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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το ελαιόλαδο είναι από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα, μεγάλης οικονομικής 
και κοινωνικής σημασίας για τη χώρα μας. Η Ελλάδα κατέχει την 3η θέση 
παγκοσμίως ως ελαιοπαραγωγός χώρα μετά την Ισπανία και την Ιταλία με ετήσια 
παραγωγή που φτάνει τους 330.000 – 420.000 τόνους.  
Η Κρήτη παράγει περίπου 150.000 τόνους ελαιολάδου και το 95% είναι εξαιρετικό 
παρθένο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει τη μεγαλύτερη μέση 
κατανάλωση ελαιολάδου ανά άτομο στον κόσμο, με 21 κιλά το χρόνο και σε 
ορισμένες περιοχές της Κρήτης υπερβαίνει τα 25 κιλά ανά άτομο. 
 
 

2. ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  

  
i) Χρόνος συγκομιδής   

Ο προσδιορισµός του κατάλληλου χρόνου συγκοµιδής της ελαιοποιήσιµης ελιάς 
επηρεάζει την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόµενου ελαιόλαδου. Σηµαντική 
ποιοτική υποβάθµιση του ελαιολάδου προκύπτει από καθυστερηµένη συγκοµιδή 
και υπερωρίµανση των καρπών, ιδιαίτερα σε περιοχές µε θερµό κλίµα όπως η Κρήτη  
Για την Κορωνέικη, παρατηρούνται συνήθως τρεις κατηγορίες : οι µικροί (0,4-0,8 g), 
µέσου µεγέθους (0,8-1,2 g) και µεγάλοι (>1,2 g). Κατά κανόνα οι µικρότεροι καρποί 
έχουν µικρότερη σχέση σάρκα/πυρήνα, ωριµάζουν αργότερα από τους 
µεγαλύτερους και τα αντίστοιχα δέντρα πρέπει να συγκοµίζονται αργότερα. Εκτός 
από την χρονική διακύµανση µεταξύ των τριων κατηγοριών µέσου βάρους καρπού 
στις ορεινές περιοχές, που για το ίδιο φορτίο καρποφορίας υπάρχει μια 
καθυστέρηση   µεταξύ 15-25 ημερών.   
 
 

ii) Μέθοδοι συλλογής ελαιόκαρπου  

Συγκοµιδή µετά από φυσιολογική πτώση σε δίχτυα ελαιοσυλλογής  
Σε αυτή την περίπτωση, ιδιαίτερη σηµασία για την ποιότητα του ελαιολάδου έχει ο 
χρόνος που παρεµβάλλεται από τη µια µέχρι την επόµενη συλλογή του ελαιοκάρπου 
από τα δίχτυα. Η καθυστέρηση της συγκοµιδής πέρα από 15 ηµέρες έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα του ελαιολάδου (αύξηση οξύτητας και ευνοϊκές συνθήκες 
για οξειδωτική τάγγιση).  
 
 
 
 



 
 

 

 
Συλλογή µε ραβδισµό  
 
Ο τρόπος αυτός συλλογής  µπορεί να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του 
παραγόµενου ελαιολάδου ανάλογα µε το βαθµό του τραυµατισµού που προκαλεί 
στον ελαιόκαρπο. Με τη συγκεκριµένη µέθοδο προκαλείται έντονη φυλλόπτωση.  
Είναι δυνατόν επίσης να σπάσουν πολλοί καρποφόροι βλαστοί και να οδηγηθούν τα 
δέντρα σε παρενιαυτοφορία.  Η απόσπαση του καρπού µε ραβδιστικά µηχανήµατα 
είναι σήµερα η επικρατέστερη µέθοδος και γίνεται µε περιστροφική κίνηση, µε 
παλµική κίνηση ή µε συνδυασµό παλµικής και περιστροφικής κίνησης.  Τα 
ελαιοσυλλεκτικά µηχανήµατα χρησιµοποιούνται σε ελαιοποιήσιµες ποικιλίες ελιάς, 
χαµηλών σχηµάτων ανάπτυξης και περιορίζουν τις ζηµιές στο δέντρο και τον καρπό. 
Η ποιότητα του καρπού και του παραγόµενου λαδιού, µε σωστή χρήση των 
µηχανηµάτων αυτών, είναι πολύ υψηλή καθώς ο καρπός τραυµατίζεται λιγότερο 
από το συνήθη τρόπο ραβδισµού.   
  

iii) Μέσα µεταφοράς & αποθήκευσης του ελαιοκάρπου-ελαιουργεία  

  
 Ο ελαιόκαρπος µεταφέρεται συνήθως µε σακιά σε συνθήκες συµπίεσης και 
µειωµένου αερισµού. Τα καλύτερα είναι εκείνα που έχουν κατασκευαστεί από 
γιούτα , ενώ τα πλαστικά σακιά, που ο καρπός δεν αερίζεται, δεν   συνιστώνται. Πιο 
σωστός αερισµός εξασφαλίζεται µε τα τελάρα, που είναι το καλύτερο µέσο 
µεταφοράς και διατήρησης του ελαιοκάρπου. 
 
Το ιδανικό είναι ο ελαιόκαρπος να επεξεργάζεται την ίδια µέρα. Συνήθως όµως κάτι 
τέτοιο δεν είναι εφικτό µε αποτέλεσµα να αποθηκεύεται µε συνέπεια την 
υποβάθµιση της ποιότητας, ιδιαίτερα όταν αυτό γίνεται σε ακατάλληλες συνθήκες. 
Το µεγαλύτερο µέρος του ελαιόκαρπου στην Κρήτη, εξάγεται από ελαιουργεία 3 
φάσεων, πολύ λιγότερα σε 2 φάσεων.  
 
 

3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Η ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου είναι άμεσα συνδεδεμένη με:  
- Την ποικιλία ελαιοδέντρου.  

- Τις εδαφοκλιματικές συνθήκες.  

- Τις καλλιεργητικές φροντίδες (κλάδεμα, λίπανση, άρδευση), για να 

διατηρείται το ελαιόδεντρο στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, ώστε 

να μπορεί να μας αποδώσει καλής ποιότητας και υγιείς καρπούς. 



 
 

 

- Την ορθή εφαρμογή φυτοπροστασίας. Σκοπός  η αποφυγή της υποβάθμισης 

της ποιότητας του ελαιολάδου και η ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων των 

φυτοφαρμάκων.  

- Τον Βαθμό ωριμότητας του ελαιοκάρπου κατά την συγκομιδή. Κατάλληλη 

εποχή συγκομιδής είναι όταν η επιδερμίδα του ελαιοκάρπου αρχίζει να 

αλλάζει χρώμα από πράσινο-κίτρινο προς μελανοιώδες.  

- Τον τρόπος συγκομιδής. Να αποφεύγεται ο τραυματισμός των καρπών και η 

άμεση επαφή τους με το έδαφος. 

 
 

i) Εφαρμογή ορθών πρακτικών επεξεργασίας για την παραγωγή ποιοτικών 

ελαιόλαδων.  

Κατά την επεξεργασία του ελαιόκαρπου θα πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω 
μέτρα : 
- Να ελαχιστοποιείται ο χρόνος  μεταφοράς και αποθήκευσης του ελαιοκάρπου 
μέχρι την εξαγωγή του ελαιολάδου  
- Τα ελαιουργεία πρέπει να εφαρμόζονται πρακτικές  που θα εντοπίζουν τα κρίσιμα 
σημεία στην ασφάλεια  και την διαχείριση της ποιότητας του ελαιολάδου .  
- Να τηρούνται οι απαιτήσεις  της νομοθεσίας όσον αφορά , το σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τη συντήρηση του κτιρίου και των όρων υγιεινής και καθαριότητας. 
 - Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου και η παραλαβή του ελαιολάδου να γίνονται με 
αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. H  διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας κατά τη 
μάλαξη της ελαιοζύμης και τον διαχωρισμό του  ελαιολάδου παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου. Η αυξημένη θερμοκρασία επηρεάζει 
αρνητικά  τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Επιπλέον, ο χρόνος 
μάλαξης της ελαιοζύμης να μην ξεπερνά τον ορθό χρόνο.  
- Να αποφεύγεται η επαφή της ελαιοζύμης με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Έτσι 
διατηρούνται τα  φυσικά αντιοξειδωτικά του ελαιολάδου  και τα  οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του.  
- Οι μεταλλικές επιφάνειες των μηχανημάτων του ελαιουργείου πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτα υλικά.  
- Το νερό που χρησιμοποιείται στο ελαιουργείο να έχει τα χαρακτηριστικά  του 
πόσιμου νερού. 
 
 

ii) Συνθήκες αποθήκευσης ελαιόλαδου 

Η αποθήκευση του ελαιολάδου πρέπει να γίνεται:  



 
 

 

- Ανάλογα με την ποιότητά του σε μικρές δεξαμενές, κατασκευασμένες από αδρανές 
υλικό (ανοξείδωτο χάλυβα). 
 - Σε χώρους καθαρούς, απαλλαγμένους από οσμές, που να αερίζονται εύκολα και η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέχρι 18oC. 
 - Η διοχέτευση αζώτου στον ελεύθερο χώρο των δεξαμενών κρίνεται ως βέλτιστη 
συνθήκη για την απομάκρυνση του οξυγόνου και την αποφυγή της οξείδωσης του 
ελαιολάδου. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
Η ελιά αναπτύσσεται ικανοποιητικά σε µεγάλη ποικιλία εδαφών που ποικίλουν από  
βαθιά γόνιµα και αρδευόµενα πεδινά µέχρι τα αβαθή, φτωχά και ξηρικά εδάφη των  
ηµιορεινών και ορεινών περιοχών. Επίσης, η ελιά αναπτύσσεται τόσο σε όξινα όσο  
και σε αλκαλικά εδάφη. Αντέχει σε συνθήκες ξηρασίας, ανταποκρίνεται όµως θετικά  
στην άρδευση 
 
2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
 
Ο υπολογισµός των απαιτήσεων βασίζεται σε πληροφορίες που λαµβάνονται  
τουλάχιστον από τα παρακάτω:   
Α. Αναλύσεις εδάφους για pH, ηλεκτρική αγωγιµότητα (Ε.C), µηχανική σύσταση,  
ολικό ανθρακικό ασβέστιο, οργανική ουσία και περιεκτικότητα σε διαθέσιµα 
θρεπτικά στοιχεία  
Για κάθε ελαιώνα, πρέπει να γίνεται ανάλυση εδάφους τουλάχιστον µια φορά ανά 
τρία ως πέντε το πολύ χρόνια.  
Β. Αναλύσεις φύλλων µε την µέθοδο της φυλλοδιαγνωστικής  
Η δειγµατοληψία γίνεται συνήθως το χειµώνα πριν την εφαρµογή των λιπάνσεων.  
Συλλέγονται φύλλα µε µίσχο, ηλικίας 4-8 µηνών, από το µέσο ετήσιων βλαστών που  
δε φέρουν καρποφορία.  
Το κάθε δείγµα αποτελείται από 80 -120 φύλλα και συλλέγεται από δένδρα  
από όλη την έκταση του αγροτεμαχίου.   
Γ. Χαρακτηριστικά του ελαιώνα, όπως η ηλικία, το µέγεθος και η γενική κατάσταση  
των ελαιοδέντρων. 
Δ. Άρδευση ή όχι του ελαιώνα. 
   
