
ηαχξνο Βέκκνο 
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

 
Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

χγρξνλεο ηάζεηο  

          ζηελ  

ειαηνθαιιηέξγεηα  

κε έκθαζε ζηα λέα  

ζπζηήκαηα θχηεπζεο  

  



Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο 

ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα  

Οη ρακειέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ 

Η κε θαιή νξγάλσζε ηεο ηππνπνίεζεο 

θαη εκπνξίαο 

Η κε εθκεράληζε ηεο ζπιινγήο πνπ 

δηαηεξεί ην πςειό θόζηνο θαιιηέξγεηαο 

Τν κηθξό κέγεζνο ησλ ειαηώλσλ θαη ν 

πνιπηεκαρηζκόο 

Πξνβιήκαηα θπηνπξνζηαζίαο θαη 

ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 



Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ ειαηψλσλ ζηελ 

Διιάδα 

Η έληνλε παξεληαπηνθνξία 

Η ζρεηηθά κεγάιε ειηθία ησλ δέλδξσλ 

Τν θησρό γεληθά έδαθνο θαιιηέξγεηαο 

Η κηθξή ππθλόηεηα θύηεπζεο 

Τν πςειό θόζηνο θαιιηέξγεηαο 

Φακειή παξαγσγηθόηεηα 



Σηκέο παξαγσγνχ θαη εμαγσγέο ειαηνιάδνπ 

Έηνο 

Σηκή  

παξαγσγνχ €/kg 

Δμαγσγέο (ηφλνη) 

(70-80%, Ιηαιία) 

1988/89 2,44 

1990/91 4,13 

1993/94 2,53 

1995/96 3,69 140.000 

1996/97 2,82 135.000 

1997/98 2,15   98.000 

2000/01 1,77 

2002/03 2,02    93.000 

2003/04 2,51 

2005/06 3,25    97.000 

2006/07 2,52  104.000 

2007/08 2,60    86.000 

2009/10 2,17 

Πεγή: Πεξηνδηθό Διηά & Διαηόιαδν 



πγθξηηηθά ζηνηρεία ζηξεκκαηηθψλ 

απνδφζεσλ ειαηνιάδνπ ζε Διιάδα-Ιζπαλία 

Φώξα Σύλνιν 

εθηάζεσλ 

εθαηνκ/ξηα 

ζηξέκκαηα 

Δθηάζεηο 

γηα ιάδη 

εθαηνκ/ξηα 

ζηξέκκαηα) 

Παξαγσγή*  

Λαδηνύ 

(ρηιηάδεο 

ηόλνη) 

Aπόδνζε 

kg/ζηξέκ. 

Ιζπαλία 210  193   1100  57,0 

Διιάδα 116    95     350 37,0 

(*κ.φ. 2000/2008) Πεγή: IOC 

Δπεμεξγαζία: Σ. Βέκκνο 



•  Η κία ηάζε πνπ θπξηαξρεί ζηελ Δπξώπε θαη  όρη 

κόλν είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο κε: 

  Άπμεζε ηεο ππθλόηεηαο θύηεπζεο 

 Πιήξε εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο κε ζηόρν 

Τελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ηε κείσζε 

ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη αύμεζε ηνπ θέξδνπο   

• Μηα δεύηεξε ηάζε είλαη ε ζηξνθή ζηελ αεηθνξία γηα 

πνηνηηθή παξαγσγή πξντόλησλ κε ζεβαζκό ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν θαη θαιύηεξεο ηηκέο  

ζηνλ παξαγσγό 

 

Πνηέο κπνξεί λα είλαη νη δπλαηέο 

ιχζεηο ζηα πην πάλσ πξνβιήκαηα; 



Σν κεγάιν εξψηεκα είλαη ηη πξέπεη λα γίλεη 

ζηε ρψξα καο; 

Γηα λ’ άπαληήζνπκε ζ’απηφ ζα πξέπεη: 

Nα γλσξίδνπκε θαιά ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα 

θαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν θαη 

λα επηιέμνπκε απηά πνπ ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα   

ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο καο θαη ηεο 

θάζε πεξηνρήο μερσξηζηά 

  

 



