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ην ύςνο 

θαη ε θαηαλνκή ησλ βξνρνπηώζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ειαηώλα, ε ηζηνξία ιίπαλζεο 

ηνπ ρσξαθηνύ θαη θπξίσο ε άξηζηε ηηκή ιίπαλζεο όπσο απηή δίλεηαη από ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθώλ εξεπλώλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πνζόηεηα ηεο ιίπαλζεο, αλαθέξνληαη ηα εμήο :  

Αδφηούτος ιίπαλζε: Αλάινγα κε ηελ γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηελ 

εδαθηθή πγξαζία, ηελ ειηθία, ηελ βιάζηεζε θαη ηελ αλακελόκελε παξαγσγή ησλ 

δέλδξσλ, ηελ πνηθηιία θ.ι.π. ζπληζηάηαη εηήζηα ρνξήγεζε αδώηνπ.  

Καιηούτος ιίπαλζε: Σν ύςνο ηεο θαιηνύρνπ ιίπαλζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε 

ην ύςνο ηεο αδσηνύρνπ ιίπαλζεο θαη κεηαβάιιεηαη από ρξνληά ζε ρξνληά αλάινγα κε 

ην ύςνο θαξπνθνξίαο ησλ ειαηόδελδξσλ.  

Φφζθορηθή ιίπαλζε: Ζ θσζθνξηθή ιίπαλζε επηβάιιεηαη κόλν αλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο αληίδξαζεο ησλ δέλδξσλ (πησρά αβαζή εδάθε, κε πςειό αλζξ αζβεζη ή 

ρακειό pH) ή όηαλ εθαξκόδνληαη γηα πνιιά έηε πςειέο πνζόηεηεο Ν.  

Δπηπξόζζεηα, θαηά ηελ επηινγή ησλ ιηπαζκάησλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε ηα εμήο:  

 Αδσηνύρα ιηπάζκαηα: Ζ επηινγή ησλ αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε νμίληζε ησλ εδαθώλ θαη ε έθπιπζε 

ησλ ληηξηθώλ πξνο ην ππέδαθνο θαη ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα. ε όμηλα εδάθε (pH<6,5; 

7) πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηεο ζεηηθήο ή ληηξνζεηηθήο ακκσλίαο θαη λα 

ελζαξξύλεηαη ε ρξήζε ηνπ ληηξηθνύ αζβεζηίνπ, ηνπ λίηξνπ ηεο Υηιήο ή ηεο 

αζβεζηνύρνπ ληηξηθήο ακκσλίαο. Αληίζηνηρα, ζηα αζβεζηνύρα-αιθαιηθά εδάθε λα 

πξνηηκάηαη ε ζεηηθή ακκσλία. Δπίζεο, αλάινγα κε ρξόλν εθαξκνγήο, ηε κεραληθή 

ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο, ηηο αλακελόκελεο βξνρνπηώζεηο θ.ι.π. λα επηιέγεηαη αδσηνύρν 

ιίπαζκα ηαρείαο ή αξγήο δξάζεο. ε θάζε πεξίπησζε λα πξνηηκνύληαη ηα ιηπάζκαηα 

ζηαδηαθήο απνδέζκεπζεο, ηδηαίηεξα όηαλ αξδεύνληαη.  



Πηπρηαθή Δξγαζία 

 

Φξάγθνο Γεώξγηνο 10 

 Καιηνύρα ιηπάζκαηα: ε εδάθε κε πξνβιήκαηα αιαηόηεηαο πξέπεη λα 

εθαξκόδνληαη θαιηνύρα ιηπάζκαηα πνπ έρνπλ ρακειό δείθηε αιαηόηεηαο, όπσο ην 

ζεηηθό θάιην.  

 Κάζε ππέξβαζε πάλσ από 10% ηεο δόζεο Ρ Κ πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη. 

Ηδηαίηεξα γηα ην Ρ, πνπ είλαη ππεύζπλνο ξύπαλζήο επηθαλεηαθώλ λεξώλ. Δπίζεο, 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ν αληαγσληζκόο Κ-Mg ρνξεγώληαο αλάινγε πνζόηεηα 

MgO όπνπ απαηηείηαη.  

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αλόξγαλσλ ή νξγαληθώλ ιηπαζκάησλ (θαη θνπξηάο) 

πνπ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια (πέξα από ηα επηηξεπόκελα όξηα) θαη ηνμηθέο νπζίεο 

βηνινγηθήο πξνέιεπζεο (θαηλνιηθέο νπζίεο θ.ι.π.).  

 Ζ εθαξκνγή κηθξνζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα κε δηαθπιιηθνύο ςεθαζκνύο, πξέπεη 

λα ηεθκεξηώλεηαη κε αλάιπζε θπηηθώλ ηζηώλ. (Δ.Α. Ρεζύκλνπ,2002) 

 

1.3.3 Άρδευςη ελιϊσ 

 

Ζ άξδεπζε βειηηώλεη ζεκαληηθά ηελ απόδνζε ηνπ ειαηώλα ζε ειαηόιαδν ρσξίο 

λα κεηώλεη νπζηαζηηθά  ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ, ελώ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

παξαγσγή βξώζηκεο ειηάο.  

Ζ Διηά έρεη κεξηθά θξίζηκα ζηάδηα θαη‟ έηνο όζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκόηεηα λεξνύ 

θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Περίπηφζε Α. Ελαιώνας ποσ έτοσμε ελάτιζηο διαθέζιμο ή νερό με συηλή ηιμή 

τρέφζης 

Αλ θαη δελ ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ε άξδεπζε ηνπ ειαηώλα αιιά αλ γίλνπλ 1-2 

αξδεύζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ άλζηζε έσο θαη ηηο αξρέο Ηνπλίνπ γηα λα βειηηώζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ θαξπόδεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θαξπνύ (θαη παξαγσγή ειαηόιαδνπ) θαη 

ηε βιάζηεζε γηα ηελ επόκελε ρξνληά ηόηε θξίλεηαη ζπκθέξνπζα ε δηαδηθαζία,  

Περίπηφζε Β. Αρδεσόμενος ελαιώνας ποσ είναι ζε τρονιά ακαρπίας 

Δδώ ζπλήζσο πξέπεη λα έρεη γίλεη θαη ην θιάδεκα ην ρεηκώλα πνπ πέξαζε. Απαηηείηαη 

θύξηα λα δεκηνπξγεζεί λέα βιάζηεζε κήθνπο 10-40 εθαηνζηώλ ηελ άλνημε θαη ηα 

θύιια λα βξίζθνληαη ζε θαιή ιεηηνπξγία ηνλ Ηνύλην ώζηε λα δηακνξθώζνπλ πνιιέο 

αλζηθέο θαηαβνιέο γηα ηελ επόκελε ρξνληά. πνηε ρξεηάδεηαη ινηπόλ λεξό έσο ηνλ 

Ηνύλην, πξέπεη λα ρνξεγείηαη. Αξγόηεξα ην θαινθαίξη ε άξδεπζε κπνξεί λα είλαη 
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πεξηνξηζκέλε θαζώο δελ θεξδίδεη πνιιά ην δέληξν. Με απηό ηνλ ηξόπν κεηώλνπκε ην 

θόζηνο θαιιηέξγεηαο θαη εμνηθνλνκνύκε λεξό. 

Περίπηφζε Γ. Αρδεσόμενος ελαιώνας όποσ αναμένοσμε ικανοποιηηική 

παραγφγή 

Σα θξίζηκα ζηάδηα απηνύ ηνπ ειαηώλα είλαη ε άλνημε έσο θαη ηνλ Ηνύλην – αξρέο 

Ηνπιίνπ θαη ε πεξίνδνο κεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ ππξήλα από ηα κέζα Απγνύζηνπ έσο 

ηηο ηθαλνπνηεηηθέο βξνρνπηώζεηο ηνπ θζηλνπώξνπ ή έσο ηελ σξίκαλζε ηνπ θαξπνύ. 

Έηζη, αλ νη αλνημηάηηθεο βξνρνπηώζεηο δελ δηαηεξνύλ αξθεηή πγξαζία ζην έδαθνο, 

πξέπεη εκείο λα ηελ πξνζζέηνπκε θαη πξηλ ηελ άλζηζε γηα θαιύηεξε αλάπηπμε ησλ 

αλζέσλ, ιηγόηεξα αηειή (άγνλα) άλζθαη θαιύηεξε θαξπόδεζε. Πξνζνρή: πεξίζζεηα 

πγξαζίαο απηή ηελ πεξίνδν βνεζά ζηελ επέθηαζε ηεο βεξηηζηιίσζεο θαη ζηελ 

αλάπηπμε πςειόηεξσλ δαθνπιεζπζκώλ. Μεηά ηελ θαξπόδεζε (Μάην – Ηνύλην) ε 

πγξαζία ζην έδαθνο βνεζά ηε ξαγδαία αξρηθή αλάπηπμε ηνπ θαξπνύ θαη ηε λέα 

βιάζηεζε. Από ηνλ Αύγνπζην θαη κεηά ε άξδεπζε βνεζά ηε ζπζζώξεπζε 

ειαηνιάδνπ θαη ηελ ηειηθή αλάπηπμε ηεο ζάξθαο ηνπ θαξπνύ(. Γ. Γ. Νάλος, 2009). 

Δηδηθά γηα ηηο επηηξαπέδηεο ειηέο θαη εθόζνλ ην κέγεζνο είλαη πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο ή άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε όηαλ ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη αλεπαξθήο 

ηελ πεξίνδν πνπ δελ αλακέλνληαη βξνρνπηώζεηο. Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε όηαλ ε 

πγξαζία ζηελ πεξηνρή ηεο εθαξκνγήο άξδεπζεο πέθηεη θάησ από - 1,5 MPa . 

(δηαδίθηπν 4). ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ Φ.16/6631/1989 (ΦΔΚ 428Β/2-6-1989) 

(Προζδιοριζμός καηώηαηφν και ανώηαηφν ορίφν ηφν αναγκαίφν ποζοηήηφν για ηην 

ορθολογική τρήζη νερού ζηην άρδεσζη) (βι. παξάξηεκα), δεδνκέλνπ όηη ε πεξηνρή 

έξεπλαο είλαη ε Γπηηθή Πεινπόλλεζνο, θαη θαζώο ε ειηά αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Η, ζα 

πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη παξαθάησ πνζόηεηεο λεξνύ άξδεπζεο/ κήλα: (ζηήιε Η) 

Πίνακας – απόζπαζμα ηης ΚΥΑ Φ.16/6631/1989 (ΦΔΚ 428Β/2-6-1989) 

(Προζδιοριζμός καηώηαηφν και ανώηαηφν ορίφν ηφν αναγκαίφν ποζοηήηφν για ηην 

ορθολογική τρήζη νερού ζηην άρδεσζη) Οη παξνπζηαδόκελεο ζηηο ζηήιεο ηηκέο 

απνηεινύλ ηα όρια για ηη τρήζη αρδεσηικού νερού ανά καηηγορία καλλιεργειών, ζε m
3
 

νερού/ ζηρέμμα.: 
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1.4  υγκομιδή του καρπού 
Μέζνδνη ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ: 

Γεληθά νη ηξόπνη ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ είλαη νη αθόινπζνη ηέζζεξηο: 

 πιινγή κεηά από ηελ πηώζε ηνπ ζην έδαθνο. 

 πιινγή κε ξαβδηζκό. 

 πιινγή κε ηα ρέξηα ή άξκεγκα. 

 πιινγή κε ζείζηκν (θνύλεκα). 

1.4.1  υλλογό μετϊ από την πτώςη του ελαιοκϊρπου ςτο ϋδαφοσ 

Δίλαη κηα από ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζόδνπο ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ, ηδίσο 

ζηελ Διιάδα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ζηα 

παξάιηα ηεο Ζπείξνπ. 

Ζ ζπιινγή γίλεηαη κεηά  ηελ απηόκαηε πηώζε ηνπ ειαηνθάξπνπ πάλσ από ην 

έδαθνο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε ππεξσξίκαλζε, είηε ζε πξνζβνιή από δηάθνξνπο 

ερζξνύο ηεο ειηάο θαη θπξίσο από ην Γάθν. Ο θαξπόο πέθηνληαο επάλσ ζην έδαθνο, 

ξππαίλεηαη από ην ρώκα θαη ην βόξβνξν, κε απνηέιεζκα λ‟αιινησζεί επί ηόπνπ, 

αθόκε θαη αλ είλαη πγηήο ηελ ώξα ηεο πηώζεσο , ή όηαλ κεηαθεξζεί ζην ρώξν ηνπ 

ειαηνπξγείνπ.  

Σν δηαρσξηδόκελν ειαηόιαδν είλαη ζρεδόλ πάληνηε θαθήο πνηόηεηαο θαη ε πηώζε 

ηνπ θαξπνύ είλαη ζπλήζσο αθαλόληζηε, αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ κεηεσξνινγηθώλ 

ζπλζεθώλ. ‟νξηζκελεο πεξηπηώζεηο , ν ηξόπνο απηόο ζπιινγήο ηνπ θαξπνύ θαηαληά 

λα είλαη νηθνλνκηθόο, αλ ην έδαθνο ηνπ ειαηώλα είλαη επίπεδν, δελ ζπληζηάηαη όκσο, 

επεηδή νδεγεί ζηελ παξαγσγή ιαδηνύ επηεινύο αμίαο. Πέξαλ ηνύηνπ, είλαη θπζηθό λα 

ράλεηαη ζεκαληηθό κέξνο ηεο παξαγσγήο ζπλεπεία πιεκκπξώλ θαη άιισλ αηηηώλ. 

Με ηε ζπιινγή ηνπ θαξπνύ από ην έδαθνο, θαηά θαλόλα, δε δεκηνύηαη ην 

ειαηόδεληξν, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξαβδηζκνύ. Δληνύηνηο, ιόγσ 

παξακνλήο ηνπ θαξπνύ επί ηνπ δέληξνπ κέρξη ηνπ ζηαδίνπ ηεο ππεξσξηκάλζεσο, 

παξεκπνδίδεηαη αηζζεηά ν ζρεκαηηζκόο λέσλ βιαζηεκάησλ, ππεπζύλσλ γα ηελ 

θαξπνθνξία ηνπ επεξρνκέλνπ έηνπο.  
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Δηθόλα 1.5 : Ζ ζπιινγή-ρακνιόη, θφηογραθία ηοσ Fred Boissonnas από ηη ζσλλογή 

ηοσ ‘’H Ελλάδα ηοσ 1903-1920’’» 

 

ή ηνπ ειαηνθάξπνπ κεηά ηελ απηόκαηε πηώζε ηνπ επί ηνπ εδάθνπο είλαη 

αλαπόθεπθηε ζηελ πεξίπησζε ησλ πςεινθόξκσλ ειαηνδέληξσλ, αθνύ ε ζπιινγή κε 

άιιεο κεζόδνπο είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ αλέθηθηε. πληζηάηαη όκσο, ζηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο, ν δηαρσξηζκόο ηνπ ζπγθνκηδνκέλνπ  ειαηνθάξπνπ ζε θαηεγνξίεο 

πξηλ από ηελ εθπίεζε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζπγθνκίδεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ 

θνξηίνπ κε άιιεο κεζόδνπο θαη λα αθήλεηαη γηα απηόκαηε πηώζε επί ηνπ εδάθνπο, ν 

θαξπόο ησλ θνξπθώλ θαη ησλ απξνζίησλ θιώλσλ. 

Σν θιάδεκα αλαλεώζεσο θαη ν πεξηνξηζκόο ηεο θόκεο ηνπ δέληξνπ, έηζη ώζηε λα 

κπνξεί λα γίλεη ε ζπιινγή ηνπ θαξπνύ κε νξζνινγηθόηεξεο κεζόδνπο, απνηειεί κηα 

άιιε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Αθόκε ε ππθλή θύηεπζε, πνπ βαζίδεηαη αλαγθαζηηθά ζε ρακειόθνξκα δέληξα, 

ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα, εθεί πνπ νη εδαθνθιηκαηηθέο  ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. 

