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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟ  

 

 παξνύζα δηαηξηβή μεθίλεζε θαη νινθιεξώζεθε ζην εξγαζηήξην Δδαθνινγίαο 

ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο & 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο. Απηή ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν έρεη 

νινθιεξσζεί, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ Γξ Παπαδάθε Αλαζηαζία 

γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα εξγαζηώ ζην εξγαζηήξηό ηεο, γηα ηελ επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημή ηεο, ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ βειηίσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, όζν εγώ 

πξνζπάζεζα λα θέξσ ζε πέξαο έλα, όπσο απνδείρζεθε, δύζθνιν έξγν. Ζ ζπλεξγαζία κνπ 

καδί ηεο απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία πνπ εκπινύηηζε ηηο γλώζεηο κνπ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε Γεσπνλία, αιιά αθόκε θαη ζε ζέκαηα πεηζαξρίαο, ζπζηεκαηηθόηεηαο 

θαη νξγαλσηηθόηεηαο ζε εξγαζηαθό επίπεδν. 

Δπηπξόζζεηα, επραξηζηίεο αξκόδεη λα δσζνύλ ζε όινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο, 

νη νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ γηα ηελ επηηπρή θνίηεζή κνπ 

αιιά θαη γηα ηελ ελίζρηζε ηεο αγάπεο κνπ γηα ηελ επηζηήκε ηεο Γεσπνλίαο. Ηδηαίηεξα όκσο, 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Γξ Λαδσκέλνπ Καιιηόπε γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεο 

θαζνδήγεζε ζε δηάθνξα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνίεζα γηα ηελ δηαηξηβή κνπ. 

Πεξηζζόηεξν από όινπο, πνιιά επραξηζηώ αμίδνπλ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κε 

ζηήξημε θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ, αιιά ηδηαίηεξα ζηελ εθπόλεζε ηεο 

πηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο, θαζώο ρσξίο ηελ πίζηε ηνπο ζε εκέλα, δελ ζα είρα θαηαθέξεη 

ηίπνηα. 

 

 

ΗΗ  
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ΛΛΗΗΣΣΑΑ  ΤΤΝΝΣΣΟΟΜΜΔΔΤΤΔΔΧΧΝΝ  

 

Πίλαθαο 1: Οη ζπληνκεύζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζην θείκελν, ηηο εηθόλεο, ηα δηαγξάκκαηα θαη ηνπο 

πίλαθεο 

ύληκεζε Πιήξεο όλνκα 

g Γξακκάξην 

kg Κηιό 

min Λεπηό 

cm Δθαηνζηό 

ppm Μέξε ζην εθαηνκκύξην 

nm Ναλόκεηξν  

sec Γεπηεξόιεπην 

h Ώξα 

mm Χηιηνζηό 

ml Χηιηνζηόιηηξo 

mg Χηιηνζηνγξακκάξην 

κl Μηθξόιηηξν 

L Λίηξν 

cm
3
 Κπβηθό εθαηνζηό 

N Καλνληθόηεηα 
o
C Βαζκόο Κειζίνπ 

% Δπί ηoiο εθαηό 

tn Τόλνο 

cmolc Δθαηνζηό γξακκνïζνδύλακνπ 

M Mνξηαθόηεηα θαη’ όγθν 

v/v Πεξηεθηηθόηεηα όγθν θαη’ όγθν 

w/v Πεξηεθηηθόηεηα βάξνο θαη’ όγθν 

θηι. Καη ηα ινηπά 

πρ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ 

κ/S Δθαηνκκπξηνζηό ηνπ Simens 

atm Αηκόζθαηξα 
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ΠΠΔΔΡΡΗΗΛΛΖΖΦΦΖΖ    

 

Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Κξήηε, επηηάζζεη ηελ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ εδάθνπο όπνπ θαιιηεξγνύληαη νη 

ειηέο, ηεο ζξέςεο ησλ δέληξσλ αιιά θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ. Έηζη, αλαδεηνύληαη 

θαηλνηόκεο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο κε ζηόρν 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο αεηθνξίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ, αλακέλεηαη λα δώζνπλ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζηνπο παξαγσγνύο, γηα ηελ θαηά πξνζέγγηζε ιηπαληηθή ηαθηηθή πνπ απαηηεί ην 

ειαηόδεληξν, θαζώο επίζεο θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηα βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 35 δεηγκαηνιεςίεο εδάθνπο θαη θύιισλ ελώ ιήθζεθαλ 19 

δείγκαηα ειαηόιαδνπ. Σα δείγκαηα πξνέξρνληαλ από ειαηώλεο ζην Ννκό Υαλίσλ, ζηνπο 

νπνίνπο αζθνύληαη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο. 

Έγηλαλ εδαθνινγηθέο αλαιύζεηο πνπ εζηίαζαλ ζηελ κειέηε ησλ θπζηθν- ρεκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εδαθώλ, πξνζδηνξίδνληαο ηελ θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε, ην εηδηθό θαη 

θαηλόκελν εηδηθό βάξνο, ην CaCO3 θαη ην ελεξγό CaCO3, ηελ πδαηντθαλόηεηα, ην pH, ηελ 

ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα θαη ηελ νξγαληθή νπζία, θαζώο επίζεο θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο 

ζε ζξεπηηθά (θάιην, θώζθνξν, ακκσληαθό θαη ληηξηθό άδσην). Με ηελ Φπιινδηαγλσζηηθή, 

έγηλε γλσζηή ε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ησλ δέλδξσλ αθνύ πξνζδηνξίζηεθε ε πεξηεθηηθόηεηα 

ηνπ θαιίνπ, ηνπ θσζθόξνπ θαη ηνπ βνξίνπ ζηα θύιια. Σέινο, κεηξήζεθαλ ζηα δείγκαηα 

ειαηόιαδνπ νη εμήο παξάκεηξνη, νμύηεηα, ζπληειεζηέο Κ232, Κ270, ΓΚ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα 

ζε ζπλνιηθέο θαηλόιεο. 

Σα απνηειέζκαηα αλαιύζεθαλ ζηαηηζηηθά. Βξέζεθε ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, έγηλε ζύγθξηζε κε ηηο νξηαθέο ηηκέο θαη πξνέθπςαλ ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ κειεηήζεθαλ. πλάκα, πξνέθπςαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή 

θαη πνηόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειαηώλσλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ. 

Σα εδάθε πνπ κειεηήζεθαλ, ήηαλ ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο αξγηιώδε, δηέζεηαλ 

πςειό εηδηθό βάξνο, ρακειό θαηλόκελν εηδηθό βάξνο θαη πςειή πδαηντθαλόηεηα. ηα 
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εδαθηθά δείγκαηα, ην CaCO3 πεξηέρνληαλ ζε ίρλε ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ην pH ήηαλ 

νπδέηεξν, ηθαλνπνηεηηθή βξέζεθε ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα, κέζε ε ΗΑΚ θαη πνιύ ρακειή 

ήηαλ ε πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή νπζία. Οξηαθά βξέζεθαλ ηα επίπεδα ηνπ θαιίνπ θαη ηνπ 

θσζθόξνπ ελώ ηθαλνπνηεηηθό ήηαλ ην ληηξηθό άδσην ηνπ εδάθνπο. Σα θύιια, παξνπζίαζαλ 

ρακειή ζπγθέληξσζε θαιίνπ ελώ νξηαθή – επαξθήο ήηαλ ηνπ θσζθόξνπ θαη ηνπ βνξίνπ. 

