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ΕΛΙΑΕΛΙΑ
�� ΚαταγωγήΚαταγωγή: : ΜεσόγειοςΜεσόγειος

�� ΟικονοµικήΟικονοµική σηµασίασηµασία ελιάςελιάς τεράστιατεράστια

�� ΒοτανικήΒοτανική ταξινόµησηταξινόµηση: : 

�� ΟικΟικ.: .: OleaceaeOleaceae

�� OleaOlea europaeaeuropaea

�� ΒοτανικοίΒοτανικοί ΧαρακτήρεςΧαρακτήρες

�� ΚορµόςΚορµός
�� ΚυλινδρικόςΚυλινδρικός καικαι λείοςλείος σταστα νεαράνεαρά δένδραδένδρα, , µεµε

εξογκώµαταεξογκώµατα σταστα γηραιότεραγηραιότερα

�� ΣτηΣτη ΛιανολιάΛιανολιά ΚερκύραςΚερκύρας σαπίσµατασαπίσµατα πάνωπάνω στονστον κορµόκορµό

�� ΤαΤα εξογκώµαταεξογκώµατα στονστον κορµόκορµό, , λαιµόλαιµό καικαι ρίζαρίζα
ονοµάζονταιονοµάζονται σφαιροβλάστεςσφαιροβλάστες ήή γόγγροιγόγγροι ((υπερπλασίεςυπερπλασίες
πλούσιεςπλούσιες σεσε θρεπτικάθρεπτικά στοιχείαστοιχεία καικαι φυτορυθµιστικέςφυτορυθµιστικές
ουσίεςουσίες))

�� ΡίζαΡίζα

�� ΚατάΚατά τατα πρώταπρώτα χρόνιαχρόνια αναπτύσσεταιαναπτύσσεται
κατακόρυφακατακόρυφα καικαι αργότερααργότερα γίνεταιγίνεται θυσσανώδεςθυσσανώδες

�� ΕξαρτάταιΕξαρτάται βέβαιαβέβαια απόαπό τοντον τύποτύπο τουτου εδάφουςεδάφους ηη
ανάπτυξηανάπτυξη τουτου ριζικούριζικού συστήµατοςσυστήµατος

�� ΒλαστόςΒλαστός

�� ΒλαστοίΒλαστοί µεµε µακριάµακριά µεσογονάτιαµεσογονάτια είναιείναι πιοπιο παραγωγικοίπαραγωγικοί

�� ΦύλλαΦύλλα

�� ΑειθαλέςΑειθαλές

�� ΦύλλαΦύλλα αντίθετααντίθετα, , απλάαπλά, , βραχύµισχαβραχύµισχα, , λογχοειδήλογχοειδή, , παχιάπαχιά, , 

δερµατώδηδερµατώδη καικαι διατηρούνταιδιατηρούνται στοστο δένδροδένδρο γιαγια περίπουπερίπου 22--

3 3 χρόνιαχρόνια

�� ΣτηνΣτην κάτωκάτω επιφάνειαεπιφάνεια φέρουνφέρουν τρίχεςτρίχες σεσε σχήµασχήµα

οµπρέλαςοµπρέλας ώστεώστε νανα προστατεύονταιπροστατεύονται απόαπό τηντην ξηρασίαξηρασία
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�� ΟφθαλµοίΟφθαλµοί

�� ΞυλοφόροιΞυλοφόροι καικαι µικτοίµικτοί ανθοφόροιανθοφόροι

�� ΟιΟι µικτοίµικτοί ότανόταν εκπτυχθούνεκπτυχθούν δίνουνδίνουν βλάστησηβλάστηση

καικαι βοτρυώδηβοτρυώδη ταξικαρπίαταξικαρπία

�� ΟφθαλµοίΟφθαλµοί πουπου βρίσκονταιβρίσκονται οο έναςένας πάνωπάνω απόαπό τοντον

άλλονάλλον ((οο κορυφαίοςκορυφαίος µικρότεροςµικρότερος πουπου µπορείµπορεί νανα

παραµείνειπαραµείνει λανθάνωνλανθάνων))

�� ΗΗ διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τωντων οφθαλµώνοφθαλµών γίνεταιγίνεται τοτο

χειµώναχειµώνα

�� ΓιαΓια τητη διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τωντων οφθαλµώνοφθαλµών

