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1. Οικολογικό περιβάλλον 

Η Ελιά αναπτύσσεται σε ποικιλία εδαφών και είναι γενικά δέντρο μειωμένων 

απαιτήσεων ως προς το έδαφος. Ελαφρώς όξινα έως αλκαλικά εδάφη την ευνοούν 

και μπορεί να ανεχθεί ακόμη και ph 8.5. Είναι ανθεκτική στην αλατότητα, το 

«πληρώνει» όμως αυτό με κάποια επίπτωση στις αποδόσεις. Οι βροχοπτώσεις παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην καρποφορία της πολύ περισσότερο εκεί όπου η καλλιέργεια δεν 

αρδεύεται. Από τα 250 στα 500 και στα 600 mm βροχής οι αποδόσεις είναι αύξουσες 

όταν βέβαια το έδαφος στραγγίζει κανονικά.  

2. Θρεπτική κατάσταση και καρποφορία της Ελιάς 

Πριν ανθήσει η Ελιά μέχρι την καρπόδεση έχει ανάγκη από νερό, προκειμένου να 

διαφοροποιήσει τους ανθοφόρους οφθαλμούς της επόμενης χρονιάς, συνθήκη που 

στη χώρα μας συνήθως ικανοποιείται από τις βροχοπτώσεις της εποχής.                           

H ελιά σχηματίζει τις ανθοταξίες της κυρίως σε μέτριας ανάπτυξης ετήσιους 

βλαστούς, δηλαδή στη βλάστηση που αναπτύχθηκε την προηγούμενη περίοδο. 

Δένδρα που παρήγαγαν πολλούς τέτοιους βλαστούς την προηγούμενη χρονιά,  έχουν 

άφθονη ανθοφορία την επομένη, και αντιστρόφως. 

Έτσι, δεν μπορούμε να περιμένουμε καλή ανθοφορία και καρποφορία φέτος από 

δένδρα που πέρυσι δεν «έδωσαν» ικανοποιητική νέα βλάστηση. Το ίδιο θα συμβεί και 

του χρόνου με τα δένδρα που δεν θα δώσουν φέτος αρκετή νέα βλάστηση.                           

Παρατηρώντας λοιπόν τη νέα βλάστηση που θα έχουμε την άνοιξη και το καλοκαίρι 

μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να προβλέψουμε αν θα έχουμε καλή ανθοφορία του 

χρόνου. 

Ποιοί είναι τώρα οι λόγοι που εμποδίζουν ένα ελαιόδενδρο από το να δώσει 

ικανοποιητική νέα βλάστηση. Είναι βασικά δύο, δίψα και πείνα, κατά την άνοιξη και 

το καλοκαίρι. Αλλά, τα δυο αυτά αίτια δεν είναι ξεκομμένα και απόλυτα, σχετίζονται 

άμεσα με το έδαφος, τις καιρικές συνθήκες και το φορτίο (καρποφορία) των 

δένδρων, και εδώ είναι που χρειάζεται η γνώση, η πείρα και η παρατηρητικότητα του 

ελαιοκαλλιεργητή.  
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Για παράδειγμα: 

 Σε αμμουδερά και χαλικώδη εδάφη, η υγρασία και τα θρεπτικά στοιχεία 

χάνονται γρήγορα και τα ελαιόδενδρα που αναπτύσσονται σε τέτοια εδάφη 

θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση για να μη διψάσουν και πεινάσουν στην κρίσιμη 

περίοδο. 

 Πρέπει να φροντίζουμε ώστε  την κρίσιμη περίοδο για τα δένδρα να υπάρχουν 

τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος καθώς  και η ύπαρξη αρκετής 

υγρασίας στο έδαφος ώστε τα θρεπτικά στοιχεία να είναι διαθέσιμα στο 

δένδρο τότε που τα χρειάζεται. Συχνά τα δένδρα πεινάνε, παρά το ότι 

υπάρχουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος, λόγω έλλειψης  της 

κατάλληλης υγρασίας στο έδαφος (ξηρή άνοιξη). 

 Δένδρα με μεγάλη καρποφορία έχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε 

υγρασία και θρεπτικά στοιχεία, οι οποίες αν δεν ικανοποιηθούν, όπως 

συμβαίνει συνήθως, αυτό είναι σε βάρος της νέας βλάστησης με αποτέλεσμα 

την παρενιαυτοφορία (ακαρπία τα επόμενα 1-2 χρόνια).   

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι η νέα βλάστηση είναι το «κλειδί» στην ελιά. Με την 

παρακολούθησή της, ο βιοκαλλιεργητής μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει το 

καλλιεργητικό του πρόγραμμα, με ανταμοιβή συνήθως σταθερή κάθε χρόνο 

ανθοφορία και καρποφορία των δένδρων του. 

Tώρα θα ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει μετά την ανθοφορία, κατά την καρπόδεση 

και στη συνέχεια κατά την ανάπτυξη του ελαιοκάρπου. Στόχος μας είναι να έχουμε 

καλή καρποφορία φέτος αλλά και καλή νέα βλάστηση (για καρποφορία του χρόνου). 

Μετά την ανθοφορία, έχουμε την καρπόδεση, η οποία εξελίσσεται κανονικά αν 

υπάρχουν δυο προϋποθέσεις: 

Τα δένδρα κατά την περίοδο αυτή πρέπει να έχουν επάρκεια εδαφικής υγρασίας και 

αζώτου. Δίψα ή πείνα στη φάση αυτή οδηγεί στο σχηματισμό ατελών ανθέων (με 

αναπτυγμένο μόνο το αρσενικό μέρος του άνθους) και στην έκπληξη ότι ενώ είχαμε 

μια άφθονη ανθοφορία των δένδρων καταλήξαμε σε μια πενιχρή καρπόδεση. 

Στην περιοχή του ελαιώνα πρέπει να υπάρχουν κατά την περίοδο αυτή καλές 

προϋποθέσεις γονιμοποίησης. Γενικά για όλες τις ποικιλίες, άνεμοι χαμηλής έντασης 
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κατά την ανθοφορία βοηθάνε στη μεταφορά της γύρης και στην καλή καρπόδεση. 

Αντίθετα, ισχυροί και ξηροί άνεμοι ή βροχές κατά την ανθοφορία μειώνουν σημαντικά 

την καρπόδεση. Σε αμιγείς ελαιώνες από μια ποικιλία, πενιχρή καρποφορία παρά την 

άφθονη ανθοφορία μπορεί να οφείλεται στο ότι η ποικιλία είναι αυτόστειρη. Στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να φυτευθούν και άλλες κατάλληλες ποικιλίες, ως 

επικονιαστές, για να βελτιωθεί η καρπόδεση με σταυρογονιμοποίηση. 

Ταυτόχρονα με την καρπόδεση ξεκινάει και η ανάπτυξη της νέας βλάστησης, η οποία 

απαιτεί πρόσθετη υγρασία και θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Ετσι, η περίοδος αυτή 

(της καρπόδεσης) είναι η πιο κρίσιμη για τα ελαιόδενδρα. Δίψα ή πείνα κατά την 

περίοδο αυτή οδηγεί σε πενιχρή καρπόδεση, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, αλλά και σε 

φτωχή νέα βλάστηση που σημαίνει πενιχρή καρποφορία τον επόμενο χρόνο κ.ο.κ. 

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι ο στόχος του βιοκαλλιεργητή είναι να έχει δένδρα με 

ισορροπία νέας βλάστησης και καρποφορίας κάθε χρόνο                         . Ο 

σπουδαιότερος παράγοντας για την επίτευξη του στόχου είναι η εξασφάλιση 

επάρκειας νερού και θρεπτικών στοιχείων κατά την κρίσιμη περίοδο. 

Το καλλιεργητικό πρόγραμμα πρέπει να αποβλέπει κυρίως στην εξασφάλιση αυτή. Τα 

ίδια τα δένδρα θα δείξουν στον έμπειρο καλλιεργητή αν κάνει καλά τη δουλειά του 

και θα τον βοηθήσουν να προσαρμόσει και να βελτιώσει το καλλιεργητικό 

πρόγραμμα. 
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3. Θρεπτικές ανάγκες 

Η ανάγκη των φυτών σε Άζωτο κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 1.5 μονάδων Αζώτου ανά 

δέντρο. Σημειώνεται ότι τόσο στις πυκνές φυτεύσεις όσο και σε συνθήκες υψηλού 

βροχομετρικού ύψους το Άζωτο είναι καλό να μην απομακρύνεται από 15-16 μονάδες 

ανά στρέμμα. Διαθέσιμο Άζωτο πρέπει να έχει η Ελιά από νωρίς ώστε να μην 

διαταραχθεί η φυσιολογία της στο κρίσιμο διάστημα: διαφοροποίηση οφθαλμών-

καρπόδεση (αρχές Μαρτίου-Ιούνιος).  