ρεδόλ ηα κηζά δείγκαηα ειαηόιαδνπ είραλ νμύηεηα <0,8 %. Όια ηα δείγκαηα ειαηνιάδνπ, 

εληάρζεθαλ ζηα Δμαηξεηηθά Παξζέλα ειαηόιαδα βάζε ησλ ηηκώλ πνπ εκθάληζαλ γηα ηνπο 

δείθηεο πνηόηεηαο (Κ232, Κ270 θαη ΓΚ). Οη ζπλνιηθέο θαηλόιεο ζηα δείγκαηα πεξηέρνληαλ ζε 

ρακειέο ζπγθεληξώζεηο. 

Ζ θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην θάιην ησλ θύιισλ θαη ην άδσην ησλ 

εδαθώλ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ ζε ζπλνιηθέο θαηλόιεο. 

Ζ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζην ειαηόιαδν δηαθνξνπνηείηαη επίζεο, από θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο 

θαη θιηκαηνινγηθνύο παξάγνληεο. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο άξδεπζεο, ελδέρεηαη λα κεηώζεη 

ηελ νμύηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη εδαθν-θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη 

νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, δελ επηδξνύλ ζηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ πνηόηεηαο: Κ232, Κ270, 

ΓΚ. 

πλνςίδνληαο, γηα ηελ επίηεπμε πςειήο πνηόηεηαο ειαηνιάδνπ, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςηλ ζπλδπαζηηθά ε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο κε ηελ ζξεπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

δέλδξσλ, ην θιίκα θαη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

The importance of olive cultivation in Greece and particularly in Crete, enforce the 

study of the soil characteristics, the plants‟ nutrition and the quality of the olive oil. Thus, 

innovative scientific information is necessary for the management of the olive cultivation with 

the aim of improving the quality of the olive oil and preserving the sustainability of the 

environment. The resulting information is expected to guide producers to the approximate 

management practice required for the orchards. 

In order to determine soil and leaf nutrient status and soil physicochemical properties, 

35 samples were taken. To study the oil parameters ,19 olive oils samples were received. All 

of these came from orchards of Chania prefecture, which had different management systems 

and cultivation practices. Soil analyzes consisted of the soil texture, particle and bulk density, 

total CaCO3 and active CaCO3, field capacity, pH, electrical conductivity and organic matter, 

as well as their nutrient content (potassium, phosphorus, ammonium and nitrate nitrogen). In 

order to determine potassium, phosphorus and boron content of the olive leaves tissues, 

analyses were carried out according to the international standards procedures Finally, in olive 

oil samples the following parameters, acidity, coefficients K232, K270 and ΓΚ and the total 

phenol content were measured. 

Data obtained were statistically analyzed. Frequences of the studied parameters were 

revealed. In order to study the relationships among the variables Pearson‟s Rank Correlation 

was carried out revealing various correlation coefficients. At the same time, information on 

the production and quality of olive oil was obtained, depending on the characteristics of the 

orchards recorded. 

The samples studied were mostly clay soils, with high particle density, low bulk 

density and high field capacity. In most cases, CaCO3 was present in traces, pH was neutral, 

electrical conductivity was satisfactory, whereas moderate CEC was found and the organic 

matter content was very low. Potassium and phosphorus content were limeted, while nitrate 

nitrogen in the soil was efficient. The leaves showed low potassium concentration while 

phosphorus and boron were sufficient. Almost half of the olive oil samples had an acidity of 

<0.8%. Based on the values of the quality indicators (K232, K270 and Delta- K), all olive oil 
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samples were included in the Extra Virgin Olive Oil category. The total phenols in the 

samples were contained in low levels. 

Soil texture, leaf potassium and soil nitrogen appear to affect the content of total 

phenols in olive oil. Total phenols status is also influenced by cultivation techniques and 

climatic factors. Proper irrigation management may reduce the acidity of the olive oil. There 

are indications that soil-climatic conditions and management practices do not affect the values 

of the quality factors: K232, K270, Delta- K. 

To summarize, in order to achieve olive oil with high quality, soil fertility, nutritional 

status of the trees, climate and crop management practices should be taken into consideration. 
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11  ΔΔΗΗΑΑΓΓΧΧΓΓΖΖ    

 

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Χο απηνθπέο δέλδξν ζηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, αλαθέξεηαη από πνιινύο 

ζπγγξαθείο ε ειηά. ηε Μηλσηθή θαη Μπθελατθή επνρή ε ειηά θαη ην ειαηόιαδν είρε ήδε 

επξεία ρξήζε ζε ηνκείο όπσο είλαη ε ηαηξηθή, ε καγεηξηθή, ε δηαθόζκεζε, ν αζιεηηζκόο, ε 

ζξεζθεία θηι. Θεσξείηαη ζύκβνιν ζνθίαο, εηξήλεο θαη λίθεο, ζηελ αξραηόηεηα ζπλδεόηαλ 

άκεζα κε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο ελώ ζηε Υξηζηηαληθή ζξεζθεία ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο 

ηεο, ραξαθηεξίδνληαο ην ειαηόδεληξν σο ζετθό δώξν. Παξαδνζηαθέο δηδαρέο, εληνπίδνπλ ηελ 

πξώηε ήκεξε ειηά ζηελ Αζήλα απ‟ όπνπ θαη δηαδόζεθε ζηελ ππόινηπε ρώξα. Με δσή 

αηώλσλ, βξίζθνληαη δηάζπαξηα ειαηόδεληξα αλά ηε ρώξα πνπ πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ησλ αλζξώπσλ από θάζε πιεπξά ηνπ θόζκνπ. ηελ πεξηνρή Υαλίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ρσξηό Βνύβεο ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά, ζπλαληάηαη έλα από ηα αξραηόηεξα ειαηόδεληξα 

παγθνζκίσο ην νπνίν κάιηζηα έρεη βξαβεπζεί από ηελ Δπξσπατθή έλσζε (Δηθόλα 1) (Θεξηόο, 

2015). 

 

1.2 Η ειαηνθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κξήηε 

Ζ ειαηνθαιιηέξγεηα απαληάηαη ζηνπο 50 από ηνπο 54 λνκνύο ηεο ρώξαο. Ζ Διιάδα 

είλαη ε ηξίηε ρώξα παξαγσγόο ειαηόιαδνπ ζην θόζκν κε θαιιηεξγνύκελε έθηαζε πάλσ από 

7.000.000 ζηξεκκάησλ αληηπξνζσπεύνληαο ην 11% παγθνζκίσο, απνηεινύκελε από πεξίπνπ 

150.000.000 ειαηόδεληξα πνπ απνδίδνπλ θαηά κέζν όξν 400.000 tn ειαηόιαδνπ εηεζίσο. Από 

απηνύο, εμάγεηαη δηεζλώο πεξίπνπ ην 50-55%, κε ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζηελ 

Ηηαιία σο ρύκα πξντόλ. εκαληηθή πιεξνθνξία είλαη ην γεγνλόο όηη ην 97% ηεο παγθόζκηαο 

παξαγσγήο ειαηόιαδνπ παξάγεηαη ζηε ιεθάλε ηεο κεζνγείνπ. 

