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1.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΚΑΙ

Η
ελιά
(Olea
europaea L.)
είναι
ένα
από
τα
αντιπροσωπευτικότερα δέντρα στην περιοχή της Μεσογείου
και αποτελεί το μόνο είδος, μεταξύ των 30 που αριθμεί το
γένος των ελαιοειδών (Oleasp.), με εδώδιμο καρπό. Τα
ελαιόδεντρα, αρχικά από τον Καύκασο (Ιράν), τη
Μεσοποταμία και την Παλαιστίνη,

Εικόνα 1-1
ελαιολάδου

Σικελικός

οπωρώνας

βιολογικού

εξαπλώθηκαν σταδιακά γύρω από την περιοχή της
Μεσογείου χάρη στην ανάπτυξη του εμπορίου και στην
κυριαρχία από τους Φοίνικες, τους Καρχηδόνιους, τους
Έλληνες και τους Ρωμαίους κατά τη διάρκεια των αιώνων.
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Σήμερα είναι ένα από τα αρχαιότερα καλλιεργούμενα είδη
δέντρων παγκοσμίως και το σημαντικότερο στην περιοχή της
Μεσογείου, το οποίο καταλαμβάνει το 95% της
καλλιεργημένης έκτασης,
Από τότε, η ελιά έγινε γνωστή στον υπόλοιπο πλανήτη,
σχεδόν σε όλες τις κλιματικά ταιριαστές χώρες, μεταξύ 30ο και
45ο σε Βόρειο και Νότιο γεωγραφικό πλάτος , που
χαρακτηρίζεται από ένα κλίμα με υψηλή θερμοκρασία, με
μεγάλης διάρκειας και ξηρό καλοκαίρι όπως της Αμερικής
(Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Περού Χιλή, Αργεντική), Ωκεανία
(Νότια Αυστραλία), Νότια Αφρική, Aσία (Ινδία) μέχρι την
ανατολή (Κίνα, Ιαπωνία).
Η ελιά είναι ένα διπλοειδές είδος με 46 χρωμοσώματα (2n =
2x = 46), αν και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις τριπλοειδών
και τετραπλοειδών. Το ελαιόδεντρο είναι ένα αειθαλές δέντρο,
κυρίως
σταυρογονιμοποιούμενο
αλλά
και
αγενώς
πολλαπλασιαζόμενο με μοσχεύματα, το οποίο παρουσιάζει
υψηλή ανθεκτικότητα στην ξηρασία και στην αλατότητα, σε
σύγκριση με άλλα καρποφόρα δέντρα. Η ελαιοκαλλιέργεια
αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική ελαιοδοτική καλλιέργεια
στον κόσμο, μετά τη φοινικοκαλλιέργεια προς την παραγωγή
φοινικελαίου, με δέκα εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης
γης να εντοπίζονται στην Μεσόγειο, όπου και καταναλώνεται
το 70% του παραγόμενου ελαιόλαδου.
Η καλλιέργεια της ελιάς εντοπίζεται χρονικά από τα βάθη των
αρχαίων χρόνων, γεγονός που σε συνδυασμό με την ευκολία
αναπαραγωγής των δέντρων αγενώς με μοσχεύματα έχει
οδηγήσει στην παρουσία πολλών καλλιεργούμενων ποικιλιών
παγκοσμίως. Η ευρεία ενδοειδική -μεταξύ των ειδών του
γένους- γενετική παραλλακτικότητα, η οποία μπορεί να
8
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μεταφραστεί και σε ποικιλότητα του παραγόμενου
ελαιολάδου, οφείλεται στα χαρακτηριστικά της βιολογίας του
φυτού, όπως είναι η συνήθεια σταυρογονιμοποίησης των
ανθέων και η ύπαρξη αυτοσυμβίβαστου -αδυναμία των
ανθέων για αυτόγονιμοποίηση- με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται υψηλά επίπεδα σταυρεποικονίασης (crosspollination) οδηγώντας σε ετεροζυγωτία (ύπαρξη πολλών
γονιδίων και αλληλόμορφων αυτών σε ένα φυτό. Αυτό
συμβαίνει σε φυτά που πολλαπλασιάστηκαν με σπόρο και ο
σπόρος αυτός προέκυψε από γύρη ενός άνθους και ωοθήκη
άλλου άνθους από διαφορετικά δέντρα-heterozygosity). Το
ελαιόδεντρο διαθέτει μεγάλο γενετικό απόθεμα, ως
αποτέλεσμα διαφόρων γενετικών μεταλλάξεων και ακούσιων
διασταυρώσεων που έλαβαν χώρα στη διάρκεια των αιώνων.
Σύμφωνα με εκθέσεις του Bartolini (http://www.oleadb.it),
καλλιεργούνται 1,250 ποικιλίες σε 54 χώρες και υπάρχουν
περισσότερες από 100 συλλογές διαφυλασσόμενες σε
τράπεζες γενετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένης της βάσης
δεδομένων γενετικού υλικού της ελιάς της Διεθνής
Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ-αν και πιθανόν
λόγω έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις τοπικές ποικιλίες
και των διαφόρων άγνωστων οικοτύπων, o αριθμός αυτός
μπορεί να είναι υψηλότερος. Αυτές οι καλλιεργούμενες
ποικιλίες βρίσκονται ως επί το πλείστον στις χώρες της Νότιας
Ευρώπης:
π.χ.
η
Ιταλία
παρουσιάζει
την
υψηλότερη
βιοποικιλότητα
ελιάς,
απαριθμώντας
περισσότερες από 600 ποικιλίες, ακολουθεί η Ισπανία με 183
ποικιλίες, τρίτη η Τουρκία με 89, η Γαλλία 88 και η Ελλάδα με
52. Η παραγωγή της Ιταλίας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη,
στην κύρια καλλιέργεια 148 ποικιλιών, αλλά όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν περισσότερα από 600
9

διαφορετικοί γονότυποι, μερικά από τα οποία έχουν
περιορισμένη γεωγραφική κατανομή. Η ποικιλότητα του
Ιταλικού ελαιολάδου δεν καθορίζεται μόνο από την παράδοση
που έχει η χώρα στην ελαιοπαραγωγή και τις ιδιαίτερες
εδαφικές συνθήκες, αλλά και από την μαρτυρική ιστορία της
χώρας μας, χωρισμένη σε πολλές πολιτείες μέχρι το δεύτερο
μισό του δέκατου ένατου αιώνα. Επιπλέον, υπάρχουν τοπικές
ονομασίες για τις καλλιεργούμενες τοπικές ποικιλίες και είναι
πιθανόν πολλές από αυτές να αναφέρονται στην ίδια ποικιλία,
κάτι που όμως δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως από τις
μελέτες που έχουν διεξαχθεί έως τώρα και βασίζονται σε
γενετικές μεθόδους, όπως η χρήση μοριακών δεικτών, για τη
διάκριση μεταξύ τους. Επίσης, η Εθνική Τραπεζα Γενετικού
Υλικού (ΤΓΥ) ελιάς της Τουρκίας διατηρεί στη συλλογή της 89
γονοτύπους οι οποίοι έχουν όλοι αξιολογηθεί και περιγραφεί
με μοριακές μεθόδους. Το 2012, ξεκίνησε στη Σμύρνη μετά την
Ισπανία και το Μαρόκο η τρίτη αναπαραγωγή του
διαφυλασσόμενου γενετικού υλικού της τράπεζας του
Παγκόσμιου Συμβουλίου για το Ελαιόλαδο.
Οικονομικά και εμπορικά, η καλλιέργεια της ελιάς αποκτά όλο
και μεγαλύτερη σημασία λόγω του ελαιολάδου και της
επιτραπέζιας ελιάς, της οποίας η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά,
εκτιμάται και αναγνωρίζεται για την εξαιρετική θρεπτική και
φαρμακευτική αξία της. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί
επίσης σημαντικό στοιχείο της Μεσογειακής Δίαιτας χάρη στα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του και την συμβολή του στην
υγιεινή διατροφή
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η καλλιέργεια της ελιάς, καθώς και η παραγωγή του έξτρα
παρθένου ελαιολάδου κατέχει σημαντικό μερίδιο στην
αγροτική οικονομία και το περιβάλλον. Σύμφωνα με την
έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου για το Ελαιόλαδο (IOC),
οι μεσογειακές χώρες αντιπροσωπεύουν το 95% της
παγκόσμιας καλλιέργειας της ελιάς που εκτιμάται σε 10
εκατομμύρια εκτάρια. Σε όλο τον κόσμο ο αριθμός των
ελαιόδεντρων αυξήθηκε στα 800 εκατομμύρια, κυρίως με
κατεύθυνση την παραγωγή του ελαίου (περίπου 90%) και το
υπόλοιπο στις επιτραπέζιες ελιές. Υπολογίζεται ότι
παράγονται περισσότεροι από 2.500.000 τόνοι ελαιολάδου
κάθε χρόνο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το παγκόσμιο ρεκόρ στην
παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς η οποία φτάνει στο 32% και
στην παραγωγή και κατανάλωση του ελαιολάδου χάρη στους
2,1 εκατομμύρια τόνους λαδιού. Η Ισπανία είναι στην πρώτη
θέση στον τομέα του ελαιολάδου με μέσο όρο παραγωγής
(2008-20114) τους 1,3 εκατομμύρια τόνους, η Ιταλία στη
δεύτερη θέση με 450.000 τόνους και η Ελλάδα με 285.000
τόνους λαδιού.
Τέλος, άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πορτογαλία, η
Κύπρος και η Γαλλία συμβάλλουν αντίστοιχα με 67,500, 5,200
και 5,300 τόνους. Ως προς τις μη κοινοτικές χώρες
παραγωγής, τη Συρία, την Τυνησία, την Τουρκία, το Μαρόκο,
την Αλγερία και την Παλαιστίνη είναι αυτές που
χαρακτηρίζονται από την ποσότητα και την ποιότητα της
παραγωγής. Ωστόσο, η τελευταία ανάπτυξη του τομέα της
ελιάς στις περιοχές νέας καλλιέργειας, όπως η Αυστραλία και
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οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμβάλει στη μεγαλύτερη
σταθεροποίηση στην αγορά του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου.
Μέσος
όρος
από 200
203 μέχρι
2007-08

%

%

Αύξηση
%

Ισπανία

1072.9

50.2

1305.4

61.7
%

17.81

Ιταλία

639.1

29.9

447.7

21.1
%

-42.75

Ελλάδα

379.7

17.8

285.1

13.5
%

-33.18

Πορτογαλ
ία

35.1

1.6

67.6

3.2%

48.08

Κύπρος

6.8

0.3

5.2

0.2%

-30.77

Γαλλία

4.4

0.2

5.3

0.3%

16.98

Άλλη UE

0.3

0.0

0.5

0.0%

40.00

Σύνολο

2138.3

100.0
%

2116.8

100.
0

2.31

Χώρα
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Μέσος
όρος
από200
809 μέχρι
2013-14

Πίνακας 1-1Μέσος Όρος ποσότητας ελαιολάδου ανά
Χώρα
(Πηγή: IOC). Ποσοστό παραγωγής έξτρα παρθένου
0
ελαιόλαδου ανά χώρα (Πηγή: COI)

Λόγω της σημασίας του ελαιοκομικού τομέα, σχετικά με τις
δυσκολίες διατήρησης της ανταγωνιστικής παραγωγής των
μη Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν χαμηλότερα έξοδα
παραγωγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει
συγκεκριμένα μέτρα και Κοινοτικούς κανονισμούς για την
προστασία του ελαιολάδου, με κανονισμούς που αφορούν την
ταξινόμηση του λαδιού (Κανονισμός EC αρ. 1989/03), το
μάρκετιγκ και το χαρακτηρισμό (1019/2002) και την καθιέρωση
της προστασίας των εμπορικών σημάτων ΠΟΠ
(Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), ΠΓΕ
(Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) και Εγγυημένα
Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (2081/92 and 2082/92),
εκτός από την παροχή επιδοτήσεων και ενισχύσεων του
εισοδήματος των καλλιεργητών.
Η Ιταλία διαθέτει ανεκτίμητη ελαιοκομική κληρονομιά, με
περίπου 600 καλλιεργητικές ποικιλίες έχει το ρεκόρ στον
αριθμό των ποικιλιών που αναλογεί στο 25% της παγκόσμιας
αναπαραγωγής του σπόρου της ελιάς. Αυτή η
ποικιλομορφία,σε συνδυασμό με την αρχαία καλλιεργητική
παράδοση και τη καλλιέργεια αυτού του είδους, είναι
συνεπώς, μια από τις αξίες του καλού Ιταλικού λαδιού, κάθε
ποικιλία, συνδέεται με μια συγκεκριμένη περιοχή, εκφράζει
γευστικές ιδιότητες και διαφοροποιείται οργανοληπτικά
αποτελώντας στοιχείο της τοπικής γαστρονομικής
παράδοσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά παραγωγής έδωσαν τη
δυνατότητα στην Ιταλία να αιτηθεί την αναγνώριση 37
σημάτων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ/PDO) και Προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ
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/PGI), αποτελώντας την πιο αντιπροσωπευτική χώρα σε
Κοινοτικό επίπεδο σε αριθμό βραβείων προέλευσης.

1.1.3 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
1.1.3 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Η ελιά είναι ένα πολυετές, μακρόβιο, αειθαλές και υπαίθριο
δέντρο, πολύ ανθεκτικό στην ξηρασία και ικανό να ζήσει και να
αναπτυχθεί σε φτωχά εδάφη. Παρόλα αυτά, όπως συμβαίνει
με όλα τα δενδρώδη καρποφόρα δέντρα, η έκφραση των
παραγωγικών δυνατοτήτων του φυτού εξαρτάται από την
ικανοποίηση των φυσιολογικών του αναγκών, αναφορικά με
την καταλληλότητα του περιβάλλοντος ανάπτυξης του, όπως
το κλίμα, το έδαφος, το νερό και η διαθεσιμότητα των
θρεπτικών στοιχείων, και τις συνθήκες φυτο-υγιεινής. Όλοι
αυτοί οι παράγοντες πρέπει να υπολογιστούν και να
εναρμονιστούν με τη σύγχρονη διαχείριση της καλλιέργειας
της ελιάς, ώστε να εφαρμοστούν οι καταλληλότερες
καλλιεργητικές πρακτικές, όσον αφορά το εισόδημα του
παραγωγού και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Πίνακας 1-2 Αντιστοιχία αναπτυξιακού σταδίου και
κατώτερης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας περιβάλλοντος
ώστε να μην υπάρχει αρνητική επίδραση στην
ανάπτυξη(Olea europaea L.)
Από την βλαστική ανάπτυξη μέχρι την έκπτυξη
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0

10 °C

των μπουμπουκιών
Από την έκπτυξη των μπουμπουκιών μέχρι την
εμφάνιση των ανθέων

15 °C

Από την εμφάνιση των ανθέων μέχρι την
καρπόδεση

18 °C

Από την καρπόδεση μέχρι την έναρξη της
ωρίμανσης

20 °C

Από την έναρξη της ωρίμανσης μέχρι την
ωρίμανση

15 °C

Από την ωρίμανση μέχρι τον χειμερινό
λήθαργο

5 °C

Από τον χειμερινό λήθαργο μέχρι την βλαστική
ανάπτυξη

- 5 °C

1.3.2 ΝΕΡΟ
Η ελιά είναι ένα φυτικό είδος με υψηλό βαθμό ανεκτικότητας
στην ξηρασία, ικανό να αναπτυχθεί και να αποδώσει υπό
έλλειψη νερού λόγω παρατεταμένου καλοκαιριού,
διαθέτοντας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μορφολογικά και
ανατομικά, που έχει αναπτύξει καθώς, και επιτελώντας σαν
οργανισμός φυσιολογικές και βιοχημικές αντιδράσεις που
επιτελεί που του προσδίδουν την αντοχή σε αυτές τις
δυσμενείς συνθήκες υδατικής καταπόνησης. Ωστόσο, η
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ικανότητα του να αντιστέκεται στις δυσμενείς και
παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, έχει αρνητική επίδραση
στην ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα του δέντρου σε
τετοιες συνθήκες, καθώς περιορίζεται η φωτοσυνθετική
ικανότητα των φύλλων του και παράλληλα καταναλώνονται
γρήγορα τα προϊόντα του μεταβολισμού εντός των φυτικών
ιστών. Οι ανάγκες του ελαιόδεντρου σε νερό ποικίλουν και
εξαρτώνται από παράγοντες όπως η σύσταση του εδάφους,
το κλίμα, η πυκνότητα φύτευσης των δέντρων, η ηλικία του,η
διαχείριση της καλλιέργειας (δηλ. λίπανση, κλάδεμα) και το
σύστημα άρδευσης. Η ελιά ωστόσο έχει κάποιες ζωτικής
σημασίας περιόδους κατά την διάρκεια του ετήσιου κύκλου
της, κατά τους οποίους το δέντρο χρειάζεται κυρίως νερό. Ο
πρώτος εκτείνεται από τη διαφοροποίηση των οφθαλμών
(bud differentiation) μέχρι την άνθηση και άρα μέχρι την
καρπόδεση, στις φάσεις αυτές η έλλειψη νερού μπορεί να
δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την ανάπτυξη της
ταξιανθίας με μικρότερο αριθμό μπουμπουκιών που είναι
ικανά να ανθίσουν, ενισχύει το φαινόμενο της ανθόπτωσης,
και μειώνει τα ποσοστά καρπόδεσης. Η βροχόπτωση κατά τη
περίοδο της άνθησης μπορεί να προκαλέσει σημαντική
μείωση στα πσοοστά καρπόδεσης. Άρα, η πρώτη φάση
ανάπτυξης του καρπού είναι η πιο ευαίσθητη στη ξηρασία,
ενώ κατά την περίοδο σκλήρυνσης του καρπού, η ελιά είναι
πιο ανθεκτική στην έλλειψη νερού. Τέλος, η ελιά χρειάζεται
νερό στη δεύτερη φάση ανάπτυξης του καρπού και κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ωρίμανσης.
1.3.3 ΕΔΑΦΟΣ
Το έδαφος είναι μια μη ανανεώσιμη πηγή που στηρίζει και
διαμορφώνει τη ζωή των ζωικών και φυτικών ειδών.
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Αποτελείται από στερεά ανόργανα σωματίδια διαφορετικού
μεγέθους και από οργανική ύλη σε ποσοστό που ποικίλει, τα
οποία αντιδρούν μεταξύ τους και με άλλες οργανικές ενώσεις
για να διαμορφώσουν τελικώς ποικίλους τύπους εδαφών.
Το έδαφος δρα επίσης ως αποθήκη θρεπτικών στοιχείων, και
η οργανική του σύνθεση συνδέεται άμεσα με την
διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών και του νερού και
συνεπώς με την ανάπτυξη και την απόδοση των φυτών.
H υφή του εδάφους είναι η πρώτη παράμετρος που καθορίζει
τις ιδιότητες του εδάφους και προσδιορίζεται από το
αντίστοιχο ποσοστό των τριών σημαντικών μηχανικών
κλασμάτων του εδάφους : την ιλύ, τον άργιλο και την άμμο.
Τα αργιλώδη εδάφη συνίστανται κυρίως από σωματίδια
διαμέτρου λιγότερο των 0.002 mm; τα εδάφη αυτά έχουν
πόρους μικρής διαμέτρου αλλά το συνολικό πορώδες είναι
υψηλό γεγονός που συμβάλλει στην εξαιρετική τους ικανότητα
να συγκρατούν νερό. Επίσης λογω των μικρών πόρων η
αεροπερατότητα τέτοιου τύπου εδαφών είναι μικρή κάτι που
μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα ασφυξίας στη ρίζα υπό
υγρές συνθήκες, ενώ υπό ξηρές συνθήκες δείχνουν υψηλή
ανθεκτικότητα και την τάση να δημιουργούν ρωγμές.
Τα ιλώδη εδάφη έχουν στοιχειώδη σωματίδια διαμέτρου
μεταξύ 0.02 και 0.002 mm, χαμηλής δομικής σταθερότητας και
υψηλής ειδικής πυκνότητας, που περιλαμβάνει σχηματισμό
λάσπης υπό υγρές συνθήκες και κονιορτοποίηση όταν
βρίσκεται υπό ξηρές συνθήκες.
Τα αμμώδη εδάφη έχουν σωματίδια διαμέτρου μεταξύ 2 και
0.02 mm, διαθέτουν πόρους μεγάλης διαμέτρου που
επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και συμβάλλουν στην
υψηλή υδατοπερατότητα της εδαφικής μάζας, όμως
χαρακτηρίζονται από χαμηλή ικανότητα συγκράτησης του
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νερού -λόγω των μεγάλων πόρων το νερό αποστραγγίζει
γρήγορα- και γρήγορη ορυκτοποίηση της οργανικής ύλης.
Ο τύπος εδάφους που χαρακτηρίζεται από ισορροπημένες
αναλογίες άργιλου, ιλύος και άμμου σε συνδυασμό με την
ύπαρξη επαρκών ποσοτήτων οργανικής ύλης, χαρακτηρίζεται
από ιδανική διαπερατότητα, διαθεσιμότητα νερού και
θρεπτικών συστατικών, που είναι παράμετροι που έχουν
άμεση σχέση με τα επίπεδα “φυσικής”, “χημικής” και
“βιολογικής” ευφορίας των γεωργικών εδαφών.
Αν και το ελαιόδεντρο προτιμά βαθιά πηλώδη και καλά
στραγγισμένα εδάφη, με την εφαρμογή κατάλληλων
καλλιεργητικών τεχνικών, μπορεί να αναπτυχθεί σε διάφορα
είδη εδαφών, από αλλούβιες (συσσωρευμένα φερτά υλικά)
πεδιάδες, μέχρι αυλές, μέχρι πλαγιές και ρηχά και φτωχά
εδάφη, σε άνυδρες και ημι-άνυδρες περιοχές. Ανάλογα με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες και το τεχνολογικό επίπεδο
διαχείρισης, υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα
καλλιέργειας της ελιάς, από μεγάλης έκτασης ελαιώνες, με 100
ή λιγότερα δέντρα σε ένα εκτάριο (Εικόνα 1-2), μέχρι τις
σύγχρονες υπερεντατικές καλλιέργειες, με 1200 έως 1600
δέντρα σε 1 εκτάριο (Εικόνα 1-3). Οι πιο συνηθισμένοι Ιταλικοί
οπωρώνες κυμαίνονται μεταξύ 6x4 (416 δέντρα σε 1 εκτάριο)
και 6x6 (277 δέντρα σε 1 εκτάριο).
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Εικόνα 1-2 Μεγάλης
εντατικό σύστημα)

πυκνότητας

ελαιώνας

(υπερ-

Εικόνα 1-3 Παραδοσιακός ελαιώνας
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1.3.4 Θρεπτικές Ανάγκες
Στην παραγωγική ελαιοκαλλιέργεια, οι ανάγκες σε θρεπτικά
στοιχεία διαφέρουν σε σχέση με τα αναπτυξιακά στάδια, το
κλίμα, το σύστημα φύτευσης του ελαιώνα, την
παραγωγικότητα των δέντρων και την ύπαρξη άλλων
τεχνικών καλλιέργειας, όπως χλωρή εδαφοκάλυψη και
άρδευση. Για αυτούς τους λόγους, ο προγραμματισμός για τη
λίπανση δεν αντιμετωπίζεται σαν μια κανονική διαδικασία. Σε
κάθε περίπτωση καλλιέργειας, ο σκοπός είναι να
καταφέρουμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην βλαστική
και την παραγωγική δραστηριότητα των δέντρων. Τα φυτά
αποτελούνται από 96% άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο και
άζωτο, σε μικρότερη ποσότητα, από κάλιο, φώσφορο,
ασβέστιο και μαγνήσιο, και σε λιγότερη ποσότητα από σίδηρο,
μαγγάνιο, βόριο, χαλκό, ψευδάργυρο και χλώριο. Τα
συστατικά αυτά, διαφέρουν σε μακρο- και μικρο-συστατικά,
υπάρχουν στο έδαφος σε ιοντική ή πολυσύνθετη μορφή και
απορροφούνται, μετακινούνται και μεταβολίζονται από τα
φυτά.
1.3.5 Συστήματα Φύτευσης
Το σύστημα φύτευσης, έχει σχέση με την επιλογή της
καλλιεργητικής ποικιλίας και της διάταξης των δέντρων, η
τρίτη σημαντική παράμετρος είναι η δημιουργία ενός νέου
οπωρώνα και βασίζεται στους στόχους της καλλιέργειας και
στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Στους σύγχρονους
οπωρώνες της Μεσογείου, τα πιο συνηθισμένα σχήματα είναι
:
• Κύπελλο – με διάφορες παραλλαγές όπως ο κώνος, ο
κύλινδρος, οι πολλαπλοί κώνοι, το κύπελλο είναι το πιο
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συνηθισμένο σχήμα στην εντατική εξειδικευμένη
ελαιοκαλλιέργεια. Συνήθως έχει ένα μονό κορμό ύψους
περίπου 80 έως 100 εκατοστά, ο οποίος διακλαδώνεται σε 2
έως 4 βασικούς βραχίονες, σε απόσταση και με κλίση περίπου
45 έως 50 μοίρες, από τα οποία αναπτύσσονται
δευτερεύοντες βραχίονες, τα οποία δημιουργούν βλαστούς
και κλαδιά, που συνιστούν την κόμη του δέντρου.
• Θαμνώδες σχήμα είναι ένα κύπελλο χωρίς κανονικό κορμό
και με πρωτευούσες διακλαδώσεις τους λαίμαργους
βλαστούς που εκφύονται από το λαιμό και τις ρίζες (rootsuckers) του, και δευτερεύουσες τους βλαστούς που
αναπτύσσονται με τρόπο παρόμοιο όπως στο κύπελλο.
• Σφαίρα – είναι ένα σχήμα με ένα κορμό και μια σφαιρική
κόμη, διαφέρει από το κύπελλο ως προς το κέντρο της κόμης
που καταλαμβάνεται από βλάστηση.
• Ελεύθερη Διαμόρφωση μονού κορμού – όλοι οι μέθοδοι
που εφαρμόζεται με λίγο ή καθόλου κλάδεμα
περιλαμβάνονται σε αυτό το σχήμα, συνδυάζοντας τα
χαρακτηριστικά ενός μονού κορμού με χαμηλό κόστος και την
ευελιξία της εφαρμογής ελάχιστου κλαδέματος.
• Θάμνος – είναι μια μέθοδος ελεύθερης ανάπτυξης της κόμης
του δέντρου που επιτυγχάνεται με ελάχιστο κλάδεμα κατά τη
διάρκεια της φάσης διαμόρφωσης του σχήματος, καθώς και
σε ώριμα δέντρα, και επιτρέπει στην κόμη του δέντρου να
αναπτυχθεί όσον το δυνατόν πιο ελεύθερα, ώστε το τελικό
σχήμα να είναι παρόμοιο με αυτό των φυτών που
αναπτύσσονται με φυσικό τρόπο.
• Μονοκωνικό – στο σχήμα αυτό, τα αρχικά κλαδιά
προσδένονται σε ένα σπιράλ στον κορμό, που αποτελεί τον
κεντρικό άξονα του δέντρου, με μήκος να μειώνεται από την
βάση προς την κορυφή, και καρποφόρους βλαστούς που
21

κατανέμονται ομοιόμορφα στην εξωτερική άκρη της κόμης του
δέντρου, καταλήγοντας σε ένα δέντρο που έχει κωνικό σχήμα,
το οποίο είναι κατάλληλο για πλήρη αυτοματισμό σε
οπωρώνες υψηλής πυκνότητας.
• Υπέρπυκνη φύτευση όπου τα δέντρα διαμορφώνονται
σε ατρακτοειδές σχήμα ή σε σχήμα
παλμέττας - είναι μια μέθοδος διαμόρφωσης κατά την οποία
τα δέντρα αναπτύσσονται ελεύθερα, συνήθως, σε ένα κορμό
με θαμνώδες σχήμα ή σε μονοκωνικό, ώστε η κόμη να
σχηματίζει ένα πλούσιο τοίχωμα κατά μήκος της σειράς. Το
σχήμα αυτό είναι το καταλληλότερο για την πλήρη
αυτοματισμό στους κοινούς εντατικούς οπωρώνες (σε
κλίμακα 6x4 μέχρι 6x6), χρησιμοποιώντας μηχανικά
κλαδευτήρια και μηχανές συγκομιδής.
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1.2 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ OΠΟΡΩΝΑ
Στη διαχείριση του οργανικού ελαιώνα, οι καλλιεργητικές
τεχνικές και η σωστή εφαρμογή τους είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας
των φυτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη
μεγιστοποίηση του κέρδους. Μπορούν να διακριθούν σε:
εδαφοβελτιωτικές πρακτικές, οι οποίες στοχεύουν στην
διατήρηση και βελτίωση των εδαφικών συνθηκών και σε
τεχνικές καλλιέργειας του δέντρου, που στοχεύουν στην
ανάπτυξη και απόδοση του φυτού.
Η παραγωγή οργανικού ελαιόκαρπου είναι δυνατή σε
διάφορους τύπους ελαιώνα :
a) Ελαιώνας με οργανική καλλιέργεια –μπορεί να πιστοποιηθεί
η πρώτη συγκομιδή
b) Συμβατικός ελαιώνας ή ελαιώνας ολοκληρωμένης
διαχείρισης που έχει μετατραπεί σε οργανική καλλιέργεια –
πρέπει να διέλθει μια περίοδος προσαρμογής τριών χρόνων.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μετατροπής, πρέπει να
εφαρμοστούν όλοι οι κανόνες οργανικής καλλιέργειας, αν και
το τελικό προϊόν (ελιές ή ελαιόλαδο) δεν μπορεί να προωθηθεί
ως βιολογικό. Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίοδος για τον
παραγωγό, ο οποίος χρειάζεται περισσότερη τεχνική και
οικονομική στήριξη.
Στην οργανική καλλιέργεια, επιτρέπονται τα συστήματα
εντατικής παραγωγής, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται το
έδαφος και όχι υδροπονικές τεχνικές. Παρόλα αυτά, πολύ
εντατικά συστήματα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν καθώς
δεν εναρμονίζονται με κάποιες μεθόδους της βιολογικές
καλλιέργειας : χρήση αγροτικών πόρων κατά προτεραιότητα,
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προστασία και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους,
περιορισμός των εντομολογικών εχθρών της καλλιέργειας με
φυσικούς τρόπους αντί για χημική αντιμετώπιση, πρόληψη
ασθενειών μέσω προληπτικών μέτρων, όπως η πυκνότητα
φύτευσης των δέντρων να μην δημιουργούν συνθήκες
υπερβολικής σκίασης. Για να εναρμονιστούν αυτές οι μέθοδοι
προτιμάται συνήθως το μέγιστο 300 δέντρα ανά εκτάριο για
ένα βιολογικό ελαιώνα (Εικόνα 2-1).

Εικόνα 2 1 Ημι-εντατικός ελαιώνας, με 300 δέντρα ανά
εκτάριο και καλυμμένο έδαφος για προστασία από τη
διάβρωση.
1.2.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY ΕΔΑΦΟΥΣ
Η αποφυγή της χρήσης μη εγκεκριμένου λιπάσματος ή
παρασιτοκτόνου δεν είναι αρκετή για τη διασφάλιση της
βιολογικής καλλιέργειας. Για να επιτευχθεί αυτό, ο γεωργός
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πρέπει να χρησιμοποιεί πρακτικές και τεχνικές για την
προστασία και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. Αυτή
είναι μια βασική αρχή, η οποία πρέπει επίσης να αξιολογηθεί
από το PCB, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα.
Η εγκατάσταση και προστασία ενός νέου ελαιώνα,
προϋποθέτει τις ακόλουθες αρχές και πρακτικές :
· Το έδαφος θα πρέπει να αξιολογηθεί μέχρι τουλάχιστον 1
μέτρο βάθους για να προσδιοριστούν τα βασικά συστατικά της
ευφορίας, κάτι που απαιτεί το άνοιγμα κατατομών για να
παρατηρηθούν και να συλλεχθούν δείγματα για ανάλυση
· To έδαφος πρέπει να σκαφτεί σε βάθος (περίπου 1 μέτρου)
χωρίς να ανακατευτούν τα διάφορα στρώματα χώματος, και
αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ένα σκαλιστήρι ή ένα
τσαπί ή ένα ειδικό σκαπτικό μηχάνημα.

•

Εικόνα 2-2 Σκαπτικό μηχάνημα για σκάψιμο του
εδάφους με λιγότερα περάσματα και λιγότερη
κατανάλωση καυσίμου και ενέργειας
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Πριν την φύτευση των ελαιόδεντρων, το έδαφος πρέπει να
καθαριστεί από τα αγριόχορτα που είναι περισσότερο
δύσκολο να καταπολεμηθούν χωρίς ζιζανιοκτόνα, ιδιαίτερα τα
ριζωματώδη φυτά, όπως αγριάδα (Κυνόδους ο Δάκτυλος Cynodondactylon(L.) Pers.), Πάνικο (PanicumrepensL.), ή άλλα
πολυετή φυτά που είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν όπως η
κύπερη (Κύπειρος -CyperusrotundusL.).
·Η γονιμότητα του εδάφους πρέπει να βελτιωθεί από τον
πρώτο χρόνο της φύτευσης, μέσω της διόρθωσης των
βιολογικών και μεταλλικών συστατικών, όταν οι κύριοι
παράμετροι γονιμότητας είναι εκτός των ευνοϊκών
τιμών (Πίνακας. 1). Αυτό μπορεί να γίνει με ένα εγκεκριμένο
οργανικό βελτιωτικό, κατά προτίμηση να έχει δημιουργηθεί με
οργανικό λίπασμα και με ασβεστούχο
μαγνήσιο magnesium limestone (δολομίτης) ή θαλάσσιο
ασβεστόλιθο (sea source limestone) όπως το lithothamne;

Πίνακας 2-1 Ανάλυση της χημείας και της φυσικής του
εδάφους – τιμές και ευνοϊκές συνθήκες για την ελιά
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Παράμετρος

Ευνοϊκή
Τιμή

Ευνοϊκές Συνθήκες

Βάθος εδάφους

>0,8m

Καλλιεργήσιμα εδάφη
με περισσότερο από
1,20 μέτρα είναι τα πιο

0

κατάλληλα
Yφή

Πηλώδης, λασπώδης,
αργιλώδης, λασπώδες
αργιλώδες

Αποστράγγιση

Καλή αποστράγγιση,
χωρίς συσσώρευση
στάσιμου νερού

pH

5,5-8,5

Περιεκτικότητα
σε <2,7 dS/m
άλατα / αγωγιμότητα

>1,5%

Οργανική ύλη

Φωσφορικό
(P2O5)
Oξείδιο
καλίου (K2O)

Ιδανικό pH: 6,0-7,5
Με
4dS/m υπάρχει
μείωση περίπου 10%
στην παραγωγή με
5dS/m, 25%; και με
8dS/m, 50%
Τιμές κάτω από 1,5%
αυξάνουν έντονα τον
κίνδυνο ανεπάρκειας
και απώλειας της
ευφορίας

άζωτο >25mg/Kg

του >50mg/Kg

Οξείδιο του ασβεστίου
(CaO)

>100mg/Kg
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Οξείδιο του Μαγνησίου >20mg/Kg
(MgO)
<10%

Ενεργός Ασβέστης

·Η χλωρή λίπανση είναι μια βασική μέθοδος για την βελτίωση
του εδάφους. Τον πρώτο χρόνο θα πρέπει να γίνει μια ετήσια
χλωρή λίπανση η οποία θα αποτελείται τουλάχιστον από ένα
σπόρο και ένα είδος χλόης, ανάλογα με το είδος του εδάφους
και το κλίμα (Πίνακας 2);

Πίνακας 2-2 Χλωρή,λίπανση–
χειμερινές ποικιλίες ελαιώνων
τύπους εδάφους

Είδη

Σπόρος
(Kg/εκτά
ριο)

Έδαφος

Βρώμη + κοινός βίκος

100+50

Ελάχιστα
όξινο
έως
ελαφρώς αλκαλικ
ό; Πηλώδες έως
αργιλώδες

100+50

Ουδέτερο
αλκαλικό

Avena sativa + Vicia sativa

κριθάρι + κοινός βίκος
Hordeum
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Φθινοπωρινές
/
για διαφορετικούς

0

vulgare

+

Vicia

έως
;

sativa

κριθάρι + κουκί

100+50

Hordeum vulgare + Vicia faba
var. minor
κριθάρι + κοινός βίκος + 50+40+1
0
Τριφύλλι
Hordeum vulgare + Vicia Sativ
a + Trifolium resupinatum

Βρώμη + κριθάρι + κοινός 50+50+2
5+25
βίκος +Τριφύλλι
Avena Sativa + Hordeum vulg
are + Vicia Sativa + Viciafabav
ar. minor
Σίκαλη + κίτρινο λούπινο

έως

Ουδέτερο
αλκαλικό;
πηλώδες
αργιλώδες

έως
έως

Ουδέτερο
έως
αλκαλικό; βαρύ
και δύσκολο να
δουλευτεί

Ελάχιστα
όξινο
έως
ελαφρώς
αλκαλικό;
πηλώδες
αργιλώδες

έως

100+50

όξινο, αμμώδες,
πηλώδες
και
καλά
στραγγισμένο
έδαφος

100+80

όξινο,

Secale cereale+ Lupinus luteus

Σίκαλη + κοινός βίκος

πηλώδες
αργιλώδες

αμμώδες,
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Secale cereale + Vicia sativa

Βρώμη + κίτρινο λούπινο

πηλώδες
και
καλά
στραγγισμένο
έδαφος
100+50

όξινο, αμμώδες,
πηλώδες
και
καλά
στραγγισμένο
έδαφος

100+80

όξινο
έως
ουδέτερο,
αμμώδες
έως
πηλώδες,, καλά
στραγγισμένο

Avena sativa + Lupinus luteus

Βρώμη + λευκό λούπινο
Avena sativa + Lupinus albus

·Στην οργανική καλλιέργεια, η προστασία του εδάφους είναι
υποχρεωτική, για να αποφευχθούν όλες τις μορφές
διάβρωσης και ιδιαίτερα η διάβρωση από το νερό. Η καλύτερη
μέθοδος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να καλυφθεί το
έδαφος, είτε με αυτοφυή βλάστηση (Εικόνα 2-3), ή με
συγκεκριμένη προστατευτική καλλιέργεια του εδάφους
προσαρμοσμένη στις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες
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(Πίνακας 2-3);

Εικόνα 2-3 Φυσική κάλυψη εδάφους με
αυτοφυή βλάστηση με βάση το τριφύλλι
( Medicagopolimorph L.)

Πίνακας 2-3 Κάλυψη με είδη που προσαρμόζονται σε έδαφος
με αργιλώδες, ουδέτερο ή όξινο pH

Ουδέτερο
αργιλώδες

και

Seed
(Kg/h

Acid soil

Seed
(Kg/h
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έδαφος

a)

a)

Medicagopolymor
pha

3

Trifoliumsubterran
eum

5

Medicagorugosa

3

Trifoliumvesiculos
um

2

Medicagoscutellat
a

3

Trifoliumincarnatu
m

2

Medicagotruncatul
a

2

Trifoliumbalansae

3

Trifoliumhirtum

2

Ornithopussativus

3

Trifoliumresupinat
um

2

Ornithopuscompre
ssus

3

Trifoliumsubterran
eum

5

Biserrulapelenicus

2

Dactylisglomerata

3

Loliummultiflorum

10

Loliumperenne

7

Σύνολο σπόρων

30

30

Η καλή παραγωγικότητα και ο τζίρος του ελαιώνα
προϋποθέτουν την άριστη ανάπτυξη των ελαιόδεντρων κατά
τα πρώτα χρόνια. Η μερική εξάλειψη των χόρτων κατά μήκος
32
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του αγροκτήματος μπορεί να συμβάλει σε αυτό στόχο
(Εικόνες 2-4 και 2-5);

Εικόνα 2-4 Σκάψιμο του εδάφους (Mobilization) κατά
μήκος του αγροκτήματος – η μια πλευρά δεν έχει
τελειώσει ακόμα.
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Εικόνα 2‑5 Δισκοσβάρνα προετοιμάζει το έδαφος κατά
μήκος
του αγροκτήματος με τη μέθοδο sandwich
(συνδυασμός οργανικού λιπάσματος με τροποποιημένη
άροση
•
H προστασία του εδάφους θα πρέπει πάντα να
υπάρχει σε όλες τις γεωργικές μεθόδους που εφαρμόζονται
στον ελαιώνα και ιδιαίτερα σε κατηφορικά εδάφη, όπως είναι
οι περισσότεροι ελαιώνες στην Πορτογαλία και σε όλο τον
κόσμο. Οι περισσότεροι συγγραφείς που έχουν σπουδάσει το
θέμα της διάβρωσης του εδάφους συμφωνούν ως προς την
καλύτερη λύση αυτού του προβλήματος. Η κύρια πρόταση
είναι να καλυφθεί το έδαφος με ποώδη βλάστηση. Αυτή η
κάλυψη έχει τρεις λειτουργίες :
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1) Μειώνει τον αριθμό και την ένταση των επιπτώσεων της
βροχής στο έδαφος.
2) Αυξάνει την ταχύτητα διείσδυσης του νερού στο έδαφος.
3) Σταθεροποιηθεί τον άνθρακα στο έδαφος με τη βοήθεια της
φωτοσύνθεσης και του μετέπειτα σχηματισμού
μαυροχώματος ή σταθερής οργανικής ύλης.
Ο πίνακας 2-4 δείχνει τα αποτελέσματα ενός πειράματος που
έγινε με ένα προσομοιωτή βροχόπτωσης σε τρία είδη
κάλυψης του εδάφους ενός ελαιώνα όπου η μόνη μέθοδος
που απέτρεπε τη διάβρωση ήταν η κάλυψη με ποώδη σπόρο
στις αρχές του φθινοπώρου.

Εικόνα 2-6 Κούρεμα της πρασινάδας (φυτεμένη +
αυτοφυή), και άλεσμα των κλαδεμένων φυλλωμάτων,
με ένα μηχάνημα με λεπίδες
35

Table 2-4 shows the results of an experiment made with a
Πίνακας
2-4 Τρία
συστήματα
rainfall
simulator
in three
types ofδιαχείρισης
soil coveringτου
in anεδάφους
olive
με προσομοιωτή
βροχόπτωσης
γιαerosion
15 λεπτά
grove
where the only practice
preventing
is the υπό
covering
herbaceous
in early autumn.
δοκιμή with
και μέτρηση
τηςsown
επιφανειακής
υπερχείλισης και

της απώλειας χώματος από το νερό.
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Κάλυψη εδάφους

Επιφανειακή
Υπερχείλιση (l/m2)

Απώλεια
χώματος
από τη
διάβρωση
(g/m2)

Χλωρή λίπανση με
βάση το κριθάρι
(Hordeum vulgare)
σπαρμένη το
φθινόπωρο

3

10

Καθόλου σκάψιμο και
γενική χρήση
ζιζανιοκτόνου

25

485

Γενικό σκάψιμο χωρίς
τη χρήση
ζιζανιοκτόνου
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1.2.2 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
1.2.2.1 Λίπανση εδάφους
Η κάλυψη του εδάφους και η χλωρή λίπανση που αναφέρθηκε
προηγουμένως αποτελούν επίσης τεχνικές λίπανσης. Εάν δεν
είναι αρκετά καλές για την λίπανση του ελαιώνα, μπορεί
κάποιος να καταφύγει στα παρακάτω :
1) Η χρήση των οργανικών αποβλήτων στο έδαφος σαν
λίπασμα, όπως τα στερεά απόβλητα των ελαιοτριβείων
(SOMW) και τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (OOMWW)
πρέπει να θεωρείται τεχνική που έχει προτεραιότητα
2) Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα
βελτιωτικά και οργανικά/μεταλλικά λιπάσματα, αλλά όχι
οργανικής παραγωγής.
Τα στερεά απόβλητα των ελαιουργείων (SOMW) είναι τριών
ειδών - καθαρά από τρεις φάσης σύνθλιψης/συμπίεσης,
καθαρά από δύο φάσεις άλεσης και από το παραδοσιακό
ελαιοτριβείο. To πρώτο και το τρίτο έχουν εμπορική αξία, είτε
για εκχύλιση του ελαιολάδου, είτε για χρήση ως καύσιμο μετά
την απομάκρυνση του λαδιού. Η δεύτερη φάση SOMW έχει
περισσότερο νερό (OOMWW) και άρα έχει ένα κόστος, όχι
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κέρδος.

Εικόνα 2 7 Στερεά απόβλητα (SOMW) από ελαιουργείο δύο
φάσεων και φύλλα ελιάς από την διαδικασία καθαρισμού
(φόντο στη φωτογραφία) και απόβλητα βυρσοδεψείου
που χρησιμοποιείται ως στεγανή κοπριά για οργανική
λίπανση
Τα στερεά απόβλητα δύο φάσεων των ελαιουργείων (SOMW)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κομποστοποίηση,
αργότερα να χρησιμοποιηθούν σαν οργανικό βελτιωτικό και
μέσο παροχής θρεπτικών συστατικών (Εικόνα. 2-8, Πίνακας.
2-5).
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Εικόνα 2 8 Κομποστοποίηση στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων
(SOMW), κοτσανιών από σταφύλια και αποβλήτων
βυρσοδεψίων για την οργανική λίπανση του ελαιώνα
Πίνακας 2-5 Σύνθεση οργανικού λιπάσματος που έχει προκύψει
από δύο φάσεις συμπίεσης των στερεών αποβλήτων των
ελαιουργείων ( SOMW) (64%), των κοτσανιών των
σταφυλιών (33%) και των φύλλων της ελιάς (3%)- Σημείωση:
(1) odm: σε στεγνή ύλη
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Λίπα
σμα

Οργα
νική
λίπαν
ση

Υγρα
σία
(%)

26,27

Οργα
νική
ύλη (
%)

Ntota
l (%)

NNH4
+

odm
(1)

odm (mg/
(1)
Kg)
odm
(1)

53,70

1,04

26,5
0

C/
N

p
H

Ηλεκτρικ
ή
αγωγιμό
τητα.
(dm/cm)

25
,8

7,
46

0,77

Το κομπόστ (οργανική λίπανση) που αναφέρθηκε στον
Πίνακα 5 έχει υψηλή περιεκτικότητα οργανικής ύλης και πολύ
σημαντική ποσότητα αζώτου. Η χρήση 10 τόνων ανά εκτάριο
δίνει περίπου 100 κιλά αζώτου ανά εκτάριο στον ελαιώνα, και
σημαντικό μέρος αυτού θα είναι διαθέσιμο μέσα σε δύο
χρόνια.
Για να επιτευχθεί μια πιο ομοιόμορφη οργανική λίπανση σε
συντομότερο διάστημα είναι απαραίτητο να περιστρέφεται
συχνότερα, κάτι που διευκολύνεται με τον κατάλληλο
εξοπλισμό, (Εικόνα 2-9). Πιο σημαντικό από αυτό, είναι η
προσθήκη ενός συστατικού διαμόρφωσης (structuring agent)
στα βρεγμένα στερεά απόβλητα (SOMW), ώστε να
αντισταθμιστεί η έλλειψη διαπερατότητας των στερεών
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αποβλήτων (SOMW) (Cegarraet al., 2004).

Εικόνα 2 9 Εξοπλισμός για την περιστροφή και τον
εξαερισμό του κομπόστ

Η ικανότητα συνένωσης διαφορετικών υλικών βοηθάει στην
επιτυχία της διαδικασίας κομποστοποίησης. Χωρίς αυτή την
δυνατότητα υπάρχει κίνδυνος να φτιάξουμε ζωοτροφή αντί για
οργανικό λίπασμα.
Με την προσθήκη περισσότερων αζωτούχων οργανικών
αποβλήτων, όπως τα απόβλητα των βυρσοδεψείων (χωρίς
χρώμιο), είναι πιθανό να αποκτήσουμε οργανικό λίπασμα με
υψηλότερη περιεκτικότητα σε άζωτο, μέχρι περίπου 3% odm.
Πάνω από αυτή την τιμή, το οργανικό βελτιωτικό μπορεί να
χαρακτηριστεί σαν οργανικό λίπασμα.
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O σωρός του οργανικού λιπάσματος θα πρέπει να καλύπτεται
με ένα κατάλληλο συνθετικό κάλυμμα, το οποίο επιτρέπει την
είσοδο του αέρα, αλλά όχι του νερού και προστατεύει το πάνω
στρώμα από το ηλιακό φως (Εικόνα 2-10).

Αυτό εμποδίζει την διαρροή των θρεπτικών ουσιών και του
οργανικού υλικού και της επακόλουθης μόλυνσης των
υπόγειων υδροφορέων και/ή των αγωγών του νερού, καθώς
και της φτωχοποίησης του οργανικού λιπάσματος. Εμποδίζει
επίσης την ξήρανση και την καταστροφή χιλιάδων χρήσιμων
μικροοργανισμών που βρίσκονται στο οργανικό λίπασμα. Η
ποιοτική κομποστοποίηση επιτυγχάνεται μετά από μερικούς
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μήνες διάρκειας της (Εικόνα 2-11).

