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νταπόδοση χυμών με υδατάνθρακες που
προσφέρει η ελιά στο μύκητα. Όσο πιο
ανεπτυγμένο είναι το συμβίωτο μυκορ-
ριζικό σύστημα, τόσο πιο πολύ αυξάνε-
ται η παραγωγικότητα του ελαιόδενδρου.
Στην Ισπανία ορισμένα φυτώρια προμη-
θεύουν δενδρύλλια ελιάς εμβολιασμέ-
να με κατάλληλους μυκορριζικούς μύ-
κητες. 

Εγκατάσταση του ελαιώνα
Στους παραδοσιακούς ελαιώνες, ο α-

ριθμός των ελαιοδένδρων είναι περί-
που 16 με 20 δένδρα μεγάλης ανάπτυ-
ξης. Υ πάρχουν περιπτώσεις με πολύ πε-
ρισσότερα δένδρα, αλλά με πολύ μεγά-
λο ύψος. Οι ελαιώνες αυτοί δημιουργή-
θηκαν σύμφωνα με τις πρακτικές και τε-
χνικές του παρελθόντος, όπου τα εργα-
τικά χέρια στην ύπαιθρο  ήταν άφθονα
και φθηνά.

Για δημιουργία σύγχρονων ελαιώνων
φυτεύονται 80 έως και 240 δενδρύλλια
στο στρέμμα, ανάλογα την ζωηρότητα της

ποικιλίας, σε σειρές παράλληλες με τη
φορά του ανέμου για τον άριστο αερισμό
του φυλλώματος.

Υ πάρχουν διάφορα συστήματα σύγ-
χρονων ελαιώνων. Σε ένα από αυτά, στις
σειρές φύτευσης, τα ελαιόδενδρα με κα-
τάλληλο κλάδευμα σχηματίζουν ένα «τοί-
χο» πλάτους το πολύ ενός μέτρου που
αρχίζει από πολύ χαμηλά και φθάνει σε
ύψος γύρω στα 3 με 4 μέτρα. Έτσι η κα-
ταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών
είναι άνετη και αποτελεσματική. 

H κατεργασία του εδάφους γίνεται ό-
σο το δυνατόν ήπια, ώστε να μην κατα-
στρέφεται η δομή του εδάφους. Η κοπή
των ζιζανίων με χλοοκοπτικό μηχάνημα
και η εγκατάλειψη της χλόης να σαπίσει
επί τόπου είναι συνήθης πρακτική. Η άρ-
δευση εφαρμόζεται με μέτρο, με σύστη-
μα σωλήνων στάγδην άρδευσης. 

Η αντιμετώπιση του δάκου γίνεται με
μεθόδους μαζικής παγίδευσης. Η συλλογή
του ελαιοκάρπου γίνεται με μηχανικά
μέσα και διευκολύνεται τα μέγιστα από

τη μορφή της κόμης των δέν-
δρων.  

Τέλος ένας ψεκασμός με χαλ-
κούχα σκευάσματα πριν το
πρώτο παγετό ώστε να σκλη-
ραγωγεί τα δένδρα και να προ-
στατεύονται από προσβολές
βακτηριδίων στις πληγές που
δημιουργεί ο παγετός.
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Ελαιώνες Α ριθμός δένδρων Ποσοστό

Πεδινοί 60.700.000 39,7%
Ημιορεινοί 56.600.000 37,0%
Ορεινοί 35.500.000 23,3%

Σύνολο 152.800.000 100,0%

Περιοχές Α ριθμός δένδρων Ποσοστό

Πελοπόννησος 46.800.000 30,6%
Κρήτη 33.400.000 21,9%
Στερεά + Εύβοια 26.300.000 17,2%
Νήσοι Αιγαίου 17.300.000 11,3%
Μακεδονία 10.000.000 6,5%
Ιόνια νήσοι 7.600.000 5,0%
Θεσσαλία 7.300.000 4,8%
Ή πειρος 3.540.000 2,3%
Θράκη 560.000 0,4%

Σύνολο 152.800.000 100,0%

Παρατήρηση: Η Λέσβος μόνη της με
10.700.000 δένδρα έχει το 61,9% ελαιοδένδρων
των νήσων Αιγαίου και η Χαλκιδική μόνη
με 5.500.000 δένδρα το 55% της Μακεδονίας.

Α νατομία του ελληνικού ελαιώνα

Συνεχείς ελαιώνες
Στρέμματα 7.813.000
Αριθμός δένδρων 131.970.000

Διάσπαρτα δένδρα (αριθμός) 20.830.000

Συνολικός αριθμός δένδρων 152.800.000

Παραγωγή ελαίου (τόνοι) 426.000
Βρώσιμες ελιές (τόνοι) 216.000
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Παραδοσιακά, σε όλες τις χώρες της Με-

σογείου οι ελιές καλλιεργούνταν σε
χωράφια, που συνήθως δεν ήταν κα-

τάλληλα για άλλες, περισσότερο αποδοτικές
καλλιέργειες. Η ελιά μπορούσε να εκμεταλ-
λεύεται εδάφη με μεγάλες κλίσεις, χωρίς δυ-
νατότητα άρδευσης και με πολύ φτωχό έδα-
φος. Άλλωστε, στην Ελλάδα το 90% των ε-
λαιώνων είναι ξερικοί. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 πολλοί
ερευνητές άρχισαν να χρησιμοποιούν συστή-
ματα άρδευσης. Παράλληλα, ιδιαίτερα στην

Ισπανία και στην Ιταλία, άρχισαν να πυκνώ-
νουν τις αποστάσεις φύτευσης, έτσι ώστε να
αυξηθεί το ποσοστό της φυτοκάλυψης για να
μπει ταχύτερα σε πλήρη καρποφορία ο ελαι-
ώνας, πετυχαίνοντας μεγαλύτερες αποδόσεις
νωρίτερα.

Έτσι οδηγηθήκαμε στα πρώτα συστήματα πυ-
κνής φύτευσης, τα οποία έδιναν πυκνότητες
από από 40–80 δένδρα/στρέμμα. Καθώς οι α-
ποστάσεις πύκνωναν και οι περισσότεροι καλ-
λιεργητές εξακολουθούσαν να διαμορφώ-
νουν τα δένδρα με το παλιό σύστημα,  άρχι-
σε να αναπτύσσεται το μονοκωνικό σύστημα
σχηματισμού με κεντρικό άξονα. 

Με τη χρήση λοιπόν της άρδευσης, το κα-
τάλληλο σχήμα διαμόρφωσης και την αύξη-
ση της πυκνότητας φύτευσης, επιτεύχθηκαν
αποδόσεις διπλάσιες ή και τριπλάσιες σε σχέ-
ση με τους παραδοσιακούς ελαιώνες. Σε τέ-
τοιου τύπου ελαιώνες μπορούν να προσαρ-
μόζονται διάφορες ποικιλίες, ενώ μετά από 8-
10 χρόνια τα δένδρα μπορεί να φθάσουν στο
μέγιστο της παραγωγής τους.

Παρ’ όλα αυτά και το νέο σύστημα παρου-
σίαζε σημαντικά προβλήματα. Ο ελαιώνας έ-
φθανε σε πλήρη παραγωγή μετά από 8-10 χρο-
νια, γεγονός που καθυστερούσε την απόσβε-
ση της επένδυσης. Το κόστος συγκομιδής α-
κόμα και με τους δονητές είναι υψηλό και σε
πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 50% του κό-

στους παραγωγής. Όλες οι λοιπές εργασίες ό-
πως κλάδεμα, ψεκασμοί κλπ σε μεγάλα δέν-
δρα γίνονται δυσκολότερα, απαιτούν σημαντικό
χρόνο χειρωνακτικής εργασίας και επηρεάζουν
οικονομικά τον παραγωγό.

Πολύ Πυκνή Γραμμική Φ ύτευση 
Οι ενδογενείς  αδυναμίες και τα προβλήματα

που υπήρχαν στα προηγούμενα συστήματα ο-
δήγησε στο σύστημα της πολύ πυκνής φύ-
τευσης. Η πρώτη δοκιμή έγινε από τεχνικούς
της Agrommilora Catalana  με κομμένα κλα-

διά ελιάς, πάνω από τα οποία πέρασε η μη-
χανή συλλογής. Τo αποτέλεσμα έπεισε ότι η
δημιουργία ελαιώνων σχηματισμένων με τρό-
πο που να επιτρέπει τη συλλογή με τις μηχα-
νές θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πραγ-
ματική επανάσταση στην καλλιέργεια της ε-
λιάς. 

Αμέσως μετά άρχισε η αναζήτηση τρόπων
σχηματισμού των δένδρων, αλλά και ποικι-
λιών, που είχαν τα απαραίτητα χαρακτηριστι-
κά για να προσαρμοσθούν σε αυτό το σύστη-
μα. Πρωτοπόροι στην ανάπτυξη του ήταν η ε-
ταιρία Agromillora Catalana σε συνεργασία με
το ινστιτούτο  I.R.T.A. 

Με τον όρο σύστημα πολύ πυκνής γραμμι-

κής φύτευσης εννοούμε ένα σχεδόν  πλήρως
μηχανοποιημένο σύστημα, που εφαρμόζεται
σε όλο τον παραγωγικό κύκλο του δέντρου της
ελιάς και μάλιστα στο πιο σημαντικό του ση-
μείο, τη φάση της συγκομιδής. Σήμερα οι 3
ποικιλίες που έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να
προσαρμοστούν καλυτέρα στο σύστημα είναι
οι Ισπανικές ArHeq uina και ArHosana και ένας
κλώνος της Ελληνικής Κορωνέικης (I-38).

Πυκνότητα φύτευσης 
Για την επιλογή της κατάλληλης πυκνότη-

τας φύτευσης θα πρέπει να τεθούν ορισμένοι
στόχοι. Η ιδανική πυκνότητα θα πρέπει να ε-
ξασφαλίζει γρήγορη απόσβεση της επένδυσης,
να διατηρεί τον ελαιώνα παραγωγικό για χρό-
νια, να βοηθά στην αποτελεσματικότερη συλ-
λογή και να διευκολύνει το κλάδεμα. 

Η φύτευση μπορεί να γίνει με διάφορες πυ-
κνότητες. Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες
σήμερα είναι 4x1,5m/166 φυτά/στρέμμα ή
3,75x1,35m/197 φυτά/στρέμμα.

Καθώς αυξάνεται η πυκνότητα και μέχρι τα
250 περίπου δένδρα/στρέμμα αυξάνεται γραμ-
μικά και η παραγωγή, χωρίς να επηρεάζονται
τα χαρακτηριστικά του καρπού. Τα κριτήρια με
βάση τα οποία θα καθορίσουμε την ενδεδειγ-
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Συμβούλου της εταιρείας
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μένη πυκνότητα φύτευσης είναι μεταξύ άλλων,
η σύσταση, το προφίλ του εδάφους και η πα-
ρουσία η όχι πιθανόν μόνιμα υγρού εδάφους
κάτω από τα 60-70εκ. βαθους, το μικροκλίμα
της περιοχής, το διαθέσιμο νερό, η επιλεχθείσα
ποικιλία και η εμπειρία του καλλιεργητή αλ-
λά και των επιβλεπόντων τεχνικών του συμ-
βούλων.

Προσανατολισμός 
Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας

που πρέπει να ληφθεί υπ’ οψιν στον σχεδια-
σμό ενός νέου ελαιώνα. Στις πρώτες φυτεύ-
σεις που δεν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον
προσανατολισμό, υπήρξαν προβλήματα, ε-
ξαιτίας της άνισης κατανομής του φωτός και
στις δυο πλευρές της γραμμής φύτευσης. Πα-
ρατηρήθηκαν έντονες προσβολές από ασθέ-
νειες του φυλλώματος στη βορεινή πλευρά της. 