Ζ Κξήηε έξρεηαη δεύηεξε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο παλειιαδηθά, κε πξώηε λα „λαη 

ε Πεινπόλλεζνο. ήκεξα ε Κξήηε θαηέρεη ην 1/3 ηεο παξαγσγήο ειαηόιαδνπ ζε παλειιήλην 

επίπεδν. Σν γεγνλόο απηό θαηαηάζζεη ην λεζί θαζνξηζηηθό παξάγνληα ζηελ εκπνξία ηνπ 
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ιαδηνύ αλεπηθύιαθηα. ε πιεζώξα βξίζθνληαη ηα ειαηνπξγεία, νη ρώξνη απνζήθεπζεο θαη ηα 

ηππνπνηεηήξηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνύλ λα αλαδείμνπλ ή λα ππνβαζκίζνπλ ηελ 

πνηόηεηα ηνπ ιαδηνύ. Ζ πςειή πνηόηεηα ηνπ Κξεηηθνύ ειαηόιαδνπ ζεσξείηαη δεδνκέλε, 

όκσο ιόγσ ειιηπνύο δηαθήκηζεο θαη ζύγρξνλεο γλώζεο γύξσ από ηελ εμαγσγή ηνπ, δελ 

αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν. Παξόια ηαύηα, ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή ζπλεζίδεηαη 

ε θαηαλάισζή ηνπ ζε κεγάιεο πνζόηεηεο γηα λσπή ρξήζε αθνύ απνδεδεηγκέλα βειηηώλεη ηελ 

πνηόηεηα δσήο κε ηελ πςειή ζξεπηηθή ηνπ αμία. Λόγσ ηεο ρακειόηεξεο ηηκήο αλά ιίηξν ρύκα 

ιαδηνύ, νη ίδηνη νη παξαγσγνί, πνπ είλαη θαη θαηαλαισηέο απηνύ, ην πξνσζνύλ ζηνλ επξύηεξν 

θνηλσληθό ηνπο θύθιν, πξνζπαζώληαο έηζη λα αλαδείμνπλ ηελ πςειή πνηόηεηα αιιά θαη λα 

θαηαξγήζνπλ ηνπο κεζάδνληεο. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη θαιύηεξε ζρέζε πνηόηεηαο: 

ηηκήο. ηνλ αληίπνδα, νη δηαθπκάλζεηο ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ αιιά θαη ησλ ηηκώλ ησλ 

αγξνρεκηθώλ, κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ εηήζηα ηηκή ηνπ ειαηόιαδνπ (Θεξηόο, 2015). 

Πξνζδίδνληαο ζηελ ειηά ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο εηζξνέο (άξδεπζε, 

ιίπαλζε, θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο), κπνξεί λα εκθαλίζεη ηηο κέγηζηεο απνδόζεηο. 

Βηβιηνγξαθηθά, ε παξαγσγηθή ειηθία ηεο ειηάο είλαη κέρξη ηα 50 έηε κε ηηο ειάρηζηεο εηζξνέο 

ελώ πνιιά πεξηζζόηεξα κε ηε κέγηζηε θξνληίδα. Απηό θαζίζηαηαη πξόβιεκα ζηε ρώξα καο 

γηαηί νη αησλόβηεο ειηέο θπξηαξρνύλ παξαδνζηαθά. Ζ ζρέζε ησλ παξαγσγώλ είλαη πιένλ 

νηθνγελεηαθή κε ηα ειαηόδεληξα θαη δύζθνια ζθέθηνληαη κηα πηζαλή εγθαηάζηαζε λέσλ αιιά 

νύηε θαη ηελ πώιεζε απηώλ πξνο ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πνιπηεκαρηζκνύ πνπ 

θαηαπιήηηεη ηε ρώξα. 

πλνπηηθά, ε αλάδεημε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εγρώξηνπ ειαηόιαδνπ, ζεσξείηε κνλόδξνκνο 

πξνο ηελ πξνζέιθπζε ιαώλ κε θαηαλαισηώλ ή κε παξαγσγώλ, ζηελ ελζσκάησζή ηνπ κέζα 

ζηε δηθήο ηνπο θνπιηνύξα θαη θαζεκεξηλόηεηα. Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλώξηζή 

ηνπ ειιεληθνύ ειαηόιαδνπ παγθνζκίσο. 

 

 

 

 

 

 

 



Πηπρηαθή δηαηξηβή   Γξαθαθάθε Διεπζεξία 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1: Αξραίν ειαηόδεληξν ζην λνκό Χαλίσλ (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 

 

1.3 Βνηαληθή ηαμηλόκεζε 

Σν ππνείδνο Olea europaea ssp. europaea ππνδηαηξείηαη αθόκα ζε δύν επηπιένλ 

πνηθηιίεο, Olea europaea subsp. sylvestris (ε θνηλή αγξηειηά) θαη Olea europaea subsp. 

macrocarpa (εμεκεξσκέλε ειηά). Από γνλνηππηθέο κειέηεο, θαίλεηαη όηη ε Olea europea var. 

oleaster απνηειεί ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ ειαηόδεληξνπ πξηλ εμειηρζεί ζηελ ειηά πνπ 

γλσξίδνπκε θαη θαιιηεξγνύκε ζήκεξα. Ζ Olea europaea L. ηεο νηθνγέλεηαο Oleaceae, 

δηαζέηεη 30 γέλε, πάλσ από 2500 είδε θαη δηάθνξα ππνείδε (Θεξηόο, 2015).  

 

1.3.1 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Φύιια 

Σα θύιια ηεο ειηάο είλαη επηκήθε, ινγρνεηδή, αλνηρηνύ πξάζηλνπ ρξώκαηνο. Ζ άλσ 

επηθάλεηα είλαη δεξκαηώδεο κε παρηά εθπκελίδα, ελώ ηα ζηνκάηηα ζηελ θάησ επηθάλεηα είλαη 

βπζηζκέλα, κηθξά θαη θαιύπηνληαη από ππθλό ρλνύδη. Ζ θαηαζθεπή απηή πεξηνξίδεη ηε 

δηαπλνή θαη ειαηηώλεη ηηο απώιεηεο πγξαζίαο, απνθηώληαο έηζη θαιή αληνρή ζηηο μεξηθέο 
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ζπλζήθεο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη αλέκνπο. Αληηθαζίζηαληαη θάζε δύν έσο ηξία ρξόληα, 

κεηά από πηώζε πνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ε λέα βιάζηεζε 

ηελ άλνημε (Βαζηιαθάθεο, 2016). 