Σέινο, ε ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνύ, κεηά από ηελ πηώζε ηνπ επάλσ ζην έδαθνο, ήηαλ 

θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ζνβαξό πξόβιεκα. ηελ Διιάδα ην πξόβιεκα απηό έρεη 

αληηκεησπηζζεί κε ην άπισκα ησλ πιαζηηθώλ δηρηύσλ θάησ από ηελ θόκε ησλ 

δέληξσλ γηα όζν ρξόλν είλαη θνξησκέλα κε θαξπό.(Φπιάθεο θαη άιινη,1980). Ζ ίδηα 

ηερληθή άξρηζε λα εθαξκόδεηαη θαη ζε άιιεο ειαηνπαξαγσγηθέο ρώξεο (IOOC,1990) 

κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ απνθνκηδή ηνπ θαξπνύ πξέπεη λα γίλεηαη αλά 8-

15 εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί όζν γίλεηαη ε πνηόηεηά ηνπ. 

 

Δηθόλα1.6:  Γίρηπα ζπιινγήο ειηάο 
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Πεξηζζόηεξν ζηελ Ηζπαλία δελ απιώλνπλ πιαζηηθά δίθηπα θαη ζπγθνκίδνπλ ηνλ 

θαξπό, πνπ πέθηεη επάλσ ζην έδαθνο, είηε απηόκαηα, είηε κεηά από ξαβδηζκό, κε 

κεραλήκαηα απνξξνθήζεσο. Σα ηειεπηαία, όκσο, καδί κε ηνλ θαξπό απνξξνθνύλ 

θύιια, πέηξεο, ρώκα θ.η.ι. θαη παξόιν ην πιύζηκν ηνπ θαξπνύ ην ειαηόιαδν πνπ 

δηαρσξίδεηαη, είλαη πνηνηηθά ππνβαζκηζκέλν θαη αλαδίδεη νζκή ρώκαηνο, όπσο 

παξαδέρεηαη ν εηδηθόο ζε ζέκαηα ειαηνπξγίαο ηνπ Instituto de la Grasa J. Alba 

Mendoza, 1993).  

 

 

1.4.2 υλλογό του καρπού με ραβδιςμό. 

Δίλαη ε πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλε κέζνδνο, ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζηηο 

άιιεο ειαηνπαξαγσγηθέο ρώξεο. Ήηαλ γλσζηή ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη ηνπο 

Λαηίλνπο θαη ζπληζηάηαη ζηελ απόζπαζε ηνπ θαξπνύ από ην δέληξν κε βίαηα 

ρηππήκαηα ξάβδνπ. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ζθνπό απηό εηδηθεπκέλνη εξγάηεο, 

γλσζηνί σο ξαβδηζηέο, πνπ ζηέθνληαη θάησ από ηα δέληξα ή αλεβαίλνπλ ζε εηδηθέο 

ζθάιεο κε εμέδξα θαη απ‟εθεί θαηαθέξνπλ αιιεπάιιεια θαη βίαηα ρηππήκαηα, κε ηε 

βνήζεηα ξάβδσλ ιπγαξηάο, επί ησλ θαξπνθόξσλ θιάδσλ, κέρξη λα επηηύρνπλ ηελ 

απόζηαζε ηνπ θαξπνύ θαη ηελ πηώζε ηνπ ζην έδαθνο. 

 

Δηθόλα 1.7: πιινγή ειηάο κε ειαηνξαβδηζηηθό  ηύπνπ θνπ-πε-πε 

 

Ζ κέζνδνο απηή ζπιινγήο παξνπζηάδεη πάκπνιια κεηνλεθηήκαηα, επεηδή: 

 Σξαπκαηίδεη θαη ην ειαηόδεληξν, αιιά θαη ηνλ ειαηόθαξπν. Καη ην κελ πξώην 

θαζίζηαηαη επαίζζεην ζηηο αζζέλεηεο ηνπ μύινπ θαη ηδηαηηέξσο ζηελ θαξθίλσζε (πνπ 

νθείιεηαη ζηελ πξνζβνιή ηνπ Pseudomonas savastanoi ), ν δε θαξπόο, πέθηνληαο 

ηξαπκαηηζκέλνο, πάλσ ζην έδαθνο κνιύλεηαη ζνβαξά κε βαθηήξηα, δύκεο, κύθεηεο 

θ.η.ι.) θαη ππόθεηηαη ζε γξήγνξε θαη απηόκαηε δύκσζε.  
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 Απνζπά βίαηα, καδί κε ηνλ ειαηόθαξπν, θύιια θαη θιαδίζθνπο ηεο εηήζηαο 

βιαζηήζεσο θαη επηπξόζζεηα ηξαπκαηίδεη ηνπο ιαλζάλνληεο νθζαικνύο. πλέπεηα 

όισλ ησλ αλσηέξσλ είλαη ε παληειήο αθαξπία θαηά ην επόκελν έηνο, αθνύ ε ειηά 

θαξπίδεη πάλσ ζηνπο δηεηείο βιαζηνύο. εκαληηθή είλαη αθόκα ε δεκηά από ηελ 

απόπησζε ησλ θύιισλ, πνπ είλαη επηθνξηηδόκελα κε ηελ αλαπλνή, ηε δηαπλνή θαη ηε 

θσηνζύλζεζε ηνπ ειαηνδέληξνπ. Ο ξαβδηζκόο επζύλεηαη, κεξηθώο ηνπιάρηζην, γηα ηελ 

επηθξαηνύζα ζηελ Διιάδα παξεληαπηνθνξία. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα 

γίλεηαη ξαβδηζκόο θαηά ηξόπν βίαην ππό βξνρεξό θαηξό, παγεηό ή όηαλ ην δέληξν 

θαιύπηεηαη από δξνζηά. Οη ειηέο πξέπεη λα πέθηνπλ πάλσ ζε παληά ( ιηόπαλα) ή 

δηθηπσηά λάπινλ πνπ απιώλνληαη θάησ από ηελ θόκε ηνπ δέληξνπ.  

1.4.3 υλλογό του ελαιοκϊρπου από το δϋντρο με τα χϋρια ό 
ϊρμεγμα . 

Δίλαη ε κόλε ελδεδεηγκέλε κέζνδνο ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ, πνπ είλαη όκσο 

ειάρηζηα δηαδεδνκέλε ζ‟ νξηζκέλεο κόλν πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο, όπσο θαη ηεο 

Ηζπαλίαο. ηελ Διιάδα ε ζπιινγή κε ηα ρέξηα γίλεηαη ηειείσο πεξηπησζηαθά. 

Οη ειαηνζπιιέθηεο (ιέγνληαη καδσρηέο θαη καδώρηξεο) ρξεζηκνπνηνύλ γηα ην 

κάδεκα ηνπ θαξπνύ ζαθίδηα από θαξαβόπαλν, ηε γλσζηή εκπξνζζέιια θαη ζθάιεο 

γηα ηνπο θιώλνπο πνπ είλαη απξόζηηνη από ην έδαθνο. Αξρίδνπλ ην κάδεκα ηνπ 

θαξπνύ ηζηάκελνη ζην έδαθνο θαη αλεβαίλνπλ ζε ζθάιεο, πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ 

σο ηα πςειόηεξα ζεκεία ηεο θόκεο. Κάζε θνξά θξαηνύλ κε ην αξηζηεξό ρέξη ηα 

θαξπνθόξα θιαδηά από ηε βάζε ηνπο θαη απνζπνύλ ηνλ ειαηόθαξπν αξκέγνληαο ην 

δέληξν θιαδί-θιαδί. Ο απνζπώκελνο θαξπόο ξίρλεηαη κέζα ζηελ εκπξνζζέιια, πνπ 

είλαη θξεκαζκέλε από ην ιαηκό ηνπ καδσρηή ή από θιαδηά ειηάο ζην πιάη ηνπ. Καη 

κόλν αλ ηα δέληξα είλαη κηθξνύ κεγέζνπο(λεόθπηα), ν θαξπόο πέθηεη θαη‟ επζείαλ 

πάλσ ζηα ειαηόπαλα, πνπ έρνπλ απισζεί θάησ από ηελ θόκε. Μαδί κε ηνλ θαξπό 

απνζπώληαη θαη θύιια, ζε πνζόηεηεο κηθξέο ή κεγάιεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

Δηθόλα 1.8: πιινγή ειηάο κε ηα ρέξηα 
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Ο ειαηόθαξπνο πνπ καδεύεηαη κε ηα ρέξηα δελ πθίζηαηαη θακία θάθσζε ή κσισπηζκό 

θαη ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ην ειαηόδεληξν. Μάιηζηα ν καδσρηήο ζπιιέγεη πεξηζζόηεξν 

θαξπό θαη‟ επζείαλ από ην δέληξν από όηη θαξπό πνπ έρεη πέζεη απηόκαηα πάλσ ζην 

έδαθνο. Δπλόεην είλαη, όηη ε κέζνδνο απηή έρεη εθαξκνγή ζε δέληξα κε ρακειή ή 

κέηξηα θόκε, πνπ δηαηεξείηαη έηζη κε ζπλερή θιαδέκαηα. Ζ απόδνζε ηνπ καδσρηή 

είλαη ηόζν κεγαιύηεξε, όζν πην αδξόθαξπε είλαη ε πνηθηιία. Με ηα ρέξηα καδεύνληαη 

αλαγθαζηηθά νη βξώζηκεο ειηέο, ηδηαίηεξα όηαλ πξόθεηηαη λα επεμεξγαζζνύλ σο 

πξάζηλεο. (Κ. Πνληίθεο, 1992) 

 

 

 

1.4.4 υλλογό του ελαιοκϊρπου με ςεύςιμο (κούνημα) του 
ελαιοδϋντρου. 

Ζ κέζνδνο απηή ηεο ζπιινγήο ηνπ θαξπνύ ήηαλ ειάρηζηα δηαδεδνκέλε θαηά ην 

παξειζόλ ζηηο δηάθνξεο ειαηνπαξαγσγηθέο ρώξεο, παξά ην γεγνλόο όηη ζα κπνξνύζε 

λ‟ αληηθαηαζηήζεη, θαηά κεγάιν πνζνζηό, ην ξαβδηζκό ζηα πςειόθνξκα δέληξα. Σα 

ηειεπηαία όκσο ρξόληα, ε ζπιινγή κε θνύλεκα ή δόλεζε ησλ θιώλσλ ηνπ 

ειαηνδέληξνπ ζπγθεληξώλεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ. 

 

Δηθόλα 1.9 : πιινγή ειηάο κε δόλεζε „Αξπαγήο‟ ηνπ ειαηνδέληξνπ 

 

Σν ζείζηκν ηνπ δέληξνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηε βνήζεηα αξπάγεο, πνπ εθαξκόδεηαη 

δηαδνρηθά ζηα δηάθνξα ζεκεία ησλ δηαθιαδώζεσλ ηνπ δέληξνπ. Ζ αξπαγή ή θέξεηαη 

ζην άθξν μύιηλεο ξάβδνπ ή είλαη ζηδεξέληα θαη πξνεθηείλεηαη κε ρνληξό ζρνηλί σο 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Θα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλε κε θαηάιιειν πιηθό, γηα 

λα κελ ηξαπκαηίδεη ηνλ θινηό ηνπ δέληξνπ ζην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο. 

Οη ζείζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο όηη ππάξρεη όξην ειαζηηθόηεηαο ζην 

ζεκείν εθαξκνγήο ηεο αξπάγεο, ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνύλ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαθπιάμνπλ ηελ αθεξαηόηεηα ηεο θόκεο. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο δνλήζεσο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη αλά νξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα γηα λα πέθηνπλ θάζε θνξά νη ώξηκνη, αιιά θαη νη πξνζβιεκέλνη από 

αξξώζηηεο θαξπνί. Πάλησο, ην ζείζηκν δελ ζα πξέπεη λα είλαη έληνλν γηαηί ηόηε καδί 

κε ην θαξπό πέθηνπλ θύιια θαη θιαδίζθνη. Πάληνηε απιώλνληαη λάπινλ θάησ από 

ηελ θόκε γηα λα πέθηεη πάλσ ζ΄απηά ν θαξπόο, ώζηε λα καδεπηεί. 

Πνιιά κεραλήκαηα έρνπλ εηδηθή ζρεδίαζε ηεο “δαγθάλαο” πνπ επηηξέπεη λα 

ηαηξηάδεη απόιπηα ζηα θιαδηά ή ηνπο θνξκνύο ησλ δέληξσλ πνπ είλαη πνιύ κηθξνί θαη 

ζπγρξόλσο κε κία πξννδεπηηθή δηέμνδν λα εμαζθαιίδεη θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

θινηνύ.(π.ρ κεράλεκα Fruipick A. Spedo&figli Srl  ) 

 

1.5 ΠΟΙΚΙΛΊΕ  
Σξείο είλαη νη πνηθηιίεο ηεο ειηάο πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηελ Μεζζελία: ε Κνξσλέηθε, 

ε Μαηζνιηά  ε Μαπξνιηά θαη ε Αεηνλπρνιηά Καιακώλ. 

1.5.1 Κορωνϋώκη: Olea europaea var. mastoides  

Ζ Κνξσλέτθε πήξε ην όλνκά ηεο κάιινλ από ηελ πεξηνρή ηεο Κνξώλεο, από 

όπνπ θαίλεηαη όηη δηαδόζεθε από ηνπο Δλεηνύο ζε άιια κέξε ηεο ρώξαο. Φέξεη 

πνιιέο ζπλσλπκίεο, όπσο Κξεηηθηά, Κνξσληά, Κνξώλη, Λαδνιηά, Ληαλνιηά, Φηινιηά 

θαη Βάηζηθε, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε κεγάιε εμάπισζή ηεο ζηα γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο. Πξάγκαηη, θαιιηεξγείηαη ζηε Μεζζελία, Ζιεία, Εάθπλζν, 

Λαθσλία, Αραΐα, Αηησιναθαξλαλία, Κεθαινληά, Εάθπλζν, άκν, Κπθιάδεο θαη ζηελ 

Κξήηε. 

            Πξόθεηηαη γηα κία ζεκαληηθή πνηθηιία, θαζώο είλαη πνιύ παξαγσγηθή θαη 

αλζεθηηθή ζηηο μεξνζεξκηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο (αληέρεη ζε βξνρνκεηξηθό ύςνο 

πνπ θπκαίλεηαη από 200 έσο 1100 mm). Έρεη, ινηπόλ, ην πιενλέθηεκα λα 

πξνζαξκόδεηαη θαη ζηηο πην αληίμνεο ζπλζήθεο κε μεξαζία θαη αλέκνπο. Οη 

απαηηήζεηο ηεο ζε έδαθνο, πγξαζία θαη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο είλαη ζρεηηθά 

κηθξέο. 

           Σα δέλδξα ηεο πνηθηιίαο Κνξσλέτθε κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ ζε πςόκεηξν 

κέρξη 500 κέηξα. Ζ πνηθηιία απηή έρεη ζηαζεξή θαξπνθνξία θαη ζρεηηθά πςειή 

απόδνζε, πνπ θπκαίλεηαη από 30 έσο 100 θηιά θαξπνύ αλά δέλδξν θαη πνπ κπνξεί λα 

αγγίμεη θαη ηα 150 θηιά θαξπνύ αλά δέλδξν, αλάινγα, θπζηθά, κε ηηο εδαθνθιηκαηηθέο 

θαη θαιιηεξγεηηθέο ζπλζήθεο. Καηά θαλόλα παξεληαπηνθνξεί έληνλα ζε αληίμνεο 

ζπλζήθεο, ελώ ζε αξδεπόκελεο πεξηνρέο παξνπζηάδεη ιηγόηεξε παξεληαπηνθνξία, 
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δίλνληαο ηε δεύηεξε ρξνληά θάπνην πνζνζηό ηεο παξαγσγήο. Ζ παξεληαπηνθνξία 

όκσο ζηε πνηθηιία απηή κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί εάλ δερζνύλ θαηάιιειν θιάδεκα 

θαη θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο. Σν θύξην κεηνλέθηεκά ηεο είλαη ην κηθξό 

κέγεζνο ηνπ θαξπνύ πνπ δπζθνιεύεη ηε κεραληθή ζπγθνκηδή. 

Αλαπηύζζεηαη ζε δέλδξν ύςνπο 5 - 7 κέηξσλ θαη κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 

15 κέηξα. Ζ θόκε απνθηά ζρήκα εκηζθαηξηθό ή θύπειιν. Σα θύιια ηεο είλαη 

ινγρνεηδή, βαζππξάζηλα θαη κηθξά, κήθνπο 5,45±0,52 cm θαη πιάηνπο 1,03±0,12 cm. 