Ο ιδανικός προσανατολισμός είναι αυτός που
διατάσσει τις γραμμές φύτευσης από Βορρά
προς Νότο. Το μήκος των γραμμών θα πρέπει
να περιορίζεται στα 200 περίπου μέτρα. Εφ’
όσον το χωράφι έχει μεγαλύτερο μήκος, θα
αφήνεται διάδρομος πλάτους 6-7 μέτρων, έ-
τσι ώστε να αδειάζει η μηχανή. Η μέγιστη κλή-
ση του χωραφιού δεν πρέπει να ξεπερνά το
15%.

Πρώτη ανάπτυξη των δέντρων
Τα νεαρά δένδρα θα πρέπει να αναπτυχθούν

σε μονοκωνικό σχήμα, με κεντρικό άξονα. Στη-
ρίζουμε τα φυτά σε ευθύ πάσσαλο, από μπα-
μπού μήκους 1,80-2,10m. Για τη διευκόλυν-
ση της λειτουργίας της μηχανής συλλογής, τα
φυτά πρέπει να είναι κάθετα και στην ευθεία.
Γι’ αυτό απαιτείται στήριξη των ίδιων των
μπαμπού, με την κατασκευή συστήματος υ-
ποστήριξης με μονό σύρμα σε ύψος 1,10-
1,20m και τοποθέτηση συνήθως μεταλλικών
πασσάλων κάθε 12–15m. Μετά το τρίτο έτος,
το σύστημα στήριξης μπορεί να αφαιρεθεί και
να χρησιμοποιηθεί για κάποια νέα φύτευση.

Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε προληπτικούς ψε-
κασμούς, ιδιαιτέρα τον Απρίλιο-Ιούνιο, που
ευνοούνται οι προσβολές από το έντομο
Margaronia unionalis, για να προστατεύσου-
με την νέα βλάστηση. Κατά τη στιγμή της φύ-
τευσης, το αρδευτικό σύστημα θα πρέπει να
είναι τοποθετημένο και το νερό διαθέσιμο α-
πό την πρώτη στιγμή. Οι πρώτοι 18-24 μήνες
είναι κρίσιμοι για την σωστή ανάπτυξη των δέν-
δρων. Την χρονιά που αναμένουμε την πρώ-
τη συγκομιδη, αφαιρούμε τους κατώτερους βλα-
στούς ύψους 50-70 εκ., για να διευκολύνου-
με την λειτουργία της μηχανής συλλογής.

Διαχείριση του ενηλίκου ελαιώνα 
Ή δη μετά την συμπλήρωση του 2ου έτους

της ζωης του ελαιώνα αρχίζουμε να διαφο-
ροποιούμε την τεχνική της καλλιέργειας, με
σκοπό την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στη

βλάστηση και την καρποφορία. 

Οικονομικά στοιχεία 
Το κόστος εγκατάστασης ενός νέου ελαιώ-

να με το σύστημα πυκνής φύτευσης υπολογί-
ζεται κατά προσέγγιση στα 700-750 ευρώ/στρέμ-
μα. Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνονται το σύστημα
στήριξης, τα μπαμπού, το πιστοποιημένο φυ-
τικό υλικό, το σύστημα άρδευσης και τα ερ-
γατικά φύτευσης. 

Η διάρκεια ζ ωής του ελαιώνα 
Τα φυτά, που χρησιμοποιούνται στο σύ-

στημα πυκνής φύτευσης, είναι αιωνόβια,
και παραμένουν παραγωγικά στο ίδιο σύ-
στημα για πολλά χρόνια. Υ πολογίζεται
παράλληλα ότι κάποια στιγμή τα φυτά
θα χάσουν την παραγωγικότητά τους, λό-
γω της συσσώρευσης ξύλου και για τον
ίδιο λόγo θα δυσκολέψει και η διαδικα-
σία της μηχανικής συλλογής.

Η ποιότητα του λαδιού  
Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται

στο σύστημα πυκνής φύτευσης είναι η
ArHeq uina και η Κορωνέικη, που χαίρουν
μεγάλης εκτίμησης σε Ισπανία και Ελλά-
δα αντίστοιχα. Η ArHossana ήταν μια ό-
χι πολύ γνωστή ποικιλία στην Ισπανία,
της οποίας όμως η ποιότητα του λαδιού
είναι πολύ καλή.

Μια καλή εναλλακτική 
Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση ε-

λαιολάδου και η παραγωγή του, ιδιαι-
τερα σε λιγότερο παραδοσιακές ελαιο-
παραγωγές χώρες με κόστος εργασίας α-
κόμη και 1/10 σε σχέση με τις χώρες –πα-
ραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυ-
ξάνεται παγκόσμια. 

Η παραγωγή λαδιού όπως γίνεται σή-
μερα είναι μια πολύ δύσκολη και ελά-
χιστα ανταγωνιστική διαδικασία. Ο κό-
σμος της παραγωγής γύρω μας αλλάζει,
καθώς παραδοσιακές δυνάμεις του το-

μέα πιθανόν να χάσουν την δύναμη τους. 
Πάνω από 400.000 στρέμματα ελαιώνων σε

ολόκληρο τον κόσμο έχουν ήδη εγκαταστα-
θεί με το σύστημα αυτό. Μεγάλοι στρατηγικοί
παίκτες στην αγορά ελαιολάδου ετοιμάζονται
να μπουν στην παραγωγή. Πολλά θα μπορούσαν
και πρέπει να γίνουν. Το σύστημα πολύ πυ-
κνής φύτευσης αποτελεί μια αξιόπιστη εναλ-
λακτική, μια χρονική στιγμή που τα αδιέξοδα
της ελληνικής γεωργίας οδηγούν τα καλύτε-
ρα χωράφια μας στην εγκατάλειψη.

Ά

Εύβοιας Βελτιώνει τα εδάφη

Συμβάλει στην παραγωγή υγιεινών τροφών

Εξασφαλίζει την ποιότητα των πρϊόντων

Εξέλιξη της παραγωγής σε λάδι για 4 χρόνια σε διάφορες πυκνότητες φύτευσης.

Πυκνότητα Έτος 
(δένδρα/Στρ) Τρίτο Τέταρτο Πέμπτο Έκτο Μ.Ο ετών 3-6
78 88,4 59,3 120,4 131 99,8
91 101 73,9 149 149 120
95 119 99,0 181 153 138
114 136 107 184 181 152
120 119 121 206 154 150
148 154 137 205 191 172
156 144 180 213 187 181
200 165 215 237 192 202
225 156 189 248 241 208
258 199 243 266 251 240.

(Πηγή: Fruticultura Profesional. Oct.2006)
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Οεμβολιασμός του μύκητα της τρούφας
TuHer aestivum στο ριζικό σύστημα
της κορωνέικης ελιάς μπορεί να δώ-

σει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της βιο-
λογικής καλλιέργειας, με παράλληλη βελτίωση
της παραγωγικότητας της ελιάς και παραγω-
γής τρούφας, που θα προσφέρει σχετικά με-
γάλο εισόδημα στον ελαιοκαλλιεργητή.     

Η συμβίωση μανιταριών στα δασικά είδη των
δένδρων είναι σχεδόν υποχρεωτική, καθότι χω-
ρίς την ύπαρξη του σχετικού ή σχετικών μυ-
κορριζικών, όπως λέγονται μανιταριών, η α-
νάπτυξη και επιβίωση δασικών δένδρων εί-
ναι αδύνατη. Αυτό έγινε κατανοητό όταν
Ολλανδοί άποικοι στη Ν.Αφρική προσπάθη-
σαν, χωρίς επιτυχία, με σπόρους να αναπτύ-
ξουν δασικά ευρωπαϊκά είδη. Όταν όμως τα ί-
δια δασικά είδη μετεφέρθηκαν ως νεαρά δεν-
δρύλλια με χώμα, τα δένδρα ευδοκίμησαν ά-
ριστα. Έτσι ανακάλυψαν το φαινόμενο της
συμβίωσης μανιταριών με τα δένδρα.

Οι συμβίωτοι μύκητες συνδεόμενοι με το ρι-
ζικό σύστημα των φυτών απορροφούν κυρίως
υδατάνθρακες, που έχουν συνθέσει τα φύλ-
λα των φυτών και σε αντάλλαγμα προσφέρουν
νερό με θρεπτικά άλατα, που έχουν απορρο-
φήσει με τις υφές τους από το έδαφος και κά-
ποιους μεταβολίτες τελείως απαραίτητους για
την επιβίωση ορισμένων δασικών ειδών. Το
ίδιο ακριβώς κάνουν και οι ρίζες των δένδρων.
Τελικά οι μυκόρριζες είναι η επέκταση και ό-
χι μόνο, του ριζικού συστήματος των φυτών.
Γι’ αυτό τα δασικά δένδρα γίνονται θεόρατα,
χωρίς καμμία καλλιέργεια και προσθήκη λι-
πασμάτων. 

μιολογική καλλιέργεια  
Η ελιά προτιμά περιοχές με καλή ηλιοφάνεια
ακόμα από το Φεβρουάριο, με ήπιο χειμώνα
(θερμοκρασίες όχι κάτω των – 4οC) και σχε-
τικά ξηρό καλοκαίρι με θερμοκρασίες όμως ό-
χι άνω των 40οC. 

Αν και το χειμώνα χρειάζεται χαμηλές θερ-
μοκρασίες (τουλάχιστον 10 εβδομάδες κάτω
από 12 οC) για το σχηματισμό (διαφοροποίη-
ση) των ανθοφόρων οφθαλμών της, ζημιώ-
νεται όταν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από
–7 οC (ή από –12οC, αν η πτώση είναι σταδιακή).
Δεν είναι λίγες οι χρονιές με βαρύ χειμώνα,
που έχουμε ζημιές στα δένδρα, ιδιαίτερα στη
βόρειο Ελλάδα. Ανθίζει το Μάϊο οπότε για τις
περισσότερες περιοχές δεν έχουμε κίνδυνο πα-
γετών. Εκείνη τη περίοδο προτιμά θερμοκρα-
σίες άνω των 10οC.

Προτιμά πλαγιές λόφων νότιας έκθεσης και
παράλιες περιοχές. Η επάρκεια σε Βόριο και
σε Κάλιο βοηθά την αντοχή στο κρύο. Επίσης
ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα πριν το πρώ-
το παγετό σκληραγωγεί τα δένδρα και στη συ-
νέχεια προστατεύει από προσβολές βακτηρι-

δίων στις πληγές που δημιουργεί ο παγετός.
Αν και προτιμά βαθιά, στραγγερά, αμμοπη-

λώδη, γόνιμα εδάφη με επάρκεια υγρασίας,
μπορεί να αναπτυχθεί και σε φτωχά-άγονα, χα-
λικώδη ή πετρώδη, ασβεστώδη και ξηρά εδάφη,
αλλά εκεί έχει μικρότερη απόδοση σε καρπό
και μπορεί να καρποφορεί κάθε 2-4 χρόνια. 

Επομένως, γόνιμα ή μετρίως γόνιμα εδάφη,
αρδευόμενα αλλά στραγγερά, με p H 7,5–8, που
ευνοούν την ανάπτυξη των υπόγειων καρπο-
φοριών της τρούφας, επιτρέπουν παράλλη-
λα και την ευδοκίμηση της ελιάς.

Στη περίπτωση της ελιάς είναι αρκετά δια-
δεδομένη η βιολογική διαχείριση της καλ-
λιέργεια της και υπάρχει επαρκής σχετική ε-
μπειρία. Τι ιδανικότερο λοιπόν παρά να χρη-
σιμοποιηθούν δενδρύλλια ελιάς με το μύκη-
τα της τρούφας στις ρίζες τους για βιολογική
καλλιέργεια, χωρίς χρήση αζωτούχων λιπα-
σμάτων και φυτοφάρμακων. 