Άλζε 

Σα άλζε ηνπ ειαηόδεληξνπ εκθαλίδνληαη ζε βιαζηνύο παξειζόληνο έηνπο ζε 

ηαμηαλζία βόηξπ θαη έρνπλ θηηξηλόιεπθν ρξώκα. Δίλαη αλεκόγακα θαη είηε είλαη εξκαθξόδηηα, 

είηε αηειήο. Κάζε ηαμηαλζία θέξεη 10-60 άλζε, αλάινγα ηελ πνηθηιία θαη αλζίδνπλ ην Μάε –

Ηνύλε (Θεξηόο, 2015). Ζ ειηά παξάγεη πνιύ κεγάιν αξηζκό αλζέσλ από ηα νπνία αλ 

γνληκνπνηεζεί κόιηο ην 1% ε θαξπνθνξία είλαη ζπλήζσο ηθαλνπνηεηηθή. 

Απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, εκπνδίδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ νθζαικώλ, δίδνπλ κεησκέλν αξηζκό αλζέσλ αλά ηαμηαλζία θαη ιηγόηεξα εξκαθξόδηηα 

άλζε, αλεμαξηήησο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ δέλδξσλ (Erel et al., 2013). Σα δέληξα πνπ 

θαιιηεξγνύληαη ζε μεξηθέο πεξηνρέο, κπνξνύλ λα έρνπλ έσο θαη 52% ζηείξα άλζε, ζε 

ζύγθξηζε κε ηα θαηάιιεια αξδεπόκελα δέληξα κε κόιηο 7%- 8% απηώλ (Haifa, no date). Ζ 

ζπλνιηθή παξαγσγή θαξπώλ, βειηηώλεηαη ζπλήζσο κε ηε ζηαπξσηή επηθνλίαζε κε άιιεο 

πνηθηιίεο σζηόζν, ππάξρνπλ απηνζπκβαηέο πνηθηιίεο πνπ δελ δίλνπλ θαξπνύο ρσξίο άιιεο 

πνηθηιίεο ζε θνληηλή απόζηαζε. Ζ αζπκβαηόηεηα, κπνξεί επίζεο λα πξνθύςεη, από ηελ 

επίδξαζε ελόο πεξηβαιινληηθνύ παξάγνληα όπσο πρ. ε παξαηεηακέλε πςειή ζεξκνθξαζία. 

Καξπόο 

Ο θαξπόο ηεο ειηάο είλαη δξύπε θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, απνηειεί ε ζάξθα. Ζ 

αλάπηπμή ηεο νινθιεξώλεηαη ηνπο θζηλνπσξηλνύο ή ρεηκεξηλνύο κήλεο αλάινγα ηελ πνηθηιία, 

ελώ ην πνζνζηό πνπ ζα θαηαιακβάλεη, επεξεάδεηαη από ηελ ειηθία ηνπ δέλδξνπ, ηελ εδαθηθή 

πγξαζία θαη αλόξγαλε ζξέςε ηνπ, θαζώο θαη ην θσηηζκό θαη αεξηζκό ηνπ ειαηώλα 

(κηθξνθιίκα). Σν θπξηόηεξν ζπζηαηηθό ηνπ ειαηόθαξπνπ κε πνζνζηό 20-35% ηνπ ζπλνιηθνύ 

λσπνύ βάξνπο ηεο ζάξθαο, ην ειαηόιαδν, ζρεκαηίδεηαη από πδαηάλζξαθεο πνπ παξάγνληαη 

ζηαδηαθά ελώ ε ζύλζεζή ηνπ ζηηο ειηέο γίλεηαη ζε θάζεηο. Ζ κέγηζηε παξαγσγή ειαηόιαδνπ 

παξαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. Άιια ζπζηαηηθά ηεο ζάξθαο ηνπ ειαηόθαξπνπ 

είλαη: ιηπαξά νμέα (ειαΐθό νμύ, ιηλειαηθό θηι.), λεξό κε πνζνζηό 70% ηνπ λσπνύ βάξνπο ηνπ 

θαξπνύ όπνπ κέζα ζε απηό, βξίζθνληαη δηαιπκέλα ζάθραξα, ειεπξσπαΐλε (ππεύζπλε γηα ηε 

ραξαθηεξηζηηθή πηθξή γεύζε ηνπ ιαδηνύ), πξσηεΐλεο, ρξσζηηθέο, θαξνηελνεηδή, ζηεξόιεο, 

αξσκαηηθέο ελώζεηο, ηνθνθεξόιεο θαη θαηλόιεο (Θεξηόο, 2015). 
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1.4 Κύξηεο θαιιηεξγνύκελεο πνηθηιίεο 

Οη θπξηόηεξεο πνηθηιίεο ειηάο πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηελ Κξήηε είλαη ε Κνξσλέηθε 

(Olea europea ή microcarpa alba) θαη ε Σζνπλάηε (Olea europea var. mamilaris subr. 

minima). 

Κνξωλέηθε (Olea europea ή microcarpa alba) 

Οη Κξήηεο ηελ αλαθέξνπλ σο ιηαλή, ςηινιηά ή θξεηηθηά. Δθηόο από ηελ Κξήηε 

θαιιηεξγείηαη επίζεο ζηελ Πεινπόλλεζν, Εάθπλζν, Κεθαιιελία θηι. Σν κέγηζην ύςνο ηνπ 

δέλδξνπ είλαη 15m ελώ δηάκεηξν θόκεο σο 10m. Σα θύιια δηαζέηνπλ ηππηθό ζρήκα θαη 

ρξώκα (ινγρνεηδή πξάζηλα) ελώ ην κέγεζόο ηνπο ζεσξείηαη κηθξό ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

πνηθηιίεο. Μηθξό είλαη επίζεο ην κέγεζνο ηνπ θαξπνύ κε κέζν βάξνο 0,5g κε σξίκαλζε κέζεο 

επνρήο ελώ πνιύ ηζρπξή ραξαθηεξίδεηαη ε ζύλδεζε πνδίζθνπ: θαξπνύ. Δπηπιένλ, ε ζρέζε 

ζάξθαο: ππξήλα εκθαλίδεηε κε αλαινγία 1,63-4,06: 1, ελώ ηθαλνπνηεηηθέο είλαη νη απνδόζεηο 

θαξπνύ αλά δέλδξν (50kg/ δέλδξν) θαη ε απόδνζε ζε ιάδη (πεξίπνπ 30%). Κιηκαηνινγηθά ε 

Κνξσλέηθε είλαη αλζεθηηθή πνηθηιία ζε θαηαπνλήζεηο όπσο ε μεξαζία θαη νη άλεκνη ελ 

αληηζέζεη κε ηελ εππάζεηά ηεο ζην δάθν (Bactrocera oleae), ην ξπγρύηε (Rynchites 

cribripennis) θαη ηε βακβαθάδα (Euphyllura phyllirae). 

Σζνπλάηε (Olea europea var. mamilaris subr. minima) 

Γλσζηή θαη σο καπξνεηδήο, καζηνιηά ή αζελνιηά, θαιιηεξγείηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο Κξήηεο αιιά θαη ζηελ Κνξηλζία θαη Λαθσλία. Με σνεηδή ζρήκα θαξπνύ θαη 

ραξαθηεξηζηηθή ζειή πνπ παξαπέκπεη ζε ζρήκα ιεκνληνύ, δηαθξίλεηαη εύθνια από άιιεο 

πνηθηιίεο, ελώ ην βάξνο ηνπ μεπεξλά ην 1g κε ζρέζε ζάξθαο: ππξήλα 4,86:1. Σα θύιια έρνπλ 

κέηξην κέγεζνο ελώ ην ρξώκα ηνπο είλαη ζρεηηθά αλνηθηό. Οη θαξπνί θέξνληαη ζε ζπζηάδεο 

θαη σξηκάδνπλ αξρέο ηνπ ρεηκώλα (Θεξηόο, 2015). 