Ο θαξπόο έρεη ζρήκα θπιηλδξνθσληθό, κε κέζν βάξνο 1,3 gr θαη θέξεη κηθξή ζειή. Ο 

πνδίζθνο είλαη πνιύ ηζρπξόο θαη ε νκθαιηθή θνηιόηεηα πνιύ κηθξή. Σν ρξώκα ηνπ 

θαξπνύ είλαη ζηελ αξρή πξάζηλν, ζηε ζπλέρεηα μεζσξηάδεη γηα λα θαηαιήμεη ζε 

κειαλό – κνβ. Θεσξείηαη ε πην κηθξόθαξπε πνηθηιία θαη ίζσο απνηειεί ην κνλαδηθό 

ηεο κεηνλέθηεκα, έρεη ζρήκα θπιηλδξνθσληθό κέζν βάξνο 0,79 gr (μεξηθή) θαη θέξεη 

κηθξή ζειή. Ο ππξήλαο έρεη ζρήκα όκνην κε ηνλ θαξπό κε ηελ κηα πιεπξά 

θπξησκέλε, κέζν βάξνο 0,17 gr θαη θέξεη νμεία αθίδα ζηελ άθξε θαη επηά αβαζείο 

γιπθέο. Ζ ζρέζε ζάξθαο πξνο ππξήλα ηνπ θαξπνύ είλαη 3,8:1 θαη ε πεξηεθηηθόηεηα 

ηνπ ζε ιάδη θηάλεη κέρξη θαη 27%. Υξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ. 

            Ζ Κνξσλέτθε πνηθηιία ρξεζηκνπνηείηαη σο επηθνληαζηήο πνιιώλ άιισλ 

πνηθηιηώλ ειηάο θαη έρεη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ςύρνο γηα λα δηαθνξνπνηήζεη 

αλζνθόξνπο νθζαικνύο. Δίλαη πξώηκε πνηθηιία θαζώο αλζίδεη πεξί ηα κέζα Απξηιίνπ, 

ε δε σξίκαλζε ηνπ θαξπνύ αξρίδεη λσξίο ηνλ Οθηώβξην θαη ηειεηώλεη αξγά ην 

Γεθέκβξην. Ζ ζρέζε ζάξθαο πξνο ππξήλα ηνπ θαξπνύ είλαη 6,6:1. Ζ πεξηεθηηθόηεηα 

ηνπ θαξπνύ ζε ιάδη είλαη πςειή θαη ζπγθεθξηκέλα μεθηλάεη από 15% θαη κπνξεί λα 

θζάζεη έσο 27%. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη δίλεη εθιεθηό ιάδη  

Σέινο, είλαη εππαζήο ζην Γάθν (Bactroceraoleae), ζηε Βακβαθάδα 

(Euphylluraolivine)θαη ζην Ρπγρίηε (Rhynchitescribripennis). 

1.5.2 Η Ματςολιϊ ό Μαςτοειδόσ 

Λέγεηαη θαη αζελνιηά κνπξηνιηά θαη ηζνπλάηε. Μπνξεί λα ζεσξεζεί 

πνηθηιία κηθξόθαξπε ή θαη κεζόθαξπε.Δίλαη πνηθηιία κε κεγάιε αλάπηπμε θαη κηθξήο 

ή κέζεο παξαγσγηθόηεηαο. Απαηηεί θαιό έδαθνο θαη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο. Δίλαη 

αξθεηά αλζεθηηθή ζην θξύν. Ζ πνηθηιία παξάγεη θάζε δπν ρξόληα. Αλζίδεη ηέινο 

Μαΐνπ. Καιιηεξγείηαη θαη  ζε πςειά πςόκεηξα, κέρξη 1.000 κ. Έρεη όςηκε σξίκαλζε 

(ηέινο Γεθέκβξε - Γελλάξε). 
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Πνηθηιία κηθηήο θαηεύζπλζεο, δίλεη ιάδη εθιεθηήο πνηόηεηαο ιεπηόξξεπζην θαη 

θερξηκπαξέλην ρξώκα. Ζ απόδνζε ηνπ ειαηνθάξπνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ ηνπ 20 θαη 

22%. 

1.5.3 Η Μαυρελιϊ  

Λέγεηαη θαη κεζσληά θαη κνπξαηνιηά. Μηθξόθαξπε πνηθηιία απαηηεί εδάθε κε 

πγξαζία. Ο θαξπόο ηεο σξηκάδεη από ηα κέζα κέρξη ηα ηέιε ην Γεθέκβξε κε 

απνθιεηζηηθή θαηεύζπλζε ηελ παξαγσγή ιαδηνύ εθιεθηήο πνηόηεηαο. Απόδνζε ηνπ 

ειαηνθάξπνπ κεηαμύ ηνπ 18 θαη 25%. 

1.5.4 Αετονυχολιϊ Καλαμών  

Οη ειηέο θαιακώλ είλαη κηα εμαηξεηηθή πνηθηιία επηηξαπέδηαο ειηάο νλνκαζίαο 

πξνέιεπζεο. Καιιηεξγείηαη θπξίσο ζηνπο λνκνύο Μεζζελίαο θαη Λαθσλίαο θαη ζε 

ζεκαληηθή έθηαζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αγξηλίνπ. Ο θαξπόο ζπιιέγεηαη 

ώξηκνο από ην Ννέκβξην έσο ηα Υξηζηνύγελλα. Με ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία 

(ράξαγκα, άικε, μύδη) έρνπκε ηηο ραξαθηέο ειηέο θαιακώλ ζε νμάικε, κηα εκπνξηθή  

νλνκαζία ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό 

 

 

Δηθόλα 1.10 : Διηέο Καιακώλ. 

 

1.6 Εχθροί κ αςθένειεσ  
Οη θπξηόηεξνη ερζξνί ηεο ειηάο ζηελ Μεζζελία θαηά ζεηξά γεσξγηθνύ ελδηαθέξνληνο 

είλαη: 

1.6.1 Δϊκοσ (Dacus oleae) 

Ο Γάθνο ζεσξείηαη ν ζεκαληηθόηεξνο ερζξόο ηεο ειηάο ζηε ρώξα καο, θαζώο 

θαη ζε όιεο ηηο παξακεζόγεηεο ρώξεο. Πξνζβάιεη κόλν ηνλ θαξπό θαη είλαη γλσζηόο 

από ηελ αξραηόηεηα. Σν έληνκν απηό ζπκπιεξώλεη πεξίπνπ 4-5 γελεέο ην ρξόλν. Mε 

ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο (ηέινο Απξηιίνπ κε αξρέο Μαΐνπ), δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

1ε γελεά ηνπ εληόκνπ, θαη παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή εθθόιαςε ησλ αθκαίσλ ηνπ 

δάθνπ. Σα αθκαία απηά, ηξεθόκελα από κειηηώδε εθθξίκαηα ησλ δέλδξσλ, 

δηαηεξνύληαη ζηε δσή γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα (κέρξη 2 κήλεο) θαη είλαη 

δπλαηόλ, αλ βξνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο, λα ελαπνζέζνπλ ηα πξώηα ηνπο σά. 
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Σελ άλνημε (αξρέο έσο κέζα Ηνπιίνπ) εκθαλίδεηαη ε 2ε γελεά ηνπ δάθνπ. Σα 

ζειπθά σνηνθνύλ ζε λένπο πξάζηλνπο θαξπνύο. Σν ζειπθό γελλά πεξίπνπ 12 σά ηελ 

εκέξα θαη είλαη δπλαηό λα γελλήζεη κέρξη 250 σά. Αλαθέξεηαη όηη ελαπνζέηνπλ έλα 

σό αλά ειηά αιιά έρνπλ παξαηεξεζνύλ ειηέο κε πεξηζζόηεξεο από κηα σνηνθίεο θαη 

πνιιά άγνλα λύγκαηα. Αλ ν θαξπόο δελ είλαη επηδεθηηθόο, ηόηε ε εμέιημε ηνπ εληόκνπ 

αλαθόπηεηαη. Ζ εθθνιαπηόκελε πξνλύκθε δεκηνπξγεί ζηνά ζηνλ θαξπό. Οη 

εθθνιαπηόκελεο πξνλύκθεο ηξέθνληαη από ηελ αλώξηκε ζάξθα, αλνίγνληαο 

αθαλόληζηεο, επηκήθεηο ζηνέο ζε βάζνο. ηαλ ε πξνλύκθε νινθιεξώζεη ηελ 

αλάπηπμή ηεο, κεηαθηλείηαη πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ θαξπνύ, όπνπ δηεπξύλεη ηε ζηνά 

θαη πξνεηνηκάδεη ηελ έμνδό ηεο σο ηέιεην αλνίγνληαο ραξαθηεξηζηηθή νπή, ηελ νπή 

εμόδνπ (ηξώγεη ηε ζάξθα εζσηεξηθά αθήλνληαο άζηθηε ηελ εθπκελίδα = 

«ςαξνιεπίδα»). ηε ζπλέρεηα λπκθώλεηαη θαη κεηά από ιίγεο εκέξεο ζπάδεη ηελ 

«ςαξνιεπίδα» θαη εμέξρεηαη σο ηέιεην από ηελ νπή εμόδνπ. ην λύγκα ηνπ δάθνπ 

αλαπηύζζνληαη παζνγόλνη νξγαληζκνί (Macrοphoma dalmatica) πνπ πξνθαινύλ 

ζήςε θαη πηώζε ηνπ θαξπνύ. Λόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ (>33
o
C) Σηνπ 

θαινθαηξηνύ, ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εληόκνπ είλαη κεησκέλε, ε ελαπόζεζε σώλ ησλ 

ζειπθώλ δηαθόπηεηαη θαη παξαηεξνύληαη ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά πξνζβνιήο. 

Σνλ Αύγνπζην θαη ηνλ επηέκβξην εκθαλίδεηαη ε 3ε θαη 4ε γελεά αληίζηνηρα. 

Με όςηκν θαινθαίξη κπνξεί λα αθνινπζήζεη θαη 5ε γελεά (θζηλνπσξηλή). ηηο 

θζηλνπσξηλέο πξνζβνιέο, όηαλ ν θαξπόο έρεη απμεζεί ζε κέγεζνο θαη ν πιεζπζκόο 

ηνπ εληόκνπ έρεη απμεζεί, παξαηεξνύληαη ζηνλ ίδην θαξπό πεξηζζόηεξα από έλα 

λύγκαηα. Οη πξνλύκθεο ησλ θζηλνπσξηλώλ γελεώλ εμέξρνληαη από ηνπο θαξπνύο θαη 

λπκθώλνληαη ζην έδαθνο. Σν ρεηκώλα ν δάθνο βξίζθεηαη σο λύκθε ζην έδαθνο ή σο 

«αθκαίν ρεηκώλα» ή σο πξνλύκθε ζε πξνζβεβιεκέλν θαξπό επάλσ ζην δέλδξν. 

Οη επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ηνπ δάθνπ ζηνλ θαξπό. Σν θαινθαίξη γηα παξάδεηγκα, ρξεηάδνληαη 5-7 

εκέξεο γηα ηελ εθθόιαςε ηνπ σνύ, 12-15 εκέξεο γηα ηα (3) πξνλπκθηθά ζηάδηα θαη 7-

10 εκέξεο γηα ηελ λύκθε κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ ηειείνπ εληόκνπ. (Γηαδίθηπν 5) 

 

1.6.2 Πυρηνοτρύτησ (Prays oleae) 

Ο ππξελνηξήηεο ζπκπιεξώλεη 3 γελεέο ην ρξόλν. Γηαρεηκάδεη σο πξνλύκθε 

θπιιόβηαο γελεάο κέζα ζηηο ζηνέο πνπ αλνίγεη ζηα θύιια, όπνπ πθίζηαηαη 4 εθδύζεηο 

(επηέκβξηνο-Φεβξνπάξηνο). 
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Προλσκθηθά ζηάδηα ζηοά 

Πξνλύκθε 1εο ειηθίαο λεκαηνεηδήο (πξσηνγελήο ζηνά), 

Πξνλύκθε 2εο ειηθίαο ζρήκαηνο C (δεπηεξνγελήο), 

Πξνλύκθε 3εο ειηθίαο βνζξίν (ηξηηνγελήο – ζηξνγγπιή), 

Πξνλύκθε 4εο ειηθίαο αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο – αλνηθηή 

ζηνά 

Ζ πξνλύκθε ηεο ηειεπηαίαο ειηθίαο θπθινθνξεί ειεύζεξα ζην θύιισκα θαη 

πξνζβάιιεη ηηο βιαζηηθέο θνξπθέο θαη νθζαικνύο ηεο ειηάο. Σειηθά ζπλδέεη ηα 

πξνζβεβιεκέλα όξγαλα κε κεηάμηλα λήκαηα θαη ζρεκαηίδεη βνκβύθην, όπνπ 

λπκθώλεηαη. Από ηέιε Μαξηίνπ θαη όιν ηνλ Απξίιην εκθαλίδνληαη ηα αθκαία ηεο 

αλζόβηαο γελεάο. Σα ζειπθά σνηνθνύλ ζηνλ θάιπθα θαηά πξνηίκεζε 

θηηξηλνπξάζηλσλ, θιεηζηώλ αλζέσλ ειηάο («θξόθηαζκα»). Οη εθθνιαπηόκελεο 

πξνλύκθεο εηζέξρνληαη ζην άλζνο θαη ηξέθνληαη από ην εζσηεξηθό ηνπ. Σα 

πξνζβεβιεκέλα άλζε ζπλδένληαη κε λεκάηηα, όπνπ ε πξνλύκθε λπκθώλεηαη. 

Σνλ Ηνύλην εκθαλίδνληαη ηα αθκαία (εηθ. 2) ηεο θαξπόβηαο γελεάο θαη ηα 

ζειπθά σνηνθνύλ ζηνλ θάιπθα λεαξώλ θαξπώλ κε γαιαθηώδεο ελδνζπέξκην (όρη 

μπινπνηεκέλν). Οη εθθνιαπηόκελεο πξνλύκθεο εηζέξρνληαη από ηνλ πνδίζθν ζηελ 

ζάξθα θαη πξνρσξνύλ ζηνλ ππξήλα από ην εζσηεξηθό ηνπ νπνίνπ ηξέθνληαη. Καηά 

ηελ είζνδό ηνπο ηξαπκαηίδνπλ ηνλ πνδίζθν ή ηηο αγγεηώδεηο δεζκίδεο πνπ ηνλ 

ζπλδένπλ κε ηνλ λεαξό θαξπό, ν νπνίνο ζηακαηά λα αλαπηύζζεηαη, μεξαίλεηαη 

απόηνκα ή βαζκηαία, αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμήο ηνπ, καπξίδεη θαη ηειηθά 

πέθηεη («πηπέξη», «θαινγξί»). 

 

Δηθόλα 1.11 : Αθκαίν ππξελνηξήηε (πεγή δηαδίθηπν 6) 

Σνλ επηέκβξην νινθιεξώλεηαη ε αλάπηπμε ησλ πξνλπκθώλ, νπόηε αλνίγνπλ 

ηξύπα ζηνλ ππξήλα θη εμέξρνληαη, ζρεκαηίδνπλ βνκβύθην θαη λπκθώλεηαη επάλσ ζην 

δέλδξν. Καηά ηελ έμνδό ηεο ε πξνλύκθε ηξαπκαηίδεη ηνπο ηζηνύο ζην ζεκείν 

πξόζθπζήο ηνπο ζηνλ πνδίζθν, θαη νη θαξπνί πέθηνπλ. ηαλ ν θαξπόο έρεη πέζεη ζε 

λεαξό ζηάδην ε ώξηκε πξνλύκθε εμέξρεηαη θαη λπκθώλεηαη ζην έδαθνο. Σα ζειπθά 
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αθκαία ηεο θπιινθάγνπ γελεάο σνηνθνύλ ζηα θύιια θη νη εθθνιαπηόκελεο 

πξνλύκθεο εηζέξρνληαη ζην εζσηεξηθό θαη ζρεκαηίδνπλ ηηο ζηνέο. 