Kχξηεο κνξθέο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ζηελ 

Διιάδα θαη ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

• Παξαδνζηαθνί ειαηώλεο 

• Δληαηηθνί παξαδνζηαθνί ειαηώλεο 

• Σύγρξνλνη εληαηηθνί ειαηώλεο ή ειαηώλεο 

ππθλήο θύηεπζεο 

• Διαηώλεο ππεξεληαηηθνί ή πνιύ ππθλήο 

θύηεπζεο 

• Αεηθνξηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο 

Διαηψλεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο 

Διαηψλεο νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο 



•  Ππθλόηεηα: 4-12 δέλδξα/ζηξέκκα 

•  Απνδόζεηο: 20-150 θηιά θαξπψλ ζηξέκκα 

•  Απνπζία ή  ειάρηζηε άξδεπζε, νξγαληθή ιίπαλζε  

•  Απνπζία ή ειάρηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ  

•  Σπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ   

 θαη ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο 

•  Σπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ δηαβξώζεσλ θαη    

ηεο ππνβάζκηζεο ησλ εδαθώλ 

• Αμηνπνηνύλ άγνλεο θαη κε πνηηζηηθέο πεξηνρέο 

Παξαδνζηαθνί ειαηψλεο - Κχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά 



Παξαδνζηαθνί 

ειαηψλεο 

(Παμνί Κέξθπξαο) 



Δληαηηθνί παξαδνζηαθνί ειαηψλεο  

 

 ● Ππθλόηεηα: 8-25 δέλδξα/ζηξέκκα  

 ● Απνδόζεηο: 150 - 400 θηιά θαξπψλ/ζηξέκκα 

 ● Kαηεξγαζία εδάθνπο / ή ρξήζε δηδαληνθηόλσλ  

 ● Λίπαλζε: Κπξίσο ρεκηθά ιηπάζκαηα (2-6 kg/δέλδξν) 

 ● Υξήζε θπηνθαξκάθσλ (2-10 θνξέο ην ρξφλν) 

 ● Πόηηζκα→ κεξηθώο →ζύζηεκα κπέθ ή ζηαγόλεο 

● Οη Διαηψλεο απηνί θπξηαξρνχλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα 

 

 



Δληαηηθφο παξαδνζηαθφο ειαηψλαο 

(12-20 δέλδξα/ζηξέκκα) 



χγρξνλνη εληαηηθνί ειαηψλεο ή  

ειαηψλεο ππθλήο θχηεπζεο  

• Απνζηάζεηο θύηεπζεο (3×6, 4×5, 5×7, 6×6, 

 6×7, 6×8)κέηξα 

•   Αξηζκόο δέλδξσλ/ζηξέκκα = 20-50 

•   Απνδόζεηο: 400-1200 θηιά/ζηξέκκα 

•   Απμεκέλεο (κεγάιεο) εηζξνέο ζε ιηπάζκαηα, λεξό,        

θπηνθάξκαθα (π.ρ. 15-35 kg/ζηξέκκα Άδσην) 

• Δπαλαιακβαλόκελε ρξήζε δηδαληνθηόλσλ 

• Πόηηζκα: λαη → ζύζηεκα ζηαγόλσλ 

 



Πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο ειαηψλσλ 

ππθλήο θχηεπζεο 

• Γηακόξθσζε ησλ δέλδξσλ κε θνξκφ χςνπο 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέηξνπ 

• Γηακφξθσζε ηεο θφκεο ησλ δέλδξσλ ζε 

κνλνθσληθφ ή ππξακηδνεηδέο ζρήκα 

• Δπηινγή εδαθώλ κε όρη κεγάιε θιίζε 

• Δπηζπκεηή ε ρξήζε δνλεηψλ γηα ηε ζπιινγή 

• Ύπαξμε ηθαλνπνηεηηθώλ πνζνηήησλ λεξνύ 

θαιήο πνηόηεηαο 

• Σσζηή επηινγή ηεο πνηθηιίαο 



Κξηηήξηα επηινγήο πνηθηιηψλ γηα ππθλέο 

θπηεχζεηο 

● Πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο θφκεο  

● Μεησκέλε βιαζηηθή αλάπηπμε 

● Γξήγνξε είζνδνο ζε θαξπνθνξία 

● Υςειή παξαγσγηθόηεηα 

● Πνιύ θαιή πνηόηεηα ιαδηνύ 

● Οκνηφκνξθε σξίκαλζε θαξπψλ θαη πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιάδη 



Ππθλή θχηεπζε ειηάο (5κ Υ 6κ) 



πιινγή ησλ θαξπψλ κε 

δνλεηέο ζηε ηθειία  



Γνλεηήο θνξκνχ ζε ιεηηνπξγία 



 

Ιζπαληθνχ ηχπνπ δνλεηήο κε αλάπνδε 

νκπξέια 





Γηάθνξνη ηχπνη δνλεηψλ βξαρηφλσλ θαη 

 ζπιινγή ηνπ θαξπνχ ζε δίρηπα 



Διαηψλεο ππεξεληαηηθνί ή πνιχ ππθλήο 

θχηεπζεο 

• Απνζηάζεηο θύηεπζεο (1,0-1,5κ × 3-5κ) 