 

1.5 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο 

Χο αείθπιιν δέλδξν, ε ειηά έρεη ηελ ηθαλόηεηα επηβίσζεο ζε κεγάιν εύξνο 

ζεξκνθξαζηώλ (-4
o
 C έσο 40

ν
 C), πςόκεηξν σο 800m, δηαθνξεηηθό θιίκα (ηξνπηθό, 

ππνηξνπηθό), κε άξηζηε αλάπηπμε ζην εύθξαην θαη πνηθίια εδάθε (μεξά, θησρά, αζβεζηώδε, 

πεηξώδε θαη ραιηθώδε) κε θαηαιιειόηεξα ηα ακκνπειώδε πινύζηα ζε ζξεπηηθά. Απαηηεί 
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ρακειέο ζεξκνθξαζίεο γηα λα κπνξέζεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηνπο αλζνθόξνπο νθζαικνύο. 

Απηή ε αλάγθε γηα εαξηλνπνίεζε, δηθαηνινγεί ηελ αδπλακία θαξπνθνξίαο ησλ δέλδξσλ πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζε ηξνπηθά θιίκαηα. Έηζη, πεξηνρέο κεηαμύ 30-45
ν
 γεσγξαθηθό πιάηνο όπνπ 

δηαπηζηώλνληαη ςπρξνί ρεηκώλεο, δύλαληαη λα παξάγνπλ βέιηηζηεο πνηόηεηαο ειαηόιαδν. Μηα 

θπζηνινγηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο ειηάο ζεσξείηαη ε παξεληαπηνθνξία, πνπ ιόγσ κεγάιεο 

αλζνθνξίαο θαη θαξπόδεζεο, ππεξθαηαλαιώλεη ζξεπηηθά θαη ελεξγεηαθά απνζέκαηα, 

νδεγώληαο ηελ εμαζζελεκέλε ζηελ επόκελε ρξνληά, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη ειάρηζηε 

παξαγσγή ζρεηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε ζνδηά. Σν θαηλόκελν απηό εμαιείθνπλ 

θαιιηεξγεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο ε άξδεπζε (Θεξηόο, 2015). 

 

1.5.1 Κιάδεκα 

Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκόδεηαη αλειιηπώο 

ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα θαη απνζθνπεί είηε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δέλδξσλ, είηε ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ επηζπκεηνύ ζρήκαηόο ηνπο, είλαη ην θιάδεκα. 

Ο θαιιηεξγεηήο, ζε απηό ην ζηάδην, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίζεη ηε βιαζηηθή 

αλάπηπμε θαη θαξπνθνξία ηνπ δέληξνπ, ιακβάλνληαο βέβαηα ππόςηλ ηελ εθάζηνηε πνηθηιία 

κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ηα ειαηόδεληξα θαηά ηελ εθαξκνγή θιαδέκαηνο 

δηακόξθσζεο, ζπλεζίδεηαη λα ηνπο δίλνληαη ζρήκαηα όπσο: ειεύζεξν θύπειιν θαη ειεύζεξν 

ζθαηξηθό, ελώ πην ζπάληα: παικέηηα, θξάθηεο, ζακλώδεο θύπειιν, ύςηινλ θαη κνλόθσλν. Με 

ην θιάδεκα θαξπνθνξίαο πνπ γίλεηαη ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη 

απηό ησλ ζεξηλώλ κελώλ (θνξπθνιόγεκα ή αθαίξεζε ιαίκαξγσλ απ‟ ην εζσηεξηθό ηεο 

θόκεο) θαη αλαγλσξίδνληαο ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ δέλδξσλ (λεαληθόηεηα, σξηκόηεηα, 

γεξαζκόο), δηακνξθώλνληαη θαη νη επεκβάζεηο πνπ απαηηεί θαζέλα από απηά. αθέζηαηα, 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ζα ππνζηνύλ δέλδξα ππεξήιηθα, μεξηθά, δεκησκέλα από παγεηό ή 

πξνβεβιεκέλα από αζζέλεηεο (Θεξηόο, 2015). 

 

1.5.2 Άξδεπζε 

Λόγσ ηνπ ηδηόκνξθνπ αλάγιπθνπ ησλ Μεζνγεηαθώλ ρσξώλ, νη βξνρνπηώζεηο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη δηαλέκνληαη αθαλόληζηα ζηηο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα, νιόθιεξεο 

εθηάζεηο λα ζέηνληαη ζε ζπλζήθεο μεξαζίαο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Έηζη, νινέλα θαη 
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απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ πδάησλ. 

Ζ ειηά, έρεη αλαπηύμεη δηάθνξνπο θπζηνινγηθνύο κεραληζκνύο, πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα 

αλαπηύζζεηαη θάησ από αληίμνεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (Sofo et al., 2008). Ζ επαξθήο 

εδαθηθή πγξαζία είλαη απαξαίηεηε γηαηί πξνάγεη ηε δηαιπηνπνίεζε ησλ ιηπαζκάησλ πνπ 

εθαξκόδνληαη θαη ζπκβάιιεη ζηε κεηαθνξά ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα θπηά. Απμεκέλεο 

αλάγθεο λεξνύ παξνπζηάδεη ην ειαηόδεληξν θαηά ηηο πεξηόδνπο:  

1. δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλζνθόξσλ νθζαικώλ (Ηαλνπάξην– Φεβξνπάξην) 

2. άλζεζεο - θαξπόδεζεο (Απξίιην– Μάην) 

3. ζθιήξπλζεο ηνπ ππξήλα (Ηνύλην) 

4. ζπζζώξεπζεο ιαδηνύ ζην θαξπό (Αύγνπζην) 

εκαληηθή είλαη βέβαηα ε ύπαξμε επαξθνύο εδαθηθήο πγξαζίαο ην θζηλόπσξν όπνπ 

ζα πξνάγεη ηε δεκηνπξγία απμεκέλεο πνηόηεηαο θαη πνζόηεηαο ιαδηνύ. Γηαπηζησκέλα, ζε 

πεξηνρέο όπνπ ην ύςνο ησλ εηήζησλ βξνρνπηώζεσλ ππεξβαίλεη ηα 650 mm δελ απαηηείηαη 

θακία επέκβαζε, δηόηη νη απαηηήζεηο ηνπ δέλδξνπ ζε λεξό θαιύπηνληαη πιήξσο. Βέβαηα, 

παξάιιεια αμηνινγνύληαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (ειηνθάλεηα, άλεκνο, ζεξκνθξαζία, 

ζρεηηθή πγξαζία) πνπ επηθξάηεζαλ θαη πνπ επεξέαζαλ ηελ πδαηνθαηαλάισζε ηνπ δέλδξνπ, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο σο πξνο ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε ζξεπηηθά 