Πξνζβάιινληαη θύιια, άλζε θαη θαξπνί από δηαθνξεηηθέο γελεέο ηνπ 

εληόκνπ. ηα θύιια παξαηεξνύληαη ηεζζάξσλ εηδώλ ζηνέο (εηθ. 3) θαη θύιια 

ζπλδεδεκέλα κε κεηάμηλα λεκάηηα, όηαλ ε πξνλύκθε εηνηκάδεηαη λα λπκθσζεί. ηηο 

ηαμηαλζίεο ηα θαηεζηξακκέλα άλζε είλαη επίζεο ζπλδεδεκέλα κε κεηάμηλα λεκάηηα. 

Οη πξνζβεβιεκέλνη από ηηο πξνλύκθεο θαξπνί μεξαίλνληαη, καπξίδνπλ θαη πέθηνπλ 

(«πηπέξη» = θαξπνί 4-6 ρηιηνζηά, «θαινγξί» = θαξπνί 8-10 ρηιηνζηά) ηνλ Ηνύλην-

Ηνύιην (ζεξηλή πηώζε) θαη αξγόηεξα ηνλ επηέκβξην-Οθηώβξην θαηά ηελ έμνδν ησλ 

ώξηκσλ πξνλπκθώλ (θζηλνπσξηλή,πηώζε). 

 

Δηθόλα 1.12 : Προζβοιές θύιιφλ ειηάς από προλύκθες ηες θσιιόβηας γελεάς ηοσ 

πσρελοηρήηε (πεγή Γηαδίθηπν 6) 

 

 

1.6.3 Ρυγχίτησ (Rhynchites cribripennis) 

Μηθξό θνιεόπηεξν κήθνπο 5-6 mm κε ραξαθηεξηζηηθό ξύγρνο. Οινθιεξώλεη 

κηα γελεά ζε 2 ρξόληα. Γηαρεηκάδεη σο αλεπηπγκέλε πξνλύκθε ζην έδαθνο ηνλ πξώην 

ρεηκώλα θαη σο ηέιεην ζην έδαθνο ην δεύηεξν ρξόλν. Σα ηέιεηα απηά βγαίλνπλ από ην 

έδαθνο Απξίιην-Μάην θαη θηάλνπλ ζην θύιισκα όπνπ ηξέθνληαη γηα ιίγεο εβδνκάδεο 

από ηα ηξπθεξά θύιια θαη ηηο θνξπθέο ησλ λεαξώλ βιαζηώλ. ηαλ δεκηνπξγεζνύλ νη 

θαξπνί ηξέθνληαη απ‟ απηνύο ηξππώληαο κε ην ξύγρνο ηε ζάξθα θαη πξνθαινύλ 

πξώηκε θαξπόπησζε. Σνλ Ηνύιην-Αύγνπζην, αθνύ αλνίγεη κία νπή κέρξη ην 

ελδνθάξπην (ππξήλα) ηνπνζεηεί κε ηνλ σνζέηε έλα απγό, ην νπνίν ζε 10 εκέξεο 

εθθνιάπηεηαη θαη ε λεαξή πξνλύκθε νξύζζεη ζηνά πνπ θηάλεη ζην ζπέξκα ην νπνίν 

ηξώεη. Οθηώβξην-Ννέκβξην νη πξνλύκθεο έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ αλάπηπμή ηνπο, 

εγθαηαιείπνπλ ηνλ θαξπό θαη κπαίλνπλ ζην έδαθνο όπνπ παξακέλνπλ σο ην ηέινο 
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ηνπ επόκελνπ ζέξνπο ή αξρέο θζηλνπώξνπ νπόηε λπκθώλεηαη. Σελ επόκελε άλνημε 

βγαίλνπλ ηα ηέιεηα. 

 

Δηθόλα 1.13 : Ρπγρύηεο 

 

1.6.4 Η κηκιδόμυγα των φύλλων τησ ελιϊσ, Dasyneura oleae Loew 
(Diptera: Cecidomyiidae)  

Δίλαη έλαο ερζξόο ηεο ειηάο. αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά ην 1831 από ηνλ 

Angelini σο Corethra oleae. Άιια ζπλώλπκα είδε είλαη ηα Cecidomyia oleae, Loew, 

Perrisia oleae (Loew) Kieffer θαη Perrisia lathierei Del Guercio. To γέλνο Dasyneura 

αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο Dasineura. Έρεη βξεζεί ζε όιε ηε κεζνγεηαθή 

ιεθάλε όπνπ ζπλαληάηαη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Απαληάηαη ζε ρακειά 

πςόκεηξα θαη θπξίσο ζε πεξηνρέο θνληά ζηε ζάιαζζα. 

Σν D. oleae έρεη σο απνθιεηζηηθό μεληζηή ηελ ειηά (Oleaeuropea). Σν έληνκν 

έρεη 1-2 γεληέο ην έηνο θαη δηαρεηκάδεη σο πξνλύκθε 2νπ ζηαδίνπ ζηα θύιια ηεο 

ειηάο. ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ε πξνλύκθε ελεξγνπνηείηαη, νινθιεξώλεη ηελ 

αλάπηπμε θαη λπκθώλεηαη. Σα ελήιηθα εκθαλίδνληαη αξρέο Μαξηίνπ, ζπδεύγλπληαη 

θαη σνηνθνύλ πάλσ ζηα θύιια θαη ζηηο αλζνηαμίεο (πεξίπνπ 100 απγά αλά ζειπθό).  

 

Εικόνα 1.14 : Νύμθη (πούπα) ηοσ Dasyneura oleae 

Ζ λεαξή πξνλύκθε εθθνιάπηεηαη θαη εηζέξρεηαη κέζα ηνπο ηζηνύο όπνπ 

νξύζζεη κηθξέο επηκήθεηο ζηνέο. Ζ αλνημηάηηθε γελεά πνπ αλαπηύζζεηαη πάλσ ζε 

θύιια κπαίλεη ζε δηάπαπζε ζην ηέινο ηνπ 2νπ ζηαδίνπ (Εικ 1.14). Ζ γελεά πνπ 

αλαπηύζζεηαη πάλσ ζε αλζνηαμίεο ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 8 εβδνκάδεο γηα λα αλαπηπρζεί 

θαη ηα ελήιηθα εκθαλίδνληαη από κέζα Μαΐνπ έσο θαη ην ηέινο Ηνπλίνπ. Σα ελήιηθα 
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σνηνθνύλ ζηα θύιια από όπνπ ζα πξνθύςνπλ νη λεαξέο πξνλύκθεο πνπ ζα 

δηαρεηκάζνπλ (σο πξνλύκθεο 2νπ ζηαδίνπ) έσο ηελ επόκελε άλνημε. 

ηελ πεξηνρή πξνζβνιήο από ην D. oleae, ηα θύηηαξα πνιιαπιαζηάδνληαη 

αθαλόληζηα δεκηνπξγώληαο ραξαθηεξηζηηθέο δηνγθώζεηο (εμνγθώκαηα, θεθίδεο) 

ζηνπο κίζρνπο ησλ αλζέσλ θαη ζηελ επηθάλεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ θύιισλ. Ζ 

πξνζβνιή ζε λεαξά θύιια πξνθαιεί επίζεο ζνβαξέο παξακνξθώζεηο θαη ζπζηξνθέο. 

Οη πξνζβνιέο ζε αλζνηαμίεο, κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ απώιεηεο ζηελ παξαγσγή.      

( Δ. Ρνδηηάθεο θ.α, 2010). 

1.7 Καταπολέμηςη  
 

1.7.1 Καταπολϋμηςη του Δϊκου. 

Ζ αληηκεηώπηζή ηνπ γίλεηαη κε ρεκηθά κέζα (δνισκαηηθνί ςεθαζκνί κε 

εληνκνθηόλα), κε βηνηερληθά (παγίδεο κε ειθπζηηθά ηξνθήο, ηερληθή ησλ ζηείξσλ 

αξξέλσλ θηι.) θαη κε βηνινγηθά κέζα (εμαπόιπζε σθέιηκσλ παξαζηηνεηδώλ 

εληόκσλ). 

Ζ ρεκηθή αληηκεηώπηζε ηνπ δάθνπ πεξηιακβάλεη πξνιεπηηθά κέηξα κε ηελ 

εθαξκνγή δνισκαηηθώλ ςεθαζκώλ. Αλαιπηηθόηεξα ην Πξόγξακκα ηεο πιινγηθήο 

Καηαπνιέκεζεο ηνπ Γάθνπ δηεμάγεηαη από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο (πξώελ) Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ησλ 

ειαηνθνκηθώλ λνκώλ, εθαξκόδεη δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο από εδάθνπο θάζε ρξόλν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ. θνπόο απηήο ηεο πξνιεπηηθήο κεζόδνπ είλαη ε 

πξνζέιθπζε θαη ζαλάησζε ησλ αθκαίσλ ηνπ δάθνπ πξηλ ηα ζειπθά σξηκάζνπλ θαη 

αξρίζνπλ λα σνηνθνύλ. Ο αξηζκόο θαη ν ρξόλνο εθηέιεζεο ησλ δνισκαηηθώλ 

ςεθαζκώλ εμαξηάηαη από ηελ εμέιημε ηνπ δαθνπιεζπζκνύ, ε νπνία παξαθνινπζείηαη 

κε γπάιηλεο παγίδεο (κέζνο όξνο δάθσλ/παγίδα McPhail θαη εβδνκάδα= 5-10). 

Δθηόο από ηελ πξνιεπηηθή κέζνδν πνπ εθαξκόδεηαη ζπιινγηθά, ππάξρεη θαη ε 

ζεξαπεπηηθή κέζνδνο (ςεθαζκνί θαιύςεσο) ε νπνία όκσο εθαξκόδεηαη κεκνλσκέλα 

από ηνπο παξαγσγνύο εθόζνλ έρεη παξαηεξεζεί κεγάιε δαθνπξνζβνιή ζηνλ θαξπό. 

Με ηε κέζνδν απηή γίλεηαη πιήξεο θάιπςε ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ κε ςεθαζηηθό 

πγξό από εδάθνπο, κε ζθνπό λα ζθνησζνύλ θπξίσο νη πξνλύκθεο κέζα ζηνλ θαξπό 

θαη έπεηηα ηα ελήιηθα. Πξέπεη όκσο λα απνθεύγνληαη εμαηηίαο ησλ δπζκελώλ 

απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ ζηελ σθέιηκε εληνκνπαλίδα ηνπ ειαηώλα, ζηελ έμαξζε 

νξηζκέλσλ άιισλ ερζξώλ (θνθθνεηδώλ) θαη ζηε γεληθόηεξε επηβάξπλζε ηνπ 
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πεξηβάιινληνο. Τπάξρεη επίζεο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο ππνιεηκκάησλ 

εληνκνθηόλσλ ζηνλ θαξπό θαη ζην ιάδη εθόζνλ δελ ηεξνύληαη νη αλαγξαθόκελεο 

πξνδηαγξαθέο. (Γηαδίθηπν 5) 

Tα θξηηήξηα γηα έλαξμε ησλ ςεθαζκώλ πην ζπγθεθξηκέλα είλαη λα έρνπλ γίλεη 

ζπιιήςεηο 5-7 δάθσλ ζε 7 εκέξεο/παγίδα θαη εθόζνλ: α) ν θαξπόο είλαη ζην ζηάδην 

πήμεο/μπινπνίεζεο ηνπ ππξήλα θαη κεηά, δειαδή, ζην επηδεθηηθό πξνζβνιήο, β) νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ην δάθν κε ζεξκνθξαζία θάησ από ηνπο 35°C, 

θαη γ) ε πνηθηιία θαη ε θαηάζηαζε ηνπ θαξπνύ (δαξσκέλνη ή όρη θαξπνί). 

εκεηώλεηαη όηη, νη αλαθνηλώζεηο γηα ιήςε κέηξσλ ελαληίνλ ηνπ δάθνπ αθνξνύλ 

ηόζν ηε ζπκβαηηθή, όζν θαη ηε βηνινγηθή ειαηνθαιιηέξγεηα. 

Σα δνιώκαηα γηα ηνπο δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο παξαζθεπάδνληαη κε ηε 

δηάιπζε ζε λεξό κίαο ειθπζηηθήο νπζίαο, όπσο νη πδξνιειπκέλεο πξσηεΐλεο θαη ελόο 

εγθεθξηκέλνπ εληνκνθηόλνπ κε δξαζηηθή νπζία ην Dimethoate, ην Success fly bait ή 

ην Conserve fly bait. Γηα εμαζθάιηζε άξηζηνπ απνηειέζκαηνο, νη δνισκαηηθνί 

ςεθαζκνί πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα θαη νκαδηθά ζε όιε ηελ πεξηνρή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ςεθάδεηαη ην βόξεην κέξνο ηνπ ειαηόδεληξνπ, επεηδή ν δάθνο πξνηηκά 

δξνζεξό πεξηβάιινλ, πεξίπνπ 1 ηεηξαγσληθό κέηξν κε 300 θπβ. εθαη. 

δόισκα/δέλδξν, ζε ρνλδξέο ζηαγόλεο .Σν δόισκα ςεθάδεηαη ζε θάζε ηξίην δέλδξν ζε 

ειαηώλεο θαλνληθήο ππθλόηεηαο, ζε δέλδξν παξά δέλδξν, όηαλ ηα δέλδξα είλαη 

κέηξηαο ππθλόηεηαο θαη ζ‟ όια ηα δέλδξα όηαλ είλαη αξαηνθπηεπκέλα. Οη ςεθαζκνί 

επαλαιακβάλνληαη θάζε 10–15 κέξεο αλ ππάξρεη αλάγθε. (Γηαδίθηπν 7) 

 

1.7.2 Καταπολϋμηςη πυρηνοτρύτη  

Ο ςεθαζκόο ελάληηα ηεο θαξπόβηαο γεληάο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα 

πξνζηαηεπηεί ε παξαγσγή θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα ηελ πνηθηιία θνλζεξβνειηά 

όηαλ νη δηαζηάζεηο ηνπ θαξπνύ είλαη 7-10 ρηιηνζηά κήθνο Υ 6-8 ρηιηνζηά πάρνο δει 

κέζα Ηνπλίνπ. 

Ζ πξνζηαζία ησλ άλζεσλ ζπγθεληξώλεη ελδηαθέξνλ κόλνλ αλ ε αλζνθνξία 

είλαη ιίγε θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζην ηέινο Απξηιίνπ αξρέο Μαίνπ, νπόηε έρεη 

εκθαληζηεί ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο πξνλπκθώλ. 

Αληίζεηα ζε κεγάιε αλζνθνξία ε πξνζβνιή θαίλεηαη λα δξα βειηησηηθά γηαηί 

αξαηώλεη ην κειινληηθό θνξηίν ηνπ δέλδξνπ.(Γ. Μπαιαηζνύξαο, 1994) 
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Γηα ηε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηεί ε 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ςεθαζκώλ. 

ηηο κεζνπξώηκεο θαη ζηηο όςηκεο πεξηνρέο ζπληζηάηαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλζόβηαο γεληάο ηνπ ππξελνηξήηε ζην μεθίλεκα ηεο άλζεζεο (λα έρνπλ αλνίμεη 5-

25% ησλ αλζέσλ) : 

•  ε ειαηώλεο ζπκβαηηθήο γεσξγίαο κε κεησκέλε αλζνθνξία (30-40% ηεο 

θαλνληθήο). Διαηώλεο κε πινύζηα ή ηθαλνπνηεηηθή αλζνθνξία δελ έρνπλ αλάγθε 

θαηαπνιέκεζεο. 

•  ε ειαηώλεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, κε ζηόρν λα κεησζνύλ νη πιεζπζκνί ηνπ 

εληόκνπ ζηελ επόκελε γεληά, ηελ θαξπόβηα. 