• Αξηζκόο δέλδξσλ / ζηξέκκα = 140-250 

• Απνδόζεηο 800-1300  kg/ζηξέκκα 

• Αλαγθαίν ην θεληξηθφ ζχζηεκα ππνζηχισζεο 

• Γπλαηόηεηα κεραληθήο ζπγθνκηδήο θαη θιαδέκαηνο 

• Η δηακόξθσζε ηεο θόκεο γίλεηαη ζε θσληθά ή 

αηξαθηνεηδή ζρήκαηα (θππαξηζζάθη) ή ζε παικέηηα 

• Αλαγθαία πξνυπφζεζε: ε ρξήζε πνηθηιηώλ 

πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο θαη ππθλήο βιάζηεζεο 

(δηεπθόιπλζε κεραληθήο ζπιινγήο) 



χζηεκα πνιχ ππθλήο θχηεπζεο (2νο 

ρξφλνο) ζε πεηξακαηηθφ αγξφ κε ηξεηο 

πνηθηιίεο ζηε ηθειία (1,25κ × 4κ) 



Πνιχ ππθλή θχηεπζε ζην 3ν ρξφλν  



πιινγή θαξπψλ κεραληθά ζε ππέξππθλε 

θχηεπζε 



Πεηξακαηηθφο ππέξππθλεο θχηεπζεο κε 

δχν Διιεληθέο πνηθηιίεο ζην 

Γελδξνθνκείν ηνπ ΓΠΑ, ειηθία 9 κελψλ 



Πεηξακαηηθφο ππέξππθλεο θχηεπζεο κε 

δχν Διιεληθέο πνηθηιίεο ζην Γελδξνθνκείν 

ηνπ ΓΠΑ Ηιηθίαο 1 έηνπο 



Καηαλνκή ππέξππθλσλ θπηεχζεσλ ζηελ 

Διιάδα κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2010 θαη 

ελδεηθηηθή παξαγσγή 

Πεξηνρέο 

θαιιηέξγεηαο 

Νφηηα Διιάδα Κεληξηθή & Β. 

Διιάδα 

Έθηαζε (ζηξέκκαηα) 4660 1540 

Πνηθηιία Κνξσλέηθε i-38 Arbequina i-18 

Ηιηθία 1-4  εηώλ 1-4 εηώλ 

Παξαγσγή θαξπώλ 3νπ 

ρξόλνπ (kg/ζηξέκκα) 

1655 1160 

Παξαγσγή θαξπώλ 4νπ 

ρξόλνπ (kg/ζηξεκκα) 

1228 1230 

% απόδνζε ζε ιάδη 12-16% 14-19% 

Πεγή: Agromillora θαη Φπηώξηα Κσζηειέλνο 



Αμηνιφγεζε ησλ ππθλψλ θαη πνιχ 

ππθλψλ θπηεχζεσλ 

 

Πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα 



Πιενλεθηήκαηα ηεο πνιχ ππθλήο 

θχηεπζεο έλαληη ηεο ππθλήο θχηεπζεο  

 

• Τα δέλδξα κπαίλνπλ πνιύ λσξίηεξα ζε θαξπνθνξία 

(2ν-3ν ρξφλν) ελψ ζηνλ 5o-6ν θζάλνπλ ηελ πιήξε 

παξαγσγή 

• Οη απνδόζεηο/ζηξέκκα ζηα πξώηα 8-9 πεξίπνπ ρξόληα 

είλαη πνιχ πςειφηεξεο 

• Πιήξεο εθκεράληζε ηεο ζπιινγήο θαη κείσζε ηνπ 

θόζηνπο 

• Με ηελ εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο (θιάδεκα θαη 

ζπιινγή θύξηα) κεηώλεηαη ην θόζηνο θαιιηέξγεηαο 

ζεκαληηθά 



Πιενλεθηήκαηα ησλ ππθλψλ θπηεχζεσλ 

έλαληη ησλ πνιχ ππθλψλ (ππέξππθλσλ) 

 

• Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνιιέο απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ηεο θάζε ρψξαο 

• Γελ ρξεηάδεηαη κόληκε ππνζηύισζε 

• Μηθξφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη 

θαιιηέξγεηαο ηα πξώηα ρξόληα κεηά ηε θύηεπζε 

(350-400 Δ/ζηξέκκα, έλαληη 900-1000) 