Εικόνα 2-11 Η κομποστοποίηση γίνεται κυρίως από στερεά
απόβλητα των ελαιοτριβείων (SOMW) και κοτσάνια σταφυλιών
που είναι έτοιμα για χρήση σε ελαιώνα

Ανάλογα με το μέρος που θα χρησιμοποιηθούν, τα υγρά
απόβλητα των ελαιουργείων (OOMWW) από τις τρεις φάσεις
μπορεί να θεωρηθούν ρυπογόνο προϊόν ή λίπασμα. Σε ένα
αγωγό νερού, οι οργανικές ενώσεις των υγρών αποβλήτων
των ελαιουργείων (OOMWW) προκαλούν έλλειψη οξυγόνου
στο νερό και επακόλουθο θάνατο των ψαριών και των άλλων
υδρόβιων ζώων. Στα γεωργικά εδάφη η ποσότητα των
οργανικών ουσιών θεωρείται λίπασμα, εάν δεν υπερβαίνει
συγκεκριμένα επίπεδα. Στα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων
(OOMWW) το υψηλό επίπεδο οργανικής ύλης, κάλιο, άζωτο
και φώσφορος, καθιστούν αυτά τα απόβλητα φθηνή πηγή
αυτών των θρεπτικών ουσιών (Garcia-Ortiz, A. et al., 1995). Το
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160 π.Χ ο Μάρκος Πόρκιος Κάτων, στο βιβλίο του "Περί
Γεωργίας," αναγνώρισε την λιπαντική αξία των υγρών
αποβλήτων των ελαιουργείων (OOMWW)! Οι Ευρωπαϊκές
γεωργικές υπηρεσίες μόνο πρόσφατα ανακάλυψαν την αξία
αυτή, αφού έκλεισαν τόσα ελαιουργεία επειδή δεν υπήρχε
λύση για αυτά τα απόβλητα, αν και είχαν γίνει πολλές δοκιμές
σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ιταλία, όπου ο νόμος 574/96
επέτρεπε τη χρήση τους στο έδαφος (Tamburinoet al., 1999).
Πίνακας 2-6 Οργανική Ύλη και μακροθρεπτικά συστατικά από υγρά
απόβλητα ελαιουργείων (OOMWW) δύο τύπων
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Παράμετρος

Mύλος λιοτρίβησης Τρεις
φάσεις
συνεχούς
συμπίεσης

Οργανική Ϋλη (%)

10,5

2,60

Άζωτο (%)

0,20

0,06

Φώσφορος (%)

0,05

0,01

Κάλιο (%)

0,36

0,12

Μαγνήσιο (%)

0,02

0,004

pH

4,5-5,0

4,7-5,2

0

Σήμερα, η χρήση στο έδαφος των υγρών αποβλήτων των
ελαιουργείων γίνεται κατά προτίμηση μεταξύ Μάρτη και
Νοέμβρη. Χρησιμοποιείται ποσότητα περίπου 8,4
τόνων/εκτάριο/έτος (υδραυλική πρέσα) ή 2
τόνων/εκτάριο/έτος (μέθοδος συνεχούς εκχύλισης). Όπως
συστήνουν οι Ιταλοί ερευνητές, στην Ιταλία η τελευταία τιμή
πρέπει να αυξηθεί, όπου οι μέγιστες ποσότητες κυμαίνονται
από 50m3/εκτάριο/έτος με τη μέθοδο ασυνεχούς εκχύλισης
έως 80 m3/εκτάριο/έτος με τη διαρκή μέθοδο (Tamburinoet al.,
1999).
Τα κλαδιά των ελιών (με διάμετρο λιγότερο από 40 mm) είναι
μια άλλη απομένουσα αξία που πρέπει να επιστρέψει στο
έδαφος, αντί να καεί. Τα κλαδιά πρέπει να συνθλίβονται με ένα
ειδικό μηχάνημα με λεπίδες και να μένουν ακάλυπτα στο
έδαφος. Εκτός από την οργανική ύλη που αναμειγνύεται σιγά
σιγά με το έδαφος, παράγοντας χούμο που απελευθερώνει
στο έδαφος θρεπτικά συστατικά. Για κάθε τόνο κλαδιών με
50% υγρασία, απελευθερώνονται 4kg αζώτου, 0,5 kg
φωσφόρου, 4kg καλίου, 5kg ασβεστίου και 1kg μαγνησίου. Με
αυτό τον τρόπο, μειώνεται τo διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και
η παραγωγή άλλων αερίων θερμοκηπίου, εφόσον η ποσότητα
οργανικής ύλης και άνθρακα είναι πολύ υψηλή. Εκτιμάται ότι
για κάθε 100 κιλά ελαιόκαρπου που έχει συλλεχθεί,
παράγονται 65 κιλά κοτσανιών και φύλλων και 15 κιλά ξύλου
(με διάμετρο πάνω από 40mm).
Όταν η χρήση αυτών των αποβλήτων δεν είναι αρκετή για να
ικανοποιήσει τις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας, πρέπει
να γίνει επιπλέον λίπανση. Ανάμεσα στα μακρο-θρεπτικά
συστατικά, το άζωτο και το κάλιο χρειάζονται περισσότερο για
τα ελαιόδεντρα. Οι ετήσιες οργανικές εξαγωγές εξαρτώνται
από την παραγωγή του ελαιόκαρπου. Με παραγωγές γύρω
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στους 3,5 τόνους/εκτάριο, οι θρεπτικές ανάγκες που
προκύπτουν φαίνονται στον Πίνακα 7..

Πίνακας 2-7 Θρεπτικές Ανάγκες ελαιόδεντρου σε Άζωτο,
Φώσφορο και Κάλιο για σοδειά 3.5 τόνων/εκτάριο
Note: NPK – Nitrogen; Phosphorus; Potassium
Σοδειά (τόνοι/εκτ
άριο)

Άζωτο – N Φώσφορο Κάλιο – K
P (κιλά/εκτά
(κιλά/εκτά ς –
(κιλά/εκτά ριο)
ριο)
ριο)

3,5

100

50

150-200

Η λίπανση διακρίνεται σε οργανική και ανόργανη. Η πρώτη
έχει στόχο να βελτιώσει τα φυσικά χαρακτηριστικά του
εδάφους, όπως τη δομή, το συντελεστή απορρόφησης, την
διαπερατότητα, την τάση για δημιουργία κολλοειδών ενώσεων
(υγρασία), την πυκνότητα, την απορροφητικότητα και το pH, με
τη χρήση της χλωρής λίπανσης και της κοπριάς, των
βελτιωτικών εδάφους και των κομπόστ. Η δεύτερη
προορίζεται για τη θρέψη των φυτών, με τη χρήση χημικών
λιπασμάτων που σκορπίζονται στο έδαφος ή μέσω των
συστημάτων ποτίσματος ή με διαφυλλικές εφαρμογές.
Τα βασικά θρεπτικά συστατικά, που ονομάζονται μακροσυστατικά, είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο.
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Το άζωτο είναι βασικό για την ανάπτυξη του φυτού :
συμμετέχει στη σύνθεση των αμινοξέων και των πρωτεϊνών,
στο σχηματισμό των ανθών, στο δέσιμο και στην ανάπτυξη
του καρπού. Η έλλειψη αζώτου επιφέρει μείωση της
ανάπτυξης, σχηματισμό ελαττωματικών ανθών, χαμηλή
σοδειά και παρενιαυτοφορία.
Ο φώσφορος είναι ένας ρυθμιστής της ανάπτυξης του φυτού
και αποτελεί στοιχείο αναγκαίο για το διαίρεση του πυρήνα και
την ανάπτυξη των μεριστωματικών ιστών του φυτού, την
ενίσχυση της καρπόδεσης, την ανάπτυξη και ωρίμανση του
καρπού και την φελλοποίηση των βλαστών. Τα αποτελέσματα
της φωσφορικής λίπανσης φαίνονται παρόλα αυτά με μεγάλη
βραδύτητα λόγω των σχετικά περιορισμένων αναγκών της
ελιάς και της αδρανοποίησης του στοιχείου στο έδαφος, το
οποίο απελευθερώνεται με βραδείς ρυθμούς. Η έλλειψη
φωσφόρου, παρόλο που είναι σπάνια, εκδηλώνεται με ένα
κοκκινωπό ή μωβέ χρωματισμό και με προβλήματα στο
μεταβολισμό που αντικατοπτρίζονται στην ανάπτυξη και την
καρποφορία.
Το κάλιο ενισχύει τη συσσώρευση των υδατανθράκων όπως
το άμυλο, ένα δυναμικό απόθεμα για τις διαδικασίες
μεταβολισμού που ρυθμίζει την εξισορρόπηση του νερού στο
φυτό, αυξάνοντας την κατακράτηση του νερού των ιστών και
τη ρύθμιση της διαπνοής, Είναι επίσης ένας ενζυμικός
καταλύτης, που βελτιώνει την ωρίμανση του καρπού της ελιάς
και αυξάνει την ανθεκτικότητα σε ακραίες θερμοκρασίες και σε
κάποιες μυκητιακές ασθένειες. Το κάλιο απορροφάται σε
σχετικά υψηλή ποσότητα από την ελιά, αλλά γενικά τα
γεωργικά εδάφη είναι προικισμένα με αυτό, περισσότερο τα
αργιλώδη εδάφη. Όπως και ο φώσφορος είναι ελάχιστα
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διαλυτό και είναι σταθερό στο έδαφος. Η έλλειψη καλίου είναι
πολύ σπάνια, εκδηλώνεται με τον αποχρωματισμό και την
ακραία νέκρωση των παλιότερων φύλλων.
Άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά για την ελιά είναι το
μαγνήσιο, το ασβέστιο και το βόριο. Το μαγνήσιο είναι ένα
βασικό συστατικό της χλωροφύλλης, αλλά γενικά δεν
συμπεριλαμβάνεται στα συστήματα λίπανση, καθώς
περιέχεται επαρκώς σε πολλά λιπάσματα.
Το ασβέστιο είναι ένα άλλο βασικό συστατικό για την
ανάπτυξη, αποτελεί συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων το
οποίο συμβάλει στην μηχανική (mechanical) ανθεκτικότητα
των ιστών, δρώντας και ως καταλύτης κάποιων ενζύμων. Η
έλλειψη ασβεστίου μπορεί να οφείλεται στην οξύτητα του
εδάφους και διορθώνεται με επαρκή εφοδιασμό ασβεστίου,
όπως ο άνθρακας.
Το βόριο επιδρά στην ωρίμανση της γύρης, στο δέσιμο του
καρπού και στην παραγωγικότητα του φυτού. Η έλλειψη
βορίου εκδηλώνεται με την ακραία χλώρωση των φύλλων, η
οποία ακολουθείται με νέκρωση και πτώση των φύλλων. Η
μικρή ανεπάρκεια σε βόριο προκαλεί χαμηλή ευφορία των
λουλουδιών και αύξηση της απώλειας των ανθών. Η έλλειψη
σε βόριο παρόλα αυτά επιλύεται εύκολα μέσω της
περιποίησης των φύλλων κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν
την άνθηση.
Στους εντατικούς ελαιώνες, ο εφοδιασμός με λίπασμα
πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την
κατάσταση της καλλιέργειας και το σκοπό της χρήσης του. Τα
λιπάσματα σκορπίζονται συνήθως στο έδαφος, επειδή
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φυσιολογικά η θρέψη των δέντρων εξαρτάται από τη
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών μέσω των ριζών.
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1.2.2.2 Υδρολίπανση
Η υδρολίπανση συνίσταται στον εφοδιασμό λιπασμάτων στα
δέντρα μέσω του συστήματος άρδευσης. Τα μακροσυστατικά
(N, P, K) τροφοδοτούνται συνήθως μέσω της έκχυσης χημικών
διαλυμάτων, ενώ τα μικροσυστατικά (Mg, Fe, Bo)
τροφοδοτούνται στα φυτά, όταν είναι απαραίτητο, με
διαφυλλικές εφαρμογές.
Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πρακτικής συνίσταται στην
ευκολία χρήσης και στην αποδοτικότητα των λιπασμάτων,
δίνοντας τη δυνατότητα μείωσης της ανάγκης σε λιπάσματα
μέχρι 30% συγκριτικά με τον καταμερισμό του εδάφους και σε
μια αισθητή μείωση των εξόδων διαχείρισης όσον αφορά την
αγορά, τη μεταφορά και τoν καταμερισμό των λιπασμάτων,
ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα τους, παρέχοντας στα
δέντρα το κατάλληλο θρεπτικό επίπεδο, μεγιστοποιώντας την
σοδειά, την παραγωγή λαδιού και την αποδοτικότητα.
Χρησιμοποιούνται μείγματα υψηλής αποτελεσματικότητας
υδατοδιαλυτού ή υγρού λιπάσματος αζώτου, φωσφόρου και
καλίου, μίας ή αρκετών δόσεων, και ενισχύονται από
δευτερεύοντα συστατικά (Mg, Fe) και μικροσυστατικά (B, Zn).
Τέτοια διαλύματα, σε καθορισμένες δόσεις σύμφωνα με τα
λιπαντικά σχέδια, μεταφέρονται στο σύστημα ποτίσματος με
τη βοήθεια μπεκ ψεκασμού το οποίο με τη ροή του νερού
ρουφάει, διαλύει και μεταφέρει το θρεπτικό διάλυμα σύμφωνα
με την αρχή Venturi.

1.2.2.3 Λίπανση Φυλλωμάτων.
Εκτός από το ότι το ελαιόδεντρο μπορεί να απορροφήσει
θρεπτικά συστατικά μέσω των ριζών, μπορεί και μέσω των
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φυλλωμάτων, επιτρέποντας τη γρήγορη και αποτελεσματική
ικανοποίηση των αναγκών των φυτών και την ενίσχυση της
καρποφορίας τα επόμενα χρόνια και την επίλυση της έλλειψης
σε μικροσυστατικά, ή σε ακραίες περιπτώσεις κατά τις οποίες
δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν λιπάσματα στο έδαφος.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι πολλαπλά :
έγκαιρη παρέμβαση, τα θρεπτικά συστατικά παρέχονται τη
στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα και υπάρχει
αποτελεσματικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα,
ολοκληρωμένη χρήση των συστατικών που επιτρέπει τη
μείωση της ποσότητας των λιπασμάτων που χρειάζονται κατά
την χρήση στο έδαφος. Ακόμα κι αν η διαφυλλική λίπανση δεν
μπορεί να αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου την θρέψη μέσω των
ριζών, τα αποτελέσματα πολλών πειραμάτων που
πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και
ελαιώνες, με τη χρήση ενός ή συνδυασμού πολλών
λιπασμάτων του εμπορίου, και ειδικών προϊόντων για την ελιά,
επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής
για τη θρέψη της ελιάς μεταξύ των βιώσιμων στρατηγικών
καλλιέργειας.
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1.3 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Ο προσδιορισμός των καλλιεργητικών ποικιλιών που
υπάρχουν σε ένα ελαιώνα είναι η πρώτη απαραίτητη
προϋπόθεση για την παραγωγή υψηλής ποιότητας έξτρα
παρθένου ελαιόλαδου. Το βήμα αυτό συστήνεται ώστε να
προσδιοριστεί η ιδανική περίοδος συγκομιδής που είναι
χαρακτηριστική για κάθε καλλιεργητική ποικιλία, να γίνει
προσαρμογή των προϋποθέσεων μετατροπής στις χημικές
και φυσικές ιδιότητες σύστασης των ελιών, και συνεπώς να
αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο ολόκληρη η διαδικασία
μετατροπής των ελιών σε ελαιόλαδο.
1.3.1 ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
Η συγκομιδή γίνεται με διάφορες τεχνικές : συγκομιδή με τα
χέρια, τίναγμα ή μηχανικά με τσουγκράνα ή με μηχανικούς
κραδασμούς. Η πιο συνηθισμένη τεχνική είναι η συγκομιδή με
τα χέρια, αλλά η μηχανική συγκομιδή γίνεται όλο και πιο
δημοφιλής λόγω του υψηλού εργατικού κόστους της
συγκομιδής με τα χέρια. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται το
μάζεμα των ελιών από το έδαφος, επειδή κάποια συστατικά
που υπάρχουν στο έδαφος, όπως οι μικροοργανισμοί,
διευκολύνουν την μόλυνση των καρπών μέσω της μούχλας ή
ακόμα και μέταλλα όπως το σίδηρο ή ο χαλκός θέτουν σε
κίνδυνο την προστασία του λαδιού καθώς επιταχύνουν την
διαδικασία οξείδωσης. O
Κατά τη συγκομιδή και τη μεταφορά πρέπει να επιτευχθούν
κάποιοι σημαντικοί στόχοι:
•
Μην σπάτε τα κλαδιά που θα αποφέρουν/αποδώσουν
τον επόμενο χρόνο
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•
Μην δημιουργείτε πληγές στα κλαδιά οι οποίες μπορεί
να καταλήξουν σε ρόζους
•
Μην τραυματίζετε τον ελαιόκαρπο, αφού η ποιότητα
του ελαιολάδου εξαρτάται από τον υγιή καρπό .
•
Η συγκομιδή του ελαιόκαρπου να γίνεται όταν
βρίσκεται σε κατάσταση σωστής ωρίμανσης, ούτε πολύ
πράσινος ούτε πολύ ώριμος
•
Κατά την μεταφορά πρέπει να αποφεύγεται η
σύνθλιψη και ζύμωση του ελαιόκαρπου

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι η συγκομιδή δεν πρέπει να
γίνεται με μακριές ξύλινους ράβδους, κάτι που αποτελεί
παραδοσιακή μέθοδος της ελαιοσυγκομιδής. Εναλλακτικά,
μπορούν να εφαρμοστούν οι ακόλουθες πρακτικές :
•

Συγκομιδή με το χέρι σε μικρούς ελαιώνες.

•
Μηχανική συγκομιδή με ηλεκτρικό μηχάνημα
συγκομιδής (μπαταρία) ή με μηχάνημα που λειτουργεί με
καύσιμο, για ελαιώνες μεσαίου μεγέθους και καλλιεργητικές
ποικιλίες όπου ο καρπός δεν πέφτει με δόνηση.
•
Δόνηση των κλαδιών με δονητή που λειτουργεί με
καύσιμο, για μεσαίου μεγέθους ελαιώνες, όταν η παραπάνω
τεχνική δεν είναι δυνατή ή όταν δεν ενδείκνυται ο δονητής
(παλιά δέντρα ή κακή πρόσβαση για τράκτορα)
•
Δόνηση του κορμού με δονητή που έχει προσαρμοστεί
σε ένα τράκτορα ή σε μια αυτόματη μηχανή, για μεγάλους
ελαιώνες.
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Μετά τη συγκομιδή θα πρέπει να γίνεται άμεση μεταφορά στο
ελαιουργείο ώστε να παραχθεί το ελαιόλαδο την ίδια ή την
επόμενη μέρα. Κατά την μεταφορά, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ανοικτές σκληρές κούτες, αντί για κλειστά
τσουβάλια ή μεταφορά πολύ μεγάλης ασυσκεύαστης
ποσότητας ελαιόκαρπου.
Στο ελαιουργείο, τα φύλλα πρέπει να απομακρύνονται και ο
ελαιόκαρπος να καθαρίζεται. Η παραγωγή ελαιολάδου θα
πρέπει να ξεκινήσει εντός 24 ωρών μετά την συγκομιδή.
Η παρατεταμένη φύλαξη του ελαιόκαρπου προκαλεί ζύμωση.
Αυτό οδηγεί σε διάσπαση των στοιχείων των λιπαρών οξέων
και της γλυκερόλης από το λίπος, οδηγώντας σε αύξηση των
ελεύθερων λιπαρών οξέων δηλ., της οξύτητας. Μπορεί να
υπάρξουν μειονεκτήματα στη γεύση και την οσμή (αίσθηση
μούχλας που έχει τη μυρωδιά κρασιού), τα οποία εντοπίζονται
εύκολα στον έλεγχο της γεύσης, επιφέροντας άμεσο
αποκλεισμό σε οποιοδήποτε διαγωνισμό λαδιού.
Όσον αφορά την περίοδο της συγκομιδής, η σωστή ωρίμανση
είναι όταν οι όψιμοι καρποί έχουν μωβ χρώμα και οι άλλοι
είναι ήδη μαύροι. Εάν οι καταναλωτές επιθυμούν την πικρή
γεύση, η συγκομιδή μπορεί να γίνει νωρίτερα, όταν οι λιγότερο
ώριμοι ελαιόκαρποι μεταβαίνουν από το πράσινο στο βιολετί
χρώμα.
Ο ελαιόκαρπος θα πρέπει να συλλέγεται για να εμποδίζει την
περαιτέρω οξείδωση και τελική ανθράκωση της ελιάς όταν
προσβάλλεται από το δάκο της ελιάς. Ωστόσο είναι πιθανό σε
ελαιόκαρπο που έχει προσβληθεί μόνο από το δάκο να
πάρουμε ελαιόλαδο με οξύτητα λιγότερη από 1%. Με
ελαιόκαρπο που έχει προσβληθεί με ανθράκωση της ελιάς
δεν είναι πια πιθανό, αφού αυτός ο καρπός θα υποβιβάσει την
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ποιότητα του ελαιόλαδου. Σε αυτή την περίπτωση η
διαδικασία εκχύλισης θα πρέπει να χωριστή, όπως και για τις
ελιές που έχουν πέσει στο έδαφος.
Για να διασφαλιστεί μια καλή υγειονομική ποιότητα, θα πρέπει
με τις πρώτες βροχοπτώσεις να γίνει προληπτική
αντιμετώπιση με ζιζανιοκτόνο που να περιέχει χαλκό. H
διαδικασία αυτή διασφαλίζει την προστασία του καρπού από
προσβολές μυκητών (βλάστηση των σπορίων των μυκήτωνfungi spore germination), ιδιαίτερα από ανθράκωση (Εικόνα
3-1).

.
Εικόνα 3-1 Ελαιόκαρπος
σε
καλή
υγειονομική
κατάσταση, στον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ζιζανιοκτόνο
που περιέχει χαλκό για προστασία από σημαντικές ασθένειες
(ανθράκωση ελιάς, κυκλοκόνιον της ελιάς, κερκοσπορίωση
των φύλλων, ρόζους στην ελιά (olive knot).
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1.3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στην παραγωγή παρθένου ελαιόλαδου δεν χρησιμοποιούνται
χημικοί διαλύτες. Το προϊόν αποκτάται μόνο μέσω φυσικών
διαδικασιών κάτι που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ποιότητα. Για
να αποκτηθεί ένα προϊόν στη μέγιστη ποιότητα, οι καρποί
πρέπει να είναι σε καλές υγειονομικές συνθήκες. Εκτός από
αυτό, μέσα στο καρπό, το λάδι πρέπει να διατηρεί τα δικά του
χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας τις διαδικασίες οξείδωσης ή
τις απώλειες από πτητικές ενώσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
εάν δοθεί προσοχή κατά τη διάρκεια των διαδοχικών φάσεων
των τεχνικών διαδικασιών στο ελαιουργείο
1.3.2.1 Αποθήκευση και Μεταφορά Ελιών
Μετά τη συγκομιδή, συστήνεται να μεταφέρονται οι ελιές στο
ελαιουργείο σε διάτρητα πλαστικά δοχεία με μέγιστο βάρος τα
25 κιλά. Αν και είναι μια απλή διαδικασία, εάν
πραγματοποιηθεί με λάθος τρόπο, υπάρχει το ενδεχόμενο να
έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην τελική ποιότητα του λαδιού.
Θα πρέπει η επεξεργασία τους να γίνει εντός λίγων ωρών
αφού φτάσουν στο ελαιουργείο (περίπου 8 ώρες), ο
αποθηκευτικός χώρος θα πρέπει να είναι προστατευμένος
εξωτερικά, να είναι δροσερός και να αερίζεται (με
θερμοκρασία 14-18 °C), και να είναι καθαρός και άοσμος.
Οι ελιές πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό αεριζόμενο χώρο
και κατά προτίμηση να είναι προστατευμένος από πηγές
φωτός και θερμότητας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
σε αυτή τη φάση ώστε να αποφευχθούν προβλήματα
υπερθέρμανσης, μούχλας ή αφύσικης ζύμωσης λόγω
εκτεταμένης έλλειψης εξαερισμού του καρπού ή λόγω
συλλογής τους από το έδαφος. Για αυτό το λόγο, οι ανέπαφες
ελιές δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με τις ελιές που
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βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης, ούτε με
αυτές που έχουν συλλεχθεί από το έδαφος και έχουν
επιφανειακή φθορά και εμφανή επιφανειακά ελαττώματα.
Οι ανέπαφες ελιές μπορούν να αποθηκεύονται για όσο το
δυνατόν περισσότερο διάστημα, ελέγχοντας τη δράση της
λιπάσης που προκαλεί την αύξηση της οξύτητας του λαδιού
καθώς και την εξωγενή αναπαραγωγή των μικροβίων η οποία
ελέγχει τις διαδικασίες διάσπασης όπως τα φαινόμενα
ζυμώσεων που επηρεάζουν την ποιότητα του λαδιού όπως να
γίνει το λάδι τη μυρωδιά κρασιού (winey) ή μούχλας (fusty).
1.3.2.2 Απομάκρυνση των Φύλλων
Η διαδικασία αυτή, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση
ενός ταλαντευόμενου κόσκινου, συχνά μαζί με
αναρροφητήρες, είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η
συσσώρευση μεγάλης ποσότητας φύλλων ή άλλων φυτικών
υλών (vegetable waste)κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά
βοηθά επίσης στην απομάκρυνση ξένων σωμάτων όπως
χώμα, πέτρα, υπολείμματα ξυλείας, κλπ.
Παρόλα αυτά, η συνηθισμένη πρακτική να αφήνουμε κάποια
φύλλα στην διαδικασία της παραγωγής για να επηρεάσει το
τελικό χρώμα του λαδιού, δεν αλλάζει σημαντικά, παρά την
κοινή πεποίθηση, την αξία της διαθέσιμης χλωροφύλλης και
άρα την ένταση του πράσινου χρώματος του λαδιού. Η αξία
αυτή εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από το βαθμό ωρίμανσης του
καρπού.
1.3.2.3 Πλύσιμο Ελιών
Ο κανόνας είναι να πλένονται οι ελιές με άφθονο πόσιμο νερό
πριν το άλεσμα. Το πλύσιμο δίνει τη δυνατότητα
απομάκρυνσης πετρών και μικρών κλαδιών μειώνοντας έτσι
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τον κίνδυνο ζημιάς στο σύστημα της άλεσης, καθώς επίσης
και απομάκρυνσης όλων των βλαβερών εξωγενών
μικροοργανισμών και/ή υπολειμμάτων από την φυτουγειονομική επεξεργασία ώστε με τρόπο κατάλληλο να
μετατραπούν οι ελιές σε ένα ποιοτικό προϊόν.
1.3.2.4 Σύνθλιψη της ελιάς
Η μάλαξη της ελιάς στοχεύει στο να αποκτηθεί μια ομοιογενής
μάζα, η πυκνότητα της οποίας εξαρτάται από το βαθμό
ωρίμανσης των ελιών και της ποιότητας τους. Η διάρκεια της
πρέπει να είναι περίπου 20 λεπτά, χρησιμοποιώντας τον
κλασικό "μαλακτήρα" ή θραυστήρες (με δίσκους) ή
σπαστήρες.
Ο κλασικός θραυστήρας της ελιάς ο οποίος
χρησιμοποιούνταν για πολλούς αιώνες ήταν ο πέτρινος
θραυστήρας. Ο πέτρινος θραυστήρας αποτελείται από μια
λεκάνη που στηρίζεται πάνω σε μια βάση και μια ατσάλινη
άκρη με μια οπή για να απομακρύνεται η ελαιοζύμη στο τέλος
της άλεσης.
Δύο ή τέσσερις γρανιτένιοι τροχοί περιστρέφονται σε μια
σκληρή γρανιτένια βάση σε διαφορετικές αποστάσεις από το
κέντρο της δεξαμενής. Η ταχύτητας περιστροφής είναι
συνήθως 12- 15 στροφές ανά λεπτό (rpm). Η δημοτικότητα του
συστήματος εκχύλισης με τη χρήση πίεσης με τον πέτρινο
θραυστήρα μειώθηκε σταδιακά. Σε σύγκριση με τους
μαλακτήρες-θραυστήρες, αυτή η συσκευή παρουσιάζει
σημαντικά μειονεκτήματα όσον αφορά την ποιότητα του
ελαιολάδου. Συγκεκριμένα, μειώνει την συγκέντρωση της
φαινόλης καθώς η ελαιοζύμη βρίσκεται σε εκτεταμένη επαφή
με τον αέρα κατά την διάρκεια της επεξεργασίας. Η επαφή με
τον αέρα ενισχύει την πολυφαινολοξειδάση και την
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υπεροξειδάση, προκαλώντας υψηλή οξείδωση των
φαινολικών ενώσεων. Η διαδικασία της άλεσης στην εκχύλιση
του λαδιού με φυγοκέντριση αντικαταστάθηκε από τη χρήση
των μαλακτήρων-θραυστήρων (crushers).
Αντιθέτως στο ελαιοπιεστήριο, ο πολτός και η πέτρα σπάνε
την ίδια στιγμή με ένα δίσκο που έχει μια σφήνα στη μέση
όπου οι ελιές θρυμματίζονται με βία.
Χάρη στην ταχύτητα του, η μέθοδος αυτή συστήνεται για
όλους τους συνεταιρισμούς που χρειάζεται να επεξεργάζονται
μεγάλες ποσότητες προϊόντος μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Η πικρή και πικάντικη γεύση του λαδιού είναι
σχεδόν βέβαιο ότι οφείλεται στη χρήση αυτής της μεθόδου.
Συνεπώς, ενισχύεται μια συγκεκριμένη κατηγορία
αντιοξειδωτικών ουσιών (πολυφαινόλες). Το επίπεδο
ωρίμανσης του καρπού επίσης επηρεάζει τη χρήση αυτής της
μεθόδου, η οποία αξίζει περισσότερο όταν οι ελιές που έχουν
συλλεχθεί δεν είναι εντελώς ώριμες.
1.3.2.5 Διαδικασία Μάλαξης
H ανάμειξη και το ζέσταμα (25-35 °C) της ελαιοζύμης κατά τη
διάρκεια της μάλαξης προκαλεί διάσπαση του γαλακτώματος
νερού σε λάδι, επιτρέποντας στα σταγονίδια του λαδιού να
σχηματίσουν μεγαλύτερα σταγονίδια τα οποία διαχωρίζονται
εύκολα κατά τη διάρκεια της υδατικής φάσης στερεού-υγρού.
Η ελαιοζύμη που αποκτάται κατά τη διάρκεια της σύνθλιψης,
χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολυάριθμων ενζύμων.
Μερικά από αυτά τα ένζυμα που επηρεάζουν την ποιότητα
του τελικού λαδιού είναι: η πολυφαινολοξειδάση,
υπεροξειδάση, λιποξειγενάση και γλυκοσιδάση.
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Τέτοια ένζυμα είναι ενδογενή και κατηγοριοποιούνται σε όλες
τις ελιές αλλά στην περίπτωση της γλυκοσιδάση, μπορεί να
είναι και εξωγενής φύσης, προερχόμενη από μόλυνση της
πάστας/πολτού από μικροοργανισμούς. Η
πολυφαινολοξειδάση και η υπεροξειδάση έχουν δράση
διάσπασης στις φαινολικές ενώσεις της ελαιοζύμης,
μειώνοντας την αντιοξειδωτική της δράση. Η λιποξειγενάση
είναι το ένζυμο που ενεργοποιεί την ενζυμική διαδρομή της
διάσπασης των ελεύθερων λιπαρών οξέων και του λινελαικού
οξέως για να σχηματιστούν οι αλδεϋδες, οι αλκοόλες και οι
εστέρες, οι οποίες ευθύνονται για το χαρακτηριστικό άρωμα
του λαδιού όπως είναι το φρουτένιο, η γλυκοσιδάση είναι το
ένζυμο που υδρολύει τις κύριες φαινολικές ενώσεις των ελιών,
την ελαιοευρωπαΐνη (oleuropein) και την λιγκστροσιδη
(ligostride), στα αντίστοιχα μη ζαχαρούχα τμήματα/άγλυκα
(aglycones), ώστε να γίνουν περισσότερο διαλυτά στο λάδι.
Η δραστηριότητα τέτοιων ενζύμων επηρεάζεται από το χρόνο,
τη θερμοκρασία, την δραστικότητα του νερού και στην
περίπτωση της πολυφαινολοξειδάσης, της υπεροξειδάσης και
της λιποξειγενάσης, από την στάθμη του ατμοσφαιρικού
οξυγόνου κατά τη ζύμωση.
Στον ελαιόκαρπο (Olea europaea L.), η ροή της λιποξειγενάσης
(LOX) είναι υπεύθυνη για την παραγωγή των οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν το παρθένο ελαιόλαδο
από τα άλλα φυτικά έλαια. Οι χημικές ενώσεις (E)-2-hexenal,
(E)-2-hexen-1-ol, 1- hexanol, και (Z)-3-hexen-1-yl acetate είναι
πέντε βιολογικοί δείκτες που παράγονται ως συνέπεια της
λιπιδικής αποδόμησης μετά την διάσπαση των ιστών και είναι
μεταξύ των σημαντικότερων πτητικών συστατικών για το
άρωμα του ελαιολάδου. Η ανάπτυξη του ελαιόκαρπου
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πραγματοποιείται πέντε μήνες μετά την άνθηση, ανάλογα με
την ποικιλία και τις κλιματικές συνθήκες και περιλαμβάνει
διάφορες φάσεις όπως κυτταρική διαίρεση, κυτταρική
διόγκωση και αποθήκευση μεταβολιτών. Η ποιότητα του
ελαιόλαδου επηρεάζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες, από την κατάσταση ωρίμανσης των
καρπών/κουκουτσιών (δρύπη), και επηρεάζεται εξίσου από
την τεχνολογική επεξεργασία όπως η μάλαξη.
Η μάλαξη για 20 έως 40 λεπτά επιτρέπει στα μικρά σταγονίδια
λαδιού να ενωθούν με μεγαλύτερα τα οποία μπορούν να
απομακρυνθούν με φυγοκέντρηση. Η φυγοκέντρηση είναι ένα
απολύτως απαραίτητο βήμα για την αποτελεσματική εκχύλιση
του λαδιού. Περισσότερο ανακάτεμα αυξάνει την απόδοση του
λαδιού και επιτρέπει το σχηματισμό λιγότερο σημαντικών
συστατικών τα οποία ενισχύουν τη γεύση του, αλλά παράγουν
περισσότερα προϊόντα οξείδωσης, κάτι που αυξάνει τους
δείκτες οξύτητας του λαδιού και του υπεροξειδίου, μειώνοντας
τη διάρκεια διατήρησης του. Αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένα
ενζυμικό σύστημα στον ελαιόκαρπο, το οποίο καθορίζεται
γενετικά, και περιέχει την ακυλο-υδρολάση (acylhydrolase)
(AH), την λιποξυγενάση (LOX), το υδρο-υπεροξοξείδιο του
λιπαρού οξέως (fatty acid hydroperoxidelyase) (FAHL), την
αλκοoλική αφυδρογονάση (ADH), και την αλκοολική
ακυλοτρανσφεράση (AAT). Δρα γρήγορα στην διάσπαση του
κυττάρου και συμμετέχει στη δημιουργία μιας νότας
φρεσκάδας (green sensory notes), καλύπτοντας το φάσμα
μεταξύ γλυκού-φρουτένιου-αγίνωτου έως πικρού-σκληρούαγίνωτου. Άρα, η διαδικασία απόκτησης ελαιολάδου μπορεί
να θεωρηθεί παράδειγμα προς μίμηση μιας μεθόδου που
παράγει πτητικές οργανικές ενώσεις (green volatiles).
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1.3.2.6 Συστήματα Εκχύλισης Ελαιολάδου
Οι διάφορες τεχνικές εκχύλισης, όπως η σύνθλιψη, η
φυγοκέντρηση και το επιλεκτικό φιλτράρισμα (δηλαδή
"επιφανειακή τάση" ή "διύλιση") επιτρέπoυν να διαχωριστεί η
ελαιώδης πάστα (must) από την ελαιοζύμη.
Αυτή τη στιγμή η εκχύλιση της πλειοψηφίας του αγνού
παρθένου ελαιόλαδου γίνεται με φυγοκέντρηση στις
Μεσογειακές χώρες. Το δοχείο διαχωρισμού αποτελείται από
ένα τύμπανο που περιλαμβάνει ένα κυλινδρικό και ένα κωνικό
μέρος με ένα οριζόντιο άξονα, μέσα στον οποίο έχει
τοποθετηθεί ένας ακόμα κυλινδρικός κοχλίας , ο οποίος
λειτουργεί ως κοχλίας μεταφοράς. H διαφορική ταχύτητα του
δεύτερου είναι πιο αργή από αυτή του εξωτερικού τυμπάνου
ώστε να απελευθερώνει τα συμπαγή μέρη. Τα τελευταία
χρόνια, αυτή η μέθοδος εκχύλισης έχει αναπτυχθεί σημαντικά
και έχει μειώσει την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Στην πραγματικότητα, τα
δοχεία διαχωρισμού μπορεί να ταξινομηθούν ως ακολούθως :

1. παραδοσιακά δοχεία διαχωρισμού τριών φάσεων
2. δοχεία διαχωρισμού δύο φάσεων

Σχετικά με όσα αναφέρθηκαν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε
ότι στα παραδοσιακά δοχεία διαχωρισμού τριών φάσεων στα
οποία απαιτείται η προσθήκη ελαιοζύμης σε μεγάλη
ποσότητα νερού (η προσθήκη νερού κυμαίνεται από 0.5 έως 1
m3/τόνο) ώστε να μειωθεί το ιξώδες και να αυξηθεί ο
διαχωρισμός του λαδιού, αλλάζει η διάχυση της φαινολικής
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ένωσης, όχι μόνο υδρόφιλη, η οποία χάνεται κατά την διάρκεια
της υδατικής φάσης. Τα δοχεία διαχωρισμού δύο φάσεων, τα
οποία δεν χρειάζονται προσθήκη νερού, περιορίζουν το
αρνητικό αυτό αποτέλεσμα.
Κατά την διάρκεια των ετών, έχουν παρουσιαστεί πολλές
βελτιώσεις που έχουν οδηγήσει στη χρήση των δοχείων
διαχωρισμού δύο φάσεων. Βασικά, αυτές οι αλλαγές έχουν
επιτρέψει την φυγοκέντρηση της ελαιοζύμης χωρίς νερό. Με
αυτό τον τρόπο το διαχωριστικό δοχείο απελευθερώνει μόνο :
τα κατάλοιπα του λαδιού και της ελιάς ενώ δεν βγάζει
λιόζουμο, συνεπώς εξαλείφει εντελώς το φαινόμενο της
μόλυνσης που προκύπτει από την έκκριση.
1.3.2.7 Διαχωρισμός λαδιού από το λιόζουμο
Προηγούμενες μελέτες έδειξαν την σπουδαιότητα του
φιλτραρίσματος στην ποιότητα του έξτρα παρθένου
ελαιόλαδου. Το εκχυλισμένο λάδι είναι θολό με σχετική
σταθερότητα που δημιουργείται όχι μόνο από το λάδι, αλλά
και από υπολείμματα νερού και στέρεες ουσίες. Η σύνθεση
αυτή καθιστά το προϊόν περίπτωση χημικής και ενζυμικής
διάσπασης, πάνω απ’ όλα επηρεάζoντας τα τριγλυκερίδια και
τις φαινολικές ενώσεις και συνεπώς το φιλτράρισμα είναι
απαραίτητο για να σταθεροποιηθεί το λάδι.
Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, η φαινολική σύνθεση του
έξτρα παρθένου ελαιόλαδου περνάει από την ενδογενή
ενζυμική δραστηριότητα στη φάση της θολότητας. Αυτά τα
ένζυμα μπορεί να ελαττώσουν τις “οξείς” και “πικρές” νότες
στη γεύση, η ισχύ των οποίων συνδέεται αποκλειστικά με το
περιεχόμενο των αγλυκων σεκοροδοειδών, και παράλληλα,
παρουσιάζει μειονεκτήματα στη μυρωδιά και τη γεύση.
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1.3.2.8 Αποθήκευση ελαιολάδου
Το φιλτράρισμα του λαδιού εν μέρει απομακρύνει το νερό και
τα ένζυμα από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και επιτρέπει στη
φαινολική περιεκτικότητα να σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια
της αποθήκευσης του. Η διαδικασία φιλτραρίσματος του έξτρα
παρθένου ελαιόλαδου είναι μια διαδικασία που
πραγματοποιείται σε δύο βήματα : πρώτα, απομακρύνονται τα
αιωρούμενα στερεά, και μετά απομακρύνεται η υγρασία και
αποκτά το λάδι μια υπέροχη όψη. Κανονικά, η οργανική ή
ανόργανη ύλη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα φάσμα
εξοπλισμού για φιλτράρισμα για να ενισχύσει ή να επιτρέψει
το διαχωρισμό των αιωρούμενων στερεών και του νερούλαδιού.
Μετά από καλή συντήρηση, το ελαιόλαδο μπορεί να πωληθεί
σε δοχεία διαφορετικού μεγέθους : συνήθως
χρησιμοποιούνται δοχεία 3 ή 5 λίτρων, αλλά είναι προτιμότερο
να αποθηκεύεται σε σκουρόχρωμα γυάλινα μπουκάλια,
καθώς το ελαιόλαδο είναι ευαίσθητο στο φως.
Η ποιότητα του ελαιολάδου κατά τη διάρκεια της
αποθήκευσης επηρεάζεται πολύ από το οξυγόνο, το φως και
τη θερμοκρασία. Όταν το ελαιόλαδο έρθει σε επαφή με τον
αέρα, χάνει πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως χρώμα,
γεύση, μυρωδιά και βιταμίνες λόγω της οξείδωσης. Η έκθεση
στο οξυγόνο σε όλα τα στάδια εκχύλισης και αποθήκευσης
μπορεί να επιταχύνει την υποβάθμιση της ποιότητας. Αυτό
συμβαίνει ακόμα και αν υπάρχει πολύ λίγο οξυγόνο στο πάνω
μέρος ενός κλειστού δοχείου. Η λιπιδική οξείδωση συμβαίνει
στα ακόρεστα μόρια, άρα το επίπεδο ακορεσμού επηρεάζει το
ρυθμό της οξείδωσης. Εάν τα επίπεδα των φυσικών
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αντιοξειδωτικών συνδυάζονται με εξαιρετική σύνθεση των
λιπαρών οξέων, αυξάνεται και η σταθερότητα του ελαιόλαδου
κατά της οξείδωσης. Ωστόσο, τα αντιοξειδωτικά μόρια
μειώνονται με την ύπαρξη οξυγόνου.
Το ελαιόλαδο που εκτίθεται στο φως σε ακτίνες υπεριώδους
ακτινοβολίας, άμεσα ή έμμεσα όπως διαχέεται οδηγεί σε
απώλειες της ποιότητας. Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες
ενισχύουν κάποιες χημικές και βιοχημικές αντιδράσεις οι
οποίες ευθύνονται για την ποιοτική υποβάθμιση. Η λιπιδική
οξείδωση εξελίσσεται πιο αργά στο σκοτάδι, γρηγορότερα στο
διάχυτο φως και ακόμα πιο γρήγορα στο άμεσo ηλιακό φως.
Τα αισθητήρια χαρακτηριστικά του έξτρα παρθένου όπως το
άρωμα, η γεύση, το χρώμα και η διατροφική σύσταση
εξαρτάται από πολλούς συντελεστές που ισχύουν μέσω της
αλυσίδας αξίας όπως η ποικιλία της ελιάς, η τοποθεσία, οι
μέθοδοι καλλιέργειας και οι συνθήκες επεξεργασίας,
αποθήκευσης, συσκευασίας και μάρκετιγκ. Ο χρόνος και οι
συνθήκες αποθήκευσης επηρεάζουν κάποιες ποιοτικούς
παραμέτρους ειδικά την οξύτητα, τον αριθμό των
υπεροξειδίων και την απορρόφηση της υπεριώδους
ακτινοβολίας. Η οξύτητα αυξάνεται με το χρόνο, και στο λάδι
που είναι αποθηκευμένο στο σκοτάδι αλλά και σε αυτό που
εκτίθεται στο φως. Υπό ευνοϊκές συνθήκες το ελαιόλαδο
αποκτά υψηλή ποιότητα περίπου 3-8 μήνες μετά την
παραγωγή που παρουσιάζεται μεγαλύτερη διαύγεια-λάμψη.
Εάν το ελαιόλαδο αποθηκευτεί σωστά, σε καλά σφραγισμένες
συσκευασίες, μπορεί να διατηρήσει τη φυσική του γεύση μέχρι
το δεύτερο χρόνο αποθήκευσης.
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Η θερμοκρασία ελέγχει πολλές ενζυμικές αντιδράσεις. Σε
χαμηλές θερμοκρασίες, η κινητική ενέργεια που απαιτείται για
το σχηματισμό συμπλέγματος ενζύμου και υποστρώματος και
των προϊόντων τους, είναι χαμηλότερη. Οι υψηλές
θερμοκρασίες αποθήκευσης αλλάζουν την ποιότητα του
ελαιολάδου, αλλά λιγότερο από ότι η έκθεση στον ήλιο.
Όπως και στο στάδιο εκχύλισης του έξτρα παρθένου
ελαιόλαδου, απαιτούνται ελεγχόμενες θερμοκρασίες κατά την
φύλαξη. H συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης μπορεί
να κυμαίνεται από 10 °C έως 18 °C, η ιδανική είναι 14-15 °C. Οι
υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τις χημικές αντιδράσεις
και επηρεάζουν την ρευστότητα που επιδρά στην οξείδωση.
Εάν αποθηκευτεί κάτω από τους 8-9 °C, μπορεί να
εμφανιστούν λευκά ιζήματα στο λάδι, λόγω κρυστάλλωσης
των τριγλυκεριδίων.
O χώρος αποθήκευσης και συσκευασίας του ελαιολάδου
πρέπει να είναι καθαρός, αεριζόμενος, φωτεινός και όλες οι
λειτουργίες της μονάδας θα πρέπει να ακολουθούν τους
κανόνες-υγιεινής-ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό
852/2004/CE (Eπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2004). Στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συσκευασίας, τα
πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας είναι μέγιστης
σπουδαιότητας. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες και το βενζόλιο που υπάρχουν στην
ατμόσφαιρα μπορούν εύκολα να απορροφηθούν από το
ελαιόλαδο.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δοχεία διαφόρων υλικών και
χωρητικότητας ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις
προτιμήσεις του καταναλωτή. Ενδείκνυται οι δεξαμενές από
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ανοξείδωτο ατσάλι για μακρόχρονη αποθήκευση, οι οποίες
χρησιμοποιούνται και για το φιλτράρισμα. Στην περίπτωση
αποθήκευσης του ελαιολάδου σε μεγαλύτερες δεξαμενές από
ανοξείδωτο ατσάλι, δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό πάνω από
τη στάθμη του λαδιού, ή το κενό θα πρέπει να γεμίζει με
άζωτο, κάτι που επιτρέπεται από βιολογικής πλευράς. Η
συσκευασία που έχει επίσης αντίκτυπο στη ποιότητα του
λαδιού αποτελεί το τελευταίο βήμα της επεξεργασίας.
Αναφορικά με τη συσκευασία, η πρόληψη της οξείδωσης και
της έκθεσης στο φως είναι δύο βασικά στοιχεία. Το κενό πάνω
από τη στάθμη του λαδιού θα πρέπει να μειωθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο για να επιβραδύνει την λιπιδική
οξείδωση. Ο κανονισμός 1019/2002/CE (Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002) απαγόρευσε την πώληση
στον καταναλωτή «χύμα» λαδιού κάτι που θα βελτιώσει την
ποιότητα του λαδιού και θα επιτρέψει τον καλύτερο εντοπισμό
και ταυτότητα της καλλιέργειας.
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Στο παρακάτω μέρος θα συζητήσουμε τις κύριες ασθένειες (
εχθρούς καισημαντικότερες τροφοπενίες) καθώς και τις
μεθόδους και τα προϊόντα που
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την προστασία των
βιολογικών ελαιόδεντρών μας .
Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξηγήσουμε τι εννοούμε με τους
όρους “ασθένειες' και “εχθροί”. “Ασθένεια” λοιπόν είναι ότι
βλάπτει το δέντρο και μας μειώνει την
παραγωγή, ενώ σε εχθρούς οφείλεται κάθε “ασθένεια” εκτός
από τις τροφοπενίες αλλά για να κατανοήσουμε το πρόβλημα
καλύτερα πρέπει να
χωρίσουμε τους εχθρούς σε κατηγορίες που κάνει ευκολότερη
την αντιμετώπισή τους.

Οι “ασθένειες” χωρίζονται ως εξής:
• Μύκητες και βακτήρια (εχθροί)
• Έντομα και ζώα (εχθρός)
• Τροφοπενίες (ασθένεια, έλλειψη θρεπτ. συστατικών )

Σε τελική ανάλυση ότι παρατηρούμε σε ένα ελαιόδεντρο το
οποίο είναι ασυνήθιστο, είναι ανθυγιεινό για το δέντρο και
μειώνει την παραγωγή
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οφείλεται σε ένα (πολλές φορές και σε συνδυασμό) των
παραπάνω ασθενειών.
Παρακάτω θα αναφέρουμε τις κύριες μεθόδους και προϊόντα
πουχρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εχθρών, στην
βιολογική καλλιέργεια ελιάς
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2.2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, η βιολογική γεωργία
είναι η παραγωγή φυτικών και ζωικών προϊόντων με φυσικές
μεθόδους και χωρίς τη χρήση
συνθετικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών.
Αντίθετα προωθείται η ήπια αγροτική εκμετάλλευση και η
χρήση λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων με μικρό αντίκτυπο στο περιβάλλον , σε
συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και παραδοσιακές
αειφόρες πρακτικές.