Η σωστή λίπανση με Άζωτο έχει ευνοϊκές συνέπειες και στο φαινόμενο της 

παρενιαυτοφορίας, μειώνοντας την ένταση της. Στις ποτιστικές καλλιέργειες οι 

απαιτήσεις σε Άζωτο είναι υψηλότερες και διαρκούν περισσότερο αν ληφθεί υπόψη 

ότι ο καρπός έως την ωρίμανση χρειάζεται 6-7 μήνες.  

Για το Φώσφορο να σημειωθεί ότι όπως συμβαίνει σε όλες τις δενδρώδεις 

καλλιέργειες, η ανάγκη χορήγησης του είναι μικρότερη και μάλιστα στη χώρα μας 

λίγες έως ελάχιστες φορές έχουν διαπιστωθεί προβλήματα έλλειψης.  

Το  Κάλιο  είναι αναγκαίο και ιδιαίτερα τη χρόνια της αυξημένης καρποφορίας. Τα 

συμπτώματα της έλλειψης του Καλίου στα φύλλα είναι χαρακτηριστικό ¨κάψιμο¨ της 

κορυφής του φύλλου το οποίο είναι πράσινο στο υπόλοιπο έλασμα. Το ¨κάψιμο¨ 

μπορεί να καλύψει και τα 2/3 του ελάσματος του φύλλου, ενώ η μετάβαση από το 

ξερό στο πράσινο τμήμα είναι απότομη.  

Οι μικρότεροι καρποί , με μειωμένη περιεκτικότητα σε λάδι και οι μειωμένες 

αποδόσεις είναι οι σοβαρότερες συνέπειες της έλλειψης Καλίου. Ο καρπός, τα φύλλα 

και τα κλαδιά (κλάδεμα) αφαιρούν σημαντικές ποσότητες Καλίου από το έδαφος.  

Η εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων Καλίου, ευνοεί τη διαφοροποίηση και 

την ανάπτυξη των ανθοφόρων οφθαλμών, βελτιώνει το μέγεθος των καρπών και 

αυξάνει την περιεκτικότητα τους σε λάδι. Το Κάλιο θα πρέπει να φροντίζουμε να  

είναι διαθέσιμο  στο έδαφος σε ποσότητες περίπου ίσες με το διαθέσιμο Άζωτο. 

 Το Βόριο είναι το σπουδαιότερο Ιχνοστοιχείο για την Ελιά. Έλλειψη του, προκαλεί 

ανθόρροια και καρπόπτωση, ενώ συχνά παρατηρούνται στην επάκρια βλάστηση 

πολλά πυκνά και μικρά κλαδάκια που δεν καρποφορούν,  η λεγόμενη «σκούπα της 

μάγισσας».  
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4. Καλλιεργητικές πρακτικές 

4.1. Έδαφος -  Λίπανση 

Το πρώτο µέληµα για τους βιοκαλλιεργητές είναι το έδαφος, το οποίο  πρέπει να είναι 

αφράτο ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας, και ικανό να συγκρατεί µεγάλες ποσότητες 

νερού.  

Αυτό επιτυγχάνεται µε την προσθήκη οργανικής ουσίας, που στοχεύει στη βελτίωση 

της εδαφικής γονιµότητας και ταυτόχρονα στη βελτίωση της υφής και δοµής του 

εδάφους ενώ παράλληλα προάγει την ανάπτυξη των µικροοργανισµών στο έδαφος 

και έτσι διευκολύνεται η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από τα δέντρα µε στόχο την 

εξασφάλιση µιας σταθερής τροφοδοσίας τους µε θρεπτικά στοιχεία σε όλη την 

διάρκεια του χρόνου.  

Για τον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία & με τα υπόλοπα απαιτούμενα 

θρεπτικά  στοιχεία, ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:  

α.1)  ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ: Τον Οκτώβριο γίνονται σπορές ψυχανθών, για 

χλωρή λίπανση (συνήθως βίκος, λούπινο, κουκιά, ή µείγµα βίκου µε 

κριθάρι, κλπ). Για την κάλυψη ενός στρέµµατος απαιτούνται 12-13Kg 

σπόρου. 

Η χλωρή λίπανση κόβεται, ψιλοτεµαχίζεται με καταστροφέα ή  

ενσωµατώνεται µε φρεζάρισµα µε µεγάλη ταχύτητα και πολύ ψηλά τη 

φρέζα για τη µείωση όσο το δυνατόν της καταστροφής των 

επιφανειακών ριζιδίων. Η κοπή  γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων 

ανθέων των ψυχανθών και οπωσδήποτε   15 µέρες πριν την άνθιση 

των ελιών γιατί θα πρέπει οι µικροοργανισµοί να αρχίσουν να 

δουλεύουν στο έδαφος για την αφοµοίωση της χλωρής λίπανσης.  

Η χλωρή λίπανση, εκτός του ότι εφοδιάζει το έδαφος µε οργανική 

ουσία, το εµπλουτίζει επίσης µε θρεπτικά συστατικά, ιδίως όταν τα 

φυτά που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι ψυχανθή. Τα 

θρεπτικά αυτά συστατικά αποθηκεύονται µέσα στη φυτική µάζα και 

δεν αποµακρύνονται µε τις εκπλύσεις. Αποδίδονται στο έδαφος 

σταδιακά µε την αποσύνθεση της οργανικής ύλης.  
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Επίσης καλύπτει το έδαφος, προωθώντας το σχηµατισµό της δοµής 

και περιορίζει τη διάβρωση. Μειώνει την έκπλυση των θρεπτικών 

στοιχείων του εδάφους, αξιοποιεί το βρόχινο νερό µε τη δηµιουργία 

φυτικής µάζας και συµβάλει στη χαλάρωση του εδάφους, κυρίως του 

υπεδάφους. Με τη χλωρή λίπανση µπορεί να γίνει καταπολέµηση των 

ζιζανίων εξαιτίας του ανταγωνισµού και της στέρησης του φωτός και 

µείωση της προσβολής από νηµατώδεις.  

α.2)  Η κοπριά αποτελούσε εδώ και αιώνες την µοναδική πηγή θρεπτικών 

ουσιών για τις καλλιέργειες, αφού σε γενικές γραµµές ένας τόνος 

κοπριά ανά στρέµµα (75% υγρασία), εφοδίαζε µε 4-5 κιλά αζώτου, 2-3 

κιλά φωσφόρου (P
2
O

5
),  7, 0Kg  καλίου(K

2
O),  6-7 κιλά CaO και 2 κιλά 

MgO. Βέβαια, τότε η κοπριά στοίχιζε φτηνά αφού κάθε νοικοκυριό είχε 

τα δικά του ζώα ή µπορούσε να βρει εύκολα και φθηνά τις 

απαιτούµενες ποσότητες κοπριάς. Η κοπριά όµως δεν είναι πλέον 

φθηνή λιπαντική ύλη, ούτε εύκολα διαθέσιµη και εποµένως πολλές 

φορές δεν αποτελεί και την καλύτερη λύση για τον παραγωγό.  Η 

κοπριά πρέπει να χωνεύεται καλά, πριν ενσωµατωθεί στο έδαφος. 

Μετά τη χώνεψη τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει η κοπριά είναι σε 

προσλήψιµες µορφές. Με τη διαδικασία της χώνεψης καταστρέφονται 

οι σπόροι των ζιζανίων και των διαφόρων παθογόνων, αλλά χάνεται 

και µέρος των θρεπτικών της στοιχείων.  

Εξίσου σηµαντικές είναι και οι ποσότητες ιχνοστοιχείων που περιέχει, 

όπως φαίνεται από τον Πίνακα  που ακολουθεί.  

Μέσες περιεκτικότητες µικροστοιχείων της κοπριάς (mg/kg) 
Φρέσκια κοπριά  Υγρή κοπριά Ξηρή κοπριά  
Βόριο   3,5  18,50  
Κοβάλτιο   0,2  1,0  
Χαλκός   2,0  13,0  
Μαγγάνιο   43,8  209,0  
Μολυβδαίνιο   0,13  1,5  
Ψευδάργυρος   16,4  89,0  

Η εφαρµογή της κοπριάς στους ελαιώνες πραγµατοποιείται κατά 

κανόνα κάθε δύο χρόνια σε δόσεις από 3-5 τόνους/στρ αρχικά και 2-

3τόνους/στρ. στη συνέχεια. Συχνότερες αλλά µικρότερες δόσεις 
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δείχνουν να είναι αποτελεσµατικότερες απ’ό,τι οι µεγάλες δόσεις που 

εφαρµόζονται σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. 

Σε αµµώδη εδάφη που αερίζονται έντονα η κοπριά πρέπει να 

παραχώνεται σε βάθος 15-20cm, ώστε να αποφεύγεται η ταχύτατη 

αποδόµησή της. Αντίθετα σε κακώς αεριζόµενα βαριά εδάφη πρέπει να 

ενσωµατώνεται επιφανειακά (5-10cm). Σε περιοχές µε λιγοστές 

βροχοπτώσεις αποδείχτηκε ότι τα παράχωµα της κοπριάς σε βάθος 

25cm επιδρά πιο ευεργετικά στην αξιοποίηση του αζώτου από τα 

φυτά, σε σύγκριση µε το παράχωµα στα 12cm βάθος.  