ζηνηρεία (Sofo et al., 2008). Σα ειαηόδεληξα, δηαζέηνπλ κεραληζκό πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

αληαπεμέξρνληαη ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο δηάζεζεο λεξνύ. Μεηώλνληαο ην πδαηηθό δπλακηθό 

ησλ ηζηώλ ηνπο, ζηνρεύνπλ ζηε δεκηνπξγία κεγάιεο δηαθνξάο κεηαμύ θύιισλ: ξηδώλ έηζη 

ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απνξξόθεζε λεξνύ από έδαθνο (Zivdar et al., 

2016), ζηακαηώληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ θνξκνύ αιιά όρη ηε θσηνζύλζεζε θαη ηελ αλαπλνή 

(Sofo et al., 2008). Έξεπλεο έδεημαλ, απμεκέλε απόδνζε ζε θαξπνύο αλά δέλδξν θαη ηεο 

ειαηνπεξηεθόηεηάο ηνπο κεηά από πιήξεο άξδεπζε ζε ζπλδπαζκό κε κεξηθή κόλν ιίπαλζε 

(Toplu et al., 2009). Αληηζέησο, νη ππεξ-αξδεύζεηο πξνθαινύλ αζθπθηηθό πεξηβάιινλ ζηε 

ξηδόζθαηξα αθνύ κεηώλεηαη ην O2 σο ζπλεπαγσγή ηνπ αλεπαξθνύο αεξηζκνύ. Απηό κπνξεί λα 

επηθέξεη αληίζεηα απνηειέζκαηα (κεησκέλε απνξξόθεζε λεξνύ θαη ζπξξίθλσζε θαξπώλ). 

Γεληθόηεξα, ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη πσο ε ζπκπιεξσκαηηθή άξδεπζε, ζε όια ηα 

ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θαξπνύ, θαηέρεη ζεκαληηθόηεξν ξόιν ζπγθξηηηθά κε ηε 

ζπκπιεξσκαηηθή ιίπαλζε, πνπ επηδξά κόλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξπνύ, ελώ δελ 

επεξεάδεη θαζόινπ ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ (Toplu et al., 2009). Με ηελ ειεγρόκελα 



 

 19 

πξνζηηζέκελε άξδεπζε, ε παξαγσγή ειαηόιαδνπ απμάλεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζπγθξηηηθά κε 

ηελ άξδεπζε κόλν από βξνρή, ελώ ζπγρξόλσο ε παξνρή λεξνύ δελ γίλεηαη αιόγηζηα αθνύ 

ιακβάλεηαη ππόςηλ ε κεησκέλε δηαζεζηκόηεηα ηνπ θπζηθνύ πόξνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν, ηα 

δέλδξα πνπ θαιιηεξγνύληαη ζε παξαδνζηαθνύο ειαηώλεο ρακειήο ππθλόηεηαο, είλαη ζε ζέζε 

λα δηαλύζνπλ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ρσξίο πδαηηθό ζηξεο εληζρύνληαο έηζη ηελ ηειηθή 

απόδνζε (Sofo et al., 2008).  

ίγνπξα, εάλ γίλεηαη εθαξκνγή λεξνύ κέζσ άξδεπζεο, ρξεηάδεηαη λα ξπζκίδεηαη ε 

πνζόηεηα πνπ παξέρεηαη ζην ζηξέκκα, ε ζπρλόηεηα εθαξκνγώλ θαζώο θαη ε δνζνινγία, έηζη 

ώζηε λα απνθεπρζνύλ ηπρώλ δπζκελείο θαηαζηάζεηο από απηή ηε δηαρείξηζε (αλάπηπμε 

αζζελεηώλ, πξνζβνιέο εληόκσλ). Χζηόζν, αξκόδεη λα επηιερζεί ε κέζνδνο άξδεπζεο, θαζώο 

κέζσ ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο, κπνξεί λα απμεζεί ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ηνπ εδάθνπο ιόγσ 

ζπζζώξεπζεο ησλ αιάησλ ζηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα θαη απηό λα επηθέξεη αλεπηζύκεηα 

απνηειέζκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα (Shaaban and Osman, 2016). 

 

1.5.3 Λίπαλζε 

Ζ βαζηθή ιίπαλζε κε Ν, Ρ, Κ είλαη αλαγθαία κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπ ειαηόθαξπνπ θαη 

ην θιάδεκα, δηαδηθαζίεο πνπ εμαζζελνύλ ηα απνζέκαηα ησλ ζξεπηηθώλ ηνπ δέλδξνπ. Οκνίσο, 

ζε πεξηπηώζεηο ιεηςπδξίαο ή εμαζζέλεζεο ηνπ δέλδξνπ από θάπνην παζνγόλν, δσηηθήο 

ζεκαζίαο είλαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ζξεπηηθώλ πνπ ράλνληαη κε θάπνηαο κνξθήο ιίπαζκα γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο γνληκόηεηαο ηνπ εδάθνπο (Αζεκαθόπνπινο, 2014). 

Δξεπλεηέο, δελ εληόπηζαλ θακία ζπζρέηηζε ηεο γνληκόηεηαο ησλ εδαθώλ κε ηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ησλ θύιισλ ζε ζξεπηηθά (Bouhafa, Moughli and Hadiddou, 2016). Γηα ηνλ 

εληνπηζκό ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ εδαθώλ θαη ησλ δέλδξσλ ζε ζξεπηηθά, γίλνληαη 

ζπλδπάζηεθα αλαιύζεηο εδάθνπο, ρξήζε θπιινδηαγλσζηηθήο αιιά θαη καθξνζθνπηθή 

παξαηήξεζε ζπκπησκάησλ. Με απηό ηνλ ηξόπν, γλσζηνπνηείηαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηνλ ειαηώλα κε απνηέιεζκα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζή ηνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιύζεσλ πνπ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο απιέο 

ηηκέο, αιιά λα ζπλεθηηκώληαη κε δηάθνξνπο εκπιεθόκελνπο παξάγνληεο (Αζεκαθόπνπινο, 

2014). Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαίν λα κειεηώληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ πνηθηιηώλ ζηελ πξόζιεςε 

ζξεπηηθώλ πξηλ από νπνηαδήπνηε πξαθηηθή (Shaaban and Osman, 2016). Δπίζεο, ρξεηάδεηαη 

λα γλσζηνπνηεζεί όηη όια ηα ζηνηρεία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ελώ εθείλν κε ηε 
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ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε ζην έδαθνο είλαη απηό πνπ ζα έρεη αληίθηππν ζε κεγαιύηεξν 

βαζκό ζηελ απόδνζε. Απνδεδεηγκέλα, θάησ από άξηζηεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ηα θπηά 

ηείλνπλ λα απμάλνπλ γξακκηθά ηελ απόδνζή ηνπο κε ηελ πξνζζήθε ιηπάζκαηνο (Fernández-

Escobar et al., 2015). Σα όξηα όκσο πνπ θάησ από απηά απαηηείηαη ιίπαλζε, αθόκα θαη αλ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε εδάθνπο θαη θύιισλ, ζεσξνύληαη ξεπζηά. Έρνπλ 

παξαηεξεζεί πεξηπηώζεηο κε πνζνζηά θάησ από ην όξην αλεπάξθεηαο πνπ όκσο δελ 

εκθάληζαλ θαλέλα απνιύησο πξόβιεκα ζηελ παξαγσγηθόηεηά ηνπο (Rodrigues et al., 2012). 