Μάλιστα σε εδάφη, όπου καλλιεργούνταν
σιτηρά, η εγκατάσταση δενδρωδών καλλιερ-
γειών και μάλιστα με τρούφα, προβλέπεται να
είναι επιτυχής, αφού αναμένεται ότι είναι α-
παλλαγμένα παθογόνων (όπως το βερτιτσίλιο
ή το φουζάριο) και ανταγωνιστών μυκήτων. 

Ως προς το έδαφος εύκολα μπορεί να γίνει
εμπλουτισμός και συντήρηση της οργανικής
ουσίας του με κατάλληλη διαχείριση εδά-
φους και ζιζανίων με προσθήκη καλά χωνευ-
μένης κοπριάς, με χορτοκοπή και ενσωμάτω-
ση των ζιζανίων (χλωρά λίπανση) και με συ-
γκαλλιέργεια με χορτοδοτικά  φυτά.

Στα πλαίσια της βιολογικής καλλιέργειας,
για την αποτροπή και αντιμετώπιση των α-
σθενειών πρέπει για καλό αερισμό και ψεκα-
σμό του φυλλώματος, η φύτευση των σειρών
των δένδρων να γίνεται παράλληλα με τη φο-
ρά του επικρατέστερου ανέμου και να κάνου-
με καλό κλάδεμα, όχι με βροχερό καιρό. 

Συγκαλλιέργεια ελιάς - τρούφας
Η “ συγκαλλιέργεια”  της ελιάς με την τρού-

φα πρέπει να είναι οπωσδήποτε βιολογική. Η
προσθήκη αζωτούχων λιπασμάτων και η χρή-

ση μυκητοκτόνων μπορεί να έχει ολέθρια ε-
πίπτωση στη τρούφα. 

Η φύτευση των δενδρυλλίων πρέπει να γί-
νεται παράλληλα με τη φορά των επικρατού-
ντων ανέμων στην περιοχή. Ακόμη το κλάδε-
μα των ελαιοδένδρων πρέπει να εξασφαλίζει
επαρκές φώς και αερισμό του εσωτερικού του
δένδρου. Ο επαρκής αερισμός συμβάλλει ση-
μαντικά στην αποτροπή εγκατάστασης των πα-
θογόνων στα φυλώματα και τους καρπούς.

Οι ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα, ό-
πως βορδιγάλιος πολτός την άνοιξη μετά την
έναρξη της νέας βλαστικής περιόδου, ιδιαίτε-
ρα μετά από βροχή και το φθινόπωρο πριν την
έναρξη παρατεταμένων βροχοπτώσεων, είναι
απαραίτητοι για αντιμετώπιση του κυκλοκό-
νιου και των βακτηριώσεων. Κατά τους ψεκα-
σμούς πρέπει το ψεκαστικό υγρό να μη στά-
ζει, απορρέει και ρυπαίνει το έδαφος και προ-
καλεί ζημιά στην τρούφα, αλλά ο ψεκαστικός
όγκος να εξασφαλίζει καλή κάλυψη του φυλ-
λώματος μέχρι  πριν την απορροή του και ό-
χι μέχρι απορροής. 

Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι από τις περισ-
σότερο ανθεκτικές στο κυκλοκόνιο και την α-
δρομύκωση (βερτισιλίωση). Ακόμη πρέπει
να αποφεύγεται ο τραυματισμός των κορμών,
των κλαδιών και των ριζών από μηχανήματα
και να προτιμάται η χρήση συστημάτων εντο-
πισμένης άρδευσης. 

Από τους εχθρούς της ελιάς, ο πυρηνοτρή-
της αντιμετωπίζεται με ψεκασμούς σκευασμά-
των του εντομοπαθογόνου Βακίλλου της Θου-
ριγγίας κατά την έναρξη της άνθισης.

Ο δάκος αντιμετωπίζεται με τη μέθοδο της
μαζικής παγίδευσης. Πολύ αποτελεσματικές
παγίδες θεωρούνται οι παγίδες ECO-TRAP της
Βιορύλ Α.Ε. (τηλ. 22950-45100). Οι ρυγχίτες
αντιμετωπίζονται με σκονίσματα με θειάφι και
στάχτη τη περίοδο Μαΐ ου-Ιουνίου και τα ακά-
ρεα με ψεκασμούς βρέξιμου θείου τον Απρί-
λιο και τον Ιούνιο. Έτσι προστατεύονται και τα
ωφέλιμα έντομα, που διατηρούν σε χαμηλά
επίπεδα το πληθυσμό βλαβερών όπως το λε-
κάνιο, η βαμβακάδα κ.α.
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Κύριος εχθρός της ελιάς είναι ο δάκος.
Το Υ πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ε-
δώ και αρκετές δεκαετίες βρίσκεται σε

διαρκή «πόλεμο» εναντίον του. Παλαιότερα
η δακοκτονία γινόταν με τη δολωματική μέ-
θοδο Ωerlese. Στη συνέχεια, με την παρασκευή
οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων, προχώ-
ρησαν σε ψεκασμούς καλύψεως διασπείροντας
τεράστιες ποσότητες παραθείου. Τελικά, μέ-
χρι σήμερα, η κρατική δακοκτονία διεξάγεται
με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, κα-
τόπιν τοπικών διαγωνισμών.

Η μορφή αυτή της δακοκτονίας διενεργεί-
ται κάθε χρόνο σε 102.000.000 ελαιόδενδρα
επί συνόλου 130.000.000 ελαιοδένδρων της
χώρας. Το συνολικό κόστος της ανέρχεται σε
32.000.000 ευρώ από τα οποία 7,5 εκατ. ευ-
ρώ προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος
δακοκτονίας, που πληρώνουν οι ελαιοπαρα-
γωγοί, 8 εκατ. ευρώ είναι η σχετική επιδότη-
ση από την Ε.Ε. και τα υπόλοιπα 16,5 εκατ. ευ-
ρώ καταβάλλονται από κρατικές πιστώσεις, σύμ-
φωνα με στοιχεία του 2005.

Με τους ψεκασμούς αυτούς διασπείρονται
στον ελληνικό ελαιώνα περίπου 15.000 τόνοι
εντομοκτόνου δραστικής ουσίας 0,3%. Στην
πράξη η εργασία είναι πλημμελής, με αποτέ-
λεσμα πολλοί ελαιοπαραγωγοί να προστρέ-
χουν σε συμπληρωματικούς ψεκασμούς κα-
λύψεως με διασπορά επί πλέον σημαντικών
ποσοτήτων εντομοκτόνων στο περιβάλλον. 

Φαίνεται ότι η κρατική δακοκτονία έκλεισε
τον κύκλο της. Ο εκσυγχρονισμός της δακο-
κτονίας απαιτεί μέθοδο μηδενικής διασποράς
εντομοκτόνων στο περιβάλλον. Η δακοκτονία
οφείλει πλέον να είναι υπόθεση των ελαιο-
παραγωγών και των συνεταιρισμών τους.

Σύμφωνα με έρευνες, στο εξωτερικό και στην
Ελλάδα, καλύτερη μέθοδος είναι η μαζική σύλ-
ληψη των ενήλικων ιπτάμενων δάκων. Στα πλαί-

σια αυτής, έχουν κατασκευασθεί διάφορες
παγίδες σύλληψης των δάκων, χρησιμοποι-
ώντας ελκυστικά τροφής. 

Σήμερα, η απαραίτητη παγίδα για την ε-
φαρμογή της μεθόδου μαζικής παγίδευσης πα-
ράγεται σε βιομηχανική κλίμακα από την ε-
ταιρία ΒΙΟΡΥ Λ Α.Ε. (τηλ. 22950-45100) και δια-
τίθεται στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων.

Eφαρμογή
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε ποικιλίες ελιάς

για παραγωγή ελαιολάδου, με στόχο την προ-
ληπτική καταπολέμηση με μαζική παγίδευση
των ενηλίκων ιπταμένων δάκων σε ειδικές πα-
γίδες με φερομόνη τύπου ECO-TRAP.

Η παγίδα προσελκύει τον δάκο, ο οποίος
θανατώνεται με ειδικό εντομοκτόνο επαφής.
Οι παγίδες μένουν αναρτημένες στα δένδρα μέ-
χρι τον επόμενο χρόνο, οπότε το εντομοκτό-
νο έχει πλήρως αποδομηθεί και η διασπορά
στο λάδι και το περιβάλλον είναι μηδενική.

Σε ελαιώνες ομοιόμορφους μετρίου μεγέ-
θους και κανονικής φύτευσης αναρτάται μία
παγίδα κάθε 2 δένδρα, μέχρι τέλος Ιουνίου,
πριν ο καρπός γίνει δεκτικός προσβολής. 

Το ελάχιστο κόστος για 2.000 δένδρα, με την
προϋ πόθεση ότι η ανάρτηση των παγίδων γί-
νεται από τους ίδιους τους αγρότες, ανέρχε-
ται σε περίπου 880 ευρώ.

Η μέθοδος εφαρμόζεται ήδη στην Ελλάδα,
κυρίως σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας, σε
ελαιώνες εκτός κρατικής δακοκτονίας από ι-
διωτικούς και συνεταιριστικούς φορείς, με
πολύ καλά αποτελέσματα.

Η γραφειοκρατία έφαγε το δάκο
Σύμφωνα με μια μελέτη του ΤΕΙ Κρήτης για

τη βελτίωση της δακοκτονίας, που έγινε με πα-
ραγγελία της Ένωσης Ρεθύμνου από έγκυρους
επιστήμονες της σχολής Τεχνολογίας Γεωπο-

νίας με το συντονισμό του αντιπροέδρου του
ΤΕΙ, δρ. Ε.Καπετανάκη, οι μεγαλύτερες "πλη-
γές" στη δακοκτονία είναι οι αστοχίες στις ε-
πιλογές γεωργικών φαρμάκων και η λανθα-
σμένη διαδικασία των προσλήψεων εποπτών. 

Τα γεωργικά φάρμακα επιλέγονται και πα-
ραλαμβάνονται από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Οι επιλογές πολλές φορές είναι
λανθασμένες καθώς ισοπεδώνουν τους δια-
φορετικούς τύπους καλλιεργειών. Οι προ-
σλήψεις προσωπικού γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και
καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να μην βρί-
σκονται στους ελαιώνες τον Ιούνιο οι αρμό-
διοι επόπτες, μη έχοντας τη δυνατότητα να υ-
πολογίσουν τους πληθυσμούς του δάκου. 

Η μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή εί-

ναι αποκαρδιωτική για τα συνεργεία και τους
εργάτες δακοκτονίας. Οι εργάτες δακοκτονίας,
λόγω της απαξίωσης του έργου τους, αρνού-
νται πολλές φορές να δώσουν ακόμα και πλη-
ροφορίες.

√ ¶fiÏÂÌÔ˜ ÙË˜ ¢·ÎÔÎÙÔÓ›·˜
¶ÏÏËÓÈÎ‹ ·ÓÙÈ-‰·ÎÈÎ‹ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·

Σημαντικός εχθρός της ελιάς, σχεδόν όσο και
ο δάκος, ο πυρηνοτρήτης ορύσσει στοές μέ-
σα στον αναπτυσσόμενο καρπό με αποτέ-

λεσμα την πρόωρη πτώση του. 
Το Pray s oleae διαχειμάζει ως προνύμφη μέσα

στα φύλλα. Τα ενήλικα της 1ης πτήσης του έτους,
από τις προνύμφες της φυλλόβιας γενιάς που εί-
χαν διαχειμάσει εξέρχονται κατά το Μάρτιο. 

Μετά τη σύζευξη το θηλυκό αποθέτει αυγά με-
μονωμένα  κατά κανόνα ένα σε κάθε μπουμπούκι
πάνω στον κάλυκα. Κάθε θηλυκό αποθέτει κατά μέ-
σο όρο 200 αυγά. Από αυτά  μετά από 7-13 ημέ-
ρες  εκκολάπτονται νεαρές ανθοφάγες προνύμφες,
οι οποίες  περνώντας από άνθος σε άνθος υφαί-
νουν μετάξινους ιστούς. 