Η κοπριά έχει υπολειµµατική δράση, γι’αυτό συνίσταται να 

εναλλάσονται ανά έτος µε χλωρή λίπανση.. Αυτό παρατηρείται κυρίως 

µε το άζωτο, που αξιοποιείται από τα φυτά σε ποσοστό περίπου 30% 

τον πρώτο χρόνο και σε ποσοστό 10% περίπου τον δεύτερο χρόνο. 

Πιο κατάλληλη εποχή για λίπανση με κοπριά , είναι το φθινόπωρο, για 

να µπορέσει να αξιοποιήσει όσο καλύτερα γίνεται τις χειµερινές 

βροχοπτώσεις, να διαλυθεί και να αφοµοιωθεί από τα δέντρα.  

α.3)  Κοµπόστ. Είναι ένα άλλο είδος οργανικού λιπάσµατος, που παράγεται 

µε την αερόβια βιολογική αποδόµηση οργανικών υπολειµµάτων και τη 

µετατροπή τους σε χούµο, σε ουσίες σχετικά σταθερές, καθώς επίσης 

και στο σχηµατισµό αργιλλο-χουµικών συµπλόκων.  

Για την παραγωγή του κοµπόστ µπορούν να χρησιµοποιηθούν κοπριά 

ζώων και φυτικά υπολείµµατα που είναι εύκολο να βρεθούν στην 

περιοχή που βρίσκεται η καλλιέργεια. Στις περιοχές της Ελλάδας που 

καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, ελιές και αµπέλια, ο παραγωγός που 

θέλει να φτιάξει µόνος του κοµπόστ µπορεί να χρησιµοποιήσει τα 

κλαδιά από το κλάδεµα των εσπεριδοειδών, τα ελαιόφυλλα, την 

ελαιοπυρήνα, τις κληµατίδες αµπέλων και τα στέµφυλα από τα 

οινοποιείων. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπολείµµατα από 

εκκοκιστήρια βάµβακος, υπολείµµατα από βιοµηχανίες επεξεργασίας 

φρούτων, καθώς και φύκια της θάλασσας που προηγουµένως έχουν 

ξεπλυθεί καλά.  
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Η διαδικασία του κοµπόστινγκ πραγµατοποιείται σε σωρούς µε πλάτος 

2-3m, ύψος περίπου 1,5m και µήκος απεριόριστο. Πριν από τη 

διαµόρφωση των σωρών, το προς χώνευση υλικό τεµαχίζεται σε 

τεµάχια µήκους 1,5-7,5cm, αν είναι χονδροειδές και προστίθεται νερό, 

αν είναι απαραίτητο. Με την προετοιµασία αυτή εξασφαλίζονται οι 

άριστες κατά το δυνατόν συνθήκες υγρασίας, θερµοκρασίας και 

οξυγόνου για την έναρξη της δράσης της µικροχλωρίδας.Η άριστη 

υγρασία κυµαίνεται από 40% µέχρι και 60%, ενώ το µέγεθος των 

τεµαχιδίων θα εξασφαλίσει το απαραίτητο οξυγόνο στο σωρό.  

Για να αρχίσει η κοµποστοποίηση τα υπολείµµατα πρέπει να έχουν την 

κατάλληλη αναλογία σε άζωτο και άνθρακα. Έτσι θα ευνοηθεί ο 

πολλαπλασιασµός και η αύξηση των µικροοργανισµών. Η άριστη 

σχέση C/N είναι 25-30. Αυτή η σχέση µπορεί να επιτευχθεί µε την 

ανάµειξη διάφορων υλικών, που µπορεί να είναι σε κάποια αναλογία 

τρία µέρη από φυτικά υπολείµµατα και ένα µέρος από ζωικά 

υπολείµµατα.  

Αµέσως µετά την διαµόρφωση του σωρού µε το προετοιµασµένο 

υλικό, αρχίζει η µικροβιακή δράση που µε την απελευθέρωση 

ενέργειας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την άνοδο της θερµοκρασίας 

του σωρού. Μετά την πάροδο περίπου 10 ηµερών η θερµοκρασία 

αρχίζει να πέφτει εξαιτίας της εξάντλησης του διαθέσιµου οξυγόνου. 

Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητη η οξυγόνωση του σωρού που 

επιτυγχάνεται µε το γύρισµα του. Συνολικά χρειάζεται να 

πραγµατοποιηθούν τρία γυρίσµατα του σωρού και ο χρόνος της 

διαδικασίας αυτής διαρκεί 8-10 εβδοµάδες.  

Το κοµπόστ είναι έτοιµο, όταν το προϊόν θρυµµατίζεται σε κατάσταση 

ξερή και πλάθεται σε υγρή. Το κοµπόστ, όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η 

χώνευσή του, ή όταν δεν είναι πλήρως ώριµο, µπορεί να προκαλέσει 

στα φυτά διάφορες τροφοπενίες, κυρίως αζώτου και ακόµη 

φυτοτοξικά συµπτώµατα. Οι τροφοπενίες προκαλούνται από τη 

συνέχιση της αποδόµησης του µη χωνεµένου κοµπόστ και µετά την 

προσθήκη του στο έδαφος, που έχει ως αποτέλεσµα την δέσµευση 

του αζώτου και άλλων στοιχείων από τους αποδοµητικούς 
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µικροοργανισµούς σε βάρος των φυτών. Συνίσταται, µετά την 

ολοκλήρωση της χώνευσης, το κόµπόστ να µην χρησιµοποιηθεί για 

δύο µήνες, ώστε να ωριµάσει. Το ώριµο κοµπόστ δεν ελκύει µύγες, 

δεν αποβάλει δυσοσµία αλλά µυρίζει ευχάριστα σαν δάσος µετά από 

βροχή.  

Η περιεκτικότητα του κοµπόστ σε θρεπτικά στοιχεία εξαρτάται από τα 

υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ως πρώτες ύλες. Τα ποσοστά των 

στοιχείων κυµαίνονται από 1-2% σε άζωτο, 0,5-1% σε φώσφορο, 0,5-

1% σε κάλιο και υπάρχουν σηµαντικές ποσότητες και σε ιχνοστοιχεία. 

Για µια ικανοποιητική λίπανση της καλλιέργειας απαιτούνται ποσότητες 

1,5-3τόνους/στρ., που µπορεί να πραγµατοποιείται εναλλακτικά µε την 

κοπριά ή τη χλωρή λίπανση. Μετά την εφαρµογή στην καλλιέργεια 

έχει διαπιστωθεί ότι το κοµπόστ δίνει το 5-15% των στοιχείων του, 

ενώ έχει υπολειµµατική δράση τρία χρόνια.  

α.4)  Συνεχίζοντας µε τη θρέψη, σε περιπτώσεις τροφοπενίας Βορίου  

εφαρµόζονται διαφυλλικά σκευάσματα φυσικού Βόρακα στη νέα 

βλάστηση και στην ανθοφορία, ή στις αρχές Άνοιξης διασκορπίζεται 

σκόνη φυσικού Βόρακα γύρω από τα δένδρα. 

 

4.2. Διάγνωση και Αντιμετώπιση της παγοπληξίας των ελαιοδένδρων 

Η διάγνωση της ζημιάς από τον παγετό παρουσιάζει δυσκολίες και θα πρέπει να 

βασισθεί στα παρακάτω σημεία: 

ΣΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ:  Η διατήρηση του παλιού φυλλώματος είναι δείγμα μικρής 

ζημιάς. Η ξήρανση και η παραμονή του φυλλώματος πάνω στα 

δέντρα αποτελούν το πρώτο δείγμα σοβαρής ζημιάς.  

ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Γρήγορη, ομοιόμορφη και πρόθυμη βλάστηση είναι δείγμα 

ζωντάνιας του δέντρου. Αντίθετα, βλάστηση κατά θέσεις, 

ανομοιόμορφη και καθυστερημένη, φανερώνει σοβαρή ζημιά.  
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ΣΤΗΝ ΦΛΟΥΔΑ  στον εξωτερικό χρωματισμό:  

Κανονικό χρώμα φλούδας χωρίς σχισίματα και φουσκώματα 

αποτελεί ένδειξη ότι δεν υπάρχει ζημιά. Αντίθετα, φλούδα με 

χρώμα μπρούτζου,  φουσκωμένη, σχισμένη και αποκολλημένη 

από το ξύλο, χρωματισμένη σοκολατί στο εσωτερικό, 

φανερώνει πολύ σοβαρή ζημιά. 

ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ: Το χρώμα του ξύλου αποτελεί το καθοριστικής 

σημασίας διαγνωστικό σημάδι, αλλά απαιτεί εμπειρία.  

Το γερό ξύλο είναι λευκοκίτρινο και υγρό (γλοιώδες). 