Χζηόζν, όζν θη αλ κειεηάηαη ε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ ειαηόδεληξνπ, πάληα πξνθύπηνπλ 

άιινη παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ απόδνζή ηνπ, αλεμάξηεηα από ην αλ ε δηαηξνθή ηνπ 

είλαη ε βέιηηζηε. 

Σα αδωηνύρα ιηπάζκαηα είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θόξνλ ζηε γεσξγηθή 

πξαθηηθή θαη είηε πεξηέρνπλ ην Ν ζε ληηξηθή, ακκσληαθή ή ακηδηθή κνξθή. Όια ηα παξαπάλσ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ θαιιηέξγεηα κε θεηδώ γηαηί πρ. ππεξιηπάλζεηο κε 

ακκσληαθά ή ακηδηθά ιηπάζκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ όμπλζε ηνπ εδάθνπο ελώ 

ππεξιηπάλζεηο ληηξηθώλ κπνξνύλ λα απμήζνπλ ην pH (Αζεκαθόπνπινο, 2014). Σα δέλδξα 

απαηηνύλ ηελ πξνζζήθε ιηπαζκάησλ κε άδσην θάζε ρξόλν, έηζη ώζηε λα αλαπιεξώζνπλ ηα 

απνζέκαηα πνπ ράζεθαλ κε ηε ζπγθνκηδή θαη ην θιάδεκα (Toplu et al., 2009; Rodrigues et 

al., 2012) ζε πνζόηεηεο όκσο κηθξόηεξεο από εθείλεο πνπ πξνζζέηνπλ νη παξαγσγνί 

(Fernández-Escobar et al., 2015). Ζ απόθξηζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ζην Ν, εμαξηάηαη από ηελ 

αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ειαηώλα (πεξηεθηηθόηεηα ζε ληηξηθό Ν εδάθνπο, πνηθηιία, ειηθία 

δέλδξσλ, πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο) (Bouhafa et al., 2014). Πνιπεηή πεηξάκαηα ζε ρώξεο 

ηεο κεζνγείνπ, πνπ εθαξκόζηεθαλ Ν ιηπάλζεηο κε ή ρσξίο αλαζηνιέα ληηξνπνίεζεο DMPP, 

από έδαθνο θαη δηαθπιιηθά, δελ δηαηήξεζαλ ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ δέλδξσλ αθνύ θαη 

ρσξίο ιίπαλζε ε ζρέζε Ν: θύιινπ παξέκεηλε ίδηα, ε βιαζηηθή αλάπηπμε ήηαλ ζηαζεξή θαη ε 

πεξηεθηηθόηεηα ησλ θύιισλ ζε Ν δελ ππεξέβεθε ην 2%. Αληίζεηα, ε πνζόηεηα ησλ 

παξαγόκελσλ θαξπώλ (Rodrigues et al., 2012) θαη ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε έιαην, απμήζεθε 

κε ηελ παξνρή Ν ιίπαλζεο (Centeno, García and Gómez-del-campo, 2017) εηδηθά όηαλ ην Ν 

ζπλδπαζηεί κε ην Mg (Marcelo et al., 2010). Τςειή παξαγσγή θαξπώλ εληνπίδεηαη κεηά από 

δηαθπιιηθέο ιηπάλζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ άδσην, ζεητθό ςεπδάξγπξν θαη βνξηθό νμύ, κε ηηο 

εθαξκνγέο απηέο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο απ‟ όηη ε από έδαθνο εθαξκνγή. Ζ αύμεζε 

απηή ηεο απόδνζεο, νθείιεηαη είηε ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θαξπνύο πνπ παξάγνληαη είηε ζην 

κεγαιύηεξν κέγεζνο θαη βάξνο ηνπο, εμαηηίαο ηνπ ξόινπ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζηελ 
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θπηηαξηθή δηαίξεζε (Sayyad-Amin, Shahsavar and Aslmoshtaghi, 2015). Με ηελ εθαξκνγή 

ηνπ καθξνζηνηρείνπ γηα ηξία έηε, παξαηεξήζεθε αύμεζε αλζέσλ αλά ηαμηαλζία, αύμεζε 

θαξπώλ αλά δέλδξν ελώ ην κέγεζνο ησλ θαξπώλ κεηώζεθε κε ηελ εθαξκνγή κεγάισλ 

πνζνζηώλ ηνπ ζξεπηηθνύ (Erel et al., 2013). 

Μεξηθά από ηα θωζθνξηθά ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη: θσζθνξηθό 

δηαζβέζηην δηαιπηόο ζε θηηξηθό νμύ θαη ππεξθσζθνξηθό. Σα ιηπάζκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ Ν+ 

Ρ, ζεσξνύληαη πην απνηειεζκαηηθά ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηνπ Ρ θνληά ζηηο ξίδεο άξα δελ έξρεηαη 

ζε ζηελή επαθή κε ην έδαθνο ώζηε λα δεζκεπηεί. Ζ πξνζζήθε θσζθνξηθώλ ιηπαζκάησλ 

ζπλίζηαηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο ησλ δέλδξσλ (Toplu et al., 2009). Δξεπλεηέο 

ζεσξνύλ απαξαίηεηε ηελ εηήζηα εθαξκνγή ηνπ θσζθόξνπ ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ θαη κε 

αλαλεώζηκσλ πόξσλ (Jimenez-Moreno and Fernandez-Escobar, 2016), ελώ θάπνηνη άιινη 

πξνηείλνπλ εθαξκνγή κόλν κεηά ηελ απνδεδεηγκέλε έιιεηςε ηνπ ζξεπηηθνύ (Rodrigues et al., 

2012; Erel et al., 2013). 

Γεληθά, θαιηνύρα ιηπάζκαηα εθαξκόδνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα θαηά ηε ζπνξά γηαηί 

πξνζξνθόληαη ηα ηόληα από ην έδαθνο θαη έηζη παξακέλνπλ δηαζέζηκα. ε δελδξώδεο όκσο 

θαιιηέξγεηεο ζπλίζηαηαη ε επηθαλεηαθή εθαξκνγή ιηπαζκάησλ είηε ρισξηνύρνπ, ζεητθνύ ή 

ληηξηθνύ θαιίνπ ην θζηλόπσξν, ζε πνζόηεηεο ίζεο κε εθείλεο πνπ απνκαθξύλζεθαλ από ηελ 

θαιιηέξγεηα κε ηε ζπγθνκηδή θαη ην θιάδεκα (Rodrigues et al., 2012). εκαληηθή πνζόηεηα 

ηνπ καθξνζηνηρείνπ, απαηηεί ε ειηά θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμήο ησλ θαξπώλ θαη ηεο 

ζπζζώξεπζεο ηνπ ειαίνπ ζε απηνύο (Toplu et al., 2009). 