Καταπολέμηση Εχθρών στην βιολογική καλλιέργεια

Σε κάθε “οικολογική” προσέγγιση στην αντιμετώπιση εχθρών
(εντόμων, βακτηριών, μυκήτων) που δεν βασίζετε στην χρήση
χημικών σκευασμάτων ,
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι συνήθως τα προβλήματα δεν
έχουν μόνο μία αιτία (π.χ.: ένα συγκεκριμένο έντομο).
Η φιλοσοφία γύρω από την βιολογική καλλιέργεια είναι η
προσπάθεια επίτευξης οικολογικής ισορροπίας στον ελαιώνα
μας.
Η μοντέρνα προοπτική για τον βιολογικό ελαιώνα προαπαιτεί
• Σεβασμό στο περιβάλλον
• Χρήση ανανεώσιμων πηγών (εισροές)
• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας (καύσιμα , ηλεκτρισμός κτλ
.)
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• Ανακύκλωση (κυρίως βιομάζας )
• Διατήρηση της φυσικής ισορροπίας (πχ μη εχθρικά έντομα)

Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε η βιολογική γεωργία δεν είναι
απλά η αλλαγή από ένα συνθετικό εντομοκτόνο σε ένα
βιολογικό εντομοκτόνο. Ακόμα και ένα
βιολογικό εντομοκτόνο πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν τελική
λύση και όταν όλες οι άλλες πρακτικές δεν αποδώσουν
καρπούς.

Σαν αποτέλεσμα αυτό που θέτουμε σαν στόχο είναι η
δημιουργία τέτοιων φυσικών συνθηκών που ο οικονομικός
αντίκτυπος από εχθρούς ή
τροφοπενίες να είναι ελάχιστος ή μηδενικός. Για να το
πετύχουμε αυτό τα βήματα μας πρέπει να είναι τα εξής:

1. Επιλογή της σωστής ποικιλίας ελιάς. Οι τοπικές ποικιλίες
έχουν εκλιματιστεί στον καιρό της περιοχής και έχουν
ανάπτυξη κάποια αντίσταση στους ντόπιους εχθρούς.
2. Καλές αγροτικές πρακτικές.
3. Μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων (χορτοκοφτικό,
βόσκηση)
4. Βιολογικές μέθοδοι αντιμετώπισης εχθρών
5. Προστασία των μη βλαβερών εντόμων.
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Ουσίες που επιτρέπονται στην βιολογική καλλιέργεια

Προσοχή: Όλες οι συνθετικές χημικές ενώσεις απαγορεύονται.

Υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία που επιτρέπονται , αλλά σκοπός
αυτού του μαθήματος δεν είναι να τις απαριθμήσουμε μία
προς μία. Γι' αυτό και θα αναφέρουμε τις κύριες ουσίες και
τους εχθρούς που καταπολεμούν.
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Olive
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Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε μερικά από τα «όπλα» που
έχουμε στο βιολογικό μας «οπλοστάσιο». Δώστε προσοχή:
• Το ότι ένα σκεύασμα είναι βιολογικό δεν σημαίνει ότι δεν είναι
τοξικό για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Δώστε μεγάλη
προσοχή στις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος και στις
οδηγίες του γεωπόνου σας.
• Η χρήση σκευασμάτων πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση
και μόνο εάν όλα τα άλλα μέτρα δεν είχαν αποτέλεσμα.
Παρακάτω συνεχίζουμε με συγκεκριμένους εχθρούς, και
ασθένειες της ελιάς.
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2.2.ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΒΑΚΤΗΡΙΑ)
2.2.1.Καρκίνος ή Φυματίωση της ελιάς (Psedomonas
syringae)
Η πρώτη ασθένεια που αναλύουμε είναι ο καρκίνος της ελιάς
και θα μελετήσουμε τα συμπτώματα της ασθένειας και τις
μεθόδους αντιμετώπισης.
Συμπτώματα:.

Bacterial Canker (Pseudomonas syringae)
Τα πρώτα συμπτώματα είναι φουσκάλες κόκκινες- καφέ,
περισσότερο ή λιγότερο σε σχήμα φακού στο φλοιό των
νεότερων κλαδιών ή των στελεχών των νεαρών δέντρων.
Αυτά συμβαίνουν σε πληγές, σε τρύπες από το έντομο Prays
fraxinella, και στα φακίδια. Τα πρώτα στάδια της μόλυνσης
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μπορούν να ανιχνευθούν μόνο με στενή επιθεώρηση, ενώ τα
μεταγενέστερα στάδια είναι πιο εμφανή. Η επιφάνεια της
φουσκάλας τελικά χωρίζεται από κάθετες και πλευρικές
ρωγμές για να αποκαλύψει καφέ- μαύρο, νεκρωτικό ιστό
φλοιού. Η δευτερογενής εξάπλωση της νόσου, που προάγεται
ίσως από ζημιές από τον παγετό, παράγει μεγάλες, κάθετες
ρωγμές στον κορμό, μερικές φορές περισσότερο από 1 m σε
μήκος. Η μόλυνση καθιστά τα δέντρα ευάλωτα σε επιθέσεις
από άλλα παράσιτα και ασθένειες, όπως σκαθάρια και άλλους

μύκητες.

77

Vulnerable to attack by other pests and diseases,
such as bark beetles and other fungi.

Μέθοδοι προστασίας
Εκτός εάν τα δέντρα καλλιεργούνται για παραγωγή ξύλου ή
είναι σημαντικά ως καλλωπιστικά φυτά, ο πλήρης έλεγχος δεν
είναι γενικά απαραίτητος. Ο πλήρης έλεγχος θα ήταν με την
εκρίζωση των μολυσμένων δέντρων. Ωστόσο, επειδή η
ασθένεια δεν είναι συνήθως σοβαρή, το κλάδεμα για την
αφαίρεση των σοβαρά
επηρεασμένων κλάδων είναι πρακτικά αποτελεσματικό.
Το βακτήριο μπορεί να ελεγχθεί χημικά με την εξάπλωση
ελαιοδέντρων με ενώσεις χαλκού (οξυχλωριούχος χαλκός,
υδροξείδιο του χαλκού) που επιτρέπονται , σε περιορισμένες
ποσότητες, στη βιολογική γεωργία.
Οι ορθές γεωργικές πρακτικές είναι ο βέλτιστος τρόπος για
τον περιορισμό της εξάπλωσης αυτής της ασθένειας και
περιλαμβάνουν
• Συγκομιδή και κλαδέματα έπο ξηρές συνθήκες (ή όσο το
δυνατόν πιο ξηρές)
• Κόψιμο και κάψιμο των σοβαρά μολυσμένων κλαδιών.
• Απολύμανση εργαλείων κλαδέματος (πριόνι , ψαλίδα ) και
εργαλείων συγκομιδής (ραβδιστικά, χτένια) με αλκοόλ (ethanol
ή isopropyl ~70%) όσο συχνότερα δυνατόν .
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2.3.2.Κυκλοκόνιο της ελιάς (Spilocaea oleagina)

Οlive leaf spot
Συμπτώματα Το κυκλοκόνιο της ελιάς είναι μια μυκητιακή
ασθένεια των φύλλων που προκαλείται από το μύκητα
Spilocaea oleagina που μπορεί να επηρεάσει τα ελαιόδεντρα.
Προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με καπνιά στην κάτω
πλευρά των φύλλων, κιτρίνισμα και πτώση φύλλων χωρίς
κηλίδες. Ο μύκητας αναπτύσσεται υπό συγκεκριμένες καιρικές
συνθήκες, που είναι υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία.
Μέθοδοι Προστασίας
Ο καλύτερος τρόπος για την προστασία των ελαιόδεντρων
είναι να τα ψεκάσετε με ενώσεις χαλκού κατάλληλες για
βιολογική καλλιέργεια οξυχλωριούχος χαλκός και υδροξείδιο
χαλκού, μεταξύ άλλων).
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Σημείωση:
Μπορούν να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με την
ποσότητα σκευασμάτων χαλκού που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε στ ον ελαιώνα
μας.

2.3.3.Φυτοφθόρα (Phytophthora Spp)

Defoliation of olive trees
Συμπτώματα
Η προσβολή συνήθως ξεκινά από το λαιμό ή τις κύριες ρίζες.
Ο φλοιός εξωτερικά στο σημείο της προσβολής φαίνεται
σκοτεινόχρωμος, υδατώδης (σαν βρεγμένος) και ελαφρά
βυθισμένος. Με την εξέλιξη η αλλοίωση προχωρεί προς τα
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πάνω αρκετά εκατοστά από το έδαφος (μπορεί να φτάσει τα
60-80cm) και προς τα κάτω στις κεντρικές ρίζες. Η προσβολή
αρχικά καλύπτει μέρος μόνο της επιφάνειας τους κορμού
αλλά τελικά μπορεί να τον περιβάλλει ολόκληρο.

.
Αντιμετώπιση
Ο μύκητας ζει ανεξάρτητα στο έδαφος και μπορούν να
επιβιώσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ξηρότητας ως
σπόρια. Η διαχείριση του ποτίσματος είναι η βάση για τον
έλεγχο. Πρώτον, είναι καλύτερο να μην φυτεύουμε
ελαιόδεντρα σε περιοχές με κακή αποστράγγιση. Οι
παραδοσιακές πρακτικές που αποφεύγουν τον παρατεταμένο
κορεσμό του εδάφους, όπως η φύτευση σε πρανή, η μείωση
του χρόνου άρδευσης και η βελτίωση της διείσδυσης του
νερού μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης.
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2.3.4 VERTICILLIUM WILT

Συμπτώματα
Προκαλείται από το Verticillium dahliae. Βρίσκεται στο έδαφος
σε όλο τον κόσμο. Μία ασθένεια των αγγείων. Τα συμπτώματα
εμφανίζονται όταν τα φύλλα σε ένα ή περισσότερα κλαδιά του
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δέντρου ξαφνικά ξεραίνονται νωρίς στην καλλιεργητική
περίοδο και τα φύλλα παραμένουν στον νεκρό κλάδο. Τα
δέντρα πεθαίνουν μετά από επαναλαμβανόμενες επιθέσεις
για αρκετά χρόνια. Οι λοιμώξεις αυξάνονται με την ηλικία των
δέντρων καθώς τα ριζικά συστήματα μεγαλώνουν και
διερευνούν μεγαλύτερους όγκους μολυσμένου εδάφους.
Αντιμετώπιση
Η βερτιτσιλίωση είναι μια σοβαρή μυκητιακή πάθηση στις
ελιές για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία, ειδικά μετά την
φύτευση των δένδρων, δεν υπάρχει αξιόπιστη μέθοδος
ελέγχου. Η ηλιοαπολύμανση του εδάφους παρείχε ασυνεπή
αποτελέσματα σε ήδη υπάρχουσες καλλιέργειες.
2.3.5.Ξυλλέλα (Xyllela fastidiosa)

Συμπτώματα
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Το OQDS (Σύνδρομο Ταχείας παρακμής της Ελιάς) είναι μια
ασθένεια που εμφανίστηκε ξαφνικά πριν από μερικά χρόνια
στην επαρχία Lecce στην περιοχή Salento της
νοτιοανατολικής Ιταλίας.
Το βακτήριο είναι αμερικανικής προέλευσης και πιστεύεται ότι
έχει έρθει στην Ευρώπη με καλλωπιστικα φυτά που
προέρχονται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού ωκεανού.
Ένα από τα πρώτα συμπτώματα είναι τα "καμένα" φύλλα και η
αποξήρανση των κλαδιών και των μικρών κλαδιών πρώτα στο
OQDS infected olive groove.Ένα από τα πρώτα συμπτώματα
είναι τα "καμένα" φύλλα και η αποξήρανση των κλαδιών και
των μικρών κλαδιών πρώτα στο πάνω μέρος της κόμης και
στη συνέχεια εκτείνεται στην υπόλοιπη κόμη, δίνοντας στο
δέντρο μια καμένη εμφάνιση. Τελικά οδηγεί στο θάνατο του
δέντρου. Το βακτήριο μπορεί να μολύνει ένα μεγάλο αριθμό
δέντρων και θάμνων (περισσότερα από 300 είδη) και η
μετάδοση από φυτά σε φυτό συμβαίνει μόνο μέσω εντόμων.
Μερικά από τα μολυσμένα δέντρα και θάμνοι περιλαμβάνουν
αμυγδαλιές, κερασιά, δεντρολίβανο, πικροδάφνη και ακακία.
Τα έντομα που διαδίδουν την ασθένεια είναι μια ομάδα
εντόμων Ημίπτερων που ονομάζονται Κερκοποειδή
(Cercopoidea), στην περιοχή του Salento το Κερκοποειδές
Philaneus spumarius αναγνωρίστηκε ως ο κύριος φορέας όταν
βρέθηκε ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό (> 80%) των
παγιδευμένων εντόμων φέρει, και ήταν σε θέση να μεταδώσει,
το βακτήριο Xyllela.
Προστασία
Δεν υπάρχει καμία θεραπεία για το Xyllela όπως για όλες τις
μυκητιακές και βακτηριακές ασθένειες που μολύνουν το ξύλο
των δέντρων. Οι τρέχουσες γνώσεις καταδεικνύουν ότι η
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εξάλειψη της νόσου και η καταστροφή των φυτών που έχουν
μολυνθεί με Xyllela είναι ανέφικτες. Λαμβάνονται μέτρα έτσι
ώστε το βακτήριο να μην εξαπλώνεται από ήδη μολυσμένες
περιοχές σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ακόμη. Ένα μέτρο
που μπορεί να πάρει ο γεωργός για την πρόληψη είναι να
αποφύγει να πάρει ελαιόδεντρα, καθώς και άλλα οπωροφόρα
δέντρα, θάμνους και καλλωπιστικά φυτά, που μπορεί να
επηρεαστούν από το Xyllela, από άγνωστες πηγές ή από
περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.

2.4.ΕΝΤΟΜΑ
Η άλλη κατηγορία που αναλύουμε είναι τα έντομα. Θα
αναλύσουμε τα πιο επιβλαβή έντομα για τα ελαιόδεντρα και τις
μεθόδους αντιμετώπισης και είναι τα εξής:
2.4.1.Δάκος (Bactrocera oleae or Dacus oleae)
Ο δάκος της ελιάς είναι ένα διαδεδομένο μονο άγο παράσιτο
που τρέφεται αποκλειστικά με και ελιές και αγριελιές. Γενετικές
μελέτες υποδεικνύουν ότι αυτή η μύγα είναι ιθαγενή στην
Αφρική, όπου τα αρχικά φυτά ξενιστές της ήταν άγρια
πρόδρομα της καλλιεργούμενης ελιάς. Η διαδεδομένη
κατανομή αυτού του επιβλαβούς οργανισμού οφείλεται
πιθανώς στη γεωγραφική εξάπλωση των δραστηριοτήτων
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καλλιέργειας ελιάς..

Κύκλος ζωής και βιολογία
Πρώτον, οι πιο βασικές έννοιες: ο δάκος της ελιάς και αποθέτει
τα αυγά στους καρπούς της ελιάς. Κάθε αυγό εκκολάπτεται σε
μια μικρή προνύμφη που τρώει σε όλη την έκταση τη σάρκα
της ελιάς και αναπτύσσεται σε νύμφη σε κοίλωμα ακριβώς
κάτω από το εξωτερικό δέρμα. Η ενήλικη μύγα εξέρχεται από
το κουκούλι της και ο κύκλος ξεκινά ξανά. Ο δάκος της ελιάς
έχει τρεις, και έως έξι, γενιές ετησίως, ανάλογα με τις τοπικές
καιρικές συνθήκες. Και τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες: η
μύγα ελιάς μπορεί να διαχειμάσει ως ενήλικας. εναλλακτικά,
μπορεί να περάσει το χειμώνα ως νύμφη στο έδαφος ή σε
πεσμένα καρπούς. Οι πληθυσμοί ενηλίκων μειώνονται σε
χαμηλά επίπεδα μέχρι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Οι νέοι
ενήλικες πρώτης γενιάς από τις νύμφες αρχίζουν να
εμφανίζονται στις αρχές της άνοιξης. Τα πρώτα θηλυκά
μπορούν να αποθέτουν αυγά σε μη συγκομισθέντες καρπούς
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του προηγούμενου έτους. αργότερα οι νέες γενεές μπορούν
να βάλουν αυγά απευθείας σε νέα φρούτα. Η ευαισθησία του
καρπού της ελιάς ξεκινάει κατά τη στιγμή της σκλήρυνσης του
κουκουτσιού, τον Ιούλιο ή νωρίτερα ανάλογα με τις
κλιματολογικές συνθήκες.

Η δεύτερη γενιά αντιπροσωπεύει απογόνους από τους
διαχειμασμένους ενήλικες και οι νύμφες βγαίνουν μεταξύ
Ιουνίου και Αυγούστου, ανάλογα με τις θερμοκρασίες της
περιοχής. Αυτά τα ενήλικα έντομα ζευγαρώνουν και γεννούν
αυγά στις νέες ελιές. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο
δάκος της ελιάς μπορεί να ολοκληρώσει μια γενιά σε μόλις 30
έως 35 ημέρες σε βέλτιστες θερμοκρασίες. Τα αυγά
εκκολάπτονται σε 2 έως 3 ημέρες, οι προνύμφες
αναπτύσσονται σε περίπου 20 ημέρες, και οι νύμφες σε 8 έως
10 ημέρες το καλοκαίρι. Οι ενήλικες μπορούν να ζήσουν από 2
έως 6 μήνες ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη διαθεσιμότητα
τροφής (μέλι, χυμοί φρούτων, περιττώματα πουλιών κ.λπ.).
Ένα θηλυκό μπορεί να γεννήσει από 50 έως 400 αυγά σε ένα
χρόνο ζωής. Επιπλέον γενιές παράγονται κατά τα τέλη του
καλοκαιριού και φθινοπωρινούς μήνες μέχρι τον Δεκέμβριο,
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των καρπών.

Το φθινόπωρο οι περισσότερες από τις προνύμφες της
τελευταίας γενιάς αφήνουν τους καρπούς και
μεταμορφώνονται στο έδαφος κάτω από το δέντρο για
αρκετούς μήνες. Οι ενήλικες μπορούν επίσης να
ξεχειμωνιάζουν σε προστατευμένες περιοχές, ειδικά σε
περιοχές με ήπιες θερμοκρασίες. Οι καρποί που αφήνονται
στα δέντρα μετά τη συγκομιδή μπορούν να παράγουν
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μεγάλους πληθυσμούς μύγες από τα τέλη του φθινοπώρου
έως τις αρχές της άνοιξης.
Ζημιές- Προσβολή
Όπως είδαμε παραπάνω, το ενήλικο θηλυκό μπορεί να
γεννήσει 50 έως 400 αυγά, συνήθως ένα σε κάθε φρούτο. Τα
αυγά της μύγας είναι μικρά και δύσκολα ορατά, τοποθετημένα
κάτω από την επιφάνεια των καρπών. Οι μικροσκοπικές
προνύμφες που εκκολάπτονται από τα αυγά είναι επίσης
αρκετά δύσκολο να δουν μέχρι να τραφούν για λίγο και να
μεγαλώνουν. Το πρώτο σημάδι βλάβης μετά την ωοτοκία είναι
ανά "τσίμπημα" στην επιφάνεια του καρπού. Αυτό μοιάζει με
μια μικρή εσοχή ή ένα εξόγκωμα στην επιφάνεια του φρούτου.
Μερικές φορές υπάρχει αποχρωματισμός. Όσο η προνύμφη
τρέφεται , δημιουργείται σήραγγα μέσα στο καρπό,
καταστρέφοντας τη σάρκα και επιτρέποντας είσοδο
δευτερεύουσας μόλυνσης από βακτήρια και μύκητες που
ρίχνουν τους καρπούς και μειώνουν σημαντικά την ποιότητα
του ελαιολάδου. Το ελεύθερα λιπαρά οξέα του ελαίου
("οξύτητα") αυξάνεται σημαντικά. Αν η ζημιά είναι αρκετά
εκτεταμένη, μπορεί να προκαλέσει πρόωρη πτώση φρούτων.
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Σε περιοχές του κόσμου όπου ο δάκος είναι εγκατεστημένος
και δεν ελέγχεται, η ζημία του έχει ευθύνεται για απώλειες
μέχρι και 80% της αξίας του ελαιόλαδου λόγω της μικρότερης
ποσότητας και μειωμένης ποιότητας και σε ορισμένες
ποικιλίες επιτραπέζιων ελιών αυτό το παράσιτο είναι ικανό να
καταστρέψει το 100% της καλλιέργειας. Ορισμένες
ευρωπαϊκές περιφέρειες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν
επιτραπέζιες ελιές, επειδή ο έλεγχος της μύγας των καρπών
ελιάς δεν είναι οικονομικός. Το πραγματικό πρόβλημα
συμβαίνει όταν η προνύμφη τροφοδοτεί τους παρασιτικούς
μικροοργανισμούς που δημιουργούν γεύσεις. Αυτό συνήθως
συμβαίνει προς το τέλος του κύκλου τροφοδότησης των
προνυμφών, όταν οι προνύμφες γίνονται αρκετά μεγάλες.
Κατά συνέπεια, η πρώιμη συγκομιδή μπορεί να βοηθήσει.
Όταν οι ελιές υποστούν βλάβη από το δάκο, ο καρπός είναι
πιο ευαίσθητος σε οξειδωτική και μικροβιακή καταστροφή,
οπότε ο χρόνος από τη συγκομιδή μέχρι την άλεση πρέπει να
παραμείνει όσο το δυνατόν συντομότερος και πρέπει να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί
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σωστά ο
Καρπός.
Έλεγχος – αντιμετώπιση
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δολωματικές παγίδες με
δόλωμα τροφίμων και/ή φερομόνες για να μειωθούν οι
πυκνότητες των ενήλικων μύγας με παγίδευση σε μάζα. Οι
παγίδες τύπου McPhail μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
για μαζική παγίδευση μύγας ελιάς. Εάν χρησιμοποιηθούν για
το σκοπό αυτό, οι παγίδες θα πρέπει να ελέγχονται κάθε
εβδομάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι η δεξαμενή με βάση το νερό δεν έχει
εξατμιστεί. Το δόλωμα θα πρέπει να αλλάζει τακτικά για να
διατηρηθεί η μέγιστη έλξη. Πολλές εταιρείες πωλούν επί του
παρόντος παγίδες τύπου McPhail.
food and pheromone
trap for olive fruit flies

Αυτές και άλλες συσκευές μαζικής παγίδευσης έχει αποδειχθεί
ότι μειώνουν τη βλάβη της μάζας της ελιάς κατά 30% έως και
100%. Η αποτελεσματικότητα της μαζικής παγίδευσης είναι
αρκετά μεταβλητή και μπορεί να μην παρέχει επαρκή έλεγχο
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όταν χρησιμοποιείται ως η μόνη προσέγγιση ελέγχου. Σε
πολλές περιοχές, με κεντρικό ψεκασμό δακοκτονίας, ο
ψεκασμός λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την πυκνότητα του
πληθυσμού (συνήθως διεξάγεται από την διεύθυνση
γεωργίας της περιοχής), αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν
γίνεται με οργανικές πιστοποιημένες ουσίες, η ίδια φιλοσοφία
μπορεί να εφαρμοστεί με οργανικές ουσίες (πυρεθρίνες).

GÖRSEL: A typical McPhail trap

Ο πληθυσμός που συνήθως είναι κριτήριο για ψεκασμό είναι
τα 7 έντομα ανά παγίδα και ανά βδομάδα, σε πυκνότητα
παγίδων 1 παγίδα ανά 500 ελαιόδεντρα.
Επίσης, η ελαχιστοποίηση του αριθμού των καρπών που
διαχειμάζουν στο δέντρο ή στο έδαφος είναι ένας άλλος
τρόπος για να διατηρηθεί υπό έλεγχο ο πληθυσμός της μύγας
φρούτων. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί
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αυτό είναι να επιτρέπεται στα ζώα βόσκησης (κυρίως τα
πρόβατα) να τα τρώνε μαζί με τα ζιζάνια πριν και μετά τη
συγκομιδή.
Ένας άλλος έλεγχος, η χρήση του GF-120, οι ψεκασμοί
καολίνης και η μαζική παγίδευση είναι αποδεκτές για χρήση
σε πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες
2.4.2.Πυρηνοτρίτης(Prays oleae)

Πυρηνοτρίτης ενήλικο.

Κύκλος ζωής και βιολογία
Ο πυρηνοτρίτης είναι ένα έντομο που τρώει φυτικούς ιστούς
και ένα παράδειγμα προσαρμογής του ξενιστή. Κάθε μία από
τις τριετείς γενιές τους εξειδικεύεται στην εκμετάλλευση ενός
διαφορετικού μέρους του φυτού. Η θρεπτική αξία αυτών των
"μενού" παρέχει έναν ταχύτερο ή βραδύτερο ρυθμό
ανάπτυξης, όποια και αν χρειάζονται για τον καλύτερο
συγχρονισμό με τη φαινολογία του δέντρου. Οι ενήλικες, που
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εμφανίζονται από τον Μάιο έως τον Ιούνιο, βάζουν τα αυγά
τους σε μικρά φρούτα, ειδικά στον κάλυκα του άνθους. Κατά
την εκκόλαψη, οι νύμφες κινούνται προς το φρούτο και
εισέρχονται στην ελιά πριν την σκλήρυνση του κουκουτσιού.
Τρέφονται με τον πυρήνα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν
εγκαταλείπουν την ελιά για το στάδιο της κρυσταλίδας στο
έδαφος, το οποίο διαρκεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Οι νέοι
ενήλικες βάζουν τα αυγά τους στα φύλλα (Οκτώβριος), ο
οποίος ξεκινά ξανά μια φυτική διατροφή (φυλλοφάγα γενιά)

Βλάβες Ο τύπος της βλάβης εξαρτάται από τον
προσβεβλημένο ιστό. Η ζημιά (πτώση φύλλων) που γίνεται
από την παραγωγή φύλλων ή χειμώνα (φυλλοφάγα) δεν είναι
τόσο σοβαρή. Αντίθετα, η ζημιά που προκαλείται από την
ανθοφάγο γενιά μπορεί να είναι σημαντική. Αυτές οι
προνύμφες καταστρέφουν άμεσα τα λουλούδια ή προκαλούν
την αποβολή των λουλουδιών που καλύπτονται από
μεταξωτά νήματα που στρέφονται από τις προνύμφες όταν
περνούν από τον έναν οφθαλμό στο επόμενο. Οι καρποφάγες
προνύμφες προκαλούν την πρόωρη πτώση των καρπών
όταν μεταφέρονται στον πυρήνα του καρπού της ελιάς ή
αργότερα όταν προσπαθούν να εκκενώσουν τα φρούτα.
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.
GÖRSEL: flower (anthophagous) generation damage from Olive
Moth

GÖRSEL: Fruit generation (carpophagus) damage of Olive Moth
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Έλεγχος
Ο έλεγχος του πληθυσμού απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό και
εφαρμογή. Το κύριο "όπλο", στο οργανικό "οπλοστάσιο" ,
εναντίον του πυρηνοτρίτη (και άλλων λεπιδόπτερων) είναι το
bacillus thuringiensis (τοξίνη ΒΤ). Θα πρέπει να παρατηρηθεί
εδώ ότι στην αγορά διατίθενται διάφορες ενώσεις ΒΤ και ότι
μερικές προέρχονται από βιοτεχνολογικά στελέχη του
βακίλου. Η τοξίνη ΒΤ από αυτά τα στελέχη δεν επιτρέπεται
στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.
Για την πρώτη γενιά (ανθοφάγος) ο ψεκασμός πρέπει να
πραγματοποιηθεί λίγο πριν την ανθοφορία των λουλουδιών.
Ο ψεκασμός για τη δεύτερη γενιά (καρποφάφα γενιά) εντόμων
θα πρέπει να λάβει χώρα αμέσως μετά το δέσιμο του πυρήνα
και για την φυλλοφάγα γενιά κατά την έναρξη της φάσης
ανάπτυξης των βλαστών.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ακριβής χρονισμός του
ψεκασμού ΒΤ βασίζεται στην παρακολούθηση της
πυκνότητας πληθυσμού του εντόμου, ειδικά για την πρώτη και
τη δεύτερη γενιά (anthofagus και carpophagus), μια εκτίμηση
πρέπει να γίνει με τη βοήθεια ενός γεωπόνου.
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2.4.3.Λεκάνιο της Ελιάς.

Πυρηνοτρίτης ενήλικο.

Το λεκάνιο (Saissetia oleae, υπεροικογένεια Coccoidea) είναι
ένα σημαντικό παράσιτο των ελαιόδεντρων και των
εσπεριδοειδών. Αρχικά από τη Νότια Αφρική, αυτό το
κοκοηδές είναι πλέον κατανεμημένο παγκοσμίως. Το λεκάνιο
μπορεί να βρεθεί στα εσπεριδοειδή (Citrus spp.), Στην
καλλιεργούμενη ελιά (Olea europaea L.), στο αβοκάντο (Persea
americana Mill.) Και σε πολλάδημοφιλή φυτά τοπίου. Είναι
πιθανό το λεκάνιο, όπως και πολλά επιθετικά παράσιτα, να
εισήχθη στη Μεσόγειο σε μολυσμένα φυτάρια. Με βάση το
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μικρό τους μέγεθος και το μοναδικό κύκλο ζωής τους , αυτά τα
έντομα είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να ελεγχθούν.
Τα θηλυκά γεννούν αυγά από τον Απρίλιο έως τον
Σεπτέμβριο και, πως και άλλα είδη στο γένος Saissetia, τα
προστατεύουν κάτω από το σώμα μέχρι να εκκολαφθούν.
Κάθε θηλυκό μπορεί να βρεθεί με μερικές εκατοντάδες έως
πάνω από 2.500 αυγά. Ο χρόνος επώασης για τα αυγά
ποικίλλει λόγω της θερμοκρασίας, με τα αυγά να
τοποθετούνται στην καλοκαιρινή εκκόλαψη σε 16 ημέρες και
τα αυγά το χειμώνα να διαρκούν έως και έξι εβδομάδες για να
εκκολαφθούν. Το λεκάνιο έχει συνήθως μία ή δύο γενιές
ετησίως, αλλά σε ορισμένες περιοχές έχουν παρατηρηθεί
τρεις γενιές. Η αναπαραγωγή είναι σε μεγάλο βαθμό
παρθενογενετική (ένας τύπος ασεξουαλικής αναπαραγωγής
όπου τα αυγά αναπτύσσονται χωρίς γονιμοποίηση) , δεν
έχουν αναφερθεί αρσενικά στην περιοχή της Μεσογείου.
Βλάβες
Το νεαρό εκκρίνει ένα κολλώδες, λαμπερό μελιτώμα στα
φύλλα μολυσμένων δέντρων. Στην αρχή, επηρεάζονται τα
δέντρα και τα φύλλα που λαμπυρίζουν και στη συνέχεια
καθίστανται μαλακά και μαύρα στην εμφάνιση, καθώς ο
μύκητας της καπνάς αναπτύσσεται στο μέλιτωμα. Οι
προσβολές μειώνουν τη σφριγηλότατα και την
παραγωγικότητα του δέντρου. Η συνεχής απομύζηση
προκαλεί αποφλοίωση που μειώνει την άνθηση κατά το
επόμενο έτος. Ο γεωργός είναι απρόθυμος να συγκομίσει
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ελαιόδεντρα που καλύπτονται με μελιτωμα και καπνιά..

Το λεκάνιο ευδοκιμεί σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, τόσο ο
καλός αερισμός της κορώνας (μέσω κλαδέματος) όσο και τα
μέτρια ποτίσματα είναι τα πρώτα βήματα εναντίον αυτών των
εντόμων.
Το έντομο έχει επίσης πολλούς φυσικούς εχθρούς (κυρίως
παρασιτικές σφήκες) που κρατούν τον πληθυσμό υπό έλεγχο.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μέλι που εκκρίνεται από τις
κλίμακες προσελκύει μερικές φορές τα μυρμήγκια που
«προστατεύουν» το λεκάνιο από τους φυσικούς τους εχθρούς
(σφήκες), οπότε οι πληθυσμοί των μυρμηγκιών πρέπει να
παρακολουθούνται. Εάν η βλάβη είναι σοβαρή. Οι ψεκασμοί
με παραφίνη είναι αποδεκτοί για χρήση σε μια βιολογική
καλλιέργεια και πρέπει να εκτελούνται κατά τα τέλη Ιουλίου
και, εάν είναι απαραίτητο, στα μέσα Αυγούστου.
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2.5.Τροφοπενίες
Τα ελαιόδεντρα, όπως όλα τα άλλα φυτά, βασίζονται σε
χημικά στοιχεία για να αναπτυχθούν και να παράξουν
καρπούς. Ο άνθρακας (C) και το οξυγόνο (O2) είναι τα μόνα
δύο στοιχεία που προέρχονται από την ατμόσφαιρα ενώ
υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων που τα
φυτά
αποκτούν
μέσω
των
ριζών
τους.
Μπορούμε να διαχωρίσουμε τα θρεπτικά συστατικά που
απαιτούνται από το ελαιόδενδρο σε δύο βασικές κατηγορίες,
ανάλογα με την ποσότητα που χρειάζεται το φυτό:
• Μακροθρεπτικά συστατικά
Με τον όρο μακροθρεπτικά συστατικά εννοούμε τα χημικά
στοιχεία που χρειάζονται τα ελαιόδεντρα σε μεγάλες
ποσότητες, που συνήθως απαντώνται σε συγκεντρώσεις
λίγων % ξηρής φυτικής βιομάζας (φύλλα).
Αυτά περιλαμβάνουν:

Στοιχείο

Έλλειψη

Ιδανικό

Τοξικό

Άζωτο

< 1.4%

1.5 – 2.0%

> 2.55%

Φωσφόρος

< 0.05%

0.1 – 0.3%

> 0.34%

Κάλιο

< 0.4%

0.8 – 1.0%

> 1.65%

Ασβέστιο

< 0.6%

1.0 – 1.43%

> 3.15%

Μαγνήσιο

< 0.08%

0.1 – 0.16%

> 0.69%

Θείο

< 0.02%

0.08 – 0.16%

> 0.32%
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• Μικρο-θρεπτικά συστατικά
Χημικά στοιχεία που χρειάζονται σε φυτά σε πολύ μικρότερες
ποσότητες, που συνήθως απαντώνται σε συγκεντρώσεις ppm
(μέρη ανά εκατομμύριο) ξηρής φυτικής βιομάζας (φύλλα).

Αυτά περιλαμβάνουν:
Στοιχείο

Έλλειψη

Ιδανικό

Τοξικό

Σίδηρος

< 40 ppm

90 – 124 ppm

> 460 ppm

Ψευδάργυρος

< 8 ppm

10 - 24 ppm

> 84 ppm

Βόριο

< 14 ppm

19 – 150 ppm

>185 ppm

Μαγγάνιο

< 5 ppm

20 – 36 ppm

> 164 ppm

Παρότι η ελιά θεωρείται ένα πολύ ανθεκτικό δέντρο και μπορεί
να αναπτυχθεί σχεδόν παντού, ακόμα και στην άγρια φύση,
χωρίς μεγάλη προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται
να προστεθούν θρεπτικά συστατικά στο έδαφος ή στο
σύστημα άρδευσης, για την επίτευξη βέλτιστης ανάπτυξης και
ικανοποιητικής παραγωγής ελαιολάδου. Σε αυτό το κεφάλαιο
θα συζητήσουμε τις τροφοπενίες και τα συμπτώματα τους
(μάκρο και μίκρο) και τρόπους για τον αγρότη να διαγνώσει τις
ελλείψεις θρεπτικών ουσιών με απλή επιθεώρηση της ελιάς.
Είναι σημαντικό να παρατηρήσετε ότι σε πολλές περιπτώσεις
τα συμπτώματα αλληλεπικαλύπτονται, ώστε να είναι χρήσιμη
η συμβουλή ενός ειδικού. Επίσης:
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• Μία αρχική εδαφολογική ανάλυση πριν την εγκατάσταση του
ελαιώνα.

• Φυλλοδιαγνωστική , όταν εμφανιστούν συμπτώμτα
τροφοπενιών

Θεωρούνται απαραίτητες για τον βιοκαλλιεργητή. Για μια
λεπτομερέστερη περιγραφή των πρακτικών λίπανσης στην
καλλιέργεια της ελιάς, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα
(σύνδεσμος).
2.5.1.Τροφοπενία Αζώτου (N)
Το άζωτο είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για όλα τα
φυτά καθώς και για την ελιά, επηρεάζει την ανάπτυξη καθώς
και την παραγωγή φρούτων. Η ετήσια εισροή αζώτου (N)
πρέπει να είναι περίπου 0,5-1,5 Kg/δέντρο ή 50- 150 Kg ανά
εκτάριο. Το άζωτο χρειάζεται περισσότερο από το δέντρο
στην περίοδο δεσίματος των καρπών (από τα τέλη Απριλίου
έως τα μέσα Μαΐου), καθώς και από την αναπτυσσόμενη
περίοδο (νωρίς την άνοιξη) και την περίοδο ανάπτυξης
φρούτων. Λάβετε υπόψη ότι η αζωτούχος (N) λίπανση πρέπει
να συνοδεύεται από πότισμα διαφορετικά η πρόσληψη από
τις ρίζες στα φύλλα και τα κλαδιά δεν επαρκεί. Η ανεπάρκεια
αζώτου (Ν) υπολογίζεται από την ανάπτυξη νέων κλαδιών και
κλάδων και επίσης από χαρακτηριστικό αποχρωματισμό των
φύλλων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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2.5.2.Τροφοπενία Καλίου ( K)
Ένα άλλο πολύ σημαντικό μακρο-θρεπτικό στοιχείο για την
ευημερία του ελαιόδεντρου είναι το κάλιο (Κ). Ειδικά κατά τη
διάρκεια χρόνων υψηλής απόδοσης, μεγάλες ποσότητες
καλίου (Κ) αφαιρούνται από το ελαιόδεντρο κατά τη συγκομιδή
και το κλάδεμα. Κατά γενικό κανόνα, η λίπανση με κάλιο (K)
πρέπει να είναι ανάλογη με τη λίπανση του αζώτου (N) σε
αναλογία 2: 1, ειδικά το έτος μετά από ένα έτος υψηλής
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απόδοσης..

A. Potassium (K) deficiency

B. Severe Potassium (K) deficiency including twig die
back
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Η έλλειψη καλίου προκαλεί έναν πολύ χαρακτηριστικό
αποχρωματισμό των φύλλων, ο αποχρωματισμός ξεκινά από
τις άκρες των φύλλων και σταδιακά επεκτείνεται σε ολόκληρο
το φύλλο (εικόνα Α παραπάνω). Άλλα συμπτώματα
περιλαμβάνουν το μικρό μήκος κλαδιών, θανάτωση
κλαδίσκων (εικόνα Β παραπάνω), η μικροφυλλία και η πτώση
των φύλλων. Μερικές φορές η πρόσληψη καλίου (Κ) μπορεί
να είναι περιορισμένη αιτία των ξηρών συνθηκών του πεδίου,
μη επιτρέποντας έτσι στις ρίζες να απορροφούν αρκετά, και
όχι απαραίτητα στα χαμηλά επίπεδα Κάλιο (K) στο έδαφος. Σε
αυτές τις περιπτώσεις το πότισμα κατά τους ξηρούς μήνες
μπορεί να είναι αρκετό ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσει τα
αποτελέσματα. Για μια ακριβέστερη εκτίμηση του διαθέσιμου
καλίου (K) στο έδαφος και της ξηρής μάζας των φύλλων,
μπορεί να απαιτηθεί ανάλυση εδάφους και διάγνωση
φυλλώματος, αυτό μπορεί να γίνει σε εξειδικευμένα
εργαστήρια.
2.5.3.Τροφοπενία Βορίου
Το βόριο (Β) θεωρείται το πιο σημαντικό από τα θρεπτικά
μικροσυστατικά για το ελαιόδεντρο, η τροφοπενία Βορίου είναι
αρκετά συνηθισμένη και αρκετά σοβαρή και μπορεί να
παρατηρηθεί στα νεαρά και πολύ παλιά δέντρα.
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GÖRSEL: Boron (B) deficiency

Χαρακτηριστικά συμπτώματα περιελάμβαναν χαρακτηριστικό
αποχρωματισμό των φύλλων (βλέπε εικόνα παραπάνω) που
εμφανίζεται στα κορυφαία φύλλα νεαρών κλαδιών και
υποκαταστημάτων. Ο αποχρωματισμός είναι αρχικά κίτρινοπράσινο και εξελίσσεται σε κίτρινο-πορτοκαλί χρώμα.
Αργότερα τα συμπτώματα μετακινούνται στα φύλλα στη βάση
των κλαδιών και των νέων κλαδιών. Σε περιπτώσεις με μέτρια
ανεπάρκεια βορίου (Β), τα φύλλα αναπτύσσονται μικρά, έχουν
ασύμμετρα σχήματα και παρατηρείται επίσης πτώση των
φύλλων. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανεπάρκειας βορίου (Β)
και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου παρατηρείται
μαζική πτώση καρπών, αν και αυτό μπορεί να οφείλεται σε
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άλλους παράγοντες (Verticillium dalliae, έντομα που τρώει
φλοιό ή συνδυασμένη ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών).
Σε πλήρως ανεπτυγμένα δέντρα θεωρείται επαρκής
δοσολογία 100-150 gr Borax [Na2B2O4 (OH) 4] ανά δέντρο
κάθε 4 χρόνια ενώ στα νεότερα δέντρα η δόση είναι μικρότερη
και θα μπορούσε να υπολογιστεί ως (10 γραμμάρια Χ τα έτη
που το δέντρο έχει φυτευτεί). Έτσι, για παράδειγμα, ένα μικρό
δέντρο που βρίσκεται στο ελαιόλαδο για 5 χρόνια θα πρέπει
να δοθεί 10x5 = 50 γραμμάρια βόρακα.
Προσοχή: Το βόριο (Β) μπορεί να είναι αρκετά τοξικό για τα
ελαιόδεντρα, ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, ώστε να
είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός επαγγελματία. Μπορεί να
απαιτηθεί ανάλυση εδάφους και διάγνωση φύλλων και μπορεί
να γίνει σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

2.5.4.Τροφοπενία Ασβεστίου (Ca)
Το ασβέστιο είναι ένα μακρο-θρεπτικό συστατικό που είναι
απαραίτητο για το ελαιόδεντρο. Οι ανεπάρκειες του ασβεστίου
είναι σπάνιες και μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα με την
εφαρμογή μαρμαρόσκονης (5-10 Kg ανά δέντρο) κάτω από το
δέντρο. Ο λόγος για τον οποίο αναφέρουμε ακόμη και την
ανεπάρκεια ασβεστίου (Ca) είναι ότι τα συμπτώματα
(αποχρωματισμός των φύλλων) είναι αρκετά παρόμοια με
αυτά της ανεπάρκειας βορίου (Β). Και αν λάβετε υπόψη ότι το
Βόριο (Β) μπορεί να είναι αρκετά τοξικό, εάν εφαρμόζεται όταν
δεν είναι απαραίτητο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
ώστε να διακρίνουμε τα δύο συμπτώματα έτσι ώστε να μην
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έχουμε κανένα πρόβλημα με την τοξικότητα του Βορίου (Β)..

Calcium deficiency : Notice the white veins in the
discolored areas of the leaf.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αποχρωματισμός των
φύλλων είναι παρόμοιος με τον αποχρωματισμό ανεπάρκειας
βορίου (Β) αλλά με μία μεγάλη διαφορά (βλ. Εικόνα
παραπάνω). Οι φλέβες στο αποχρωματισμένο τμήμα του
φύλλου είναι λευκές.
Η ανεπάρκεια ασβεστίου μπορεί να είναι σπάνια αλλά πρέπει
να αντιμετωπιστεί και η βέλτιστη πρακτική για την επίτευξη
αυτού του στόχου είναι η λήψη μέτρων πριν από την
εγκατάσταση του ελαιόδεντρου: Ανάλυση εδάφους και
μέτρηση του pH του εδάφους, προκειμένου να καθοριστεί εάν
και πόσο σκόνη από μάρμαρο το οξείδιο του ασβεστίου)
απαιτείται να προστεθεί στο έδαφος, να οδηγήσει σε μια
καλύτερη και πολύ πιο μόνιμη λύση.

2.5.5.Τροφοπενία Φωσφόρου ( P)
Ο φωσφόρος, ένα μακρο-θρεπτικό συστατικό, είναι ένα
απαραίτητο στοιχείο για πολλές διαδικασίες ζωής όπως η
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φωτοσύνθεση και ο μεταβολισμός των υδατανθράκων.
Βοηθάει τα φυτά, επιταχύνει τη διαδικασία ωριμότητας και
αυξάνει την αντοχή στο στρες από την ασθένεια και την
ξηρασία. Επίσης επηρεάζει τη ρύθμιση των λουλουδιών και τη
γενική βλαστική ανάπτυξη.
Ορισμένα συμπτώματα ανεπάρκειας Ρ είναι παρόμοια με
αυτά της ανεπάρκειας αζώτου, όπως μικρού μεγέθους
φύλλων, αλλά χωρίς: παραμόρφωση φύλλων, κόκκινα φύλλα,
ανοιχτό πράσινο φύλλο ή σκούρο πράσινο χρώμα.