Τα ενήλικα της 2ης πτήσης εξέρχονται μετά από
6-9 ημέρες, τον Ιούνιο. Η ωοαπόθεση γίνεται
στους κάλυκες των καρπιδίων ή σε περίπτωση με-

γάλης προσβολής σε όλη την επιφάνειά τους. 
Από τις αρχές Ιουνίου εκκολάπτονται οι νεαρές

καρποφάγες προνύμφες, οι οποίες  τρυπώντας τον
καρπό εισέρχονται στο ενδο-
κάρπιο. Τέλος Αυγούστου, οι ώ-
ριμες προνύμφες βγαίνουν από
τον καρπό για να νυμφωθούν εί-
τε επάνω στο φυτό είτε μέσα στο
έδαφος. Μετά από 1-3 εβδομά-
δες εξέρχονται τα ενήλικα της 3ης
πτήσης. Τα θηλυκά  αφού γονι-
μοποιηθούν  αποθέτουν τα αυ-
γά τους στην επάνω επιφάνεια των φύλλων. 

Μετά από 10 ημέρες εκκολάπτονται οι νεαρές προ-
νύμφες που διεισδύουν στο εσωτερικό, στις οποίες
παραμένουν μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. 

Ακολούθως οι προνύμφες περνώντας από φύλ-
λο σε φύλλο ορύσσουν άλλες μέχρι να φτάσουν

στην τελευταία προνυμφική ηλικία, οπότε δημι-
ουργούν ένα άνοιγμα στο εξωτερικό των φύλλων
ή των βλαστών (και σε αυτούς μπορεί να δημι-

ουργήσουν στοές) τυλίγοντάς τα
με μετάξινα νήματα.

Α ντιμετώπιση
Για τον έλεγχο του πυρηνοτρήτη

θα πρέπει απαραίτητα να προη-
γείται συστηματική παρακολού-
θηση της διακύμανσης των πλη-
θυσμών του, με τη χρήση εξα-

τμιστήρων φερορμόνης φύλλου, τοποθετημένης
μέσα σε παγίδες τύπου «Δέλτα». 

Οι παγίδες θα πρέπει να αναρτώνται στο ύψος του
ανθρώπου στην βορειο-ανατολική πλευρά της κό-
μης του δένδρου και σε πυκνότητα περίπου 1 πα-
γίδα ανά εκτάριο. 

Πυρηνοτρήτης της ελιάς ΜPray s  ole ae θ

Του Δρ. μιολογίας
Δ.Ραπτόπουλου
Τμήμα Πωλήσεων
της εταιρείας
N ov ag rica
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Τις νέες τεχνολογίες αξιοποιεί ο σύνδεσμος

Ελαιουργών του Νομού Ηρακλείου Κρήτης,
για την πάταξη του φαινόμενου της κλοπής
του ελαιοκάρπου. Ο σύνδεσμος έχει στη διά-
θεση του ηλεκτρονικό «κοριό», ο οποίος το-
ποθετείται μέσα στα τσουβάλια με τις ελιές. 

Μόλις μετακινηθεί το τσουβάλι, όπου έχει
τοποθετηθεί το μικροτσίπ, ο ελαιουργός  λαμ-
βάνει σήμα στο κινητό του τηλέφωνο. Κατό-
πιν ο παραγωγός μπορεί να δει στην οθόνη
του υπολογιστή του, που ακριβώς βρίσκεται

το τσουβάλι, ώστε να μπορέσει να ειδοποιή-
σει άμεσα και έγκυρα την Αστυνομία. 

Το πρώτο μικροτσίπ έχει παραληφθεί και χρη-
σιμεύει ακόμα και στον εντοπισμό των ελαι-
οτεμαχίων των παραγωγών από όπου παρα-
λαμβάνουν τον καρπό τα ελαιουργεία.  

Το κόστος του ενός μικροτσίπ φτάνει σήμερα
περίπου τα 200 ευρώ. Αλλά η τιμή του ανα-
μένεται να μειωθεί, καθώς είναι η πρώτη φο-
ρά που θα γίνουν μαζικές παραγγελίες του συ-
γκεκριμένου προϊόντος. 

Μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να α-
πλώνουμε τα δίχτυα κάτω από την
ελιά και με κοντάρια - ανεβαίνοντας

πολλές φορές στη σκάλα-να χτυπάμε τα κλα-
ριά για να πέσει ο καρπός στο δίχτυ και να τον
βάλουμε στα τσουβάλια. 

Γι’ αυτό λοιπόν, στην ελληνική αγορά βρί-
σκουμε διάφορα είδη ελαιοραβδιστικών, όπως
τα περιστροφικά, τα παλμικά ή παλινδρομικά,

ελαιοσυλλέκτες για το μάζεμα του πεσμένου
ελαιοκάρπου και πλαστικά χτένια. Επίσης κυ-
κλοφορεί μεγάλη σειρά τρακτέρ, που συν-
δυάζονται συνήθως με φρέζα, καλλιεργητή, συ-
ρώμενο ή αναρτώμενο ψεκαστικό.

Στις άλλες ευρωπαϊκές ελαιοπαραγωγούς χώ-
ρες όμως, η εικόνα αυτή ανήκει στο παρελθόν
και τα ανθρώπινα χέρια έχουν αντικατασταθεί
με μηχανήματα στην υπηρεσία του ελαιοκαλ-
λιεργητή. Μάλιστα, η νέα γενιά δονητών -ό-
πως ονομάζονται- προσαρμόζεται εύκολα ακόμα
και στις δύσκολες ελληνικές συνθήκες, αν και
απαιτεί και ανάλογη διαμόρφωση του δέντρου
για καλύτερα αποτελέσματα. Μετρημένοι όμως
στα δάχτυλα ενός χεριού είναι οι Έλληνες πα-

ραγωγοί που αποφάσισαν να επενδύσουν σε
δονητές για τη συγκομιδή της σοδειάς τους. 

Au top ick  MT
Δυνατό παράδειγμα αποτελεί ο δονητής

Autop ick MT της ισπανικής εταιρείας Arcusin,
ο οποίος "αγκαλιάζει" με τη βάση της "ο-
μπρέλας" από καουτσούκ, για να μην πληγώ-
νει το δέντρο και δημιουργούνται εστίες για καρ-

κινώματα, τον κορμό ελιάς Μα-
νάκι. Με τη μηχανική μέθοδο υ-
πολογίζεται ότι έπεσε το 55-60%
του καρπού. Σε ελιές Καλαμών
η απόδοση φτάνει το 95%. 

Το Arcusin Autop ick MT ζυ-
γίζει 1.350 κιλά και μπορεί να
συλλέξει μέχρι 400 κιλά καρ-
πού. Η διάμετρος της ομπρέλας
είναι 6, 8 ή 10 μέτρα, απαιτεί δύ-
ναμη ισχύος 90 ίππων από τον

ελκυστήρα και χρειάζεται μόνο έ-
να άτομο για το χειρισμό του. 

Z in g aro
Ποσοστά επιτυχίας, άνω του

85% για την Κορωνέικη και 100%
για την Καλαμών, έδωσε και ο νέ-
ος δονητής της Yingaro, που έ-
φερε φέτος για πρώτη φορά στην
Ελλάδα η Αφοί Παντελίδη ΑΕΒΕ.
Το μυστικό της επιτυχίας κρύβε-
ται στο συνδυασμό περιστροφι-
κής και παλμικής κίνησης, με τη
δύναμη ενός άγριου Mustang, που
καθιστά το επαναστατικό μηχά-
νημα κατάλληλο και για τη συ-
γκομιδή καρπών με κέλυφος, ό-
πως αμύγδαλα και καρύδια.

Η αποτελεσματικότητα του μη-
χανήματος "Mustang", ανεξαρτήτως τύπου ε-
λαιόδενδρου, οφείλεται στην πολλαπλή κίνηση
(περιστροφική-παλμική) και ταυτόχρονα α-
ντίστροφα. 

Δονητής V MA 88
Μηχανή παραγωγής κραδασμών μεταβλητής

συχνότητας με δικηνητήρια κεφαλή και τηλε-
σκοπικό βραχίονα της εταιρείας 8erdegiglio προ-
σφέρει στην Ελληνική αγορά η εταιρεία Γ.Δ.
Παπαγεωργίου. Πρόκειται για ένα μηχάνημα
υψηλής τεχνολογίας. Οι διάφορες κινήσεις
του βραχίονα και η μικρού μεγέθους κεφαλή
το κάνουν ιδανικό για εργασία σε φυτείες με
μεγάλα, ψηλα δέντρα.

1Ο

Κοριοί κατά κλεφτών ελαιοκάρπου

∫·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜
ÌË¯·ÓÈÎ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ 

Η εταιρεία ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.,
στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήμα-
τος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και με
σκοπό την ορθολογική χρήση και τη μείω-
ση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, την
προστασία του περιβάλλοντος και την ε-
ξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιεί τον
Πρωτοποριακό Ψ εκαστήρα Μικρού όγκου
με Ηλεκτροστατικό Σύστημα Ψ εκασμού,
MARTIΧNANI K.W.H. (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
n.ΩO96O000057).

Δημιουργός και διατηρητής των ειδικών
ψεκαστήρων μικρού όγκου και του συστή-

ματος Ηλεκτροστατικού Ψ εκασμού είναι η
εταιρεία «Klemens W! irlw ind Holand» και
την αποκλειστική διακίνηση στην Ελλάδα
έχει η Εταιρεία Γ.ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μικρά μυστικά 
Μύθος αποδεικνύεται εν τέλει η αντίλη-

ψη ότι ο μεγάλος όγκος ψεκαστικού υλικού,
η υψηλή πίεση λειτπουργίας και οι αυξη-
μένες δόσεις ΦΠΠ μπορούν να επιφέρουν
τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Αντίθετα, οι προδιαγραφές λειτουργίας
και ασφάλειας, ο μικρός όγκος  ψεκαστικού
υγρού, η με χαμηλή πίεση λειτουργία και
η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή, α-
ποτελούν μερικούς από τους πιο βασικούς
παράγοντες που συντελούν στην ορθή ε-
πιλογή ψεκαστικού.

Οι αρχές λειτουργίας έγκεινται στην πι-
στότητα απέναντι στις προδιαγραφές του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO), του κανονισμού 98/37/ΕΚ και των
ευρωπαϊκών προτύπων.

Πώς τελικά λειτουργεί το σύστημα;
Κατά την έξοδο, τα μικροσταγονίδια φορ-

τίζονται με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, ε-
νώ οι στόχοι του ψεκασμού-τα φυτά έχουν
θετικό ηλεκτρισμό. Τα μικροσταγονίδια με
σταθερή παράλληλη πορεία «έλκονται» α-
πό τα θετικά φυτικά μέρη.

Τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτροστατι-
κού ψεκαστικού είναι η ομοιομορφία δια-
σποράς του ψεκαστικού υγρού, οι ελάχιστες
απώλειες από απορροή και προς τον άερα,
η ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ΦΠΠ, η
κάλυψη ολόκληρης της φυτικής μάζας, η
μεγάλη ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος,
η εξοικονόμηση χρόνου εργασίας, η κα-
λύτερη φυτοπροστασία, η βελτίωση της ποι-
ότητας παραγωγής και η προστασία του πε-
ριβάλλοντος με μείωση της μόλυνσης.