Αντίθετα στο ζημιωμένο ξύλο το χρώμα κλιμακώνεται, 

από το ανοικτό κόκκινο μέχρι το σοκολατί. Στο ανοικτό 

οι ζημίες είναι ελαφρές και επανορθώσιμες, στο βαθύ  

καταστροφικές και ανεπανόρθωτες. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:  Όταν δείξει η ζημιά (και αυτό γίνεται με την εμφάνιση 

της νέας βλάστησης) επιβάλλεται η άμεση αφαίρεση 

κάθε μέρους της κόμης που έχει νεκρωθεί ή ζημιωθεί 

σοβαρά.  Το κλάδεμα θα γίνει στην ετήσια βλάστηση, 

στους μικρούς ή μεγάλους βραχίονες ή και σε ολόκληρα 

δέντρα, όπου η ζημιά είναι καθολική.  

Κόβουμε κλωνάρια και κορμούς που έχουν ζημιωθεί 

πάνω από 40% περιμετρικά, γιατί δεν αποδίδουν 

οικονομικά.  

Όταν απαιτείται η αποκοπή του κορμού αυτή πρέπει να 

γίνει σίρριζα στο έδαφος. Αν ο κορμός δεν έχει ζημιωθεί 

και η ζημία περιορίζεται στους βραχίονες, τότε πρέπει 

να αφήνονται και τμήματα των πρώτων  βραχιόνων.  

Όταν κριθεί σκόπιμη η καρατόμηση του δέντρου, αυτή 

πρέπει να γίνει ή στους κύριους βραχίονες ή στη βάση 

του κορμού. Ποτέ στη πρώτη διασταύρωση. 
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Σε δέντρα υψηλοεμβολιασμένα, μεγάλης ηλικίας που ο κορμός 

καταστράφηκε κάτω απ’ το σημείο εμβολιασμού υπάρχουν 2 

λύσεις : 

   α)  Εκρίζωση και αντικατάσταση με νέο δενδρύλλιο ή 

   β) Καρατόμηση στη βάση και εμβολιασμός παραφυάδων 

που επιλέγουμε στη συνέχεια. 

Αφήστε άθικτη την καινούρια βλάστηση μετά το κλάδεμα για 

ένα τουλάχιστον χρόνο (όσο περισσότερα βλαστάρια βγουν 

τόσο λιγότερο θα λαιμαργήσουν τα δέντρα και πολύ 

γρηγορότερα θα καρποφορήσουν)  

Μη λιπαίνετε τα ελαιόδενδρα που έπαθαν σοβαρές ζημιές την 

χρονιά της ζημιάς .  

Εξασφαλίστε το απαιτούμενο νερό με πότισμα ή με έγκαιρη 

καταστροφή των ζιζανίων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα ποτίσματα πρέπει να διακοπούν έγκαιρα τέλος του 

καλοκαιριού, για να προλάβει να ψηθεί η νέα βλάστηση και να 

αποφύγουμε ζημιές από νέους παγετούς.  

Καταπολέμηση φυλλοφάγων εντόμων:  

Ψεκασμός των δένδρων με χαλκούχα φάρμακα τέλος 

φθινοπώρου για να προστατευτούν από πιθανό νέο παγετό.  

 

4.3. Αντιμετώπιση Εχθρών & Ασθενειών 

Η βιολογική Ελαιοκαλλιέργεια έχει ως στόχο να επιτύχει οικολογική ισορροπία 

ανάμεσα σε εχθρούς και ωφέλιμα. 

Βασικός κανόνας είναι ότι η αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών ξεκινά από τις 

καλλιεργητικές πρακτικές. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα σοβαρότατα 

αποτελέσματα στον ουσιαστικό περιορισμό των μηκυτολογικών προσβολών και των 
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προσβολών από κοκκοειδή που επιτυγχάνουμε με ένα σωστό κλάδεμα που έχει σαν 

αποτέλεσμα τον καλό αερισμό και φωτισμό του δένδρου. 

 

4.3.1. Αντιμετώπιση των Εχθρών 

4.3.1.1. Δάκος 

Bactrocera oleae  // Bactrocera oleae συν. Dacus oleae, Tripetidae, Δίπτερα 

Ζημιά: Στους πράσινους καρπούς διακρίνεται το τριγωνικό νύγμα του εντόμου, γύρω 

από το οποίο δημιουργείται σκούρα ζώνη που μπορεί να επεκταθεί σε μεγαλύτερη 

επιφάνεια του καρπού. Η οπή εξόδου καλύπτεται από την εφυμενίδα, την λεγόμενη 

«ψαρολεπίδα», μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εντόμου μέσα στον καρπό. Η 

προσβολή από τον δάκο επιταχύνει την ωρίμανση του ελαιοκάρπου. Στο νύγμα του 

δάκου αναπτύσσονται παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν σήψη και πτώση του 

καρπού.  

 

Εχθρός: Ο δάκος συμπληρώνει 4-5 γενεές το χρόνο ανάλογα με την περιοχή. Το 

χειμώνα ο δάκος βρίσκεται ως νύμφη στο έδαφος ή ως «ακμαίο χειμώνα» ή ως 

προνύμφη σε προσβεβλημένο καρπό επάνω στο δένδρο. Την άνοιξη με την άνοδο 

της θερμοκρασίας δραστηριοποιείται η 1η γενεά του εντόμου. Αρχές έως μέσα 

Ιουλίου εμφανίζεται η 2η γενεά. Τα θηλυκά ωοτοκούν σε νέους πράσινους καρπούς. 

Δεν εναποθέτουν περισσότερα από ένα αυγό σε κάθε νύγμα, ενώ παρατηρούνται 

επίσης πολλά άγονα νύγματα. Οι εκκολαπτόμενες προνύμφες τρέφονται από την 

ανώριμη σάρκα, ανοίγοντας ακανόνιστες, επιμήκεις στοές σε βάθος. Όταν η 

προνύμφη ολοκληρώσει την ανάπτυξή της, μετακινείται προς την επιφάνεια του 

καρπού, όπου διευρύνει τη στοά και προετοιμάζει την έξοδό της ως ακμαίο 

ανοίγοντας χαρακτηριστική οπή, την οπή εξόδου (τρώγει τη σάρκα εσωτερικά 

αφήνοντας άθικτη την εφυμενίδα = «ψαρολεπίδα»). Στη συνέχεια νυμφώνεται και 

μετά από λίγες ημέρες σπάζει την «ψαρολεπίδα» και εξέρχεται ως ακμαίο από την 

οπή εξόδου. Τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω υψηλών θερμοκρασιών η 

δραστηριότητα του εντόμου είναι μειωμένη και παρατηρούνται σχετικά χαμηλά 

ποσοστά προσβολής. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο εμφανίζονται οι 3η και 4η 

γενεές αντίστοιχα. Με όψιμο καλοκαίρι μπορεί να ακολουθήσει και 5η γενεά 

(φθινοπωρινή). Στις φθινοπωρινές προσβολές, όταν ο καρπός έχει αυξηθεί σε 
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μέγεθος και ο πληθυσμός του εντόμου έχει αυξηθεί, παρατηρούνται στον ίδιο καρπό 

περισσότερα από ένα νύγματα. Οι προνύμφες των φθινοπωρινών γενεών εξέρχονται 

από τους καρπούς και νυμφώνονται στο έδαφος. 

 

Αντιμετώπιση: Για την αντιμετώπιση του δάκου εφαρμόζεται η μαζική παγίδευση των 

εντόμων, με θεαματικά αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 

εντομοπαγίδες κόλας ή με προσελκιστικό υγρό. 

Σε περίοδες με πολύ μεγάλους πληθυσμούς δάκου μπορούν να γίνουν 

συμπληρωματικά με τις παγίδες το φθινόπωρο δολωματικοί ψεκασμοί  ή και 

ψεκασμοί κάλυψης με φυσική πυρεθρίνη. 

 

4.3.1.2. Πυρηνοτρήτης 

Prays oleae //  Hyponomeutidae, Λεπιδόπτερα 

Ζημιά: Προσβάλλονται φύλλα, άνθη και καρποί από διαφορετικές γενεές του 

εντόμου. Στα φύλλα παρατηρούνται τεσσάρων ειδών στοές: νηματοειδής 

(πρωτογενής), σχήματος C (δευτερογενής), βοθρίο (τριτογενής – στρογγυλή), 

ακανόνιστου σχήματος – ανοικτή. Παρατηρούνται επίσης φύλλα συνδεδεμένα με 

μετάξινα νημάτια, όταν η προνύμφη ετοιμάζεται να νυμφωθεί. Στις ταξιανθίες τα 

κατεστραμμένα άνθη είναι επίσης συνδεδεμένα με μετάξινα νημάτια. Οι 

  
Aκμαίο δάκου σε πράσινο  

καρπό ελιάς 
Καταστροφή καρπού μετά από  

προσβολή από δάκο 

 
 

 
 

Προνύμφες δάκου στο  
εσωτερικό καρπού ελιάς 

Προσβολή από δάκο σε  
ώριμους καρπούς ελιάς 
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προσβεβλημένοι από τις προνύμφες καρποί ξηραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουν 

(«πιπέρι» = καρποί 4-6 χιλιοστά, «καλογρί» = καρποί 8-10 χιλιοστά) τον Ιούνιο-

Ιούλιο (θερινή πτώση) και αργότερα τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κατά την έξοδο των 

ώριμων προνυμφών (φθινοπωρινή πτώση). 