Gradual Phosphorus deficiency
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Severe Phosphorus deficiency

Το χαρακτηριστικό οπτικό σύμπτωμα της ανεπάρκειας
φωσφορικών αλάτων είναι η εκτεταμένη χλωρίωση των
φύλλων. Ωστόσο, δεν αποτελεί ασφαλές διαγνωστικό
κριτήριο, επειδή συχνά συγχέεται με άλλα αίτια (π.χ.
ανεπάρκεια αζώτου). Η ασφαλής διάγνωση μπορεί να γίνει με
φυλλοδιαγνωστική. Η λίπανση φωσφορούχων είναι ιδιαίτερα
απαραίτητη σε όξινα εδάφη και εδάφη που περιέχουν μεγάλες
ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου. Το ίδιο ισχύει και για
τους οπωρώνες που φυτεύονται σε ρηχά, άγονη εδάφη ή σε
νέους αρδευόμενους ελαιώνες (ηλικίας 1 - 10 ετών), στους
οποίους κάθε χρόνο χρησιμοποιείται άφθονο άζωτο.
2.5.6.Τροφοπενία Σιδήρου ( Fe)
Ο σίδηρος, ένα μικρο-στοιχείο, συμμετέχει στη φωτοσύνθεση.
Η έλλειψη σιδήρου (Fe) μπορεί να συμβεί ακόμη και αν το
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έδαφος έχει άφθονη ποσότητα σιδήρου, αλλά δεν είναι
διαθέσιμο λόγω του υψηλού pH του εδάφους ή του νερού
άρδευσης. Ο ανταγωνισμός με άλλα ιόντα, όπως το μαγγάνιο,
ο ψευδάργυρος και το κάλιο, μπορούν επίσης να συμβάλουν
στην έλλειψη σιδήρου με την εκτόπιση του σιδήρου από
χημικούς παράγοντες στο έδαφος.
Τα συμπτώματα ανεπάρκειας σιδήρου περιλαμβάνουν το
κιτρινισμό των μη ώριμων φύλλων, με το μεσαίο νεύρο και τις
φλέβες πιο πράσινες από τις περιοχές μεταξύ των φλεβών. Τα
φρούτα τείνουν να είναι χλωμό- κίτρινο και όχι πράσινοκίτρινο.
.
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3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας για την
Στρατηγική Εξαγωγών, το Μάρκετινγκ και την Τιμολόγηση,
είναι να βοηθήσει τις εταιρείες οι οποίες δεν έχουν αρκετή
εμπειρία σε διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες, να
κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία για την έναρξη εξαγωγών με
εστίαση στα βιολογικά προϊόντα και το παρθένο ελαιόλαδο.
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται
ότι:
• Θα αξιολογήσουν τους λόγους γιατί τους οποίους θα έκαναν
και για τους οποίους δεν θα έκαναν εξαγωγές
• Θα θέσουν SMART στόχους για εξαγωγές
• Θα μπορούν να θέτουν εξατομικευμένες στρατηγικές
δραστηριότητας για εξαγωγές
• Θα μπορούν να αξιολογήσουν εάν η εταιρεία τους είναι
έτοιμη για εξαγωγές
• Θα μπορούν να θέτουν σχετικούς στόχους μάρκετινγκ
• Θα μπορούν να θέτουν την κατάλληλη στρατηγική
τιμολόγησης για εξαγωγές
• Θα γνωρίζουν τις μεθόδους για την επιλογή της κατάλληλης
χώρας για εξαγωγές
• Θα μπορούν να αναγνωρίσουν τακτικές προώθησης για την
ικανοποίηση των πελατών στην αγορά στόχο
• Θα γνωρίζουν τα κυριότερα εργαλεία έρευνας αγοράς
Η εκπαιδευτική ενότητα είναι χωρισμένη σε 10 κεφάλαια. Στο
1ο κεφάλαιο, εξηγούνται οι κύριοι λόγοι για έναρξη ή μη
έναρξη εξαγωγών και εξετάζονται επίσης θέματα που πρέπει
να ληφθούν υπόψη πριν την απόφαση εξαγωγής βιολογικών
προϊόντων. Το 2ο κεφάλαιο ασχολείται με το πως να τεθούν οι
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στόχοι εξαγωγής από την εταιρεία. Το 3ο κεφάλαιο
επεξεργάζεται τις κύριες ερωτήσεις για την αξιολόγηση της
ετοιμότητας για εξαγωγές. Το 4ο κεφάλαιο δίνει λεπτομερείς
πληροφορίες για το πως πρέπει να αναπτυχθεί μια
στρατηγική εξαγωγών ανά μεμονωμένη δραστηριότητα σε μια
επιχείρηση. Το 5ο κεφάλαιο συνοψίζει το εάν θα πρέπει να
υιοθετηθούν στρατηγικές σε σχέση με την αγορά ή το προϊόν.
Το 6ο κεφάλαιο περιγράφει τις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό στόχων μάρκετινγκ και
το 7ο κεφάλαιο αφορά τις μεθόδους επιλογής της χώρας με
επιπλέον εστίαση στις αγορές παρθένου ελαιόλαδου. Το 8ο
κεφάλαιο δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις κύριες
τακτικές μάρκετινγκ και τα κύρια εργαλεία που
χρησιμοποιούνται για σκοπούς έρευνας αγοράς βρίσκονται
στο 9ο κεφάλαιο. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τη διεθνή
τιμολόγηση και τις αρχές της.
Θα χρειαστούν περίπου 2 ώρες για την επιτυχή ολοκλήρωση
της ενότητας. Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών και σωστού/λάθους. Οι εκπαιδευόμενοι
πρέπει να απαντήσουν σωστά σε 20 από τις 25 ερωτήσεις στο
σύνολο ως κριτήριο για την επιτυχή ολοκλήρωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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3.2. ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
3.2.1. Γιατί εξαγωγές;
Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις διευκόλυναν τους ανθρώπους
στο να κινούνται και να επικοινωνούν πιο γρήγορα με
λιγότερο ή καθόλου κόστος. Αυτές οι ευκαιρίες επηρέασαν
επίσης κατά πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο. Η νέα εποχή
άνοιξε τις πύλες των ξένων αγορών για τους επιχειρηματίες.
Ακόμα και αν υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στην εισαγωγή στις
ξένες αγορές, οι εξαγωγές έχουν τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:
• Αυξημένες πωλήσεις και αυξημένα κέρδη: αν η εταιρεία
έχει καλές επιδόσεις στην εγχώρια αγορά όσον αφορά τις
πωλήσεις, η εξαγωγές πιθανό να αυξήσουν τη ζήτηση με την
επέκταση της βάσης αγοράς σε ξένες χώρες και συνεπώς την
αποδοτικότητα της εταιρείας.
• Πιο γρήγορη ανάπτυξη: Οι πωλήσεις σε ξένες αγορές
μπορεί να βοηθήσουν την επιχείρηση να μεγαλώσει σε
μέγεθος και αντικείμενο με πιο γρήγορους ρυθμούς.
• Μειωμένη εξάρτηση από την τοπική αγορά και
αντιμετώπιση των διακυμάνσεων και της ευπάθειας της
τοπικής αγοράς: Αν η εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνείς
αγορές, θα αποφύγει την εξάρτηση από μια αγορά. Σε αυτή
την περίπτωση μια τοπική οικονομική ύφεση θα έχει λιγότερη
ζημιά αν η ζήτηση σε ξένες αγορές παραμείνει υψηλή.
• Οικονομίες κλίμακας: Με μεγαλύτερη βάση αγοράς, η
εταιρεία μπορεί να εξοικονομήσει κόστος με την παραγωγή σε
κλίμακα η οποία κάνει καλύτερη χρήση των πόρων. Μειώνει
τα απόβλητα αξιοποιώντας τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα
και επομένως αυξάνει την αποτελεσματικότητα.
• Καινοτομία με την απόκτηση νέων γνώσεων και
εμπειρίας στην παγκόσμια αγορά: Έκθεση σε νέες ιδέες,
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προσεγγίσεις, τεχνικές μάρκετινγκ, τεχνολογία και διαδικασίες
που βοηθούν την εταιρεία να αναπτύξει πρωτοποριακά
προϊόντα και υπηρεσίες.
• Εγχώρια και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα: Το εμπόριο
στην παγκόσμια αγορά αυξάνει την έκθεση σε βέλτιστες
διεθνής πρακτικές, σε ιδέες και εναλλακτικούς τρόπους
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ βελτιώνει τις
πιθανότητες ανταγωνιστικότητας εγχώρια και στο εξωτερικό.
• Βελτίωση του συνδυασμού ποιότητας και τιμής των
προϊόντων και του κύκλου ζωής του προϊόντος
• Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας
• Οφέλη για την εγχώρια οικονομία: Με την αύξηση της
παραγωγικής ικανότητας θα υπάρξει ανάγκη και ευκαιρίες
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Εξάλλου, η μετατροπή σε
μια εταιρεία εξαγωγών αλλά και τα ψηλότερα ποσοστά
εξαγωγών αντί εισαγωγών μπορεί να βοηθήσουν την εγχώρια
οικονομία στη μείωση του ελλείμματος του εξωτερικού
εμπορίου, αν υπάρχει.
3.2.2. Γιατί όχι εξαγωγές;
Οι εξαγωγές έχουν τις δικές τους προκλήσεις και κινδύνους.
Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Αυξημένο κόστος και κίνδυνος χαμηλότερων
περιθωρίων κέρδους: Εξαγωγή σημαίνει κόστος το οποίο
προκαλείται κυρίως από την επιθυμία απόκτησης μεριδίου
αγοράς, όπως το κόστος των εξόδων ταξιδιού, νέο υλικό για
μάρκετινγκ και ίσως πρόσθετο προσωπικό.
• Λιγότερες πωλήσεις από το αναμενόμενο: Οι πωλήσεις
μπορεί να είναι λιγότερες στην αρχή και μπορεί να χρειαστεί
χρόνος για να δεις σημαντική απόδοση από τις επενδύσεις
στις εξαγωγές.
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• Έντονος ανταγωνισμός: Ο ανταγωνισμός στις ξένες
αγορές μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο.
• Κίνδυνος αργοπορημένων ή μη πληρωμών: Για την
αποφυγή ή τη μείωση του κινδύνου μη πληρωμής, οι εταιρείες
πρέπει να ερευνήσουν τις συνθήκες της αγοράς στην χώρα
στόχο και την πιστοληπτική ικανότητα των πιθανών πελατών
πριν την έναρξη των εξαγωγών.
• Νομικά και ρυθμιστικά θέματα: Μπορεί να υπάρξουν
διαφορετικά νομικά και ρυθμιστικά θέματα από την εγχώρια
αγορά όπως, συνοριακοί/τελωνειακοί τύποι, νομικές
διαδικασίες στις περιπτώσεις διαφθοράς, διαδικτυακή
ασφάλεια και δωροδοκία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει
καλή αντίληψη του πως λειτουργούν οι διαδικασίες στην
επιλεγμένη χώρα πριν την έναρξη των εξαγωγών.
• Μεγάλη γραφειοκρατία: Οι αρχές στις επιλεγμένες αγορές
ίσως να απαιτούν πολλά έγγραφα από τους εξαγωγείς.
• Πολιτιστικές διαφορές και γλωσσικά εμπόδια: Η εταιρεία
θα ασχολείται με ένα νέο πολιτισμό με την είσοδο της σε μια
νέα αγορά. Η επιχειρηματική κουλτούρα μπορεί να διαφέρει
μεταξύ των περιοχών της ίδιας χώρας, έτσι η τοπική γνώση
είναι ζωτικής σημασίας στην ανάπτυξη πολύτιμων
εργασιακών σχέσεων.
• Οικονομικοί και πολιτικοί κίνδυνοι: Κίνδυνοι όπως
απρόβλεπτα οικονομικά θέματα και θέματα πολιτικών
συστημάτων ενδέχεται να αποτρέψουν την εταιρεία από το να
επεκταθεί σε μια νέα αγορά. Επίγνωση του τι συμβαίνει στην
αγορά στόχο μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία να αποφύγει
αυτά τα θέματα.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η έναρξη εξαγωγών παρά τους
διάφορους κινδύνους θα ωφελήσει την εταιρεία, αν η εταιρεία
εξετάσει προσεκτικά τα πιο πάνω πλεονεκτήματα και
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μειονεκτήματα και πάρει μέτρα όταν χρειαστεί πριν την
εισαγωγή της σε μια νέα αγορά. Η δραστηριοποίηση στις
εξαγωγές θα οδηγήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο
γίνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και θα αυξήσει τις
γνώσεις στον τομέα εξειδίκευσης της εταιρείας, κάνοντας την
να καινοτομεί και να ανταποκρίνεται περισσότερο στις
αλλαγές της αγοράς.
3.2.3. Συγκεκριμένοι Λόγοι για να Ξεκινήσει μια Εταιρεία
τις Εξαγωγές
Η εταιρεία πρέπει να «απαντήσει» σε διάφορες ερωτήσεις
πριν ξεκινήσει να δραστηριοποιείται στον τομέα των
εξαγωγών και να εντοπίσει συγκεκριμένους λόγους και
πλεονεκτήματα που θα έχουν οι εξαγωγές για την εταιρεία. Η
βάση αυτής της σύντομης προκαταρτικής διαδικασίας πρέπει
να βασίζεται στο σε ποιο ρόλο αναμένει η εταιρεία ότι θα
παίξουν οι εξαγωγές. Οι συγκεκριμένοι λόγοι θα πηγάζουν
από τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: η εταιρεία
ψάχνει αύξηση στο κέρδος ή τον όγκο των πωλήσεων, θα
ήθελε να αναπτύξει μια ευρύτερη πελατειακή βάση , να μάθει
περισσότερα από τις ξένες εταιρείες, να γίνει πιο
ανταγωνιστική στην εγχώρια αγορά, να χρησιμοποιήσει την
πλεονασματική παραγωγική ικανότητα, αν η εταιρεία ψάχνει
για συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης της επένδυσης της στις
εξαγωγές και αν η εταιρεία αναμένει οι εξαγωγές να γίνουν
βιώσιμες (ένα χρόνο, δύο χρόνια κλπ).
Μετά την απόφαση για τους αντισταθμιστικούς λόγους, η
εταιρεία μπορεί να σχεδιάσει τη στρατηγική εξαγωγών της
αναλόγως. Με αυτό τον τρόπο η στρατηγική θα είναι πιο
ρεαλιστική και ακριβής χωρίς να είναι γενική και ανώφελη.
3.2.4. Αρχίζοντας με τις Εξαγωγές Βιολογικών Προϊόντων
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Πολλοί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων ανοίχτηκαν στον
τομέα των βιολογικών προϊόντων μετά την πρόσφατη αύξηση
της κατανάλωσης τους στον κόσμο, ιδιαίτερα στις
αναπτυγμένες χώρες. Εντούτοις, η διαδικασία μετάβασης στη
βιολογική παραγωγή και η σημασία του να κερδίσεις την
εμπιστοσύνη του καταναλωτή χρειάζεται μακροχρόνιες
επενδύσεις και ένα προσεκτικό πλάνο.
Στην περίπτωση βιολογικών εξαγωγών, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά θέματα στον ίδιο βαθμό
με τους οικονομικούς στόχους που θέλει να πετύχει η εταιρεία
μέσω των εξαγωγών (κέρδη, επενδύσεις, όγκος πωλήσεων,
κλπ.). Ο σημαντικός παράγοντας για να μπορέσεις να
ανταγωνιστείς στις αγορές εξαγωγών είναι να πείσεις τους
αγοραστές ότι το προϊόν είναι βιολογικό. Για αυτό το λόγο, η
πιστοποίηση του προϊόντος και η τήρηση των προϋποθέσεων
της πιστοποίησης, είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την
επιλογή βιολογικού προϊόντος είναι η στάση της εταιρείας σε
θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ευαισθητοποίηση για
το περιβάλλον, να τηρεί τα εργασιακά δικαιώματα, αντίληψη
των κοινωνικών προβλημάτων, κλπ). Οι καταναλωτές
βιολογικών προϊόντων λαμβάνουν υπόψη τη στάση της
εταιρείας σε αυτά τα θέματα ως ένα πρώτο βήμα για τη
δημιουργία μακροπρόθεσμης αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Συνοπτικά, είναι σημαντικό για την εταιρεία να δώσει προσοχή
στα πιο κάτω θέματα μαζί με τους οικονομικούς της στόχους
πριν την έναρξη εξαγωγών βιολογικών προϊόντων:
• Να θέσει οικολογικούς και κοινωνικούς στόχους, καθώς και
να πληροί τα πρότυπα,
• Να καθορίσει τις εξειδικευμένες αγορές και τις δυνατότητες
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τους για την εταιρεία,
• Να κερδίσει και να διατηρήσει τους πελάτες μακροχρόνια.
Ακολουθεί μια γενική μεθοδολογία ως προς πως να τεθούν
στόχοι για τις εξαγωγές.
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3.3. ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Η δημιουργία στόχων για τις εξαγωγές σηματοδοτεί την
έναρξη του σταδίου στρατηγικής. Αυτό το στάδιο προορίζεται
για την παροχή αίσθησης κατεύθυνσης στην εταιρεία: μια
καθαρή κατανόηση για τις μελλοντικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες, μείωση των αμφιβολιών, των δεύτερων
σκέψεων και σαφή εικόνα των στόχων και τον προκλήσεων
που θα προκύψουν.
Με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις που
αναλύθηκαν πιο πριν, είναι ώρα να ορίσουμε με λεπτομέρεια
τι πραγματικά θέλει να πετύχει η εταιρεία, που, πότε και πως.
Με άλλα λόγια, η εταιρεία τώρα είναι σε θέση να δημιουργήσει
γερούς στόχους. Αυτοί οι στόχοι θα παρέχουν τα δομικά
στοιχεία για τους σκοπούς της εταιρείας. Εντούτοις πρέπει να
είναι SMART: Specific (Συγκεκριμένοι), Measurable
(Μετρήσιμοι), Achievable (Εφικτοί), Realistic (Ρεαλιστικοί) και
Time-led (Χρονικά Προσδιορίσιμοι).
• Specific (Συγκεκριμένοι): Οι στόχοι πρέπει να ορίζονται
καθαρά και σαφώς. Όταν οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι σου
δείχνουν τι χρειάζεται να πετύχεις, πότε, από ποιον και πόσα
θα στοιχήσει.
• Measurable (Μετρήσιμοι): Οι στόχοι πρέπει να είναι
ποσοτικοί, να εκφράζονται σε αξία πωλήσεων, ανάπτυξη
πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, αριθμό πελατών κτλ.
• Achievable (Εφικτοί): Οι στόχοι πρέπει να είναι όσο το
δυνατό πιο επιτεύξιμοι. Δεν έχει νόημα να θέτεις στόχους που
είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Πρέπει να βασίζονται
στις δυνάμεις της εταιρείας και τους κρίσιμους παράγοντες
επιτυχίας της (εσωτερικούς) και τις ευκαιρίες αγοράς
(εξωτερικούς).
• Realistic (Ρεαλιστικοί): Οι ρεαλιστικοί στόχοι είναι επίσης
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αυτοί που είναι επιτεύξιμοι. Για να είναι ρεαλιστικοί, κάποιος
πρέπει να είναι πρόθυμος και σε θέση να εργαστεί για τον
κύριο στόχο και πρέπει να είναι διαθέσιμοι όλοι οι αναγκαίοι
πόροι.
• Time-led (Χρονικά Προσδιορίσιμοι): Ο στόχος πρέπει να
τεθεί ώστε να επιτευχθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο.
Συγκεκριμένοι στόχοι και το περιεχόμενο τους θεωρούνται ως
οι ακόλουθοι:
• Οικονομικοί Στόχοι: Το επίπεδο κέρδους και απόδοσης
των επενδύσεων που επιθυμεί να πετύχει,
• Στόχοι Πωλήσεων: Ο αριθμός των ξένων αγορών στις
οποίες επιθυμεί η εταιρεία να κάνει εξαγωγές και ο χρόνος, το
επίπεδο πωλήσεων των εξαγωγών που επιθυμεί να πετύχει
σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
• Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Νέες δεξιότητες και γνώσεις που
επιθυμεί να αποκτήσει,
• Στόχοι Παραγωγής: Το επίπεδο παραγωγικής ικανότητας
στο οποίο επιθυμεί να λειτουργήσει.
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3.4.ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ο καθορισμός εξαγωγικής δυνατότητας μιας εταιρείας μπορεί
να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:
1. Αξιολόγηση των προοπτικών της εταιρείας
(δυνάμεις/αδυναμίες, οργανωτική δομή, κλπ.)
2. Αξιολόγηση των προοπτικών της αγοράς στόχου και η
χαρτογράφηση του κατά πόσον εμπίπτουν με τους στόχους
της εταιρείας.
3.4.1. Αξιολόγηση των Προοπτικών της Εταιρείας
Η εταιρεία πρέπει να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις
ώστε να καθορίσει τις δυνατότητες εξαγωγών και τις
δυνατότητες/αδυναμίες της:
• Οι διευθυντές και οι υπάλληλοι είναι εκπαιδευμένοι στις
εξαγωγές;
• Που και πως πρέπει να παραδοθούν τα μαθήματα; Πως
μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζονται;
• Οι υπάλληλοι έχουν ικανοποιητικές γνώσεις ξένων
γλωσσών;
• Η εταιρεία διαθέτει υλικό για την παρουσίαση του εταιρικού
της προφίλ (λογότυπα, επιστολόχαρτα, κλπ.);
• Η εταιρεία διαθέτει υψηλής ποιότητας υλικό προώθησης και
τιμοκαταλόγους σε ξένες γλώσσες;
Ερωτήσεις για την παραγωγική ικανότητα:
• Οι διαδικασίες παραγωγής είναι σε ένα επίπεδο που να
συνάδουν με τις απαιτήσεις των καταναλωτών (ποιότητα,
προδιαγραφές προϊόντος, κλπ.);
• Η περιοχή της παραγωγής είναι σε καλή κατάσταση;
• Η εταιρεία είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες
απαιτήσεις ;
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Ερωτήσεις για την οικονομική ικανότητα:
• Πόσο κεφάλαιο χρειάζεται για τις απαιτούμενες επενδύσεις;
• Πόσο ποσοστό από το κεφάλαιο που απαιτείται θα
παρέχεται από τους πόρους της εταιρείας;
• Από που θα πάρει η εταιρεία το υπόλοιπο κεφάλαιο;
• Πόσο είναι το κόστος των δανείων που θα πάρει; Ποιες
διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει ώστε να πάρει τα δάνεια;
3.4.2. Αξιολόγηση των Προοπτικών της Αγοράς Στόχου
Χρειάζονται δύο διαφορετικές αξιολογήσεις για να
διαπιστωθεί αν η αγορά στόχος είναι κατάλληλη για τα
συμφέροντα της εταιρείας:
1. Αξιολόγηση της χώρας στόχου
2. Αξιολόγηση της αγοράς στην χώρα στόχο (περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση των πιθανών
αγορών μπορείτε να βρείτε στο μέρος 8. “Επιλογή Χώρας”.
Αξιολόγηση της Χώρας Στόχου
Η ανάλυση μερικών βασικών κοινωνικο-οικονομικών
πληροφοριών σχετικά με τις χώρες στόχου θα παρέχουν
σημαντικές ενδείξεις.
Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες
• Μέγεθος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
• Ποσοστό ανεργίας
• Πληθωρισμός, κλπ.
Δημογραφικές Πληροφορίες
• Πληθυσμός
• Δείκτης αστικοποίησης (οι καταναλωτές που ζουν σε αστικές
περιοχές ενδιαφέρονται περισσότερο για βιολογικά προϊόντα)
• Αριθμός οικογενειών και οικιών
• Αριθμός οικογενειών με παιδιά κάτω των έξι ετών και τις
περιοχές διαμονής τους
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• Ποσοστό πληθυσμού κάτω των 35 χρόνων
• Ποσοστό ηλικιωμένων που φροντίζουν για την υγεία τους
• Κατάσταση κοινωνικής υγείας (παχυσαρκία, καρδιακές
ασθένειες, κλπ.)
• Κατά κεφαλήν εισόδημα
• Δομή κατανομής εισοδήματος
Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τα κίνητρα
των καταναλωτών παρέχουν σημαντικές ενδείξεις για το
προφίλ της χώρας.
Πληροφορίες Εισαγωγής στην Αγορά
• Τελωνειακοί δασμοί και φόροι
• Πρακτικές άδειας εισαγωγής
• Γενικές διαδικασίες για εισαγωγές τροφίμων
• Προϋποθέσεις για εισαγωγές βιολογικών προϊόντων
(πιστοποίηση, κλπ.)
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3.5.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η στρατηγική αφορά την ανάπτυξη αισθήματος κατεύθυνσης
για την εταιρεία. Η επιλεγμένη στρατηγική θα καθοριστεί από
τη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας και από τις
προϋποθέσεις και απαιτήσεις στις πιθανές αγορές της
εταιρείας. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής εξαγωγών
περιλαμβάνει την ανάπτυξη εισαγωγής στην αγορά, του
προϊόντος, της επιχειρηματικής διαδικασίας, των
δραστηριοτήτων και των οικονομικών στρατηγικών. Όπως
αναφέρεται και στις πιο πάνω ενότητες, στην περίπτωση
ανάπτυξης στρατηγικής για εξαγωγές βιολογικών προϊόντων,
η εταιρεία πρέπει επίσης να εξετάσει πολλούς άλλους
παράγοντες, την ποιότητα, τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της
αγοράς στόχου, το πιστοποιητικό και τις σχέσεις με τους
αγοραστές, κλπ εφόσον απαιτείται.
Η διοικητική ομάδα που θα αναλάβει την εξαγωγή θα
χρειαστεί αρκετό χρόνο να επεξεργαστεί και να αντιμετωπίσει
επακριβώς τα πιο κάτω θέματα. Θα δημιουργήσουν τα
επίπεδα εταιρικής αφοσίωσης και ευθύνης που είναι
προετοιμασμένοι να αναλάβουν για να αναγνωρίσουν και να
αναπτύξουν τις αναμενόμενες ευκαιρίες εξαγωγής.
3.5.1. Στρατηγική για Εισαγωγή στην Αγορά
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τον καθορισμό τμημάτων της
αγοράς στόχου, επιλέγοντας τον τρόπο εισαγωγής στην
αγορά και επιλέγοντας τους σωστούς εμπορικούς
συνεργάτες.
Μετά την επιλογή των αγορών είναι ώρα να αποφασιστεί ο
τρόπος πώλησης στις ξένες αγορές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι
για ξεκίνημα στις εξαγωγές. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει,
θα εξαρτηθεί από την ευρεία επιχειρηματική στρατηγική, την
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αφοσίωση της στις εξαγωγές και τη δυνατότητα να χειριστεί
την περιπλοκότητα.
Τρόποι Εισαγωγής στην Αγορά
Υπάρχουν κυρίως τρεις τύποι τρόπων για εισαγωγή στην
αγορά που ορίζονται από τη φύση του προϊόντος, την
εξαγωγή, την άδεια, το συνεταιρισμό και την άμεση επένδυση.
Το μάθημα μας είναι σχεδιασμένο κυρίως γύρω από την
εξαγωγή και την εξαγωγή βιολογικών προϊόντων, κυρίως
βιολογικού ελαιολάδου, ο μόνος τρόπος εισαγωγής στην
αγορά είναι η εξαγωγή. Η εξαγωγή είναι η παραδοσιακή και
καλά σχεδιασμένη μέθοδος εισαγωγής στις ξένες αγορές.
Απαιτεί συνήθως συντονισμό μεταξύ τεσσάρων
συμμετεχόντων, τον εξαγωγέα, τον εισαγωγέα, τον παροχέα
μεταφορών και την κυβέρνηση. Μεταξύ των τριών
διαφορετικών τρόπων εξαγωγής (άμεση, έμμεση και
αντίρροπη συναλλαγή), ο τρόπος ο οποίος είναι ο πιο
κατάλληλος για την εξαγωγή βιολογικών προϊόντων είναι η
άμεση εξαγωγή μέσω τοπικών πωλητών ή διανομέων.
Περισσότερες πληροφορίες για την επιλογή δίαυλων
διανομής μπορείτε να βρείτε κάτω από το μέρος 7.2
“Επικοινωνία”.
3.5.2. Στρατηγική Προϊόντος
Η ετοιμασία του προϊόντος για εξαγωγή απαιτεί όχι μόνο
γνώσεις για το προϊόν αλλά επίσης γνώσεις για τα μοναδικά
χαρακτηριστικά κάθε αγοράς στόχου. Η εταιρεία ίσως να
χρειαστεί να προσαρμόσει σε κάποιο βαθμό το επιλεγμένο
προϊόν για πώληση εκτός των εγχώριων αγορών πριν την
έναρξη των εξαγωγών. Η εταιρεία χρειάζεται ακόμα να
διεξάγει συναντήσεις με πιθανούς πελάτες, χοντρεμπόρους,
πράκτορες και άλλους φορείς ώστε να καθορίσει την καλύτερη
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στρατηγική για πώληση των προϊόντων σε ξένες αγορές.
Η εταιρεία θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά, τη δυνατότητα
του προϊόντος να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ξένων
αγορών, την ανάγκη για διαμόρφωση ή ανάπτυξη μιας νέας
έκδοσης για την ξένη αγορά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως
σχεδιασμό, χρώμα, μέγεθος, συσκευασία, μάρκα και ετικέτες
που πρέπει να έχει το προϊόν.
Το προϊόν ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί στους
κυβερνητικούς κανονισμούς της αγοράς, τις γεωγραφικές και
κλιματικές συνθήκες, τις προτιμήσεις των αγοραστών ή τα
βιοτικά επίπεδα. Η πιο σημαντική πτυχή για την προσαρμογή
του προϊόντος είναι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς
προϊόντων της ξένης κυβέρνησης. Αυτοί οι κανονισμοί
επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις για σκοπούς προστασίας
των εγχώριων βιομηχανιών από τον ξένο ανταγωνισμό, για τα
δικαιώματα του πελάτη κλπ.
Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο
διαμόρφωσης του προϊόντος είναι ως ακολούθως:
• Ποια είναι τα δυνατά σημεία/αδυναμίες του προϊόντος;
• Ποιος θέλει να αγοράσει το προϊόν;
• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των εισαγωγέων και των
καταναλωτών σχετικά με το προϊόν;
• Τι χρειάζεται να γίνει για διαμόρφωση του προϊόντος;
• Ποιο είναι το κόστος διαμόρφωσης;
• Ποιες είναι οι εναλλακτικές αγορές, εάν η διαμόρφωση του
προϊόντος δεν επιτευχθεί στο πρώτο στάδιο;
Σήμανση & Συσκευασία
Η γλώσσα και ο πολιτισμός της χώρας στόχου είναι
σημαντικοί παράγοντες για εξέταση όταν θα προετοιμάζεται
το προϊόν για εξαγωγή. Η συσκευασία του προϊόντος είναι
σημαντική όσο και το ίδιο το προϊόν όταν λαμβάνονται υπόψη
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οι πολιτιστικές διαφορές. Λόγω του ότι η συσκευασία είναι το
πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι προτιμότερο η ετικέτα να
είναι στη δική τους γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη σήμανση και τη συσκευασία μπορείτε να βρείτε
στην ενότητα “Σήμανση, Συσκευασία, Αποθήκευση και
Μεταφορά του Βιολογικού Ελαιόλαδου”.
Τιμολόγηση
Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το θέμα για την
προετοιμασία στρατηγικής τιμολόγησης του προϊόντος για τις
ξένες αγορές. Η τιμή είναι σημαντική, λόγω του ότι είναι το
μόνο στοιχείο του μείγματος μάρκετινγκ που δημιουργεί
εισόδημα, τα υπόλοιπα στοιχίζουν. Αυτός είναι ο λόγος που
όλες οι πτυχές της στρατηγικής τιμολόγησης πρέπει να
εξεταστούν προσεκτικά. Αυτές οι πτυχές μπορούν να
συνοψιστούν ως, τους παράγοντες που επηρεάζουν τον
καθορισμό της τιμής, την ευαισθησία του προϊόντος στις
αλλαγές των τιμών, τύπος της πολιτικής τιμολόγησης που θα
εφαρμοστεί (ψηλό κέρδος/χαμηλός κύκλος εργασιών και/ή
χαμηλό κέρδος/ψηλός κύκλος εργασιών), πολιτικές
εκπτώσεων κλπ. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
τιμολόγηση μπορείτε να βρείτε στην Ενότητα 11. “Διεθνής
Τιμολόγηση”.

3.5.3. Στρατηγική Επιχειρηματικής Διαδικασίας
Η διαδικασία εξαγωγής έχει μερικές άλλες πτυχές όπως την
αποστολή, την ασφάλεια, τη διαπραγμάτευση με τους
αγοραστές, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις του
προσωπικού.
• Αποστολή: Στις διαβουλεύσεις με τους αποστολείς, η εταιρεία
θα πρέπει να βρει τη σωστή μέθοδο αποστολής για την
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έγκαιρη παράδοση και σε προσιτή τιμή. Οι επιλογές είναι, με
φορτηγά – ακόμη διαδεδομένο αλλά μειώνεται, τρένο – μια
καλή επιλογή για αποστολή σε λιμάνια για μεταφορά στο
εξωτερικό, αεροπορικώς – πιο γρήγορη και ασφαλής μέθοδος
αλλά ακριβή και δεν καλύπτει όλους τους προορισμούς,
θάλασσα – η πιο κοινή μέθοδος, οικονομική αλλά πιο αργή
αποστολή.
• Ασφάλεια: Η εταιρεία πρέπει να αποφασίσει αν θα ασφαλίσει
τα προϊόντα για απώλεια ή καταστροφή κατά τη μεταφορά
και/ή για αθέτηση από τον αγοραστή.
• Διαπραγματεύσεις: Η εταιρεία μέσω διαπραγματεύσεων
πρέπει να καθορίσει τους όρους του εμπορίου που θα
ελέγχουν τις πωλήσεις.
• Οργανωτική Δομή: Η εταιρεία πρέπει να σχεδιάσει το πως θα
οργανωθεί η λειτουργία εξαγωγής, να καθορίσει το χώρο
αυτής της λειτουργίας στον οργανωτικό πίνακα, και να
καθορίσει ρόλους και αρμοδιότητες, να καθορίσει αν υπάρχει
ανάγκη για πρόσθετο προσωπικό και ειδίκευση.
3.5.4. Στρατηγική Παραγωγής & Λειτουργιών
Μετά από μια συνολική εκτίμηση της παραγωγικής
ικανότητας, η εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει
εάν, η τρέχουσα παραγωγική ικανότητα θα επιτρέψει την
επέκταση στην αγορά και επομένως την ανάγκη για
περισσότερη παραγωγή, να επεκτείνει τις ικανότητες του
προϊόντος για να ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς και
το επιπρόσθετο κόστος, υπάρχουν εποχιακές διακυμάνσεις
στη ζήτηση του προϊόντος, και πρέπει να επιτευχθεί εφικτή
ποσότητα παραγγελίας ώστε να διασφαλίζει την εταιρική
αποδοτικότητα και υπάρχουν αλλαγές που απαιτούνται για το
σχεδιασμό της συσκευασίας και τη σήμανση των προϊόντων..
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3.5.5. Οικονομική Στρατηγική
Η τελευταία αλλά εξίσου σημαντική πτυχή της στρατηγικής
εξαγωγών είναι σίγουρα τα οικονομικά της εξαγωγής. Η
εταιρεία θα πρέπει να οριστικοποιήσει την απόφαση εάν θα
υπάρξει ανάγκη για πρόσθετη δέσμευση κεφαλαίου που
χρειάζεται για την είσοδο στις αγορές εξαγωγών. Θα χρειαστεί
μια σύνοψη των οικονομικών αναγκών σε σχέση με την
πρόσθετη παραγωγική ικανότητα, οικονομικά προαποστολής, εργασιακό κεφάλαιο και οικονομικά μετααποστολής.
Είναι γεγονός ότι, η εξαγωγική εκστρατεία χρειάζεται την
οικονομική σταθερότητα και δύναμη που προέρχεται από
αξιόπιστη χρηματική ροή. Έτσι, θα ήταν χρήσιμο ένα
ολοκληρωμένο οικονομικό πλάνο το οποίο να αντανακλά την
οικονομική δύναμη της εταιρείας για την επιχείρηση εξαγωγής.
Ο πιο σημαντικός στόχος του πλάνου είναι η διασφάλιση του
ότι η εταιρεία θα έχει πάντα ικανοποιητική χρηματική ροή ή να
έχει κεφάλαια κίνησης.
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3.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Είναι κοινώς αναγνωρισμένο το ότι για να πετύχεις στις
εξαγωγές, χρειάζεσαι ένα προϊόν ή υπηρεσία που να έχει
ζήτηση στις ξένες αγορές. Ίσως λιγότερη αναγνωρίσιμη είναι η
ανάγκη για δεξιότητες, πόρους, αφοσίωση και πληροφορίες
για τη στήριξη συνεχών δραστηριοτήτων εξαγωγής
μακροχρόνια.
Η έλλειψη παραγόντων όπως αυτούς μπορεί να είναι ένα
κρίσιμο εμπόδιο στην εξαγωγή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και ο σχεδιασμός εξαγωγών
είναι για παράδειγμα ένας παράγοντας που οδηγεί σε επιτυχία
στις εξαγωγές, αν και πολλές μικρότερες εταιρείες δεν
αναλαμβάνουν μια επίσημη διαδικασία επιχειρηματικού
σχεδιασμού. Αν και η έρευνα αγοράς εξαγωγών είναι ένας
μέρος των εξαγωγών είναι το πιο σημαντικό σημείο στα
αρχικά στάδια για να κατανοήσουν το που θα είναι οι αγορές
εξαγωγών τους.
Οι εταιρείες θα πρέπει να καθοδηγούνται από την αγορά ή
από το προϊόν;
Είναι βασικό για τις εταιρείες που προτίθενται να κάνουν
οποιαδήποτε έρευνα αγοράς να κατανοήσουν πλήρως την
πιο πάνω ερώτηση. Πριν να προσπαθήσετε να δώσετε
κάποια απάντηση, παρακαλώ διαβάστε τα ακόλουθα δύο
σενάρια και δείτε αν μπορείτε να εντοπίσετε τη διαφορά.
α. Υπάρχουν πολλοί οπαδοί του αθλητισμού που διαμένουν
στην περιοχή η οποία βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από τη
θάλασσα. Πολύς κόσμος απολαμβάνει το ποδόσφαιρο, το
τένις και την καλαθόσφαιρα και έχω ρωτήσει αρκετά άτομα,
εάν υπήρχαν οι υποδομές, αν θα απολάμβαναν τόσο τα
θαλάσσια σπορ. Η πλειοψηφία είπε ότι θα το απολάμβαναν,
έτσι σκέφτομαι να κάνω μια μεγάλη λίμνη σε μια έκταση που
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έχω και να παρέχω υποδομές για windsurfing, jet skiing και
ψάρεμα.
β. Από τότε που αποφοίτησα από το Κολέγιο Τεχνών, δεν έχω
χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες που απέκτησα. Ένα πράγμα
που πραγματικά απολαμβάνω είναι η ζωγραφική σε κεραμικά.
Σκέφτομαι να αρχίσω μια επιχείρηση για την πώληση
κεραμικών ζωγραφισμένων στο χέρι.
Ένα από τα σενάρια οδηγείται από το προϊόν και το άλλο
οδηγείται από την αγορά. Η παγίδα στην οποία πέφτουν
συχνά οι μικρές επιχειρήσεις είναι το ότι συχνά ξεχνούν να
ρωτήσουν τον εαυτό τους την ερώτηση υπάρχει ανάγκη για το
προϊόν μας; - αυτό σημαίνει οδηγείται από την αγορά.
Αναπόφευκτα παράγουν μια ιδέα χωρίς στοιχεία για τη
ζήτηση. Αυτό σημαίνει οδηγείται από το προϊόν και συχνά
είναι ένα λάθος που στοιχίζει επειδή οι πιθανότητες επιτυχίας
είναι πολύ μικρές. Όλες οι ιδέες για προϊόντα πρέπει να
οδηγούνται από την αγορά και όχι από το προϊόν.
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3.7. ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας αγοράς η εταιρεία
πρέπει να αποφασίσει ποιοι είναι οι στόχοι μάρκετινγκ της.
Ένας στόχος μπορεί να είναι η αύξηση του κύκλου εργασίας
στις νέες αγορές κατά 5% σε ένα χρόνο.
Άλλοι τυπικοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι:
• Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο εξωτερικό μέσα σε 2
χρόνια.
• Μέσα σε 3 χρόνια το 10% των πωλήσεων από εξαγωγές να
προέρχεται από 2 νέες χώρες.
• Να αυξηθούν τα κέρδη από τις εξαγωγές κατά 20% των
συνολικών κερδών από το τρέχων 10% μέσα σε 2 χρόνια
Πριν να τεθούν τέτοιοι στόχοι,
Οι ερωτήσεις για την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της
εταιρείας που βρίσκονται πιο κάτω θα βοηθήσουν στον
καθορισμό των στόχων μάρκετινγκ:
• Σε ποια αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είμαι;
• Που είναι η τρέχουσα αγορά;
• Ποιοι είναι οι υπάρχοντες πελάτες μου;
• Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μου;
3.7.1. To Ansoff Matrix
Τα τμήματα μάρκετινγκ χρησιμοποιούν το Ansoff matrix για να
παρέχουν τις προτεινόμενες στρατηγικές ανάπτυξης που
θέτουν τους στόχους για τη στρατηγική εξαγωγών.
Η εταιρεία θα πρέπει να εισάγει σε κάθε τμήμα
του Ansoff Matrix πιο κάτω τα δικά της στοιχεία πριν να πάρει
την τελική απόφαση για την επόμενη της κίνηση στην
εξαγωγή.
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Υπάρχουσες
Αγορές

Νέες
Αγορές

Υπάρχοντα
Προϊόντα

Νέα Προϊόντα

Διείσδυση στην
Αγορά
είναι η ονομασία που
δόθηκε σε μια
στρατηγική ανάπτυξης
όπου η επιχείρηση
επικεντρώνεται στην
πώληση υπάρχοντων
προϊόντων σε
υπάρχουσες αγορές

Ανάπτυξη Προϊόντος
είναι η ονομασία που
δόθηκε σε μια
στρατηγική ανάπτυξης
όπου μια επιχείρηση
στοχεύει στην
εισαγωγή νέων ή
τροποποιημένων
προϊόντων στις
υπάρχουσες αγορές

Ανάπτυξη Αγοράς

Διαφοροποίηση
είναι η ονομασία που
δόθηκε στην
στρατηγική ανάπτυξης
όπου μια επιχείρηση
λανσάρει νέα προϊόντα
σε νέες αγορέςin new
markets

• Νέες γεωγραφικές
αγορές
• Νέο προϊόν
• Νέοι δίαυλοι διανομής
• Διαφορετικές
πολιτικές τιμολόγησης

3.7.2. Τα πέντε C της Εξαγωγής
Σε αναζήτηση της ισχύουσας κατάστασης από τις ερωτήσεις
που δίνονται πιο πάνω στην Ενότητα 1.1, το δεύτερο
σημαντικό βήμα είναι να θέσουμε στόχους μάρκετινγκ με τη
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χρήση των πιο κάτω ερωτήσεων:
• Ποιές χώρες θα στοχεύσω κατά την έρευνα μου;
• Ποιες θα είναι οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών
μου;
• Πως θα διανέμω τα προϊόντα μου στις ξένες αγορές;
• Ποια πλεονεκτήματα έχουν τα προϊόντα μου απέναντι στον
ανταγωνισμό;
Για να καθορίσει πλήρως τους στόχους εξαγωγής της, μια
εταιρεία, μπορεί να χρησιμοποιήσει ‘Τα Πέντε C της
Εξαγωγής’ ως μια αποτελεσματική μέθοδος.
Τα πέντε C της εξαγωγής είναι:
• Company (Εταιρεία)
• Country (Χώρα)
• Customer (Πελάτης)
• Contacts (Επαφές)
• Competition (Ανταγωνισμός)
Εταιρεία
Η εταιρεία πρέπει να ετοιμάσει ένα έγγραφο με επισκόπηση
της χώρας που θέλει να κάνει εξαγωγή. Το έγγραφο θα
περιέχει λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών και των
ωφελημάτων των προϊόντων και των υπηρεσιών που μια
εταιρεία έχει να προσφέρει σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να
περιληφθούν επίσης πλήρεις λεπτομέρειες επικοινωνίας,
ιστορικές πληροφορίες και πως σκοπεύει η εταιρεία να
πλασάρει τον εαυτό της στη νέα αγορά.
Χώρα
Για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της επένδυσης στην
εξαγωγή είναι αναγκαία ώστε να αναγνωριστούν οι καλύτερες
χώρες στόχοι. Μια εταιρεία πρέπει πρώτα να επιλέξει τη
χώρα, ή τις χώρες, με τις μεγαλύτερες δυνατότητες, το
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χαμηλότερο ρίσκο και τη σχετική ευκολία στην είσοδο της –
που είναι, ο βαθμός δυσκολίας ή ευκολίας για πρόσβαση.
Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για το πως
επιλέγεται μια χώρα βρίσκονται στην Ενότητα 7 “Επιλογή
Χώρας”.
Πελάτης
Πριν την επιλογή της στοχευμένης χώρας ή των χωρών, οι
εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν στο ποιοι είναι οι
μελλοντικοί πελάτες τους και τι χρειάζονται. Οι ακόλουθες
ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν συγκεκριμένα για
λεπτομερή ανάλυση των πελατών της αγοράς στόχου.
• Είναι άτομα ή οργανισμοί;
• Που βρίσκονται;
• Ποιο είναι το εισόδημα/κύκλος εργασίας τους;
• Πόσων χρονών είναι;
• Άντρες ή γυναίκες;
• Νέοι ή ηλικιωμένοι;
• Ποιος είναι ο τρόπος ζωής τους;
• Ποιο είναι το σχέδιο αγορών τους;
Επαφές
Είναι αδύνατο για μια εταιρεία να προσπαθήσει να πουλήσει
το προϊόν της σε μια ξένη χώρα χωρίς βοήθεια από τις επαφές
της στην αγορά στόχο. Είναι σημαντικό να επιλέξει τον σωστό
διανομέα. Οποιοσδήποτε επιλεχθεί ως συνεργάτης στην
χώρα στόχο μπορεί συχνά να πλασάρει και να διανέμει ένα
προϊόν πολύ πιο εύκολα και φτηνά από ότι μπορεί να κάνει η
εταιρεία από τη χώρα της.
Αφού το εμπόριο βιολογικών προϊόντων χρειάζεται
μακροχρόνιες στρατηγικές, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί
μακροχρόνια συνεργασία με τους διανομείς. Ποιες είναι οι
ερωτήσεις για την επιλογή του σωστού συνεργάτη;

136

0

• Πόσο μεγάλη είναι η εταιρεία διανομής; (Αριθμός πελατών,
κέρδος, κλπ.)
• Τι είδος προϊόντα πουλούν;
• Πως πουλούν τα προϊόντα; Ποιους δίαυλους διανομής
χρησιμοποιούν;
• Πως είναι η εικόνα της εταιρείας διανομής;
• Ποιο είδος υπηρεσίας προσφέρει η εταιρεία διανομής προς
τους πελάτες της;
• Η εταιρεία διανομής κάνει διαφημίσεις;
• Ποια είναι η δομή αποθήκευσης, εφοδιασμού και
συμβολαίων της εταιρείας διανομής;
• Ποιες τιμές προσφέρονται στην εταιρεία εξαγωγής;
• Πως κάνει η εταιρεία διανομής τις πληρωμές;
• Είναι αξιόπιστη; Ποιοι είναι οι ισχυρισμοί για την εταιρεία στο
επιχειρηματικό περιβάλλον;
• Πληροφορεί συχνά τους πελάτες σχετικά με την εταιρεία
εξαγωγής; Η εταιρεία εξαγωγής πρέπει να κάνει κάτι γι'
αυτό; Ανταγωνισμός
Εκτός από το να κοιτάζει τις δικές της δυνάμεις και αδυναμίες,
μια εταιρεία πρέπει επίσης να αναλύει τις δυνάμεις και τις
αδυναμίες οποιουδήποτε ανταγωνιστή, και πριν οποιαδήποτε
ανάλυση SWOT στην έρευνα ανταγωνισμού πρέπει να
καθορίσει με ποιο θα ανταγωνίζεται στις διάφορες αγορές. Ο
ανταγωνισμός μπορεί να προέλθει από μια τοπική εταιρεία ή
άλλο εξαγωγέα. Εδώ είναι που ένας τοπικός πράκτορας ή ένα
γραφείο έρευνας αγοράς μπορεί να είναι βοηθητικός αφού
έτσι θα ξέρουν ποιες εταιρείες είναι πιο ενεργές μέσα στη
χώρα τους.
Με τη διεξαγωγή μιας λεπτομερούς έρευνας μια εταιρεία
πρέπει να μάθει:
• Πόσοι ανταγωνιστές υπάρχουν σε κάθε αγορά;
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• Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές σε κάθε αγορά;
• Πόσο μεγάλος είναι ο κάθε ανταγωνιστής;
• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του έναντι
στην επιχείρηση σου;
• Ποιες είναι οι προθέσεις σου για να ανταγωνιστείς τα
πλεονεκτήματα τους;
• Με τι θα ανταγωνιστείς στην αγορά;
• Τιμή
• Διανομή
• Φήμη και εικόνα
• Ποιότητα
• Ποιοι πελάτες θα έρθουν μαζί σου;
• Ποιοι είναι οι βασικοί πελάτες των ανταγωνιστών;
• Ποιους πελάτες θέλεις να κερδίσεις;
• Πρέπει να γίνει ανάλυση των δημόσιων πληροφοριών για
τους ανταγωνιστές μέσω:
• Ιστοσελίδων
• Δελτίων Τύπου
• Διαφημιστικών
• Βιομηχανικών εκθέσεων
• Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων προώθησης των
ανταγωνιστών π.χ:
• Διαφήμιση
• Προώθηση τιμών
• Λανσάρισμα νέου προϊόντος
• Προσλήψεις
• Άνοιγμα νέων καταστημάτων
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3.8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ
Είναι σημαντικό για μια εταιρεία που δεν ασχολήθηκε ποτέ
ξανά με τις εξαγωγές να επιλέξει χώρα ή χώρες που να είναι
εύκολες, κερδοφόρες και με το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο.
Η κύρια διεύθυνση για να δείτε τις στατιστικές πληροφορίες
κάποιας χώρας είναι η World Bank:
www.worldbank.org/en/country. Σχεδόν όλες οι χώρες (από
την Αφρική, Ανατολική Ασία και Ειρηνικό, Ευρώπη και
Κεντρική Ασία, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, Μέση Ανατολή
και Βόρεια Αφρική και Νότια Ασία) βρίσκονται σε αυτό το
σύνδεσμο και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που
χρειάζεται ένας πιθανός εξαγωγέας.
Υπάρχουν εντούτοις πολλές παγκόσμιες ιστοσελίδες για να
επισκεφθείτε ώστε να πάρετε χρήσιμες πληροφορίες για
εισαγωγές και εξαγωγές. Κάποιες είναι:
• www.macmap.org – Market Access Map – Η Market Access
Map καλύπτει δασμολόγια (δασμοί εισαγωγής) και άλλα μέτρα
που εφαρμόζονται από 187 χώρες εισαγωγής σε προϊόντα
από 239 χώρες και περιοχές. Οι δασμοί εισαγωγής που
εφάρμοσε το ΜFN φαίνονται για τα προϊόντα στο πιο
αναλυτικό εθνικό δασμολογικό επίπεδο.
• http://www.intracen.org – International Trade Centre –
Στόχος του είναι να αυξήσει την επιχειρηματικότητα και τον
ανταγωνισμό σε επιχειρηματικό επίπεδο μέσω προϊόντων και
υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες
των επιχειρήσεων εξαγωγής. Το ITC παρέχει τεχνογνωσία
στην ανάπτυξη προϊόντων και αγοράς καθώς και ανάλυση
αγοράς
Οι πιο κάτω πίνακες θα βοηθήσουν τον πιθανό εξαγωγέα να
αποφασίσει ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για εξαγωγή.
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1.

Γράψετε όλες τις χώρες που θα θέλατε να κάνετε
εξαγωγή και τους λόγους:
Χώρα

Λόγοι που την επιλέξατε στη λίστα με
τις πιθανές χώρες

2.

Από τη λίστα 1 επιλέξτε πέντε χώρες που
προσφέρουν την μεγαλύτερη πιθανότητα κέρδους

Χώρα
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Πιθανότητες Κέρδους

3.

Από τη λίστα 1 επιλέξτε 5 χώρες οι οποίες έχουν τις
πιο ευνοϊκές συνθήκες αγοράς για το προϊόν σας
Χώρα

Ευνοϊκές Αγορές

4.