Οικονομικός
ψεκαστήρας
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Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ένα σύγ-
χρονο ελαιοτριβείο βασίζεται κυ-
ρίως στη φυγοκεντρική τεχνολογία

διαχωρισμού, σε μια συνεχή δηλαδή δια-
δικασία παραγωγής, η οποία ανέτρεψε πλή-
ρως και θετικά την ποσότητα και την ποιό-
τητα του παραγόμενου ελαιολάδου. Οι προ-
διαγραφές των μηχανημάτων που επεξερ-
γάζονται τον ελαιόκαρπο αρχικά και το ε-
λαιόλαδο στη συνέχεια, είναι αυστηρότα-
τες και συνάδουν με τους τελευταίους κα-
νονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τη συγκομιδή, ο καρπός μεταφέρε-
ται στο ελαιοτριβείο όπου και ξεκινούν τα
βασικά στάδια επεξεργασίας του. Αρχικά, ο
καρπός παραλαμβάνεται και ζυγίζεται από
σύγχρονο ζυγιστικό μηχάνημα συνεχούς
λειτουργίας, ενώ ένα αναβατόριο ελαιο-

κάρπου, τύπου μεταφορικής ταινίας μετα-
φέρει τον ελαιόκαρπο από τη χοάνη περι-
συλλογής στο αποφυλλωτήριο. 

Κατόπιν, το πλύσιμο της ελιάς γίνεται σε
πλυντήριο υδροπνευματικού τύπου. Από τον
πυθμένα της λεκάνης του συγκεκριμένου
πλυντηρίου εμφυσείται πεπιεσμένος αέρας
και ο ελαιόκαρπος μεταφέρεται στο σπα-

στήρα, όπου γίνεται το σπάσιμο του καρ-
πού, με σπαστήρα που δεν αλλοιώνει τις
οργανοληπτικές ιδιότητές του.

Τέλος, η ελαιοζύμη διοχετεύεται στον
μαλακτήρα, με αποτέλεσμα τη συνένωση ό-
λων των ελαιοσταγονιδίων. Μέσω της κο-
χλιωτής αντλίας μεταφέρεται η ελαιοζύμη
στον φυγοκεντρικό διαχωριστήρα.

Βασική προϋ πόθεση για τη χορήγηση ά-
δειας εγκατάστασης ενός ελαιοτριβείου εί-
ναι ο χώρος να βρίσκεται σε απόσταση 5 χλμ.
από τη Θάλασσα (αιγιαλό). Υ πεύθυνη Υ πη-
ρεσία για την Αδειοδότηση είναι το Τμήμα
Βιομηχανίας της κάθε Νομαρχίας. Σε περί-
πτωση όμως που η «ισχύς» των μηχανημά-
των είναι μεγαλύτερη των 35 ΗΡ, η άδεια
εκδίδεται από την Περιφέρεια. Παράλληλα
βέβαια απαιτείται συνεργασία με κάποιο
Μηχανολόγο Μηχανικό – Μελετητή.

Α παραίτητα δικαιολογητικά 
1. Αίτηση στο Τμήμα Βιομηχανίας της Νο-

μαρχίας
2. Ερωτηματολόγιο (από τη Νομαρχία)
3. Για εγκατάσταση σε υφιστάμενο κτίριο,

θεωρημένη οικοδομική Άδεια 
4. Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες

πολεοδομικές αρχές.
5. Μελέτη περιβαλλοντικών όρων κατα-

τίθεται στο Τμήμα περιβάλλοντος της Νο-
μαρχίας.

6. Μελέτη Πυροπροστασίας.
7. Μηχανολογική Μελέτη
8. Μελέτη διάθεσης Αποβλήτων κατατί-

θεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας
για απόβλητα μέχρι 25 τα / ημέρα.

Δυνατότητες Χρηματοδότησης
1. Οι κατ’ επάγγελμα  γεωργοί με πρότα-

ση Σχεδίου Βελτίωσης 
2. Πρόταση σε νομαρχιακά ή περιφερει-

ακά Προγράμματα Ανάπτυξης Υ παίθρου,
Ανταγωνιστικότητας στη Γεωργία, ενίσχυσης
πρώτης μεταποίησης παραγωγής κλπ.
(O.Π.Α.Α.Χ., Leader +, Αγροτουρισμός)

3. Αναπτυξιακός Νόμος (2601/98 και τρο-
ποποιήσεις αυτού).

΄Aδεια
εγκατάστασης 
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Τα Ελαιοτριβεία OLIOMATIC, δημιουρ-

γήθηκαν για να επεξεργάζονται τις
Ελιές για την παραλαβή του λαδιού,

«εν ψυχρώ», χωρίς προσθήκη νερού στη φά-
ση της μάλαξης της ελαιόπαστας.

Το σύστημα παραλαβής του καρπού, της
έκθλιψης, της μάλαξης και του φυγοκεντρι-
κού διαχωρισμού, λειτουργεί με άριστη από-
δοση και οδηγεί στην παραγωγή λαδιού, με
ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά .

Το λάδι που παράγεται από τα Ελαιοτρι-
βεία OLIOMATIC, διατηρεί τα χαρακτηριστικά
των καρπών, που αν είναι υγιείς και σωστά συ-
γκομισμένοι στην κατάλληλη περίοδο, δίνουν
λάδι πλούσιο σε αρώματα και πολυφαινόλες,

με υψηλή διατηρησιμότητα των ποιοτικών
χαρακτηριστικών.

Ποιότητα ελαιολάδου
Η ποιότητα του Ελαιολάδου καθορίζεται α-

πό την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, σε
όλα τα στάδια, από την παραγω-
γή του καρπού, μέχρι την επε-
ξεργασία του στο Ελαιο-
τριβείο, την παραλαβή
και την αποθήκευση του
λαδιού. Τα βασικά μέ-
τρα είναι:

• Προστασία των καρ-
πών από εντομολογικές
και μυκητολογικές προσβολές.

• Συγκομιδή στο καλύτερο, για κάθε ποι-
κιλία ελιάς, στάδιο ωρίμανσης.

• Μεταφορά του ελαιοκάρπου για επεξερ-
γασία, όσο γίνεται γρηγορότερα μετά τη συ-
γκομιδή, σε διάτρητα πλαστικά τελάρα.

• Επεξεργασία των καρπών σε Ελαιοτριβείο
με τις καλύτερες προδιαγραφές κατασκευής,
υγιεινής και λειτουργίας. 

• Επεξεργασία σε θερμοκρασίες μικρότερες
από 27οC, με τη χρησιμοποίηση μικρών πο-
σοτήτων νερού.

• Περιορισμός επαφής της ελαιοζύμης και
του ελαιολάδου με τον αέρα κατά την επε-
ξεργασία και αποθήκευση του ελαιολάδου.

• Αποθήκευση σε ανοξείδωτες δεξαμενές και
σε θερμοκρασίες περίπου 12οC.

• Συσκευασία σε γυάλινα μπουκάλια.
Η ποιότητα του ελαιολάδου σε ποσοστό

35% εξαρτάται από την ωρίμανση και την υ-
γιεινή κατάσταση των καρπών, σε ποσοστό 35%
από το χρόνο από τη συγκομιδή μέχρι την ε-
πεξεργασία, σε ποσοστό 20% από το  Σύστη-
μα επεξεργασίας και σε ποσοστό 10% από την
αποθήκευση του λαδιού.

Για την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών του ελαιολάδου, η άμεση έκθλιψη
των καρπών, σε ελαιοτριβείο με τις καλύτε-
ρες προδιαγραφές κατασκευής, υγιεινής και
λειτουργίας, είναι απαραίτητοι και καθοριστικοί
παράγοντες. Η «αντίληψη ότι η υψηλή θερ-
μοκρασία βγάζει το ελαιόλαδο»  ανήκει πλέ-
ον σε περασμένες εποχές.

Παραλαβή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας
Τα Ελαιοτριβεία OLIOMATIC ανταποκρίνονται

με πληρότητα στις απαιτήσεις των μέτρων για
την παραλαβή ελαιολάδου με άριστα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά επειδή: 

• Είναι ολοκληρωμένα Συστήματα παραλαβής
ελαιολάδου, με συνεχή λειτουργία και εξέλι-
ξη όλων των φάσεων επεξεργασίας.

• Όλα τα μηχανικά μέρη έρχονται σε επα-
φή με την ελαιοζύμη και το ελααιόλαδο, εί-
ναι ανοξείδωτα.

• Λειτουργούν σαν κλειστό σύστημα και πε-
ριορίζουν δραστικά την επαφή ελαιοζύμης και
ελαιολάδου με τον αέρα.

• Είναι ελαιοτριβεία Δύο Φάσεων, όπου η

ελαιαζύμη διαχωρίζεται με φυγοκέντριση σε
Ελαιόλαδο και στην υπόλοιπη μάζα και δεν
γίνεται προσθήκη νερού στη μάλαξη της ε-
λαιοζύμης, με αποτέλεσμα να μην ξεπλένο-
νται οι υδατοδιαλυτές φαινολικές ουσίες, που
εκτός από τη διαιτητική τους αξία, συντελούν

σ τ η
διατήρηση του ελαιολάδου και να

περιορίζονται τα απόβλητα και η μόλυνση του
περιβάλλοντος.

• Λειτουργούν αποτελεσματικά αλλά ήπια,
χωρίς ανάπτυξη θερμοκρασιών κατά την έκ-
θλιψη. Οι θερμοκρασίες κατά τη μάλαξη της
ελαιοζύμης είναι πάντα μέχρι 24 0C.

• Λειτουργούν με χαμηλή ενέργεια (από 3–22
kW), με ελάχιστα απόβλητα, που διασκορπί-
ζονται αμέσως στους αγρούς, για εμπλουτι-
σμό των χωραφιών με οργανική ουσία και με
χαμηλές θερμοκρασίες.

• Δίνουν τη δυνατότητα άμεσης επεξεργα-
σίας μετά τη συγκομιδή, ακόμη και μικρών πο-
σοτήτων καρπών, με δυνατότητα επεξεργασίας,

ανάλογα με τον τύπο του Ελαιοτριβείου, 50-
700 κιλά ελαιοκάρπου/ώρα. 

• Ανταποκρίνονται πλήρως σε παράγοντες
που καθορίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου
σε ποσοστό 55%. 

• Επιτρέπουν εύκολα την επεξεργασία καρ-
πών διαφορετικής ποιότητας ή προέλευσης και
την παραγωγή μεμονωμένων δένδρων και τη
διαφοροποίηση του ελαιολάδου, για ανάλο-
γη εμπορική αξιοποίηση.

Περιγραφή των Ελαιοτριβείων  OLIOMATIC  
Το Σύστημα των  Ελαιοτριβείων  OLIOMATIC

περιλαμβάνει χοάνη παραλαβής ελαιοκάρπου,
σύστημα τροφοδοσίας και αποφύλλωσης με

αέρα, πλύσιμο του ελαιοκάρπου με νερό και
τροφοδοσία του ελαιόμυλου, ελαιόμυλο (Σπα-
στήρας- σφυρόμυλος). μαλακτήρα με την α-
ντλία μεταφοράς της ελαιοζύμης, φυγοκε-
ντρικός διαχωριστής Δύο Φάσεων (Decanter)
και κεντρικό πίνακα ελέγχου.

Το Σύστημα μπορεί να περιλάβει και ειδικό
μηχάνημα τον Εκπυρηνωτή, για το διαχωρι-
σμό της σάρκας του καρπού από τους πυρή-
νες και την έκθλιψη μόνον της σάρκας και συ-
στοιχία φίλτρων, για τον καθαρισμό του ε-
λαιολάδου και την άμεση εμφιάλωση.

Η εγκατάσταση του Ελαιοτριβείου  OLIOMATIC
συμληρώνεται με συστοιχία ανοξείδωτων δε-
ξαμενών για την αποθήκευση του ελαιολάδου
και συσκευών εμφιάλωσης και συσκευασίας.

Τα Ελαιοτριβεία OLIOMATIC είναι ιδιαιτέρως
κατάλληλα για ελαιοπαραγωγούς Βιολογικού
ελαιολάδου, για ελαιοπαραγωγούς ελαιολά-
δου απο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρι-
σης της παραγωγής, για Αγροτουριστικές πα-
ραγωγικές μονάδες και για Ελαιοκαλλιεργη-
τές που επιδιώκουν άριστη ποιότητα στο
πραγματικά δικό τους ελαιόλαδο και ενδια-
φέρονται να αξιοποιήσουν εμπορικά το δικό
τους ποιοτικό, επώνυμο προϊόν, με δυνατό-
τητα για υψηλή προστιθέμενη αξία.