 
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΙΑΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
  
Άζωτο (Ν)  
Το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο για τη βλάστηση και την παραγωγή της ελιάς. Οι 
ετήσιες ανάγκες της ελιάς σε άζωτο είναι 1.38 Kg/δέντρο. Η άριστη περιεκτικότητα 
σε άζωτο των φύλλων ελιάς είναι από 1.6-1.8 % ξηρής ουσίας, ενώ εάν η 
περιεκτικότητα αυτή είναι κάτω από 1.2 % παρατηρούνται συµπτώµατα 
τροφοπενίας.   
  
 
 
 
 



 
 

 

Τα συµπτώµατα τροφοπενίας αζώτου στην ελιά είναι τα εξής:  
1. μειωμένη βλάστηση   
2. τα φύλλα έχουν ανοιχτό πράσινο χρώμα  
3. μικροφυλλία  
4. φυλλόπτωση  
 
Η αζωτούχος λίπανση στην ελιά γίνεται ως εξής:  
α) σε ξηρικά δένδρα µε ύψος βροχής κάτω από τα 400 mm βροχής ετησίως 
χορηγούνται 400 gr N/δέντρο, 
 β) σε ξηρικά δέντρα µε ύψος βροχής πάνω από 400 mm βροχής ετησίως 
χορηγούνται 150 g  
N/δέντρο/100 mm βροχής,  
γ) στους αρδευόµενους ελαιώνες χορηγούνται από 1,3-3  
Kg Ν/δέντρο. Το άζωτο δίδεται µε µορφή θειικής αµµωνίας το ∆εκέµβριο – 
Ιανουάριο, ώστε να είναι διαθέσιµο κατά τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων  
οφθαλµών, την ανάπτυξη των ανθικών µερών και την καρπόδεση που γίνονται από  
Μάρτιο - Ιούνιο και µε µορφή νιτρικής αµµωνίας την άνοιξη 
 
Φώσφορος (P)  
Οι ετήσιες ανάγκες της ελιάς σε φώσφορο είναι 0.39 Kg P2O5 /δέντρο. Η άριστη  
περιεκτικότητα σε φώσφορο των φύλλων ελιάς είναι από 0.09-0.11 % ξηρής ουσίας,  
ενώ εάν η περιεκτικότητα αυτή είναι κάτω από 0.07 % παρατηρούνται συµπτώµατα  
τροφοπενίας.   
 
Τα συµπτώµατα τροφοπενίας φωσφόρου στην ελιά είναι τα εξής:  
 
1. χλώρωση της περιφέρειας των φύλλων  
2. νεκρώσεις στην κορυφή και στην περιφέρεια των φύλλων  
3. λεπτοί και μικροί σε μέγεθος βλαστοί 
4. περιορισμένη βλάστηση   
  
Η φωσφορική λίπανση στην ελιά χορηγείται ως υπερφωσφορικό  
λίπασµα σε δόση του 1/3 του χορηγούµενου αζώτου δηλαδή από 0.5-0.6 Kg  
P2O5/δέντρο/έτος. Σε περιπτώσεις τροφοπενίας χορηγούνται 12-16 Kg/δέντρο/έτος  
του λιπάσµατος 0-20-0.  
 
Ο χρόνος χορήγησης είναι φθινόπωρο – αρχές χειµώνα. Η χορήγηση φωσφορούχου  
λίπανσης πρέπει να συνοδεύεται από χορήγηση επαρκούς ποσότητας αζώτου.  
Η φωσφορούχος λίπανση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 -1/5 της αζωτούχου  
λίπανσης. 
 



 
 

 

Κάλιο (Κ)    
Οι ετήσιες ανάγκες της ελιάς σε κάλιο είναι 1.43 Kg Κ2Ο/δέντρο. Η άριστη  
περιεκτικότητα σε κάλιο των φύλλων ελιάς είναι από 0.7-0.9 % ξηρής ουσίας, ενώ  
εάν η περιεκτικότητα αυτή είναι κάτω από 0.5 % παρατηρούνται συµπτώµατα  
τροφοπενίας.   
  
Τα συµπτώµατα τροφοπενίας καλίου στην ελιά είναι τα εξής:  
1. χλώρωση και ξήρανση της κορυφής των φύλλων  
2. µικροφυλλία  
3. περιορισµένη βλάστηση  
4. ξήρανση κλαδίσκων  
5. μείωση της  παραγωγής  
  
Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι δε διακρίνεται εύκολα η τροφοπενία  
καλίου από τις τροφοπενίες βορίου και φωσφόρου.  
Για τη διόρθωση της τροφοπενίας καλίου γίνεται εφάπαξ εφαρµογή ισχυρής 
λίπανσης  
µε 5-7 Kg K2O/δέντρο και στη συνέχεια εφαρµογή λίπανσης συντήρησης µε 1-1.5 Kg  
K2O/δέντρο.  
 
Ασβέστιο (Ca)  
Το ασβέστιο είναι απαραίτητο στην ανάπτυξη της ελιάς. Οι ετήσιες ανάγκες της 
ελιάς σε ασβέστιο είναι 0.90 Kg CaΟ/δέντρο. Η άριστη περιεκτικότητα σε ασβέστιο 
των φύλλων ελιάς είναι από 1-2.5 % ξηρής ουσίας, ενώ εάν η περιεκτικότητα αυτή 
είναι κάτω από 0.5 % παρατηρούνται συµπτώµατα τροφοπενίας.   
 
Τα συµπτώµατα τροφοπενίας ασβεστίου στην ελιά είναι τα εξής:  
1. χλώρωση της κορυφής του ελάσµατος και λεύκανση των νεύρων στην  
περιοχή χλώρωσης   
2. ροπαλοµορφία του ελάσµατος (διαπλάτυνση των φύλλων)    
3. κυµατοειδής επιφάνεια καρπών  
Τα συµπτώµατα της έλλειψης ασβεστίου µπορούν εύκολα να αποκατασταθούν µε 
την εφαρµογή στο έδαφος οξειδίου του ασβεστίου ή ασβεστόλιθου(µαρµαρόσκονη) 
5-10 Kg/δέντρο. Ο χρόνος χορήγησης είναι νωρίς το φθινόπωρο µε ενσωµάτωση.  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Μαγνήσιο (Mg)  
 Η έλλειψη µαγνησίου είναι σπάνια. Η άριστη περιεκτικότητα σε µαγνήσιο των  
φύλλων ελιάς είναι από 0.1-0.3 % ξηρής ουσίας, ενώ εάν η περιεκτικότητα αυτή 
είναι κάτω από 0.07 % παρατηρούνται συµπτώµατα τροφοπενίας. Η εµφάνιση 
τροφοπενίας µαγνησίου είναι σπάνια στην Ελλάδα.  
  
 Τα συµπτώµατα τροφοπενίας µαγνησίου στην ελιά είναι τα εξής:  
1. χλώρωση που αρχίζει από την κορυφή ή τα πλάγια του ελάσµατος και  
προοδευτικά καταλαµβάνει ολόκληρη την επιφάνεια του  
 2. περιορισµένη βλάστηση  
3. έντονη φυλλόπτωση  
  
Η διόρθωση της έλλειψης µαγνησίου µπορεί να γίνει εύκολα µε την προσθήκη στο  
έδαφος 2 Kg MgSO4 7Η2Ο/δέντρο το φθινόπωρο και πριν τις χειµερινές βροχές ή µε  
ψεκασµό των δέντρων µε διάλυµα MgSO4 7Η2Ο 2% ή Mg(NO3)2 1%. Η υψηλή  
περιεκτικότητα σε µαγνήσιο οδηγεί σε τροφοπενία καλίου και αντίθετα η υψηλή  
περιεκτικότητα σε κάλιο οδηγεί σε τροφοπενία µαγνησίου.  
Η χορήγηση λιπασµάτων µαγνησίου γίνεται  µε ενσωµάτωση σε µεγάλο βάθος. 
 
Βόριο (B)  
Το βόριο είναι ένα από τα σηµαντικότερα θρεπτικά στοιχεία για την ελιά. Η άριστη  
περιεκτικότητα σε βόριο των φύλλων ελιάς είναι από 19-33 ppm, ενώ εάν η  
περιεκτικότητα αυτή είναι κάτω από 7 ppm παρατηρούνται συµπτώµατα  
τροφοπενίας. Όταν η περιεκτικότητα των φύλλων είναι πάνω από 200 ppm  
παρατηρούνται συµπτώµατα τοξικότητας.   
  
Τα συµπτώµατα τροφοπενίας βορίου στην ελιά είναι τα εξής: 
 1. χλώρωση του κορυφαίου τµήµατος των φύλλων  
2. ύπαρξη πολλών ξηρών κλαδίσκων  
3. καρπόπτωση  
4. παραµόρφωση καρπών (πρόσωπο πιθήκου)   
  
Η διόρθωση της τροφοπενίας βορίου είναι σχετικά εύκολη µε την προσθήκη στο  
έδαφος 300-500 gr βόρακα/δέντρο µέτριου µεγέθους (µπορεί να αυξηθεί µέχρι ένα  
κιλό) µε διασπορά κάτω από την κόµη. Η διόρθωση της τροφοπενίας αυτής είναι 
δυνατή επίσης µε ψεκασµό του φυλλώµατος µε διάλυµα βόρακα (6-8 0/00). 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ   
  
Η ποσότητα και ο τύπος λιπάσµατος καθορίζεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες για θρεπτικά στοιχεία των ελαιόδεντρων και να ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα έκπλυσης προς τον υδροφόρο ορίζοντα.  
 