Εχθρός: Ο πυρηνοτρήτης συμπληρώνει 3 γενεές το χρόνο. Διαχειμάζει ως προνύμφη 

φυλλόβιας γενεάς μέσα στις στοές που ανοίγει στα φύλλα, όπου υφίσταται 4 

εκδύσεις (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος).  

 

Προνύμφη 1ης ηλικίας  »  πρωτογενής στοά 

Προνύμφη 2ης ηλικίας  »  δευτερογενής στοά 

Προνύμφη 3ης ηλικίας  »  τριτογενής στοά 

Προνύμφη 4ης ηλικίας  »  ανοικτή στοά 

 

Η προνύμφη της τελευταίας ηλικίας κυκλοφορεί ελεύθερα στο φύλλωμα και 

προσβάλλει τις βλαστικές κορυφές και οφθαλμούς της ελιάς. 

Τελικά συνδέει τα προσβεβλημένα όργανα με μετάξινα νήματα και σχηματίζει 

βομβύκιο, όπου χρυσαλλιδώνεται. Από τέλη Μαρτίου και όλο τον Απρίλιο 

εμφανίζονται τα ακμαία της ανθόβιας γενεάς. Τα θηλυκά ωοτοκούν στον κάλυκα κατά 

προτίμηση κιτρινοπράσινων, κλειστών ανθέων ελιάς («κρόκιασμα»). Οι 

εκκολαπτόμενες προνύμφες εισέρχονται στο άνθος και τρέφονται από το εσωτερικό 

του. Τα προσβεβλημένα άνθη συνδέονται με νημάτια, όπου η προνύμφη 

χρυσαλλιδώνεται. Τον Ιούνιο εμφανίζονται τα ακμαία της καρπόβιας γενεάς και τα 

θηλυκά ωοτοκούν στον κάλυκα νεαρών καρπών με γαλακτώδες ενδοσπέρμιο (όχι 

ξυλοποιημένο). Οι εκκολαπτόμενες προνύμφες εισέρχονται από τον ποδίσκο στην 

σάρκα και προχωρούν στον πυρήνα από το εσωτερικό του οποίου τρέφονται. Κατά 

την είσοδό τους τραυματίζουν τον ποδίσκο ή τις αγγειώδεις δεσμίδες που τον 

συνδέουν με τον νεαρό καρπό, ο οποίος σταματά να αναπτύσσεται, ξηραίνεται 

απότομα ή βαθμιαία, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής του, μαυρίζει και τελικά πέφτει 

(«πιπέρι», «καλογρί»). Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των προνυμφών, 

οπότε ανοίγουν τρύπα στον πυρήνα κι εξέρχονται, σχηματίζουν βομβύκιο και 
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χρυσαλλιδώνονται επάνω στο δένδρο. Κατά την έξοδό της η προνύμφη τραυματίζει 

τους ιστούς στο σημείο πρόσφυσής τους στον ποδίσκο και οι καρποί πέφτουν. Όταν 

ο καρπός έχει πέσει σε νεαρό στάδιο η ώριμη προνύμφη εξέρχεται και νυμφώνεται 

στο έδαφος. Τα θηλυκά ακμαία της φυλλοφάγου γενεάς ωοτοκούν στα φύλλα κι οι 

εκκολαπτόμενες προνύμφες εισέρχονται στο εσωτερικό και σχηματίζουν τις στοές.  

 

Αντιμετώπιση: Συνιστώνται ψεκασμοί με σκευάσματα με τον εντομοπαθογόνο  

βάκιλο  Bacillus thuringiensis ,εναντίον της ανθόβιας γενεάς στο «κρόκιασμα» (όταν 

αρχίζουν να «σκάνε» το 5-10% των ανθέων) και εναντίον της καρπόβιας γενεάς στο 

«σκάγι» (όταν έχει πέσει  το 90-95 % των ανθέων). 

 

Ακμαίο του πυρηνοτρήτη 

 

Κατεστραμμένος πυρήνας ελιάς μετά από προσβολή από  
την προνύμφη της καρπόβιας γενεάς του πυρηνοτρήτη 

Διακρίνονται τα περιττώματα της προνύμφης 
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Προσβολές φύλλων ελιάς από προνύμφες 
της φυλλόβιας γενεάς του πυρηνοτρήτη. 

Διακρίνονται από αριστερά οι χαρακτηριστικοί 
τύποι προσβολών στα φύλλα: 

νηματοειδής στοά – στοά τύπου C – βοθρίο 

 
Χαρακτηριστική «τρύπα» εξόδου στο «κοτσάνι» της ελιάς 
από την προνύμφη της καρπόβιας γενεάς του πυρηνοτρήτη. 

 

 

4.3.1.3. Λεκάνιο ή μαύρη ψώρα της ελιάς 

Saissetia oleae // Lecaniidae, Κοκκοειδή, Ημίπτερα 

Πολυφάγο είδος, με περίπου 150 ξενιστές. Απαντάται σε όλη την Ελλάδα και 

προκαλεί κυρίως ζημιές στην ελιά και στα εσπεριδοειδή.  

Ζημιά: Προσβάλλονται τα κλαδιά και τα φύλλα, από όπου απομυζούνται οι φυτικοί 

χυμοί. Επιπλέον στα μελιτώδη εκκρίματα του κοκκοειδούς τρέφεται ο δάκος και 

αναπτύσσονται οι μύκητες της καπνιάς, δυσχεραίνοντας όλες τις φυσιολογικές 

λειτουργίες (αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση) των δένδρων.  

Εχθρός: Στην Ευρώπη το λεκάνιο αναπαράγεται παρθενογενετικά διότι το αρσενικό 

δεν έχει παρατηρηθεί. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του εντόμου είναι ο σχηματισμός 
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ενός ανάγλυφου Η στη ραχιαία επιφάνεια του θηλυκού. Το λεκάνιο συμπληρώνει 1 

γενεά το χρόνο, αλλά σε περιοχές με ευνοϊκό κλίμα και 2. Η 2η γενεά παρατηρείται 

κυρίως σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες και αρδευόμενους ελαιώνες, όπου ο ηπιότερος 

καιρός και η μεγαλύτερη υγρασία επιτρέπουν ταχύτερη ανάπτυξη.Το λεκάνιο 

διαχειμάζει ως ανώριμο ακμαίο ή αναπτυγμένη προνύμφη (ΙΙ και ΙΙΙ σταδίου). Την 

άνοιξη (Μάιο) τα θηλυκά ακμαία γεννούν παρθενογενετικά αυγά, που εκκολάπτονται 

Ιούλιο-Αύγουστο. Οι προνύμφες διανύουν τρία στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί η 

ανάπτυξή τους. Το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι η εξέλιξη των νυμφών επιβραδύνεται.  

 

Ακμαία, νεοεκκολαφθείσες κινητές και 

σταθεροποιηθείσες προνύμφες Λεκανίου 

 

Προσβολή από Λεκάνιο και ανάπτυξη 

Καπνιάς  σε φύλλα ελιάς 

 

Νύμφες Λεκανίου 

 

Αντιμετώπιση: Το λεκάνιο έχει μεγάλο αριθμό φυσικών εχθρών και παρασίτων που 

μειώνουν σημαντικά τον πληθυσμός του.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντικός αριθμός εντόμων, τότε συνιστώνται 1-2 

ψεκασμοί Ιούλιο-Αύγουστο εναντίον των κινητών προνυμφών της πρώτης γενεάς με 

θερινό πολτό ή παραφινέλαιο. Το επίκαιρο της επέμβασης είναι όταν έχει εκκολαφθεί 

το 50% των αυγών. 
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4.3.1.4. Ψύλλα (Βαμβακάδα) της ελιάς 

Euphyllura phillyreae  //  Aphalaridae, Ημίπτερα 

Η κοινή ονομασία του εντόμου οφείλεται στις χαρακτηριστικές λευκές κηρώδεις 

εκκρίσεις που καλύπτουν το σώμα των προνυμφών και τα προσβεβλημένα όργανα. 

Οι εκκρίσεις αυτές προέρχονται από αδένες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της 

κοιλίας. Είναι διαδεδομένο σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της Μεσογείου και έχει 

αποκλειστικό ξενιστή την ελιά. 

Ζημιά: Σχηματίζει αποικίες στις ταξιανθίες, οι οποίες καλύπτονται από βαμβακώδη 

εκκρίματα με συνέπεια την παρεμπόδιση της γονιμοποίησης. Επιπλέον προκαλούν 

εξασθένιση των δένδρων λόγω απομύζησης φυτικών χυμών και ανάπτυξη των 

μυκήτων της καπνιάς. 