Τα Ελαιοτριβεία OLIOMATIC  είναι προϊόντα
της Ιταλικής εταιρείας ENOROSSI s.r.l. και
στην Ελλάδα διακινούνται αποκλειστικά από
την Εταιρεία «ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» Γ.ΧΙΓΚΑΣ. 
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Του Νικόλα
Κ. Παπακωνσταντίνου

Γεωπόνου-Τεχνικού
Συμβούλου της εταιρείας

Ιωάννης Γ. Χίγκας,
Γεωργικές Επιχειρήσεις
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Ηνέα τεχνολογία της ψυχρής έκθλιψης
του ελαιολάδου και η νεόφερτη έν-
νοια της οργανοληπτικής αξιολό-

γησης αναμένεται να καθορίσουν εν πολλοίς
τις εξελίξεις μέχρι την επόμενη καλλιεργητι-
κή περίοδο, όπως φάνηκε από την τρέχουσα
χρονιά, που κλείνει τον κύκλο της.

Τα πλεονεκτήματα της νέας μεθόδου ανα-
μένεται να αλλάξουν τον χάρτη των ελαιο-
τριβείων, καθώς και τις επιπτώσεις από την
εντατικοποίηση της ελαιουργικής δραστη-
ριότητας στην ελληνική ύπαιθρο. Αν και στην
Ισπανία έχει ήδη εφαρμοστεί σχεδόν σε όλη
τη χώρα με επιτυχία, η Ελλάδα βρίσκεται α-
κόμα πίσω όσον αφορά στην υιοθέτηση της
ψυχρής έκθλιψης. Όσοι παραγωγοί ελαιολά-
δου επέλεξαν πέρυσι να στραφούν για πρώ-
τη φορά στους φυγοκεντρικούς διαχωριστή-
ρες δύο φάσεων διαπίστωσαν και τα πλεονε-
κτήματα της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Η διαφορά με την γνωστή μέθοδο φυγο-
κέντρησης τριών φάσεων είναι ότι η διαδικασία
της έκθλιψης γίνεται σε θερμοκρασία περι-
βάλλοντος (έως 30 βαθμούς), ενώ προη-
γουμένως γινόταν σε υψηλότερες θερμοκρα-
σίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη
απώλεια οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (ά-
ρωμα, γεύση). Επίσης, η διαδικασία αυτή, έ-
χει ως αποτέλεσμα την παραγωγή έξτρα παρ-
θένου ελαιολάδου και ενός υπολείμματος-πά-
στας που είναι άοσμο και στερεό, ενώ δεν α-
παιτείται η χρήση νερού. Έτσι, ο παραγωγός
– και το περιβάλλον – απαλλάσσεται από το
πρόβλημα του κατσίγαρου, ο οποίος κάθε χει-
μώνα μολύνει τα ρέματα και τις παραθαλάσ-
σιες περιοχές ορισμένων ελαιοπαραγωγικών
νομών της χώρας.

Τα μοναδικά μειονεκτήματα είναι ότι η μέ-
θοδος ψυχρής έκθλιψης έχει ελάχιστα μικρό-
τερο ποσοστό απόδοσης ελαιολάδου σε σχέ-
ση με την κλασική μέθοδο, καθώς και το γε-
γονός ότι είναι ελάχιστα τα πυρηνελαιουργεία
που δέχονται να επεξεργαστούν το στερεό υ-
πόλειμμα. Πολλοί, βέβαια, παραγωγοί που
είναι ταυτόχρονα και βιοκαλλιεργητές, μετα-
τρέπουν το υπόλειμμα σε βιολογικό λίπασμα
(κομπόστ) με μία πολύ εύκολη διαδικασία.

Πρωτοπόρος στην προώθηση της νέας με-
θόδου – με τη βοήθεια των χρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων εκσυγχρονισμού – εί-
ναι η εταιρεία Pieralisi, που έχει μελετήσει και
εξοπλίσει πρότυπα ελαιοτριβεία σε όλη την
Ελλάδα, όπως των αδελφών Νάνου στις Αφέ-
τες Πηλίου. Άλλα ελαιοτριβεία που έχουν υι-
οθετήσει τη νέα τεχνολογία, είναι η καινού-
ρια μονάδα μικρής δυναμικότητας του γεω-
πόνου-βιοκαλλιεργητή, κ. Μπακούρη στο
Άστρος Κυνουρίας, ο οποίος παράλληλα τυ-
ποποίησε για πρώτη φορά το προϊόν του, δια-
πιστώνοντας την μεγάλη ζήτηση, το ελαιο-
τριβείο του κ. Μάρκου Παναγιωτάκη στα Πα-
λιά Ρούματα Χανίων και του κ. Στέλιου Κιτσι-
γιάννη στο Νεοχώρι της μεσσηνιακής Μάνης.

Αναφερόμαστε, βέβαια, σε μικρής και με-

σαίας δυναμικότητας μονάδες, οι οποίες όμως
βρέθηκαν σε ευαίσθητες περιοχές, από άπο-
ψη περιβαλλοντικής υποβάθμισης και τουρι-
στικής αξιοποίησης. Οι ιδιοκτήτες τους δεν ή-
ταν δυνατόν να συνεχίσουν μία δραστηριό-
τητα, που υπονόμευε την τουριστική ανάπτυξη

της περιοχής τους, διότι η φετινή ανομβρία
κατά τη διάρκεια του χειμώνα ανέδειξε το πρό-
βλημα του κατσίγαρου, ακόμα και σε προ-
στατευόμενες από διεθνείς συνθήκες παρα-
θαλάσσιες περιοχές, όπως η Λιμνοθάλασσα
της Γιάλοβας στη Μεσσηνία.

∏ „˘¯Ú‹ ¤ÎıÏÈ„Ë
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·
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Πορεία αντιστρόφως ανάλογη με
τη φήμη, τη γεύση, αλλά και την
ποιότητα καταγράφουν στις ξέ-

νες αγορές τα δύο βασικά είδη της ελλη-
νικής επιτραπέζιας ελιάς. Η μεν πράσινη,
που γευστικά λίγοι Έλληνες προτιμούν,
γνωρίζει πρωτοφανή "δόξα" απολαμβά-
νοντας καλές τιμές λόγω της ζήτησης α-
πό τις χώρες της Β.Ευρώπης. Αντίθετα η
παραδοσιακή ελιά Καλαμών και οι υπό-
λοιπες μαύρες ελιές, που προτιμούνται
από τους Έλληνες καταναλωτές, εμφανί-
ζουν μικρή ζήτηση στις διεθνείς αγορές,
παρά τα προγράμματα προώθησής τους
που βρίσκονται σε εξέλιξη.

O κλάδος φέτος μετράει τις πληγές του
και προσπαθεί να ανακτήσει το χαμένο έ-
δαφος, σε μια χρονιά που χαρακτηρίζε-
ται από μικρή εγχώρια παραγωγή, η ο-
ποία είναι μειωμένη τουλάχιστον κατά 50%
σε σχέση με πέρυσι όπου και πάλι ήταν

μειωμένη από τον συνήθη μέσο όρο των 100-
120 χιλ. τόνων.

Ακόμα και έτσι πάντως ο κλάδος της ελλη-
νικής επιτραπέζιας ελιάς, συνεχίζει να απο-
τελεί μετρήσιμη δύναμη σε ευρωπαϊκό και πα-
γκόσμιο επίπεδο, καθώς κατέχει τη 2η θέση
μεταξύ των ελαιοκομικών χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (μετά την Ισπανία) και την 5η
θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγο-
νός ότι έχει καθαρά εξωστρεφή προσανατο-
λισμό με το 70% της ελληνικής παραγωγής
να κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού
- εξού και το πλήγμα που υπέστη από την α-
περγία στα λιμάνια στις αρχές του χρόνου- ω-
στόσο δεν λείπουν και από αυτό τον κλάδο
οι χρόνιες ελληνικές αδυναμίες τυποποίησης,

καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας
Ένωσης Μεταποιητών Τυποποιητών και Εξα-
γωγέων Επιτραπέζιας Ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ), η με-
γαλύτερη ποσότητα εξάγεται χύμα (βαρέλια)
και ένα μικρό ποσοστό - λιγότερο του 5% -
σε συσκευασίες καταναλωτή. 

Συνολικά, οι περίπου 80-100 ελληνικές ε-
ταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον χώ-
ρο της επιτραπέζιας ελιάς, έχουν ετήσιο τζί-
ρο 1 έως 20 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως κα-
ταγγέλλουν οι παραγωγοί, ο μικρός αριθμός
εταιρειών έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση
φαινομένων συγκέντρωσης που λειτουργούν
ανασταλτικά στον ανταγωνισμό και την επί-
τευξη ικανοποιητικού εισοδήματος για τους
Έλληνες ελαιοπαραγωγούς.

"Πράσινες" ή "μαύρες"
Στη νέα αρχή που ξεκίνησε εμπορικά η ε-

πιτραπέζια ελιά αδιαμφισβήτητη πρωταγω-
νίστρια είναι η πράσινη ελιά και κυρίως αυ-

τή που παράγεται στη Χαλκιδική. Οι τιμές που
απολαμβάνουν οι παραγωγοί είναι μέχρι και
30% ανώτερη της μαύρης (φτάνει το 1,30 ευ-
ρώ το κιλό), λόγω της μεγάλης ζήτησης που
υπάρχει. «Η πράσινη είναι η κινητήριος δύ-
ναμη στην αγγλοσαξωνική αγορά», σημειώ-
νει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Intercom Foods,
Στ.Τσαγκούλης.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές παραγωγού, όπως
επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Πηλίου και
Β. Σποράδων Δημ. Σπανός, υπάρχει τεράστιο
πρόβλημα απορρόφησης στη μαύρη, ενώ οι
λίγες ποσότητες, που πωλούνται από τους πα-
ραγωγούς πιάνουν τιμές πλησίον του 1 ευρώ
το κιλό, λίγο υψηλότερες σε σχέση με τον πε-
ρυσινό Μάϊο, που είχαν κατρακυλίσει στο 80
λεπτά, λίγο πάνω από το κόστος παραγωγής.

Τα "βαφτίσια"
Ένα φαινόμενο, που φέτος λίγο έχει κάνει

την εμφάνισή του λόγω των υψηλών τιμών,
που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές, αλλά α-
ποτελεί μόνιμη πληγή του προϊόντος είναι τα
«βαφτίσια» αμφιβόλου προέλευσης ελιάς α-
πό Τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία των τελωνειακών αρ-
χών που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονο-
μίας στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κυρία Τόνια
Αντωνίου, από το Σεπτέμβριο του 2005 και μέ-
χρι τον Αύγουστο του 2006 εισήχθησαν στη
χώρα μας περισσότεροι από 800 τόν. επι-
τραπέζιας ελιάς, που πουλήθηκαν στη χώρα
μας ως ελληνικές. Οι τιμές της ελιάς είναι 2-
7 ευρώ το κιλό στη λιανική, ενώ το κόστος
των εισαγόμενων κυμαίνεται από 30 λεπτά ως
1 ευρώ. Επιτραπέζιες ελιές εισήχθησαν στη
χώρα μας, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία,
από Αργεντινή, Περού, Αίγυπτο, Μαρόκο,
Τουρκία, Κροατία, FYROM.