Προκειµένου να γίνει πρόβλεψη για την ποσότητα και τον τύπο του λιπάσµατος, 
είναι απαραίτητη  
η γνώση των παρακάτω:  

- Βαθµός διαθεσιµότητας θρεπτικών στοιχείων στον ελαιώνα.   

-  Βαθµός πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων από τα ελαιόδεντρα.   

-  Εκροή θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος, όπως αυτή γίνεται µε:   

Α. Έκπλυση και επιφανειακή απορροή   

Β. Εξαέρωση   

Γ. Απονιτροποίηση   

Δ. ∆έσµευση ή αποµάκρυνση µέσω των συγκοµισµένων προϊόντων   

  
Επίσης, πρέπει να συνεκτιµούνται οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα το ύψος και η  
κατανοµή των βροχοπτώσεων στην περιοχή του ελαιώνα και το ιστορικό λίπανσης 
του χωραφιού.   
Αναφορικά µε την ποσότητα της λίπανσης, αναφέρονται τα εξής :   
 
Αζωτούχος λίπανση: Ανάλογα µε τη γονιµότητα του εδάφους και την εδαφική  
υγρασία, την ηλικία, τη βλάστηση και την αναµενόµενη παραγωγή των δένδρων, την 
ποικιλία κλπ συνιστάται ετήσια χορήγηση αζώτου.   
  
Καλιούχος λίπανση: Το ύψος της καλιούχου λίπανσης καθορίζεται µε βάση το ύψος  
της αζωτούχου λίπανσης και µεταβάλλεται από χρονιά σε χρονιά ανάλογα µε το 
ύψος καρποφορίας των ελαιόδεντρων.   
  
Φωσφορική λίπανση: Η φωσφορική λίπανση επιβάλλεται µόνο αν υπάρχουν 
ενδείξεις αντίδρασης των δένδρων (πτωχά αβαθή εδάφη, µε υψηλό ανθρακικό 
ασβέστιο ή χαµηλό pH) ή όταν εφαρµόζονται για πολλά έτη υψηλές ποσότητες Ν.   
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Επιπρόσθετα, κατά την επιλογή των λιπασµάτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα  
εξής:   
 
Α. Για τα αζωτούχα λιπάσµατα: Η επιλογή των αζωτούχων λιπασµάτων πρέπει να  
γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η οξίνιση των εδαφών και η έκπλυση  
των νιτρικών προς το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Σε όξινα εδάφη  
(pH<6,5) πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της θειικής ή νιτροθειικής αµµωνίας και να  
ενθαρρύνεται η χρήση του νιτρικού ασβεστίου, του νίτρου της Χιλής ή της  
ασβεστούχου νιτρικής αµµωνίας. Αντίστοιχα, στα ασβεστούχα-αλκαλικά εδάφη να  
προτιµάται η θειική αµµωνία. Επίσης, ανάλογα µε το χρόνο εφαρµογής, τη µηχανική  
σύσταση του εδάφους, τις αναµενόµενες βροχοπτώσεις κά να επιλέγεται αζωτούχο  
λίπασµα ταχείας ή αργής δράσης. Σε κάθε περίπτωση να προτιµούνται λιπάσµατα  
σταδιακής αποδέσµευσης, ιδιαίτερα όταν αρδεύουµε.   
 
Β. Για τα καλιούχα λιπάσµατα: Σε εδάφη µε προβλήµατα αλατότητας πρέπει να  
εφαρµόζονται καλιούχα λιπάσµατα που έχουν χαµηλό δείκτη αλατότητας, όπως το  
θειικό κάλιο.   
 
 
5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ   
  
Αζωτούχος λίπανση: Κρίσιµη περίοδος κατά την οποία τα ελαιόδεντρα πρέπει να  
έχουν στη διάθεσή τους το απαιτούµενο άζωτο είναι από τις αρχές Φεβρουαρίου 
έως τα µέσα Ιουνίου (µε µια διακύµανση λίγων ηµερών ανάλογα µε την περιοχή), 
οπότε γίνεται η διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλµών, η ανάπτυξη ανθικών 
µερών και η καρπόδεση. Ωστόσο, επάρκεια αζώτου και µετά την καρπόδεση θα 
δώσει καλό µήκος νέας βλάστησης και ικανοποιητική καρποφορία την επόµενη 
χρονιά.   
Σε περίπτωση προσθήκης στο έδαφος αζωτούχων λιπασµάτων, ο χρόνος εφαρµογής  
καθορίζεται ως εξής:   
1. Σε ξηρικούς ελαιώνες, η αζωτούχος λίπανση γίνεται την περίοδο Φεβρουαρίου-  
αρχές Μαρτίου. Εντός της περιόδου αυτής, στα συνεκτικότερα εδάφη και υπό  
συνθήκες µικρού βροχοµετρικού ύψους, είναι προτιµότερο το άζωτο να  
δίνεται νωρίτερα, ενώ στα ελαφρότερα εδάφη και υπό συνθήκες µεγαλύτερου  
βροχοµετρικού ύψους, το άζωτο πρέπει να δίνεται περί του τέλους της  
παραπάνω περιόδου. Γενικά να αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, η λίπανση µε  
αζωτούχα λιπάσµατα από 15 Οκτωβρίου µέχρι 1 Φεβρουαρίου.   
2. Σε υγρές περιοχές ή σε αρδευόµενους ελαιώνες, συνιστάται η τµηµατική  
εφαρµογή της αζωτούχου λίπανσης, µέρος της οποίας εφαρµόζεται την άνοιξη  
στα πλαίσια της επιφανειακής λίπανσης.   
  



 
 

 

Καλιούχος και φωσφορική λίπανση: Στο πλαίσιο της βασικής λίπανσης, η καλιούχος  
και η φωσφορική λίπανση (όταν απαιτείται) εφαρµόζονται το φθινόπωρο ή το 
αργότερο νωρίς το χειµώνα.   
Όλες οι λιπάνσεις πρέπει να γίνονται στην επιφάνεια προβολής της κόµης των  
δέντρων.  
Αναφορικά µε τη συχνότητα των λιπαντικών επεµβάσεων, αυτή καθορίζεται από 
τους παρακάτω παράγοντες ως εξής:   
1. Μηχανική σύσταση εδάφους: Σε εδάφη ελαφριάς µηχανικής σύστασης γίνονται  
συχνότερες λιπάνσεις συγκριτικά µε τα αργιλώδη βαριά εδάφη.   
2. Εδαφική υγρασία: Οι αρδευόµενοι ελαιώνες απαιτούν συχνότερες λιπάνσεις  
από τους ξερικούς ελαιώνες.   
 
6.  ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ   
  
Η χλωρή λίπανση έχει μεγάλη σημασία στην  βελτίωση της γονιµότητας  
του εδάφους, αλλά συντελεί και στην καλύτερη απορρόφηση του νερού και στην  
προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, ιδίως σε επικλινείς ελαιώνες. Η χλωρή  
λίπανση ενθαρρύνεται αν και µόνο αν στην περιοχή του ελαιώνα σηµειώνονται  
αρκετές και καλά κατανεµηµένες βροχοπτώσεις.  
 
Πλεονεκτήµατα  χλωρής λίπανσης:  

- Συσσώρευση αζώτου (κυρίως από τα ψυχανθή µε τη βοήθεια των  

βακτηρίων) και χούµου στο έδαφος 
-  Αποφυγή απόπλυσης θρεπτικών ουσιών οπότε διατηρείται η  

γονιµότητα του εδάφους  
- Αξιοποίηση του βρόχινου νερού (παραγωγή βιοµάζας)  

- Λιγότερες διαβρώσεις (αιολικές και υδατικές)  

- Εδαφοκάλυψη και ενίσχυση της βιολογίας του εδάφους 

- Χαλάρωση του υπεδάφους µέσω των βαθιών ριζών  

- Καταπολέµηση των ζιζάνιων (ανεπάρκεια φωτός)  

- Καταπολέµηση διαφόρων βλαβερών οργανισµών (νηµατώδεις) και 

µεγαλύτερη οικονοµία εξαιτίας λιγότερων λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων 

- Βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους και ευκολότερη κατεργασία 

του εδάφους 

 
Τα καλλιεργούμενα για χλωρά λίπανση φυτά που επιλέγονται µεταξύ των ψυχανθών 
φθινοπωρινής σποράς µε κριτήριο τη µηχανική σύσταση του εδάφους του ελαιώνα 
είναι τα εξής:   



 
 

 

- Ασβεστώδη εδάφη: Συνιστάται η καλλιέργεια κουκιών.   

- Αργιλώδη εδάφη: Συνιστάται η καλλιέργεια βίκου.   

- Αµµώδη εδάφη: Συνιστάται η καλλιέργεια λούπινου.   

  
Άλλα φυτά που είναι κατάλληλα για χλωρή λίπανση είναι: Το µαυροσίταρο  
το βρώσιµο μπιζέλι ,το κίτρινο τριφύλλι , το ραφανίδι , η αγριοκράµβη, ο χειµερινός 
βίκος,τα ρεβίθια (Lathyrus cicera) κ.α.   
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Γ. ΚΛΑΔΕΜΑ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 
2. ΤΥΠΟΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

 
3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

 
4. ΕΠΟΧΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
Το κλάδεμα των ελαιόδεντρων είναι μια σημαντική εργασία που σκοπό έχει την 

προσαρμογή της ανάπτυξης της καρποφορίας των δένδρων στις εδαφοκλιματικές 

συνθήκες της κάθε  περιοχής αλλά και στην   διευκόλυνση της συγκομιδής. 

 
2. ΤΥΠΟΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
 
Το κλάδεμα της ελιάς , ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο εφαρμόζεται 
διακρίνεται σε :   
 
Α. Κλάδεμα Διαμόρφωσης 
Σκοπός του κλαδέματος διαμόρφωσης είναι η δημιουργία ενός ανθεκτικού σκελετού 
του δένδρου και η επίτευξη του  σχήματος εκείνου που θα ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις μας 
Περιλαμβάνει όλες εκείνες  τις απαραίτητες επεμβάσεις ώστε τα δένδρα μετά τα 

πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους να πάρουν το επιθυμητό σχήμα έτσι ώστε να 

γίνονται ευκολότερα οι επεμβάσεις φυτοπροστασίας και η συγκομιδή. 