• Τα πξνβιήκαηα ζθίαζεο (αζζέλεηεο θ.ά.) θαη 

αληαγσληζκνύ είλαη πεξηνξηζκέλα θαη αλ 

εκθαληζηνύλ ζα είλαη πνιύ αξγόηεξα 

• Παξαγσγηθή δσή 30-40 ρξφληα έλαληη 10-15 ηεο 

ππέξππθλεο 



Πνηθηιίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ  

πνιχ ππθλή θχηεπζε 

• Η Διιεληθή Κνξσλέτθε IRTA-i 38 

• Η Ιζπαληθή Αξκπεθίλα (Arbequina, 

θιψλνο i 18) 

• Η Ιζπαληθή Αξκπνζάλα (Arbosana, 

θιψλνο i 43) 

• Η πνηθηιία Askal ζην Ιζξαήι 

• Tosca ζηελ Ιηαιία 

• Γνθηκάδνληαη θαη άιιεο πνηθηιίεο 



Arbequina 

Arbosana 

Koroneiki 



Νέεο πξνζπάζεηεο κε ελδηάκεζε 

ππθλφηεηα θχηεπζεο 

(60-120 δέλδξα/ζηξέκκα) 



Πεηξακαηηθφο ειηθίαο 4 εηψλ 

ζην δελδξνθνκείν ηνπ ΓΠΑ 

(2,5×4)κ. Πνηθηιίεο: Κνξσλέηθε, 

Κνλζεξβνιηά (100 

δέλδξα/ζηξέκκα) 





Απφδνζε δχν πνηθηιηψλ ειηάο ζε ππθλή 

θχηεπζε α.θηιά/δέλδξν θαη β.θηιά ζηξέκκα  

Πνηθηιία 2νο ρξόλνο 3νο ρξόλνο 4νο ρξόλνο 

Κνλζεξβνιηά 0 130  350 

Κνξσλέηθε 280 550 1600 

Πνηθηιία 2νο ρξόλνο 3νο ρξόλνο 4νο ρξόλνο 

Κνλζεξβνιηά 0 1,3  3,5 

Κνξσλέηθε 2,8 5,5 16,0 



 

 

Δλαιιαθηηθέο κνξθέο θαιιηέξγεηαο 

  γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ζην πεξηβάιινλ 

 

Πξντφληα κε  

πεξηβαιινληηθέο ζεκάλζεηο  



Αεηθνξηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο 

• Αεηθνξηθή γεσξγία: Δίλαη ην ζύζηεκα 

θαιιηέξγεηαο πνπ παξακέλεη παξαγσγηθό γηα 

πάληα, είλαη θηιηθό ζηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ (δηαηεξεί ηε γνληκόηεηα ηνπ 

εδάθνπο) 

• Αεηθνξηθά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο 

Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε-παξαγσγή 

Βηνινγηθή θαιιηέξγεηα 



Γεληθά κέηξα γηα ηελ αεηθνξία θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

• Μείσζε ε κε εθαξκνγή θαηεξγαζίαο 
ηνπ εδάθνπο 

• Φπηνθάιπςε 
Πξνζηαηεύεη από ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο 

Απμάλεη ηελ απνξξόθεζε ηνπ λεξνύ από ην έδαθνο 

• Καιιηέξγεηα επηθιηλώλ εδαθώλ ζε 
ισξίδεο 
Η θαιιηέξγεηα ζε ισξίδεο λα γίλεηαη θζηλόπσξν 

Τελ άλνημε ε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ 

• Καηαζθεπή αλαβαζκίδσλ ή ζπληήξεζε 
ησλ παιηώλ 

 

• Όια ηα παξαπάλσ κέηξα πξνζηαηεύνπλ 



Δθαξκνγή ρισξήο ιίπαλζεο 

κε βίθν 







Άιια θαιιηεξγεηηθά κέηξα 

• Δθαξκνγή νξγαληθήο ιίπαλζεο (θνπξηά, 

θόκπνζη, ρισξή ιίπαλζε, θ.ά.) θαη κείσζε ησλ 

αλόξγαλσλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ 

• Δθαξκνγή  ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο θαη ηεο 

αλάιπζεο ηνπ εδάθνπο γηα ηνλ θαιύηεξν 

πξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθώλ ησλ δέλδξσλ ζε 

ιηπάζκαηα 

• Πφηηζκα  

Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαγόλσλ 

Δθαξκνγή ηεο ειιεηκκαηηθήο άξδεπζεο 

Φξήζε κε αιαηνύρσλ λεξώλ 



Δθαξκνγέο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα γηα ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 

• Τεκαρηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο 

θαη θπζηθή ελαπφζεζή ηνπο ζην έδαθνο ή 

παξαγσγή βηνκάδαο (π.ρ. πέιεηο) 

• Μείσζε ε κε εθαξκνγή θαηεξγαζίαο ηνπ 

εδάθνπο 

• Κνκπνζηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ 

θιαδέκαηνο κε θαηζίγαξν, θύιια ειηάο θαη 

άιια πιηθά θαη εθαξκνγή ζην έδαθνο 

• Υξήζε ησλ απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ κεηά 

από εηδηθή επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ζην 

έδαθνο ή απεπζείαο εθαξκνγή ζην έδαθνο. 