Εχθρός: Διαχειμάζει ως ακμαίο στις μασχάλες των βλαστών και των μίσχων των 

φύλλων και την άνοιξη ωοτοκεί στους εκτυσσόμενους οφθαλμούς ή στις ταξιανθίες. 

Οι εκκολαπτόμενες νύμφες εγκαθίστανται σε φύλλα και άνθη σχηματίζοντας 

βαμβακώδεις αποικίες, όπου ολοκληρώνουν την ανάπτυξή τους σε ακμαία. Έχει 1 

γενεά το χρόνο, αλλά ο αριθμός των γενεών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις 

κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Σε ξηροθερμικές περιόδους παρατηρείται 

καταστροφή των ωών και των νυμφών. 

 Αντιμετώπιση: Οι ψεκασμοί για τα άλλα εντομολογικά προβλήματα της ελιάς 

παρέχουν προστασία και από την ψύλλα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντικός 

αριθμός εντόμων, τότε συνιστάται ένας ψεκασμός  εναντίον των κινητών προνυμφών 

με θερινό πολτό ή παραφινέλαιο. 

 

Βαμβακώδεις αποικίες της ψύλλας σε ταξιανθία ελιάς 
(φωτ. Εργ. Γεωργ. Εντομολογίας, 
Μπενάκειο Φυτοπαθ. Ινστιτούτο) 
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4.3.1.5. Ασπιδιωτός ή λευκή ψώρα εσπεριδοειδών 

Diaspididae, Κοκκοειδή, Ημίπτερα 

Εξαιρετικά κοσμοπολίτικο και πολυφάγο είδος. Στην Ελλάδα προκαλεί ζημιές κυρίως 

στην ελιά, στα εσπεριδοειδή, την χαρουπιά, σε καλλωπιστικά δένδρα και θάμνους 

(π.χ. πικροδάφνη), καθώς και σε φυτά θερμοκηπίου και στην πατάτα.  

 

Ζημιά: Προσβάλλονται φύλλα, κλαδιά και καρποί, οι οποίοι καλύπτονται από ένα 

στρώμα ασπιδίων. Προκαλείται φυλλόπτωση, ξήρανση κλάδων και γενικά το δένδρο 

εξασθενεί από την απομύζηση φυτικών χυμών. Στην ελιά ο καρπός εμφανίζει 

σκοτεινόχρωμες κηλίδες, παραμορφώνεται και δεν αναπτύσσεται κανονικά. Στις 

ελαιοποιήσιμες ποικιλίες έχουμε απώλεια στην παραγωγή ελαιολάδου, ενώ στις 

επιτραπέζιες, ακόμα και μια μικρή προσβολή στον καρπό είναι επιζήμια διότι τον 

καθιστά μη εμπορεύσιμο.  

Εχθρός: Το ενήλικο θηλυκό έχει ασπίδιο κυκλικό, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στα 

εσπεριδοειδή έχει 3-4 γενεές το χρόνο και στην ελιά 3. Διαχειμάζει ως ακμαίο και ως 

προνύμφη δεύτερου σταδίου. Τον Μάρτιο τα ακμαία ωοτοκούν και τον Απρίλιο 

εμφανίζονται οι κινητές προνύμφες της πρώτης γενεάς. Η ανάπτυξη στο στάδιο του 

ακμαίου ολοκληρώνεται τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου, οπότε ακολουθεί ωοτοκία. Οι 

κινητές προνύμφες της δεύτερης γενεάς εμφανίζονται από τέλη Ιουλίου μέχρι τέλη 

Οκτωβρίου με μέγιστο τον Αύγουστο. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται και μέσα 

Οκτωβρίου εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό των κινητών προνυμφών τρίτης 

γενεάς, οι οποίες θα αναπτυχθούν σε προνύμφες δεύτερου σταδίου ή και ακμαία για 

να διαχειμάσουν. Παρατηρείται επικάλυψη γενεών ιδίως μεταξύ δεύτερης και τρίτης 

γενεάς. Το έντομο προτιμά συνήθως τα κάτω σκιαζόμενα και με πυκνό φύλλωμα 

μέρη της κόμης των δένδρων. Επίσης προτιμά την κάτω επιφάνεια των φύλλων, ενώ 

θεωρείται πολύ ευπαθές στον ζεστό και ξηρό καιρό. 

Αντιμετώπιση: Γενικά στις βιολογικές καλλιέργειες δεν μας δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα λόγω της καταπολέμησής του από τους πολυάριθμούς φυσικούς 

εχθρούς του. Συστήνεται αραίωμα της κόμης του δένδρου και αποφυγή υπερβολικής 

λίπανσης και άρδευσης. 

Τέλος όπου ο πληθυσμός του εντόμου είναι υψηλός, συστήνονται ψεκασμοί εναντίον 

των κινητών προνυμφών ιδιαίτερα της πρώτης γενεάς, τον Απρίλιο, με θερινό πολτό 
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ή παραφινέλαιο. Εναντίον των ευαίσθητων σταδίων της δεύτερης και τρίτης γενεάς 

συστήνονται ψεκασμοί μέσα-τέλη Αυγούστου και μέσα Οκτωβρίου αντίστοιχα. Σε 

πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα χρειασθούν περισσότεροι από ένας , ψεκασμοί.  

 

 
Προσβολή από Ασπιδιωτό 

σε καρπό ελιάς 

 
Προσβολή από Leucaspis riccae σε 

καρπούς ελιάς 

 

4.3.1.6. Παρλατόρια 

Parlatoria oleae  //  Diaspididae, Κοκκοειδή, Ημίπτερα 

Είναι ένα εξαιρετικά πολυφάγο έντομο. Προσβάλλει περισσότερα από 200 πολυετή 

φυτά. Συχνότερα εμφανίζεται στην ελιά, στα πυρηνόκαρπα και τα μηλοειδή.  

Ζημιά: Προσβάλλονται όλα τα μέρη του δένδρου. Στον κορμό και τα κλαδιά 

σχηματίζονται επιφανειακές κηλίδες, ενώ μπορεί να προκαλέσει και παραμόρφωση. 

Όταν ο πληθυσμός είναι υψηλός, οι κλαδίσκοι έχουν μειωμένη ανάπτυξη και τελικά 

ξηραίνονται. Στους καρπούς οι κηλίδες είναι σκούρες, μωβ έως μαύρου χρώματος, 

ενώ δημιουργούνται παραμορφώσεις στους καρπούς. Το αποτέλεσμα είναι να 

μειώνεται η εμπορική τους αξία ή να είναι ακατάλληλοι για κατανάλωση. Στους 

ελαιοκάρπους είναι δυνατό να προκαλέσουν απώλεια λαδιού έως και 20%, ενώ οι 

πράσινες επιτραπέζιες δεν είναι αποδεκτές για κονσερβοποίηση. Γενικά το δένδρο 

εξασθενεί λόγω απομύζησης φυτικών χυμών.  

Εχθρός: Διαχειμάζει κυρίως ως ακμαίο και συμπληρώνει δύο γενεές τον χρόνο. Την 

άνοιξη (Απρίλιο) αρχίζει η ωοτοκία που διαρκεί 1,5-2 μήνες. Τον Μάιο εκκολάπτονται 

οι προνύμφες, που περιπλανώνται για μερικές ώρες και στη συνέχεια 

σταθεροποιούνται κι αρχίζουν να μυζούν χυμούς. Αργότερα αναπτύσσονται σε 

προνύμφες δεύτερου σταδίου, όπου γίνεται ο διαχωρισμός των φύλων. Τα ακμαία 

εξέρχονται Ιούλιο-Αύγουστο και ακολουθεί η ωοτοκία. Τέλη Αυγούστου-τέλη 

Σεπτεμβρίου εμφανίζονται οι κινητές προνύμφες της δεύτερης γενεάς. 
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Επαναλαμβάνεται ο κύκλος και μέχρι τον Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η ανάπτυξή τους 

σε ακμαία. Λόγω της μακράς περιόδου ωοτοκίας συμβαίνει επικάλυψη γενεών.  

Καταπολέμηση: Το έντομο αυτό έχει  πολλούς  φυσικούς εχθρούς και στις βιολογικές 

καλλιέργειες δεν μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λόγω της καταπολέμησής του 

από αυτούς. Στις περιπτώσεις όμως που εμφανίζεται υψηλός πληθυσμός του 

εντόμου, είναι δυνατό να περιοριστεί με την εξαπόλυση παρασιτοειδών υμενοπτέρων. 

Στο τέλος και εάν δεν είναι δυνατός ο περιορισμός του, τότε συστήνονται ψεκασμοί 

εναντίον των κινητών προνυμφών ιδιαίτερα της πρώτης γενεάς (τέλη Απριλίου-Μάιο) 

με θερινό πολτό ή παραφινέλαιο.  