Να πξνηηκεζνύλ ζθεπάζκαηα ηνπ βάθηινπ ηεο Θνπξηγγίαο πνπ δελ βιάπηνπλ ηα 

σθέιηκα έληνκα. Ο ςεθαζκόο κε βάθηιιν πξέπεη λα επαλαιεθζεί κεηά από 7-10 

εκέξεο. Δάλ βξέμεη ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 7-10 εκεξώλ κεηά ηνλ ςεθαζκό, ηόηε 

απηόο πξέπεη λα επαλαιεθζεί.( Κέληξν Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ 

Ζξαθιείνπ) (Γηαδίθηπν 8) 

1.7.3  Καταπολϋμηςη ρυγχύτη  

ηνπο ειαηώλεο πνπ δηαπηζηώλνληαη ζνβαξέο πξνζβνιέο από Ρπγρίηε κπνξεί 

λα γίλεη ζπλδπαζµέλε θαηαπνιέµεζε Ρπγρίηε – Ππξελνηξήηε µε ηελ δξαζηηθή νπζία 

Νηιµεθοέιη (δηάθνξα ζθεπάζµαηα) όηαλ εκθαλίδεηαη ην εληόκν ηνλ Μάην ή κε ηα 

πξώηα δηαπηζησκέλα ζπκπηώκαηα ηνλ Ηνύλην. Αλ ρξεηαζηεί γίλεηαη θαη δεύηεξε 

εθαξκνγή ςεθαζκνύ κεηά από 15 εκέξεο  (δηαδίθηπν 9) 

  

1.7.4 Καταπολϋμηςη κηκιδόμυγα  

Σν D. οleae έρεη πνιινύο θπζηθνύο ερζξνύο, πνπ είλαη θπξίσο πκελόπηεξα 

παξαζηηνεηδή ηεο ππεξνηθνγέλεηαο Chalcidoidea. ( Δ. Ρνδηηάθεο θ.α, 2010). 

πσο επηζήκαλε  ν δηεπζπληήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

Σξηθπιίαο Αληώλεο Παξαζθεπόπνπινο, ε πξνζβνιή ην 2013 εκθάληζε εθηεηακέλεο 

πξνζβνιέο ζε ειαηνπεξίβνια βόξεηα ηεο Κππαξηζζίαο - θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

Καιό Νεξό, ηελ Αγαιηαλή, ηελ Διαία, ην Κάθθαβα, ηελ Βαλάδα, ηνλ Πξόδξνκν. 

Οη παξαγσγνί πάλησο ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ θάπνηα αλαγθαία κέηξα, πνπ 

είλαη ε αθαίξεζε θαη ην θάςηκν ησλ βιαζηώλ, ε αθαίξεζε ηνπ θινηνύ ζε πεξίπησζε 

πξνζβνιήο ησλ θιαδηώλ θαη ε απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ηνπ θινηνύ. (Γηαδίθηπν 10) 
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1.8 Μυκητολογικέσ αςθένειεσ 

1.8.1 Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum) 

Δίλαη κπθεηνινγηθή πάζεζε αλάινγε κε ηελ βνύια ηεο κειηάο θαη ην 

θνπδηθιάδην ηεο απηδηάο. Πνιιά δέληξα, ηδηαίηεξα κηθξήο ειηθίαο είλαη δπλαηόλ λα 

ππνθύςνπλ αλ δελ γίλαη έγθαηξε αληηκεηώπηζε ηνπ κύθεηα.(Μπαιαηζνύξαο, 1994) 

γηαηί ε  αζζέλεηα πξνθαιεί κεγάιε εμαζζέληζε ησλ δέλδξσλ ιόγσ ηεο κεγάιεο 

θπιιόπησζεο  θαη κείσζεο ηεο παξαγσγήο. 

Πξνζβάιιεη ηα θύιια, ηνπο κίζρνπο ησλ θύιισλ θαη ηνπο πνδίζθνπο ησλ ηαμηαλζηώλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα είλαη νη θειίδεο ζηα θύιια κε δηάκεηξν 2-12mm (εηθ. 

1.3) 

 

Δηθόλα 1.14 : Πξνζβνιή από θπθινθόλην 

 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ κύθεηα βαζίδεηαη ζηελ εθηέιεζε πξνιεπηηθώλ 

ςεθαζκώλ θπξίσο κε ραιθνύρα (Βνξδηγάιεην πνιηό). πλήζσο δηελεξγνύληαη δύν 

ςεθαζκνί. Ο πξώηνο αξρέο θζηλνπώξνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ βξνρώλ θαη ν δεύηεξνο 

αξρέο ηεο άλνημεο, όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη επλνηθέο γηα ηελ πξνζβνιή (απμεκέλε 

πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία κεηαμύ 10 – 20
ν
 C). 

Ο Benlloch (1969) ππνζηήξημε όηη ν κύθεηαο πξνζβάιιεη επθνιόηεξα 

ειαηώλεο κε θησρά εδάθε ζε αζβέζηην. Δηζη ν εκπινπηηζκόο ησλ εδαθώλ ζε 

αζβέζηην απμάλεη ηελ αληνρή ησλ ειαηόδεληξσλ ζηελ αζζέλεηα. 

1.8.2 Ξεροβούλα  

Δίλαη ζνβαξή κπθεηνινγηθή αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε πξνζβνιή ηνπ κύθεηα 

Macrophoma dalmatica. 

Πξνθαιεί θειίδσζε ζηνπο θαξπνύο θαη ηα θύιια,ην ζρήκα ηνπο είλαη 

θπθιηθό ή ειιεηςνεηδέο θαη νη ίδηεο πεξηβάιινληαη από άιιν ρξώκα 

κειαλνθαίνπ.(εηθ. 1.15) 
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Δηθόλα 1.15 : Πξνζβνιή ηνπ κύθεηα Macrophoma dalmatica. 

 

ηνπο πξάζηλνπο θαξπνύο εκθαλίδνληαη θαζηαλέο θειίδεο ειαθξά βπζηζκέλεο 

δηακέηξνπ 4-10mm. Κάησ από ηηο θειίδεο ν ηζηόο είλαη θαζηαλόο  

ηα θύιια, ζηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο εκθαλίδνληαη θίηξηλεο 

πεξηνρέο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εμειίζζνληαη ζε λεθξσηηθέο.(εηθ. 1.16) 

 

 

Δηθόλα  1.16 : Δμέιημε πξνζβνιήο ζηα θύιια. 

 

Πξνππόζεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κύθεηα είλαη ε ιύζε ηεο επηδεξκίδαο ηνπ 

θαξπνύ από έληνκα όπσο ν Γάθνο θαηά θύξην ιόγν θαη δεπηεξεπόλησο ν Ρπγρύηεο. 

(Γ. Μπαιαηζνύξαο, 1994) 

 

1.8.3 Ίσκα (Fomitiporia mediterranea ό Phellinus pumetatus)  

 

Δίλαη γλσζηή σο ζνβαξή αζζέλεηα ησλ ακπεινεηδώλ ζηε ρώξα καο. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα έρεη εμειηρζεί ζε ζαλάζηκν θίλδπλν θαη γηα ηελ ειηά ζηε Μεζζελία. 

Βαζηθή αηηία είλαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ αιπζνπξίνλνπ γηα ην θιάδεκα ηεο ειηάο, 

κε ην νπνίν δεκηνπξγνύληαη κεγάιεο ηνκέο νη νπνίεο κέλνπλ αθάιππηεο από έλα 

απνιπκαληηθό. 

           Υαξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα είλαη ε καιαθή ζήςε ηνπ μύινπ ζην θέληξν ησλ 
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βξαρηόλσλ θαη ηνπ θνξκνύ. Ζ λέθξσζε αξρίδεη από ηηο κεγάιεο ηνκέο ηνπ 

θιαδέκαηνο. (Γηαδίθηπν 11) 

 

1.8.4 Kαρκύνωμα τησ ελιϊσ 

Δίλαη παζνγόλν βαθηήξην ηεο νηθνγέλεηαο Pseudomonadaceae, εθδειώλεηαη 

κε εμαξθώζεηο, εμνγθώκαηα θαη θπκάηηα θαηά θύξην ιόγν ζηνπο ηξπθεξνύο 

θιαδίζθνπο (εηθ. 1.17) , ζπαληόηεξα ζηηο ξίδεο ζηνλ θνξκό θαη ζηνπο βξαρίνλεο θα ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηα θύιια θαη ζηα άλζε. 

Πξνππνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λνζνγόλνπ αηηίνπ είλαη ε κεραληθή 

θάθσζε ηνπ ειαηόδεληξνπ θαη ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ θαηά ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

θαη ζπγθνκηδή ηνπ. 

Μεηαδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν κε ηα εξγαιεία θιαδέκαηνο, ηα κνζρεύκαηα θαη 

ηα εκβόιηα. Γελ έρνπλ όιεο νη πνηθηιίεο ειηάο ηελ ίδηα επαηζζεζία ζηελ λόζν. 

Ζ πάζεζε επλνείηαη ζε όμηλα εδάθε θαη ηελ κεγαιύηεξε επαηζζεζία 

παξνπζηάδεη ε Κνξσλέηθε πνηθηιία.(Μπαιαηζνύξαο, 1994) 

 

 

Δηθόλα 1.17 :  Καξθίλσκα ζηνπο ηξπθεξνύο θιαδίζθνπο 

 

ηελ λόζν δξνύκε πξνιεπηηθά. ε ειαηόδελδξα κε ζνβαξή πξνζβνιή από 

θαξθίλσζε, ζπληζηάηαη θαζαξηζκόο ησλ δέλδξσλ από ηα πξνζβεβιεκέλα ηκήκαηα 

θαη ακέζσο κεηά ςεθαζκόο κε έλα ραιθνύρν ζθεύαζκα. Ο ςεθαζκόο 

επαλαιακβάλεηαη κεηά από ραιάδη, παγεηό ή θιάδεκα (πιεγέο εηζόδνπ ηνπ 

βαθηεξίνπ). Δπίζεο ζηηο επαίζζεηεο πνηθηιίεο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ην θιάδεκα 

θαη ε ειαηνζπιινγή κε ξαβδηζκό, ηδηαίηεξα όηαλ επηθξαηεί βξνρεξόο θαηξόο. 
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Κεφϊλαιο 2. Η καλλιϋργεια ςτο νομό Μεςςηνύασ 

2.1 Ελιά Καλαμάτασ       
  Η ειηά Καιακώλ (Νπράηε-Καιακώλ, Αεηνλπρνιηά, Κνξαθνιηά, Σζηγθεινιηά, 

Υνλδξνιηά, Καιακαηηαλή θαη Αεηνλύρη) θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηνπο λνκνύο 

Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Φζηώηηδαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο θαη είλαη ΠΟΠ ζύκθσλα 

κε  440304 / 11-11-1993 (ΦΔΚ 871/26-11-93)   

Βηοιογία, Φσζηοιογία: Σν δέλδξν θζάλεη ζε ύςνο 7-10 κέηξα ηα θύιια ηνπ 

είλαη βαζππξάζηλα, κε κήθνο 8,48±1,0 εθ. θαη πιάηνο 1,64±0,24 εθ κέζν βάξνο 5,6 

γξ. Ο θαξπόο έρεη ζρήκα κνλόπιεπξν θπξηό ζηε κηα πιεπξά θαη κνηάδεη κε ηε ξάγα 

ηεο πνηθηιίαο ηνπ ζηαθπιηνύ Αεηνλύρη. Γηα απηό ην ιόγν πήξε ηελ νλνκαζία 

Αεηνλπρνιηά, Αεηνλύρη θ.ιπ. Ο ππξήλαο ηνπ θαξπνύ ηεο κνηάδεη κε ηνλ θαξπό, έρεη 

κέζν βάξνο 0,6 γξ. θαη θέξεη 9-10 αβαζείο γιπθέο. Ζ ζρέζε ζάξθαο / ππξήλα ηνπ 

θαξπνύ είλαη 8,3/1. ηελ πιήξε σξηκόηεηα ε επηδεξκίδα ηνπ θαξπνύ απνθηά καύξν 

βαζύ ρξώκα κε ραξαθηεξηζηηθά ζακπή επηθάλεηα. Ζ ζάξθα είλαη ζπκπαγήο, θαη 

πεξηέρεη ιάδη ζε πεξηεθηηθόηεηεο από 17-25% θαη δπκώζηκα ζπζηαηηθά 3,1-3,5% επί 

λσπνύ βάξνπο. Ζ πνηθηιία σξηκάδεη ηνλ θαξπό ηεο από ην Ννέκβξην εσο ην 

Γεθέκβξην. 

Δίλαη αλζεθηηθή ζηελ πξνζβνιή ηνπ δάθνπ θαη απαηηεί κέζεο ζύζηαζεο 

γόληκα εδάθε κε άξηζην pΖ γύξσ ζην (7). Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο-

θαξπόδεζεο απαηηεί κεησκέλε αηκνζθαηξηθή πγξαζία ελώ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

μεξαζίαο ησλ ζεξηλώλ κελώλ έρεη αλάγθε (αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ εδάθνπο) από 

ηξεηο, ή θαη πεξηζζόηεξεο αξδεύζεηο γηα λα απνδώζεη κέγεζνο θαξπνύ θαηάιιειν γηα 

εκπνξία. Δίλαη απαηηεηηθή πνηθηιία ζε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη παξνπζηάδεη ζε 

αξθεηέο πεξηπηώζεηο βιαζηνκαλία. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνύλ ηελ Καιακώλ 

απαηηεηηθή ζην θιάδεπκα θαη ζηε ιίπαλζε. Θα πξέπεη λα δίλεηαη πνιύ πξνζνρή ζηελ 

αδσηνύρα ιίπαλζε θαη ζηνλ ηξόπν ηνπ θιαδέκαηνο ώζηε λα έρνπκε θαιό αεξηζκό-

θσηηζκό ηεο θόκεο, λα πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε ιαίκαξγσλ βιαζηώλ θαη ζπλεπώο λα 

έρνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή θαξπνύ. ε πνιύ δύζθνιεο πεξηπηώζεηο 

ζπζηήλεηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ θπηνξπζκηζηηθώλ νπζηώλ γηα ηελ παξεκπόδηζε ηεο 

βιάζηεζεο θαη ηελ αύμεζε ηεο θαξπόδεζεο-παξαγσγήο. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ν κέζνο όξνο πώιεζεο ηεο ειηάο από ηνπο παξαγσγνύο  

θπκαίλεηαη κεηαμύ 1-2 €/θηιό αλαιόγσο κεγέζνπο, πνπ θαζνξίδεηαη κε δηάθνξεο 

δηαβαζκίζεηο ηεο ηηκήο ζε ηεκάρηα αλά θηιό. Ζ απμεκέλε δήηεζε γηα κεγάινπ 
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κεγέζνπο θαξπνύο έρεη θαζνξίζεη ηηο ηηκέο κέρξη θαη 2,5 €/θηιό, γηα ηνπο θαξπνύο πνπ 

ζπκπιήξσλαλ έλα θηιό κε ιηγόηεξα ησλ 120 ηεκάρηα. Φπζηθά νη ηηκέο ιηαληθήο 

πώιεζεο ηνπ πξντόληνο έπεηηα από επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε θζάλνπλ πνιύ 

ςειόηεξα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ε πνηόηεηα θαξπώλ πνπ εκπνξηθά 

ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ όξν Giants θζάλνπλ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο λα πσινύληαη 

πεξηζζόηεξν από 2 € ηα 250 γξακκάξηα πξντόληνο. (Π.  Κάηζαξεο) 

Ζ ηαμηλόκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ειηάο (αξηζκόο ειηώλ αλά θηιό) θαη νη 

νλνκαζίεο ηνπο είλαη:  

 Super Mammouth 91-100  

 Mammouth 101-110  

 Super colossal 111-120  

 Colossal: 121-140  

 Giants: 141-160  

 Δx-jumbo: 161-180  

 Jumbo: 181-200  

 Ex-large: 201-230  

 Large: 231-260  

 Superior: 261-290 

 Brililant: 291-320  

 Fine: 321-350  

 Bullets: 350 -380  

Δθηηκάηαη  όηη ην 2013 ζηε Μεζζελία ζπγθνκίζζεθαλ πεξίπνπ 1.500 ηόλνη ειηάο 

Καιακώλ, ελώ ζηε Λαθσλία νη παξαγσγνί κάδεςαλ πεξίπνπ 12.000 ηόλνπο. Άιινη 

ηόζνη ζπγθνκίζζεθαλ ζηελ Αηησιναθαξλαλία θαη πεξί ηνπο 4.000 ζηηο Ληβαλάηεο 

Φζηώηηδαο.( Γηαδίθηπν 12) 
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2.2 Έρευνα με ερωτηματολόγιο 
 

ηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα κε ηε 

ζσκπιήρφζε ερφηεκαηοιογίοσ πνπ επηθεληξώζεθε ζηνλ Ννκό Μεζζελίαο, ν 

νπνίνο απνηειεί κηα πεξηνρή πνπ θαιιηεξγείηαη ε πνηθηιία Αεηνλπρνιηά Καιακώλ.  

ηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ ε απνηύπσζε: 

 Σου προφίλ του καλλιεργθτι ςτθν περιοχι ζρευνασ,  

 Σων εφαρμοηόμενων καλλιεργθτικών τεχνικών, 

 Σο τρόπο ςυγκομιδισ και διαλογισ του καρποφ και τζλοσ  

 Οριςμζνα οικονομικά ςτοιχεία όπωσ το κόςτοσ παραγωγισ και θ πρόςοδοσ 

από τθν πώλθςθ των καρπών. 

Σα εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ κε ζπλέληεπμε αλά θαιιηεξγεηή. 

πλνιηθά απαληήζαλε 30 θαιιηεξγεηέο. Να ζεκεησζεί όηη έγηλε πξνζπάζεηα λα 

θαιπθζεί ε πεξηνρή έξεπλαο (Ννκόο Μεζζελίαο) επηιέγνληαο παξαγσγνύο από ηε 

Γπηηθή Μεζζελία (από πεδηλά θαη  από εκηνξεηλά) θαζώο θαη από παξαγσγνύο από 

ηελ Αλαηνιηθή Μεζζελία (από πεδηλά θαη από νξεηλά) Σν εξσηεκαηνιόγην 

απνηειείηαη από 46 ερφηήζεης  (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνεξσηεκάησλ), από 

ηηο νπνίεο νη 24 είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ. Οη αλνηθηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο έγηλαλ γηα λα 

απνηππσζνύλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ήηαλ δπλαηό λα θιεηζηνύλ ζε 

επηινγή κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ απαληήζεσλ. ε νξηζκέλεο από απηέο έγηλε 

πξνζπάζεηα νκαδνπνίεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ απαληήζεσλ. Ζ έξεπλα κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ είλαη κηα ηθαλή κέζνδνο γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζε ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα. Πξέπεη όκσο λα ηνληζηεί πσο απνηππώλεη ηελ εηθόλα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπ θαη γηα αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα 

επαλαιεθζεί ζε επόκελα έηε. 

Ζ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ δηήξθεζε δύν κήλεο πεξίπνπ από ηα κέζα ηνπ 

κήλα Φεβξνπαξίνπ εσο ηα κέζα ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2014. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ρώξνπο ζπλεύξεζεο αγξνηώλ, γεσξγηθέο 

ελώζεηο – γεσπνληθά καγαδηά -  θαθελεία  θαη επηρεηξήζεηο ζπζθεπαζίαο θαη 

κεηαπνίεζεο ειαηνθάξπνπ. Οη θαιιηεξγεηέο ήηαλ πξόζπκνη λα απαληήζνπλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο βηαζηηθά ελώ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηήξθεζε αξθεηή ώξα θαζώο νη παξαγσγνί 

ήζειαλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα απηή ηελ δηαδηθαζία.  
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Αποτελϋςματα ϋρευνασ 
 

2.3   ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Φύιν Α. Άξξελ, Β. Θήιπ 
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ΗΛΙΚΙΑ Μ.Ο

ΑΝΔΡΕ Μ.Ο; 

58,625

ΓΤΝΑΙΚΕ Μ.Ο; 

55,5

53,5

54

54,5

55

55,5

56

56,5

57

57,5

58

58,5

59

Η
Λ

ΙΚ
ΙΑ

 

 

 

2.α) θαηαλνκή ειηθίαο 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Η
Λ

ΙΚ
ΙΑ

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

 

 

 

 

 



Πηπρηαθή Δξγαζία 

 

Φξάγθνο Γεώξγηνο 35 

Καηανομή ηλικίας καλλιεργηηών
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Πνζνζηό % θαηά νκάδεο. 

Σν 40% είλαη άλσ ησλ 60 εηώλ. 

3. Δίζηε λένο αγξόηεο; (Πρόγραμμα Ε.Ε.) Α. Ναη Β. ρη 

Από ηης απαληήζεης προέθσυε πφς ζτεδόλ ηο ζύλοιο ηφλ ερφηεζέληφλ δελ είλαη 

λέοη αγρόηες. Σσγθεθρηκέλα 1 από ηο ζύλοιο ηφλ ερφηεζέληφλ έτεη σπατζεί ζηο 

ελ ιόγφ πρόγρακκα.  

 

 

4. πκκεηέρεηε ζε θάπνην άιιν πξόγξακκα ελίζρπζεο; Α. Ναη Β. ρη 

Το ζύλοιο ηφλ ερφηεζέληφλ απάληεζαλ πφς δελ ζσκκεηέτοσλ ζε θάποηο 

πρόγρακκα ελίζτσζες 
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6. Αζρνιείζηε απνθιεηζηηθά κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή; Α. Ναη Β. ρη 
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7. Έρεηε νηθνγέλεηα; Α. Ναη, Β. ρη 
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Έλαο δελ απάληεζε. 
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8. Δάλ έρεηε νηθνγέλεηα, πόζα άηνκα ζπληεξείηε κε ηε δξαζηεξηόηεηά ζαο; (Αριθμός 

μελών οικογένειας) 
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1

 

 

Οηθνγέλεηα απάληεζαλ όηη έρνπλ 29 άηνκα.  

ηελ εξώηεζε Νν 8 απάληεζαλ 23 άηνκα. Σν πνζνζηό πξνθύπηεη από απηέο ηηο 

απαληήζεηο. 

 

 

9. Δξγάδνληαη θη άιια άηνκα ζηελ γεσξγηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα; Α. Ναη Β. ρη 

Απαζτόληζη άλλων αηόμων ζηην γεωργ. δραζηηριόηηηα

ΟΥΙ

ΝΑΙ

Γ.Α

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

%

ΟΥΙ 73,33

ΝΑΙ 23,33

Γ.Α 3,33

1

 

 



Πηπρηαθή Δξγαζία 

 

Φξάγθνο Γεώξγηνο 39 

 

10. Σα άηνκα απηά (προηγούμενη ερώηηζη) πξνέξρνληαη από ηελ νηθνγέλεηα; Α. Ναη 

Β. ρη 

 

ΟΙ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ;

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%

ΝΑΙ 54,17

ΟΧΙ 41,67

Δ.Α 3,33

1

 

 

11. Αλ εξγάδνληαη θη άιια άηνκα ζηελ γεσξγηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα, πόζα είλαη 

απηά; 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΟΙ ΣΗΝ 

ΓΕΩΡ. ΔΡΑΗΡΙΟΣΗΣΑ

4 άτομα 
3 άτομα

2 άτομα

1 άτομο

Γ.Α

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

%

4 άτομα 3,33

3 άτομα 6,67

2 άτομα 23,33

1 άτομο 40,00

Γ.Α 26,67

1
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ΞΕΝΟΙ ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΙ 

3 άτομα

2 άτομα

1 άτομο

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

%

3 άτομα 16,67

2 άτομα 25,00

1 άτομο 58,33

1

 

Σν πνζνζηό πξνθύπηεη από απηνύο πνπ απάληεζαλ πσο ηα άηνκα δελ πξνέξρνληαη 

από ηελ νηθνγέλεηα. 

 

12. Πνην είλαη ην κνξθσηηθό ζαο επίπεδν; 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΓΝΩΕΙ % ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%

ΑΓΡΑΜΜΑΣΟΙ 3,33

ΔΗΜΟΣΙΚΟ 16,67

ΓΤΜΝΑΙΟ 16,67

ΛΤΚΕΙΟ 56,67

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 3,33

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 3,33

1
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13. Ο αλσηέξσ ηίηινο ζαο, είλαη ζρεηηθόο κε ηε ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή ζαο 

δξαζηεξηόηεηα; 

Το ζύλοιο ηφλ ερφηεζέληφλ απάληεζαλ πφς  οη γρακκαηηθές γλώζεης δελ 

ζσλάδοσλ κε ηε ζσγθεθρηκέλε γεφργηθή δραζηερηόηεηα 

 

14. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή ζαο 

δξαζηεξηόηεηα (Καιιηέξγεηα Διηάο Καιακώλ); 

Το ζύλοιο ηφλ ερφηεζέληφλ απάληεζαλ πφς δελ έτοσλ παραθοιοσζήζεη 

ζεκηλάρηα ζτεηηθά κε ηε ζσγθεθρηκέλε γεφργηθή δραζηερηόηεηα 

 

2.4 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ 
1. Ζιηθία ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο (έηε): 

a. Από 1-4 

b. 5-10 

c. 11 θαη άλσ 

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1 - 4 ετών
5 - 10 ετών

11 ετών & άνω

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

%

1 - 4 ετών 6,00

5 - 10 ετών 17,00

11 ετών & άνω 77

1

 

 

Από ηηο απαληήζεηο θαίλεηε όηη νη εξσηεζέληεο έρνπλ ειαηώλεο κε 

δηαθνξεηηθήο ειηθίαο δέληξα, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη κεγαιύηεξα ησλ 

11 εηώλ, ιίγα 5-10 θαη ιηγόηεξα ηα λέα δέληξα 1-4 εηώλ 
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2. Απνζηάζεηο θύηεπζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ειαηώλα 

ΑΠΟΣΑΕΙ ΦΤΣΕΤΗ

ανα 3 m 3,5 m

4,0 m

5, 0 m

6,0 m

7,0 m

8,0 m 9,0 m

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

%

ανα 3 m 6,67

3,5 m 6,67

4,0 m 20,00

5, 0 m 36,67

6,0 m 16,67

7,0 m 6,67

8,0 m 3,33

9,0 m 3,33

1

 

 

Από ππέξππθλε κέρξη αξαηή θύηεπζε. Ζ ειηά ¨ζέιεη αέξα ιέλε νη παιηνί¨. Από ηηο 

απαληήζεηο θαίλεηαη πσο ελώ νη απνζηάζεηο είλαη πεξί ησλ 5 m θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ειαηώλα, ε απόζηαζε ησλ ~7 m είλαη ε ηδαληθή γηα ηελ πεξηνρή 

κειέηεο. 
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3. Με πνην ηξόπν θαηαζηξέθεηε ηα δηδάληα ζηνπο ειαηώλεο ζαο; 

a. Με κεραληθή θαιιηέξγεηα; 

b. Με δηδαληνθηόλα; 

 

ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%
  Σ

Ω
Ν

 Ε
Ρ

Ω
ΣΗ

Θ
ΕΝ

ΣΩ
Ν

ΜΗΧΑΝΙΚΑ 56,67

ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΑ 16,67

ΜΗΧΑΝΙΚΑ &

ΖΙΖΑΝΙΟΚΣΟΝΑ

26,67

--

 

 

Από ηηο απαληήζεηο θαίλεηαη πσο νη πεξηζζόηεξνη επηιέγνπλ ηνλ κεραληθό έιεγρν ησλ 

δηδαλίσλ, πηζαλώλ γηα νηθνινγηθνύο ιόγνπο.  
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4. Ληπαίλεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο; 

a. Ναη 

b. ρη 

ΛΙΠΑΙΝΕΣΕ ?

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

%
  Σ

Ω
Ν

 Ε
Ρ

Ω
ΣΗ

Θ
ΕΝ

ΣΩ
Ν

ΝΑΙ 73,33

ΟΧΙ 26,67

--

 

 

5. Αλ ιηπαίλεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο, έρεηε θάλεη αλάιπζε πξώηα ηνπ εδάθνπο ζαο; 

a. Ναη  

b. ρη 

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΛΤΗ ΕΔΑΦΟΤ ;

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

% ΣΩΝ 

ΕΡΩΣΗΘΕΝΣΩΝ

ΝΑΙ 26,67

ΟΧΙ 73,33

--

 

Από ηελ απάληεζε θαίλεηαη όηη νη παξαγσγνί δελ πξαγκαηνπνηνύλ αλάιπζε εδάθνπο 

(~73%), ζπλεπώο δελ ππάξρεη ε αληίιεςε ηεο εμνηθνλόκεζεο θαη ηεο νξζνινγηθήο 

ιίπαλζεο ζε κεγάιν πνζνζηό παξαγσγώλ. 
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Ζ ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο είλαη άγλσζηε ζηελ πιεηνςεθία ησλ θαιιηεξγεηώλ. 

6. Πόηε θάλεηε ηε ιίπαλζε; 

ΧΡΟΝΟ ΛΙΠΑΝΗ

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%  των 

ερωτηθέντων

Μετά τη ςυγκομιδή 18,18

Φεβρουάριο 4,55

Ιανουάριο - Φεβρουάριο 50,00

Δεκζμβριο - Ιανουάριο 13,64

Δεκζμβριο 4,55

Κάθε Μήνα 4,55

Δεν απάντηςε 4,55

--

 

 

Πξνθύπηεη από ηηο απαληήζεηο όηη ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό πνηίδνπλ από ηνλ 

Γεθέκβξην εσο ηνλ Φεβξνπάξην θαη θάπνηνη πνηίδνπλ θάζε κήλα  4,55%. 
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6. Πνηα ιηπάζκαηα ρξεζηκνπνηείηε θαη ζε ηη δόζε (αλά δέληξν); 

ΣΤΠΟ ΛΙΠΑΜΑΣΟ

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Σί
τλ

ο
σ 

ά
ξο

να

ΑΜΜΩΝΙΕ 4,55

ΤΜΒΟΤΛΗ ΓΕΩΠΟΝΟΤ 4,55

ΚΟΠΡΙΑ 4,55

20-20-0 & 2,5 ΘΕΙΙΚΟ

ΚΑΛΙΟΜΑΓΝΗΙΟ

9,09

20-20-0 9,09

ΓΝΩΣΑ ΛΙΠΑΜΑΣΑ 9,09

12-12-12 & 27 -0- 0 4,55

2,5 ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟΜΑΓΝ 4,55

ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΗΕ 50,00

1

 

 

 

ηελ εξώηεζε δελ απάληεζε ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ θαη αλ ππνινγίζνπκε 

όηη έλα πνζνζηό  9,09% απάληεζε αόξηζηα ¨ ηα γλσζηά ιηπάζκαηα ¨ κπνξνύκε λα 

πνύκε όηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θαιιηεξγεηώλ δελ αληηκεησπίδεη 

¨επαγγεικαηηθά¨ ηελ γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ. 
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ΔΟΗ / ΔΕΝΣΡΟ (kgr)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

ποςοςτό %

1 κιλό / δζντρο 10,00

2 κιλά 40,00

3 κιλά 10,00

4 κιλά 3,33

10 κιλά 3,33

1,5 κιλά 3,33

Δεν απάντηςε 3,33

--

 

 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ξίρλεη 2 kgr ιίπαζκα / δέληξν δελ ιείπνπλ όκσο θαη απηνί πνπ 

ιηπαίλεη κε 10 θηιά / δέληξν. 
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7. Κάλεηε αλαιύζεηο θύιισλ (θπιινδηαγλσζηηθή); 

a. Ναη, Κάζε _______________________ 

b. ρη 

 

ΕΧΕΣΕ ΚΑΝΕΙ ΦΤΛΛΟΔΙΑΓΝΩΗ ;

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

ΠΟΟΣΟ %

ΝΑΙ 10,00

ΟΧΙ 90,00

--

 

 

ρεδόλ όινη, δελ έρνπλ θάλεη θπιινδηάγλσζε, (90%). Κη εδώ, όπσο θαη ζην 

έδαθνο, νη παξαγσγνί δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνύλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο 

αλσηέξσ αλάιπζεο. 
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8. Αξδεύεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο; 

a. Ναη, θάζε _____________________εκέξεο, κε _________________ lt / 

δέληξν (ή m
3
/ ζηξ). πλνιηθά ην πνηίδσ, ___________________ θνξέο ην 

έηνο.  