Φπηνπξνζηαζία 

 

• Δθαξκνγή ησλ κεζφδσλ:  

Σεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

(ζπλδπαζκόο θαιιηεξγεηηθώλ κεζόδσλ κε 

δαθνπαγίδεο, παξαθνινύζεζε πιεζπζκώλ, 

εμεηδηθεπκέλα εληνκνθηόλα θ.ι.π.) 

 Βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο (ρξήζε 

σθέιηκσλ εληόκσλ ή άιισλ βηνινγηθώλ 

ζθεπαζκάησλ) 

 



χγθξηζε ζπκβαηηθνχ θαη αεηθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαιιηέξγεηαο ζηελ ειηά 



πκπεξάζκαηα θαη 

Πξνηάζεηο  

γηα ηα επφκελα ρξφληα 



• H ππθλή θύηεπζε (20-50 δέλδξα/ζηξέκκα) πξνζαξκόδεηαη 

θαιύηεξα ζηα Διιεληθά δεδνκέλα 

• Τν ζύζηεκα ηεο πνιχ ππθλήο θχηεπζεο (140-

250/ζηξέκκα) είλαη ζε δνθηκαζηηθό κάιινλ ζηάδην 

• Σηελ Διιάδα ζα κπνξνύζε λα δνθηκαζηεί πηινηηθά θαη ζε 

Διιεληθέο πνηθηιίεο 

• Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ ζα επηηεπρζεί κε ηελ 

εμεχξεζε λάλσλ ππνθεηκέλσλ θαη πνηθηιηψλ θαζώο θαη ηε 

βειηίσζε ησλ ηερληθώλ θαι/γεηαο 

• Μηα ππεξεληαηηθή κνξθή θαιιηέξγεηαο κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ, ηελ 

αεηθνξία θαη ην πεξηβάιινλ.  

Δγθαηάζηαζε λέσλ θπηεηψλ 



• Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κε ηε ρξήζε νξζώλ 

θαιιηεξγεηηθώλ πξαθηηθώλ όπσο: 

 

Φξήζε ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο ζηε ιίπαλζε 

Αχμεζε ησλ νξγαληθψλ ιηπαζκάησλ θαη 

κείσζε ησλ αλόξγαλσλ 

Καηάιιεια θιαδέκαηα 

Δθαξκνγή νξζνινγηθήο άξδεπζεο 

Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο  

θπηείεο 



• Αμηνπνίεζε ησλ αεηθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κε 

πεξηβαιινληηθέο ζεκάλζεηο ζηα πξντόληα 

• Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο 

παξαγσγήο 

• Βειηίσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη εκπνξίαο ησλ 

πξντόλησλ κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ηππνπνίεζεο 

• Δπηδίσμε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ιαδηνχ θαη 

ειηάο πνπ πξέπεη λα είλαη ν θνηλόο ζηόρνο όισλ 

ησλ παξαγσγηθώλ ρσξώλ 

Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο 

θπηείεο 



Εσταριστώ πολύ 

 

Για την προσοτή σας 



 Τπ/λε(4x1,5m) € Ππθ(6x6 m) €  

Πξνεηνηκαζία εδάθνπο 500 500 

χζηεκα ππνζηχισζεο  1,900 900 

Φπηά+θχηεπζε 6,400 1,200 

χζηεκα άξδεπζεο  1,600 300 

πλνιηθφ θφζηνο 10,400 2,900 
 

πγθξηηηθφ Κφζηνο εγθαηάζηαζεο κεηαμχ 

ππθλψλ θαη ππέξππθλσλ θπηεχζεσλ ζηελ 

Ιηαιία γηα 10 ζηξέκκαηα 

Tombesi – Perugia, Italy 

3.6 X 



• Δπηδίσμε ηεο αεηθνξίαο κε αιιαγέο ζην ηξφπν 

θαιιηέξγεηαο φπσο: 

Κνπή ησλ δηδαλίσλ, κε εθαξκνγή θαηεξγαζίαο 

ηνπ εδάθνπο 

Τεκαρηζκόο ησλ ππνιεηκκάησλ θιαδέκαηνο θαη 

θπζηθή ελαπόζεζή ηνπο ζην έδαθνο 

Κνκπνζηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ 

θιαδέκαηνο κε θαηζίγαξν, θύιια ειηάο θαη άιια 

πιηθά θαη εθαξκνγή ζην έδαθνο 

Φισξή ιίπαλζε ή θάιπςε ηνπ εδάθνπο κε 

ριννηάπεηα 

 