Κατά τη φάση αυτή αποφεύγονται τα αυστηρά κλαδέματα που καθυστερούν την 

είσοδο των δένδρων σε καρποφορία. Το επικρατέστερο  σχήμα είναι το “ελεύθερο 

κύπελο”. 

Για τη διαμόρφωση στο σχήμα αυτό, τα δενδρύλλια κόβονται σε ύψος 60-80 εκ από 

το έδαφος κατά τη φάση της μεταφύτευσης. Τον  1ο  χρόνο, επιδιώκεται η 

δημιουργία πλάγιων βλαστών σε κανονικές αποστάσεις γύρω από τον κεντρικό 

βλαστό και σε ύψος 40-60 εκ από το έδαφος.   

     Μέχρι την είσοδο των δένδρων στην καρποφορία γίνεται ελάχιστο κλάδεμα, 

αφαιρώντας μόνο κλαδιά  που μπλέκονται  μεταξύ τους. Όταν  το δένδρο 

αναπτυχθεί , επιλέγονται 3-5 βασικοί βραχίονες σε απόσταση 20-30 εκ. μεταξύ τους 

γύρω από τον κεντρικό βλαστό, ο οποίος στη συνέχεια αφαιρείται.  



 
 

 

    Μετά την είσοδο του δένδρου στην καρποφορία, εφόσον δεν γίνονται αυστηρά 

κλαδέματα, το δέντρο παίρνει σταδιακά ένα ελεύθερο σφαιρικό σχήμα. 

 

 

 

Β. Κλάδεμα Καρποφορίας 

 

Σκοπός του κλαδέματος καρποφορίας είναι η εξασφάλιση  το δυνατό σταθερής 

απόδοσης των δένδρων και καλής ποιότητας καρπού 

Η ελιά καρποφορεί σε βλαστούς ηλικίας δυο (2) ετών. Οι πολύ ζωηροί βλαστοί δεν 

είναι καρποφόροι (έχουν μόνο βλαστοφόρους οφθαλμούς), ενώ οι αδύνατοι 

βλαστοί δίνουν ελάχιστους καρπούς (έχουν λίγους καρποφόρους οφθαλμούς). Για το 

λόγο αυτό, σκοπός του κλαδέματος καρποφορίας είναι η δημιουργία βλαστών 

μέτριου μήκους και η διατήρηση της καρποφόρας ζώνης σε καλή ζωηρότητα και με 

καλό φωτισμό. 

    Οι παραπάνω στόχοι είναι δύσκολο να επιτευχθούν σε πυκνά φυτεμένα δένδρα 

που σκιάζονται το ένα από το άλλο. Στην περίπτωση αυτή, η καρποφόρα ζώνη 

περιορίζεται στις κορυφές των δένδρων και σε κάποια σημεία προς τη νότια πλευρά 

τους που τα βλέπει ο ήλιος.   

       Στα δένδρα αυτά, όταν κόβονται οι κορυφές για χαμήλωμα των δένδρων, 

μειώνεται πολύ η απόδοσή τους γιατί αφαιρείται σημαντικό μέρος της καρποφόρας 

επιφάνειας. 



 
 

 

       Στα κανονικά παραγωγικά δένδρα, συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο ένα μέτριο 

(όχι αυστηρό) κλάδεμα καρποφορίας, με αφαίρεση των πυκνών και νεκρών 

κλαδίσκων από την καρποφόρο ζώνη, επειδή με την πάροδο του χρόνου η ζώνη 

αυτή έχει την τάση να πυκνώνει και να γεμίζει με μικρούς βλαστούς. 

     Κάνοντας το παραπάνω κλάδεμα, βελτιώνεται το μήκος των βλαστών και 

εξασφαλίζεται καλός φωτισμός στην καρποφόρα ζώνη. Το κλάδεμα αυτό πρέπει να 

είναι αυστηρότερο σε δένδρα που αναπτύσσονται σε άγονα και ξηρά εδάφη, ώστε 

να περιορίζεται η φυλλική επιφάνεια και να εξοικονομούνται θρεπτικά στοιχεία και 

νερό για τη νέα καρποφόρα βλάστηση. Αντίθετα, σε δένδρα που αναπτύσσονται σε 

γόνιμα εδάφη, ή που λιπαίνονται και αρδεύονται, το κλάδεμα δεν πρέπει να είναι 

αυστηρό, επειδή υπάρχει επάρκεια θρεπτικών στοιχείων και νερού τόσο για την 

υπάρχουσα καρποφορία, όσο και για τη δημιουργία της νέας καρποφόρας 

βλάστησης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το αυστηρότερο κλάδεμα δίνει 

λαίμαργους βλαστούς που αργούν να μπουν σε καρποφορία. 

       

     Το κατάλληλο κλάδεμα μπορεί επίσης να μειώσει την παρενιαυτοφορία. Για το 

σκοπό αυτό, συνιστάται αυστηρότερο κλάδεμα (με αφαίρεση βλαστών μέτριας 

ζωηρότητας που πιθανότατα θα εξελιχθούν σε καρποφόρους) το χειμώνα που 

προηγείται του έτους μεγάλης καρποφορίας. 

 

 

 



 
 

 

 

Γ. Κλάδεμα Ανανέωσης 
 
Σκοπός του κλαδέματος είναι η αποφυγή της εξάντλησης με την πάροδο των ετών 
και η επαναφορά των δένδρων σε επιθυμητά σχήματα και μεγέθη. 
Η ελιά έχει την ικανότητα να αναβλαστάνει από οποιοδήποτε σημείο του ξύλου της 

μετά από κοπή και  αυτό το χαρακτηριστικό είναι που της δίνει τη γνωστή 

μακροζωία της. Για το λόγο αυτό, είναι δυνατή η ανανέωση γερασμένων δένδρων, 

καθώς επίσης και η αποκατάσταση δένδρων που ζημιώθηκαν από παγετό ή ακόμα 

και από πυρκαγιά. 

     Γερασμένα, μη  παραγωγικά ή μειωμένης παραγωγικότητας δένδρα, 

ανανεώνονται με κόψιμο του κορμού χαμηλά ή στο σημείο διακλάδωσης (σταυρός). 

   Για μερική ανανέωση ή περιορισμό της κόμης, το κόψιμο γίνεται στους βραχίονες 

ή στις πρώτες διακλαδώσεις τους σε ανάλογο ύψος. Στα σημεία κοπής 

αναπτύσσονται νέοι ζωηροί βλαστοί (λαίμαργοι) από τους οποίους επιλέγονται οι 

καταλληλότεροι για το σχηματισμό του νέου σκελετού του δένδρου. Το δένδρο 

μπαίνει πάλι σε καρποφορία μετά από 3-4 χρόνια. Για την αποκατάσταση δένδρων 

που επλήγησαν από παγετό, τα δένδρα αφήνονται για ένα χρόνο, ώστε να 

εκδηλωθεί η πραγματική έκταση της ζημιάς. Από τους νέους βλαστούς που στο 

μεταξύ εκπτύσσονται, θα σχηματιστούν οι νέοι κλάδοι του δένδρου, ενώ 

αφαιρούνται όλα τα κατεστραμμένα μέρη. 

 

 



 
 

 

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
 
Οι στόχοι του κλαδέματος είναι: 

1. Να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. 

2. Ο περιορισμός της παρενιαυτοφορίας . 

3. Η παράταση της περιόδου σταθερής απόδοσης του φυτού. 

4. Η αποφυγή της πρόωρης παρακμής ή γηρασμού του δένδρου. 

5. Η επίτευξη οικονομικών ωφελειών. 

6. Η εξοικονόμηση υγρασίας, που είναι περιοριστικός παράγοντας σε ξηρικούς 

ελαιώνες. 

 
 
4. ΕΠΟΧΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
 
Το κλάδεμα του ελαιόδεντρου μπορεί να αρχίσει αμέσως μετά την συγκομιδή του 

καρπού. Έτσι, το κλάδεμα  μπορεί να αρχίσει το Νοέμβριο–Δεκέμβριο, αν οι ελιές 

μαζεύτηκαν νωρίς ή αργότερα, Φεβρουάριο–Μάρτιο, αν μαζεύτηκαν όψιμα.  

    Γενικά το κλάδεμα μπορεί να γίνει σε όλη την περίοδο από το φθινόπωρο ως τους 

πρώτους μήνες της άνοιξης. Όμως δεν θα πρέπει να γίνεται πριν και κατά την 

περίοδο του χειμώνα σε περιοχές που πλήττονται συχνά από παγετούς. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Δ. ΑΡΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 

• ΑΡΔΕΥΣΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

 
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 
3. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 
4. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 

 

• ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ΑΡΔΕΥΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ελιά θεωρείται καλλιέργεια ανθεκτική στην έλλειψη του νερού αλλά κάτω από 

συνθήκες χαμηλής βροχόπτωσης και παρατεταμένης καλοκαιρινής περιόδου 

επιβάλλεται η άρδευσή της. Η ελιά μπορεί να αναπτυχθεί και να παράγει καρπό 

χωρίς άρδευση και στις πιο ξηρές συνθήκες. Τα περισσότερα ελαιόδεντρα σε όλες τις 

περιοχές της Ελλάδας καλλιεργούνται στις ζώνες με βροχοπτώσεις που κυμαίνεται 

από 200-800 mm ετησίως 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Τα συστήματα άρδευσης που χρησιμοποιούνται σήμερα για την άρδευση των  

ελαιοδέντρων είναι το σύστημα των σταγόνων και το σύστημα των μικρών 

εκτοξευτήρων. Τα δύο αυτά συστήματα άρδευσης συστήνονται γιατί με αυτά γίνεται 

ορθολογική χρήση του νερού και του λιπάσματος 

Κατά την επιλογή της συστήματος άρδευσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι  

παρακάτω παράγοντες:  

•  Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να μην αρδεύουν με κατάκλιση ή με 

αυλάκια σε ελαιώνες με κλίση πάνω από 3%  

•  Το ανάγλυφο του εδάφους.  