Τα είδη και οι ποικιλίες
Η μεγαλύτερη ποικιλία επιτραπέζιας ελιάς

είναι η κονσερβοελιά. Καλλιεργείται κυρίως
στη στερεά Ελλάδα (Αγρίνιο, Άμφισσα, Ατα-
λάντη, Αγ. Κωνσταντίνος) όπως επίσης στο
Βόλο και στην Εύβοια. Στην ποικιλία της κον-
σερβοελιάς περιλαμβάνονται οι πράσινες ε-
λιές, οι μαύρες ελιές και οι ξανθές ή ασπρο-
κόκκινες ελιές. Οι πράσινες ελιές συλλέγο-
νται από το δένδρο από τα τέλη Σεπτεμβρίου
έως και τα μέσα Νοεμβρίου.  

Οι ελιές Καλαμών είναι μια άλλη εξαιρετι-
κή ποικιλία επιτραπέζιας ελιάς ονομασίας
προέλευσης. Καλλιεργείται κυρίως στους νο-
μούς Μεσσηνίας και Λακωνίας και σε σημα-
ντική έκταση της ευρύτερης περιοχής του
Αγρινίου.  Με την κατάλληλη επεξεργασία (δη-
λαδή χάραγμα, άλμη και ξύδι) έχουμε τις χα-
ρακτές ελιές καλαμών σε οξάλμη, μια εμπο-
ρική ονομασία ιδιαίτερα διαδεδομένη στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τέλος, υπάρχει μια ποικιλία που καλλιερ-
γείται εξ ολοκλήρου σχεδόν στη Χαλκιδική,
η γνωστή Γαϊδουροελιά λόγω του μεγάλου με-
γέθους της. Η θρουμποελιά καλλιεργείται στην
Αττική, σε νησιά του Αιγαίου (Χίο, Σάμο, Νά-
ξο) στην Κρήτη και στη Θάσο. Έχει την ιδιό-
τητα κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης να ξε-
πικρίζει πάνω στο δέντρο από μόνη της.

™Â Ó¤· Ê¿ÛË
Ë ÂÈÙÚ·¤˙È·

μÏ¤Ô˘Ó „ËÏ¿ ÔÈ Ú¿ÛÈÓÂ˜, ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ÔÈ ÂÏÈ¤˜ ∫·Ï·ÌÒÓ

Μία πρωτότυπη ιδέα υλοποίησαν δύο αδέρφια στις Ράχες Φθιώτι-
δας: Γλυκό κουταλιού και μαρμελάδα από βρώσιμη ελιά. Η Καλλιό-
πη και ο Τάσος Παλκόπουλος, 25 και 21 χρονών, αποφάσισαν να μεί-
νουν στο χωριό τους και να δημιουργήσουν το πρώτο εργαστήρι πα-
ρασκευής γλυκών προϊόντων από επιτραπέζιες ελιές της περιοχής.

Έτσι, ιδρύθηκε η οικογενειακή επιχείρηση Οδύσσεια Ε.Π.Ε., η ο-
ποία διαθέτει νέα μονάδα τυποποίησης, λόγω της ζήτησης των προϊ-
όντων και των νέων ιδεών της οικογένειας. Το άνοιγμα στην αγορά
έγινε τον Ιανουάριο του 2006 και η σειρά "Οδύσσεια" περιλαμβάνει
σήμερα γλυκό κουταλιού, μαρμελάδα και "γλυκοκαυτερή" από πρά-
σινη ελιά Αμφίσσης, καθώς και πικάντικο πολτό ελιάς Καλαμών. 

Το προϊόν τελειοποιήθηκε και, σύμφωνα με την κόρη του, Καλ-

λιόπη, "παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην DETROP το 2005 με με-
γάλη επιτυχία. Δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση και αυτό
μας έδωσε θάρρος να αφοσιωθούμε σε αυτή την πρωτότυπη μέθο-
δο επεξεργασίας και τυποποίησης της ελιάς".

Μαρμελάδες
Ακολούθησε ο πειραματισμός και με άλλες ιδέες, για να προκύψει

η μαρμελάδα από ελιά με λεμόνι, καθώς και η "γλυκοκαυτερή", που
είναι μαρμελάδα ελιάς με κόκκινη πιπεριά. Και τα τρία αυτά προϊό-
ντα είναι κατοχυρωμένα με πατέντα για επτά χρόνια. Οι πράσινες ε-
λιές προέρχονται είτε από την ΕΑΣ Στυλίδας είτε από μεμονωμένους
παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με την εταιρεία.

Γλυκιά ελιά
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Το ελαιόλαδο, αν δεν καταναλωθεί α-
μέσως, πρέπει να συντηρηθεί σωστά,
διαφορετικά θα αποκτήσει μειωμένη

ποιότητα. Η μειωμένη ποιότητα συνίσταται στην
μεγαλύτερη της φυσικής, οξύτητα ελαιολά-
δου με ένα σύνδρομο μικρού βαθμού τάγγι-
σης με την πάροδο του χρόνου.

Το ελαιόλαδο περιέχει μεταβλητές εκάστο-
τε ποσότητες στερεών λιπαρών οξέων, εξαρ-
τωμένων από την ποικιλία και τον τόπο προ-
έλευσης του ελαιόδεντρου, κλίμα κλπ. Γενι-
κά όμως αποτελείται από μεικτά γλυκερίδια
στεατικού, αραχινικού, λινελαϊκού οξέος, α-
πό 0,5% -1,5% ασαπωνοποίητα συστατικά, και
μικρό ποσοστό φυτοστερίνης. Για την συντή-
ρηση και διαφύλαξη των χαρακτήρων του ποι-
οτικού ελαιολάδου αναφέρονται διάφορα μέ-
τρα αποθήκευσης και καταλληλότητας μέ-
σων διάθεσης στο εμπόριο.

• Για μεγάλες ποσότητες φύλαξης, από ε-
λαιοπαραγωγούς, συστήνονται ανοξείδωτα
επινικελιωμένα είτε λευκοσιδηρά δοχεία 100
λίτρα έως 500 λίτρα, πάχους άνω 2mm, ικα-
νού να το προφυλάσσει από θραύση και με-
ταβολές υδροστατικής πίεσης, θερμοκρασίας
και υγρασίας.

• Ο χώρος φύλαξης πρέπει να έχει θύρα και

παράθυρο απέναντι ή πλάγια για τη διακίνη-
ση του αέρα σε ρεύμα (εξαερισμός καλός), θερ-
μοκρασία +5οC έως 30οC, χειμώνα – καλο-
καίρι και σχετικώς χαμηλή υγρασία, κάτω
δηλαδή του 65%.

• Ο χώρος φύλαξης, το μεγαλύτερο μέρος
της ημέρας, να μη δέχεται απ’ ευθείας ηλια-
κό φως, να είναι σκοτεινός ει δυνατόν και να
είναι αποκλεισμένος από οσμές άλλων πτη-
τικών ουσιών, καπνού και προϊόντων καύσης,
στάχτη και σκόνες.

Προσοχή στο ελαιοτριβείο
Ο χυμός του καρπού ελιάς περιέχει 75% νε-

ρό 22-23% ελαιόλαδο, 1-2% χλωροφύλλη και
1-2% υδατάνθρακες. Η ποιότητα του ελαιό-
λαδου σχετίζεται άμεσα με τις φυσικές του ι-
διότητες: διαυγής – διάφανη όψη, χρυσοκί-
τρινο ή πρασινοκίτρινο χρώμα, ήπια γεύση και
οσμή φρέσκιας και όχι αποσυνθεμένης ελιάς. 

Οι ιδιότητες αυτές χαρακτηρίζουν την α-
ντιοξειδωτική δράση του στα ανθρώπινα κύτ-
ταρα, όπου μεταβολίζεται, με ευεργετική δρά-
ση των λιποδιαλυτών βιταμινών αυτού με τα
λοιπά είδη διατροφής. Όλες οι ιδιότητες αυ-
τές αναφέρονται πάντα σε φρέσκο, ανόθευτο
και καλά συντηρημένο, ποιοτικά ανώτερο ε-

λαιόλαδο και εξαρτώνται κατά πρώτο λόγο α-
πό τον τρόπον παραλαβής αυτού στο ελαιο-
τριβείο – εργοστάσιο. Διότι εκεί είναι που δεν
δίνεται η απαιτούμενη προσοχή για την ποι-
ότητα, αλλά και για την ποσότητα του λαδι-
ού που θα πάρουμε. 

Ως εκ τούτου μεγαλύτερες ποσότητες λα-
διού, προκύπτουν για τον ελαιοπαραγωγό, α-
πό το σχετικό ανέβασμα της θερμοκρασίας των
υπέρθερμων υδρατμών 80–90οC, αντί 60οC,
οι οποίες διοχετεύονται στο μείγμα της έκ-
θλιψης, για να έχουμε τελικά μεγαλύτερη α-
πόδοση σε οπό λαδιού, πριν τον διαχωριστήρα
και έτσι να αποδοθεί περισσότερο λάδι ανά
κιλό ελιών, με υποβαθμισμένη όμως ποιό-
τητα.

Ποιότητες αγνού παρθένου
Οι ολοκληρωμένες διαχειρίσεις παραγωγών

ελαιών και ελαιολάδου δεν είναι οι μόνοι πα-
ράγοντες που καθορίζουν την ποιότητά του.
Ο τρόπος καλλιέργειας και υγιούς καρποφο-
ρίας των ελαιοδένδρων, ο χρόνος συγκομι-
δής ελαιοκάρπου πρό, κατά ή μετά την ωρί-
μανση, οι συνθήκες θερμοκρασίας–πίεσης
και ο χρόνος κατεργασίας του ελαιοκάρπου για
την παραλαβή ελαιόλαδου και ο τρόπος συ-
σκευασίας–συντήρησης και τυποποίησης του
ελαιόλαδου είναι κάποια πρόσθετα κριτήρια. 

Η ποιότητα εκφράζεται με τους βαθμούς ο-
ξύτητας σε ελαϊκό οξύ, το τάγγισμα από τον
αριθμό διενίου είτε την δοκιμασία λήψης του
φάσματος μοριακής απορρόφησης σε υπε-
ριώδες ή υπέρυθρη ακτινοβολία IU, IR.

Διακρίνουμε 4 ποιότητες αγνού παρθένου
ελαιόλαδου:  

• Ποιότητα Α’ : Οξύτητα 0,2 – 0,5, αγνό παρ-
θένο, ενός έτους παλαιότητας.

• Ποιότητα Β’ : Οξύτητα 0,5 – 0,95, αγνό
παρθένο, ενός έτους παλαιότητας.

• Ποιότητα Γ’ : Οξύτητα  0,95 – 1,1, αγνό
παρθένο, ενός έως δύο ετών παλαιότητας.

• Ποιότητα Δ’ : Οξύτητα 1,1 – 4,2, αγνό παρ-
θένο, άνω των δύο ετών παλαιότητας. 

∞·Ú·›ÙËÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜
ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË

Σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών,
ένα παρθένο ελαιόλαδο για να είναι καταναλώ-
σιμο πρέπει να έχει οξύτητα μέχρι 5% και να έχει
καλές οργανοληπτικές ιδιότητες. Το βρώσιμο
παρθένο ελαιόλαδο ανάλογα με την εμπορική του
οξύτητα, κατατάσσεται στις εξής πέντε ποιότητες:

Εξαγώγιμα παρθένα ελαιόλαδα
α) Εξαιρετικό (extra) παρθένο ελαιόλαδο.

Η εμπορική του οξύτητα να μην υπερβαίνει το
1% και να έχει εξαιρετική γεύση και οσμή. 

β) Εκλεκτό (fine) παρθένο ελαιόλαδο. Η ε-
μπορική του οξύτητα μπορεί να φθάσει το 1,5%.

γ) Εγγυημένο (courante) παρθένο ελαιόλαδο.
Η εμπορική του οξύτητα να μην υπερβαίνει το
3% και να έχει καλή γεύση και οσμή.

Ραφινέ ελαιόλαδο
Το παρθένο ελαιόλαδο με εμπορική οξύτη-

τα 5-10% υφίσταται εξευγενισμό και μετατρέ-

πεται σε βρώσιμο ελαιόλαδο ραφινέ, με ε-
μπορική οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 0,4%.  