Γηα ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο θπηείεο 



Πηζαλή ρξήζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ 

• Άξδεπζε θαη ιίπαλζε θαιιηεξγεηώλ κε άκεζε 

εθαξκνγή ζην έδαθνο 

• Παξαγσγή βηνιηπαζκάησλ κεηά από 

θνκπνζηνπνίεζε κε άιια γεσξγηθά 

ππνιείκκαηα 

• Γηα ηελ απόθηεζε ζπζηαηηθώλ όπσο 

αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ, ιαδηνύ 

• Αμηνπνίεζε γηα ιίπαλζε θαη άιιεο ρξήζεηο 

κεηά από εηδηθέο επεμεξγαζίεο γηα απαιιαγή 

από ηηο ηνμηθέο νπζίεο (θαηλνιηθέο νπζίεο) 

• Άιιεο ρξήζεηο 



Πξνβιήκαηα απφ ηα πγξά απφβιεηα 

ειαηνπξγείσλ (ΤΑΔ) 

• Τν πξόβιεκα αθνξά θύξηα ηα ηξηθαζηθά ειαηνπξγεία 

πνπ θπξηαξρνύλ ζηε ρώξα καο 

• Τα δηθαζηθά πνπ μεθίλεζαλ ην 1992 παξάγνπλ ζηεξεά 

πξνο εκίξεπζηα απφβιεηα κε ιηγόηεξα πξνβιήκαηα 

• Ρχπαλζε πεξηβάιινληνο: 

Η έθπιπζε ζηνπο εδαθηθνχο θαη θχξηα ηνπο 

πδξνθφξνπο νξίδνληεο θαη ε δπζνζκία 

• Γηα ηελ επεμεξγαζία 100 kg ειαηνθάξπνπ από 

ηξηθαζηθά ειαηνπξγεία παξάγνληαη: 

35 kg ζηεξεψλ απνβιήησλ 

50 – 140 kg πγξψλ απνβιήησλ 

Δλώ θαηά ηελ επεμεξγαζία απνξξίπηνληαη θχιια 5 kg 



Παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ειαηνθάξπνπ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ. θαη ηε Μεζφγεην (m3/ρξφλν) 

Ιζπαλία 2,8 × 106 

Ιηαιία 2,4 × 106 

Διιάδα 1,4 × 106 

Πνξηνγαιία 0,2 × 106 

Μεζνγεηαθέο 

Φώξεο 

10-12 × 106 

Η Ιζπαλία παξάγεη ην 20% ησλ ΤΑΔ πνπ αληηζηνηρεί 

κε ξχπαλζε κηαο πφιεο κε θαηνίθνπο 10 – 16 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ 



Οη θπξηφηεξεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην 

έδαθνο θαη ην πεξηβάιινλ γεληθά 

• Τνμηθή δξάζε από ηηο πνιπθαηλφιεο, ραιθό θαη 

άιιεο θπηνηνμηθέο νπζίεο 

• Αύμεζε ηεο νμύηεηαο ηνπ εδάθνπο (ρακειό pH) 

→ δηάβξσζε εδάθνπο θαη δηείζδπζε ζε 

ππφγεηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο 

• Αύμεζε ηεο αιαηόηεηαο ηνπ εδάθνπο (πςειή EC) 

• Η δεκηνπξγία αλνμεηθώλ ζπλζεθώλ ζην έδαθνο 

θαη ηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο ιόγσ πςεινύ COD 

(Chemical oxygen demand) 

•  Φαηλόκελα επηξνθηζκνύ 

• Αηζζεηηθή ππνβάζκηζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(ιόγσ ρξσζηηθώλ) θαη πξόθιεζε δπζνζκίαο 



Πηζαλέο ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηε 

δηάζεζε ησλ ΤΔΑ ζην έδαθνο 

• Δκπινπηηζκόο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία 

• Αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο 

• Δκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο κε 

αδσηνβαθηήξηα (όπσο ηα 

θπηηαξνιπηηθά θαη αδσην-δεζκεπηηθά 

• Αύμεζε ηεο κηθινρισξίδαο γεληθά 

• Δμνηθνλόκεζε λεξνύ 



Σξφπνη επεμεξγαζίαο ΤΑΔ πξηλ ηε ρξήζε ηνπ 

• Δμάηκηζε θάησ από ειεγρόκελεο ζπλζήθεο 
είλαη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα είλαη 
νηθνλνκηθή αιιά δεκηνπξγεί δπζνζκία 

• Άιιεο κέζνδνη 

 Τπεδάθηα δηάζεζε θαη θπηνεμπγίαλζε κε 
ή ρσξίο πξνζηαζία ηνπ πδξνθνξέα 

 Δμάηκηζε ζε δεμακελέο κε απόζκεζε 

 Γηήζεζε κέζα από εηδηθά θίιηξα (ηύξθε, 
πξηνλίδηα, άκκν) 

 Αλαεξφβηα ρψλεπζε, ειεθηξνιπηηθή 
επεμεξγαζία γηα απόζκεζε θ.ά. 