• Η ποσότητα νερού που είναι διαθέσιμη  

• Το κόστος εγκατάστασης δικτύου άρδευσης  

Συνιστάται η Στάγδην άρδευση ως πρώτη επιλογή. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί η 

συχνότητα και η παροχή των σταγόνων, ανάλογα  την υδατοϊκανότητα του εδάφους. 

Προτείνεται η χρήση σταλακτήρων παροχής 3 – 6 lt/ώρα  

 

 



 
 

 

3. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Η συχνότητα της άρδευσης καθορίζεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού. Η 

ποσότητα του νερού σε κάθε άρδευση ποικίλλει κυρίως ανάλογα με τον τύπο του 

εδάφους και την ηλικία των δένδρων.  

 Η συχνότητα άρδευσης πρέπει να αξιολογείται παράλληλα με την δόση άρδευσης 

ως εξής : 

 1. Στα αμμώδη εδάφη πρέπει να γίνονται συχνά αρδεύσεις με λιγότερο κάθε φορά 

νερό.  

2. Στα αργιλώδη εδάφη πρέπει να γίνονται λιγότερες αρδεύσεις με περισσότερο 

κάθε φορά νερό.  

3. Σε εδάφη με μέση σύσταση ο αριθμός των αρδεύσεων καταλαμβάνει ενδιάμεση 

θέση μεταξύ των αριθμών που αντιστοιχούν στις δύο ακραίες περιπτώσεις.  

Η μέρα που πρέπει να ποτιστούν οι ελαιώνες προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια με 

την βοήθεια ειδικών οργάνων (τενσίομετρα, ηλεκτρόμετρα), όπου αυτό είναι 

πρακτικά εφαρμόσιμο.    

Σε αντίθετη περίπτωση, η ακριβής μέρα εφαρμογής του νερού άρδευσης μπορεί να 

προσδιοριστεί πρακτικά από την ύπαρξη συμπτωμάτων μαράνσεων στα φύλλα 

ορισμένων ζιζανίων το πρωί (π.χ. μολόχα) και από το χαμηλό επίπεδο εδαφικής 

υγρασίας των εδαφών των ελαιώνων, το οποίο αποδεικνύεται ως εξής:   

1. Αμμώδη εδάφη: Ξηρή εμφάνιση των εδαφών και δεν διατηρείται το σχήμα τους  

όταν πιεστούν με το χέρι. 

2. Ελαφριάς σύστασης εδάφη: Ξηρή εμφάνιση των εδαφών. Όταν πιεστούν στο χέρι  

μπορεί να σχηματισθούν ασθενής «μπάλες» χώματος, οι οποίες σπάνια 

διατηρούνται.  

3. Μέσης σύστασης εδάφη: Δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη υγρασίας και μπορεί να  

σχηματιστούν ασθενής «μπάλες». 



 
 

 

4. Βαριά εδάφη: Σχηματίζονται ασθενής «μπάλες», οι οποίες συνήθως σπάνε ή 

διατηρούν «ψιχουλώδη» σύσταση. Ενδέχεται να μείνουν υπολείμματα επί των 

δακτύλων. 

 

4. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Σε ελαιώνες οι οποίοι δεν αρδεύονται ή η διαθεσιμότητα νερού είναι περιορισμένη, 

θα  πρέπει να γίνονται οι παρακάτω εργασίες ώστε να γίνεται εξοικονόμηση νερού.  

• Να μην αφήνονται ζιζάνια στον ελαιώνα ώστε να αποφευχθεί η απώλεια του  

νερού από αυτά. Η καταστροφή των ζιζανίων θα πρέπει να γίνεται νωρίς με 

θερισμό, με ζιζανιοκτόνα ή με καλλιέργεια του εδάφους.  

• Να ρυθμίζεται με το κλάδεμα η κόμη των δένδρων ώστε τα δένδρα να μην  

υποφέρουν από την έλλειψη του νερού άρδευσης.  

• Να ρυθμίζεται η ποσότητα και ο χρόνος εφαρμογής των αζωτούχων 

λιπασμάτων ώστε να μην δημιουργούνται από αυτά συνθήκες στρες στις 

ρίζες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η κατεργασία του εδάφους αποτελεί μια από τις βασικές καλλιεργητικές  

Φροντίδες. Η κατεργασία του εδάφους γίνεται με στόχο την καταστροφή των 

ζιζανίων, τη διαμόρφωση του αγρού, την αναμόχλευση του εδάφους για καλύτερο 

αερισμό και ιδιαίτερα στα μη ποτιστικά κτήματα - για αύξηση της εδαφικής 

υγρασίας.  

Η κατεργασία του εδάφους θα πρέπει να εκτελείται όταν το έδαφος βρίσκεται σε 

κατάλληλη κατάσταση από άποψη υγρασίας (~50-60%), θα πρέπει δηλαδή να είναι 

‘στο ρώγο του’. Επίσης, συνιστάται η κατεργασία του εδάφους να γίνεται στα πρώτα 

20 εκατοστά του επιφανειακού στρώματος του εδάφους και όχι βαθύτερα γιατί 

μπορεί να προκληθεί ζημιά στο ριζικό σύστημα των φυτών 

 

 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ  

Με την μηχανική κατεργασία του εδάφους επιτυγχάνεται:  Καταστροφή των 

ζιζανίων που ανταγωνίζονται την ελιά για το νερό και τα θρεπτικά  

στοιχεία του εδάφους  

• Βελτίωση του αερισμού του εδάφους και των ριζών των ελιών  



 
 

 

•  Προσωρινή αύξηση της εδαφικής υγρασίας σε ξηρικούς ελαιώνες γιατί ωθεί 

το νερό που έχει αποθηκευτεί σε χαμηλότερα στρώματα του εδάφους να 

ανέβει υψηλότερα και να τροφοδοτούνται με νερό οι ελιές  

•  Ενσωμάτωση των λιπασμάτων σε ξηρικούς ελαιώνες ώστε να περιορίζονται 

οι απώλειες λόγω εξάχνωσης ή απορροής  

•  Καταπολέμηση εντόμων που διαχειμάζουν στο έδαφος π.χ. ρυγχίτης  

επιφέρει αρνητικές συνέπειες όπως:  

• Καταστρέφει  το ριζικό σύστημα των ελιών όταν η κατεργασία γίνεται σε 

βάθος μεγαλύτερο από 20cm  

•  Σε εδάφη με μεγάλες κλίσεις συμβαίνει απορροή νερού, θρεπτικών 

(λιπασμάτων) και εδάφους,  με αποτέλεσμα σταδιακά να καθίστανται άγονα 

τα επικλινή εδάφη   

• Προκαλεί διάβρωση σε εδάφη επικλινή, αμμώδη, αργιλώδη ή ρηχά  

•  Καταστρέφει την οργανική ουσία η οποία συμβάλλει στην πρόσληψη των 

θρεπτικών ουσιών από τα φυτά (μετατρέπει τα λιπάσματα σε μορφή 

αφομοιώσιμη για τα φυτά)  

• Καταστρέφει τη δομή του εδάφους  

• Προκαλείται συμπίεση του εδάφους από τη χρήση μηχανημάτων με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται κρούστα στο έδαφος η οποία εμποδίζει τον 

αερισμό και την στράγγιση του εδάφους  

• Επιφέρει μείωση της παραγωγής όταν εφαρμοστεί την περίοδο της 

ανθοφορίας-καρποδέσεως.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ  

Η μέθοδος της χορτοκοπής θα πρέπει να ξεκινάει να εφαρμόζεται πριν το στάδιο της 

άνθισης των ζιζανίων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός τους εντός του 

αγροτεμαχίου. Στη χορτοκοπή δε χρειάζεται να καταστρέφεται η οξαλίδα. Με τη 

χορτοκοπή επιτυγχάνονται τα εξής:  

• αποφεύγεται η διάβρωση   

• διατηρείται η δομή του εδάφους η οποία συμβάλλει στην καλή στράγγιση και 

τον καλό αερισμό του εδάφους.   

• αυξάνεται η οργανική ουσία του εδάφους 

διατηρείται η εδαφική υγρασία στην επιφάνεια του εδάφους (φυτικά υπολείμματα  

που μένουν στο έδαφος)  

•   διατηρείται η ποικιλία των ειδών των ζιζανίων στον ελαιώνα και κατ’ 

επέκταση η ισορροπία του οικοσυστήματος  

•  Όταν η χορτοκοπή γίνει στο κατάλληλο στάδιο τα ζιζάνια δεν καταναλώνουν 

το νερό κ λίπασμα που προορίζονται για την ελιά  

•  Ορισμένα είδη ζιζάνιων αποτελούν ξενιστές εντόμων που προσβάλλουν την 

ελιά, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει την προσβολή από εχθρούς όπως π.χ. 

η καλόκορη  

 

ΧΗΜΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ  

Με τον όρο χημική ζιζανιοκτονία εννοούμε την καταπολέμηση των ζιζανίων με 

χημικές ουσίες (ψέκασμα). Η επέμβαση, όπως και στη χορτοκοπή, θα πρέπει να 

γίνεται πριν το στάδιο της άνθισης των ζιζανίων. Με τη χημική ζιζανιοκτονία 

επιτυγχάνονται τα εξής:  

•  Αποφεύγεται η διάβρωση σε επίπεδα εδάφη  

•  Διατηρείται η δομή του εδάφους  



 
 

 

• Μείωση της διαπερατότητας του νερού σε επικλινή εδάφη με συνέπεια την 

αύξηση της απορροής του νερού και του εδάφους  

•  Δημιουργία ρωγμών σε πολύ βαριά (αργιλώδη) εδάφη  

•  Μόνιμη καταστροφή της οξαλίδας από τον ελαιώνα   

•  Μείωση της οργανικής ουσίας επί του εδάφους αφού δεν υπάρχουν φυτικά  

υπολείμματα 

 

ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ  

 Με τον όρο χλωρή λίπανση εννοείται η σπορά με ψυχανθή (βίκος, κουκί, μπιζέλι) 

και ακολούθως η χορτοκοπή τους ή η ενσωμάτωση τους στο έδαφος. Τα οφέλη που 

μας παρέχει η παραπάνω μέθοδος είναι τα εξής:   

• Αυξάνεται η γονιμότητα του εδάφους αφού εμπλουτίζεται το έδαφος με 

θρεπτικά στοιχεία, όπως είναι π.χ. το Άζωτο  

• Βελτιώνεται η στράγγιση του εδάφους  

  

3. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 

Η κατεργασία του εδάφους έχει μπορεί να έχει τις παρακάτω επιπτώσεις  

• -Διαταραχή της δομής του ως και την καταστροφή του 

• -Το έδαφος καθίσταται ευάλωτο στη διάβρωση από τον αέρα και το 

νερό. 