απαραίτητοαπαραίτητο τοτο χειµερινόχειµερινό ψύχοςψύχος ((εαρινοποίησηεαρινοποίηση))

�� ΕτήσιοςΕτήσιος βλαστικόςβλαστικός κύκλοςκύκλος ελιάςελιάς

�� ΣεΣε σχέσησχέση µεµε τιςτις περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές συνθήκεςσυνθήκες

�� ΦθινοπωρινήΦθινοπωρινή βλάστησηβλάστηση

�� ΛήθαργοςΛήθαργος

�� ΕαρινοποίησηΕαρινοποίηση

�� ∆ιαφοροποίηση∆ιαφοροποίηση οφθαλµώνοφθαλµών

�� ΑνθοφορίαΑνθοφορία

�� ΑνοιξιάτικηΑνοιξιάτικη βλάστησηβλάστηση

�� ΑρχικήΑρχική ανάπτυξηανάπτυξη καρπώνκαρπών

�� ΣκλήρυνσηΣκλήρυνση πυρήναπυρήνα

�� ΚαλοκαιρινήΚαλοκαιρινή διάπαυσηδιάπαυση
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��ΒλαστικήΒλαστική ανάπτυξηανάπτυξη

��σεσε σχέσησχέση µεµε τοτο πότισµαπότισµα

��ΣεΣε σχέσησχέση µεµε τηντην ανόργανηανόργανη διατροφήδιατροφή

��ΣεΣε σχέσησχέση µεµε τηντην ανθοφορίαανθοφορία καικαι παραγωγήπαραγωγή

�� ΆνθηΆνθη

�� ΟιΟι ανθοταξίεςανθοταξίες σχηµατίζονταισχηµατίζονται στηστη µασχάληµασχάλη

φύλλωνφύλλων τηςτης προηγούµενηςπροηγούµενης βλαστικήςβλαστικής περιόδουπεριόδου

�� ΤαΤα διάφοραδιάφορα ανθικάανθικά µέρηµέρη σχηµατίζονταισχηµατίζονται περίπερί

τουςτους 2 2 µήνεςµήνες πρινπριν τηντην άνθησηάνθηση

�� ΑνάγκεςΑνάγκες σεσε ψύχοςψύχος

�� ΤαΤα φύλλαφύλλα δέχονταιδέχονται τοτο ανθικόανθικό ερέθισµαερέθισµα απόαπό τητη

θερµοκρασίαθερµοκρασία

�� ΑπαιτούνΑπαιτούν ώρεςώρες θερµοκρασίαςθερµοκρασίας απόαπό 1010--13 13 οοCC

�� ΥπάρχουνΥπάρχουν καικαι ενδείξειςενδείξεις ότιότι τοτο ψύχοςψύχος χρειάζεταιχρειάζεται

γιαγια τοτο σπάσιµοσπάσιµο τουτου ληθάργουληθάργου
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�� ΠότισµαΠότισµα καικαι θρέψηθρέψη

�� ΥδατικήΥδατική καταπόνησηκαταπόνηση κατάκατά τηντην περίοδοπερίοδο τηςτης
άνοιξηςάνοιξης µειώνειµειώνει κατάκατά πολύπολύ τηντην ανθοφορίαανθοφορία
((τέλειατέλεια άνθηάνθη) ) καικαι κατάκατά συνέπειασυνέπεια καικαι τηντην
παραγωγήπαραγωγή

�� ΘρέψηΘρέψη ((άζωτοάζωτο, , βόριοβόριο))

�� ΕκφυλισµόςΕκφυλισµός ωοθηκώνωοθηκών

�� ΣτηµονοφόραΣτηµονοφόρα άνθηάνθη ((ποσοστόποσοστό 1010--90%)90%)

�� ΈλλειψηΈλλειψη νερούνερού κατάκατά τατα τελευταίατελευταία στάδιαστάδια
ανάπτυξηςανάπτυξης ανθέωνανθέων προκαλείπροκαλεί πύρωσηπύρωση υπέρουυπέρου

�� ΘρέψηΘρέψη

�� ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές συνθήκεςσυνθήκες

�� ΜορφολογίαΜορφολογία ανθέωνανθέων

�� ΠερίγυναΠερίγυνα, , µικράµικρά, , λευκοκίτριναλευκοκίτρινα καικαι βραχύµισχαβραχύµισχα