Από τις λίστες 2 και 3 επιλέξτε 5 χώρες σε σειρά* με
προτεραιότητα την καλύτερη χώρα που ταιριάζει με την
εταιρεία σας στα θέματα:
Χαμηλότερου ρίσκου
· Ευκολότερο μέρος για εμπόριο
· Λιγότερο κόστος ανάπτυξης
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· Ευκολότερη σε θέμα όρων συμβολαίου
Χώρα

Κατάλληλη για

* Σημείωση: καλύτερη χώρα για εμπόριο
3.8.1. Επιλέγοντας τις Καλύτερες Χώρες για Εξαγωγή
Βιολογικού Ελαιόλαδου
Όταν αμφισβητείται η εξαγωγή βιολογικού προϊόντος και
ειδικά του βιολογικού ή του παρθένου ελαιόλαδου, οι
προτεραιότητες που δίνονται στην προηγούμενη ενότητα
μπορεί να διαφέρουν, λόγω του ότι υπάρχουν δύο βασικά
χαρακτηριστικά σε αυτές τις αγορές
• Το βιολογικό ελαιόλαδο έχει ζήτηση αλλά δεν παράγεται
αρκετό ώστε να ικανοποιήσει τη ζήτηση,
• Οι καταναλωτές έχουν αρκετή ρευστότητα ώστε να
πληρώνουν την αξία του ελαιόλαδου.
Μπορεί να γίνει μια ρεαλιστική εικασία σχετικά με αυτές τις
αγορές μέσω των πρόσφατων στατιστικών εισαγωγής
παρθένου ελαιόλαδου στον κόσμο.
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Πίνακας: Λίστα με τους Πρώτους Δέκα Εισαγωγείς
Παρθένου Ελαιόλαδου στον Κόσμο (σε χιλιάδες Δολάρια
Αμερικής)
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Πηγή: International Trade Centre, Στατιστικές Trademap
(Κωδικός Προϊόντος: 150910 – Παρθένο ελαιόλαδο και τα μέρη
του που παράγονται από τον καρπό του ελαιόδεντρου
αποκλειστικά από μηχανικά ή άλλα φυσικά μέσα, υπό
προϋποθέσεις που δεν οδηγούν σε υποβάθμιση του λαδιού,
επεξεργασμένο ή όχι, αλλά όχι χημικά τροποποιημένα)
Η Ιταλία φαίνεται να είναι ο νούμερο ένα εισαγωγέας παρθένου
ελαιόλαδου. Η Ιταλία είναι επίσης ο πρώτος εξαγωγέας και
καταναλωτής ελαιόλαδου, λόγω του ότι δεν μπορεί να παράγει
αρκετό η ίδια για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εγχώριας
αγοράς. Εντούτοις, ψάχνοντας για την κατάλληλη αγορά από
την πιο πάνω λίστα, θα πρέπει να αποκλείσουμε αυτή την
αγορά αφού η έμφαση είναι στην εξαγωγή από Ευρωπαϊκές
Χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας. Σε αυτή την
περίπτωση, οι ΗΠΑ είναι η πρώτη χώρα για να ξεκινήσεις την
εξαγωγή βιολογικού ελαιόλαδου.
Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργία των ΗΠΑ (USDA) υπάρχουν
δύο τρόποι πώλησης των ξένων βιολογικών προϊόντων στις
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ΗΠΑ. Τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα πρέπει να
πιστοποιηθούν με ένα από τα ακόλουθα:
1) Οι κανονισμοί βιολογικών του USDA
Το USDA επιτρέπει σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο να
πιστοποιούν φάρμες και επιχειρήσεις με τους κανονισμούς
βιολογικών του USDA. Μάθετε για τη διαδικασία πιστοποίησης
και βρείτε μια λίστα με οργανισμούς πιστοποίησης
κατανεμημένα με όνομα ή με τη
χώρα: www.ams.usda.gov/NOPFAQsHowCertified
2) Ένα εγκεκριμένο διεθνές πρότυπο
Οι ΗΠΑ ίδρυσαν εμπορικές συνεργασίες με τις ακόλουθες
διεθνείς χώρες. Δείτε τις λεπτομέρειες
στο www.ams.usda.gov/NOPInternationalAgreements.
Εξαγωγή στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα προϊόντα με πιστοποίηση βιολογικών προτύπων της ΕΕ
μπορούν να πωλούνται ως βιολογικά στις ΗΠΑ (σε εφαρμογή
από 1η Ιουνίου, 2012).
Τα προϊόντα πρέπει είτε να παράγονται είτε να έχει γίνει η
τελική τους επεξεργασία ή συσκευασία μέσα στην ΕΕ.
Όροι Διακανονισμού: Για να εμπορεύονται προϊόντα στα
πλαίσια του συνεταιρισμού, οι πιστοποιημένοι οργανισμοί
πρέπει να κάνουν τις εισαγωγές με το πιστοποιητικό εισαγωγής
του Εθνικού Βιολογικού Προγράμματος (NOP), συμπληρωμένο
από ένα φορέα πιστοποίησης με άδεια από την ΕΕ.
Προϋποθέσεις Σήμανσης: Για συσκευασμένα προϊόντα
λιανικής, οι ετικέτες ή τα αυτοκόλλητα πρέπει να φέρουν το
όνομα του φορέα πιστοποίησης της ΕΕ και μπορούν να
χρησιμοποιήσουν την σφραγίδα βιολογικών του USDA και/ή το
λογότυπο βιολογικών της ΕΕ.
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Οι προϋποθέσεις για εξαγωγή στις ΗΠΑ από χώρες της ΕΕ
βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με το Εμπόριο Βιολογικών Προϊόντων στη
διεύθυνση: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-

policy/eu-rules-on-trade/import-export_en.
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3.9. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Η ανάγκη για προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας
είναι ακόμα πιο σημαντική σε μια ξένη αγορά από ότι στη ίδια
τη χώρα που βρίσκεται η εταιρεία. Υπάρχουν πολλά
διαθέσιμα εργαλεία προώθησης για ένα προϊόν ή υπηρεσία
ώστε να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς του, και τα περισσότερα
από αυτά είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται από μια
εταιρεία στη χώρα της.
Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες σχετικά με το επίπεδο ξένης
προωθητικής υποστήριξης που χρησιμοποιείται σε ξένες
αγορές. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ότι αν μια
προωθητική τεχνική είναι επιτυχημένη σε μια χώρα αυτό δεν
σημαίνει θα είναι επιτυχημένη και σε άλλη αγορά. Εντούτοις
είναι σημαντικό όταν διεξάγεται μια έρευνα σε μια
συγκεκριμένη χώρα να ανακαλύπτει ποια είναι η πιο κοινώς
αποδεκτή μορφή προώθησης.
3.9.1. Εκθέσεις
Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας μείξης μάρκετινγκ
μιας εταιρείας που έρχεται δεύτερο κάτω από την προσωπική
πώληση και ακριβώς πάνω από τη διαφήμιση, είναι η
παρουσία σε εμπορικές εκθέσεις. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι
διεθνείς εταιρείες μπορούν να παράγουν μέχρι και 70% των
ετήσιων πωλήσεων τους στις εμπορικές εκθέσεις .
Οι εμπορικές εκθέσεις όπως και η διαφήμιση, οι μαζικές
ταχυδρομικές αποστολές, οι δημόσιες σχέσεις και η άμεση
πώληση, είναι μέρος της στρατηγικής πωλήσεων ενός
οργανισμού και ένα εργαλείο μάρκετινγκ. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μέρος μιας ολοκληρωμένης

147

στρατηγικής μάρκετινγκ, όχι ως μια μεμονωμένη ενέργεια.
Αν σκέφτεστε την εξαγωγή σε μια νέα χώρα αξίζει να μάθετε
για τις εμπορικές εκθέσεις που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Η
επίσκεψη στην έκθεση θα βοηθήσει όχι μόνο στον καθορισμό
μιας στρατηγικής για το προϊόν για αυτή τη χώρα αλλά επίσης
θα βοηθήσει στον εντοπισμό ενός τοπικού συνεργάτη ή
πράκτορα και τη συνάντηση με πιθανούς διανομείς.
Πριν την παρουσίαση σε μια εμπορική έκθεση, πρέπει να
διεξαχθεί μια προσεκτική ανάλυση του κόστους και των
ωφελειών για την εταιρεία.
Υπάρχουν μερικές ιστοσελίδες που δίνουν πληροφορίες
σχετικά με τις εμπορικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο:
• Η μεγαλύτερη είναι η Biz Tradeshows. Αυτή η ιστοσελίδα
περιέχει όλα τα είδη εμπορικών εκθέσεων σε όλο τον
κόσμο: http://www.biztradeshows.com
• Άλλη λεπτομερής ιστοσελίδα για εμπορικές εκθέσεις
διαχειρίζεται από το δίκτυο Trade Show News Network (TSNN),
και φημίζεται ότι είναι η καλύτερη διαδικτυακή πηγή στον
κόσμο για τις εμπορικές εκθέσεις: http://www.tsnn.com
3.9.2. Ιστοσελίδα
Ένα πολύ σημαντικό μέρος της προώθησης της εξαγωγής
είναι η ιστοσελίδα της εταιρείας: όταν οι πιθανοί πελάτες
σκέφτονται να αγοράσουν κάποιο προϊόν και υπηρεσίες θα
ψάξουν πάντα την ιστοσελίδα της εταιρείας. Θα τους επιτρέψει
να μάθουν περισσότερα για την εταιρεία και τα προϊόντα της.
Τελικά όταν οι πελάτες ξεκινήσουν να αγοράζουν από μια
εταιρεία η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
διαδικτυακό κατάστημα.
Ένα από τα οφέλη του διαδικτύου είναι το ότι έχει αυξήσει τον
αγωνιστικό χώρο όσον αφορά τον ανταγωνισμό με μεγάλες
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εταιρείες. Είναι σημαντικό η ιστοσελίδα να είναι καλά
σχεδιασμένη και να κάνει καλή εντύπωση. Μια πολύ μικρή
εταιρεία μπορεί να προβάλει την εικόνα και τον
επαγγελματισμό της σαν μια μεγαλύτερη εταιρεία μέσω της
ιστοσελίδας της. Και το ανάποδο είναι επίσης αλήθεια.
Μερικές ιστοσελίδες μεγάλων εταιρειών είναι τόσο χάλια
σχεδιασμένες και δύσκολες στην πλοήγηση που απουσιάζει
εντελώς ο επαγγελματισμός και η αξιοπιστία. Καλό για τους
ιδιοκτήτες μικρών εταιρειών, κακό για αυτές.
3.9.3. Γλώσσα
Οποιοδήποτε υλικό για προώθηση που θα χρησιμοποιηθεί
πρέπει να είναι στην τοπική γλώσσα. Όχι μόνο για το έντυπο
υλικό αλλά επίσης για τις ιστοσελίδες. Αφού οποιοσδήποτε
ανά τον κόσμο μπορεί να δει μια ιστοσελίδα, είναι σημαντικό
να περιέχει τουλάχιστον ακόμα δύο γλώσσες, εκτός από την
τοπική, Αγγλικά και ίσως Ιταλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά.
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3.10. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
3.10.1. Κύρια έρευνα
Στην διεξαγωγή της κύριας έρευνας αγοράς (ή τομεακή
έρευνα), μια εταιρεία συλλέγει στοιχεία απευθείας από την
ξένη αγορά, μέσω συνεντεύξεων, δημοσκοπήσεων, σχόλιων
και άμεση επαφή με πιθανούς αγοραστές. Η κύρια έρευνα
αγοράς έχει το πλεονέκτημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες
της εταιρείας και να παρέχει απαντήσεις σε συγκεκριμένες
ερωτήσεις, αλλά είναι πάντοτε χρονοβόρα και πολύ ακριβή.
Η κύρια έρευνα έχει τη μορφή:
• Συνεντεύξεων (Προσωπικές, τηλέφωνο)
• Δημοσκοπήσεις από ταχυδρομείο ή email
• Εικονικούς πελάτες
• Ομαδικές συζητήσεις ή ομάδες εστίασης
• Ερευνητικές τεχνικές
• Δοκιμές προϊόντος
• Τεχνολογία – Σχόλια από το διαδίκτυο
Εξετάζοντας τα πρώτα δύο από τα πιο πάνω, που είναι τα πιο
κοινά:
Τηλεφωνική Έρευνα
Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις έχουν το όφελος της γρήγορης
συνέντευξης σε μεγάλο αριθμό ατόμων αλλά έχουν
περιορισμένο πεδίο λόγω του ότι μπορεί να είναι δύσκολο να
μεταδώσεις πολύπλοκα θέματα από το τηλέφωνο. Σημεία για
να θυμάστε όταν κάνετε τηλεφωνικές συνεντεύξεις:
• Καθορίστε το στοχευμένο κοινό
• Κάντε ένα ερωτηματολόγιο καθαρό και δοκιμασμένο
• Κάντε τα τηλεφωνήματα σε βολικές ώρες, αν όχι ελέγξτε πότε
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είναι βολική ώρα να τηλεφωνήσετε πίσω
• Πείτε στον ερωτηθέντα το σκοπό του τηλεφωνήματος και τη
διάρκεια του
• Χρησιμοποιήστε φαξ ή email για να στείλετε περισσότερες
πληροφορίες
Δημοσκοπήσεις από ταχυδρομείο ή e-mail
Ένας αριθμός οργανισμών που διεξάγουν έρευνες αγοράς
έχουν μεγάλες βάσεις δεδομένων με ονόματα και διευθύνσεις
πελατών για σκοπούς έρευνας αγοράς. Η λήψη μιας λίστας
από πιθανούς πελάτες από αυτή την πηγή είναι ακριβή και
υπάρχει κόστος αποστολής της δημοσκόπησης. Τυπικά ο
αριθμός των ανταποκρίσεων θα είναι κάτω από το 20% και
στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι γύρω στο 5%.
Για να αυξήσετε το ποσοστό ανταπόκρισης των
ταχυδρομικών δημοσκοπήσεων:
• Να προσφέρετε κίνητρα ή ένα διαγωνισμό
• Να μεταφραστεί στις τοπικές γλώσσες
• Να κάνετε το ερωτηματολόγιο πιο φιλικό προς το χρήστη
• Να εκδώσετε ερωτηματολόγιο με συνοδευτική επιστολή
• Να αυξήσετε το μέγεθος του δείγματος
Μια δημοσκόπηση μέσω email είναι μια καλύτερη λύση από
τις δημοσκοπήσεις μέσω ταχυδρομείου. Εκτιμάται ότι το
κόστος μιας δημοσκόπησης μέσω email είναι μεταξύ 5% και
20% μιας ταχυδρομικής δημοσκόπησης . Αυτό παρέχει άμεση
εξοικονόμηση στα ταχυδρομικά έξοδα.
Ένα άλλος όφελος από τις δημοσκοπήσεις μέσω email, είναι
ότι αποδείχτηκε ότι τα ποσοστά ανταπόκρισης είναι πολύ
ψηλότερα από τα ποσοστά των ταχυδρομικών
δημοσκοπήσεων σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και 30%. Πριν
να αποσταλεί μια δημοσκόπηση με ταχυδρομείο ή με email
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είναι σημαντικό να το δοκιμάσετε με συναδέλφους ή φίλους
για να δείτε αν αποφέρει τις απαντήσεις που ψάχνετε.
Αποφάσεις Τομεακής Έρευνας
Όπως φαίνεται από τα σημεία συζήτησης πιο πάνω είναι
σημαντικό να αποφασιστούν πριν την διεξαγωγής
οποιασδήποτε τομεακής έρευνας τα ακόλουθα:
• Ο αριθμός συνεντεύξεων που απαιτούνται
• Από ποιους πρέπει να πάρετε συνέντευξη
• Οι γεωγραφικές τοποθεσίες που θα καλυφτούν
Αυτό, σε κατανοητή γλώσσα, είναι γνωστό
ως δειγματοληψία.
Αφού θα προσφέρετε ένα πιο εξειδικευμένο προϊόν σε μια
περιορισμένη αγορά (βιολογικό / παρθένο ελαιόλαδο), θα
χρειαστείτε να διεξάγετε μόνο ένα μικρό αριθμό συνεντεύξεων
αλλά μπορεί να χρειαστεί να συλλέξετε πιο βαθιές
πληροφορίες.
3.10.2. Δευτερεύουσα Έρευνα
Η Δευτερεύουσα έρευνα αγοράς (ή γραφειακή
έρευνα) είναι βασισμένη σε ανάλυση στατιστικών στοιχείων
όπως εμπορικές στατιστικές. Για να είναι αποτελεσματική, τα
στοιχεία πρέπει να είναι αξιόπιστα και να καλύπτουν
σημαντική ιστορική περίοδο. Αν και είναι λιγότερο ακριβή από
την κύρια έρευνα, πρέπει να γνωρίζετε τους περιορισμούς. Για
παράδειγμα, οι πιο πρόσφατες στατιστικές για μερικές χώρες
μπορεί να είναι περισσότερο από δύο χρόνια. Επιπλέον, τα
στοιχεία μπορεί να είναι υπερβολικά για να είναι χρήσιμα σε
μια εταιρεία. Τα στατιστικά στοιχεία μπορεί επίσης να
στρεβλωθούν από ατελείς τεχνικές συλλογής στοιχείων.
Συχνά, δεν είναι διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για υπηρεσίες.
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Ακόμα, και με αυτούς τους περιορισμούς, η δευτερεύουσα
έρευνα είναι ένα σημαντικό και σχετικά εύκολο πρώτο βήμα
για μια εταιρεία. Ίσως να είναι το μοναδικό βήμα που
χρειάζεται αν η εταιρεία αποφασίσει να κάνει εξαγωγές
έμμεσα μέσω ενός μεσάζοντα, αφού ο δεύτερος μπορεί να
έχει εξελιγμένες ερευνητικές ικανότητες.
Πολλές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν δωρεάν, αν και για
πιο λεπτομερείς αναφορές ίσως χρειαστεί να πληρώσεις
κάποιο τέλος σε μια εταιρεία που διεξάγει έρευνες αγοράς. Το
διαδίκτυο είναι μια μεγάλη πηγή πληροφοριών έρευνας
αγοράς και πρέπει να είναι το αρχικό σημείο αναφοράς σας.
Οι τυπικές πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε όταν
διεξάγετε γραφειακή έρευνα είναι:
Πληροφορίες αγοράς
• Μέγεθος
• Δομή
• Τάσεις – παλιές και σχεδιαζόμενες μελλοντικές τάσεις
• Τοποθεσίες
Πληροφορίες Πελατών
• Τύπος πελατών, π.χ. επιχειρήσεις/άτομα, ηλικία, φύλο,
τρόπος ζωής, εισόδημα, απασχόληση
• Πρότυπα αγοράς
• Προτιμήσεις
Πληροφορίες ανταγωνιστών
• Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές
• Πόσοι υπάρχουν εθνικά/τοπικά
• Ποιες είναι οι αποδόσεις/κέρδος που έχουν
• Ποια προϊόντα προμηθεύουν
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Πηγές από το διαδίκτυο για την δευτερεύουσα έρευνα
μπορεί να είναι:
• Εμπορικοί συλλόγοι
• Εθνικά και τοπικά βιομηχανικά περιοδικά
• Εθνικές/διεθνείς κυβερνήσεις
• Ιστοσελίδες
• Ανεπίσημες επαφές
• Εμπορικά ευρετήρια
• Δημοσιευμένοι λογαριασμοί εταιρειών
• Επιχειρηματικές βιβλιοθήκες
• Επαγγελματικά ιδρύματα και οργανισμοί
• Συλλογή δημοσκοπήσεων
• Προηγούμενη έρευνα μάρκετινγκ
• Απογραφικά στοιχεία
• Δημόσια έγγραφα
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3.11.ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Εάν ένα προϊόν είναι επιτυχημένο στην εγχώρια αγορά, η
εταιρεία αναγνωρίζεται ως καλή στην δημιουργία μιας
αποτελεσματικής στρατηγικής τιμολόγησης. Εντούτοις, μια
διεθνής στρατηγική τιμολόγησης πρέπει να είναι εντελώς
ανεξάρτητη από την εγχώρια τιμολόγηση. Για να είναι
επιτυχημένο και στις ξένες αγορές, ίσως χρειαστεί να
αναδιοργανωθεί σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς
στόχου και αυτό συνεπώς θα αλλάξει τη δομή του κόστους,
και τις τιμές.
Τα ακόλουθα βήματα θα βοηθήσουν στην εφαρμογή της
κατάλληλης στρατηγικής τιμολόγησης:
1. Αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή
2. Καθορισμός βραχυπρόθεσμων και μακροχρόνιων στόχων
3. Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου τιμολόγησης
3.11.1. Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμή
Τα ακόλουθα κόστα και έξοδα, για τα προϊόντα εξαγωγής,
πρέπει να ληφθούν υπόψη ενώ υπολογίζεται η τιμή εξαγωγής:
• Άμεσα υλικά και κόστα εργασίας
• Γενικά έξοδα εργοστασίου
• Όλα τα λειτουργικά έξοδα από καταλόγους προϊόντων μέχρι
φόρους
Είναι σημαντικό να επιτραπεί ένα ρεαλιστικό περιθώριο τιμών
για απρόβλεπτα έξοδα παραγωγής, λειτουργικά έξοδα,
αναπόφευκτοι κίνδυνοι και απλά λάθη.
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή είναι οι πιο κάτω:
Στόχος Εσόδων
Οι εταιρείες πρέπει να έχουν ένα στόχο εσόδων για το
μέγεθος του κέρδους που θέλουν να πετύχουν. Ο στόχος
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εσόδων συν τα έξοδα παραγωγής, μάρκετινγκ και πώλησης
δημιουργούν την τελική τιμή ανά προϊόν. Αυτό που πρέπει να
κάνει η εταιρεία είναι να υπολογίσει τον αριθμό των μονάδων
ενός προϊόντος που αναμένει να πωλήσει τον επόμενο χρόνο.
Μετά διαιρείται ο στόχος εσόδων με τον αριθμό των μονάδων
που αναμένει να πωλήσει και η εταιρεία έχει την τιμή που
πρέπει να πωλήσει το προϊόν της ώστε να πετύχει τους
στόχους εσόδων και κέρδους.
Ανταγωνισμός
Είναι πάντα χρήσιμο να ξέρεις αν οι ανταγωνιστές της
εταιρείας προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και να είσαι
ενήμερος για την τιμή τους. Εντούτοις, αν μια εταιρεία βάλει
πρόσθετη αξία στα προϊόντα της σε σχέση με τους
ανταγωνιστές, τότε θα έρθουν με ψηλότερες τιμές. Τα
ακόλουθα είναι απαραίτητα για αυτό το θέμα:
• Να προσφέρει πρόσθετη υπηρεσία
• Να παρέχει ψηλότερη ποιότητα
• Να λάβει υπόψη τις περιφερειακές διαφορές
• Να λάβει υπόψη τα έξοδα
Εξελίξεις της Αγοράς
Οποιαδήποτε εταιρεία πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις
γνώσεις της για τους εξωτερικούς παράγοντες που θα έχουν
επιπτώσεις στο μέλλον για το προϊόν. Αυτοί οι παράγοντες
ποικίλουν από περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες σε
νομοθεσία και οικονομική κρίση.
Οι εταιρείες πρέπει να είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες
ώστε να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της αγοράς και τις νέες
τάσεις. Πρέπει να δοκιμάζουν νέες προσφορές, νέες τιμές,
νέους συνδυασμούς ωφελημάτων, κλπ. Στην επιχειρηματική
ζωή είναι γεγονός ότι αν μια εταιρεία δεν αυξάνει τις τιμές της
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ανά διαστήματα ως μέρος της επιτυχημένης διαχείρισης της,
δεν θα παραμείνει για πολύ στην αγορά. εντούτοις, οι τιμές και
τα έξοδα θα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά, ώστε η
εταιρεία να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά και να
πετύχει το κέρδος του στόχου της. Ο καλύτερος τρόπος για να
σιγουρευτεί μια εταιρεία ότι τα προϊόντα της είναι σωστά
τιμολογημένα είναι ο όγκος των πωλήσεων που θα έχει μετά
από μια αλλαγή. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει την παρακολούθηση της συλλογής των
χρημάτων για μερικές εβδομάδες μετά την αλλαγή. Αν η
αύξηση της τιμής είναι πολύ ψηλή, οι πελάτες θα αντιδράσουν
αμέσως. Από την άλλη, είναι βοηθητικό να παρακολουθείς την
αντίδραση των ανταγωνιστών, π.χ. αν η αλλαγή στις τιμές
αποδεικτεί θετική, τότε οι ανταγωνιστές το πιο πιθανό να
κάνουν το ίδιο.
3.11.2. Βραχυπρόθεσμοι και Μακροχρόνιοι Στόχοι
Πριν την επιλογή ενός κατάλληλου μοντέλου τιμολόγησης, η
εταιρεία πρέπει να καθορίσει τους βραχυπρόθεσμους και τους
μακροχρόνιους στόχους της επιχείρησης. Η επιλογή ενός
μοντέλου που δεν συμβαδίζει με την πορεία της εταιρείας
μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία στις εξαγωγές. Για
παράδειγμα, αν μια εταιρεία χρειάζεται να αποκτήσει
μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ώστε να είναι πετυχημένη
μακροχρόνια, θα ήταν λάθος απόφαση να τιμολογήσει το
προϊόν ως πολυτελές προϊόν. Επίσης, μια εταιρεία που
στοχεύει να ανταγωνιστεί μια πολυτελή φίρμα ίσως
καταστρέψει την ευκαιρία να τιμολογήσει τα προϊόντα της με
έκπτωση.
Μερικοί πιθανοί στόχοι:
• Να θεωρηθεί πολυτελής φίρμα
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• Να θεωρηθεί ως φίρμα αξίας ή υψηλής ποιότητας
• Να μεγιστοποιήσει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη ώστε να
προσελκύσει επενδυτές
• Να αυξήσει τα βραχυπρόθεσμα έσοδα ώστε να ικανοποιήσει
τους νέους επενδυτές
• Μεγιστοποίηση του κέρδους
3.11.3. Επιλέγοντας το Μοντέλο Τιμολόγησης
Αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι πιθανοί παράγοντες που
επηρεάζουν την τιμή και τους βραχυπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους στόχους της τιμολόγησης, είναι ώρα για
επιλογή του κατάλληλου μοντέλου τιμολόγησης. Υπάρχουν
πολλοί τρόποι τιμολόγησης ενός προϊόντος. Οι ακόλουθοι
είναι μερικοί από αυτούς αλλά αποκλειστικοί ώστε να
ταιριάζουν σε διάφορες καταστάσεις κατά την δημιουργία
στρατηγικής τιμολόγησης:
• Ψηλότερη Τιμολόγηση
Η αρχή είναι η χρησιμοποίηση ψηλής τιμής όπου υπάρχει
μοναδικότητα στο προϊόν. Αυτή η προσέγγιση
χρησιμοποιείται όπου υπάρχει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και το προϊόν κατατάγεται ως πολυτελές.
• Τιμολόγηση Διείσδυσης
Η αρχή είναι ο καθορισμός τεχνητά χαμηλών τιμών ώστε να
επιτευχθεί μερίδιο στην αγορά. Όταν αυτό επιτευχθεί η τιμή
αυξάνεται.
• Οικονομική Τιμολόγηση
Η αρχή είναι η απλή τιμολόγηση ενώ κρατείται το κόστος
παραγωγής και μάρκετινγκ στο ελάχιστο. Τα προϊόντα που
τιμολογούνται μέσω της οικονομικής τιμολόγησης συχνά
παρατηρείται στις υπεραγορές.
Πριν τον καθορισμό των τιμών τιμολόγησης είναι σημαντικό
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να καθοριστεί το συνολικό κόστος της εξαγωγής του
προϊόντος. Εκτός από τα εργοστασιακά έξοδα, ή τα έξοδα του
χώρου κατασκευής, ένας αριθμός άλλων παραγόντων
τιμολόγησης πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν την τελική τιμή
πώλησης. Όλα τα επιπρόσθετα έξοδα πρέπει να εξεταστούν
κατά τη φάση της έρευνας αγοράς, αφού δεν θα χρειαστούν
όλα.
Οι παράγοντες που πρέπει να διευκρινιστούν κατά τη φάση
της έρευνας αγοράς περιλαμβάνουν:
• Ένας από τους κανονισμούς Incoterms , είτε Free-on-Board
(FOB), Free Carrier (FCA), Carriage & Insurance Paid (CIP) ή
Carriage including freight (CIF).
-FOB: αυτή είναι η τιμή που πληρώνει ο προμηθευτής για να
μεταφέρει το προϊόν στο λιμάνι.
-FCA: αντί για προσδιορισμό της γραμμής του πλοίου, ο όρος
FCA δίνει στον πωλητή την υποχρέωση να παραδώσει τα
προϊόντα στον μεταφορέα. που όρισε ο αγοραστής .. σε
συγκεκριμένο χώρο. Αυτός ο χώρος είναι πάντα μια αποθήκη
(εμπορευματοκιβώτιο, αποθήκη, σιδηροδρομικό τερματικό ή
αεροδρόμιο) χωρίς εκφόρτωση για αποστολές LCL (Less than
Container Load) ή στα γραφεία του πωλητή όταν τα προϊόντα
φορτώνονται στο όχημα του αγοραστή για αποστολές FCL
(Full Container Load).
-CIP: αυτό ισχύει όταν ο προμηθευτής πληρώνει για τη
μεταφορά και την ασφάλεια μέχρι ένα σημείο που καθορίζει ο CIF (or Landed Price): είναι η τιμή που πληρώνει ο
προμηθευτής για μεταφορά και ασφάλεια μέχρι την είσοδο του
λιμανιού της χώρας που θα παραλάβει το προϊόν. Συνήθως
αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για προϊόντα που
αποστέλλονται μέσω θάλασσας.
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• Δασμός Εισαγωγής (ή Import Tariff) της χώρας εισαγωγής.
Πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή
ποιος θα πληρώσει τον δασμό εισαγωγής. Διάφοροι τύποι
εισαγωγικών δασμών είναι:
-Ad valorem: κατανομή ποσοστού της αξίας του προϊόντος
που εισάγεται.
-Συγκεκριμένος: ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων που δεν
διαφέρει από την τιμή του προϊόντος. Αυτοί οι δασμοί είναι
ευάλωτοι στις αλλαγές της αγοράς ή στον πληθωρισμό εκτός
εάν ενημερώνεται συχνά.
-Φορολογικός: ένα σύνολο φόρων που σχεδιάζεται κυρίως
για τη συλλογή χρημάτων για την κυβέρνηση.
-Προστατευτικός: προορίζεται για τις τεχνητά διογκωμένες
τιμές εισαγωγών και να προστατεύσει τις εγχώριες
βιομηχανίες από τον ξένο ανταγωνισμό.
-Απαγορευτικός: Είναι τόσο ψηλός που κανένας δεν εισάγει
οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα
• Έξοδα Συσκευασίας Εξαγωγής
• Άλλοι Δασμοί
• Έξοδα μεταφοράς από Δρόμο/Σιδηρόδρομο προς το
Λιμάνι/Αεροδρόμιο
• Κόστος εκφόρτωσης και εκτελωνισμού
• Έξοδα Εγγράφων ECN/Έξοδα πράκτορα μεταφοράς
• Περιθώριο Εισαγωγέα/Διανομέα
• Περιθώριο Δευτερεύοντα Διανομέα
• Έξοδα Ασφάλειας
• Ασφάλεια Θαλάσσιας/Αεροπορικής μεταφοράς
• Απόρριψη-σε σχέση με τρόφιμα
• Πιστωτικοί όροι που συμφωνήθηκαν με τον εισαγωγέα
• Συναλλαγματική ισοτιμία
• Εκτύπωση εγγράφων στην τοπική γλώσσα
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3. 12. ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Πως να δημιουργήσετε μια Κερδοφόρα Στρατηγική για Είσοδο
στην Αγορά – Εισαγωγή:
http://www.youtube.com/watch?v=iDNpNP4IUKk
Μια χρήσιμη ιστοσελίδα με τα καλύτερα άρθρα και πηγές για
έρευνα
αγοράς: http://www.inc.com/guides/marketing/24018.html
Σχετικά με στρατηγικές τιμολόγησης:
http://www.youtube.com/watch?v=XBmWEduod5k
Μια χρήσιμη ιστοσελίδα για νέα και ενημερώσεις για τον τομέα
του ελαιόλαδου σε όλο τον κόσμο:
www.oliveoiltimes.com
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3.13. GLOSSARY OF TERMS
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ΟΡΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ansoff
Matrix

Ένας πίνακας προϊόντος/αγοράς που εξετάζει
τους τρόπους ανάπτυξης μέσω υπαρχόντων
προϊόντων και νέων προϊόντων, σε υπάρχουσες
αγορές και νέες αγορές, παρέχει τέσσερεις
πιθανούς
συνδυασμούς
που
προτείνουν
τέσσερεις στρατηγικές ανάπτυξης: Διείσδυση
στην Αγορά, Ανάπτυξη Αγοράς, Ανάπτυξη
Προϊόντος, Διαφοροποίηση.

Οικονο
μίες
Κλίμακ
ας

Η επίτευξη χαμηλότερου μέσου κόστους ανά μον
άδα μέσωμιας μεγαλύτερη κλίμακας παραγωγής.
Οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να επιτευχθούν
λόγω του ότι καθώς αυξάνεται η παραγωγή,
πέφτει το κόστος της παραγωγής κάθε πρόσθετης
μονάδας. Οι εταιρείες που προτίθενται να
εισαχθούν στις ξένες αγορές θα έχουν μεγαλύτερη
βάση αγοράς και θα εξοικονομήσει κόστος με την
παραγωγή σε μια κλίμακα που κάνει καλύτερη
χρήση των πόρων.

Περιβα
λλοντικ
ήΕυαισ
θητοπο
ίηση

Ανησυχία σχετικά με το περιβάλλον καθώς και
ενδιαφέρον γι’ αυτό, για την προστασία του από
ζημιές που προέρχονται από ανθρώπινες
ενέργειες.

Incoter

Οι κανονισμοί Incoterms ή οι όροι του Διεθνούς
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ms

Εμπορίου είναι μια σειρά από προκαθορισμένους
εμπορικούς όρους που εκδίδονται από το Διεθνές
Εμπορικό
Επιμελητήριο
(ICC)
που
χρησιμοποιούνται ευρέως στις διεθνείς εμπορικές
συναλλαγές. Μια σειρά από εμπορικούς όρους
αποτελούμενοι από 3 γράμματα που σχετίζονται
με
κοινές
πρακτικές
πωλήσεων,
οι
κανονισμοί Incoterms αποσκοπούν κυρίως στη
σαφή κοινοποίηση των στόχων, των εξόδων και
των κινδύνων που σχετίζονται με την μεταφορά
και παράδοση των προϊόντων.

Πνευμα
τική
Ιδιοκτη
σία(IP)

Οι γνώση, οι δημιουργικές ιδέες ή οι εκφράσεις
του ανθρώπινου μυαλού οι οποίες έχουν
εμπορική αξία, προστατεύονται από απομιμήσεις
με την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων,
πατέντας, εμπορικού σήματος κλπ.

Κοινοπ
ραξία

Ένας επίσημος διακανονισμός μεταξύ δύο ή
περισσότερων εταιρειών για να δουλέψουν σε μια
συγκεκριμένη επιχείρηση ή έργο με τη μορφή μιας
νέας και ξεχωριστής οντότητας.

Καθοδή
γηση
από
την
Αγορά

Σε μια στρατηγική μάρκετινγκ που καθοδηγείται α
πό τηναγορά, μια εταιρεία ψάχνει να καθορίσει πο
ια προϊόνταμπορεί να αναζητά ο καταναλωτής, κα
ι να καθοδηγήσει τηνεταιρεία να αναπτύξει αυτά τ
α προϊόντα. Ρωτά "Τι θέλουν οι καταναλωτές; Πως
μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτή την ανάγκη;"
και βασίζεται στην έρευνα αγοράς.

Τμήμα
Αγοράς

Μια ομάδα από πιθανούς πελάτες που έχουν
παρόμοιες ανάγκες, ηλικία, εκπαίδευση κλπ.

Αγορά

Ένα μικρό τμήμα του εμπορίου στην οικονομία,
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Niche

που συχνά αφορά εξειδικευμένα προϊόντα.

Κίνδυν
ος Μηπληρω
μής

Ένας από τους κύριους κινδύνους που
αντιμετωπίζει μια εταιρεία κατά τις διεθνείς
συναλλαγές είναι το ότι ο συνεργάτης της δεν
ολοκληρώνει εντελώς ή μερικώς τις υποχρεώσεις
του, ενώ αυτή ολοκληρώνει την δική της
υποχρέωση.

Καθοδή Μια στρατηγική μάρκετινγκ που καθοδηγείται από
το προϊόνπεριλαμβάνει πρώτα τη δημιουργία ενό
γηση
από το ς προϊόντος και μετάτην αναγνώριση των αγορών
προϊόν ή τις εφαρμογές αυτού τουπροϊόντος.
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Παραγ
ωγική
Ικανότη
τα

Το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα που μπορεί να
παραχθεί από μια εγκατάσταση παραγωγής ανά
μονάδα χρόνου (συνήθως ένα χρόνο). Η
διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα θα πρέπει να
εξεταστεί πριν να παρθεί η απόφαση για εξαγωγή,
για να προσδιοριστεί εάν η ισχύουσα παραγωγική
ικανότητα πωλεί αρκετά στις νέες αγορές και αν η
ισχύουσα ικανότητα έχει τη δυνατότητα να
επεκταθεί ώστε να αντιμετωπίσει την ανάγκη και
τα έξοδα της αγοράς.

Ανάλυσ
η SWOT

Μια μέθοδος στρατηγικού σχεδιασμού που
περιλαμβάνει τον καθορισμό του στόχου της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
και
την
αναγνώριση των εσωτερικών και εξωτερικών
παραγόντων οι οποίοι είναι ευνοϊκοί και δυσμενείς
για επίτευξη αυτού του στόχου, με την αξιολόγηση
των Δυνάμεων (Χαρακτηριστικά της επιχείρησης
που της δίνει πλεονέκτημα από τις υπόλοιπες),
Αδυναμίες/Περιορισμούς (Χαρακτηριστικά που
τοποθετούν την ομάδα σε μειονεκτική θέση σε
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σχέση με τις υπόλοιπες), Ευκαιρίες (εξωτερικές
ευκαιρίες για βελτίωση της απόδοσης, π.χ. να έχει
μεγαλύτερα κέρδη, προς το περιβάλλον), και
Απειλές (εξωτερικά στοιχεία στο περιβάλλον που
μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην
επιχείρηση ή το έργο)

Ευαισθ
ησία

Ο
βαθμός με τον οποίο ενεργεί η
επιχείρηση,
διάφορες
λειτουργίες
και
δραστηριότητες
είναι
ευαίσθητες
σε
αμφισβητούμενες συνθήκες στο εξωτερικό
περιβάλλον και τις διεθνείς αγορές.
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4.1.Εισαγωγή
Η παρούσα ενότητα - «ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» - έχει στόχο να παρέχει πλήρη, λεπτομερή και
χρήσιμη καθοδήγηση για τα πιο πάνω θέματα. Στο τέλος της
εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται ότι θα αποκτήσει
γνώσεις:
1. Τη χρήση των όρων του οργανισμού πιστοποίησης και του
λογότυπου βιολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής
κοινότητας,
2. Τις υποχρεωτικές ενδείξεις στη σήμανση,
3. Το πως να διασφαλίζει ότι τα βιολογικά προϊόντα τα οποία
μεταφέρονται σε άλλες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων
χονδρέμπορων και εμπόρων λιανικής, μεταφέρονται μόνο σε
κατάλληλες συσκευασίες, εμπορευματοκιβώτια ή οχήματα
κλειστά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η
αντικατάσταση του περιεχομένου χωρίς την καταστροφή ή
αποσφράγιση του πώματος.
4. Την αποθήκευση των προϊόντων, και πιο συγκεκριμένα ότι
οι χώροι θα πρέπει να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η αναγνώριση της παρτίδας των προϊόντων για
να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανάμειξη με άλλα ή η μόλυνση
από προϊόντα και/ή ουσίες που δεν συμβαδίζουν με τους
κανονισμούς της βιολογικής παραγωγής. Πρέπει να είναι
δυνατή η ταυτοποίηση των βιολογικών προϊόντων ανά πάσα
στιγμή,
5. Τον χειρισμό μη-βιολογικών και βιολογικών προϊόντων όταν
τα βιολογικά αποθηκεύονται σε αποθηκευτικούς χώρους
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στους οποίους υπάρχουν αποθηκευμένα άλλα αγροτικά
προϊόντα ή τρόφιμα.
Όσον αφορά τη δομή του περιεχομένου αυτής της ενότητας,
θα αναφερθούμε στα ακόλουθα θέματα: τη χρήση των όρων
που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή ελαιολάδου,
θέματα σήμανσης του βιολογικού ελαιολάδου, τη συσκευασία
του βιολογικού ελαιολάδου και το χειρισμό των
αποθηκευμένων προϊόντων.
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4.2.Χρήση των όρων που αναφέρονται στη βιολογική
παραγωγή
4.2.1.Το λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ
Το βασικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα ως λογότυπο
βιολογικών προϊόντων της ΕΕ) μερικές φορές αποκαλείται και
“Euro-leaf”. Καθιερώθηκε με την έγκριση του Κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής No 271/2010 στις 24 Μαρτίου του
2010 του τροποποιημένου κανονισμού (EC) No 889/2008 που
προέβλεπε λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του
Κανονισμού του Συμβουλίου (EC) No 834/2007, όσον αφορά
το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι συγκεκριμένοι κανόνες για το χρώμα, το φόντο, το
ελάχιστο μέγεθος, το σχήμα, κλπ., παρέχονται στο Παράρτημα
XI A του Κανονισμού (EC) No 889/2008. Επιπλέον, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει μια σειρά από
κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του νέου βιολογικού
λογότυπου της ΕΕ. Οι όροι χρήσης του βιολογικού λογότυπου
της ΕΕ παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση
και τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό.
Οι κανόνες για το λογότυπο και τη σήμανση είναι ένα
σημαντικό μέρος των βιολογικών κανονισμών. Με αυτό το
ρυθμιστικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο βιολογικός τομέας μπορεί να
προχωρήσει σύμφωνα με τις εξελίξεις στην παραγωγή και την
αγορά, συνεπώς βελτιώνει και ενισχύει τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα βιολογικής καλλιέργειας και τις προϋποθέσεις
εισαγωγής και ελέγχου.
Ο κύριος σκοπός του Ευρωπαϊκού λογότυπου είναι να κάνει
τα βιολογικά προϊόντα εύκολα αναγνωρίσιμα από τους
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καταναλωτές. Επιπλέον, δίνει μια οπτική ταυτότητα στον
τομέα της βιολογικής καλλιέργειας και συμβάλλει στη
διασφάλιση της γενικής συνοχής και τη σωστή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς αυτού του τομέα.
Οι κανόνες σήμανσης διευκολύνουν τους ελέγχους από τις
αρχές και τους φορείς που ορίζονται και αναγνωρίζονται
σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα βιολογικά
τρόφιμα και τις καλλιέργειες. Διευκρινίζουν επίσης τις
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων σχετικά με τη
σήμανση των βιολογικών προϊόντων που παράγουν. Σε
ολόκληρη την ΕΕ το κοινό σύμβολο βιολογικών προϊόντων
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη βιολογικά προϊόντα.
Αυτό βελτιώνει τον θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά, και
φυσικά την προστασία των καταναλωτών.
Η χρήση του λογότυπου και της κατάλληλης σήμανσης είναι
υποχρεωτική για όλα τα βιολογικά προσυσκευασμένα
τρόφιμα που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, είναι επίσης πιθανό να
χρησιμοποιηθεί σε εθελοντική βάση. Αυτό σημαίνει ότι τα μη
προσυσκευασμένα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται εντός
της ΕΕ ή τα βιολογικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες
χώρες μπορεί να φέρουν το καινούργιο λογότυπο. Δίπλα από
το καινούργιο λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ, οι
καταναλωτές ενημερώνονται για το μέρος καλλιέργειας των
γεωργικών πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το
προϊόν και φέρει επίσης ένα κωδικό αριθμό για τους φορείς
ελέγχου.
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Infographic: the EU Organic Farming (R)evolution
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Labelling, Packaging, Storage
Σήμανση, Συσκευασία, Αποθήκευση:Τα ακόλουθα είναι
αποσπάσματα από τους σχετικούς νόμους που αφορούν τη
σήμανση, τη συσκευασία και την αποθήκευση βιολογικών
προϊόντων, σύμφωνα με την ΕΕ:
5.2 Σήμανση της συσκευασίας μεταφοράς: Η συσκευασία
μεταφοράς ή τα συνοδευτικά έγγραφα των βιολογικών
προϊόντων που παρέχονται σε άλλους εκτός των τελικών
καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων μαζικής
τροφοδοσίας) ή τα βιολογικά ασυσκεύαστα προϊόντα
μπορούν να επισημανθούν με το καινούργιο λογότυπο
βιολογικών της ΕΕ. (Σημείωση: Η σήμανση στη συσκευασία
μεταφοράς πρέπει να τηρεί κυρίως τις γενικές διατάξεις για τη
συσκευασία και τη μεταφορά προϊόντων σε άλλους χειριστές
ή μονάδες όπως αναφέρεται στο Άρθρο 31 του Κανονισμού
(EC) No 889/2008.)
5.3 Παρουσίαση και διαφήμιση: το νέο λογότυπο βιολογικών
προϊόντων της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρουσίαση
και διαφημιστικό υλικό χωρίς τη χρήση των υποχρεωτικών
ενδείξεων οι οποίες δίνονται στον αρ. 6 πιο κάτω (σύμφωνα με
το Άρθρο 25 Σημείο 1 του Κανονισμού (EC) No 834/2007 και
του άρθρου 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού (EC) No
889/2008. Για τον ορισμό του όρου ”διαφήμιση” ανατρέξετε
στο Άρθρο 2 (m) του Κανονισμού (EC) No 834/2007).
6. Πρόσθετες υποχρεωτικές προϋποθέσεις σχετικά με τη
σήμανση των βιολογικών προϊόντων τα οποία φέρουν το
καινούργιο λογότυπο βιολογικών της ΕΕ
6.1 Ο κωδικός αριθμός της ελεγκτικής αρχής ή του ελεγκτικού
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φορέα: Ο κωδικός αριθμός της ελεγκτικής αρχής ή του
ελεγκτικού φορέα θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο οπτικό
πεδίο με το λογότυπο (σύμφωνα με το Άρθρο 58 Σημείο 1(d)
του Κανονισμού (EC) No 889/2008). Το προϊόν αναφέρει τον
κωδικό αριθμό της ελεγκτικής αρχής ή του ελεγκτικού φορέα
που ελέγχει την εταιρεία, η οποία ήταν η τελευταία που
προετοίμασε, επεξεργάστηκε, συσκεύασε και/ή προχώρησε
στη σήμανση του προϊόντος (σύμφωνα με το Άρθρο 24 Σημείο
1 (a) του Κανονισμού (EC) No 834/2007 και το Άρθρο 2
(i),(k),(m) του Κανονισμού (EC) No 834/2007).
6.1.1 Ειδική περίπτωση πωλητών λιανικής και ιδιοκτητών
εμπορικών σημάτων: Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία σε
διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ως προς το ποιος κωδικός
αριθμός πρέπει να χρησιμοποιείται όπου η ελεγκτική αρχή ή ο
ελεγκτικός φορέας που ελέγχει τον παραγωγό (ο οποίος έκανε
την τελευταία επεξεργασία) είναι διαφορετικός από αυτόν που
ελέγχει τον διανομέα, τον πωλητή λιανικής, τον ιδιοκτήτη του
εμπορικού σήματος (ο οποίος δεν έκανε την τελευταία
επεξεργασία): • Στις περισσότερες χώρες ο κανονισμός
ερμηνεύεται απευθείας. Χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός
της ελεγκτικής αρχής ή του ελεγκτικού φορέα που ελέγχει τον
παραγωγό ο οποίος έκανε την τελευταία επεξεργασία. Ο
κωδικός αριθμός της ελεγκτικής αρχής ή του ελεγκτικού φορέα
που ελέγχει τον διανομέα, τον πωλητή λιανικής, τον ιδιοκτήτη
του εμπορικού σήματος (ο οποίος δεν έκανε την τελευταία
επεξεργασία) τοποθετείται εθελοντικά και επιπρόσθετα με τα
πιο πάνω. • Εναλλακτικά σε μερικές χώρες, ο κωδικός αριθμός
την ελεγκτικής αρχής ή του ελεγκτικού φορέα που ελέγχει τον
διανομέα, τον πωλητή λιανικής, τον ιδιοκτήτη του εμπορικού
σήματος χρησιμοποιείται αφού είναι ο υπεύθυνος για την
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.
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6.1.2 Συσκευασία μεταφοράς: Όταν ένας χειριστής μεταφέρει
βιολογικά προϊόντα σε ένα άλλο χειριστή,
συμπεριλαμβανομένων πωλητών χοντρικής και λιανικής, τα
κιβώτια μεταφοράς και/ή τα συνοδευτικά έγγραφα (τα οποία
αναμφισβήτητα συνδέονται με τη συσκευασία, το
εμπορευματοκιβώτιο ή το όχημα μεταφοράς του προϊόντος)
θα πρέπει να φέρουν το όνομα και/ή των κωδικό αριθμό της
ελεγκτικής αρχής ή του ελεγκτικού φορέα στον οποίο
υπόκειται ο μεταφορέας (σύμφωνα με το Άρθρο 31 Σημείο 1
του Κανονισμού (EC) No 889/2008).
6.1.3 Παρουσίαση και διαφήμιση: Γενικά, ο κωδικός αριθμός
της ελεγκτικής αρχής ή του ελεγκτικού φορέα δεν είναι
υποχρεωτικός στο διαφημιστικό υλικό, στην περίπτωση
γενικών πληροφοριών για την σειρά και την ποικιλία των
προϊόντων, το περιβάλλον της εταιρείας ή τον βιολογικό
προσανατολισμό της εταιρείας (σύμφωνα με τον ορισμό της
"διαφήμισης" στο άρθρο 2 (k) του Κανονισμού (EC) No
834/2007).
7. Τοποθέτηση του λογότυπου βιολογικών προϊόντων της ΕΕ
και άλλων υποχρεωτικών στοιχείων στην ετικέτα
Το λογότυπο βιολογικών της ΕΕ, ο κωδικός αριθμός και ο
τόπος καλλιέργειας δεν χρειάζεται πάντα να τοποθετούνται
στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας. Πρέπει να
τοποθετούνται σε εμφανές μέρος με τέτοιο τρόπο ώστε να
φαίνονται εύκολα, να είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα
(σύμφωνα με το Άρθρο 24 Σημείο 2 του Κανονισμού (EC) No
834/2007). Εάν το λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ
τοποθετηθεί δύο φορές πάνω στη συσκευασία, ο κωδικός
αριθμός και ο τόπος καλλιέργειας μπορεί να τοποθετηθεί μόνο
μια φορά.
8. Χρήση εθνικών και ιδιωτικών λογότυπων για σήμανση και
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διαφήμιση βιολογικών προϊόντων.
Τα εθνικά και ιδιωτικά λογότυπα μπορούν να τοποθετηθούν
στα βιολογικά προϊόντα δίπλα από το λογότυπο βιολογικών
προϊόντων της ΕΕ (Σύμφωνα με το Άρθρο 25 Σημείο 2 του
Κανονισμού (EC) No 834/2007). Η χρήση ιδιωτικών/εθνικών
λογότυπων ρυθμίζεται από ξεχωριστούς ιδιωτικούς/εθνικούς
κανόνες.
Χρήση του λογότυπου στη σήμανση για εξαγωγές σε άλλες
χώρες: η χρήση του λογότυπου και η σήμανση πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς της κάθε χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: (NOP, JAS).
Σελίδα Κανονισμών της Ιαπωνίας JAS: http://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/index.h
tml
http://www.ecocert.com/en/japanese-regulation-jas
Σελίδα Κανονισμών των ΗΠΑ NOP: https://www.ams.usda.gov/about-ams/programsoffices/national-organic-program
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4.3.1.Υποχρεωτικές ενδείξεις για τη χρήση του
λογότυπου της κοινότητας