 

 

Προσβολή από παρλατόρια σε καρπό και φύλλο ελιάς 

4.3.2.  Αντιμετώπιση των Ασθενειών 

4.3.2.1. Κυκλοκόνιο 

Spilocaea oleagina // συν. Cycloconium oleaginum, Moniliales, Αδηλομύκητες 

Ασθένεια πολύ διαδεδομένη σε όλες τις περιοχές που καλλιεργείται η ελιά. Στην 

Ελλάδα, κάθε χρόνο προκαλεί σοβαρές ζημιές σε περιοχές με πολύ υγρασία. Προκαλεί 

εξασθένηση των δένδρων, μείωση της παραγωγής μέχρι πλήρους ακαρπίας.  

Συμπτώματα: Προσβάλλονται όλα τα πράσινα μέρη του φυτού. Στα φύλλα 

εμφανίζεται το σύμπτωμα γνωστό ως «μάτι παγωνιού» (γκρίζες νεκρωτικές κηλίδες 

σε συγκεντρικούς κύκλους με σαφές περίγραμμα), ενώ παρατηρείται και έντονη 
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φυλλόπτωση. Προσβάλλονται περισσότερο τα παλαιότερα φύλλα και τα χαμηλότερα 

μέρη του δένδρου. Η προσβολή των μίσχων και των ποδίσκων των καρπών επιφέρει 

ανθόρροια και πρόωρη καρπόπτωση.  

Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια οφείλεται στον μύκητα Spilocea 

oleagina. Ο μύκητας διαχειμάζει με τη μορφή σπορίων (κονιδίων) στα φύλλα και τους 

βλαστούς των ήδη προσβεβλημένων δένδρων. Από τα φύλλα αυτά προέρχονται οι 

μολύνσεις της άνοιξης, οι οποίες είναι λιγότερες από αυτές του φθινοπώρου, διότι το 

χειμώνα πολλά φύλλα έχουν πέσει και έτσι τα μολύσματα είναι μειωμένα. Το νερό 

είναι απαραίτητος παράγοντας για την ελευθέρωση, διασπορά και βλάστηση των 

σποριών. Γενικά, η μόλυνση ευνοείται από συνθήκες σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών 

και αυξημένης υγρασίας. Μετά την μόλυνση, ο μύκητας εγκαθίσταται κάτω από την 

εφυμενίδα και με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας εξέρχονται οι 

κονιδιοφόροι, που αρχικά προσδίδουν βελούδινη υφή στις κηλίδες.  

Αντιμετώπιση: Λόγω της μακράς περιόδου μόλυνσης του μύκητα υπάρχει κίνδυνος 

προσβολής από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο. Απαιτείται προστασία των δένδρων 

με την εφαρμογή χαλκούχων σκευσμάτων από τις πρώτες προσβολές του 

φθινοπώρου (1ος ψεκασμός πριν την έναρξη των βροχών, 2ος ψεκασμός μετά από 

ένα μήνα), μετά το κλάδεμα (3ος ψεκασμός τέλος χειμώνα) και από τις προσβολές 

της άνοιξης (4ος ψεκασμός), ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Επιπλέον, σχετική 

αντοχή στην ασθένεια φαίνεται ότι παρουσιάζει η ποικιλία "Κορωνέϊκη". 

 

προσβολή από κυκλοκόνιο 
Διακρίνεται το μάτι παγωνιού 

 



EL/04/B/F/PP-148258 

 26

 

Προσβολή από κυκλοκόνιο 
Διακρίνεται το μάτι παγωνιού 

 

4.3.2.2. Φυματίωση ή Καρκίνωση 

Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi // (olive knot, tubercle, tuberculosis, rogna) 

συν. Pseudomonas syringae subsp. savastanoi  

Ασθένεια πολύ διαδεδομένη σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές. Προκαλεί εξασθένηση 

των δένδρων, ξήρανση κλαδιών ή και ολόκληρων δένδρων.  

Συμπτώματα: Στα κλαδιά, στον κορμό στις ρίζες και σπανιότερα στα φύλλα 

σχηματίζονται εξογκώματα (καρκινώματα ή φυμάτια). Η ανάπτυξη των 

προσβεβλημένων κλαδιών σταματάει και μπορεί να καταλήξει σε ξήρανσή τους. 

Στους καρπούς παρουσιάζονται κηλίδες με ή χωρίς άλω, λόγω της ανάπτυξης του 

βακτηρίου στο μεσοκάρπιο. Τελικά το κέντρο των κηλίδων σχίζεται και εξέρχεται 

βακτηριακό υγρό. Οι κηλίδες είναι συχνά πολυάριθμες με αποτέλεσμα να 

υποβαθμίζεται η εμπορική τους αξία.  

Βιολογία: Η ασθένεια αποδίδεται στο βακτήριο Pseudomonas savastanoi pv. 

savastanoi. Εκτός από την ελιά, το βακτήριο προσβάλλει το γιασεμί, την πικροδάφνη 

και τον φράξινο, δημιουργώντας τα χαρακτηριστικά εξογκώματα.  

Το βακτήριο, που βρίσκεται μέσα στα καρκινώματα βγαίνει όταν αυτά διαβραχούν, 

μεταφέρεται με τις σταγόνες της βροχής και μολύνει τους φυτικούς ιστούς από 

πληγές κλαδέματος, ραβδίσματος, χαλαζιού ή παγετού. Οι μολύνσεις γίνονται κυρίως 

το φθινόπωρο και τον χειμώνα, αλλά και την άνοιξη όταν υπάρχουν βροχές. Οι 

καρποί μολύνονται από τα φακίδια.Υγρός και βροχερός καιρός, ιδιαίτερα όταν 
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ακολουθείται από χαλαζόπτωση ευνοεί την εκδήλωση της ασθένειας. Οι ποικιλίες 

Καλαμών, Μεγαρίτικη και Θασίτικη της ελιάς θεωρούνται ανθεκτικές.  

Αντιμετώπιση: Συνιστάται να αποφεύγεται η εκτέλεση κλαδέματος και η συλλογή με 

ράβδισμα όταν επικρατεί βροχερός καιρός.  

Τα προσβεβλημένα κλαδιά που κόβονται πρέπει να καίγονται και να απολυμαίνονται 

τα εργαλεία. Συνιστάται επίσης κατά το κλάδεμα να λαμβάνεται φροντίδα για τον 

καλό αερισμό του εσωτερικού της κόμης. Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης νέου 

ελαιώνα, θα πρέπει τα δενδρύλλια να είναι εντελώς υγιή.  

Συνιστώνται ψεκασμοί με χαλκούχα  σκευάσματα από το φθινόπωρο μέχρι αρχές 

άνοιξης και ιδιαίτερα μετά από το κλάδεμα και από παγετό ή χαλάζι. 

 

Καρκινώματα σε κλαδί ελιάς 

 

Προσβολή από το βακτήριο της καρκίνωσης 
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4.3.2.3. Καπνιά 

Capnodium oleae // Perisporiaceae, Erysiphales, Ασκομύκητες 

Συμπτώματα: Οι κλαδίσκοι, οι βλαστοί και τα φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα 

καπνιάς.  

Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης: Η καπνιά αναπτύσσεται στα μελιτώδη εκκρίματα 

των κοκκοειδών και της ψύλλας της ελιάς.  

Αντιμετώπιση: Η καταπολέμηση των κοκκοειδών και των αφίδων σταματάει την 

επέκταση της  καπνιάς. Οι ψεκασµοί µε χαλκούχα, αν εξαλειφθεί η γενεσιουργός αιτία 

παραγωγής του µελιτώµατος, περιορίζουν πολύ γρήγορα την καπνιά.  

 

Καπνιά σε κλαδί ελιάς 

4.3.2.4. Βούλα ή Ξηροβούλα ή Σαποβούλα 

Camarosporium dalmaticum  // Camarosporium dalmaticum συν. Macrophoma 

dalmatica συν. Sphaeropsis dalmatica, Sphaeropsidaceae, Coelomycetes, 

Αδηλομύκητες 

Αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες ασθένειες στην Ελλάδα και τις άλλες 

Μεσογειακές χώρες.  

Συμπτώματα: Προσβάλλει μόνο τους καρπούς της ελιάς, άωρους ή και ώριμους. Ήδη 

υπάρχουσα προσβολή από δάκο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση 

της ασθένειας. Η ασθένεια εκδηλώνεται με δύο μορφές, ανάλογα με την εποχή της 

προσβολής.  
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Το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου (άωροι καρποί), η μόλυνση είναι 

εντοπισμένη και εμφανίζεται με τη μορφή της "ξηροβούλας". Παρατηρούνται ξηρής 

σύστασης (αποφελλωμένες) κηλίδες, επίπεδες ή ελαφρά βυθισμένες, που 

περιβάλλονται από σκοτεινή άλω. Επάνω στις κηλίδες διακρίνονται μαύρα στίγματα, 

που είναι οι καρποφορίες (πυκνίδια) του παθογόνου.  