�� ΤέλειαΤέλεια άνθηάνθη

�� ΑτελήΑτελή ήή στηµονοφόραστηµονοφόρα

�� ΕυαίσθηταΕυαίσθητα σεσε παγετούςπαγετούς καικαι σεσε ξηρούςξηρούς θερµούςθερµούς

ανέµουςανέµους

�� ΈκπλυσηΈκπλυση γύρηςγύρης απόαπό βροχήβροχή

�� ΕυαίσθηταΕυαίσθητα σεσε εντοµολογικέςεντοµολογικές προσβολέςπροσβολές

�� ΆνθησηΆνθηση απόαπό τέλητέλη ΑπριλίουΑπριλίου έωςέως καικαι ΜάϊοΜάϊο
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�� ΚαρπόςΚαρπός

�� ∆ρύπη∆ρύπη

�� ΣχήµαΣχήµα σφαιρικόσφαιρικό -- ελλειψοειδέςελλειψοειδές

�� ΕξωκάρπιοΕξωκάρπιο καικαι µεσοκάρπιοµεσοκάρπιο, , ξυλοποιηµένοξυλοποιηµένο

ενδοκάρπιοενδοκάρπιο καικαι σπέρµασπέρµα

�� ΟΟ πυρήναςπυρήνας εξωτερικάεξωτερικά φέρειφέρει αυλάκιααυλάκια

((κριτήριοκριτήριο διάκρισηςδιάκρισης ποικιλιώνποικιλιών))

�� ΤοΤο σπέρµασπέρµα αποτελείταιαποτελείται απόαπό επιδερµίδαεπιδερµίδα, , 

ενδοσπέρµιοενδοσπέρµιο, , κοτυληδόνεςκοτυληδόνες καικαι έµβρυοέµβρυο

�� ΧρώµαΧρώµα αρχικάαρχικά πράσινοπράσινο καικαι κατάκατά τηντην

ωρίµανσηωρίµανση µελανόµελανό, , σκούροσκούρο, , πληνπλην τηςτης

λευκόκαρπηςλευκόκαρπης ποικιλίαςποικιλίας
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�� ΤρόποςΤρόπος καρποφορίαςκαρποφορίας

�� ΑπόΑπό µικτούςµικτούς οφθαλµούςοφθαλµούς σεσε ξύλοξύλο τουτου

παρελθόντοςπαρελθόντος έτουςέτους

�� ΠερίοδοςΠερίοδος καρποφορίαςκαρποφορίας

�� ΑπόΑπό 22οο χρόνοχρόνο µέχριµέχρι καικαι 5050οο καικαι πλέονπλέον χρόνοχρόνο

�� ΕπικονίασηΕπικονίαση καικαι γονιµοποίησηγονιµοποίηση

�� ΟιΟι ανάγκεςανάγκες επικονιάσεωςεπικονιάσεως διαφέρουνδιαφέρουν απόαπό ποικιλίαποικιλία σεσε

ποικιλίαποικιλία

�� ΥπάρχουνΥπάρχουν αυτόστειρεςαυτόστειρες ποικιλίεςποικιλίες όπωςόπως καικαι πλήρωςπλήρως

αυτογόνιµεςαυτογόνιµες

�� ΟιΟι ΜεγαρείτικηΜεγαρείτικη, , ΚονσερβολιάΚονσερβολιά, , ΚαλαµώνΚαλαµών, , ΚαρυδολιάΚαρυδολιά

θεωρούνταιθεωρούνται µερικώςµερικώς αυτόστειρεςαυτόστειρες

�� ΗΗ ΚορωνέϊκηΚορωνέϊκη θεωρείταιθεωρείται αυτογόνιµηαυτογόνιµη

�� ΣχινοκαρπίαΣχινοκαρπία ((αποτέλεσµααποτέλεσµα παρθενοκαρπίαςπαρθενοκαρπίας ήή κάποιαςκάποιας

ανωµαλίαςανωµαλίας κατάκατά τοτο σχηµατισµόσχηµατισµό τουτου σπέρµατοςσπέρµατος))
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�� ΑύξησηΑύξηση ελαιοκάρπουελαιοκάρπου