• -Αυξάνει την απαιτούμενη ενέργεια 

Για την αποφυγή ή περιορισμό των παραπάνω δυσμενών επιπτώσεων  

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ :  

• Η κατεργασία να γίνεται την  κατάλληλη εποχή με τα κατάλληλα μηχανήματα  

• Η κατεργασία να γίνεται όταν το έδαφος βρίσκεται στο «ρόγο» του  

• Η αποφυγή θερινών αρόσεων  



 
 

 

• Η αποφυγή αρόσεων κάτω από τα 40εκ. 

 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ :  

• Σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 10% η άροση  να γίνεται κατά τις 

ισοϋψείς, ή διαγώνια, ή να δημιουργούνται φυσικά αναχώματα κατά τις 

ισουψείς και η άροση να γίνεται διαγώνια (ακαλλιέργητες ζώνες με φυτική 

κάλυψη) με εύρος 1-2 μέτρα.  

• Η χρησιμοποίηση των γεωργικών μηχανημάτων να γίνεται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μην καταστρέφονται οι αγροτικοί δρόμοι.  

• Να μην καταστρέφονται τα ακαλλιέργητα περιθώρια μεταξύ των 

αγροτεμαχίων καθώς και οι φυτοφράκτες, η φυσική βλάστηση των ρεματιών  

• Η διατήρηση των φυσικών ρεμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ε. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

2. ΖΙΖΑΝΙΑ 

 

3. ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

  
Η ορθολογική φυτοπροστασία σε κάθε καλλιέργεια θα πρέπει να στηρίζεται στην 

πρόληψη. Τα καλλιεργητικά μέτρα μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις ανάγκες 

για φυτοπροστασία. Το ετήσιο κλάδεμα και αραίωμα της κόμης για καλό αερισμό 

και φωτισμό μειώνει την υγρασία εντός της ελιάς και δεν ευνοεί τον δάκο, ασθένειες 

και τα κοκκοειδή έντομα. Επίσης, μέτριες και μεγάλες τομές κλαδέματος θα πρέπει 

να καλύπτονται με μυκητοκτόνο. Σε ότι έχει να κάνει με το κλαδοκάθαρο, μπορεί να 

γίνει ενσωμάτωση στο έδαφος μόνο στην περίπτωση που δεν είναι προσβεβλημένος 

από κάποιο παράσιτο. Αναφορικά με την κατεργασία του εδάφους, αποφεύγουμε 

την καλλιέργεια στην προβολή της κόμης  για να μην τραυματίζονται οι ρίζες. Στο 

μέτρο που αυτό είναι δυνατό, η φυσική βλάστηση στα όρια του ραφιού και σε 

πρανή θα πρέπει να διατηρείται καθώς αποτελεί καταφύγια για ωφέλιμους 

οργανισμούς. Παραδείγματα σημαντικών φυτών είναι , η ακονιζιά, η κάπαρη, ο 

βάτος, κλπ. Η ορθολογική άρδευση και η σωστή θρέψη αυξάνουν την αντοχή των 

φυτών στα παράσιτα. Το υπερβολικό πότισμα ευνοεί παράσιτα όπως δάκος, 

κυκλοκόνιο, ασθένειες εδάφους, ενώ η υπερβολική αζωτούχος λίπανση ευνοεί τους 

πληθυσμούς των εντόμων. 

 
2. ΖΙΖΑΝΙΑ 

 
Τα ζιζάνια σε μια καλλιέργεια προκαλούν κάποια προβλήματα, αφού:   

• Ανταγωνίζονται για νερό και θρεπτικά στοιχεία 

• Δυσκολεύουν τη συγκομιδή  

• Εγκυμονούν κίνδυνο πυρκαγιάς  

• Αποτελούν ξενιστές επιβλαβών οργανισμών  

 
Δε θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι έχουν και κάποια θετικά, όπως 

• Προστασία από τη διάβρωση  

• Διατήρηση και αύξηση ωφέλιμων εντόμων  

• Εμπλουτισμός εδάφους με οργανική ουσία  



 
 

 

• Ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

 
Αντιμετώπιση Ζιζανίων 
 

• Κατεργασία εδάφους  

• Χορτοκοπή  

• Φυτοκάλυψη με μη ανταγωνιστικά φυτά  

 

• Κάλυψη εδάφους με υλικά   

• Ζιζανιοκτονία  

  
Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10% επιβάλλεται η  
διατήρηση της φυσικής βλάστησης κατά την περίοδο των βροχών για τον περιορισμό 
της  
διάβρωσης. Η ξυνίδα αποτελεί το ιδανικότερο ζιζάνιο για τους ελαιώνες αφού δεν  
ανταγωνίζεται την ελιά, ενώ δεν απορροφά σημαντικές ποσότητες αζώτου από το 
έδαφος. 
 
 

3. ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ                

  
ΔΑΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 
Ο δάκος είναι το σημαντικότερο παράσιτο της ελιά. Μοιάζει με μικρή μύγα και 

προσβάλλει τον καρπό, οδηγώντας σε καρπόπτωση και αύξηση της οξύτητας του 

λαδιού. Έχει έως και πάνω από 7 γενιές στην Κρήτη. Διαχειμάζει ως κουκούλι σε 

έδαφος, καταφύγια, καρπούς. Τα ενήλικα εμφανίζονται Απρίλιο-Μάιο στα 

ηλιόλουστα μέρη του δέντρου και οι πρώτες προσβολές ξεκινάνε στην έναρξη της 

πήξης του πυρήνα (Ιούνιο-Ιούλιο).  

Το έντομο ευνοείται από:  

• Μέτριες συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας  

• Παρουσία καρπού το χειμώνα  

• Το υπερβολικό πότισμα των δένδρων  

 
 



 
 

 

Αντιμετώπιση  
Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση του δάκου, όπως 
καλλιεργητικά, δολωματικοί ψεκασμοί κλπ.   
 
Καλλιεργητικά μέτρα  

Η πρώιμη συλλογή ελαιόκαρπου χωρίς να αφήνονται καρποί πάνω στο 
δένδρο μπορεί να μειώσει την ένταση της προσβολής 
 
 

Δολωματικοί ψεκασμοί   

• Πολύ σημαντική η έγκαιρη εφαρμογή του 1ου ψεκασμού 

• Έγκαιρη και σωστή εφαρμογή όλων των ψεκασμών 

• Μαζική παγίδευση 

• Προσέλκυση του δάκου με τροφικά ελκυστικά ή/και φερομόνη ή/και 

χρώμα και θανάτωση με εντομοκτόνο 

• Συμπληρωματικά γίνονται και δολωματικοί ψεκασμοί 

• Με τα χρόνια εφαρμογής της μεθόδου αυξάνονται τα ωφέλιμα έντομα 

Ψεκασμοί κάλυψης  
 

 Θα πρέπει όσο γίνεται να αποφεύγονται αφού:  

• Θανατώνουν ωφέλιμα, έξαρση δευτερευόντων  

• Υπολείμματα στο λάδι  

• Επίδραση ωφέλιμων εντόμων στη μείωση πληθυσμών  

• Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες της ετικέτας και χρησιμοποιούμε 

ΜΟΝΟ εγκεκριμένα σκευάσματα  

 

  

 
 

 



 
 

 

 
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 
Πρόκειται για μια μικρή πεταλούδα που έχει 3 γενιές το χρόνο: 

•   1η γενιά: Φυλλόβιος. Προσβάλει τα φύλλα (Σεπτέμβριο-Μάρτιο). Είναι 

η λιγότερο ζημιογόνος. 

•   2η γενιά: Ανθόβιος. Προσβάλει τα άνθη (Απρίλιο-Μάιο). Οι ζημιές 

είναι σοβαρές μόνο σε μέτρια ανθοφορία.  

•   3η γενιά: Καρπόβιος. Προσβάλει τους καρπούς (Ιούνιο-Σεπτέμβριο). Η 

ζημιά εδώ είναι σημαντική γιατί προξενεί καρπόπτωση (Σεπτέμβριο-

Οκτώβριο).   

 
 
Αντιμετώπιση  

• Παρακολούθηση του πληθυσμού των ακμαίων με παγίδες φερομόνης, 

• Καταπολέμηση με σκευάσματα βάκιλλου (Βacillus thuringiensis)  

• Υπάρχουν πολλά είδη ωφέλιμων που τρέφονται με τον πυρηνοτρήτη 

 
 

ΡΥΓΧΙΤΗΣ 
Είναι ένα μικρό σκαθάρι χρώματος καστανού, που εμφανίζεται στις ελιές Απρίλιο-

Μάιο. Για λίγες εβδομάδες τρέφεται με τρυφερά φύλλα και κορυφές νέων βλαστών 

και, όταν δέσουν οι καρποί, κάνει μικροσκοπικές τρύπες στην επιφάνεια τους. 