Άρθρο 25 Λογότυπα βιολογικής παραγωγής
Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Κοινότητας μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στη σήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση
των προϊόντων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που
καθορίστηκαν από αυτό τον Κανονισμό. Το λογότυπο της
Κοινότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην περίπτωση
προϊόντων και τροφίμων μεταβατικού σταδίου όπως
αναφέρεται στο Άρθρο 23(4)(b) και (c). 2. Τα εθνικά και ιδιωτικά
λογότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σήμανση, την
παρουσίαση και διαφήμιση των προϊόντων τα οποία πληρούν
τις προϋποθέσεις που καθορίστηκαν σε αυτό τον Κανονισμό.
3. Η Επιτροπή πρέπει, σύμφωνα με τη διαδικασία που
αναφέρεται στο Άρθρο 37(2), να καθορίσει συγκεκριμένα
κριτήρια όσον αφορά την παρουσίαση, τη σύνθεση, το
μέγεθος και το σχέδιο του λογότυπου της Κοινότητας.
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Η χρήση του καινούργιου λογότυπου βιολογικών
προϊόντων της ΕΕ είναι υποχρεωτική;
Όπου χρησιμοποιούνται οι όροι που αναφέρονται στο Άρθρο
23(1) του Κανονισμού (EC) No 834/2007 (π.χ: βιολογικό, bio,
eco…), το λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ είναι
υποχρεωτικό στη σήμανση και τη διαφήμιση των βιολογικών
προ-συσκευασμένων τροφίμων που διατίθενται στην αγορά,
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο ή βάσει του
Κανονισμού (EC) No 834/2007. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και
η χρήση του λογότυπου είναι υποχρεωτική όπου
χρησιμοποιούνται οι όροι που αναφέρονται στο Άρθρο 23(1)
του Κανονισμού (EC) No 834/2007, το λογότυπο βιολογικών
προϊόντων δεν είναι το αποκλειστικό σήμα πάνω στη
συσκευασία: στο πλαίσιο της τήρησης της νομοθεσίας της ΕΕ,
τα εθνικά και ιδιωτικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και να τοποθετηθούν στα βιολογικά προϊόντα δίπλα από το
Euro-leaf.
Για ποιες κατηγορίες προϊόντων είναι υποχρεωτική η χρήση
του λογότυπου βιολογικών προϊόντων της ΕΕ;
Η χρήση του λογότυπου βιολογικών προϊόντων της ΕΕ είναι
υποχρεωτική στα προ-συσκευασμένα βιολογικά τρόφιμα που
παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου
χρησιμοποιούνται οι όροι που αναφέρονται στην βιολογική
παραγωγή (βλέπε Άρθρο 24(1)(b) του Κανονισμού (EC) N0
834/2007).
Για ποιες κατηγορίες προϊόντων η χρήση του καινούργιου
λογότυπου βιολογικών προϊόντων είναι εθελοντική;
Είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιηθεί σε εθελοντική βάση
σε μη προ-συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα τα οποία
παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν στο πλαίσιο ή
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βάσει του Κανονισμού (EC) No 834/2007 ή οποιαδήποτε
βιολογικά προϊόντα εισάγονται από τρίτες χώρες και
αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα σύμφωνα με τον Κανονισμό
(EC) No 834/2007. Οι χειριστές δεν υποχρεούνται να
χρησιμοποιούν το λογότυπο σε βιολογικά προϊόντα όταν αυτά
τοποθετούνται μόνο στις αγορές τρίτων χωρών. Εντούτοις, σε
περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το λογότυπο, πρέπει να
τηρούνται οι νομικές διατάξεις της ΕΕ.
Σε ποια προϊόντα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογότυπο
βιολογικών προϊόντων της ΕΕ;
Το λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε προϊόν το οποίο δεν τηρεί τις
προϋποθέσεις που ορίστηκαν από τον Κανονισμό (EC) No
834/2007. Το λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ δεν
πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση προϊόντων και
τροφίμων μεταβατικού σταδίου όπως αναφέρεται στο Άρθρο
23(4)(b) και (c) του Κανονισμού (EC) No 834/2007, π.χ να
περιέχει λιγότερο από 95% βιολογικά συστατικά. Προϊόντα
από κυνήγι ή ψάρεμα άγριών ζώων δεν θεωρούνται ως
βιολογική παραγωγή και δεν επιτρέπεται να φέρουν το
λογότυπο της ΕΕ.
Παραδείγματα χρήσης: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
λογότυπο στο υλικό συσκευασίας των πιο κάτω προϊόντων
(με την προϋπόθεση ότι τηρούν τις προϋποθέσεις που
ορίστηκαν από τον Κανονισμό (EC) No 834/2007) – Σαρδέλες
σε βιολογικό ελαιόλαδο: ΟΧΙ – Σολωμός Βιολογικής
Παραγωγής: ΝΑΙ – Βιολογικό κρασί: ΝΑΙ – Σούπα από
βιολογικά λαχανικά: ΝΑΙ – Μαλλί από πρόβατα βιολογικής
παραγωγής: ΟΧΙ – Γάλα από γαλακτοκομείο σε μεταβατική
περίοδο: ΟΧΙ
Όταν χρησιμοποιείται το λογότυπο, ποιες άλλες πληροφορίες
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είναι υποχρεωτικές;
Κάθε φορά που χρησιμοποιείται το λογότυπο βιολογικών της
ΕΕ σε ένα προϊόν, πρέπει πάντα να συνοδεύεται από τον
κωδικό αριθμό του ελεγκτικού φορέα και τον τόπο που
καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες που
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή αυτού του προϊόντος. Ο
κωδικός αριθμός του ελεγκτικού φορέα ή της ελεγκτικής αρχής
πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο οπτικό επίπεδο με το
λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ. Η ένδειξη του τόπου
καλλιέργειας πρέπει να φαίνεται ακριβώς κάτω από την
αναφορά στον ελεγκτικό φορέα.
Πως πρέπει να φαίνεται ο κωδικός αριθμός;
Ο κωδικός αριθμός πρέπει να φαίνεται ως ακολούθως: ABCDE-999 όπου το "AB" είναι ο κωδικός ISO της χώρας στην
οποία γίνεται ο έλεγχος, το "CDE" είναι ένας όρος που
δημιουργεί μια σύνδεση με την βιολογική παραγωγή όπως
"bio" ή "eko" και το "999" είναι ο χαρακτηριστικός αριθμός
αναφοράς που αποτελείται από 1 ως 3 ψηφία.
Πως πρέπει να φαίνεται ο τόπος καλλιέργειας;
Η ένδειξη για τον τόπο που καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές
πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του
προϊόντος πρέπει να φαίνεται ως ακολούθως: • ‘Γεωργία ΕΕ’,
για τις γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργήθηκαν στην ΕΕ, •
‘Γεωργία εκτός ΕΕ’, για τις γεωργικές πρώτες ύλες που
καλλιεργήθηκαν σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τους
Κανονισμούς της ΕΕ, • ‘Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ’, για γεωργικές
πρώτες ύλες που μέρος του καλλιεργήθηκε στην ΕΕ και μέρος
τους καλλιεργήθηκε σε τρίτες χώρες. Η ένδειξη ‘ΕΕ’ ΄ή ‘εκτός
ΕΕ’ μπορεί να αποκατασταθεί ή να συμπληρωθεί από μια
χώρα στην περίπτωση που όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες
που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος
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έχουν καλλιεργηθεί σε αυτή τη χώρα.
Για τις πιο πάνω ενδείξεις ‘ΕΕ’ ή ‘εκτός ΕΕ’, μικρές ποσότητες
βάρους συστατικών μπορούν να αγνοηθούν, εφόσον η
συνολική ποσότητα των αγνοηθέντων συστατικών δεν
ξεπερνά το 2 % της συνολικής ποσότητας βάρους των
πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης.

Είναι υποχρεωτικό να τοποθετείται ο κωδικός αριθμός και ο
τόπος καλλιέργειας στα προϊόντα στα οποία δεν
χρησιμοποιείται ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
λογότυπο;
Ναι. Ο κωδικός αριθμός των ελεγκτικών φορέων πρέπει να
αναγράφεται σε όλα τα προϊόντα που ισχυρίζονται ότι είναι
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βιολογικά, ανεξάρτητα από τη χρήση του λογότυπου. Ο τόπος
καλλιέργειας είναι υποχρεωτικός μόνο όταν χρησιμοποιείται
το λογότυπο.
Είναι δυνατό να συμπεριληφθεί και το παλιό μαζί με το
καινούργιο λογότυπο βιολογικών της ΕΕ στην
ίδια συσκευασία;
Όχι. Το παλιό λογότυπο έχει αντικατασταθεί με το καινούργιο
(Κανονισμός της Επιτροπής (EC) No 889/2008, όπως
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό της Επιτροπής (EU) No
271/2010 στις 24 Μαρτίου 2010) και πλέον δεν ισχύει. Η χρήση
του παλιού λογότυπου γινόταν αποδεκτή μόνο κατά τη
διάρκεια της περιόδου μετάβασης, η οποία έχει λήξει.
Εντούτοις, αν τα εν λόγω προϊόντα καλύπτονται από το Άρθρο
95(9) του Κανονισμού No 889/2008, π.χ αποθέματα
προϊόντων που παράχθηκαν, συσκευάστηκαν και έχουν
επισημανθεί πριν την 1η Ιουλίου 2010 σύμφωνα με τη
νομοθεσία για τα βιολογικά της ΕΕ, και αν αυτά τα προϊόντα
πληρούν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από την ισχύουσα
νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα, μπορούν να φέρουν το
παλιό λογότυπο, και αν επιθυμούν οι οικονομικοί χειριστές,
μπορούν να τοποθετήσουν και το καινούργιο λογότυπο (π.χ.
πάνω σε αυτοκόλλητο σε μια κονσέρβα ή άλλο προϊόν με
διάρκεια διατήρησης).
Υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα κάποια βάση δεδομένων
ή κατάλογος εταιρειών/προϊόντων που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το λογότυπο βιολογικής καλλιέργειας της
ΕΕ;
Όχι. Εντούτοις μπορείτε να βρείτε μια λίστα με εγκεκριμένους
ελεγκτικούς φορείς και ελεγκτικές αρχές που είναι υπεύθυνοι
για τους ελέγχους στον τομέα των βιολογικών της
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ΕΕ: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumertrust/certification-andconfidence/controls-andinspections/control-system/index_en.htm Αυτοί οι ελεγκτικοί
φορείς διακρίνονται από τον κωδικό αριθμό ο οποίος είναι
εμφανής κάτω από το λογότυπο βιολογικών της ΕΕ. Όταν
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των εγκεκριμένων ελεγκτικών
φορέων και ελεγκτικών αρχών μπορείτε να έχετε πρόσβαση
σε μια λίστα χειριστών και τα προϊόντα τα οποία παράγουν και
που είναι πιστοποιημένων ως βιολογικά.
Ποιές είναι οι τεχνικές πτυχές της τοποθέτησης του
λογότυπου στη συσκευασία;
Για τις τεχνικές πτυχές, παρακαλώ συμβουλευτείτε το
εγχειρίδιο χρήσης του λογότυπου βιολογικών της
ΕΕ: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/
user_manual_logo_en.pdf
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4.1.4.Σήμανση βιολογικής παραγωγής
Μαζί με την τυποποιημένη λίστα συστατικών και τα στοιχεία
των θρεπτικών αξιών, η σήμανση των βιολογικών προϊόντων
πρέπει να φέρει το όνομα του παραγωγού, του επεξεργαστή ή
του διανομέα ο οποίος διαχειρίστηκε τελευταίος το προϊόν.
Επίσης στη σήμανση πρέπει να υπάρχει ο κωδικός αριθμός
της εθνικής αρχής πιστοποίησης. Επιπλέον, να υπάρχει και ο
Κανονισμός (EU) No 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών
προς τους καταναλωτές για τα τρόφιμα, ο οποίος θα παρέχει
και τα στοιχεία για την θρεπτική αξία.
Το λογότυπο βιολογικών προϊόντων εγγυάται ότι...
• Η παραγωγή σέβεται τη φύση.
• Τα προϊόντα παράγονται με βιώσιμο τρόπο.
• Οι χειριστές της βιολογικής παραγωγής ελέγχονται μια φορά
τον χρόνο από τους ελεγκτικούς φορείς ή τις ελεγκτικές αρχές
για να διασφαλίζουν ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες βιολογικών
προϊόντων και όλοι οι κανόνες προστασίας της υγείας και του
καταναλωτή.
• Τα ζώα φάρμας είναι ελεύθερης βοσκής στην ύπαιθρο, και
φροντίζονται αναλόγως ώστε να ενισχύεται η κατάσταση των
συνθηκών μεταχείρισης τους.
• Οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί απαγορεύονται στη
βιολογική γεωργία.
• Για τα τρόφιμα, υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη χρήση
χημικών παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων, ρυθμιστών
ανάπτυξης και αντιβιοτικών.
• Η βιολογική γεωργία περιορίζει αυστηρά τη χρήση
πρόσθετων και βοηθητικών επεξεργασίας και άλλα υλικά.
• Τα περισσότερα υλικά για την κτηνοτροφία προέρχονται από
την ίδια τη φάρμα χρησιμοποιώντας τοπικούς πόρους και
γνώσεις.
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• Κάθε φορά που αγοράζετε ένα βιολογικό προϊόν από την
υπεραγορά ή επιλέγετε ένα βιολογικό κρασί στο αγαπημένο
σας εστιατόριο, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι παράχθηκε
σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες που στοχεύουν στο
σεβασμό προς το περιβάλλον και την προστασία των ζώων,
τη συμμόρφωση της παραγωγής στους κανόνες που τέθηκαν
από ανεξάρτητους επιθεωρητές, και την πιστοποίηση και
σήμανση του προϊόντος σε περίπτωση συμμόρφωσης.

4.1.5. Γραφική αναπαράσταση: το λογότυπο
βιολογικών της ΕΕ
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4.1.6.Συσκευασία του βιολογικού ελαιολάδου
Σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον
αφορά τη συσκευασία του βιολογικού ελαιολάδου:
Εκτελεστικός Κανονισμός του Συμβουλίου (EU) No
29/2012 στις 13 Ιανουαρίου 2012 για τις προδιαγραφές
εμπορίας του ελαιολάδου,
• Να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των ελαιολάδων που
πωλούνται, η συσκευασία λιανικού εμπορίου να είναι μικρή
και να έχει κατάλληλο σύστημα κλεισίματος. Εντούτοις, θα
επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη να εγκρίνουν μεγαλύτερες
συσκευασίες για εγκαταστάσεις μαζικής φύλαξης.
• Ως αποτέλεσμα των γεωργικών παραδόσεων και της
τοπικής προέλευσης και των πρακτικών ανάμειξης, το άμεσα
εμπορεύσιμο παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να έχει διαφορετική
γεύση και ποιότητα με βάση τη γεωγραφική του προέλευση.
Αυτό οδηγεί σε διαφορές στις τιμές στην ίδια κατηγορία, κάτι
το οποίο διαταράσσει την αγορά. Δεν υπάρχουν σημαντικές
διαφορές σχετικά με την προέλευση σε άλλες κατηγορίες
επιτραπέζιου ελαιολάδου, και έτσι η αποτύπωση της
προέλευσης στη συσκευασία μπορεί να οδηγήσει τους
καταναλωτές στο να πιστεύουν ότι υπάρχουν διαφορές στην
ποιότητα. Για να μην στρεβλωθεί η αγορά του επιτραπέζιου
ελαιόλαδου, πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτικό καθεστώς για
τις ονομασίες προέλευσης, οι οποίες πρέπει να περιορίζονται
σε έξτρα παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο, τα οποία πληρούν
τους όρους. Οι προαιρετικές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν
μέχρι το 2009 αποδείχτηκαν μη επαρκείς για την αποφυγή
παραπλάνησης των καταναλωτών για τα αληθινά
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χαρακτηριστικά των παρθένων ελαιολάδων. Επιπλέον, ο
Κανονισμός (EC) No 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου στις 28 Ιανουαρίου 2002 που καθόρισε τις
γενικές αρχές και προϋποθέσεις του νόμου για τα τρόφιμα,
ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και
καθόρισε τις διαδικασίες στα θέματα ασφάλειας τροφίμων (5)
εγκαθίδρυσε κανόνες ανιχνευσιμότητας, που εφαρμόζονται
από την 1 Ιανουαρίου του 2005. Η εμπειρία που κέρδισαν οι
χειριστές και οι διοικήσεις σε αυτό το θέμα έκανε τη σήμανση
της προέλευσης υποχρεωτική για το έξτρα παρθένο και το
παρθένο ελαιόλαδο.
• Εάν η ονομασία της προέλευσης του παρθένου ελαιολάδου
αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ένα Κράτος Μέλος,
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όχι μόνο οι ελιές που
χρησιμοποιούνται αλλά και οι τεχνικές εξαγωγής και οι
πρακτικές επηρεάζουν την ποιότητα και τη γεύση του
ελαιολάδου. Η ονομασία της προέλευσης πρέπει να
αναφέρεται στη γεωγραφική περιοχή στην οποία έγινε η
συγκομιδή των ελιών, η οποία είναι γενικά η περιοχή στην
οποία εξάγεται το λάδι από τις ελιές. Εντούτοις, σε μερικές
περιπτώσεις το λάδι εξάγεται σε άλλο χώρο ο οποίος δεν είναι
ο ίδιος από τον τόπο καλλιέργειας των ελιών και αυτές οι
πληροφορίες πρέπει να δηλώνονται στη συσκευασία ή τη
σήμανση που εφαρμόζεται στη συσκευασία ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανούνται και δεν
διαταράζεται η αγορά του ελαιολάδου.
• Τα λάδια όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1(1) πρέπει να
παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή σε συσκευασία με
μέγιστη χωρητικότητα τα 5 λίτρα. Αυτή η συσκευασία πρέπει
να έχει ένα σύστημα ανοίγματος το οποίο δεν μπορεί να
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σφραγιστεί ξανά μετά το πρώτο άνοιγμα και πρέπει να
επισημαίνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 3 έως 6.
• Εντούτοις, στην περίπτωση που τα λάδια προορίζονται για
κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία και άλλους
χώρους μαζικής φύλαξης, τα Κράτη Μέλη μπορούν να
κατασκευάσουν συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας που να
ξεπερνά τα 5 λίτρα με βάση τον τύπο της συγκεκριμένης
μονάδας.
• Για τους σκοπούς αυτού του κανονισμού, ‘ονομασία
προέλευσης’ σημαίνει αναφορά στη γεωγραφική περιοχή στη
συσκευασία ή τη σήμανση που εφαρμόζεται πάνω στη
συσκευασία.

Ειδικοί κανονισμοί για τη μεταφορά ελαιολάδου σε άλλες
μονάδες παραγωγής ή προετοιμασίας ή μονάδες
αποθήκευσης
Κατά τη μεταφορά του ελαιολάδου σε άλλες μονάδες
παραγωγής ή προετοιμασίας ή μονάδες αποθήκευσης, οι
χειριστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) κατά τη μεταφορά, το ελαιόλαδο βιολογικής παραγωγής, το
ελαιόλαδο μεταβατικού σταδίου, και το μη βιολογικό
ελαιόλαδο πρέπει να διαχωρίζονται σωστά.
(β) τα οχήματα ή τα εμπορευματοκιβώτια που μετέφεραν μη
βιολογικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
μεταφορά βιολογικών προϊόντων μόνο όταν:
(i) λαμβάνονται μέτρα καθαριότητας, ότι έχει ελεγχθεί η
αποτελεσματικότητα τους πριν την έναρξη της μεταφοράς
βιολογικών προϊόντων και οι χειριστές καταγράφουν αυτές τις
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εργασίες.
(ii) εφαρμόζονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, με βάση τους
κινδύνους που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
ελέγχου και, όπου είναι απαραίτητο, οι χειριστές πρέπει να
διασφαλίζουν ότι τα μη βιολογικά προϊόντα δεν μπορούν να
τοποθετηθούν στην αγορά με ένδειξη που αναφέρεται σε
βιολογική παραγωγή.
(iii) ο χειριστής κρατά μητρώο καταγραφής των μεταφορών
διαθέσιμο για την ελεγκτική αρχή ή τον ελεγκτικό φορέα.
(γ) η μεταφορά του έτοιμου βιολογικού ελαιολάδου πρέπει να
διαχωρίζεται χωριστά ή σε διαφορετικό χρόνο από τη
μεταφορά άλλων έτοιμων προϊόντων.
(δ) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η ποσότητα των
προϊόντων πρέπει να καταγράφεται στην εκκίνηση και σε κάθε
στάδιο παράδοσης κάποιας ποσότητας.
.
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4.1.7. Μελέτη: Strakka Company Ltd
Strakka Company Ltd.
Η εταιρεία Strakka συμμετέχει στην καλλιέργεια βιολογικών
ελιών από το 2003.
Καλλιεργεί περίπου 320 τόνους βιολογικού ελαιολάδου. Οι
290 τόνοι είναι ελιές, οι 20 τόνοι είναι εσπεριδοειδή και οι 10
είναι ξηροί καρποί.
Η εταιρεία καλλιεργεί τις ακόλουθες ποικιλίες: Κορωνέικη,
Καλαμών, Κυπριακές και Αμφίσσης. Παράγει περίπου 15 με
20 τόνους βιολογικού ελαιολάδου το χρόνο. Επίσης
συσκευάζει ελιές διαφόρων ποικιλιών για επιτραπέζια
κατανάλωση.
Ο καρπός της ελιάς συλλέγεται με τη χρήση μηχανημάτων και
κτενών. Οι ελιές συνήθως μεταφέρονται την ίδια μέρα ή όχι
αργότερα από την επόμενη στον ελιόμυλο για την παραγωγή
του λαδιού.
Η εξαγωγή του λαδιού γίνεται με τη μέθοδο της ψυχρής
πίεσης και παράγεται το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Το ελαιόλαδο μπαίνει από τον ελαιοδιαχωριστή σε δεξαμενή
από ανοξείδωτο χάλυβα και μεταφέρεται στη δεξαμενή της
μονάδας. Έχει 5 δεξαμενές χωρητικότητα 5 τόνων η κάθε μια.
Προστίθεται άζωτο για αποφυγή οξείδωσης.
Μετά το λάδι μεταφέρεται στο συσκευαστήριο για να
συσκευαστεί. Η μεταφορά πραγματοποιείται με δεξαμενή
ανοξείδωτου χάλυβα. Η συσκευασία γίνεται σε γυάλινες
μπουκάλες 0.5 λίτρα. Μετά τοποθετείται η σήμανση που τηρεί
τους νόμους. Χρησιμοποιούνται επίσης κονσέρβες του 0,5
λίτρου ώστε να μπορούν οι τουρίστες να το μεταφέρουν στις
αποσκευές τους.
Η μονάδα έχει το δικό της συσκευαστήριο για την
προετοιμασία και συσκευασία των ελιών.
190

0

Όλα τα προϊόντα φεύγουν από τη μονάδα με τις απαραίτητες
σημάνσεις.
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Προτεινόμενες πρακτικές δραστηριότητες μετά το τέλος
της ενότητας μεταφοράς:
• Θα παρουσιαστεί η μονάδα παραγωγής η οποία κάνει τη
σήμανση, τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά
βιολογικού ελαιόλαδου (Novel Agro).- πλεονεκτήματα της
μονάδας: όλες οι διαδικασίες ελέγχονται από τη μονάδα.
Μπορεί να διασφαλίσει άμεσα την εξακρίβωση των
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προϊόντων και να δράσει άμεσα σε περίπτωση λάθους.
• Μονάδα παραγωγής η οποία χρησιμοποιεί υπεργολάβο για
μερικές από τις δραστηριότητες της όπως η STRAKKA LTD, η
οποία αν και παράγει, επισημαίνει και εμπορεύεται βιολογικό
ελαιόλαδο, χρησιμοποιεί υπεργολάβο για την εμφιάλωση και
τη συσκευασία. Μειονεκτήματα: ο μονάδα δεν μπορεί να
δράσει άμεσα σε περίπτωση που προκύψει ένα πρόβλημα
στα προϊόντα της.

4.1.8. Χρήσιμοι συνδέσμοι
Οι πιο κάτω συνδέσμοι αφορούν διάφορους κανονισμούς της
ΕΕ για διάφορες πτυχές της παραγωγής βιολογικού
ελαιολάδου..
On marketing standards for organic olive oil
Organic production and labelling of organic products with
regard to organic production, labelling and control
Organization of the markets in agricultural products

4.1.9. Βιβλιογραφία
http://www.ifoameu.org/sites/default/files/page/files/ifoameu_reg_new_org
anic_logo_dossier_201212.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_
en
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/
files/docs/body/organic_logo-faq_en.pdf
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https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/
files/docs/body/organic_logo-faq_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0029
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2012/29/oj
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organicfarming/what-is-organic-farming/organic-certification_en
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumertrust/certification-and-confidence/the-organic-logoguarantees_en
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014PC0180
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5.1.1 Εισαγωγή
Το ελαιόδεντρο συνυπάρχει με τους κατοίκους της
Κύπρου από τη Νεολιθική περίοδο (6η χιλιετία π.Χ.) μέχρι
σήμερα, όχι μόνο στην ύπαιθρο αλλά και στις πόλεις.
Στους κήπους των σπιτιών, μπορεί να δει κανείς τα
αγαπημένα παραδοσιακά δέντρα της Κύπρου: τη λεμονιά
και την ελιά. Η καλλιέργεια του ελαιόδεντρου ξεκίνησε τη
2η χιλιετία π.Χ. αλλά οι πρώτες ενδείξεις παραγωγής
ελαιολάδου στο νησί χρονολογούνται από τα τέλη του
13ου αιώνα π.Χ., την περίοδο που ανακαλύφθηκαν τα
παλαιότερα πιεστήρια σε οικισμούς και ναούς
(Χατζησάββας 1992 και Χατζησάββας 1996, 59-63). Στην
αρχαιότητα η Κύπρος ήταν γνωστή ως μέρος πλούσιο σε
ελαιόδεντρα και ελαιόλαδο, η Ευέλαιος σύμφωνα με τον
Στράβων. Το κυπριακό ελαιόλαδο ήταν περιζήτητο αφού
ήταν ελαφρύ και εύπεπτο (Στράβων 14. 6 .5). Το
ελαιόδεντρο είναι ανθεκτικό και έχει μακρά διάρκεια ζωής.
Στην Κύπρο υπάρχουν μερικά πολύ αρχαία ελαιόδεντρα,
που οι κορμοί τους έχουν μεγάλες κουφάλες. Οι λεγόμενες
φραγκοελιές πιστεύεται ότι χρονολογούνται από την
περίοδο της Φραγκοκρατίας (1191-1489), ενώ υπάρχει και
μια άλλη ποικιλία ελαιόδεντρου, η οποία ονομάζεται
Αποστολιτζή (Αποστολική) επειδή σύμφωνα με την
παράδοση αυτά τα δέντρα βλάστησαν από τα κουκούτσια
της ελιάς που πέταξαν στο έδαφος οι Απόστολοι Παύλος
και Βαρνάβας κατά τη διαμονή τους στην Κύπρο
(Αριστείδου 1986, 53).
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Σε μια οικονομία που ήταν κατά βάση αγροτική, όπως
αυτή της Κύπρου, το ελαιόλαδο ήταν δεύτερο μετά το
σιτάρι στη βασική διατροφή. Συνεπώς, οι
διαπεριφερειακές ανταλλαγές ήταν απαραίτητες και οι
πλανόδιοι έμποροι ακόμα και οι παραγωγοί αντάλλαζαν
το ελαιόλαδο με δημητριακά.
Στην παραδοσιακή κοινωνία της Κύπρου, ειδικά στις
αγροτικές περιοχές, η παραγωγή παρέμεινε σε
προβιομηχανικό επίπεδο τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του
20ου αιώνα. Ως εκ τούτου, η χρονιαία πρόβλεψη για τις
ελιές και το ελαιόλαδο, ήταν ένας πραγματικός αγώνας,
που περιελάμβανε την καλλιέργεια των δέντρων, τη
συλλογή του καρπού και την εξαγωγή του ελαιολάδου στα
προβιομηχανικά ελαιοτριβεία και πιεστήρια.
Σημαντική για την παραγωγή ήταν η εποχή ανθοφορίας
την άνοιξη, όταν ο καρπός είναι μικρός και τρυφερός. Η
συγκομιδή του καρπού ξεκινούσε τον Αύγουστο με το
μάζεμα των πράσινων ελιών οι οποίες θα γίνονταν
τσακιστές.
Η διαδικασία της εξαγωγής του λαδιού ήταν επίπονη και
γινόταν σε δύο στάδια σε ειδικές εγκαταστάσεις όπου σε
μερικές περιοχές ήταν υπαίθριες και σε άλλες στεγάζονταν
σε κτήρια. Το πρώτο στάδιο ήταν το σπάσιμο του καρπού
με μια κυλινδρική μυλόπετρα η οποία γύριζε σε όρθια
θέση μέσα σε μια στρογγυλή πέτρινη λεκάνη, του σκουτέλι
του μύλου. Η μυλόπετρα γύριζε με την ώθηση του μοχλού,
δηλαδή τη δοκό που αποτελούσε τον οριζόντιο άξονα της
μυλόπετρας. Αυτό γινόταν είτε από ανθρώπους είτε από
ζώα.
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Η πιο χαρακτηριστική Κυπριακή ελιά είναι η τσακιστή, η
οποία ετοιμάζεται ως ακολούθως: σπάζουν ελαφρά τις
πράσινες ελιές με μια πέτρα και τις καλύπτουν με νερό το
οποίο αλλάζεται δύο φορές την ημέρα, μέχρι να φύγει η
πικράδα τους. Μετά τοποθετούν τις ελιές σε μπουκάλες με
αλατόνερο και χυμό λεμονιού. Πριν το σερβίρισμα,
ετοιμάζονται με λεπτοκομμένο σκόρδο, σπασμένους
σπόρους κόλιανδρου, ελαιόλαδο, λεπτές φέτες λεμονιού
και χυμό λεμονιού (Ευαγγελάτου, 35-36).
Ένα είδος ελαιολάδου, το Μαυρόλαδο, έχει πιο δυνατή
γεύση και μυρωδιά, και είναι επίσης πιο βαρύ από το
κανονικό ελαιόλαδο. Για την παραγωγή του μαυρόλαδου
μαζεύουν τις ελιές όταν ακόμα είναι πράσινες, τις
καθαρίζουν και τις βράζουν για λίγη ώρα σε νερό μέσα σε
χάλκινο καζάνι μέχρι να γίνουν μαλακές αλλά όχι πολύ.
Μετά τις σουρώνουν και τις απλώνουν να στεγνώσουν
αλλά όχι να ζαρώσουν. Στη συνέχεια τις πιέζουν στο μύλο
χωρίς νερό και το λάδι που εξάγεται μένει σε δεξαμενή για
40 μέρες. Το μαυρόλαδο παράγεται κυρίως στην Πάφο και
την Καρπασία, και σήμερα παράγεται μόνο σε μικρές
ποσότητες, ασχέτως της αναγνώρισης του από
γευσιγνώστες. Η χρήση μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου
ήταν σημάδι ευμάρειας και γενναιοδωρίας.
Το ελαιόλαδο συνεχίζει να έχει σημαντική θέση στη
σημερινή διατροφή, που ενισχύεται συνεχώς από σταθερή
ροή πληροφοριών σχετικά με τις ωφέλιμες ιδιότητές του, οι
οποίες δεν ισχύουν για το μαυρόλαδο. Ασχέτως του
γεγονότος ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει διαδοθεί η
χρήση διαφόρων φυτικών ελαίων, το ελαιόλαδο παραμένει
στο μυαλό των Κυπρίων ως το «καλό λάδι». Εκτός από το
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Κυπριακό ελαιόλαδο, το οποίο εξάγεται στο εξωτερικό,
καταναλώνεται επίσης εισαγόμενο ελαιόλαδο κυρίως από
την Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, εισάχθηκαν
στην Κύπρο 12,219 κιλά το 2002 και 25,976 κιλά το 2003.
Τις ίδιες χρονιές η εξαγωγή Κυπριακού ελαιολάδου
έφτασε τα 766,791 και 1,572,975 κιλά αντίστοιχα.
Το 2003-04 η τοπική παραγωγή ελαιολάδου ήταν 4,500
τόνοι (1000 κιλά τον τόνο) και το 2004-05, 6,000 τόνοι.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι, εκτός από την αφθονία του
ελαιολάδου στην αγορά, ο Κύπριος ακόμα επιθυμεί να έχει
τη δική του μικρή καλλιέργεια από ελαιόδεντρα στον κήπο
ή την αυλή του. Αν κάποιος υπολογίσει το κόστος της
εργασίας για τη συγκομιδή και το κόστος το οποίο
καταβάλλεται στο ελαιοτριβείο, αυτή η επιχείρηση είναι
οικονομικά μη επικερδής. Συνεπώς, ενεργοποιείται η
οικογένεια και οι φίλοι για τη συγκομιδή και παίρνουν
μόνοι τους, τον καρπό στα σύγχρονα ελαιοτριβεία.

.
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5.1.1.1.Κυπριακή λαδοελιά
Ανήκει στις ποικιλίες με καρπό μετρίου μεγέθους και
αποτελεί την κύρια καλλιεργούμενη ποικιλία του νησιού.
Είναι παλιά ποικιλία, η οποία έχει προσαρμοστεί σε ψηλές
θερμοκρασίες και χαμηλή υγρασία εδάφους και η οποία
μπορεί να ευδοκιμήσει σε διάφορους τύπους εδάφους. Η
παραγωγή δεν είναι σταθερή, η καρποφορία
εναλλάσσεται και επηρεάζεται σημαντικά από την υγρασία
του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια
της ανθοφορίας και της καρπόδεσης. Η ανθοφορία και η
γονιμοποίηση επηρεάζονται από δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, όπως νότιους ανέμους, λίβα, νεφώσεις, την
ομίχλη και τη ψηλή υγρασία. Η καρπόδεση επηρεάζεται
αρνητικά από τους υγρούς και θερμούς ανέμους, την
ομίχλη και τη ξηρασία.
Η Κυπριακή λαδοελιά, είναι δέντρο μετρίου ύψους με
σφαιρικό σχήμα και διάμετρο έξι με οκτώ μέτρα περίπου.
Η συγκεκριμένη ποικιλία παρουσιάζει ανθόρροια, όμως
παρουσιάζει καλή καρπόδεση. Σε κάθε ταξιανθία δένουν
ένας μέχρι και τρεις καρποί. Η λαδοελιά είναι πρώιμη
ποικιλία και ο καρπός της ξεκινά να ωριμάζει στις πεδινές
περιοχές γύρω στα τέλη του Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη,
ενώ στις ημιορεινές περιοχές τέλη του Νοέμβρη με αρχές
Δεκέμβρη. Ο καρπός μπορεί να διατηρηθεί πάνω στο
δέντρο και μετά την ωρίμανση. Η περιεκτικότητα του
καρπού σε λάδι είναι γύρω στο 22%, έτσι βασικά
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελαιολάδου, καθώς και
για κονσερβοποίηση ως πράσινες και ως μαύρες ελιές. Το
κυριότερο χαρακτηριστικό της Κυπριακής λαδοελιάς είναι
το άρωμα του λαδιού που παράγεται από αυτή. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρείται ως μια από τις πιο
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αρωματικές ποικιλίες ελιάς στον κόσμο.
Αυτή η ποικιλία είναι ανθεκτική στην καρκίνωση της ελιάς,
η οποία προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas
savastanoi, όπως επίσης και στις αντίξοες συνθήκες, όπως
την περιεκτικότητα άλατος στο νερό άρδευσης και τη
ξηρασία. Εντούτοις, προσβάλλεται εύκολα από το δάκο,
τον ρυγχίτη, τον πυρηνοτρήτη και το κυκλοκόνιο. Επίσης,
οι αρδευόμενες φυτείες μπορούν να προσβληθούν και
από το βερτιτσίλιο. Λόγω του ότι η κυπριακή ποικιλία
καλλιεργείται από πάρα πολύ παλιά, έχουν συλλεχθεί και
μελετηθεί πολλές παραλλαγές της. Η μελέτη που έγινε
βρήκε μεγάλη γενετική ποικιλομορφία και εντόπισε
κλώνους με διάφορα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά από
πλευράς καλλιεργητικής άποψης.
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5.1.1.2. Κορωνέικη (Λιανολιά)
Είναι ελληνική ποικιλία και η εισαγωγή της στην Κύπρο
έγινε γύρω στο 1977. Ανήκει στην κατηγορία των ελιών
που έχουν μικρό καρπό και καλλιεργείται για το λάδι της το
οποίο είναι λεπτό, με καλή γεύση και άρωμα, με καλή
σταθερότητα, όπως επίσης και διατηρησιμότητα. Είναι η
πιο συνηθισμένη ποικιλία στην Κρήτη και τοπικά
ονομάζεται και Ψηλολιά. Είναι ένα παραγωγικό δέντρο και
καρποφορεί σταθερά με υπερπαραγωγή κάθε δεύτερο
χρόνο. Με λίγη φροντίδα και το ανάλογο κλάδεμα
καρποφορεί πολύ καλά κάθε χρόνο. Θεωρείται ως η
καλύτερη ποικιλία για παραγωγή λαδιού. Τα δέντρα της
συγκεκριμένης ποικιλίας είναι πλαγιόκλαδα, θαμνώδες,
έχει ημισφαιρικό σχήμα και φτάνει σε ύψος τα οκτώ με
δέκα μέτρα και σε διάμετρο τα έξι με οκτώ μέτρα αν
καλλιεργηθεί σε γόνιμο έδαφος και αρδεύεται. Σε κάθε
ταξιανθία δένουν περίπου τρεις με πέντε καρποί.
Σε πολύ μικρό διάστημα, μέσα σε περίπου 3-4 χρόνια,
μπορεί να μπει στην παραγωγή. Ανθίζει τις τελευταίες
δέκα μέρες του Απρίλη και έχει άφθονη και σταθερή
ανθοφορία. Συνήθως δεν παρουσιάζει πτώση των ανθών
και καρποδένει καλά. Ο καρπός είναι μικρός (μέσο βάρος
0.6 με 1.5 γραμ.), με τη μια πλευρά ελαφρώς καμπυλωτή.
Επίσης έχει μικρή θηλή. Η κορωνέικη είναι μεσοπρώιμη
ποικιλία, και ο καρπός της ωριμάζει μεταξύ Νοεμβρίου και
Δεκεμβρίου. Η ωρίμανση της μπορεί να παραταθεί και
μέχρι τον Ιανουάριο. Μετά την ωρίμανση της μπορεί να
διατηρηθεί καλά πάνω στο δέντρο. Η αναλογία της σάρκας
προς πυρήνα είναι 5 με 6.6: 1, και η περιεκτικότητα της σε
λάδι φτάνει από 15 μέχρι 27%, αυτό εξαρτάται από τις
συνθήκες καλλιέργειας. Γίνετε αποκλειστική χρήση για την
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παραγωγή λαδιού. Είναι ανθεκτική στη ξηρασία αλλά και
τους δυνατούς ανέμους. Εντούτοις δεν είναι ανθεκτική στο
κρύο και γι’αυτό οι δυνατοί αλλά και ψυχροί άνεμοι μπορεί
να δημιουργήσουν ζημιά. Στην Κρήτη και άλλες Ελληνικές
περιοχές συνήθως καλλιεργείται σε μορφή ξηρικής
καλλιέργειας, σε περιοχές όπου η βροχόπτωση ξεπερνά
τα 450 χιλιοστά και παρουσιάζει ομοιόμορφη κατανομή
κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η καλλιέργεια της
συγκεκριμένης ποικιλίας στην Κύπρο κάτω από ξηρικές
συνθήκες, έχει δώσει μέτρια αποτελέσματα. Η ανάπτυξη
της δεν είναι εύκολη σε μεγάλα υψόμετρα και αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η καλλιέργεια της περιορίζεται σε
περιοχές με υψόμετρο χαμηλότερο των 500 μέτρων. Ο
πυρηνοτρήτης, ο δάκος, το βερτιτσίλιο και το κυκλοκόνιο
δεν προσβάλλουν εύκολα το δέντρο και τον καρπό,
εντούτοις προσβάλλονται από τη βαμβακάδα, τον ρυγχίτη,
αλλά και την καρκίνωση της ελιάς. Χρησιμοποιείται ως
επικονιαστής για πολλές άλλες
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5.1.1.3. Αμφίσσης ή Βολιώτικη (Κονσερβολιά)
Αυτή η ποικιλία είναι Ελληνική, επιτραπέζια, με μεγάλο καρπό
η οποία είναι γνωστή με διάφορα ονόματα, όπως 'Χοντροελιά'
Κονσερβολιά, Μαυροελιά κλπ. Η εμπορική ονομασία που
επικράτησε για αυτή την ποικιλία είναι "Αμφίσσης". Το δέντρο
της χαρακτηρίζεται από ζωηρότητα και παραγωγικότητα. Σε
γόνιμο έδαφος, το οποίο αρδεύεται και έχει καλή
αποστράγγιση υπερβαίνει τα 100 κιλά καρπού ανά δέντρο
ηλικίας 12 ετών και άνω. Στις περιοχές Πηλίου και Βόλου και
γύρω από την πόλη της Άμφισσας, συναντάται σε μεγάλες
εκτάσεις, και καλλιεργείται κυρίως σε ξηρικές συνθήκες,
εφόσον η ετήσια βροχόπτωση δεν είναι λιγότερη από 500
χιλιοστά. Το ύψος του δέντρου φτάνει τα έξι με δέκα μέτρα και
η διάμετρος της κόμης του φτάνει τα πέντε με οκτώ μέτρα. Η
συγκεκριμένη ποικιλία είναι ορθόκλαδη, όμως με το κλάδεμα
περιορίζεται η κατεύθυνση της προς τα πάνω.
Έχει μεγάλο καρπό (5.5 με 8 γραμ.), ελλειπτικό / ωοειδή με
μεγάλα και ελλειπτικά κουκούτσια. Η ωρίμανση της διαρκεί
από τα μέσα του Νοέμβρη μέχρι το Φλεβάρη. Η αναλογία
σάρκας πυρήνα είναι 10: 1. Το χρώμα του καρπού από ζωηρό
πράσινο γίνεται κόκκινο και στην πλήρη ωρίμανση του
κυανόμαυρο. Η σάρκα είναι σχετικά σκληρή σε πιο ξηρά
εδάφη, και πιο μαλακή σε γόνιμα και υγρά εδάφη. Η
περιεκτικότητα σε λάδι κυμαίνεται περίπου στο 16%,
αναλόγως της περιοχής και των συνθηκών που επικρατούν.
Πιστεύεται ότι είναι η καλύτερη ποικιλία για την παρασκευή
βρώσιμων ελιών διαφόρων ειδών, πράσινων και μαύρων.
Είναι ανθεκτική σε χαμηλές θερμοκρασίες και μπορεί να
ευδοκιμήσει και μέχρι τα 600 μέτρα υψόμετρο. Συνεπώς,
καλλιεργείται και στα πεδινά και στα ημιορεινά. Παρόλα αυτά,
τα δέντρα που μεγαλώνουν σε ημιορεινές περιοχές μπορούν
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να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα καρπού, το οποίο έχει
πολύ καλύτερο χρώμα, άρωμα και γεύση. Προτιμά
αργιλοασβεστώδη, αργιλοαμμώδη και δροσερά εδάφη. Ο
δάκος, ο πυρηνοτρήτης, και ο ρυγχίτης προσβάλλουν εύκολα
τον καρπό της και το δέντρο είναι επίσης πολύ ευπαθή στο
βερτιτσίλιο. Αρκετές φορές το βερτιτσίλιο προκαλεί τόσο
μεγάλες ζημιές και έχει ως αποτέλεσμα να ξεραίνονται
ολόκληρα τα δέντρα, τα οποία μπορεί να βρίσκονται και σε
πλήρη παραγωγή.
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5.1.1.4 Καλαμάτας
Είναι Ελληνική και ανήκει στις επιτραπέζιες ποικιλίες με
μεγάλους καρπούς. Καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις
γύρω από την πόλη της Καλαμάτας (από την οποία πήρε
το όνομά της) και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες περιοχές
της Ελλάδας. Το δέντρο αναπτύσσεται σε βλάστηση
ορθόκλαδη και έχει μεσαίο ύψος. Τα φύλλα είναι πολύ
φαρδιά, σκληρά, κυματοειδή και με διπλωμένες άκρες. Η
πάνω επιφάνεια των φύλλων είναι βαθυπράσινη και η
κάτω σκούρα γκριζοπράσινη. Ο καρπός της ελιάς είναι
μεγάλος, και έχει βάρος πέντε με έξι γραμ., είναι μυτερός
και καμπυλωτός στη βάση, σαν ρώγα από σταφύλι
"Αετονύχι", ονομάζεται και Αετονυχολιά. Έχει σκληρή και
ασπροϊώδης σάρκα. Το κουκούτσι είναι μεγάλο, μακρύ και
καμπυλωτό όπως και ο καρπός. Η αναλογία σάρκας
πυρήνα είναι 8-10: 1. Το χρώμα του καρπού από
απαλό/ανοιχτό πράσινο γίνεται κοκκινωπό και κατά την
ωρίμανση σκούρο μαύρο, που διατηρείται κατά την
κονσερβοποίηση.
Ωριμάζει το Νοέμβρη – Δεκέμβρη. H περιεκτικότητα της
συγκεκριμένης ποικιλίας σε λάδι, φτάνει το 17 με 19% το
οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Είναι επιτραπέζια ελιά
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μαύρων ελιών
υψηλής ποιότητας. Γενικά, είναι εκλεκτή, ανθεκτική και
μέτρια παραγωγική ποικιλία. Απαιτεί πολύ νερό, αλλά είναι
ανθεκτική στην αλατότητα του εδάφους. Τις χρονιές
μεγάλης παραγωγής χρειάζεται άρδευση μέχρι την αρχή
της ωρίμανσης του καρπού έτσι ώστε να έχει
ικανοποιητικό μέγεθος που θα αποτρέψει τη συρρίκνωση
του καρπού. Για την αποφυγή της υπερπαραγωγής και
μικρών καρπών, προτείνεται πολύ καλό κλάδεμα τη
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χρονιά την οποία προβλέπεται μεγάλη παραγωγή. Η
ποικιλία αυτή, καλλιεργείται και στα πεδινά αλλά και στα
ημιορεινά μέχρι και τα 600 μέτρα. Τα ελαιόδεντρα των
ημιορεινών περιοχών αποδίδουν την καλύτερη ποιότητα
καρπών. Επίσης αυτή η ποικιλία είναι ανθεκτική στο
κυκλοκόνιο και την καρκίνωση της ελιάς, αλλά και το δάκο.
Έχει μέτρια ανθεκτικότητα στη βερτιτσιλίωση.
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5.1.1.5. Μανζανίλο
Προέρχεται από την Ισπανία, είναι ποικιλία μεγαλόκαρπη
και επιτραπέζια. Είναι ποικιλία μεγάλης παραγωγικότητας,
αλλά παρουσιάζει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας. Η
μέση παραγωγή ανά δέντρο, στην ηλικία 12 ετών και άνω,
είναι πάνω από 60 κιλά τον χρόνο. Στην Κύπρο ξεκίνησε
να καλλιεργείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, με πολύ
καλά αποτελέσματα. Το δέντρο αναπτύσσει ζωηρή
βλάστηση και είναι μετρίου ύψους (8-10 μέτρα). Οι
βραχίονες έχουν ανοδική κατεύθυνση, ενώ τα
δευτερεύοντα κλαδιά είναι οριζόντια και το δέντρο είναι
ορθόκλαδο. Τα φύλλα του είναι στενά και μετρίου
μεγέθους, σε σχήμα λόγχης, μακρόστενο. Ο καρπός είναι
στρογγυλός, έχει μέσο βάρος 4-5.5 γραμ. και μοιάζει με
μικρό μήλο, από το οποίο πήρε το όνομα της (Μανζανίλο
στα Ισπανικά σημαίνει μικρό μήλο). Το χρώμα του καρπού
είναι ζωηρό πράσινο και γίνεται μαύρο με την ωρίμανση. Η
περιεκτικότητα του σε λάδι είναι περίπου 18%. Η αναλογία
σάρκας πυρήνα είναι 8.2:1. Η ποικιλία αυτή είναι διπλής
χρήσης λόγω του ότι ο καρπός κονσερβοποιείται αλλά
χρησιμοποιείται επίσης για λάδι. Για την παραγωγή
επιτραπέζιων ελιών ο καρπός συλλέγεται σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο συλλέγονται οι ελιές οι οποίες θα
συσκευαστούν/κονσερβοποιηθούν πράσινες, όταν το
βαθύ πράσινο χρώμα τους γίνει ελαφρώς κίτρινο.
Στο δεύτερο στάδιο συλλέγονται οι ελιές που θα
κονσερβοποιηθούν μαύρες όταν το μαύρο τους χρώμα
καλύπτει σε βάθος τα 2/3 της σάρκας. Καλλιεργείται και
στα πεδινά αλλά και στις ημιορεινές περιοχές, με νότιο
προσανατολισμό αφού δεν διαθέτει ανθεκτικότητα στις
χαμηλές θερμοκρασίες. Η ποικιλία αυτή παρουσιάζει
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έντονη χλώρωση στα φύλλα σε ασβεστώδη εδάφη και
είναι επιρρεπής στο βερτιτσίλιο, το δάκο, τον πυρηνοτρήτη
και το ρυγχίτη.