�� ∆ιπλή∆ιπλή σιγµοειδήςσιγµοειδής

�� ΣταΣτα αρχικάαρχικά στάδιαστάδια αυξάνεταιαυξάνεται κυρίωςκυρίως τοτο
σπέρµασπέρµα ενώενώ αργότερααργότερα αυξάνεταιαυξάνεται τοτο περικάρπιοπερικάρπιο

�� ΣυσσώρευσηΣυσσώρευση λαδιούλαδιού

�� ΣηµαντικήΣηµαντική συσχέτισησυσχέτιση µεταξύµεταξύ αζώτουαζώτου καικαι
λαδιούλαδιού

�� ΕναπόθεσηΕναπόθεση λαδιούλαδιού σεσε τέσσεριςτέσσερις φάσειςφάσεις

�� 11ηη φάσηφάση: : µέχριµέχρι τέλητέλη ΑυγούστουΑυγούστου (~13.5%)(~13.5%)

�� 22ηη φάσηφάση: : τέλητέλη ΟκτωβρίουΟκτωβρίου (~23.5%)(~23.5%)

�� 33ηη φάσηφάση: : τέλητέλη ΝοεµβρίουΝοεµβρίου--αρχέςαρχές ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου
(~28%)(~28%)

�� 44ηη φάσηφάση: : αρχέςαρχές ΙανουαρίουΙανουαρίου (~31%)(~31%)

�� ΗΗ περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε ελαιόλαδοελαιόλαδο, , τοτο µέγεθοςµέγεθος

τωντων καρπώνκαρπών καικαι ηη παραγωγήπαραγωγή καθορίζονταικαθορίζονται

�� γενετικάγενετικά

�� καικαι απόαπό περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές καικαι καλλιεργητικέςκαλλιεργητικές

συνθήκεςσυνθήκες

�� ΣύστασηΣύσταση ελαιοκάρπουελαιοκάρπου

�� ΝερόΝερό

�� ΛάδιΛάδι (17(17--30%)30%)

�� ΑπλάΑπλά σάκχαρασάκχαρα ((γλυκόζηγλυκόζη καικαι φρουκτόζηφρουκτόζη κυρίωςκυρίως))

�� ΠολυσακχαρίτεςΠολυσακχαρίτες

�� ΠηκτίνεςΠηκτίνες

�� ΠρωτεΐνεςΠρωτεΐνες

�� ΟργανικάΟργανικά οξέαοξέα

�� ΤαννίνεςΤαννίνες

�� ΕλευρωπαϊνηΕλευρωπαϊνη

�� ΧρωστικέςΧρωστικές

�� ΑνόργαναΑνόργανα συστατικάσυστατικά

�� ΠοικιλίεςΠοικιλίες ελιάςελιάς

�� ΜεΜε βάσηβάση τοτο βάροςβάρος τουςτους::

�� ΜικρόκαρπεςΜικρόκαρπες (1.2 (1.2 –– 2.6 2.6 γραµγραµ.) (.) (ελαιοποιήσιµεςελαιοποιήσιµες))

�� ΜεσόκαρπεςΜεσόκαρπες (2.7(2.7-- 4.2 4.2 γραµγραµ.) (.) (διπλήςδιπλής χρήσηςχρήσης))

�� ΑδρόκαρπεςΑδρόκαρπες (4.3 (4.3 –– 10.5 10.5 γραµγραµ. . ήή καικαι >) >) 

((επιτραπέζιαεπιτραπέζια χρήσηχρήση))
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�� ΜικρόκαρπεςΜικρόκαρπες

�� ΑγριελιάΑγριελιά

�� ΚορωνέϊκηΚορωνέϊκη

�� ΚουτσουρελιάΚουτσουρελιά ((ΠατρινήΠατρινή))

�� ΛιανολιάΛιανολιά ΚερκύραςΚερκύρας

�� ΜαστοειδήςΜαστοειδής ((ΤσουνάτηΤσουνάτη))
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�� ΜεσόκαρπεςΜεσόκαρπες