Έλεγχος αλλοιώσεων - νοθείας
Η συνηθέστερη αλλοίωση του ελαιολάδου

κατά την αποθήκευση είναι το οξειδωτικό τάγ-
γισμα, που οφείλεται στην κακή ποιότητα του
ελαίου, στην ανεπαρκή επεξεργασία του ε-
λαιόκαρπου ή στη μη λήψη κατάλληλων μέ-
τρων κατά την αποθήκευση και συντήρησή του.
Η ανίχνευση του οξειδωτικού ταγγίσματος εί-
ναι εφικτή με τις εργαστηριακές μεθόδους κα-
τά Kreiss, Pool & Prater.

∫Ò‰ÈÎ·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¶ÔÙÒÓ

Πρώτη ποιότητα: Οξύτητα σε ελαϊκό οξύ μέχρι 1%
Δεύτερη   :      »       »     »    από     1 έως 2%
Τρίτη        :      »       »     »      »       2 έως 3%
Τέταρτη    :      »       »     »       »      3 έως 4%
Πέμπτη    :      »       »     »       »      4 έως 5%
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Την αναδιάρθρωση των ελαιώνων, την
κατεύθυνση προς την εντατικοποίηση
της καλλιέργειας και την οικολογική

ευαισθητοποίηση στον ελαιουργικό κλάδο, υ-
ποστηρίζει ο κ.Α.Μοχλούλης, διευθυντής της
Pieralisi Hellas, μιλώντας στο «Ελαιώνας». Οι
ευθύνες για καλύτερη τοποθέτηση του ελλη-
νικού ελαιολάδου παγκοσμίως, αντίστοιχη

της ποιότητάς του, ανήκουν τόσο σε καλ-
λιεργητές, όσο και σε εμπόρους, τους τυπο-
ποιητές και τις επιχειρήσεις που εξοπλίζουν
με μηχανήματα τις μονάδες παραγωγής.

«Οι παραγωγοί της ελιάς», υποστηρίζει ο κ.
Μοχλούλης, «θα πρέπει, εκμεταλλευόμενοι τις

τελευταίες χρονιές των επιδοτήσεων, να στρα-
φούν σε αναδιοργάνωση των καλλιεργειών τους
σε πιο εντατικές μορφές με στόχο την βελτίωση
της ποιότητας, η οποία είναι και ο βασικότε-
ρος παράγοντας για την επιβίωση στο μέλλον.

Τα ελαιουργεία, με τη βοήθεια της τεχνο-
λογίας λειτουργούν με  τον πλέον οικολογι-
κό τρόπο όσον αφορά τα απόβλητά τους. Οι
ελαιουργοί έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την οι-
κονομική υποστήριξη, που τους παρέχεται
κατά καιρούς από κοινοτικά και κρατικά προ-
γράμματα επιδοτήσεων, έχουν εκσυνχρονίσει
τον εξοπλισμό τους και είναι σε θέση να πα-
ράγουν ελαιόλαδο υψηλών προδιαγραφών».

Εφόσον ο κατάλληλος εξοπλισμός υπάρχει
και οι κλιματολογικές συνθήκες βοηθούν
στην παραγωγή του «πιο ποιοτικού ελαιολά-
δου παγκοσμίως», σύμφωνα με τον κ. Α. Μο-
χλούλη, τις πταίει και μένει καθηλωμένο σε
μικρά μερίδια στη διεθνή αγορά; 

Τι πρέπει να γίνει
Σχετικά με τις εξαγωγές θα πρέπει να επι-

σημάνουμε ότι η Ελλάδα εκτός του ότι είναι
ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου
(μετά την Ισπανία και την Ιταλία) είναι και ο

μεγαλύτερος καταναλωτής. Το μεγαλύτερο
δηλαδή ποσοστό της παραγωγής μας κατα-
ναλώνεται εδώ. Φυσικά υπάρχουν ποσότητες
χύμα που εξάγονται στην Ιταλία για να τυπο-
ποιηθούν και να εξαχθούν ως ιταλικό ελαιό-
λαδο υψηλών προδιαγραφών και τιμών!

Για να αναστραφεί η κατάσταση, όλοι οι ε-
μπλεκόμενοι θα πρέπει να δείξουν προσήλωση

στην ποιότητα για κάθε φάση της δραστηριό-
τητάς τους, καλλιέργεια, ελαιοποίηση, τυπο-
ποίηση. Όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε
και την ανάγκη επενδύσεων στο εμπορικό μέ-
ρος και συγκεκριμένα στο marketing, το οποίο
μπορεί να τοποθετήσει το ελληνικό extra
παρθένο ελαιόλαδο στη θέση που δικαιούται,
ως το κορυφαίο προιόν της μεσογειακής δια-
τροφής. Οι εκδηλώσεις της «χρονιάς ελαιο-
λάδου» ήταν στη σωστή κατεύθυνση».

Καινοτομίες
Δύο είναι οι κατευθύνσεις που καλούνται να

ακολουθήσουν οι παραγωγοί, κατά τη γνώμη
του διευθυντή της Pieralisi:

• Η πρώτη αφορά στην πιστοποίηση της πα-
ραγωγής τους είτε ως βιολογικής είτε ως ΠΟΠ
- όπου αυτή είναι διαθέσιμη – με στόχο την
εξασφάλιση καλύτερης τιμής στο ελαιόλαδο.
Αν και πρόκειται για απολύτως σωστό και θε-
μιτό προσανατολισμό, τα πιθανά προβλήμα-
τα μπορούν  να προκύψουν από απρόσεκτους
έως ασυνείδητους, που θα παραβλέψουν τις
αυστηρές προδιαγραφές καλλιέργειας με σκο-
πό το εύκολο κέρδος. Οι συνέπειες όμως θα
είναι αρνητικές για όλο τον κλάδο εφόσον η
αξία της παραγωγής με όρους ποιότητας α-
παξιώνεται στα μάτια των καταναλωτών.

• Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στη βιο-
μηχανοποιημένη καλλιέργεια με τα γνωστά φυ-
τά «νάνους», που εξασφαλίζουν εύκολη και
γρήγορη συγκομιδή. Η προσωπική μου άπο-
ψη δεν μπορεί να είναι αρνητική, μόνο επι-
φυλακτική καθώς και στην Ισπανία δεν υπάρχει
μια τελικά κάθετα θετική αποτίμηση για την
υπεροχή της ως προς την ποσότητα και ως προς
την ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου. 

Οι τιμές του ελαιολάδου
Απολύτως εξαρτημένη από την πορεία των

τιμών του ελαιολάδου θεωρεί ο κ. Μοχλού-
λης τη ζήτηση για τα ελαιουργικά μηχανήμα-
τα: «Η υψηλή τιμή αναζοωγονεί όλη την αγορά,
καλλιεργητές μέχρι εξαγωγείς τυποποιημένου
ή χύμα ελαιολάδου. Αναλόγως βοηθά και
τους ελαιουργούς να προχωρήσουν σε νέες
επενδύσεις. Μεγάλη όμως αύξηση των τιμών
οδηγεί σε μείωση της ζήτησης στο επίπεδο των
καταναλωτών, η οποία εν τέλει θα ανατρέψει
τις θετικές προσδοκίες. Επομένως, μόνο οι συ-
γκρατημένες αυξήσεις μπορούν να αποτιμη-
θούν μακροπρόθεσμα ως θετικές για την αγορά
και την επιχειρηματική δραστηριότητα μας».

Το μέλλον 
Η παραγωγή του ελαιολάδου είναι εμφα-

νές ότι θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, πιστεύει
ο κ. Μοχλούλης και εξηγεί ότι «ήδη υπάρχουν
περιοχές όπου η ελαιοκαλλιέργεια εμφανίζε-
ται ως η μοναδική λύση μετά την απαξίωση
άλλων καλλιεργειών. Σε παγκόσμια κλίμακα,
το μοντέλο της υγιεινής διατροφής στις ανα-
πτυγμένες κοινωνίες κερδίζει έδαφος και ευ-
νοεί το κατεξοχήν πρότυπο υγιεινής διατρο-
φής, της μεσογειακής, με κυρίαρχο προιόν το
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Όμως το αντι-
στάθμισμα στην άνοδο της κατανάλωσης προ-
έρχεται από χώρες της Β.Αφρικής, της Μ.Ανα-
τολής και της Λατινικής Αμερικής, των οποί-
ων η παραγωγή αυξάνεται συνεχώς και ήδη
επηρεάζει αρνητικά το ισοζύγιο παραγω-
γής/ζήτησης δημιουργώντας πλεονάσματα».

Η πληγή του χύμα
Στο πόσο επηρεάζεται η βιομηχανία ελαι-

ουργικών μηχανημάτων από τις μεγάλες πο-
σότητες χύμα ελαιολάδου, η απάντηση ήταν
έμμεσα θετική: «Αν και η PIERALISI δεν ε-
μπλέκεται τεχνολογικά και επιχειρηματικά σε
θέματα τυποποίησης κάθε βήμα προς την ποι-
ότητα στην αλυσίδα παραγωγής επηρεάζει
και τη δική μας δραστηριότητα. Το χύμα ε-
λαιόλαδο δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ποι-
οτικό προιόν προδιαγραφών».

¶ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· 
ÌÂ ÙÔ ‚Ï¤ÌÌ· ÛÙËÓ ·ÂÈÊÔÚ›·

Η εταιρεία PIERALISI αποτελεί τον αδια-
φιλονίκητο ηγέτη στην φυγοκετρική τε-
χνολογία παραγωγής ελαιολάδου. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι το σλόγκαν της εταιρείας εί-
ναι «όπου υπάρχει ελιά υπάρχει και η
PIERALISI» μιας και το συνολικό μερίδιο της
παγκόσμιας αγοράς αγγίζει το 70%. 

Η δραστηριότητα της PIERALISI στην
Ελλάδα ξεκινά στη δεκαετία του 70 και ε-
πεκτείνεται με μονάδα κατασκευής ελαι-
ουργικών μηχανημάτων στην Καλαμάτα. 

Η εμπειρία μας δείχνει ότι η Ελληνική α-
γορά ωριμάζει με γρήγορους ρυθμούς. Τώ-
ρα πλέον οι ελαιουργοί δεν προσελκείουν
τους παραγωγούς με αθέμιτες μεθόδους που
σχετίζονταν με την επιδότηση. Έχουν ήδη
εγκαταστήσει νέο εξοπλισμό και διαθέτουν
σύγχρονες μονάδες έτοιμες για πιστοποίη-
ση ISO και HCCP. 

Η PIERALISI αφουγκραζόμενη την ανάγκη
της αγοράς για με γαλύτερη δυναμικότητα
παραγωγής έχει ήδη εισαγάγει μηχανήμα-
τα πολύ μεγάλης δυναμικότητα. Πρόκειται
για decanters τα οποία λειτουργούν με με-
γάλη επιτυχία στην αγορά της Ισπανίας. 

Η PIERALISI διαθέτει τεράστια τεχνογνω-
σία που δυστυχώς δεν έχει χρησιμοποιή-
σει ακόμη στην Ελλάδα εφόσον δεν υπάρ-
χουν οι κατάλληλες συνθήκες κυρίως λό-
γω της έλλειψης συντονισμού των κρατικών
φορέων αλλά και θεσμικών κενών. Πρόκειται
για λύσεις που αφορούν τα απόβλητα των
ελαιουργείων σε μεγάλη κλίμακα στην
Ισπανία αλλά και γενικότερες εφαρμογές δια-
χείρισης αποβλήτων για τις οποίες προ-
σβλέπουμε επιχειρηματικά με μεγάλο εν-
διαφέρον στο μέλλον. 

Η εταιρεία

Άγγελος Μοχλούλης
Γενικός Διευθυντής 

της εταιρείας PIERALISI
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