Απεπζείαο εθαξκνγή ζην έδαθνο 

• Οη Andrich et al. (1992) ΥΑΔ ζε ειαηώλεο, ζε 

πνζόηεηεο 80, 160 θαη 360 m3/εθηάξην ρσξίο 

επηδξάζεηο ζηελ παξαγσγή. 

• Οη Φαξηδνπιάθεο θ.ά. (2006) βξήθαλ όηη εθαξκνγή 

κέρξη 400 m3/εθηάξην ΤΑΔ ζε ειαηώλεο ηεο Κξήηεο 

θαη έδαθνο βαζύ κέζεο ζύζηαζεο δελ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζην έδαθνο νύηε ζηα δέλδξα ηεο ειηάο 

θαη ζηελ παξαγσγή ηνπο. 

• Η εθαξκνγή κεγαιύηεξσλ πνζνηήησλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη έληνλε θαηαπφλεζε ζηα δέλδξα. 

• Η θαηαπόλεζε νθείιεηαη πεξηζζόηεξν ζηηο 

αλαεξφβηεο ζπλζήθεο ζην έδαθνο θαη ιηγόηεξν ζηελ 

ηνμηθφηεηα ησλ θαηλνιηθψλ θαη άιισλ νπζηώλ. 



Απεπζείαο εθαξκνγή ζην έδαθνο 

• Η επίδξαζε ζηα δέλδξα εθηόο άιισλ παξαγόλησλ 

(ζχζηαζε ΤΑΔ, έδαθνο, θιίκα θ.ά) εμαξηάηαη θαη 

από ηελ πνηθηιία. 

• Σηελ Ιηαιία ππάξρεη λνκνζεζία πνπ θαζνξίδεη ηε 

ρξήζε ησλ απνβιήησλ ειαηνπξγείσλ ζην έδαθνο. 

Δπηηξέπεηαη κέρξη 50m3/εθηάξην απφ θιαζζηθά 

ειαηνπξγεία θαη 80m3/εθηάξην απφ 

θπγνθεληξηθά. 

• Κόζηνο εθαξκνγήο ζην έδαθνο 

• Γηα έλα ειαηνπξγείν παξαγσγήο 1500 m3/ρξόλν 

ΥΑΔ αλέξρεηαη ζε 0,0068 Δπξψ/kg 

επεμεξγαζκέλνπ θαξπνύ. 

• Η λνκνζεζία ζηελ Διιάδα δελ επηηξέπεη ηελ 

εθαξκνγή ζην έδαθνο. 

 





Νεφηεξεο πξνζπάζεηεο 

• Τειεπηαία ζηελ Κξήηε ζε ζπλεξγαζία Παλεπηζηεκίνπ, 

Πνιπηερλείνπ θαη ΤΔΙ αλαπηύρζεθε κηα λέα κέζνδνο κε 

ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θαηζίγαξνπ: 

• H επεμεξγαζία κε εηδηθό θίιηξν αξρηθά γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ θαηλνιψλ θαη ηελ παξαγσγή 

ζθεπάζκαηνο γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (2000 Δπξώ/kg).  

• Σηε ζπλέρεηα ηα πγξά κεηαθέξνληαη ζε ζηεγαλέο 

δεμακελέο ζην έδαθνο πνπ πθίζηαληαη πεξαηηέξσ 

θαζαξηζκό  

• Σν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πφηηζκα ηηηψλ πνπ 

θπηεύνληαη θαη ηέινο  

• Σα ζηεξεά απφβιεηα θνκπνζηνπνηνύληαη κε θύιια 

ειηάο γηα βηνινγηθό ιίπαζκα 



Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

• Πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο ζύγρξνλεο (εληαηηθήο) ειαηνθαιιηέξγεηαο 

ζηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

• Γηα ηελ παξαγσγή 1 kg ζπκβαηηθνύ ειαηνιάδνπ: 