�� ΑδραµµυτινήΑδραµµυτινή

�� ΑγουροµανακολιάΑγουροµανακολιά

�� ΒαλανολιάΒαλανολιά

�� ΘρυµπολιάΘρυµπολιά

�� ΜεγαρείτικηΜεγαρείτικη

�� ΑδρόκαρπεςΑδρόκαρπες

�� ΑµυγδαλολιάΑµυγδαλολιά

�� ΒασιλικάδαΒασιλικάδα

�� ΓαϊδουρελιάΓαϊδουρελιά

�� ΚαρολιάΚαρολιά

�� ΚαρυδολιάΚαρυδολιά ((ΧαλκιδικήςΧαλκιδικής))

�� ΚαλαµώνΚαλαµών

�� ΚοθρέϊκηΚοθρέϊκη ((ΓλυκοµάνακοΓλυκοµάνακο –– ΜανάκιΜανάκι))

�� ΚονσερβολιάΚονσερβολιά ((ΑµφίσσηςΑµφίσσης))

�� ΞένεςΞένες

�� PicualPicual ((ΛΛ))

�� ArbequineArbequine

�� FrantoioFrantoio

�� MoraioloMoraiolo

�� CoratineCoratine

�� LeccinoLeccino

�� PicholinePicholine ((ΕΕ))

�� ManzanilloManzanillo

�� GordalGordal
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�� ΠαρενιαυτοφορίαΠαρενιαυτοφορία

�� ΗΗ µεγάληµεγάλη παραγωγήπαραγωγή τητη µιαµια χρονιάχρονιά ακολουθείταιακολουθείται απόαπό

µικρήµικρή έωςέως µηδενικήµηδενική παραγωγήπαραγωγή τηντην επόµενηεπόµενη χρονιάχρονιά

�� ΈντονοΈντονο τοτο φαινόµενοφαινόµενο στηνστην ελιάελιά

�� ΠαρουσίαΠαρουσία καρπώνκαρπών έχουµεέχουµε µικρήµικρή ανάπτυξηανάπτυξη βλαστώνβλαστών

καικαι κατάκατά συνέπειασυνέπεια µικρότερηµικρότερη ανθοφορίαανθοφορία τηντην επόµενηεπόµενη

χρονιάχρονιά

�� ΑπουσίαΑπουσία καρπώνκαρπών έχουµεέχουµε ζωηρήζωηρή βλάστησηβλάστηση πουπου θαθα

δώσειδώσει πολλάπολλά άνθηάνθη τηντην επόµενηεπόµενη χρονιάχρονιά

�� ΣεΣε φύλλαφύλλα δένδρουδένδρου πουπου καρποφορείκαρποφορεί έχουµεέχουµε χαµηλάχαµηλά

επίπεδαεπίπεδα ΝΝ, , ΚΚ καικαι υψηλάυψηλά Ca, MgCa, Mg

�� ∆ιαφορές∆ιαφορές σταστα επίπεδαεπίπεδα αµινοξέωναµινοξέων καικαι φαινολικώνφαινολικών

ουσιώνουσιών

�� ΣχηµατισµόςΣχηµατισµός ανθικώνανθικών καταβολώνκαταβολών

�� ΟρµονικήΟρµονική επίδρασηεπίδραση

�� ΥδατάνθρακεςΥδατάνθρακες

�� ΤεχνητόςΤεχνητός έλεγχοςέλεγχος τηςτης παρενιαυτοφορίαςπαρενιαυτοφορίας

�� ΛίπανσηΛίπανση

�� ΑραίωµαΑραίωµα καρπώνκαρπών

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα

Πιθανόν όµως δεν εξηγούν

πλήρως το φαινόµενο

Πιθανόν όµως δεν εξηγούν

πλήρως το φαινόµενο

�� ΦυσικόΦυσικό περιβάλλονπεριβάλλον ελιάςελιάς

�� ΚλίµαΚλίµα

�� ΣτηΣτη ζεστήζεστή εύκρατηεύκρατη ζώνηζώνη καικαι στηνστην υποτροπικήυποτροπική

�� ΚάτωΚάτω απόαπό --12 12 00C C τοτο ελαιόδενδροελαιόδενδρο καταστρέφεταικαταστρέφεται

�� ΚοντάΚοντά στονστον ΙσηµερινόΙσηµερινό δενδεν καλύπτεικαλύπτει τιςτις ανάγκεςανάγκες σεσε ψύχοςψύχος