5.1.1.6. Πικουάλ
Είναι Ισπανική ποικιλία, η οποία καλλιεργείται σε πολύ
μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή της πόλης Jaen στην
Ισπανία, για παραγωγή ελαιολάδου. Στην Κύπρο η
συστηματική καλλιέργεια της ξεκίνησε μετά το 1985, με
πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι παραγωγική ποικιλία με
σταθερές αποδόσεις κάθε χρόνο. Σύμφωνα με ισπανικά
στοιχεία η παραγωγή του κάθε δέντρου σε γόνιμο
αρδευόμενο έδαφος, είναι περισσότερη από 80 κιλά
καρπού τον χρόνο στην ηλικία των δώδεκα χρόνων. Το
δέντρο είναι μετρίου ύψους και είναι ορθόκλαδο. Το
κυλινδροκωνικό σχήμα του δέντρου, όπως επίσης και το
μέγεθος του καρπού βοηθούν στη μηχανική συγκομιδή.
Η ποικιλία Πικουάλ είναι μεσόκαρπη, μεσοπρώιμη και η
περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι υπερβαίνει το 21%. Τα
φύλλα είναι μέτρια, μακρόστενα και με ελαφρύ πράσινο
χρώμα στο πάνω μέρος. Ο καρπός είναι σφαιρικός ή
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ωοειδής, με πρασινωπό χρώμα και λαμπερό μαύρο κατά
την ωρίμανση. Αν και είναι ποικιλία ελαιοποιήσιμη,
εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτραπέζια
πράσινη ή μαύρη. Το λάδι της ποικιλίας Πικουάλ έχει
μεγάλη σταθερότητα και δεν οξειδώνεται εύκολα λόγω της
ψηλής περιεκτικότητας του σε ολεϊκό οξύ. Είναι επίσης
ανθεκτική στην ανθράκωση και την καρκίνωση της ελιάς,
ωστόσο προσβάλλεται εύκολα από το δάκο, τον
πυρηνοτρήτη, τον ρυγχίτη,το κυκλοκόνιο και το
βερτιτσίλιο. Λόγω του πυκνού φυλλώματος και της
αντοχής της στους ανέμους, η ποικιλία Πικουάλ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως ανεμοθραύστης. Είναι ανθεκτική
στο ψύχος, στην αλατότητα και την υπερβολική υγρασία
στο έδαφος αλλά ωστόσο είναι ευαίσθητη στη ξηρασία και
τα ασβεστώδη εδάφη.

5.1.1.7. Άλλες ποικιλίες
Οι πιο πάνω ποικιλίες είναι οι πιο διαδεδομένες στην Κύπρο,
αλλά υπάρχουν πολλές άλλες που καλλιεργούνται σε
μικρότερη κλίμακα και άλλες οι οποίες εισάγονται από το
εξωτερικό. Μεταξύ αυτών των ποικιλιών είναι και οι ακόλουθες
οι οποίες φαίνεται πως έχουν εμπορική αξία και ευδοκιμούν
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στην Κύπρο, όπως οι επιτραπέζιες Κορτάλ ή Σεβιλλάνο και
Κούκο, και οι ελαιοποιήσιμες Σαντ Αγκουστίνο, Ασκολάνα,
Πισιολίν, Καρολέα, Χοτζίπλανκα και άλλες. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια
ανακαλύπτονται νέοι κλώνοι και ποικιλίες που
προσαρμόζονται καλύτερα στο σύστημα πυκνής φύτευσης.
Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την Arbequina i-18, την
Arbosana i-43 και τον κλώνο της Κορωνέικης i-38. Οι
συγκεκριμένες ποικιλίες αποφέρουν σταθερά μεγάλες
ποσότητες, είναι βραδυαυξείς και μπαίνουν στην παραγωγή
πολύ γρήγορα. Η Arbequina i-18 είναι πιο πρώιμη από την
Arbosana i-43 και διαθέτει λάδι με γεύση φρουτώδη που δεν
είναι πικρή. Η Arbosana i- 43 είναι οψιμότερη κατά 4
εβδομάδες, με πιο πικρό και πικάντικο λάδι. Από αυτές τις 3
επιλογές, η Κορωνέικη i-38 είναι η ζωηρότερη και πιο δύσκολη
στο χειρισμό. Είναι ευαίσθητη στο κρύο, αλλά φτάνει
γρηγορότερα στη μέγιστη απόδοση και είναι ανθεκτική στο
κυκλοκόνιο. Το λάδι της είναι υψηλής ποιότητας, μεγάλης
διατηρησιμότητας και έχει ιδιαίτερα οικεία γεύση για το
Κυπριακό καταναλωτικό κοινό. Η έρευνα συνεχίζεται και
πρόσφατα νέες επιλογές όπως η Chiquitita και η Vos one
έγιναν επίσης διαθέσιμες.
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5.2.Local Olive Varities,Greece (Kefalonia and Ithaca
Islands).
5.2.1. ΝΤΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Κατανομή: Η πιο κοινή και ευρέως διαδεδομένη ποικιλία
σε όλη την Κεφαλονιά. Η καλλιέργεια εκτός Κεφαλονιάς
δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μικρόκαρπη ποικιλία κατάλληλη
για παραγωγή ελαιολάδου. Οι καρποί έχουν ωοειδές
σχήμα με θηλές και αναπτύσσονται από 1 έως 6 σε
τσαμπιά, όπως η ποικιλία koroneiki, εκτός από το γεγονός
ότι ωριμάζουν νωρίτερα (περίοδος συγκομιδής
Οκτώβριος μέχρι τέλος Νοεμβρίου) και έχουν μικρότερο
μήκος. Το βάρος των καρπών είναι 0,6 - 1,3 gr (~ 0,9 gr). Η
απόδοση είναι 20-25%. Θεωρείται παραγωγική ποικιλία,
ανθεκτική σε φθορές από τον άνεμο, αλλά ευαίσθητη στον
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Δάκο της ελιάς (Dacus oleae).
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5.2.2. ΚΟΡΦΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Κατανομή:
Καλλιεργείται σποραδικά στο νησί της Κεφαλονιάς, εκτός
από την περιοχή "Μαντζαβινάτα", στην οποία αποτελεί το
60% των καλλιεργούμενων ποικιλιών. Η καλλιέργεια εκτός
Κεφαλονιάς δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μικρόκαρπη ποικιλία
κατάλληλη για καλή παραγωγή ελαιολάδου. Οι καρποί
είναι κυλινδρικοί-κωνικά διαμορφωμένοι με
χαρακτηριστική θηλή και είναι μεγαλύτεροι και πιο
επιμήκεις από την ποικιλία "Τοπική Κεφαλλονιά".
(περίοδος συγκομιδής Νοέμβριος). Το βάρος των καρπών
είναι 0,8 - 2,1 gr (~ 1,5gr). Η απόδοση, οι αντιστάσεις και οι

217

ευαισθησίες είναι άγνωστες.
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5.2.3. ΘΙΑΚΟ
Κατανομή:
Η ποικιλία Ιθάκης (Θιακό) καλλιεργείται σποραδικά στο
βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και στο νησί της
Κεφαλονιάς και είναι η πολυπληθέστερη ποικιλία στο νησί
της Ιθάκης. Μικρόκαρπη ποικιλία κατάλληλη για την
παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδου. Οι καρποί
της είναι στρογγυλοί διαμορφωμένοι με φακίδες (στίγματα)
και όταν είναι ώριμοι γίνονται κόκκινοι-βιολετί με
χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες φακίδες (περίοδος
συγκομιδής Νοέμβριος - μέσα Ιανουαρίου). Το βάρος των
καρπών είναι 0,8 - 2,1 γρ. (~ 1,5 γρ.). Η απόδοση είναι 2025%. Θεωρείται παραγωγική ποικιλία, ανθεκτική στους
θαλάσσιους ανέμους και στην Φυματίωση ελιάς
(καρκίνωση), τον παγετό και το Δάκο (Dacus oleae).
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5.2.4. ΘΙΑΚΗ ΠΛΕΞΙΔΕΝΙΑ
Κατανομή: Η Πλεξιδένια απειλείται με εξαφάνιση.
Καλλιεργείται σποραδικά (πολύ μικρός αριθμός δένδρων)
στο νησί της Ιθάκης. Μικρόκαρπη ποικιλία κατάλληλη για
παραγωγή καλού ελαιολάδου. Οι καρποί είναι
κυλινδρικοί-κωνικοί, και λίγο μεγαλύτεροι από την τοπική
ποικιλία "Ιθάκης" (περίοδος συγκομιδής τέλη Νοεμβρίου -
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μέσα Δεκεμβρίου). Το βάρος των καρπών είναι 1,2 - 3,5
γρ. (~ 2,1 γρ.). Η απόδοση είναι άγνωστη, αλλά θεωρείται
παραγωγική ποικιλία με σταθερή παραγωγή καρπών, η
οποία επιβεβαιώνεται και από αποτελέσματα
πειραματικών φυτειών νέων δέντρων. Θεωρείται επίσης
ανθεκτική στην ξηρασία και μέτρια ανθεκτική στο
Spilocaea oleagina και στο Δάκο (Dacus oleae).
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5.3.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣΙΤΑΛΙΑ
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5.3.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γεωγραφικές και ιστορικές πληροφορίες: Η Tonda
Iblea καλλιεργείται στη νοτιοανατολική και κεντρική Σικελία
μεταξύ των επαρχιών Ragusa, Syracuse, Catania και Enna
(Σικελία-Ιταλία). Η ποικιλία είναι δημοφιλής για το
εξαιρετικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σλλά
χρησιμοποιείται και ως επιτραπέζια ποικιλία .
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Καλλιέργεια και καταγωγή: Η ποικιλία είναι αυτοφυής
στις: Ragusa (Chiaramonte Gulfi), Συρακούσες (Buccheri,
Ferla, Palazzolo Acreide) και Catania (Caltagirone,
Grammichele και Vizzini), που βρίσκονται στη
Νοτιοανατολική άκρη της Σικελίας.
Υποποικιλίες/οικοτύποι που επιλέγονται στην Σικελία:
Cetrala και Tonda
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Το εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο που παράγεται χαρακτηρίζεται από το
φρουτώδες άρωμα ελαιόλαδου μέτριας έντασης,
συνοδευόμενο από πράσινες νότες ντομάτας με νότες
πικρού αμυγδάλου και φύλλου ντομάτας, με πικάντικες και
πικρές γεύσεις.
Προϊόντα ΠΟΠ: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ
"Monti Iblei" και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ
"Monte Etna"
Χρήση στην τοπική κουζίνα: Το λάδι τυπικά
χρησιμοποιείται ωμό σε σούπες , με όσπρια, δημητριακά
και κόκκινο κρέας.
Μορφολογία και Περιγραφή Ελαιόδεντρου:
Η ποικιλία Tonda Iblea, στην περιοχή Ragusa, είναι
παρούσα στους δήμους Chiaramonte Gulfi, Giarratana,
Comiso, Acate και στο άνω τμήμα συνορεύει με τους
δήμους Ragusa και Modica. Είναι ένας τοπικός γενότυπος
με μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να
βρεθούν σε περιοχές εκτός από τα όρη Iblei. Αν και το
όνομα θυμίζει την σφαιρικότητα του καρπού, αυτή η
ποικιλία παράγει ελλειπτικό καρπό.
Έχει μεγάλη κόμη και παρουσιάζει ισχυρή πλευρική
διακλάδωση με συνήθεια να κρεμάει τα κλαδιά της. Ο
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καρπός είναι μεγάλος (διάμετρος 3.5cm, βάρος 12g) και
ωοειδές, το κουκούτσι είναι σχετικά μικρό, Ο καρπός σε
πλήρη ωρίμανση παίρνει έναν ιώδες χρωματισμό.
Μερικώς αυτογόνιμη και επικονιαστικές ποικιλίες είναι:
Nocellara etnea, Biancolilla και Moresca.
Για αυτά τα χαρακτηριστικά και για την εξαιρετική αναλογία
σάρκας-πυρήνα, η Tonda Iblea είναι κατάλληλη εμπορικά
για ελαιόλαδο αλλά και για επιτραπέζια μαύρη ελιά .

Στην πραγματικότητα, η ποικιλία είναι γνωστή για την
ποιότητα του ελαιολάδου της, ειδικά στην κατηγορία
φρουτώδους γεύσης με την κυριαρχία του πικάντικου επί
του μήλου. Το λάδι της "Tonda Iblea" είναι ένα από τα πιο
ωραία μεταξύ των μονοποικιλιακών ελαίων που
παράγονται στην Ιταλία. Το χαρακτηριστικό
οργανοληπτικό χαρακτηριστικό της ποικιλίας είναι η
μυρωδιά της πράσινης ντομάτας, που είναι πολύ εμφανής
στις ελιές που προέρχονται από τις υψηλές περιοχές των
λόφων. Το χρώμα του είναι πράσινο που τείνει στο έντονο
πράσινο και παρά την επικρατούσα πικάντικη νότα, έχει
μια αξιοσημείωτη αρμονία μεταξύ των όσφρησης και της
γεύσης. Η ποικιλία, μαζί με άλλες χαρακτηριστικές της
περιοχής Iblean, είναι η ποικιλία της ένωσης ΠΟΠ Monti
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Iblei.
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5.3.2.BIANCOLILLA

Κατανομή και καταγωγή: Έχει αναγνωριστεί μεγάλος
αριθμός οικοτύπων με την ονομασία "Biancolilla", που
χαρακτηρίζεται από ισχυρή εξασθένηση χρώματος (που
γίνεται λευκό) πριν από το χρωματισμό του καρπού, το
οποίο μπορεί κατά τη διάρκεια της ωρίμασης να γίνει έως
και μωβ. Διαδεδομένη σχεδόν σε όλη τη Σικελία.
Υποποικιλίες / οικοτύποι που επιλέγονται στην Σικελία:
Biancuzza, Janculidda
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Το εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται έχει έντονη φρουτώδη
οσμή ενός ελαφρού ελαίου, συνοδεύεται από τόνους
αμυγδάλου, μερικές φορές συνοδεύεται από ίχνη
227

αγκινάρας, πράσινων χόρτων, φύλλων και ντομάτας, με
υπεροχή του γλυκού σε βάρος του πικρού και του
πικάντικου.
Προϊόντα ΠΟΠ: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ
"Monte Etna", εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ "Valle
del Belice", εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Val di Mazara",
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Monti Iblei"
Χρήση στην τοπική κουζίνα: Το λάδι τυπικά συνοδεύει
ωμό, λευκά κρέατα, ψάρια και σαλάτες.
Μορφολογία και Περιγραφή Ελαιόδεντρου: Το όνομα
αναφέρεται σε έναν πληθυσμό υποποικιλιών στον οποίο
έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη διαφορετικών γονότυπων
(περίπου 6), όλοι με κύριο χαρακτηριστικό την ικανότητα
του καρπού να μετατραπεί το χρώμα από έντονο πράσινο
σε πολύ ανοιχτό πράσινο και με την πρόοδο της
ωρίμανσης, σε ιώδες. Η ποικιλία είναι ευρέως διαδεδομένη
στους περισσότερους ελαιώνες στη δυτική Σικελία, καθώς
και σε ελαιοκαλλιέργειες στη νοτιοανατολική Σικελία. Το
δέντρο έχει μέτρια σφριγηλότητα, με συνήθεια να κρεμάει
τα κλαδιά του, Τα κλαδιά είναι αρκετά εύκαμπτα που κατά
τα έτη έντονης καρποφορίας, κάτω από το βάρος των
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καρπών, κάνουν την κόμη να θυμίζει Ιτιά.

Μορφολογία και Περιγραφή Ελαιόδεντρου: Το όνομα
αναφέρεται σε έναν πληθυσμό υποποικιλιών στον οποίο έχει
διαπιστωθεί η ύπαρξη διαφορετικών γονότυπων (περίπου 6),
όλοι με κύριο χαρακτηριστικό την ικανότητα του καρπού να
μετατραπεί το χρώμα από έντονο πράσινο σε πολύ ανοιχτό
πράσινο και με την πρόοδο της ωρίμανσης, σε ιώδες. Η
ποικιλία είναι ευρέως διαδεδομένη στους περισσότερους
ελαιώνες στη δυτική Σικελία, καθώς και σε ελαιοκαλλιέργειες
στη νοτιοανατολική Σικελία. Το δέντρο έχει μέτρια
σφριγηλότητα, με συνήθεια να κρεμάει τα κλαδιά του, Τα
κλαδιά είναι αρκετά εύκαμπτα που κατά τα έτη έντονης
καρποφορίας, κάτω από το βάρος των καρπών, κάνουν την
κόμη να θυμίζει Ιτιά.
Η αυτόχθονη αυτή ποικιλία γενικά επικονιάζεται από τις
Nocellara del Belice, Giarraffa και Ogliarola messinese. Η
υψηλή ανθοφορία, εκδηλώνεται με τυπικές συστάδες
ταξιανθιών. Οι καρποί, μεσαίου μεγέθους, έχουν στο μίσχο
επαρκώς ισχυρό ώστε να μην προκαλούνται φαινόμενα
πρόωρης καρπόπτωσης. Η ποικιλία, με μέση τάση για
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παρενιαυτοφορία, δείχνει υψηλή παραγωγικότητα, σύντομη
μη παραγωγική φάση και μερική αντοχή στο ψύχος.
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5.3.3.MORESCA

Κατανομή και καταγωγή: Η Moresca είναι μια ευρέως
διαδεδομένη ποικιλία στην Κεντρική και Ανατολική Σικελία,
όπου εμπίπτει στο επιτρεπόμενο εύρος για την παραγωγή
ελαίων ΠΟΠ "Monti Iblei". Εκτός από την παραγωγή
ελαίου, οι καρποί χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
μαύρων βρώσιμων ελιών σε αλάτι (παστές).
Η ποικιλία είναι ιθαγενής της νοτιοανατολικής Σικελίας και
καλλιεργείται στις επαρχίες της Κατάνια, Συρακούσες,
Ραγκούζα, Έννα και Καλτανισέττα.
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Υποποικιλίες οικοτύποι που επιλέγονται στην
Σικελία: Biancuzza, Janculidda
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παράγεται έχει τη
μυρωδιά φρουτώδους και πολύ έντονου ελαιολάδου, που
συνοδεύεται από τις χαρακτηριστικές νότες αμυγδάλου και
μερικές φορές τις λεπτές νότες ώριμου ή πράσινου μήλου
και με κυριαρχία στο ξινό και στο πικάντικο.
Προϊόντα ΠΟΠ: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ
"Όρος Αίτνα", εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ "Monti
Iblei".
Χρήση στην τοπική κουζίνα: Το λάδι τυπικά συνοδεύει
ωμό, κόκκινα κρέατα, λευκά ψάρια και σούπες.
Μορφολογία και Περιγραφή Ελαιόδεντρου:
Η ποικιλία Moresca καλλιεργείται ευρέως στις επαρχίες
Ragusa, Enna και Catania. Στην επαρχία Ragusa η
μεγαλύτερες παραγωγικές περιοχές είναι οι Ispica,
Pozzallo, Scicli, Comiso και Vittoria, αν και παρουσιάζεται
στην υπόλοιπη επαρχιακή επικράτεια. Η ποικιλία Moresca,
είναι πρώιμη και φέρει μεσαίου μεγέθους καρπούς με
σχετικά αδύνατο μίσχο, παράγοντες οι οποίοι αθροιστικά
ευθύνονται για την καρπόπτωση πριν την συγκομιδή και
για σημαντική απώλεια προϊόντος. Στην ωρίμανση ο
καρπός έχει τελείως μαύρο χρώμα.
Ποικιλία, αυτόστειρα, που επικονιάζεται παρουσία των
Biancolilla, Tonda Iblea και Nocellara etnea. Το δέντρο,
κατά μέσο όρο, έχει εκτατική ανάπτυξη. Η απόδοση σε
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λάδι είναι μέτρια προς χαμηλή και το έλαιο έχει μέτρια
περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ. Η ποικιλία αυτή
χαρακτηρίζεται από ελαφριά φρουτώδη, λεπτή, γλυκιά
γεύση. Ένα χαρακτηριστικό σχετίζεται με την επίγευση της
αγκινάρας που είναι περισσότερο ή λιγότερο διακριτό και
εξαρτάται από το υψόμετρο.
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5.3.4.NOCELLARA DEL BELICE

Κατανομή και καταγωγή: Η Nocellara del Belice είναι μία
από τις σημαντικότερες ποικιλίες της δυτικής Σικελίας,
ιδιαίτερα στην Τραπάνη. Η ποικιλία έρχεται σε ποικιλιακή
βάση για την ΠΟΠ στη Δυτική Σικελία για την παραγωγή
ελαίου, και ΠΟΠ για την επιτραπέζια ελιά και επομένως για
την άμεση κατανάλωση. Καλλιεργείται στις επαρχίες Trapani
και Agrigento, φαίνεται να είναι η κυρίαρχη ποικιλία της
κοιλάδας Belice.
Υποποικιλίες / οικοτύποι που επιλέγονται στην Σικελία:
Nuciddara
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Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται
χαρακτηρίζεται από τις έντονες νότες του ελαιόλαδου,
συνοδεύεται από τις τυπικές νότες αγκινάρας και μερικές
φορές πράσινης ντομάτας και πράσινου αμύγδαλου, που
συνοδεύεται σπάνια από φύλλα αγκαθιού και ντομάτας, με
κυρίαρχα το πικρό και πικάντικο .
Προϊόντα ΠΟΠ: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ "Valle
del Belice", εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ "Val di
Mazara"
Χρήση στην τοπική κουζίνα: Το λάδι τυπικά συνοδεύει ωμό,
κόκκινα κρέατα, λευκά ψάρια και σούπες.
Μορφολογία και Περιγραφή Ελαιόδεντρου:
Ποικιλία γνωστή για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών, η
Nocellara del Belice παίρνει το όνομά της από τη μορφή του
καρπού (σφαιρικό) και την προέλευση της κοιλάδας: Belice. Τα
χαμηλά κλαδιά έχουν την τάση για επέκταση. Τα άνθη είναι
αυτόστειρα. καλοί επικονιαστές είναι οι Biancolilla, η Giarraffa
και η Ogliarola της Messina. Αρδευόμενη και κλαδεμένη
ετησίως, η ποικιλία εκδηλώνει χαμηλή περινιαυτορφορία Όταν
οι καρποί συλλέγονται για την παραγωγή ελαίου, η Nocellara
συλλέγεται 2-3 εβδομάδες μετά την Biancolilla και την
Cerasuola. Η ποικιλία είναι πιο ευαίσθητη σε άλλες από την
ξηρασία, η οποία απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού για τη
διατήρηση της κυτταρικής σπαργής. οι σφαιρικοί, μεσαίοι (7 g)
καρποί έχουν ποσοστό ελαίου 12 έως 18%.
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5.3.5.NOCELLARA ETNEA

Κατανομή και καταγωγή:
Η Nocellara Etnea είναι μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές
ποικιλίες της κεντρικής και ανατολικής Σικελίας, ιδιαίτερα
είναι διαδεδομένη στις πλαγιές της Αίτνας και στην
περιοχή Ragusa, όπου καλλιεργείται τόσο για άμεση
κατανάλωση (επιτραπέζιες) όσο και για παραγωγή
εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.
Με την Ντόπια ποικιλία της Αίτνας οι δήμοι Paternò,
Adrano και Biancavilla, είναι γεμάτοι με ποσοστά πάνω
από 70% στις Συρακούσες (Avola, Sortino και Melilli) και
στην περιοχή Ragusa όπου αναφέρεται συχνά και ως
"Verdese".
236

0

Υποποικιλίες / οικοτύποι που επιλέγονται στην
Σικελία: Νuciddara, Verdese, Parturnisa, Marmorina
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Το εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται οσφρητικά
χαρακτηρίζεται από ως μεσότονο φρουτώδες ελαιόλαδο,
συνοδευόμενο από τις τυπικές νότες του γαϊδουράγκαθου
ή της αγκινάρας και μερικές φορές τόνους πράσινης
ντομάτας, πράσινων φύλλων και πράσινου αμυγδάλου, με
το πικρό να υπερισχύει.
Προϊόντα ΠΟΠ: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ
"Valle del Belice", εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ "Val
di Mazara"
Χρήση στην τοπική κουζίνα: Το λάδι τυπικά συνοδεύει
ωμό, κόκκινα κρέατα, λευκά ψάρια και σούπες.

Μορφολογία και Περιγραφή Ελαιόδεντρου:
Διάσπαρτη στους ελαιώνες της Κεντρικής και Ανατολικής
Σικελίας, η ποικιλία φθάνει στη μεγαλύτερη συγκέντρωση
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της στο έδαφος της επαρχίας της Κατάνια.
Στην επαρχία Ragusa η ποικιλία είναι επίσης γνωστή με το
συνώνυμο "Virdisi", με το οποίο οι αγρότες σε αυτό το
τοπικό οικοσύστημα, ξεχώρισαν το χαρακτηριστικό της
ποικιλίας, το να διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα το
πράσινο χρώμα του καρπού. Συγκριτικές μελέτες, με την
παρακείμενη περιοχή παραγωγής της ποικιλίας Nocellara
Etnea, έχουν δείξει αξιοσημείωτες ομοιότητες μεταξύ των
δύο οικοτύπων, για να αναγκάσουν μερικούς μελετητές να
πούμε ότι είναι της ίδιας ποικιλίας. Αυτή η ποικιλία στην
επαρχία Ragusa καλλιεργείται κυρίως στους δήμους της
Ispica, Pozzallo και Modica.
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5.3.6.OGLIAROLA MESSINESE

Κατανομή και καταγωγή: Η Ogliarola Messinese είναι μια
από τις πιο ευρέως καλλιεργούμενες ποικιλίες, ακόμη και
αν φαίνεται να καλλιεργείται κυρίως στην παράκτια
περιοχή των επαρχιών του Παλέρμο και της Μεσίνας.
Εκτός από την παραγωγή ελαίου, η ποικιλία είναι γνωστή
για την ιδιαίτερη παραγωγή των αποξηραμένων ελιών.
Η ποικιλία είναι ιθαγενής στην Αδριατική ακτής της
Μεσσήνης και είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλη τη Σικελία
και ιδιαίτερα στην Τυρρηνική Μεσσήνη και στην επαρχία
Παλέρμο (Termini Imerese και Cefalù).

Υποποικιλίες / οικοτύποι που επιλέγονται στην
Σικελία: Passulunara, Castriciana, Calamignara
Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Το εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο που παράγεται χαρακτηρίζεται από την έντονη
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φρουτώδη μυρωδιά ενός μέσης έντασης ελαιολάδου ,
συνοδευόμενη από ένα άρωμα αγκινάρας, ντομάτας ή
βοτάνων και πικρών αμυγδάλων, με το πικάντικο να
υπερισχύει.
Προϊόντα ΠΟΠ: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο DOP
"Valle del Belice", εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο DOP
"Monte Etna", εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο DOP
"Valdemone", εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο DOP "Val di
Mazara".
Χρήση στην τοπική κουζίνα: Το λάδι τυπικά συνοδεύει
ωμό, κόκκινα κρέατα, λευκά ψάρια και σούπες.
Μορφολογία και Περιγραφή Ελαιόδεντρου:
Είναι η πιο δημοφιλής και αντιπροσωπευτική ποικιλία της
ελαιοκαλλιέργειας στη Σικελία. Η ποικιλία βρίσκεται τόσο
στους ελαιώνες κοντά στη θάλασσα όσο και στους
ελαιώνες σε υψόμετρο.
Το δέντρο, με μεσαία σφριγηλότητα, έχει την τάση να
διευρύνεται, με τα νεότερα κλαδιά να τείνουν να κρεμάνε.
Η αυτόχθονη αυτή ποικιλία επικονιάζεται παρουσία των
Biancolilla, Giaraffa και Santagatese. Οι καρποί, μεσαίου
έως μεγάλου μεγέθους, με υψηλή αναλογία σάρκας /
πυρήνα (6-7), εκτός από την παραγωγή ελαίου,
προορίζονται για άμεση κατανάλωση ως ελιές μεζέ. Οι
αποδόσεις σε ελαιόλαδο είναι περίπου 15-20%. Το έλαιο
χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ
(περίπου 78%) και πολυφαινόλες (πάνω από 250 ppm).
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5.4.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
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5.4.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ελιά είναι ένα από τα αρχαιότερα είδη οπωροφόρων
δέντρων στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Εκτιμάται ότι
τουλάχιστον δύο μεσογειακές ζώνες υπήρχαν κατά τη
διάρκεια των τελευταίων παγετώνων (30.000-10.000 BP),
από τις οποίες οι ανατολική αποτελείται από το Ισραήλ, η
Συρία και η Τουρκία.
Η ελιά, είναι αποδεκτή ως ιερό δέντρο στην Εγγύς
Ανατολή, αφού όλα τα ιερά βιβλία, η Παλαιά και η Καινή
Διαθήκη και το Κοράνι την αναφέρουν. Ήταν το κοινό
σύμβολο που χρησιμοποιείται γύρω από τη λεκάνη της
Μεσογείου σε όλους τους πολιτισμούς, τους Αιγυπτίους,
τους Φοίνικες, τους Έλληνες, τους Ετρούσκους, τους
Ρωμαίους και τους Άραβες (Rugini et al., 2011).
Η Ανατολία που βρίσκεται στα σταυροδρόμια των
πολιτισμών είναι το σπίτι της ελιάς από την πρώιμη
εξημέρωσή της. Όπως σε πολλά άλλα μέρη, οι αγρότες
επέλεξαν τους καλύτερους τύπους ελιάς ικανοποιώντας
τις απαιτήσεις των κοινοτήτων απο τον υπάρχοντα “άγριο”
πληθυσμό και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονταν με
φυτικό τρόπο. Ακόμα κι αν υπάρχουν διαφορετικές
απόψεις για τη εξάπλωση της ελιάς μέσω της λεκάνης της
Μεσογείου, τα στοιχεία δείχνουν ότι το φυτό έφτασε στην
Ανατολία από την ανατολή. O Owen et al. (2005)
αξιολόγησε 65 οικονομικά σημαντικές ποικιλίες στην
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου και διαπίστωσε ότι οι
τουρκικοί γονότυποι σχετίζονται στενά με αυτούς που
προέρχονται από τη Συρία και το Λίβανο. Μια γενετικά
απομακρυσμένη δεύτερη ομάδα σχηματίστηκε από τους
ελληνικούς και δυτικούς μεσογειακούς ελαιώνες. Μόνο μια
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τουρκική ποικιλία ήταν παρόμοια με μια ελληνική ποικιλία
ελιάς.
Στη Δυτική Τουρκία, ανασκαφές στον δήμο Urla της
Σμύρνης αποκάλυψαν ελαιοκαλλιέργεια που
χρονολογείται στην τέταρτη και τρίτη χιλιετία π.Χ. Το
ελαιοτριβείο που λειτουργούσε πριν από 2600 χρόνια είναι
το παλαιότερο γνωστό ελαιοτριβείο που λειτούργησε στην
Ανατολία. Το ελαιοτριβείο διαθέτει εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και δύο πηγάδια, με οποιότητες με την
τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα. Οι Ίωνες που
ζούσαν στην πόλη Κλαζομενές δημιούργησαν το
ελαιοτριβείο αυτό (Koparal and Iplikci, 2001).
Ένα σκάφος από την τελευταία περιόδο της Εποχής του
Χαλκού (που βυθίστηκε κοντά στο Uluburun (Kaş,
Αττάλεια) διέθετε διάφορα ευρήματα φρούτων,
συμπεριλαμβανομένων και ελιών. Οι χεττιτικές πλάκες
γραφής (περίπου 200-1300 π.Χ.) που βρέθηκαν στην
Ανατολία αναφέρουν το ελαιόδεντρο «Gis agis» που
καλλιεργείται στην περιοχή της Νότιας Κιλικίας (Ανατολική
Μεσόγειος) (Ünsal, 2003).
Όταν Τουρκικές νομαδικές ομάδες εγκαταστάθηκαν στην
Ανατολία από την Κεντρική Ασία περίπου το 1000 μ.Χ.,
κληρονόμησαν την ήδη υπάρχουσα κουλτούρα της ελιάς
και του ελαιολάδου. Η ελιά, τα λαχανικά και οι μεζέδες που
μαγειρεύτηκαν ή ετοιμάστηκαν με ελαιόλαδο
αποτελούσαν μέρος της βασιλικής κουζίνας κατά την
οθωμανική περίοδο καθώς και εκείνης των φτωχών,
κυρίως γύρω από τις παράκτιες περιοχές. Μετά την
ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, η γεωργική πολιτική
στήριξε και βελτίωσε την παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου.
Μια δεύτερη κίνηση εμφανίστηκε ως μετάβαση από την
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παραδοσιακή στη σύγχρονη παραγωγή βρώσιμων ελιών
και ελαιολάδου στα μέσα της δεκαετίας του '90. Τις
τελευταίες δεκαετίες, σημειώνεται σημαντική αύξηση του
αριθμού των ελαιοδέντρων και αναβάθμιση των
ελαιοτριβείων.
Η Τουρκία βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη,
(Ανατολία), το μεγαλύτερο μέρος της ανήκει στην Ασία. Η
Τουρκία βρίσκεται μεταξύ 36 ° -42° νοτίου-βορείου
γεωγραφικού πλάτους και 26 ° -45 ° δυτικού-ανατολικού
μήκους. Η ελιά αναπτύσσεται κυρίως γύρω από την
ακτογραμμή και στη νοτιοανατολική περιοχή της
Ανατολίας. Όσον αφορά τους πληθυσμούς της ελιάς, η
περιοχή του δυτικού Αιγαίου βρίσκεται στην κορυφή,
ακολουθούμενη από τη Μεσόγειο (νότια Τουρκία) και τις
περιφέρειες του Μαρμαρά. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο
Ελαιολάδου του Υπουργείου Τροφίμων, Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας της Τουρκίας
(http://arastirma.tarim.gov.tr/izmirzae) φιλοξενεί την
εθνική τράπεζα ελιών στην Σμύρνη. Υπάρχουν πολλές
γονιδιακές μελέτες σχετικά με τους τουρκικούς
γενότυπους ελιάς που εκτιμούν τη γενετική ποικιλομορφία,
ιδίως για να ξεπεραστούν τα υψηλά ποσοστά εσφαλμένης
σήμανσης μεταξύ των γενετικών ποικιλιών ελιάς. O Kaya
et al. (2013) ανέλυσε τους γονότυπους που υπάρχουν
στην εθνική τράπεζα γονιδίων, αξιολόγησε τη γενετική
συγγένεια και διαπίστωσε μια μεγάλη ποικιλία και λίγα
συνώνυμα. Μερικές από τις μελέτες στοχεύουν σε τοπικά
προσαρμοσμένους γονότυπους, ενώ κάποιες άλλες
ανέλυαν έναν μεγάλο αριθμό γνωστών γονότυπων. Σε μια
μελέτη 66 ποικλιών ελιάς, τα αποτελέσματα έδειξαν
μεγαλύτερες γενετικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών της
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Νοτιοανατολικής Ανατολίας και του Μαρμαρά από εκείνες
των περιοχών του Αιγαίου, της Μεσογείου και του
Εύξεινου Πόντου (Işık et al., 2011).
Οι ποικιλίες ελιάς προσαρμόζονται στο τοπικό κλίμα των
περιοχών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο
δεκαετιών, η ποικιλία Gemlik που προέρχεται από την
περιοχή του Μαρμαρά έχει ευρέως διαδωθεί σε όλες τις
περιοχές.
Αυτό το τμήμα στις τουρκικές τοπικές ποικιλίες ελιάς
εισάγει σημαντικές ιδιότητες ως συνώνυμα,
χαρακτηριστικά ανάπτυξης δένδρων και καρπών και
χρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Τα ονόματα μόνο
μικρών τοπικών ποικιλιών δίνονται. Ορισμένα από τα
τοπικά ονόματα δίδονται με βάση το ειδικό χαρακτηριστικό
της ποικιλίας όπως στα ακόλουθα παραδείγματα: «Yağlık»
σημαίνει “για λάδι” ή “λαδολιά”, 'Yuvarlak' σημαίνει
στρογγυλό, 'Erkence' σημαίνει πρώιμη, 'Çilli' σημαίνει
καρπός με στίγματα (φακίδια), και το «Salamuralık»
σημαίνει επιτραπέζιες ελιές. Οι περισσότερες από τις
ποικιλίες χρησιμοποιούνται τοπικά για κατανάλωση
επιτραπέζιων ελιών και για την παραγωγή ελαιόλαδου.
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Εικόνα 1. Κυριοτερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της
Τουρκίας (Can and Isfendiyaroğlu, 2006)
1: Περιοχή Αιγαίου 2: Μεσογειακή περιοχή 3:
Μαρμαράς and 4: Ακτες Μαύρης Θαλ.
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5.4.2.Τοπικές ποικιλίες στην Τουρκία ανα Περιοχή
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η περιοχή του Αιγαίου με 63 εκατομμύρια δέντρα αποτελεί
το 67,7% του πληθυσμού της τουρκικής ελιάς. Ο καρπός
της ελιάς χρησιμοποιούνται για ελαιοπαραγωγή και για
επιτραπέζιες (μαύρες και πράσινες). Στις ακτές του
βόρειου Αιγαίου (επαρχία Balıkesir), το «Ayvalık» είναι η
κυρίαρχη ποικιλία, ενώ στο νότιο τμήμα (επαρχίες
Σμύρνης, Aydın και Muğla) είναι το «Memecik». Άλλες
δευτερεύουσες ποικιλίες είναι οι Ak zeytin, Aşı yeli, Çakır
Çilli, Dilmit, Erkence, Eşek zeytini (δήμος Ödemiş), Girit
zeytini, Hurma kaba, Hurma karaca, İzmir sofralık,
Karayaprak, Kiraz, Memeli, Taş arası, Tavşan yüreği, Yağ
zeytini, Yerli yağlık. Οι περισσότεροι από τους παλιούς
ελαιώνες δημιουργούνταν με πολλές ποικιλίες.AYVALIK
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Συνώνυμα: Edremit Yağlık, Midilli, and Şakran. Συνώνυμο
της ελληνικής ποικιλίας “Μυτιληνια” (Owen et al., 2005).
Κατανομή: Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό ποικιλία της
βορειοδυτικής περιοχής του Αιγαίου και αποτελεί το 25%
των συνολικών ελαιοδέντρων της περιοχής.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών: Τα δέντρα έχουν μέτρια
σφριγηλότητα και συνήθεια “όρθιας” ανάπτυξης υπό
ευνοϊκές συνθήκες. Οι καρποί είναι μεσαίου μεγέθους (247
ανά κιλό) και με σχεδόν σφαιρικό σχήμα, σκούρου
κόκκινου χρώματος κατά την ωρίμανση. Η περιεκτικότητα
σε λάδι φτάνει το 24,7%. Η ανοχή της ξηρασίας στα δένδρα
είναι χαμηλή και έχουν μέτρια αντίσταση στον παγετό.
Μερικώς αυτογόνιμη, οι κύριοι επικονιαστές είναι οι
ποικιλίες: Gemlik, Memecik και Erkence.
Χρήσεις και ποιότητα ελαιόλαδου: Οι καρποί είναι
κατάλληλοι για την παραγωγή ελαιολάδου και για
πράσινες επιτραπέζιες ελιές. Το λάδι είναι καλής
ποιότητας . Επεξεργάζονται επίσης ως ερυθρές ή μαύρες
επιτραπέζιες ελιές.
Γεωγραφικές Ενδείξεις:
Το ελαιόλαδο «Ayvalık» είναι ΠΟΠ στην Τουρκία.
Το ελαιόλαδο Edremit Körfez και οι επιτραπέζιες ελιές
Edremit έχουν επίσης λάβει λάβει ΠΟΠ
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MEMECİK
Συνώνυμα: Taş arası, Aşı yeli, Tekir, Gülümbe, Şehir yağlık.
Κατανομή: Προέρχεται από την επαρχία Muğla στη
νοτιοδυτική Τουρκία. Περισσότερο από το 50% των
ελαιόδεντρων στην περιοχή του Αιγαίου ανήκουν σε αυτή
την ποικιλία.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών: Έχει μεγάλη κόμη και
παρουσιάζει ισχυρή πλευρική διακλάδωση με συνήθεια να
κρεμάει τα κλαδιά της. Οι καρπόι είναι μεγάλοι (209 ανά
κιλό) και ωοειδείς, το κουκούτσι είναι μεγάλο, το χρώμα
των καρπών βαθύ μαυροκόκκινο κατά την ωρίμανση. Η
περιεκτικότητα σε λάδι είναι 24,5-28,6%, με ένυονη τάση
για παρενιαυτοφορία. Μερικώς αυτογόνιμη. Οι
επικονιαστικές ποικιλίες είναι: Ayvalık, Gemlik και Memeli.
Χρήσεις και ποιότητα ελαιολάδου: Μπορεί να συλλεχθεί
νωρίς για κατανάλωση πράσινης επιτραπέζιας ελιάς ή
αργότερα για επεξεργασία ως μαύρη επιτραπέζια ελιά ή
για ελαιοπαραγωγή. Το συνολικό φαινολικό και
αντιοξειδωτικό του περιεχόμενο είναι σχετικά υψηλό και
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έτσι το λάδι Memecik έχει έντονη γεύση. Το χρώμα του
λαδιού είναι σκούρο πρασινοκίτρινο.
Γεωγραφικές ενδείξεις: Υπάρχουν δύο προστατευόμενες
ονομασίες προέλευσης με βάση την ποικιλία Memecik, το
«ελαιόλαδο Milas» και το «ελαιόλαδο του Νότιο Αιγαίου».

DOMAT
Κατανομή: Διαδεδομένη στους δήμους Akhisar, Turgutlu
και Saruhanlı της Μάντισας. Kemalpaşa, Bornova και Selçuk
της επαρχίας Σμύρνης και Söke και Karacasu των
επαρχιών Aydın στη δυτική Τουρκία.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών: Τα δέντρα έχουν έντονη
σφριγηλότητα και τάση απλώματος. Παρουσιάζει πρώιμη
ωρίμανση και έχει χαμηλή τάση για παρενιαυτοφορία . Δεν
μπορεί να πολλαπλασιαστεί εύκολα με καταβολάδες,, έτσι
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ο πολλαπλασιασμος γίνεται κυρίως με εμβολιασμο
(μπόλιασμα).
Μερικώς αυτογόνιμη. Επικονιαστικές ποικιλίες είναι
οι: Ayvalık, Gemlik, Memecik και Memeli. Οι καρποί είναι
μεγάλοι (189 ανά κιλό) και επιμήκεις, τα κουκουτσια είναι
μεσαίου μεγέθους και εύκολα διαχωρίζονται από τη
σάρκα. Η περιεκτικότητα σε λάδι είναι περίπου 20,6%.
Χρήσεις: Ποικιλία κυρίως για πράσινες επιτραπέζιες ελιές.
Οι καρποί συλλέγονται σε πράσινο στάδιο, τα κουκουτσια
απομακρύνονται, γεμίζονται με πιπέρια, αμύγδαλο ή
καρότο και πωλούνται ως «γεμιστές ελιές».

ERKENCE
Συνώνυμα: İzmir yağlık, Yerli yağlık, hurma
Κατανομή: Η προέλευση είναι η χερσόνησος του
Καραμπουρούν και σήμερα καλλιεργείται στους δήμους
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Καραμπουρούν, Τσεσμέ, Ουρλά και Φάγκα στην επαρχία
της Σμύρνης.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών: Πολύ σθεναρά υπό καλή
φροντίδα. Ο καρπός είναι μεσαίου μεγέθους (329 ανά κιλό)
και ωοειδής, ωρίμαζει πρώτος στην περιοχή του Αιγαίου,
και έχει χρώμα βαθύ κοκκινόμαυρο στην ωρίμανση. Η
περιεκτικότητα σε έλαιο είναι 25,5%. Η τάση για
παρενιαυτοφορία είναι έντονή. Ανάλογα με τις
συγκεκριμένες συνθήκες της περιοχής, κάποιοι καρποί
χάνουν την πικράδα καθώς ωριμάζουν στο δέντρο,
επομένως είναι βρώσιμες αμέσως μετά τη συγκομιδή.
Δεδομένου ότι το χρώμα τους μοιάζει με ώριμους και
αποξηραμένους χουρμάδες, ονομάζεται και έτσι τοπικά.
Μερικώς αυτογόνιμες, οι επικονιαστές είναι οι ποικιλίες
ελιάς Ayvalık και Çakır.
Χρήσεις: Συγκομιδή μαύρη ως έτοιμη επιτραπέζια ελιά.
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Κατάλληλη και για την παραγωγή ελαιολάδου.

ÇEKİŞTE
Συνώνυμα: Kırma, Memeli.
Κατανομή: Διαδεδομένη στη Σμύρνη (δήμοι Ödemiş, Kiraz και
Torbalı) και Aydın (πόλεις Nazilli, Sultanhisar και Yenipazar).
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών: Τα δέντρα είναι παραγωγικά και
μπορούν να αναπαραχθούν με εμβολιασμό και καταβολάδες.
Οι καρποί είναι μεγάλοι και οι πυρήνες τους είναι μεσαίου
μεγέθους. Η περιεκτικότητα σε λάδι φτάνει 26,9%. Εν μέρει
αυτόστειρες. Ο επικονιασμός γίνεται από τις ποικιλίες Ayvalık,
Memecik, Gemlik και Erkence.
Χρήσεις: Χρησιμοποιούνται ως πράσινες επιτραπέζιες ελιές

255

επεξεργασμένες ως «çekişte» “τσακιστές” ελιές.