Αργότερα, κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο, γεννάει αυγά μέσα στον καρπό, όπου 

τρέφονται νεαρές προνύμφες. Η προσβολή οδηγεί σε πρώιμη καρπόπτωση.  Για την 

αντιμετώπισή του, και σε περιοχές με έντονο πρόβλημα, συνιστάται η καλλιέργεια 

του εδάφους πριν τα μέσα Απριλίου για να θανατωθούν οι προνύμφες του που ζουν 

στο έδαφος.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 ΛΕΚΑΝΙΟ 
 
Έχει 1 γενιά το χρόνο (σπανιότερα 2). Τα ενήλικα δραστηριοποιούνται τέλη Απριλίου 

μέχρι αρχές Ιουνίου, και ωοτοκούν Μάιο ως Αύγουστο. Οι νύμφες, που είναι και το 

πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, εμφανίζονται Ιούλιο-Αύγουστο. Οι προσβολές 

μπορεί να είναι σε περιοχές ιδιαίτερα υγρές το καλοκαίρι και όπου η οικολογική 

ισορροπία έχει ανατραπεί λόγω ψεκασμών. Το έντομο προκαλεί άμεσες ζημίες λόγω 

της μύζησης των χυμών και έμμεσες από την ανάπτυξη της καπνιάς στα μελιτώματα 

που παράγει. Συνήθως δε χρειάζεται καταπολέμηση. Ο καλός αερισμός και 

φωτισμός του δέντρου περιορίζει την ανάπτυξη, ενώ υπάρχουν πολλά ωφέλιμα 

έντομα. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιούνται ήπια σκευάσματα Ιούλιο-Αύγουστο, όταν 

βρεθούν 5-10 νύμφες/φύλλο στο 5-10% των δέντρων. Οι θερινοί πολτοί επίσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κάνοντας δύο ψεκασμούς, ένας στην εκκόλαψη του 

60-70% των αυγών (τέλη Ιουλίου) και ένας στο τέλος των εκκολάψεων (τέλη 

Αυγούστου) 



 
 

 

 
 
 

 
ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ 

 
Η μαργαρόνια είναι μία πεταλούδα που τρώει τα τρυφερά φύλλα και προκαλεί 

προβλήματα  σε φυτώρια , βαριά  κλαδεμένα δέντρα και νεοσύστατους ελαιώνες 

 

 
 
 
 

ΚΑΛΟΚΟΡΗ 
 

Έχει 1 γενιά το έτος και παρουσιάζει μεγάλους πληθυσμούς Απρίλιο-Μάιο. Μετά τα 

μέσα Μαΐου εξαφανίζεται από τους ελαιώνες. Τα νεαρά ενήλικα προσβάλλουν την 

τρυφερή βλάστηση, προκαλώντας πτώση των ανθέων. Η ζημιά εξαρτάται από το 

ποσοστό ανθοφορίας και τον πληθυσμό του εντόμου. Αντιμετωπίζεται με  αποφυγή 

καταστροφής των αγριόχορτων μέχρι να φουσκώσουν οι οφθαλμοί της ελιάς. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

4. ΑΣΘΕΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 
 ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
Η ασθένεια προκαλείται από ένα βακτήριο, το οποίο εισέρχεται από πληγές και 

αναπτύσσεται σε όγκους. Για την εξέλιξη του, απαιτεί υγρασία και ευνοείται από 

υγρό καιρό. Χρειάζεται προσοχή κατά τη συγκομιδή, ενώ ευνοείται από ισχυρούς 

ανέμους και χαλάζι. Η παρουσία του είναι έντονη στην Κορωνέικη.  

Αντιμετώπιση : 

• Φύτευση υγιών δενδρυλλίων 

• Αφαίρεση και κάψιμο των ασθενών κλαδιών ή των όγκων από τον 

κορμό με  

ξηρό καιρό 

• Απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος   

• Αποφυγή κλαδέματος και ελαιοσυλλογής  (με ράβδισμα) με υγρό και  

βροχερό καιρό 

• Ψεκασμός των δένδρων με βορδιγάλειο πολτό 1% ή με άλλο χαλκούχο  

σκεύασμα τις δύο περιόδους βλάστησης & αμέσως μετά από παγετό ή 
χαλάζι  

  



 
 

 

 
 
 
 

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ 
 

Το κυκλοκόνιο προσβάλλει το έλασμα, τους μίσχους  των φύλλων, τους ποδίσκους  
των  καρπών και προκαλεί φυλλόπτωση και καρπόπτωση. Θέλει υψηλή υγρασία και 

μέτριες θερμοκρασίες. Οι μολύνσεις γίνονται άνοιξη και φθινόπωρο. Η Κορωνέικη 

δεν προσβάλλεται, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει η Χονδρολιά.   

 
Αντιμετώπιση : 

• Αποφυγή περιοχών με υψηλή υγρασία και κακό αερισμό  

• Κατάλληλο κλάδεμα  

• Επιλογή ποικιλιών: Κορωνέικη ανθεκτική, Χονδρολιά,   

• Προληπτικοί ψεκασμοί  το Μάρτιο ή και Απρίλιο, όταν το μήκος της 

βλάστησης είναι περίπου 2-5 cm και  το φθινόπωρο πριν την έναρξη 

των βροχών 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 ΒΟΥΛΑ/ΞΕΡΟΒΟΥΛΑ 
 
Είναι μία πολύ συνηθισμένη ασθένεια στη Μεσόγειο, που ξεκινάει συχνά ως 

ξεροβούλα και εξελίσσεται σε σαποβούλα. Η προσβολή γίνεται στο σημείο που ο 

δάκος χτυπάει την ελιά, οπότε η αντιμετώπιση του δάκου μειώνει το πρόβλημα. 

 

ΦΟΜΑ 
 

Είναι ένας μύκητας ξύλου που προσβάλλει κυρίως δέντρα μεγάλης ηλικίας. 

Παρατηρούνται διάσπαρτοι ξηροί βλαστοί με τα φύλλα, επιμήκεις νεκρώσεις και 

καστανός μεταχρωματισμός. Τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλα αίτια, γι’ αυτό 

απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση. Ευνοείται από την ύπαρξη ουλών (π.χ. λόγο 

κυκλοκόνιου), θερμοκρασία 25-29 oC και βροχερό καιρό. Η Κορωνέικη δεν 

παρουσιάζει πρόβλημα. 

 
ΙΣΚΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 
Προκαλεί ξηράνσεις κλάδων και δέντρων. Οι μολύνσεις γίνονται από τις πληγές 

κλαδέματος και οδηγούν σε μεταχρωματισμό και σήψη του ξύλου στον κορμό και 

τους βραχίονες. Το ξύλο εσωτερικά γίνεται εύθρυπτο. Αντιμετωπίζεται με συλλογή 

κλάδων και καταστροφή με φωτιά, ισορροπημένη θρέψη, αύξηση του pH στο 

έδαφος, απολύμανση εργαλείων κλαδέματος. Υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης του 

παθογόνου κατά το κλάδεμα με αλυσοπρίονο (διασπορά με το πριονίδι)  
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1.ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Τα τελευταία χρόνια, ο όρος φαινόμενο του θερμοκηπίου συνδέεται με την αύξηση 

της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή 

(Climate Change). 

Ο πλανήτης γη σταδιακά θερμαίνεται όλο και περισσότερο, η στάθμη της θάλασσας 

ανεβαίνει λόγω της τήξης των πολικών παγετώνων και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

σε διάφορες περιοχές παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά. 

Οι μεταβολές αυτές, επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των 

οικοσυστημάτων, τους υδατικούς πόρους, την προσφορά τροφής, τη βιομηχανία, τις 

γεωργικές καλλιέργειες, τις μεταφορές και τις υποδομές. 

Η ανθρώπινη δραστηριότητα ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συμβάλλει 

στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του στην ατμόσφαιρα και αποτελεί την 

κυρίαρχη πηγή της σταδιακής αλλαγής του κλίματος. 

 

2.ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Αέρια του θερμοκηπίου είναι τα αέρια της ατμόσφαιρας, που λόγω των ειδικών 

χαρακτηριστικών τους, απορροφούν και εκπέμπουν ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα 

της Γης θερμαίνοντας την επιφάνειά της. 

• Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): το σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου. Μία 

από τις κύριες πηγές του CO2 στην ατμόσφαιρα είναι η καύση ορυκτών 

καυσίμων - άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. 



 
 

 

• Μεθάνιο (CH4): το δεύτερο σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου. 

Παράγεται κυρίως από την κτηνοτροφία. 

• Υποξείδιο του αζώτου (N2O): συμμετέχει σε ποσοστό περίπου 5% στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παράγεται κυρίως από τα αζωτούχα λιπάσματα, 

την καύση των ορυκτών καυσίμων και κάποιες βιομηχανικές διεργασίες. 

 

• Υδροφθοράνθρακες (HFCs), Υπερφθοράνθρακες (PFCs) και Εξαφθοριούχο 

θείο (SF6): πρόκειται για τεχνητά αέρια των οποίων η συνεισφορά στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, ανά μονάδα μάζας, είναι κατά εκατοντάδες 

φορές μεγαλύτερη από το διοξείδιο του άνθρακα. 

 

3.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Στην προσπάθεια να ανασταλεί το φαινόμενο, οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες 

συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για την μείωση των εκπομπών τους σε αέρια του 

θερμοκηπίου. 

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα είναι η μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος 

των παραγόμενων προϊόντων. 

4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 

Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι η συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, ως ισοδύναμη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, που εκπέμπεται 

στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή προκαλείται από έναν ορισμένο πληθυσμό ή ένα 

σύστημα ή μια δραστηριότητα. 

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, το ανθρακικό αποτύπωμα ενός λιπάσματος είναι το 

ισοδύναμο διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται κατά την παραγωγή ενός τόνου 

λιπάσματος. Ο όρος είναι διεθνής και αποτελεί έναν εύστοχο και εύχρηστο δείκτη 



 
 

 

της επίδρασης των λιπασμάτων στην κλιματική αλλαγή. Όσο μικρότερο είναι το 

ανθρακικό αποτύπωμα, τόσο λιγότερο το λίπασμα επιβαρύνει το περιβάλλον. 

Το αποτύπωμα άνθρακα αποτελεί ένα ισχυρό «εργαλείο» για την κατανόηση και τη 

μείωση των επιπτώσεων κάθε προϊόντος που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στο 

φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

5. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την 

κλιματική αλλαγή, έχουν δημιουργήσει μία νέα ισχυρή απαίτηση για παραγωγή 

προϊόντων με χαμηλές εκπομπές σε αέρια του θερμοκηπίου. 

Τα προϊόντα που παράγονται από μία επιχείρηση, η οποία υπολογίζει και στην 

συνέχεια μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα ενσωματώνουν μια σειρά 

πλεονεκτημάτων, τόσο για τις επιχειρήσεις που τα παράγουν, όσο και για τον 

καταναλωτή. 

 

Ωφέλειες για τις επιχειρήσεις: 

• Συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και διαμόρφωση μιας «πράσινης» 

κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους πελάτες τους. 

• Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω εφαρμογής πρακτικών εξοικονόμησης 

ενέργειας, μείωση εισροών και ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. 

• Κάλυψη μιας διαρκώς επεκτεινόμενης ανάγκης της αγοράς για ενημέρωση 

των καταναλωτών, σχετικά με το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των τροφίμων. 

• Ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. 