((εαρινοποίησηεαρινοποίηση, , σπάσιµοσπάσιµο ληθάργουληθάργου))

�� ΘερµοκρασίαΘερµοκρασία

�� ΜέσηΜέση ετήσιαετήσια θερµοκρασίαθερµοκρασία 1515--20 20 οοCC

�� ΚαλόΚαλό είναιείναι ηη θερµοκρασίαθερµοκρασία νανα µηνµην πέσειπέσει κάτωκάτω απόαπό --7 7 οοCC

�� ΗΗ ελιάελιά δενδεν κινδυνεύεικινδυνεύει απόαπό ανοιξιάτικουςανοιξιάτικους παγετούςπαγετούς λόγωλόγω

όψιµηςόψιµης άνθισηςάνθισης

�� ΧαµηλέςΧαµηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες µέχριµέχρι 0 0 οοCC απλάαπλά συρρικνώνουνσυρρικνώνουν

προσωρινάπροσωρινά τοντον ελαιόκαρποελαιόκαρπο, , χαµηλότερεςχαµηλότερες προκαλούνπροκαλούν

µόνιµηµόνιµη ζηµιάζηµιά

�� ΒροχήΒροχή

�� ΣεΣε περιοχέςπεριοχές µεµε υψηλέςυψηλές βροχοπτώσειςβροχοπτώσεις καικαι

εδάφηεδάφη µεµε υψηλήυψηλή υδατοχωρητικότηταυδατοχωρητικότητα ηη ελιάελιά

αναπτύσσεταιαναπτύσσεται καικαι ωςως ξηρικήξηρική

�� ΥγρασίαΥγρασία

�� ΠροσβολέςΠροσβολές απόαπό µύκητεςµύκητες κυρίωςκυρίως

�� ΟµίχληΟµίχλη

�� ΧαλάζιΧαλάζι ((βακτηρίωσηβακτηρίωση))

�� ΧιόνιΧιόνι

�� ΆνεµοιΆνεµοι
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�� ΑνάγλυφοΑνάγλυφο εδάφουςεδάφους

�� ΈδαφοςΈδαφος
�� ΑναπτύσσεταιΑναπτύσσεται σεσε ποικιλίαποικιλία εδαφώνεδαφών

�� ΑνέχεταιΑνέχεται πλούσιαπλούσια σεσε ανθρακικόανθρακικό ασβέστιοασβέστιο καικαι βόριοβόριο

�� ∆εν∆εν ανέχεταιανέχεται εδάφηεδάφη πουπου δενδεν αποστραγγίζουναποστραγγίζουν καλάκαλά

�� ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά εδάφουςεδάφους γιαγια ξηρικήξηρική ελαιοκαλλιέργειαελαιοκαλλιέργεια

�� ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά εδάφουςεδάφους γιαγια ποτιστικούςποτιστικούς ελαιώνεςελαιώνες

�� ΝερόΝερό

�� ΠολλαπλασιασµόςΠολλαπλασιασµός ελιάςελιάς

�� ΕγγενώςΕγγενώς ((µεµε σπόροσπόρο))

�� ΑγενώςΑγενώς

�� ΈρριζεςΈρριζες παραφυάδεςπαραφυάδες

�� ΣφαιροβλάστεςΣφαιροβλάστες -- ΚουτσουράκιαΚουτσουράκια

�� ΕµβολιασµόΕµβολιασµό ((συνήθωςσυνήθως πλακίτηςπλακίτης))

�� ΜοσχεύµαταΜοσχεύµατα

�� ΣύγχρονεςΣύγχρονες µέθοδοιµέθοδοι πολλαπλασιασµούπολλαπλασιασµού

�� In vitroIn vitro ((µεριστωµατικόςµεριστωµατικός πολλαπλασιασµόςπολλαπλασιασµός, , καλλοκαλιέργειακαλλοκαλιέργεια, , 
εµβρυογένεσηεµβρυογένεση κτλκτλ).).