USLU

Συνώνυμα: Kırma, Memeli.
Κατανομή: Διαδεδομένη στη Σμύρνη (δήμοι Ödemiş, Kiraz
και Torbalı) και Aydın (πόλεις Nazilli, Sultanhisar και
Yenipazar).
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
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Χαρακτηριστικά των καρπών: Τα δέντρα είναι
παραγωγικά και μπορούν να αναπαραχθούν με
εμβολιασμό και καταβολάδες. Οι καρποί είναι μεγάλοι και
οι πυρήνες τους είναι μεσαίου μεγέθους. Η περιεκτικότητα
σε λάδι φτάνει 26,9%. Εν μέρει αυτόστειρες. Ο
επικονιασμός γίνεται από τις ποικιλίες Ayvalık, Memecik,
Gemlik και Erkence.
Χρήσεις: Χρησιμοποιούνται ως πράσινες επιτραπέζιες
ελιές επεξεργασμένες ως «çekişte» “τσακιστές” ελιές.
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5.4.2.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Η ελιά επικρατεί σε ολόκληρη τη νότια ακτή της Τουρκίας,
δηλαδή την περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχει μεγάλος
ανταγωνισμός μεταξύ των ελιών και των άλλων
καλλιεργειών, καθώς οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες
ευνοούν την παραγωγή διαφόρων υποτροπικών ειδών και
την πρωιμότητα. Οι τοπικές ποικιλίες είναι Büyük Topak
Ulak, Çelebi (Silifke), Elmacık, Halhalı (Hatay), Karamani, Sarı
Habeşi, Sarıulak, Saurani, Sayfi and Küçük Topak Ulak
ωστόσο, μερικές από τις γνωστές ποικιλίες ελιάς που
προέρχονται από τις περιοχές του Αιγαίου και του
Μαρμαρά επίσης καλλιεργούνται στην περιοχή.
BÜYÜK TOPAK ULAK
Συνώνυμο: Topak aşı.
Κατανομή: Καλλιεργείται στις περιοχές Ταρσού και
Σεγιάν της επαρχίας Αντάνα, στην πόλη İskenderun στο
Hatay, στο Anamur και στο Erdemli στην πόλη İçel και στο
Sütçüler της Isparta.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών:Τα δέντρα είναι ζωηρά
υπό καλή φροντίδα. Πολλαπλασιάζονται με εμβολιασμό.
Εμφανίζει παρενιαυτοφορία, οι καρποί είναι μεγάλοι, οι
πυρήνες είναι σχετικά μικροί και περιέχουν 20,2% λάδι. Η
σάρκα είναι μαλακή και απαιτεί φροντίδα κατά τη
συγκομιδή και τη μεταφορά.
Χρήσεις: Σαρκώδης και νόστιμοι καρποί
χρησιμοποιούνται ως πράσινες επιτραπέζιες ελιές.
SARIULAK
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Κατανομή: καλλιεργείται στις πόλεις Erdemli, Gülnar και
Tarsus της επαρχίας İçel και Seyhan, Kozan και Yumurtalık
της επαρχίες Adana.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών:Το δέντρο έχει έντονηζωηρή ανάπτυξη. Οι καρποί είναι μεσαίου μεγέθους, οι
πυρήνες είναι μεγάλοι ενώ οι καρποί περιέχουν 18,8%
έλαιο. Τα δέντρα είναι μάλλον επιρρεπή στον πσγετό και
εμφανίζονται ρωγμές στα νεαρά κλαδιά. Οι καρποί
μπορούν να ωριμάσουν στο δέντρο σε κρύες συνθήκες.
Μερικώς αυτογόνιμες, οι επικονιαστές είναι οι Eğriburun,
Saurani, Cilli, Gemlik, Ayvalık, Memecik.
Χρήσεις: Τοπικά, βρώσιμες μαύρες και πράσινες ελιές.
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5.4.2.3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΜΑΡΑ
Η παραγωγή ελιάς διαδραματίζει καίριο ρόλο στις
περιοχές Gemlik, Mudanya και İznik της Bursa που
παρέχουν το 90% του οικογενειακού εισοδήματος. Οι
τοπικές ποικιλίες είναι οι Gemlik (η κυρίαρχη ποικιλία) και
οι Edincik su, Beyaz yağlık, Çelebi (İznik), Cizmelik
(Tekirdağ), Erdek yağlık, Eşek zeytini (Tekirdağ), Samanlı,
Şam, Karamürsel su και Siyah salamuralık.
GEMLİK

Συνώνυμα: Trilye, Kıvırcık, Kaplık, Kara.
Κατανομή: Η σημαντικότερη ποικιλία ελιάς που
προέρχεται από την περιοχή του Μαρμαρά. Σήμερα, είναι
ευρέως διαδεδομένη και καλλιεργείται στις επαρχίες Bursa,
260

0

Tekirdağ, Kocaeli, Kastamonu, Izmir, Manisa, Aydın, Içel,
Adana, Αντάλια και Adıyaman.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών Σε κρατικά ή ιδιωτικά
φυτώρια, το 80% ανήκει στην ποικιλία Gemlik, διότι
πολλαπλασιάζεται εύκολα με καταβολάδες. Τα δέντρα
έχουν μέτρια σφριγηλότητα και σφαιρική κόμη. Οι καρποί
είναι μεσαίου μεγέθους (268 ανά κιλό) και σχεδόν σφαιρικά
κυλινδρικά, λαμπερά βαθιά μαύρα κατά την ωρίμανση.
Μερικώς αυτογόνιμη ποικιλία που επικονιαζεται με:
Ayvalik, Samanlı, Çakır, Erkence. Η περιεκτικότητα σε έλαιο
είναι 29,9%. Η απόδοση είναι σχεδόν σταθερή με καλή
φροντίδα. Μερικώς ανθεκτικό στο κρύο. Μπορεί να
πολλαπλασιαστεί με ευκολα με καταβολάδες.
Χρήσεις: Ποικιλίες κυρίως για μαύρες επιτραπέζιες ελιές. Η
κύρια χρήση της είναι για επιτραπέζια, ωστόσο οι
μικρότεροι καρποί προορίζονται για ελαιοποίηση.

Γεωγραφική ένδειξη: υπάρχει ΠΟΠ για τις μαύρες
επιτραπέζιες ελιές Gemlik.
SAMANLI
Συνώνυμο: Tatlı. Η λέξη «tatlı» σημαίνει γλυκό ή επιδόρπιο
στα τουρκικά λόγω της χαμηλής πικρότητας του σε σύγκριση
με άλλες ποικιλίες.
Κατανομή: καλλιεργείται κυρίως στο Karamürsel και στο İznik.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών Το μεγέθος του καρπού και των
πυρήνων είναι μεσαίο και έχει απόδοση 20,8% έλαιολάδου.
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Χρήσεις: Σε τοπικό επίπεδο καταναλώνονται ως πράσινες
επιτραπέζιες ελιές.
ÇELEBİ
Συνώνυμο: İznik Çelebi
Κατανομή: Διαδεδομένη στις επαρχίες İznik, Orhangazi
και Gemlik στις επαρχίες Bursa και Gölcük του Kocaeli.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών Τα δέντρα είναι μεσαίου
μεγέθους, η κορώνα είναι μικρή αλλά παρουσιάζει
συνήθεια εξάπλωσης. Οι καρποί είναι μεγάλοι και
κυλινδρικοί σε σχήμα, η παραγωγικότητα είναι μέτρια και
παρουσιάζει μέτρια παρενιαυτοφορία.
Χρήσεις: Κυρίως για επεξεργασία σε πράσινο στάδιο για
κατανάλωση σαν επιτραπέζια ελιά.
EDİNCİK SU

Συνώνυμο: Erdek su, Su zeytini.
Κατανομή: οι δήμοι Edincik, Bandirma και Erdek της
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επαρχίας Balıkesir.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπώνΤα δέντρα είναι μεσαίου
μεγέθους, οι καρποί είναι μεγάλοι και πολύ ευαίσθητοι σε
μηχανικές βλάβες κατά τη συγκομιδή, έχει μεσαία
παραγωγικότητα και παρουσιάζει παρενιαυτοφορία.,
μπορεί να πολλαπλασιαστεί με καταβολάδες και με
εμβολιασμό. Η περιεκτικότητα σε νερό των καρπών είναι
υψηλή και η περιεκτικότητα σε έλαιο είναι σχετικά χαμηλή.
Τα φρούτα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε βλάβες από
επιβλαβείς οργανισμούς. Αυτογόνιμη ποικιλία ωστόσο
ποικιλίες όπως οι Erkence, Uslu, Memecik και Gemlik
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επικονιαστές.
Χρήσεις: Μαυρη επιτραπέζια ελιά.
5.4.2.4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ
Κύριες ποικιλίες στην περιοχή είναι οι Kilis Yağlık, Nizip
Yağlık, Halhalı (Derik), Eğriburun (Nizip), Kan και Çelebi. Η
περιοχή είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα και υπάρχουν
και οι εξής ποικιλίες: Belluti, Eğriburun (Tatayn), Halhalı,
Çelebi, Hamza Çelebi, Hırhalı Çelebi, Hursuki, İri Yuvarlak,
Kalem bezi, Mavi, Melkabazı, Tespih Çelebi, Yağ Çelebi,
Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı Zeytin, Yuvarlak Çelebi, Yuvarlak
Halhalı και Yün Çelebi Zoncuk.
KİLİS YAĞLIK
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Συνώνυμα: Kilis
Κατανομή: Η ποικιλία αυτή προέρχεται από την επαρχία
Kilis και αποτελεί την πολυπληθέστερη ποικιλία ελιάς στην
νοτιοανατολική Τουρκία. Η ποικιλία είναι ευρέως
διαδεδομένη στις επαρχίες Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa,
Kahramanmaraş και Mardin που αποτελούν το 52% του
πληθυσμού των ελαιόδεντρων στη νοτιοανατολική
Ανατολία.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών: Έχει μέτρια σφριγηλότητα
και εξάπλωση. Πσρουσιάζει μεγάλη παρενιαυτοφορία. Ο
καρπός είναι πολύ μικρού μεγέθους (566 ανά κιλό) και
είναι σφαιρικός, λαμπερού μαύρου χρώματος κατά την
ωρίμανση. Οι πυρήνες είναι σχετικά μεγάλοι. Οι καρποί
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έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (27-35%) και υψηλή
ποιότητα. Οι πολύ μικροί καρποί σχηματίζονται σε
συστάδες επομένως, η συγκομιδή είναι μάλλον δύσκολη.
Αυτόστειρη ποικιλία. Οι επικονιαστικές ποικιλίες είναι:
Ayvalık, Girit, Nizip Yağlık, Eddincik Su και Memecik.
Χρήσεις: Κατάλληλη για παραγωγή ελαιολάδου με υψηλά
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

NİZİP YAĞLIK

Συνώνυμο: Nizip
Κατανομή: Πολυπληθής ποικιλία στις επαρχίες Gaziantep
(Nizip), Kahramanmaraş (Κέντρο) και Mardin (Cizre). Είναι η
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δεύτερη διαδεδομένη ποικιλία μετά την Kilis Yağlık και
περιλαμβάνει το 38% των ελιών στη νοτιοανατολική Τουρκία.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπώνΗ ποικιλία είναι υψηλής
απόδοσης, αλλά παρουσιάζει σημαντική παρενιαυτοφορία..
Είναι ανθεκτική στη θερμότητα και την ξηρασία. Οι καρποί
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (25-33%) και είναι μικρού
μεγέθους. Ο αριθμός των καρπών ανά κιλό είναι 530. Είναι εν
μέρει αυτόστειρη. Οι επικονιαστές είναι οι ποικιλίες Kilis Yağlık
και Memecik.
Χρήσεις: Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελαιολάδου και
σαν μαύρη επιτραπέζια ελιά. Πρόκειται για μια όψιμη ώριμη
ποικιλία και μπορεί να ωριμάσει στο δέντρο.
Γεωγραφική ένδειξη: ΠΟΠ "Ελαιόλαδο Nizip"
HALHALI
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Συνώνυμο: Derik
Κατανομή: Είναι μία από τις σημαντικές ποικιλίες ελιάς
στη νοτιοανατολική περιοχή. Τα δέντρα βρίσκονται στις
επαρχίες Mardin, Hatay, Gaziantep και Kahramanmaraş.
Ανάπτυξη των δέντρων, Απαιτήσεις επικονίασης και
Χαρακτηριστικά των καρπών: Τα δέντρα δείχνουν μέτρια
σφριγηλότητα, η παραγωγικότητα είναι επίσης μέτρια,
μπορεί να πολλαπλασιαστεί με καταβολάδες ή
εμβολιασμό, παρουσιάζει έντονη παρενιαυτοφορία , οι
καρποί είναι μεσαίου μεγέθους και οι πυρήνες είναι
μεγάλοι.
Η περιεκτικότητα σε έλαιο είναι 21,9%.
Χρήσεις: Οι καρποί που συλλέγονται στο πράσινο στάδιο
χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τύπου «çekişte»
„τσακιστές” για επιτραπέζια κατανάλωση.

5.4.2.5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Οι ελιές αναπτύσονται κυρίως σε προστατευόμενα
μικροκλίματα στις επαρχίες Artvin, Trabzon, Samsun και
Sinop. Οι καρποί επεξεργάζονται και καταναλώνονται
τοπικά. Οι ποικιλίες που υπάρχουν στην περιοχή του
Ευξείνου Πόντου είναι οι Butko, Görvele, Marantelli, Patos,
Otur, Sati, Samsun Salamuralık, Samsun Tuzlamalık,
Samsun Kırmızı Tuzlamalık, Samsun Yağlık, Sinop και
Trabzon Yağlık.
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6.1.1.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η σύγχρονη ιστορία της γεωργίας σε συνάρτηση με τις
αγρο-βιομηχανικές εξελίξεις παρουσιάζει υψηλή χρήση
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Οι βελτιωμένες ποικιλίες
υψηλής απόδοσης έχουν ως αποτέλεσμα τεράστιες
μονοκαλλιέργειες, οι οποίες παρέχουν φθηνά τρόφιμα
μέσω του υψηλού εκμηχανισμού και της χρήσης
φυτοφαρμάκων, κάτι που αποτέλεσε κίνητρο για το
παγκόσμιο εμπόριο. Ωστόσο, οι μονοκαλλιέργειες
αποτελούν μέρος ενός φαύλου κύκλου αφού τροφοδοτούν
τα παράσιτα και τις ασθένειες, με αποτέλεσμα να γίνεται
μεγάλη χρήση σε φυτοφάρμακα, να αναπτύσσεται η
ανθεκτικότητα τους σε αυτά, να υπάρχουν αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, αυξημένα προβλήματα στην
ασφάλεια των τροφίμων και να εμφανίζονται νέα
φυτοφάρμακα και διαγονιδιακές ποικιλίες για να
ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Η οργανική
καλλιέργεια ξεκίνησε ως μια προσέγγιση από τη βάση
προς την κορυφή από πρωτοπόρους καλλιεργητές στις
αρχές του 20ου αιώνα στο δυτικό κόσμο. Κατά την
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, μειώθηκε η
εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την ποιότητα και την
ασφάλεια των τροφίμων, καθώς απομακρύνθηκαν από
τον παραγωγό, ενώ παράλληλα εμφανίστηκαν και
διατροφικά σκάνδαλα. Οι εταιρίες ή οι μη κυβερνητικοί
οργανισμοί δημιούργησαν μια σειρά παραμέτρων και
συστημάτων ελέγχου που οδήγησαν σε πιστοποιημένα
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προϊόντα για να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του
καταναλωτή. Οι κυβερνήσεις ανέπτυξαν νομοθετικό
πλαίσιο για τέτοια συστήματα και εφαρμόζουν
αυστηρότερα μέτρα στο εμπόριο των αγροτικών
προϊόντων. Σήμερα οι διαθέσιμες πληροφορίες, για την
ασφάλεια ή την ποιότητα είτε είναι αληθινές είτε όχι,
διαδίδονται πολύ γρήγορα σε όλον τον κόσμο
δημιουργώντας σύγχυση στον τον καταναλωτή. Οπότε,
για να υπάρξει σαφής εικόνα απαιτούνται αξιόπιστες
πηγές .
Το σύστημα βιολογικής καλλιέργειας αναπτύσσεται όχι ως
λύση για την υψηλή ποιότητα ή ασφάλεια των τροφίμων,
αλλά στηρίζεται σε τρεις πυλώνες για την αντιμετώπιση
των οικολογικών, οικονομικών και δεοντολογικών
θεμάτων που παρουσιάζονται στο σύστημα των
αγροτικών προϊόντων. Άρα, εάν κάποιος πρέπει να
αναζητήσει τα οφέλη που προσφέρει η οργανική
καλλιέργεια, τότε πρέπει να εξετάσει στο σύνολο τους
αυτές τις παραμέτρους . Επιπλέον, οι κυρίαρχες
προκλήσεις σχετίζονται και θα μπορούσαν λίγο-πολύ να
αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η
βιωσιμότητα ή οι συγκεκριμένες παράμετροι μπορεί να
διαφέρουν στην περίπτωση της μετάβασης από ένα
σύστημα εντατικής χρήσης ή ένα σύστημα μικρής χρήσης
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, στην βιολογική
καλλιέργεια. Η βιολογική καλλιέργεια έχει μικρότερα
κανάλια μάρκετιγκ. Οι τακτικοί πελάτες των βιολογικών
προϊόντων προτιμούν να αγοράζουν περισσότερο τοπικά
προϊόντα. Οι παραπάνω πρακτικές επηρεάζουν έμμεσα
τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Αυτό μπορεί να
βοηθήσει στην ενίσχυση της τοπικής αγροτικής
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ανάπτυξης. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε
πολλές χώρες αποκαλύπτουν ότι η ώθηση για την αγορά
οργανικών προϊόντων μπορεί να ποικίλει από κοινωνία σε
κοινωνία ωστόσο η πρόθεση για την αγορά πιο υγιεινών
προϊόντων είναι ακόμα η σημαντικότερη κινητήρια
δύναμη. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η προστασία της
βιοποικιλότητας, η καλή μεταχείριση των ζώων ή η
απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, είναι
οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση
των βιολογικών τροφίμων.
Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο ενημερώνονται για
το τι τρώνε και το πώς παράγονται ή επεξεργάζονται τα
τρόφιμα. Πολλές έρευνες παρουσιάζουν τα οφέλη που
έχουν για την υγεία οι διάφορες τροφές λόγω της
φυτοχημικής σύστασης τους. Κάποια μπορεί να περιέχουν
μόνο ένα ή δύο γνωστά αντιοξειδωτικά, ενώ άλλα μπορεί
να συνδυάζουν διάφορες ομάδες αντιοξειδωτικών. Πάντα
υπάρχει η Συνιστώμενη Πρόσληψη και η υπερβολική ή
ανεπαρκής πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα στην υγεία. Σήμερα, δίνεται έμφαση στο
σύνολο της διατροφής όπως στην περίπτωση της
Μεσογειακής διατροφής που συνδέεται και από τον τρόπο
ζωής. Το ελαιόλαδο-μαζί με τα λαχανικά-είναι βασικό
στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Η κρατική και διεθνής
νομοθεσία, καθώς και τα διατροφικά πρότυπα στοχεύουν
στο να εγγυώνται την υγεία του καταναλωτή, ωστόσο τα
επιτρεπόμενα όρια μπορεί να διαφοροποιούνται από τη
μια χώρα στην άλλη (στην περίπτωση που η χώρα
παράγει ή εισάγει το προϊόν, στην περίπτωση των:
φυτοφαρμάκων, αυξητικών ορμονών, βαρέων μετάλλων,
μυκοτοξινών, κλπ που κάποια από αυτά μπορεί να
273

προκύπτουν από κακές πρακτικές καλλιέργειας ή από
μεταφορά μέσω του αέρα όσον αφορά τα φυτοφάρμακα,
ενώ άλλα μπορεί να εμφανίζονται με φυσικό τρόπο π.χ. οι
μυκοτοξίνες).
Η βιολογική καλλιέργεια είναι αποδεκτή ως ένα σύστημα
διαχείρισης του οικοσυστήματος όπου οι οικολογικοί
κύκλοι αναγεννιούνται ώστε να διατηρηθεί η κατάσταση
του εδάφους και του οικοσυστήματος και υπάρχουν ίσες
ευκαιρίες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Από
αυτή την άποψη, τα πρότυπα ή οι κανονισμοί εξετάζουν τα
επιστημονικά αποτελέσματα με προληπτική προσέγγιση
σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και/ή
μεθόδων στην παραγωγή και την επεξεργασία προϊόντων.
Ακόμα και αν διαφέρει το ένα πρότυπο από το άλλο, μια
γενική προσέγγιση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην
υγεία των ανθρώπων και των ζώων στην βιολογική
καλλιέργεια, εξαρτάται από την :
(1) Αξιολόγηση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων
και των μεθόδων για τη διατήρηση της ασφάλειας του
περιβάλλοντος και του προϊόντος,
(2) Ανάλυση του γης για κάθε κίνδυνο περιβαλλοντικής
μόλυνσης πριν την μετατροπή,
(3) Έλεγχος ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής σε
σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα και
(4) Σε περίπτωση που η αξιολόγηση αποδείξει ότι
συμβαδίζει με το πρότυπο αναφοράς, τότε χορηγείται η
βιολογική πιστοποίηση. Το βιολογικό πιστοποιητικό δίνει
τη δυνατότητα στον καταναλωτή, ακόμα και αν βρίσκεται
μακριά από τον παραγωγό, να καταλάβει πως παράχθηκε
το τρόφιμο, άρα βοηθάει στο να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη
μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
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Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών,
πραγματοποιήθηκαν διάφορες έρευνες και αναλύσεις για
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα οφέλη υγεία των
βιολογικών τροφίμων και έγινε σύγκριση τους με τα
συμβατικά τρόφιμα. Για να γίνει πραγματική σύγκριση
όλων των παραγωγικών συντελεστών όπως: η υφή και η
σύσταση του εδάφους, οι συγκεκριμένοι παράγοντες της
θέσης της καλλιεργούμενης γης (υψόμετρο,
προσανατολισμός), τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του
φυτού (το ρίζωμα, η ποικιλία, η ηλικία, οι αποστάσεις
φύτευσης, ή της διακοπής της καλλιέργειας), οι κλιματικές
συνθήκες, η ποσότητα και η ποιότητα του νερού, η
ποικιλία, οι μέθοδοι καλλιέργειας (κλάδεμα, λίπανση), η
ωρίμανση της συγκομιδής, η αντιμετώπιση των
παρασίτων, των ασθενειών και των ζιζανίων, οι
παράμετροι πρέπει να είναι ίδιοι. Για παράδειγμα, η αγορά
βιολογικού και συμβατικού ελαιόλαδου από την αγορά και
η ανάλυση της ποιότητας τους δεν παρουσιάζει κάποιο
επιστημονικό αποτέλεσμα όσον αφορά την ποιότητα και
την ασφάλεια του βιολογικού. Όλοι οι προαναφερόμενοι
παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου
ανεξάρτητα από το αν έχουν προέλθει από βιολογικό ή
συμβατικό σύστημα καλλιέργειας. Συνεπώς, για να
προσδιοριστούν οι πραγματικές επιπτώσεις,
πραγματοποιούνται μακροχρόνιες μελέτες ή
συστηματικές αναλύσεις (επανέλεγχοι) για να
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα μιας αξιόπιστης έρευνας.
Η αξιολόγηση της ποιότητας των βιολογικών τροφίμων και
των οφελών τους στην υγεία μας, σε σχέση με τα
συμβατικά τρόφιμα θα πρέπει γίνει από διάφορες οπτικές
γωνίες. Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί είναι :
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Η απαγόρευση ή ο περιορισμός της χρήσης λιπασμάτων
και φυτοφαρμάκων, η ακτινοβολία και οι γενετικά
τροποποιημένοι οργανισμοί (GMO) επηρεάζουν την
ασφάλεια του προϊόντος ή τα επίπεδα υπολειμμάτων; Η
αντιμετώπιση των παράσιτων, των ασθενειών και των
ζιζανίων που βασίζονται σε βιολογικές μεθόδους όπως η
εναλλασσόμενη καλλιέργεια (rotation), οι ανθεκτικές
ποικιλίες, οι προστατευτικές καλλιέργειες, οι παγίδες, κλπ.
και σε περίπτωση που απαιτούνται χημικές ουσίες, τότε
αυτές αξιολογούνται με βάση την ασφάλεια. Η χρήση του
χαλκού, ο οποίος είναι ένα μυκητοκτόνο ευρείας χρήσης
είναι περιορισμένη όσον αφορά την ποσότητα αφού
μπορεί να συσσωρευτεί στο έδαφος ή να γίνει τοξικό σε
περίπτωση χρόνιας πρόσληψης. Η βιολογική καλλιέργεια
στοχεύει στο να διατηρήσει το έδαφος εύφορο
βραχυπρόθεσμα αντί να τροφοδοτεί το φυτό με συνθετικάχημικά λιπάσματα. Η απαγόρευση ή ο περιορισμός των
συνθετικών χημικών όπως τα φυτοφάρμακα, οι φυτικές
ορμόνες ή τα λιπάσματα/εδαφοβελτιωτικά έχουν ως
αποτέλεσμα χαμηλά επίπεδα ρύπων. Έρευνες που έγιναν
στα βιολογικά και τα συμβατικά τρόφιμα έδειξαν ότι τα
συμβατικά έχουν υψηλότερα επίπεδα τοξικού μεταλλικού
καδμίου, το οποίο προέρχεται από τα συνθετικά
λιπάσματα και είναι τέσσερις φορές πιθανότερο να
περιέχονται ανιχνεύσιμα υπολείμματα φυτοφάρμακου στα
συμβατικά από ότι στα βιολογικά προϊόντα (Baranski et al.,
2017). Στην Ε.Ε., υπάρχουν 389 εγκεκριμένα
φυτοφάρμακα και μόνο 35 είναι εγκεκριμένα για την
οργανική/βιολογική αντιμετώπιση των παρασίτων. Από
την οπτική γωνία των καταναλωτών αυτά που
επιτρέπονται είναι είτε πολύ χαμηλής τοξικότητας (εκτός

276

0

από τις πυρεθρίνες και το χαλκό) είτε επιτρέπονται μόνο
σε παγίδες, οι οποίες δεν έρχονται σε επαφή με το προϊόν
(Axel et al., 2016). Η αγρο-οικολογική προσέγγιση αύξησε
ιδιαίτερα την διαφοροποίηση των οργανικών/βιολογικών
αγρο-οικοσυστημάτων και βοήθησε επίσης να μειωθεί η
χρήση των φυτοφαρμάκων. Ο οργανική/βιολογική
καλλιέργεια παρουσιάζει λιγότερα νιτρικά υπολείμματα
αφού σε αυτήν το άζωτο που χρησιμοποιείται μέσω του
οργανικού υλικού είναι λιγότερο διαλυτό από ότι στα
συνθετικά πολύ διαλυτά αζωτούχα λιπάσματα. Αφετέρου,
το βιολογικό προϊόν δεν σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου
ρύπους δεδομένου ότι μπορεί να υπάρξει μόλυνση από
φυσικές πηγές ή από μεταφορά μέσω του αέρα στο
περιβάλλον. Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
απαγορεύονται όχι μόνο για τις διαγονιδιακές ποικιλίες
(σπόροι) αλλά και την χρήση λιπασμάτων και
φυτοφάρμακων που προορίζονται για τον έλεγχο των
παρασίτων, των μικροοργανισμών, ή και των πρώτων
υλών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη γενετική
τροποποίηση. Με παρόμοιο τρόπο, η ακτινοβολία, πολλά
από τα πρόσθετα (συντηρητικά) των τροφίμων και τα
καθαριστικά προϊόντα δεν επιτρέπονται στη
οργανική/βιολογική διαδικασία με σκοπό να πειστούν οι
καταναλωτές που είναι επιφυλακτικοί σε σχέση με τις
επιπτώσεις της ακτινοβολίας ή των πρόσθετων
(συντηρητικών). Οι απαγόρευση ή οι περιορισμοί στα
συνθετικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα προλαμβάνουν
την περιβαλλοντική μόλυνση. Έτσι δεν επιβαρύνεται το
αγρο-οικοσύστημα, ενισχύοντας τη δυνατότητα καθαρών
κύκλων γεωργικής παραγωγής στο μέλλον.
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Η δεύτερη ερώτηση είναι, εάν υπάρχει διαφορά στην
σύσταση μεταξύ βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας.
Τα τρόφιμα αποτελούνται από χιλιάδες βασικούς (π.χ.
πρωτεϊνες, υδατάνθρακες, λίπη) και δευτερογενείς (π.χ.
βιταμίνες, φαινολικές ενώσεις) μεταβολίτες. Οι μελέτες
επικεντρώνονται είτε σε λίγες ενώσεις είτε σε μια
συγκεκριμένη ένωση. Τα οργανικά προϊόντα γενικά
περιέχουν περισσότερο στεγνή ύλη, φαινολικές ενώσεις,
βιταμίνες, βασικά αμινοξέα και σάκχαρα (Rembialkowska
and Srednicka, 2009). Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη (cv.
Κορονέϊκη) που αξιολόγησε την επίδραση που έχει στην
ποιότητα του ελαιολάδου το στάδιο ωρίμανσης του
καρπού, η ελαιοκομική περίοδος και το σύστημα
καλλιέργειας (βιολογικό ή συμβατικό). Το βιολογικό
ελαιόλαδο παρουσίασε υψηλότερη συνολική φαινολική
περιεκτικότητα. Το σύνολο των ακόρεστων και
κορεσμένων λιπαρών οξέων διέφεραν ανάλογα με τη
μέθοδο καλλιέργειας, την ελαιοκομική περίοδο και την
ωρίμανση. Τα ελαϊκά και παλμιτελαϊκά οξέα διέφεραν
ανάλογα με τη μέθοδο καλλιέργειας και το στάδιο
ωρίμανσης. Γενικά, η βιολογική καλλιέργεια του
ελαιολάδου ήταν ανώτερης ποιότητας σε σύγκριση με τη
συμβατική. Επίσης το στάδιο ωρίμανσης και η ελαιοκομική
περίοδος επηρέαζαν σημαντικά την ποιότητα του
ελαιολάδου (Anastasopoulos et al., 2011). Στην Ισπανία
επίσης, δύο σημαντικές ποικιλίες ελιάς, η Picual και η
Hojiblanca συλλέχθηκαν σε διαφορετικά στάδια
ωρίμανσης με βιολογική ή συμβατική καλλιέργεια. Τα
αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές στην οξύτητα,
την οξειδωτική σταθερότητα, την περιεκτικότητα σε
τοκοφερόλη, τη σύσταση σε λιπαρά οξέα και τη φαινολική
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περιεκτικότητα του λαδιού που προέκυψε από την
εκχύλιση των ελιών με βιολογική και συμβατική
καλλιέργεια. Ωστόσο, η ποικιλία και το στάδιο ωρίμανσης
είχαν μεγαλύτερη επίδραση στις φυσικο-χημικές και
θρεπτικές παραμέτρους (Jimenez et al., 2014).
Αναφέρθηκαν αρκετές διαφορές στη σύσταση ανάμεσα
στις βιολογικές και συμβατικές καλλιέργειες, ωστόσο η
κύρια ανησυχία των καταναλωτών είναι εάν τα βιολογικά
προϊόντα είναι θρεπτικότερα ή καλύτερα για την υγεία από
ότι τα συμβατικά. Για τις άμεσες επιπτώσεις που έχει στην
υγεία η απαγόρευση ή ο περιορισμός των φυτοφαρμάκων,
των χημικών ουσιών (ορμονών), ή των συντηρητικών στα
τρόφιμα ασχολείται η πρώτη ερώτηση. Ο Baranski et al
(2017) αναφέρει ότι η βιολογική καλλιέργεια έχει
υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση, κάθε αντιοξειδωτικό
έχει από 18 έως 69% υψηλότερη δράση από ότι στη
συμβατική καλλιέργεια. Η βιταμίνη C ήταν 6% υψηλότερη
στη βιολογική καλλιέργεια, η b-carotene/Βιταμίνη Α ήταν
ίδια ή υψηλότερη στην βιολογική καλλιέργεια. Η ΑΤοκοφερόλη/Βιταμίνη E ήταν ίδια ή ελαφρώς υψηλότερη
στη συμβατική καλλιέργεια (Mie et al., 2016). Είναι γνωστό
ότι τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν βιταμίνες και
φαινολικές ενώσεις μειώνουν τον κίνδυνο των μημεταδιδόμενων ασθενειών όπως το έμφραγμα, το
εγκεφαλικό ή τον καρκίνο.
Πολλές έρευνες αποτυπώνουν τα οφέλη που αποφέρει η
κατανάλωση των βιολογικών τροφίμων. Ωστόσο, οι
παράγοντες του τρόπου ζωής όπως η σύσταση των
τροφών, η χρήση φαρμάκων, τα συμπληρώματα
διατροφής, η σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα, κλπ
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έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις στατιστικές μελέτες. Τα
στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω περιορίζονται στα
φυτικά προϊόντα παρά τα διαφορετικά θετικά
αποτελέσματα που υπήρξαν για τα βιολογικά ζωικά
προϊόντα όπως το γάλα και το κρέας. Οι περισσότεροι
ελαιώνες στη Μεσόγειο εξακολουθούν να καλλιεργούνται
παραδοσιακά με χαμηλή χρήση λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων. Είναι πολύ γνωστό ότι εκτός από τη
μέθοδο διαχείρισης/καλλιέργειας πολλοί παράγοντες
επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Από αυτή την
άποψη, το σύστημα καλλιέργειας προκαλεί μια
αξιοσημείωτη διαφορά στην παραγωγή του ελαιολάδου
κυρίως κατά την ελαιοσυγκομιδή και μετά από αυτή και
κατά τη διάρκεια των σταδίων εκχύλισης του ελαιολάδου.
(Παρακαλώ ανατρέξτε στη σχετική ενότητα/module για
περισσότερες πληροφορίες). Για την απόκτηση
υψηλότερης ποιότητας ελαιολάδου, οι βιολογικοί κανόνες
αποτρέπουν τις μεγάλες περιόδους αναμονής μετά την
συγκομιδή και προλαμβάνουν την αύξηση της
θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Επιπλέον, η βιολογική καλλιέργεια δεν επιτρέπει την
παραγωγή επεξεργασμένου ελαιόλαδου ή από
κατάλοιπα. Το οργανικό/biologikmo ελαιόλαδο είναι
πάντα εξαιρετικά αγνής ποιότητας και διαθέτει υψηλή
διατροφική σύσταση.
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6.1.3. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Αντιοξειδωτικό: Ένα μόριο που περιορίζει την οξείδωση
άλλων μορίων. Η οξείδωση είναι μια χημική αντίδραση που
μπορεί να παράγει ελεύθερες ρίζες, που οδηγούν σε
αλυσιδωτές αντιδράσεις που μπορεί να καταστρέψουν τα
κύτταρα. Αντιοξειδωτικά όπως οι θειόλες, ασκορβικό οξύ
(βιταμίνη C) ή η βιταμίνη E διακόπτουν αυτές τις αλυσιδωτές
αντιδράσεις.
Ρύποι: Κάθε βλαβερή φυσική, χημική, βιολογική ή ραδιενεργή
ουσία ή ύλη που υπάρχει στα τρόφιμα, στον αέρα ή στο νερό,
που έχει προστεθεί ακούσια στην τροφή, η οποία μπορεί να
είναι χημική ουσία από φυσικές πηγές (π.χ. βαρέα μέταλλα),
από κακή διαχείριση (π.χ. φυτοφαρμάκων, Γενετικά
Τροποποιημένων Οργανισμών (GMO), από περιβαλλοντική
μόλυνση (π.χ. φυτοφάρμακα), ή να έχει δημιουργηθεί κατά την
διάρκεια της επεξεργασίας των τροφίμων.
Στατιστικές Μελέτες : Μια μορφή ιατρικής έρευνας που
χρησιμοποιείται για να μελετήσει τις αιτίες μιας ασθένειας, για
να διαπιστώσει τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων κινδύνου
και των αποτελεσμάτων στην υγεία. Οι στατιστικές μελέτες
συνήθως είναι εξελιγμένες – δηλαδή, είναι "προγνωστικές"
μελέτες, ή έχουν σχεδιαστεί προκαταβολικά και
πραγματοποιούνται σε μελλοντικό χρόνο.
Ασφάλεια τροφίμων : Ένας επιστημονικός τομέας που
περιγράφει όλες τις λειτουργίες της παραγωγής που
περιλαμβάνουν την επεξεργασία, την προπαρασκευή και την
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αποθήκευση των τροφίμων με τρόπο που αποτρέπονται οι
ασθένειες που προκαλούνται από μολυσμένα τρόφιμα.
Μυκοτοξίνες : Μια ομάδα τοξικών δευτερογενών
μεταβολιτών που δημιουργούνται από οργανισμούς του
βασιλείου των μυκητών σε κατάλληλα υποστρώματα υπό
ευνοϊκές συνθήκες και μπορούν να προκαλέσουν κάποια
ασθένεια ή το θάνατο στους ανθρώπους και τα ζώα.
Φυτοφάρμακα: Χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για
να την εξόντωση των ζιζανίων, συμπεριλαμβανομένων των
εντόμων (εντομοκτόνων), των τρωκτικών (τρωκτικοκτόνα),
των μυκητών (μυκητοκτόνα), των ακάρεων (ακαρεοκτόνα) ή
των αγριόχορτων (ζιζανιοκτόνα).
Φυτοχημικά: Βιοδραστικές χημικές ενώσεις που
δημιουργούνται από τα φυτά μέσω του βασικού ή του
δευτερογενούς μεταβολισμού όπως τα αντιοξειδωτικά,
θεωρούνται ωφέλιμες για την ανθρώπινη υγεία.
Ποιότητα : Ένα βασικό ή ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ιδιότητα, ή
γνώρισμα που βοηθά στην κάλυψη της ζήτησης.
Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (RDA): Μέσος όρος
ημερήσιου επιπέδου πρόσληψης αρκετός για να ικανοποιήσει
τις διατροφικές ανάγκες σχεδόν όλων (97%-98%) των υγιή
ατόμων.
Διαγονιδιακή Ποικιλία : Μια ποικιλία που περιέχει ένα
γονίδιο το οποίο προστέθηκε τεχνητά στην γενετική σύνθεση
του φυτού, μια ομάδα διαφορετικών μεθόδων βιοτεχνολογίας
που είναι γνωστή ως τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
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(rDNA) ή γενετική μηχανική. Είναι επίσης γνωστή ως γενετικά
τροποποιημένος οργανισμός (GMO).
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6.2.1.The EU’s common agricultural policy (CAP)
The EU has 500 million consumers and they all need a reliable
supply of healthy and nutritious food at an affordable price.
The economic environment is set to remain uncertain and
unpredictable. Moreover, there are many current and future
challenges including global competition, economic and
financial crises, climate change and volatile costs of inputs
such as fuel and fertiliser.

The CAP is about our food:
To meet these challenges the EU has created and
implemented the CAP. Its purpose is to set the conditions that
will allow farmers to fulfil their multiple functions in society —
the first of which is to produce food.
Thanks to the CAP, Europe’s citizens enjoy food security. As a
society, we can be sure that our farmers produce the food we
need.
They provide an impressive variety of abundant, affordable,
safe and good quality products. The EU is known throughout
the world for its food and culinary traditions. Due to its
exceptional agricultural resources the EU could and should
play a key role in ensuring food security of the world at large.
The common agricultural policy is about our countryside
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Farming is not just about food. It is about rural communities
and the people who live in them. It is about our countryside
and its precious natural resources.
In all EU Member States, farmers keep the countryside alive
and maintain the rural way of life. If there were no farms or
farmers, our hamlets, villages and market towns would be
profoundly affected — for the worse.
Many jobs in the countryside are linked to farming. Farmers
need machinery, buildings, fuel. Many people have jobs in
these ‘upstream’ sectors. Other people are busy in
‘downstream’ operations — such as preparing , processing
and packaging food. Still others are involved in food storage,
transport and retailing .
In order to ensure that farmers can operate efficiently and that
these upstream and downstream sectors remain modern and
productive, they need ready access to the latest information
on agricultural issues, farming methods and market
developments.
This is why the CAP is improving access to high-speed
technologies in rural areas and, by so doing, is contributing to
one of the Commission’s top 10 priorities — a connected
digital single market. During the period 2014-2020 the policy is
expected to provide improved internet services and
infrastructure to 18 million rural citizens — the equivalent of
6.4 % of the EU’s rural population.
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All in all, farming and food production are essential elements
of our economy and society. With its 28 Member States, the EU
has around 11 million farms and 22 million people working
regularly in farming. The farming and food sectors together
provide nearly 44 million jobs in the EU.
Why is agriculture policy set at the European level?
Agriculture is a sector that is supported almost exclusively at
the European level, unlike most other sectors of the economy
for which the responsibility lies with national governments. It
is important to have a public policy for a sector that is
responsible for ensuring our food security and that plays a key
role in the use of natural resources and the economic
development of rural areas.
The main aims of the CAP are to improve agricultural
productivity, so that consumers have a stable supply of
affordable food, and to ensure that EU farmers can make a
reasonable living.
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All the Member States share these two objectives, neither of
which can be attained without providing financial support to
farming and rural areas. A collective EU policy makes for better
use of budgetary resources than would the coexistence of 28
national policies.
There is one big European market for agricultural products, in
which a common approach towards supporting agriculture
ensures fair conditions for farmers competing in the internal
European market and globally.
There can be no doubt that without a common policy, each EU
Member State would proceed with national policies with
variable scope and with different degrees of public
intervention. A policy set at the European level ensures
common rules in a single market, addresses market volatility
where needed, safeguards the progress made in recent
reforms towards increased competitiveness of European
agriculture and provides for a common trade policy allowing
the EU to negotiate as one, vis-à-vis our global trading
partners.
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How the common agricultural policy works
Agriculture is more dependent on the weather and the climate
than many other sectors. Furthermore, in agriculture there is
an inevitable time gap between consumer demand and
farmers being able to supply: growing more wheat or
producing more milk inevitably takes time. Our consumption
of food is largely constant compared with other products, so
small changes in the amounts produced can have big effects
on prices.
These business uncertainties justify the important role that the
public sector plays in ensuring income stability for farmers.
Farmers are at the heart of a stable and safe food supply for
more than 500 million citizens. The common agricultural
policy therefore supports farmers in the following ways:
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• Income support. Direct payments provide support to farm
income and remunerate farmers for delivering public goods
not normally paid for by the markets, such as taking care of the
countryside.
• Market measures. The European Commission can take
measures to deal with difficult market situations such as a
sudden drop in demand due to a health scare, or a fall in prices
as a result of a temporary oversupply on the market.
• Rural development measures. National (sometimes regional)
programmes of development are established to address the
specific needs and challenges facing rural areas. Whilst
Member States compose their programmes from the same list
of measures, they have the flexibility to address the issues of
most concern within their respective territory reflecting their
specific economic, natural and structural conditions. As an
integral part of rural development programmes, the ‘Leader
approach’ encourages local people to address local issues.
Market measures and income support are solely funded by the
EU budget, whilst rural development measures are based on
multiannual programming, co-financed by Member States.
A policy financed by the EU budget
The budget dedicated to the CAP is considered by some
people to be a controversial issue. For instance, the statement
‘half the EU budget is dedicated to the CAP’ is frequently
voiced. Such a statement does not take proper consideration
of the EU budgetary mechanism or the objectives of the CAP.
It is true that the policy requires about 40 % of the EU budget.
This arises because the common agricultural policy is one of
the few areas where one common policy is financed mainly by
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the EU. In contrast, most other public policies are financed
principally by the Member States.
It is therefore important to place the budget of the CAP within
the context of all public expenditure within the EU. When seen
in this context, the budget of the policy is small — it
constitutes only 1 % of all public expenditure in the EU.
In 2016, this was about €61 billion.
Finally, as a share of the EU budget, the budget of the
common agricultural policy has decreased very sharply over
the past 30 years, from almost 75 % to less than 40 %.
During this period 18 new Member States have joined the
Union (more than doubling the number of farmers) and as a
result the spending per farmer is much lower today than in the
past.
The common agricultural policy is about our farmers
There are about 11 million farms in the European Union and 44
million people are employed in the entire EU food supply
chain. Farmers are the first link in this food production chain.
They are thus very important strategic and economic players
and the EU cannot afford to lose them. Fundamental,
instinctive farming skills are not learned from a book, but are
passed down from one generation to the next.
However, many young people no longer see farming as an
attractive profession, with the result that the number of
farmers is decreasing. In 2013, only 6 % of farms were
managed by farmers under 35, while 31 % were managed by
people over 65.
This is why the CAP helps young people to get started in
farming with funds to buy land, machinery and equipment. It
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also provides grants to train both new and established farmers
in the latest technical production methods.
Encouraging young farmers and ensuring continuity from one
generation to the next is a real challenge for rural
development in the EU.
In some parts of Europe, farming is particularly difficult— as in
hilly, mountainous and/or remote areas. It is important to keep
communities alive in these regions.
The CAP provides funds to ensure that rural communities in
vulnerable areas remain in good economic health and do not
gradually disappear.

Thanks to the CAP, farmers produce what consumers want
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EU citizens are the ultimate beneficiaries of the CAP. There is
always plenty of food in our shops and supermarkets at prices
that are generally affordable. In most EU countries today, the
average family spends 11 % of its total consumption
expenditure on food. This is half of what it was in 1962.
We enjoy a secure supply of high-quality food from our
farmers. Europe is considered as a world leader in sectors like
olive oil, dairy products, meats, wines and spirits. Furthermore,
we can easily find out how and where our food was produced
because the EU’s labelling and traceability rules give
consumers the information they need to make an informed
choice when buying their food.
Many EU consumers prefer local or regional products where
these are available. Traditional specialities have become
increasingly popular and as a result, many farmers now sell
their products directly to consumers at farmers’ markets and
process their own products to add local value. The EU supports
these trends by offering protection for over 3 400 products by
registering them as ‘geographical indications’. These identify a
product as originating in the territory of a particular country,
region or locality where its quality, reputation or other
characteristic is linked to its geographical origin.
Farmers act as managers of the countryside
Around half the EU’s land is farmed. This makes farming very
important indeed for our natural environment. Farming has
contributed over the centuries to creating and maintaining a
variety of valuable semi-natural habitats. Today, these shape
the many landscapes throughout the EU and are home to a
rich variety of wildlife. Farming and nature influence each
other. Thanks to the successive reforms of the
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CAP, our farming methods are becoming more
environmentally friendly.
Today’s farmers therefore have two roles — producing our
food and managing the countryside. In the second of these
they provide public goods. The whole of society — present
and future — benefits from a countryside that is carefully
managed and well looked after. It is only fair that farmers are
rewarded by the CAP for providing us with this valuable public
good.
Following the 2013 reform, in order to receive their full
entitlement of income support payments, farmers have to
adopt environmentally sustainable farming methods.
In practice this means that they must maintain permanent
grassland areas (grass is good at absorbing carbon dioxide,
which helps in the fight against climate change); they must
grow a minimum number of crops and must farm 5 % of their
arable area in a manner that promotes biodiversity (known as
an ecological focus area). Farmers may also receive additional
support if they adopt more strict agri-environmental farming
practices.
In addition, the CAP promotes agricultural practices such as
safeguarding the scenic value of the landscape — in line with
what the public wants.
The rural economy and way of life depend on farming
Although farming is the principal economic activity in most
rural areas, farmers do more than grow food. They often
process their products and sell them directly to consumers.
Indeed, the 2013 reform promotes the direct sale of food
products — for instance via farmers’ markets.
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About half of the EU’s population lives in rural areas. Without
farming there would be little to keep many communities alive
and hold them together. If farming were to disappear, there
would be a problem of land abandonment in many areas.
This is why the CAP gives farmers financial assistance to ensure
that they continue working the land and to create additional
jobs through the renovation of their villages, landscape
preservation or cultural heritage projects and many other tasks
directly or indirectly associated with farming and the rural
economy.
This helps prevent rural depopulation in the face of few job
opportunities and high unemployment. Public services —
such as schools and healthcare amenities— are preserved and
improved, giving people a good reason to remain in the
countryside and bring up their children there.
The dynamism of small family farms will have to be reinforced.
Many farmers are over the age of 55 and will retire from active
farming at some point in the future. The EU recognizes that
the age structure of farmers has become a matter of concern.
Helping young farmers get started is a policy ‘must’ if Europe’s
rural areas are successfully to meet the many challenges that
face them.

The CAP drives competitiveness and innovation
The CAP helps farmers to be more productive and to improve
their technical skills.
In its early years, the CAP encouraged farmers to use modern
machinery and new techniques, including chemical fertilizers
and plant protection products. These were necessary because
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the priority at that time was to grow more food for the
population.
The policy was effective. Productivity increased. Crop yields
rose, but have been stable since 2000. In the years to come,
research and innovation will be crucial for farmers to produce
more from less.
In the face of the food surpluses which resulted, the emphasis
has changed. Now the CAP helps farmers to:
• farm in a manner that reduces emissions of greenhouse
gases;
• use eco-friendly farming techniques;
• meet public health, environmental and animal welfare
standards;
• produce and market the food specialties of their region;
• make more productive use of forests and woodland;
• develop new uses for farm products in sectors such as
cosmetics, medicine and handicrafts.
EU research funds are devoted to developing new farming
systems so that farmers can respond to the many challenges
that lie ahead — not least those of a changing climate and
growing pressure on natural resources. In the future, our
farmers will have to produce more with less. This could be
achieved through the development of instruments, such as
innovation partnerships, to promote innovation in agriculture
by bridging the existing gap between research and farming
practice and facilitating communication and cooperation
among stakeholders (farmers, advisers, agro-business,
scientists, administrations and others).
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Europe’s agriculture towards 2020:meeting the challenges
ahead
The common agricultural policy delivers food to our tables,
providing wholesome, high-quality and safe products at an
affordable and fair price.
The CAP has evolved over the years to meet changing
economic circumstances and citizens’ requirements. The vast
majority of citizens support this policy and recognize its
substantial benefits. In 2013 the policy was reshaped to meet
the challenges of the future. It takes into account the
expectations of society and will lead to far-reaching changes:
direct support will become fairer and greener, the position of
farmers vis-à-vis other players in the food chain will be
strengthened and the policy as a whole will become more
efficient and more transparent. The CAP represents the EU’s
strong response to the challenges of food security, climate
change and growth and jobs in rural areas. It will continue
promoting smart, sustainable and inclusive growth.
As it has done over the last 50 years, the CAP will continue to
evolve, bringing benefits to all EU citizens.
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