Διεπζεξώλνληαη ζην πεξηβάιινλ 10 kg CO2 

Διεπζεξώλνληαη ζεκαληηθά πνζά N2O θαη NH3 

Παξάγνληαη 5 kg πγξψλ απνβιήησλ  

Σεκαληηθά πνζά NO3
- θαη θσζθφξνπ → ξχπαλζε ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ θαη θαηλφκελα επηξνθηζκνχ → ππνβάζκηζε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

• Σε απηά πξέπεη λα πξνζηεζνύλ: 

H ζεκαληηθή ξύπαλζε ζε θπηνθάξκαθα θαη δηδαληνθηφλα 

πνπ πξέπεη λα κεηξεζεί θαζώο θαη ε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηελ παξαζθεπή ηνπο 

Οη απώιεηεο εδάθνπο από ηε δηάβξσζε θαη ε κείσζε ηεο 

νξγαληθήο νπζίαο θαη γνληκόηεηαο ησλ εδαθώλ. 



Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

• Η παξαπέξα εληαηηθνπνίεζε ηεο 

ειαηνθαιιηέξγεηαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ππθλώλ 

θαη ππέξππθλσλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα 

ππεξδηπιαζηάζεη ηηο απνδόζεηο αιιά ηαπηόρξνλα 

θαη ηελ πνζνηηθή ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

• Η εθαξκνγή δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ θαιιηέξγεηαο 

ζηελ ειηά, όπσο ησλ αεηθνξηθώλ δειαδή ηεο ηεο 

νινθιεξσκέλεο θαη βηνινγηθήο, κπνξεί όρη κόλν 

λα κεηώζεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην 

πεξηβάιινλ αιιά θαη λα βνεζήζεη ζηε κείσζε 

πξνβιεκάησλ φπσο απηφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 



Πεγή: International Olive Council (IOC) 



Δμέιημε ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο ιαδηνχ (1,000 Μ.Τ.) 

    Παγθφζκηα Παξαγσγή 

• 1990/91 – 1,450 

• 1995/96 – 1,740 

• 1996/97 – 2,600 

• 2003/04 – 3,170 

• 2004/05 – 3,000 

• 2005/06 – 2,580 

         + 90%  

Παγθφζκηα Καηαλάισζε                                         

• 1990/91 – 1,670     

• 1995/96 – 1,890   

• 1996/97 – 2,240   

• 2003/04 – 2,890   

• 2004/05 – 2,890   

• 2005/06 – 2,770   

             + 65%                       

Mercacei # 50 Feb-April 2007 



Η Διαηνθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα 

•  Καιιηεξγνύκελε έθηαζε 1.160.000 εθηάξηα 

•  Πνπ αληηζηνηρνύλ ζε    170.000.000 δέλδξα 

Γηα παξαγσγή ιαδηνύ 950.000 εθηάξηα 

Γηα επηηξαπέδηεο ειηέο 210.000 εθηάξηα  

• Η παξαγσγή ιαδηνύ θπκαίλεηαη από 300-400 

 ρηι.ηφλ/ρξφλν (Σηνηρεία IOC)  

•  Η θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο αληηπξνζσπεύεη: 

 Σν 21-23% ηνπ ζπλόινπ ησλ θαι/κελσλ εθηάζεσλ 

  Σν 75% ησλ εθηάζεσλ ησλ θαλνληθώλ δελδξώλσλ  

•  Τν ειαηόιαδν είλαη ην θπξηφηεξν εμαγψγηκν πξντφλ     



Πίνακαρ 6. Εξέλιξη τηρ βιολογικήρ καλλιέπγειαρ  

τηρ ελιάρ τα τελεςταία σπόνια 

Έηνο 

χλνιν 

εθηάζεσλ 

(εθηάξηα) 

Έθηαζε 

ειηάο 

(εθηάξηα) 

Διηά % ηνπ 

ζπλφινπ 

1993        590     514 87.1 

1995     2,354  1,409 59.8 

1997    5,928  3,433 58.0 

2000  15,200  7,234 47.6 

2002  29,500 14,600 49.0 

2004  72,130   25,809.4 38.0 

2006 170,190 60,000 35.0 

2008 101,300 64,100 63.0 

ε πνζνζηφ % ηεο ζπλνιηθήο θαιιηέξγεηαο ηεο 

ειηάο απφ 1,45% ην 2002 είλαη πεξίπνπ 6% ην 2009 



Μέγεζνο Διιεληθψλ Διαηψλσλ 

Μέγεζνο ειαηψλσλ 

(ζηξέκκαηα) 

Πνζνζηφ% 

1 - 9 

10 - 29 

 22,7 

 38,5 

  30 - 49 18,8 

  50 - 99 15,1 

100 - 199   4,2 

>200   0,8 