ΗµίσκληραΗµίσκληρα ΜαλακάΜαλακά

�� ΚαλλιεργητικήΚαλλιεργητική τεχνικήτεχνική ελιάςελιάς

�� ΕγκατάστασηΕγκατάσταση ελαιοφυτείαςελαιοφυτείας

�� ΠροετοιµασίαΠροετοιµασία εδάφουςεδάφους

�� ΦύτευσηΦύτευση δενδρυλλίωνδενδρυλλίων

�� ΑποστάσειςΑποστάσεις καικαι συστήµατασυστήµατα φύτευσηςφύτευσης

�� ΕδαφοκαλλιέργειαΕδαφοκαλλιέργεια

�� ΣυστήµαταΣυστήµατα πυκνήςπυκνής φύτευσηςφύτευσης

�� ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις εγκαταστάσεωςεγκαταστάσεως φυτείαςφυτείας υπόυπό πυκνήπυκνή
φύτευσηφύτευση

�� ΕπιλογήΕπιλογή τοποθεσίαςτοποθεσίας

�� ΠροετοιµασίαΠροετοιµασία εδάφουςεδάφους

�� ΕπιλογήΕπιλογή ποικιλίαςποικιλίας

�� ΕπιλογήΕπιλογή δενδρυλλίωνδενδρυλλίων

�� ΣχήµαΣχήµα µόρφωσηςµόρφωσης

�� ΣχήµαταΣχήµατα µόρφωσηςµόρφωσης

�� ∆ύο∆ύο βραχίονεςβραχίονες

�� ΚηροπήγιοΚηροπήγιο

�� ∆ύο∆ύο κορµοίκορµοί

�� ΠολυκωνικόΠολυκωνικό

�� ΚυπελλοειδέςΚυπελλοειδές

�� ΠαλµέτταΠαλµέττα

�� ΜονοκωνικόΜονοκωνικό



ΕΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

15

�� ΥπέρπυκνηΥπέρπυκνη φύτευσηφύτευση ελιάςελιάς

�� ΣεΣε αποστάσειςαποστάσεις 1.5 1.5 xx 4 4 –– 4.5 4.5 µέτραµέτρα

�� ΠερίΠερί τατα 180 180 δένδραδένδρα/ / στρέµµαστρέµµα
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�� ΛίπανσηΛίπανση �� ΦυλλοδιαγνωστικήΦυλλοδιαγνωστική
�� ΠροσοχήΠροσοχή στηνστην ηλικίαηλικία τωντων φύλλωνφύλλων

�� ΣυνήθωςΣυνήθως συλλογήσυλλογή φύλλωνφύλλων κατάκατά τοτο ∆εκέµβριο∆εκέµβριο ––
ΦεβρουάριοΦεβρουάριο

�� ΘρεπτικάΘρεπτικά στοιχείαστοιχεία
�� ΆζωτοΆζωτο ((ανταποκρίνεταιανταποκρίνεται ηη ελιάελιά))

�� ΦώσφοροςΦώσφορος

�� ΚάλιοΚάλιο

�� ΜαγνήσιοΜαγνήσιο

�� ΑσβέστιοΑσβέστιο

�� ΒόριοΒόριο

�� ΆλλαΆλλα ιχνοστοιχείαιχνοστοιχεία ((Fe, S, Fe, S, Mn,ZnMn,Zn, Cu), Cu)

�� ΧλώριοΧλώριο καικαι ΝάτριοΝάτριο ((όχιόχι > 1%)> 1%)

�� ΟργανικήΟργανική ουσίαουσία

�� ΆρδευσηΆρδευση

�� ΕπίδρασηΕπίδραση τουτου νερούνερού

�� ΒλάστησηΒλάστηση

�� ΣχηµατισµόΣχηµατισµό καικαι ανάπτυξηανάπτυξη καρποφόρωνκαρποφόρων οφθαλµώνοφθαλµών

�� ΚαρπόδεσηΚαρπόδεση καικαι ανάπτυξηανάπτυξη καρπώνκαρπών

�� ΠαραγωγήΠαραγωγή

�� ΚαθορισµόςΚαθορισµός χρόνουχρόνου ποτίσµατοςποτίσµατος καικαι ποσότηταποσότητα

νερούνερού

�� ΠοιότηταΠοιότητα νερούνερού ((άλαταάλατα))

�� ΑραίωµαΑραίωµα καρπώνκαρπών

�� ∆εν∆εν συνηθίζεταισυνηθίζεται στηνστην ελιάελιά

�� ΜεΜε τατα χέριαχέρια αλλάαλλά καικαι µεµε χηµικοαραωτικάχηµικοαραωτικά

((ΝΑΑΝΑΑ))
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�� ΚλάδεµαΚλάδεµα ελιάςελιάς