 
 

 

Ωφέλειες για τον καταναλωτή: 

Η μέτρηση και η καταγραφή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ο 

υπολογισμός του Αποτυπώματος Άνθρακα ενός προϊόντος, επιτρέπει σε έναν 

καταναλωτή: 

• Να επιλέξει ένα προϊόν που πραγματικά συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. 

• Να αναγνωρίσει μεταξύ των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ενός 

προϊόντος, το χαμηλό ανθρακικό του αποτύπωμα σε σχέση με άλλα ομοειδή 

προϊόντα. 

• Να προωθήσει τη συνολική περιβαλλοντική ωφέλεια, προβάλλοντας τη χρήση 

προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό ανθρακικό αποτύπωμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ΣΤ. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

 

- ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ 

 

- ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΙΤΗ 

 

- ΥΠΟΦΛΟΙΟΣ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

 

- ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

- ΣΧΙΣΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κατά την διαδικασία αυτή οι ιστοί ενός δέντρου (μιας ποικιλίας) μπόλι, ενώνονται με 

τους ιστούς της άλλης ποικιλίας υποκείμενο. Το αποτέλεσμα της ένωσης είναι η 

γενετική τροποποίηση του υποκειμένου στην ποικιλία με την οποία εμβολιάστηκε . Ο 

εμβολιασμός εφαρμόζεται στα άγρια σπορόφυτα (αυτοφυή ή σπαρτά) με την 

επιθυμητή ποικιλία ή την αλλαγή παλιών ποικιλιών. 

Κατάλληλη περίοδος είναι το Μάρτιο – Απρίλιο όταν είναι περιορισμένος ο κίνδυνος 

παγετού και ο φλοιός αποκολλάται εύκολα. Τα νεαρά δενδρύλλια εμβολιάζονται όταν 

έχουν αποκτήσει 1cm πάχος τουλάχιστον αφού προηγουμένως μονοβεργιστούν καθ΄ 

όλο το μήκος τους. Τα εμβόλια λαμβάνονται από ανεπτυγμένους βλαστούς του 

προηγουμένου έτους με πάχος μέχρι 0,5cm από την επιθυμητή ποικιλία. 

2.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 

Βοτανική συγγένεια: αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούν όλα τα είδη να εµβολιαστούν ή 

πιο απλά να επιτευχθεί ισχυρή ένωση µεταξύ τους. Η επιτυχία του εµβολιασµού είναι 

µεγάλη όταν εµβολιάζουµε φυτά της ίδιας ποικιλίας 

Επαφή καµβίων: για να δηµιουργηθεί η καλλογέφυρα (ο συνδετικός ιστός µεταξύ 

υποκειµένου και εµβολίου) θα πρέπει τα κάµβια των συµβαλλοµένων µερών να 

έρθουν σε επαφή.  

Δραστηριότητα καµβίων: δεν αρκεί όµως µόνο η επαφή των καµβίων, αλλά θα 

πρέπει τα κάµβια να είναι ενεργά.  

 Η τεχνική και η δεξιοτεχνία του εµβολιαστή 



 
 

 

Εποχή – περιβαλλοντικοί παράγοντες: η εποχή επηρεάζει σηµαντικά τη 

δραστηριότητα των καµβίων, αφού ουσιαστικά το κάµβιο είναι ενεργό κατά τη 

διάρκεια της βλαστικής περιόδου (από την άνοιξη µέχρι το φθινόπωρο, η ακριβής 

διάρκεια βεβαίως διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή – νότια ή βόρεια). Από τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες σηµαντικό ρόλο παίζει η θερµοκρασία, µε την 

επιθυµητή να κυµαίνεται µεταξύ 20-30 0C. Σηµαντικοί παράγοντες επίσης είναι η 

υγρασία, που αποτρέπει την αφυδάτωση των συµβαλλοµένων µερών 

 

3.ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ 

 

Είναι αρκετά διαδεδομένη μέθοδος εμβολιασμού.  Σε αυτόν τον τύπο κάνουμε μία 

τομή σχήματος Τ πάνω στον φλοιό του υποκειμένου και εισάγουμε το μπόλι του 

οφθαλμού (με καλά ανεπτυγμένο μάτι, δηλ. να έχει εκπτυχθεί μερικώς ο βλαστός 

για να έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας) με τον απαραίτητο φλοιό σε σχήμα 

ασπίδας, αφήνοντας τον οφθαλμό ακάλυπτο. Στη συνέχεια αλείφουμε με πάστα την 

δεμένη με χόρτο ράφια πληγή. 

 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΚΙΤΗ 

 

Είναι επίσης γνωστή μέθοδος εμβολιασμού. Σε αυτόν τον τύπο παίρνουμε το μπόλι 

από ένα νεαρό και χυμώδες κλαδί, κόβοντας ένα τετράγωνο κομμάτι ή ορθογώνιο με 

τον οφθαλμό του. Κάνουμε μία τομή ίδιας αναλογίας με το μπόλι πάνω στον φλοιό 

του υποκειμένου και εισάγουμε το μπόλι του οφθαλμού με τον απαραίτητο φλοιό 

αφήνοντας τον οφθαλμό ακάλυπτο. Στη συνέχεια δένουμε με αλοίφουμε χόρτο 

ράφια και απλώνουμε την πάστα. Όπως στο σχήμα. Η διαδικασία αυτή γίνεται την 

ίδια περίοδο με τον ενοφθαλμισμό (Μάρτιο-Απρίλιο). 



 
 

 

 

ΥΠΟΦΛΟΙΟΣ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

 
Επιλέγουμε τα δέντρα που θέλουμε να εμβολιάσουμε και κόβουμε τους βραχίονες 

που θα εμβολιαστούν στο κατάλληλο ύψος ώστε να αποφεύγεται η βλάστηση 

οφθαλμών που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση (δεν τους αποκόβουμε όλους 

ώστε να συνεχίσει η ομαλή λειτουργία του δέντρου). 

Τα εμβόλια (κεντράδια) καλό είναι να φέρουν δύο γόνατα δηλαδή δύο ζεύγη 

οφθαλμών στα οποία δίνουμε το σχήμα της σφήνας με πάχος 6-12 mm (χιλιοστά). Τα 

κεντράδια πρέπει να είναι από καλά αναπτυγμένους βλαστούς μέσης ζωηρότητας 

2ετές ή τριετές, της επιθυμητής ποικιλίας. Τα ετοιμάζουμε νωρίτερα και τα 

φυλάσσουμε μέσα σε σακούλες για να μην αφυδατωθούν. Ανοίγουμε δύο αντικριστές 

σχισμές στο υποκείμενο που είναι καρατομημένο και τοποθετούμε τα εμβόλια 

δένοντας σφιχτά με χόρτο ράφια. Αλείφουμε με πάστα όλη την επιφάνεια του 

δεσίματος και το επάνω μέρος των εμβολίων. 

Για να το προστατέψουμε από τα πουλιά φτιάχνουμε ένα προστατευτικό τόξο από ένα 

ευλύγιστο κλαδί ή μία πλαστική ταινία. 

ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ 

Πλευρικό εγκεντρισμό εφαρμόζουμε σε δέντρα που έχουν λεπτούς βραχίονες 1,5-3 

cm. Οι βραχίονες κόβονται στο κατάλληλο ύψος, γίνεται μια πλευρική τομή σε βάθος 

(φλοιός και λίγο ξύλο). Τα κεντράδια που χρησιμοποιούμε είναι πάχους 0,5cm, από 

ετήσιους βλαστούς με τα φύλλα τους, τα οποία διαμορφώνονται σε μονόπλευρη 

σφήνα. Τα τοποθετούμε μέσα στη σχισμή και δένουμε με χόρτο ράφια. Για την 

προστασία του εμβολίου ακολουθούμε τη διαδικασία του υπόφλοιου εγκεντρισμού. 



 
 

 

Οι βλαστοί που αναφύονται κάτω από το εμβόλιο αφαιρούνται για να μην 

καταναλώνουν δύναμη και θρεπτικά στοιχεία από το μητρικό φυτό. Μετά την 

επιτυχία του εμβολιασμού και όταν αρχίσει η βλάστηση του εμβολίου καρατομούμε 

το υποκείμενο 10 cm πάνω από το εμβόλιο και τοποθετούμε πάστα στην τομή. 

ΣΧΙΣΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Σχιστό εμβολιασμό κάνουμε στην περίπτωση που δεν έχουμε αποκόλληση του φλοιού 

από το υποκείμενο. Ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει από το τέλος του χειμώνα μέχρι 

την άνοιξη. Συνήθως γίνεται τον Μάρτιο ανάλογα με την περιοχή και το είδος που θα 

εμβολιάσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εμβολιοφόροι βλαστοί συλλέγονται πριν 

εκπτυχθούν οι οφθαλμοί. 

Προετοιμασία υποκειμένου 

1.  Απομακρύνουμε κάθε πλάγια βλάστηση η οποία μπορεί να αποτελεί εμπόδιο 
στην περιοχή του εμβολιασμού. Στο ύψος που θέλουμε να εμβολιάσουμε 
κόβουμε το υποκείμενο κάθετα στον άξονα του κλαδιού. 

2. Με την βοήθεια του σχίστη και σφυριού εκτελούμε κατακόρυφη τομή κατά τη 
μεγαλύτερη διάμετρο του κλαδιού σε βάθος 10 cm. 

3. Με την γλωσσίδα του σχίστη κρατάμε ανοιχτή την τομή προκειμένου να 
τοποθετήσουμε τα εμβόλια. 

Προετοιμασία εμβολίου και τοποθέτηση 

1. Ο εμβολιοφόρος βλαστός (κεντράδι) κόβεται σε τόσα τεμάχια ανάλογα με το 
μήκος του κεντραδιού που θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή να έχουν μήκος 15-
20 cm με 1-2 cm διάμετρο. Τα κεντράδια καλό είναι να έχουν περισσότερους 
από δύο οφθαλμούς. 

2. Δημιουργούμε στα κεντράδια δύο αντικριστές σφήνες  μήκους 3-5 cm και τα 
τοποθετούμε στα άκρα του υποκειμένου (όπως φαίνεται στην φωτογραφία) 
έτσι ώστε οι ιστοί κεντριών και υποκειμένου να εφάπτονται πλήρως. 

3. Αλείφουμε με πάστα την πληγή και δένουμε με χόρτο ράφια. 

 

 