Ξεθηλώ ηα πνηίζκαηα ___________________ θαη ηα ηειεηώλσ 

__________________ 

Αλάινγα κε __________________________ (ποιο ή ποια είναι ηα κριηήριά 

ζοσ;) 

b. ρη 

ΑΡΔΕΤΕΣΕ ;

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Π
Ο

Ο
Σ

Ο
 %

NAI 50,00

OXI 50,00

--

 

 

Σν πνζνζηό αξδεπόκελσλ θαη κε θαιιηεξγεηώλ είλαη κνηξαζκέλν ζηε κέζε. 
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ΔΟΗ ΑΡΔΕΤΗ / ΔΕΝΣΡΟ

400 lt 300 lt

200 lt 150 lt

100 -150 lt

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

-

%

400 lt 26,67

300 lt 26,67

200 lt 20,00

150 lt 20,00

100 -150 lt 6,67

1

 

 

  Οη θαιιηεξγεηέο ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό (52%) πνηίδνπλ κε 300 – 400 ιίηξα 

λεξό  

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΑΡΔΕΤΗ

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Π
Ο

Ο
Σ

Ο
 %

ΑΝΑ 20 ΗΜΕΡΕ 33,33

ΑΝΑ 15 ΗΜΕΡΕ 20,00

ΑΝΑ 10 ΗΜΕΡΕ 20,00

ΑΝΑ 25 ΗΜΕΡΕ 6,67

ΑΝΑ 30 ΗΜΕΡΕ 6,67

ΑΝΑ 10-15 ΗΜΕΡΕ 6,67

ΑΝΑ 15-20 ΗΜΕΡΕ 6,67

--
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ΑΡΔΕΤΕΙ / ΕΣΟ

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Π
Ο

Ο
Σ

Ο
 %

11 ΦΟΡΕ 6,67

9 ΦΟΡΕ 13,33

8 ΦΟΡΕ 6,67

6 ΦΟΡΕ 20,00

5 ΦΟΡΕ 20,00

4 ΦΟΡΕ 13,33

6-7 ΦΟΡΕ 6,67

5-6 ΦΟΡΕ 6,67

ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΗΕ 6,67

--

 

 

Οη πεξηζζόηεξνη (πεξίπνπ 52%) .πνηίδνπλ 5-6 θνξέο /έηνο.  

Βάζεη ηνπ παξαξηήκαηνο όπνπ παξαηίζεηαη ε ΚΤΑ Φ.16/6631/1989 (ΦΔΚ 428Β/2-6-

1989) (Προζδιοριζμός καηώηαηφν και ανώηαηφν ορίφν ηφν αναγκαίφν ποζοηήηφν για 

ηην ορθολογική τρήζη νερού ζηην άρδεσζη), ππνινγίδνληαο όηη έρνπκε θαηά κέζν όξν 

17 δέληξα / ζηξέκκα, θαη εθαξκόδνληαο ηα 200 κε 300 ιίηξα / δέληξν πνπ απάληεζαλ 

~50% ησλ εξσηεζέλησλ, εθαξκόδνληαη δειαδή 5,1 m
3
/ ζηξ. αλά άξδεπζε. 

Βαζηδόκελνη ζην γεγνλόο όηη (θαηά πιεηνςεθία) αξδεύνπλ ~2 θνξέο / εβδνκάδα, ην 

εθαξκνδόκελν λεξό θηάλεη ηα 10,2 m
3
/ ζηξ. Σν πνζό απηό αλ ζπγθξηζεί κε ηηο 

ππνινγηζζείζεο απαηηήζεηο ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, (ελδεηθηηθά γηα ηνλ Ηνύλην ζεσξείηαη 

πσο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη 91-110 m
3
/ ζηξ). . 
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ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΡΔΕΤΗ

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

ΠΟΟΣΟ %

ΜΑΙΟ 20,00

ΙΟΤΝΙΟ 60,00

ΑΤΓΟΤΣΟ 6,67

ΜΑΙΟ - ΙΟΤΝΙΟ 6,67

ΔΕΝ ΑΠΑΝΣΗΕ 6,67

--

 

 

ΣΕΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΡΔΕΤΗ

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Π
Ο

Ο
Σ

Ο
 %

ΑΤΓΟΤΣΟ 6,67

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 46,67

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 40,00

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ -

ΟΚΣΩΒΡΙΟ

6,67

--
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9. Γλσξίδεηε ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνύ άξδεπζεο; 

a. Ναη, είλαη ______________________(καηάλληλο, ακαηάλληλο, μέηριας 

ποιόηηηας) θαη:  

i. Παξαθνινπζώ (κάνφ ανάλσζη) ηελ πνηόηεηά ηνπ θάζε 

_______________________. 

ii. Μαζαίλσ γηα ηελ πνηόηεηά ηνπ από ην γεσπόλν κνπ ή 

από_________________________________ (αναθέραηε πηγή) 

b. ρη 

ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΑΡΔΕΤΗ ?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1

%

 

Ζ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ είλαη ηνπιάρηζηνλ γλσζηή ζε πνζνζηό 60%,. 
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10. Κιαδεύεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο; 

a. Ναη, Αλαπηύμηε ην θάζε πόηε, θαη ηα είδε πνπ εθαξκόδεηε:  

b. ρη 

 

ΚΛΑΔΕΤΕΣΕ?

ΝΑΙ; 93,33

ΟΥΙ; 6,67

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1

%

 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ

 1 ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

2ΦΟΡΕΣ/ΕΤΟΣ

ΑΝΟΙΞΗ Δ.Α

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%

 1 ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 56,67

2ΦΟΡΕΣ/ΕΤΟΣ 23,33

ΑΝΟΙΞΗ 10,00

Δ.Α 10,00

1

 

 

Οη πεξηζζόηεξνη ζπγθνκίδνπλ κηα θνξά κεηά ηελ ζπγθνκηδή. 
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11. Πνηνπο ερζξνύο αληηκεησπίδεηε ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο 

 

 

ΕΥΘΡΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

63,33

3,33

10,00

3,33

6,66

3,33 3,33

6,66

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

%

ΓΑΚΟ 63,33

ΓΑΚΟ - ΡΙΝΥΤΣΗ 3,33

ΓΑΚΟ - ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ 10,00

ΚΤΚΛΟΚΩΝΙΟ-ΒΑΜΒΑΚ.-

ΛΔΚΆΝΙΟ

3,33

ΓΑΚΟ-ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ-

ΓΛΟΙΟΠΩΡΙΟ

6,66

ΓΑΚΟ-ΛΔΚΑΝΙΟ-

ΚΤΚΛΟΚΩΝΙΟ

3,33

ΓΑΚΟ-ΒΑΜΒΑΚΑΓΑ-

ΛΔΚΑΝΙΟ

3,33

ΓΑΚΟ-ΛΔΚΑΝΙΟ 6,66

1

 

 

 

 δάθνο πξνζβάιεη ην ζύλνιν ησλ ειαηνθαιιηεξγεηώλ, κε ηνπο ππόινηπνπο 

ερζξνύο λα έρνπλ κηθξόηεξε ζπκκεηνρή. Λόγσ ηνπ ηξόπνπ ησλ απαληήζεσλ δελ 

πξνθύπηνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ άιισλ ερζξώλ.   
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12. Πνην (πνηα) είλαη ην θξηηήξην (ηα θξηηήξηα) γηα ηε ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνύ; 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΓΚΟΜΙΔΗ

83,33

6,67 6,67 3,33

0,00

50,00

100,00

%

ΜΑΤΡΙΜΑ ΚΑΡΠΟΤ 83,33

ΜΑΤΡΙΜΑ 40% 6,67

ΜΑΤΡΙΜΑ 50% 6,67

ΜΑΤΡΙΜΑ Κ ΛΑΓΙ 3,33

1

 

 

ινη ζπγθνκίδνπλ όηαλ αξρίδεη λα καπξίδεη ν θαξπόο. Έλα κηθξό πνζνζηό 

ζπγθνκίδεη όηαλ βεβαησζεί ην πνζνζηό ηνπ καπξίζκαηνο ηνπ θαξπνύ, από ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγσγώλ ζηελ ελόηεηα δηαινγή δελ πξνθύπηεη 

θάπνηνο ηδηαίηεξνο ιόγνο, πηζαλώλ γηα λα πεηύρνπλ θαιύηεξε ηηκή ζηνλ έκπνξν. 

 

13. Πόηε ζπγθνκίδεηε ζηε πεξηνρή ζαο 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΓΚΟΜΙΔΗ

16,67

30,00

23,33

6,67

3,33

16,67

3,33

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

%

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 16,67

ΝΟΔΜΒΡΙΟ 30,00

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 23,33

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 6,67

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 3,33

ΝΟΔΜΒΡΙΟ - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 16,67

ΟΚΣΩΒΡΙΟ-ΝΟΔΜΒΡΙΟ 3,33

1
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15. Σξόπνο ζπγθνκηδήο: 

ΣΡΟΠΟ ΤΛΛΟΓΗ

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

%

ΦΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΑ 100,00

1

 

 

ινη ζπγθνκίδνπλ ρεηξσλαθηηθά γηα λα πεηύρνπλ θαιή πνηόηεηα θαξπνύ 

 

2.5  Διαλογή, επεξεργαςία και τυποποίηςη Ελιάσ Καλαμών 
1. Κάλεηε δηαινγή ησλ θαξπώλ; 

a. Ναη, Με __________________________________(Μητανικά μέζα, 

τειροζσλλογή) 

b. ρη 

ΚΑΝΕΣΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

%

ΝΑΙ 36,67

ΟΧΙ 63,33

1

 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό δελ θάλεη δηαινγή, ην δίλεη ρσξίο επεμεξγαζία ζηνλ έκπνξν. 
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ΠΩ ΚΑΝΕΣΕ ΣΗΝ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ

Μηχανικά Μζςα

Χειροςυλλογή

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

%

Μηχανικά Μζςα 63,64

Χειροςυλλογή 36,76

-

 

 

Σα κεραληθά κέζα θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ δηαινγή. 

 

2. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο δηαινγήο ησλ θαξπώλ; (Μέγεζνο θαξπνύ; Υξώκα; 

Άιιν;) 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

%

Μζγεθοσ - Χρώμα 90,91

Σραυματιςμζνοι 9,09

-

 

 

ινη ζρεδόλ δηαιέγνπλ ηνλ θαξπό ζύκθσλα κε ην κέγεζνο – ρξώκα. 
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3. Αλάιογα κε ηο θρηηήρηο ποσ αλαθέραηε προεγοσκέλφς, ποηες θαηεγορίες 

παράγεηε (ζε ποζοζηά %) (ζε βάζος 5 εηίας) 

ηελ εξώηεζε απάληεζαλ κε ζαθήλεηα 6 παξαγσγνί, ην 20 %. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΡΠΟΤ

100 αρες
160 αρες

200 αρες

280 αρες

300 αρες

500 αρες

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%

100 αρες 7,00

160 αρες 3,00

200 αρες 50,00

280 αρες 4,00

300 αρες 26,00

500 αρες 10,00

1

 

Από ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ, θαίλεηαη πσο ζε πνζνζηό 50% νη παξαγσγνί 

παξάγνπλ κεγέζε ηεο ηάμεο ησλ 200 ειηώλ αλά θηιό, δειαδή θαηεγνξίαο Extra Large  

θαη Jumbo. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη έλα πνζνζηό πάλσ από 20% πνπ παξάγνπλ 

ηελ θαηεγνξία Brilliant.  
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4. Δπεμεξγάδεζζε ηνπο θαξπνύο γηα ηππνπνίεζε; 

a. Ναη  

b. ρη 

ΚΑΝΕΣΕ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ?

93,33

6,67

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

%

ΟΧΙ 93,33

ΝΑΙ 6,67

1

 

ρεδόλ θαλείο δελ θάλεη ηππνπνίεζε ηνπ πξνηόληνο ηνπ 93.33% 

 

5. Δπεμεξγαζία θαξπώλ: Μπνξείηε λα κνπ γξάςεηε κε ιίγα ιόγηα ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηε; 

Γελ απαληήζεθε. 

6. Σξόπνο δηάζεζεο ησλ θαξπώλ (Υύκα ζε έκπνξν, ηππνπνηείο ν ίδηνο; Γηάζεζε 

κέζσ νξγαλσκέλνπ ζρήκαηνο, άιιν) 

 

ΔΙΑΘΕΗ ΚΑΡΠΩΝ

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

%

Χφμα ςε ζμπορο 100,00

-

 

ινη πνπιάλε ζηνλ έκπνξν. 
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2.6  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Κόζηνο παξαγσγήο αλά θαηεγνξία (;) θαη αλά κνλάδα βάξνπο: 

 

 

 

Πξνθαιεί ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη από ηηο απαληήζεηο πξνθύπηεη όηη ην 53% δελ 

απάληεζε, ίζσο δελ έρνπλ αζρνιεζεί ηερλννηθνλνκηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα. 
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2. Δλδεηθηηθή ηηκή δηάζεζεο αλά θαηεγνξία θαη αλά κνλάδα βάξνπο: 

 

ΣΙΜΗ ΔΙΑΘΕΗ / ΚΙΛΟ

1 εσρώ

1,1 εσρώ

1,2 εσρώ

1,3 εσρώ

1,4 εσρώ

1,5 εσρώ

1,7 εσρώ

2 εσρώ

0,9 - 2,1 εσρώ

Δ. Α

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Π
Ο


Ο


Σ

Ο
 %

1 εσρώ 3,33

1,1 εσρώ 6,60

1,2 εσρώ 9,90

1,3 εσρώ 6,60

1,4 εσρώ 20,00

1,5 εσρώ 33,33

1,7 εσρώ 3,30

2 εσρώ 6,60

0,9 - 2,1 εσρώ 3,30

Δ. Α 6,60

1

 

 

Φαίλεηε όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (αζξνηζηηθά) πνπιάεη από 1,4 – 1,7 επξώ / θηιό      

( ≈ 63%) 
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3. Θα εγθαηαιείπαηε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Διηάο Καιακώλ; 

a. Ναη. Γηαηί:  

b. ρη. Γηαηί: 

 

ΘΑ ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΠΑΣΕ ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ?

ΟΦΙ

ΝΑΙ

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Π
Ο


Ο


Σ

Ο
 %

ΟΦΙ 96,67

ΝΑΙ 3,33

1

 

 

Σελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαλείο ζρεδόλ δελ ζα ηελ εγθαηέιεηπε (96,67 %) 
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4. Πνηα ηηκή ζα ζεσξνύζαηε ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ παξάγεηε; 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ / ΚΙΛΟ

4 εσρώ

3,5 εσρώ 

3

2,5

2,2

2

1,8 1,7

1,5

Δ. Α

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Π
Ο


Ο


Σ

Ο
 %

4 εσρώ 6,67

3,5 εσρώ 3,33

3 20,00

2,5 13,33

2,2 3,33

2 36,67

1,8 3,33

1,7 3,33

1,5 6,66

Δ. Α 3,33

1

 

 

 

  ινη ζα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη εάλ δηπιαζηάδνληαλ ε ηηκή πώιεζεο πνπ 

παίξλνπλ από ηνλ έκπνξν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 υμπερϊςματα 
ηόρνο ησλ θαιιηεξγεηώλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνδόζεσλ ησλ 

θαιιηεξγεηώλ ηνπο θαη ηαπηόρξνλα ε αύμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπο εηζνδήκαηνο. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ππάξρεη εδώ θαη αηώλεο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη έρεη 

θαηαθέξεη λα επεξεάδεη ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. 

Ζ ειηά Καιακώλ θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζηνπο λνκνύο Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, 

Φζηώηηδαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο, απαηηεί δειαδή ζπγθεθξηκέλεο εδαθνθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη είλαη ΠΟΠ ζύκθσλα κε ην 440304 / 11-11-1993 (ΦΔΚ 871/26-11-93) . 

Ζ έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην πνπ έγηλε ζηνλ λνκό Μεζζελίαο έγηλε κε ζηόρν 

ηελ θαηαγξαθή  ηνπ πξνθίι ησλ θαιιηεξγεηώλ, ηελ ηερληθή ηεο θαιιηέξγεηαο, ηελ 

δηαινγή – ηππνπνίεζε ησλ θαξπώλ ηεο θαη ηέινο ηελ πιεξνθόξεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα. 

Από ηελ πξώηε ελόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθύπηεη όηη ην 70% ησλ 

εξσηεζέλησλ είλαη θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο, έρνπλ έλα κέζν όξν ειηθίαο 55 

εηώλ, θνληά ζηελ ζπληαμηνδόηεζε πνπ θαίλεηαη θαη από ηελ ζπκκεηνρή ζε 

επηδνηνύκελα ζεκηλάξηα λέσλ αγξνηώλ πνπ είλαη κηθξά ζε πνζνζηό. 