�� ΣκοπόςΣκοπός

�� ΙσχυρόςΙσχυρός κορµόςκορµός

�� ΠοσοτικήΠοσοτική καικαι ποιοτικήποιοτική παραγωγήπαραγωγή

�� ∆ιευκόλυνση∆ιευκόλυνση συγκοµιδήςσυγκοµιδής καικαι καλλιεργητικώνκαλλιεργητικών

φροντίδωνφροντίδων

�� ΜείωσηΜείωση τάσηςτάσης παρενιαυτοφορίαςπαρενιαυτοφορίας

�� ΠαράτασηΠαράταση παραγωγικήςπαραγωγικής ζωήςζωής δένδρουδένδρου

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα µόρφωσηςµόρφωσης

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα καρποφορίαςκαρποφορίας

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα ανανέωσηςανανέωσης

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα αναγέννησηςαναγέννησης

�� ΕποχήΕποχή κλαδέµατοςκλαδέµατος

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα παγετόπληκτωνπαγετόπληκτων δένδρωνδένδρων

�� ΜέσαΜέσα κλαδέµατοςκλαδέµατος

�� ΜόρφωσηΜόρφωση δένδρωνδένδρων γιαγια µηχανικήµηχανική

συγκοµιδήσυγκοµιδή
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�� ΩρίµανσηΩρίµανση

�� ΗΗ µεγάληµεγάλη αύξησηαύξηση κατάκατά βάροςβάρος συµβαίνεισυµβαίνει ότανόταν οο

καρπόςκαρπός φτάσειφτάσει στοστο στάδιοστάδιο τηςτης σκλήρυνσηςσκλήρυνσης τουτου

πυρήναπυρήνα

�� ««ΣπάσιµοΣπάσιµο»» τουτου χρώµατοςχρώµατος απόαπό τηντην κορυφήκορυφή τουτου

καρπούκαρπού

�� ΣτηνΣτην ωρίµανσηωρίµανση τόσοτόσο τοτο µεσοκάρπιοµεσοκάρπιο όσοόσο καικαι τοτο

εξωκάρπιοεξωκάρπιο αποκτούναποκτούν µελανόµελανό--µαύροµαύρο χρώµαχρώµα

�� ΗΗ αλλαγήαλλαγή χρώµατοςχρώµατος στουςστους καρπούςκαρπούς δενδεν

εκδηλώνεταιεκδηλώνεται ταυτόχροναταυτόχρονα σεσε όλουςόλους τουςτους

καρπούςκαρπούς τουτου δένδρουδένδρου

� Ο χρόνος ωρίµανσης εξαρτάται από την

ποικιλία, τις κλιµατικές συνθήκες, την

παραγωγή του δένδρου κτλ.

� Η ολική ελαιοπεριεκτικότητα είναι

υψηλότερη όταν οι καρποί αποκτήσουν το

µαύρο χρώµα
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�� ΣυγκοµιδήΣυγκοµιδή

�� ΌσοΌσο παραµένουνπαραµένουν οιοι καρποίκαρποί πάνωπάνω στοστο δένδροδένδρο

τόσοτόσο επιδρούνεπιδρούν αρνητικάαρνητικά επίεπί τηςτης καρποφορίαςκαρποφορίας

τηςτης επόµενηςεπόµενης χρονιάςχρονιάς

�� ΓιαΓια πιοπιο αρωµατικόαρωµατικό λάδιλάδι καλόκαλό είναιείναι νανα

συγκοµίζουµεσυγκοµίζουµε στηνστην έναρξηέναρξη ωρίµανσηςωρίµανσης

((««σπάσιµοσπάσιµο»» χρώµατοςχρώµατος))

�� ΜέθοδοιΜέθοδοι συγκοµιδήςσυγκοµιδής

�� ΜεΜε τατα χέριαχέρια απόαπό τοτο έδαφοςέδαφος

�� ΜεΜε άρµεγµαάρµεγµα

�� ΜεΜε ραβδισµόραβδισµό

�� ΜεΜε πλαστικάπλαστικά δίχτυαδίχτυα

�� ΜεΜε µηχανικάµηχανικά µέσαµέσα
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