Το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα όταν οι καρποί είναι ώριμοι ή ημιώριμοι, οι 

κηλίδες επεκτείνονται σε όλη την επιφάνειά του και προκαλείται μαλακή σήψη 

(σαποβούλα). Στην συνέχεια, οι καρποί αφυδατώνονται, συρρικνώνονται και 

καλύπτονται από τις μαύρες καρποφορίες του παθογόνου.  

Έχει περιγραφεί επίσης και μία τρίτη μορφή της ασθένειας, όπου η προσβολή ξεκινά 

με την μορφή της "ξηροβούλας" και καθώς προχωρεί η ωρίμανση των καρπών και η 

εποχή αλλάζει, η προσβολή συνεχίζει με την μορφή της "σαποβούλας". Σε κάθε 

περίπτωση η ασθένεια προκαλεί πρόωρη καρπόπτωση. 

Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια οφείλεται στον αδηλομύκητα 

Camarosporium dalmaticum. Ο μύκητας μολύνει τους καρπούς στη θέση του 

νύγματος του δάκου, όπου υπάρχει λύση της συνέχειας των ιστών, εγκαθίσταται 

κάτω από την επιδερμίδα, στο μεσοκάρπιο και εξαπλώνεται μέχρι τον πυρήνα. Το 

μόλυσμα μεταφέρεται με το παράσιτο του δάκου Prolasioptera berlesiana. Ο μύκητας 

αναπτύσσεται πολύ καλά σε θερμοκρασίες από 20-300C.  

Αντιμετώπιση: Η καταπολέμηση του  δάκου παρέχει προστασία και από αυτή την 

ασθένεια.  

4.3.2.5. Αδρομυκώσεις - βερτισιλλιώσεις δένδρων 

Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum  // Moniliaceae, Moniliales, Αδηλομύκητες 

(fungal wilt diseases, vascular wilts, hadromycosis) 

Θεωρούνται από τις πιο σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες των πυρηνοκάρπων, της 

ελιάς, της φιστικιάς και του αμπελιού και οφείλονται στους προαναφερόμενους 

μύκητες. Γι' αυτό το λόγο λέγονται και βερτισιλλιώσεις. Οι αδρομυκώσεις 

εξελίσσονται αργά και προσβάλλουν τα αγγεία των δένδρων προκαλώντας μαρασμό 

και αποξήρανση κλάδων ή ολόκληρου του δένδρου.  
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Συμπτώματα: Στην ελιά, η ασθένεια εκδηλώνεται με δύο τρόπους:                           

Ο πρώτος είναι με την μορφή του απότομου μαρασμού (αποπληξία), όταν 

προσβάλλεται ολόκληρο το δένδρο. Η αποπληξία παρατηρείται κυρίως σε νεαρά 

δένδρα και φυτώρια. Σε αυτή την περίπτωση τα φύλλα συστρέφονται προς τα κάτω, 

παίρνουν ένα σκούρο γκρι ή καστανό χρώμα και αποξηραίνονται, ενώ παραμένουν 

πάνω στο δένδρο.  Ο δεύτερος τρόπος, αφορά την αργή αποξήρανση του δένδρου, 

ως ημιπληγία σε ένα ή περισσότερα κλαδιά, που με την πάροδο του χρόνου 

επεκτείνεται σε ολόκληρη την κόμη. Σε αυτή την περίπτωση προκαλείται μαρασμός, 

τα φύλλα κιτρινίζουν και σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση, πέφτουν. Τα 

ξηρά κλαδιά παραμένουν γυμνά και τελικά επέρχεται ολοκληρωτική ξήρανση του 

δένδρου. Ο χαρακτηριστικός μεταχρωματισμός των αγγείων του ξύλου, σπάνια 

παρατηρείται στην ελιά.  

Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης: Οι βερτισιλλιώσεις των δένδρων προκαλούνται από 

τους αδηλομύκητες Verticillium dahliae και Verticillium albo-atrum. Στη χώρα μας το 

πρώτο είδος έχει βρεθεί ότι προκαλεί την προσβολή στις πολυετείς καλλιέργειες. Αυτό 

οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι ο V.dahliae ευνοείται από μέσες θερμοκρασίες, ενώ 

ο V.albo-atrum είναι περισσότερο διαδεδομένος σε περιοχές με υγρό και ψυχρό 

κλίμα. Οι βερτισιλλιώσεις είναι τυπικά εδαφογενείς ασθένειες. Το παθογόνο επιβιώνει 

κυρίως με τα μικροσκληρώτια, αλλά και σαν μυκήλιο και σπόρια (κονίδια) στα 

προσβεβλημένα υπολείμματα των καλλιεργειών και διατηρείται στο έδαφος για πολλά 

χρόνια (8-14). Ένας άλλος τρόπος διαιωνίσεώς τους είναι τα διάφορα ζιζάνια - 

ξενιστές. Τα παθογόνα διασπείρονται με το νερό, τα υπολείμματα της καλλιέργειας, 

τα ζιζάνια και με το έδαφος το οποίο μεταφέρεται με τα εργαλεία ή τις καλλιεργητικές 

μηχανές. Σε μεγάλες αποστάσεις η μεταφορά τους γίνεται με μολυσμένο 

πολλαπλασιαστικό υλικό. Οι μύκητες μολύνουν από τη ρίζα και εγκαθίστανται στα 

αγγεία του ξύλου, όπου με μικροσκοπική εξέταση μπορούν να διακριθούν οι υφές του 

μυκηλίου και τα σπόριά του (κονίδια).  

Αντιμετώπιση: Προληπτικά συνιστάται εγκατάσταση των δένδρων μακριά από 

χωράφια όπου καλλιεργούνται ετήσια φυτά ευαίσθητα στις αδρομυκώσεις και σε 

εδάφη απαλλαγμένα από μολύσματα (π.χ. με ηλιοαπολύμανση). Επίσης, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και ανθεκτικές ποικιλίες ή υποκείμενα. 

Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η συγκαλλιέργεια των δένδρων με ευπαθή ετήσια 

φυτά (π.χ. βαμβάκι). Η άρδευση των δένδρων δεν θα πρέπει να γίνεται με αυλάκια 
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διότι τα μολύσματα μεταφέρονται με το νερό στα υγιή δένδρα. Επίσης θα πρέπει  να 

αποφεύγονται πληγές στο ριζικό σύστημα των δένδρων.  

Κατασταλτικά συνιστάται ξερίζωμα των προσβεβλημένων δένδρων, κάψιμό τους και 

απολύμανση του χώρου που καταλάμβανε η προσβεβλημένη ριζόσφαιρα με   

βορδιγάλειο πολτό. 

 

 

Αδρομυκώσεις 
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5. Η συγκομιδή και η επεξεργασία της επιτραπέζιας Ελιάς 
 

Βασικό ρόλο στην αύξηση της ποιότητας των ελιών διαδραματίζει και ο χρόνος και ο 

τρόπος της συγκομιδής. Οι γεωπόνοι συνιστούν η συγκομιδή να γίνεται την πιο 

κατάλληλη χρονική στιγμή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή ωρίμανση, το χρώμα, 

κ.α., με προσεκτικό τρόπο για να αποφεύγεται ο τραυματισμός του καρπού. 

Η τοποθέτηση να γίνεται σε καθαρά τελάρα, χωρίς την παρουσία ξένων σωμάτων 

(σκουπίδια, φύλλα, κ.α.). Η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται γρήγορα και οι ελιές να 

τοποθετούνται πλέον σε νερό ή άλμη γρήγορα. 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και η αποθήκευση με τη συντήρησή τους. Οι 

παραγωγοί από τη στιγμή που επιθυμούν να κρατήσουν τις ελιές στις αποθήκες τους 

και να τις πουλήσουν αργότερα, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ορισμένες βασικές 

προδιαγραφές από πλευράς εξοπλισμού - υγιεινής και ασφάλειας. Κατ΄ αρχήν η όλη 

συντήρηση - εκπίκρανση για πράσινες ελιές - και ζύμωση των ελιών πρέπει να 

επιβλέπεται από ειδικό τεχνολόγο. Οι ελιές να τοποθετούνται σε πλαστικές δεξαμενές 

ή βαρέλια πλαστικά, κατάλληλα για τρόφιμα και καθ' ουδένα τρόπο σε μεταλλικά. 

Οι δεξαμενές πρέπει να κλείνουν καλά και οι ελιές να μην έρχονται σε επαφή με το 

περιβάλλον. Ο χώρος της αποθήκης πρέπει να είναι καθαρός, στεγασμένος, να 

προβλέπεται τρόπος αντιμετώπισης των ποντικιών και γενικά να παρέχει τις βασικές 

προϋποθέσεις χώρου συντήρησης τροφίμων. 

Όσον αφορά την διατήρηση των ελιών σε άλμη, πρέπει να γίνεται έλεγχος για την 

περιεκτικότητα και να διατηρείται σε ορισμένα όρια 7%-9%. Έλεγχος και πορεία της 

ζύμωσης σε συνεργασία με τεχνολόγο. 

 

 

 