Παξά ηελ κεγάιε ειηθία πάλσ από ηνπο κηζνύο έρνπλ νινθιεξώζεη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (56%), ρσξίο πξνεγνύκελε εθπαίδεπζε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα ελώ απηνί πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην 

ζρνιείν είλαη ην 3% κε ην ίδην πνζνζηό λα θαηέρνπλ νη κεηαπηπρηαθνί. 

Ζ απόιπηε πιεηνςεθία,100%, ησλ εξσηεζέλησλ δειώλεη όηη νη γξακκαηηθέο ηνπο 

γλώζεηο δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα, δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα, 100%, θαη πξνβιεκαηίδεη αλ ν ηξόπνο 

θαη νη ηθαλόηεηέο ηνπο είλαη απηέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο. Φαίλεηαη όηη αθνινπζείηαη ν 

παξαδνζηαθόο ηξόπνο θαιιηέξγεηαο θαη νη ζύγρξνλεο ηάζεηο πηζαλά, λα κεηαθέξνληαη 

από ηνπο γεσπόλνπο ή ηηο γεσξγηθέο ελώζεηο ηεο πεξηνρήο. 

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαίλεηαη όηη είλαη ηθαλή λα ηθαλνπνηήζεη ην βηνηηθό επίπεδν 

ησλ νηθνγελεηώλ θαζώο ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ ηελ έρεη σο θύξηα απαζρόιεζε θαη 

ην 33% απαζρνιεί επνρηαθό πξνζσπηθό. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη από ηελ δεύηεξε ελόηεηα ¨θαιιηέξγεηα ειηάο 

Καιακώλ αλαθνξηθά κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαηά θαλόλα ζπκθσλνύλ κε ηε 

βηβιηνγξαθία. 
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Φαίλεηαη όηη από ηηο απαληήζεηο πνπ πήξακε όηη νη παξαγσγνί έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο ειαηώλεο κε ειαηόδεληξα κε ειηθία κεγαιύηεξε από 11 έηε, 77%, δει. 

ζε πιήξε απόδνζε ζε δηάθνξεο απνζηάζεηο θύηεπζεο, πνπ θαλεξώλεη θαη ηηο παιηέο 

θαη λέεο ηάζεηο θύηεπζεο, από ππέξππθλε θύηεπζε (3m) κέρξη αξαηή θύηεπζε (9m) 

(ηα ρσξάθηα απηά πηζαλώλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζπγθαιιηέξγεηα). 

Έλα κηθξό πνζνζηό, 16,7%,  ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηδαλίσλ, θπιινδηάγλσζε θαη αλάιπζε εδάθνπο έρεη θάλεη έλα κηθξό πνζνζηό (26,6 

% θαη 10% αληίζηνηρα) ζπλεπώο ε εθαξκνγή ηεο ιίπαλζεο δελ κπνξεί λα θαιύπηεη ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο, γεγνλόο πνπ πξέπεη λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ απαίηεζε γηα 

αύμεζε 0,5 € / θηιό πξντόληνο, από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ παξαγσγώλ (!) 

Ο δάθνο είλαη ε κεγαιύηεξε απεηιή γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ε άξδεπζε μεθηλάεη ηνπο 

ζεξκνύο κήλεο, ην θιάδεκα γίλεηαη κεηά ηελ ζπγθνκηδή 56,7%, έλα κηθξό πνζνζηό 

θιαδεύεη ηελ Άλνημε 10%, ε ζπγθνκηδή βαζίδεηαη ζε καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε 

(καύξηζκα θαξπνύ) θαη ν ηξόπνο ζπιινγήο γίλεηαη κε ηα ρέξηα γηα λα δηαηεξεζεί ε 

πςειή πνηόηεηα ηνπ πξνηόληνο. 

Φαίλεηαη πσο νη εθαξκνδόκελεο πνζόηεηεο ζε λεξό άξδεπζεο είλαη κηθξόηεξεο από 

απηέο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί από ηελ ΚΤΑ Φ.16/6631/1989 (ΦΔΚ 428Β/2-6-1989) 

(Προζδιοριζμός καηώηαηφν και ανώηαηφν ορίφν ηφν αναγκαίφν ποζοηήηφν για ηην 

ορθολογική τρήζη νερού ζηην άρδεσζη).  

Από ηελ ηξίηε ελόηεηα ¨Γηαινγή επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ειηάο 

Καιακώλ¨  πξνθύπηεη όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 63% δελ θάλεη δηαινγή γηα ην 

κέγεζνο ηνπ θαξπνύ, θαη ην δίλεη ρύκα ζηνλ έκπνξν, ην ππόινηπν πνζνζηό ησλ 

παξαγσγώλ ρξεζηκνπνηεί κεραληθά θαη ρεηξσλαθηηθά κέζα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

κεγέζνπο. Έλα κηθξό πνζνζηό θάλεη ηππνπνίεζε 6% θαη νη ππόινηπνη, 94 %, πνπιάλε 

ην πξντόλ ηνπο ζηνλ έκπνξν.  

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαγόκελε θαηεγνξία θαξπνύ ζε πνζνζηό 50% νη παξαγσγνί 

παξάγνπλ κεγέζε ηεο ηάμεο ησλ 200 ειηώλ αλά θηιό, δειαδή θαηεγνξίαο Extra Large  

θαη Jumbo. 

ηελ ηειεπηαία ελόηεηα ¨ Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ¨ θαίλεηε όηη παξόιν πνπ ην 

θόζηνο ηνπ πξντόληνο έρεη κηα κεγάιε δηαθύκαλζε πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί από 

ην κέγεζνο εληαηηθνπνίεζε ή όρη ηεο θαιιηέξγεηαο (αξηζκόο θιαδεκάησλ, άξδεπζε, 

θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ θιπ) δελ θαίλεηαη λα είλαη αλάινγεο θαη νη ηηκέο δηάζεζεο 

ηνπ πξντόληνο. 
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Γελ ππήξμε πξνζπκία από πιεπξάο ησλ παξαγσγώλ λα δώζνπλ πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ην θόζηνο παξαγσγήο, αιιά από ηελ άιιε, νη παξαγσγνί θαηά 

πιεηνςεθία δειώλνπλ πσο ζα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε 2 €/ θηιό (ελώ ε ηηκή δηάζεζήο 

ηεο απηή ηε ζηηγκή είλαη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηα 1,5€), παξόια απηά όκσο ην 97% 

ησλ εξσηεζέλησλ δελ ζα εγθαηάιεηπε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο σο κέζν δηαβίσζεο 

γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ δπλακηθή ηεο. αθώο έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο 

δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά, απνθεύγνληαο ηνπο κεζάδνληεο, ζα αύμαλε ηα 

θέξδε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη ζα απνδείθλπε ην πξντόλ πην έληνλα ηελ πξνέιεπζή ηνπ.  
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Διεπεύνηση ππακτικών στη καλλιέπγεια και μεταποίηση τηρ Ελιάρ 

Καλαμών σε πεπιοσέρ τος Ν. Μεσσηνίαρ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

_________/_________/________ 

Πποσωπικά στοισεία / ππουίλ επωτώμενος 

1. Ολνκαηεπώλπκν 

(Πξναηξεηηθό)____________________________________________________            

2. Φύιν Α. Άξξελ, Β. Θήιπ 

3. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο; __________ 

4. Δίζηε λένο αγξόηεο; (Πξόγξακκα Δ.Δ.) Α. Ναη Β. Όρη 

5. πκκεηέρεηε ζε θάπνην άιιν πξόγξακκα ελίζρπζεο; Α. Ναη Β. Όρη 

6. Αλ ζπκκεηέρεηε, πνην είλαη απηό; 

_________________________________________________ 

7. Αζρνιείζηε απνθιεηζηηθά κε ηελ γεσξγηθή παξαγσγή; Α. Ναη Β. Όρη 

8. Αλ δελ αζρνιείζηε απνθιεηζηηθά κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή, κε ηη άιιν 

αζρνιείζηε; 

_______________________________________________________________

____________ 

9. Έρεηε νηθνγέλεηα; Α. Ναη, Β. Όρη 

10. Δάλ έρεηε νηθνγέλεηα, πόζα άηνκα ζπληεξείηε κε ηε δξαζηεξηόηεηά ζαο; 

(Αξηζκόο κειώλ νηθνγέλεηαο)___________________________ 

11. Δξγάδνληαη θη άιια άηνκα ζηελ γεσξγηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα; Α. Ναη Β. 

Όρη 

12. Σα άηνκα απηά (πξνεγνύκελε εξώηεζε) πξνέξρνληαη από ηελ νηθνγέλεηα; 

Α. Ναη Β. Όρη 

13. Αλ εξγάδνληαη θη άιια άηνκα ζηελ γεσξγηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα, πόζα 

είλαη απηά; 

_______________________________________________________________

____________ 

14. Πνην είλαη ην κνξθσηηθό ζαο επίπεδν; (Βάιηε ζε θύθιν ην πην πξόζθαην 

πνπ νινθιεξώζαηε επηηπρώο) 
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Α. Αγξάκκαηνο Β. Γεκνηηθό Γ. Γπκλάζην Γ. Λύθεην Δ. Παλεπηζηήκην Σ. 

Μεηαπηπρηαθό / Γηδαθηνξηθό 

15. Ο αλσηέξσ ηίηινο ζαο, είλαη ζρεηηθόο κε ηε ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή ζαο 

δξαζηεξηόηεηα; 

(Απαληήζηε ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε ηειεηώζεη κηα αλάινγε θαηεύζπλζε ζην 

Λύθεην, Παλεπηζηήκην θαη άλσ) 

Α. Ναη Β. Όρη 

16. ε πεξίπησζε πνπ ν αλσηέξσ ηίηινο ζαο δελ είλαη ζρεηηθόο κε ηε 

ζπγθξηκέλε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα, κε πνηα γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα ζα 

ζεσξνύζαηε όηη έρεη θάπνηα ζπλάθεηα; 

_______________________________________________________________

____________ 

17. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε γεσξγηθή 

ζαο δξαζηεξηόηεηα (Καιιηέξγεηα Διηάο Καιακώλ); 

Α. Ναη Β. Όρη 

18. Αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα Διηάο 

Καιακώλ, πεξηιάκβαλαλ έλλνηεο όπσο: 

18.1. Λίπαλζε Α. Ναη Β. Όρη 

18.2. Φπηνπξνζηαζία Α. Ναη Β. Όρη 

18.3. Κιάδεκα Α. Ναη Β. Όρη 

18.4. Άξδεπζε Α. Ναη Β. Όρη 

 

Καλλιέπγεια Ελιάρ Καλαμών 

13. Ηιηθία ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο (έηε): 

a. Από 1-4 

b. 5-10 

c. 11 θαη άλσ 

14. Απνζηάζεηο θύηεπζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ειαηώλα 

_______________________________________________________________

____________ 

15. Με πνην ηξόπν θαηαζηξέθεηε ηα δηδάληα ζηνπο ειαηώλεο ζαο; 

a. Με κεραληθή θαιιηέξγεηα; 
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b. Με δηδαληνθηόλα; 

c. Άιιν; Πεξηγξάςηε: 

______________________________________________ 

16. Ληπαίλεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο; 

a. Ναη 

b. Όρη 

17. Αλ ιηπαίλεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο, έρεηε θάλεη αλάιπζε πξώηα ηνπ 

εδάθνπο ζαο; 

a. Ναη  

b. Όρη 

18. Πόηε θάλεηε ηε ιίπαλζε; 

_______________________________________________ 

19. Πνηα ιηπάζκαηα ρξεζηκνπνηείηε θαη ζε ηη δόζε (αλά 

δέληξν);_______________________ 

_____________________________________________________________________

______ 

20. Κάλεηε αλαιύζεηο θύιισλ (θπιινδηαγλσζηηθή); 

a. Ναη, Κάζε _______________________ 

b. Όρη 

21. Αξδεύεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο; 

a. Ναη, θάζε _____________________εκέξεο, κε 

_________________ lt / δέληξν (ή m3/ ζηξ). πλνιηθά ην πνηίδσ, 

___________________ θνξέο ην έηνο.  

Ξεθηλώ ηα πνηίζκαηα ___________________ θαη ηα ηειεηώλσ 

__________________ 

Αλάινγα κε __________________________ (πνην ή πνηα είλαη ηα 

θξηηήξηά ζνπ;) 

b. Όρη 

22. Γλσξίδεηε ηελ πνηνηηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνύ άξδεπζεο; 

a. Ναη, είλαη ______________________(θαηάιιειν, αθαηάιιειν, 

κέηξηαο πνηόηεηαο) θαη:  
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i. Παξαθνινπζώ (θάλσ αλάιπζε) ηελ πνηόηεηά ηνπ θάζε 

_______________________. 

ii. Μαζαίλσ γηα ηελ πνηόηεηά ηνπ από ην γεσπόλν κνπ ή 

από_________________________________ (αλαθέξαηε 

πεγή) 

b. Όρη 

23. Κιαδεύεηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο; 

a. Ναη, Αλαπηύμηε ην θάζε πόηε, θαη ηα είδε πνπ εθαξκόδεηε: 

________________  

_______________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________

___________ 

b. Όρη 

24. Πνηνπο ερζξνύο αληηκεησπίδεηε ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο (Παξαθαιώ κε ζεηξά 

ζπνπδαηόηεηαο) 

_______________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________

___________ 

25. Πνην (πνηα) είλαη ην θξηηήξην (ηα θξηηήξηα) γηα ηε ζπγθνκηδή ηνπ θαξπνύ; 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

26. Πόηε ζπγθνκίδεηε ζηε πεξηνρή 

ζαο;____________________________________________ 

27. Σξόπνο ζπγθνκηδήο: 

_______________________________________________________ 

 

Διαλογή, επεξεπγασία και τςποποίηση Ελιάρ Καλαμών 

7. Κάλεηε δηαινγή ησλ θαξπώλ; 
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a. Ναη, Με __________________________________(Μεραληθά κέζα, 

ρεηξνζπιινγή) 

b. Όρη 

8. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηά ζαο δηαινγήο ησλ θαξπώλ; (Μέγεζνο θαξπνύ; 

Υξώκα; Άιιν;) 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

9. Αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ αλαθέξαηε πξνεγνπκέλσο, πνηεο θαηεγνξίεο 

παξάγεηε (ζε πνζνζηά %) (ζε βάζνο 5 εηίαο) 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

10. Δπεμεξγάδεζζε ηνπο θαξπνύο γηα ηππνπνίεζε; 

a. Ναη  

b. Όρη 

11. Δπεμεξγαζία θαξπώλ: Μπνξείηε λα κνπ γξάςεηε κε ιίγα ιόγηα ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηε; 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 
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12. Σξόπνο δηάζεζεο ησλ θαξπώλ (Υύκα ζε έκπνξν, ηππνπνηείο ν ίδηνο; 

Γηάζεζε κέζσ νξγαλσκέλνπ ζρήκαηνο, άιιν) 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

Οικονομικά στοισεία 

5. Κόζηνο παξαγσγήο αλά θαηεγνξία (;) θαη αλά κνλάδα βάξνπο: 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

6. Δλδεηθηηθή ηηκή δηάζεζεο αλά θαηεγνξία θαη αλά κνλάδα βάξνπο: 

_______________________________________________________________

____________ 

_______________________________________________________________

____________ 

7. Θα εγθαηαιείπαηε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Διηάο Καιακώλ; 

a. Ναη. Γηαηί: 

_______________________________________________________

_ 

b. Όρη. Γηαηί: 

_______________________________________________________

_ 

8. Πνηα ηηκή ζα ζεσξνύζαηε ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο θαηεγνξίεο πνπ παξάγεηε; 

_______________________________________________________________

___________ 
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_______________________________________________________________

___________ 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΥΜΠΛΗΡΩΗ: 

Σν αλσηέξσ εξσηεκαηνιόγην έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμάγεηαη ζε επηζηεκνληθό επίπεδν από ην εξγαζηήξην Γεσξγηθώλ Τδάηηλσλ 

Πόξσλ θαη Γεσξγηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ηκήκαηνο  Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ 

ηνπ ΣΔΙ Πεινπνλλήζνπ ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία 

θαη δηάζεζε ηεο Διηάο Καιακώλ. 

Παξαθαιείζζε λα είζηε εηιηθξηλείο θαη ζαθείο ζηηο απαληήζεηο ζαο. 

 

 

 

 