Οη θαιιηεξγεηέο εθαξκόδνπλ ζπλήζσο ζύλζεηα ιηπάζκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ Ν, Ρ, 

Κ κε δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο πεξηεθηηθνηήησλ. πρλά βέβαηα εκπεξηέρνπλ θαη κηθξέο 

πνζόηεηεο από θάπνηα ηρλνζηνηρεία πνπ ζε θάζε πεξίπησζε αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα. 

Άξηζηνο ζπλδπαζκόο γηα ηε κέγηζηε απόδνζε ηεο ειηάο, ζεσξείηαη ε από έδαθνο εθαξκνγή 

ηνπ αδώηνπ θαη ε δηαθπιιηθή ιίπαλζε κε θώζθνξν θαη θάιην (Rodrigues et al., 2012). 

Σα ιηπάζκαηα, κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ απεπζείαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζην 

κήθνο πνπ εθηείλεηαη ε ξηδόζθαηξα, λα ελζσκαησζνύλ ζην έδαθνο ή λα ρνξεγεζνύλ κε 

πδξνιίπαλζε. Μπνξνύλ επίζεο λα γίλνπλ ςεθαζκνί (δηαθπιιηθά) κε ηα δηάθνξα ζξεπηηθά 

πνπ όκσο βξίζθνληαη ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο ιόγσ ηεο επαηζζεζίαο ησλ θύιισλ θαη ηνλ 

νζκσηηθώλ παξαγόλησλ (π.ρ. άιαηα). ε μεξέο πεξηνρέο, ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ από 

ην έδαθνο θαζίζηαηαη δύζθνιε θαη βξαδεία. Σόηε, ζπζηήλνληαη νη δηαθπιιηθέο ιηπάλζεηο πνπ 

ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ θπηώλ ζε λεξό θαη ζξεπηηθά ελώ ζπγρξόλσο βειηηώλνπλ ηε 
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ρεκηθή ζύλζεζε ηνπ ειαηόθαξπνπ θαη ησλ ππνπξντόλησλ ηνπ (Zivdar et al., 2016). Ο ρξόλνο 

εθαξκνγήο ησλ ιηπαζκάησλ πνηθίιεη αλάινγα ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ, ηνλ ηξόπν 

εθαξκνγήο, ηελ ύπαξμε ή όρη άξδεπζεο θηι., ελώ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο εθαξκόδεηαη 

θαη ηκεκαηηθά (Αζεκαθόπνπινο, 2014). 

Δλαιιαθηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο εδαθνβειηησηηθά νξγαληθά πιηθά πνπ 

βειηηώλνπλ ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εδαθώλ αιιά θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο 

ζε ζξεπηηθά θαη ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Μεξηθά από απηά είλαη: 

ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηώλ, δσηθέο θνπξηέο, ππνιείκκαηα από επεμεξγαζία θπηηθώλ 

πξντόλησλ (πιηθά μύινπ, θπηηθέο ίλεο) είηε λα γίλεη εθαξκνγή κεζόδσλ εκπινπηηζκνύ ηνπ 

εδάθνπο κε ζξεπηηθά όπσο είλαη ε ακεηςηζπνξά θαη ε ζπγθαιιηέξγεηα. 

Ζ ρξήζε ιηπαζκάησλ κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ αληίζηαζε ησλ θπηώλ ζε βηνηηθά θαη 

αβηνηηθά ζηξεο, λα βειηηώζεη ηελ γνληκόηεηα ησλ εδαθώλ θαη λα απμήζεη ηελ πνηόηεηα ησλ 

θαξπώλ εκπινπηίδνληάο ηνπο κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηνλ άλζξσπν. Όηαλ όκσο ηα 

ζξεπηηθά ζηνηρεία βξεζνύλ ζε πνιύ πςειέο πεξηεθηηθόηεηεο πξνάγνπλ επηβιαβείο 

αληηδξάζεηο ζηνπο θαξπνύο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ησλ 

θαηαλαισηώλ (Σζηθαιάο, 2003). 

Ο θαζνξηζκόο ελόο πξνηύπνπ ιίπαλζεο ησλ ειαηόδεληξσλ, απνηειεί έλα αλαγθαίν 

βήκα πνπ ζα ζεζπίδεη κηα νξζνινγηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα. 

ίγνπξα ζεσξείηαη δύζθνιν επίηεπγκα, πνπ όκσο ζα ραξάμεη λένπο νξίδνληεο ζηελ 

ειαηνθαιιηέξγεηα. 

 

1.5.4 Ο ξόινο ησλ N, P, K θαη Β ζην έδαθνο θαη ηα ειαηόδεληξα 

Σα θπηά δηαζέηνπλ εζσηεξηθέο ζξεπηηθέο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ 

γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απόδνζε. Αλ απηέο δελ ηθαλνπνηνύληαη κε ηε ζξέςε πνπ ηνπο 

πξνζάπηνπκε θαη νη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο δελ είλαη επλντθέο, ην θπηό δελ κπνξεί λα δώζεη 

ηε κέγηζηε γελεηηθή ηνπ δπλακηθόηεηα. 

Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πξόζιεςε ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ 

είλαη, εθηόο ησλ άιισλ, ε ζεξκνθξαζία, πνπ όζν απμάλεηαη ηείλεη λα κεηώλεη ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ ζξεπηηθώλ αθνύ δηαδξακαηίδεη ξόιν ζηελ απειεπζέξσζή ηνπο από ηνπο 

θόθθνπο ησλ ιηπαζκάησλ. Ο αληαγσληζκόο ησλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ όπσο είλαη κεηαμύ Ν 

θαη Κ, ε εδαθηθή πγξαζία πνπ επηδξά ζηελ πξόζιεςε από ηηο ξίδεο, νη ηηκέο ηνπ pH (ηα 
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ηρλνζηνηρεία πξνζξνθόληαη σο επί ησ πιείζηνλ ζε όμηλν pH) θηι. 

ηα εδάθε, ην άδωην απαληάηαη ζε πνζνζηά πςειόηεξα από 90% ζε νξγαληθή κνξθή 

θαη κε δηεξγαζίεο όπσο ε ληηξνπνίεζε, γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε αλόξγαλν άξα θαη εύθνια 

πξνζιακβαλόκελν από ηα θπηά. 

ηνπο θπηηθνύο ηζηνύο εκπεξηέρεηαη ζπλήζσο από 1 έσο 5% Ν επί ηεο μεξάο νπζίαο 

θαη ζπλαληάηαη ηόζν ζε νξγαληθή όζν θαη αλόξγαλε κνξθή (Σζηθαιάο, 2003). Πεξίπνπ ην 

50% ηνπ αδώηνπ εληνπίδεηαη ζηα θύιια, ελώ ζηνπο θαξπνύο θαίλεηαη λα ρξεηάδεηαη ζηα 

πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο, αθνύ θαζώο ην κέγεζνο ησλ θαξπώλ απμάλεη, ε πεξηεθηηθόηεηά 

ηνπο ζε άδσην κεηώλεηαη. Σν ελαπνκείλαλ άδσην, απνζεθεύεηαη ζην θινηό κε ζθνπό λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηελ επόκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (Rodrigues et al., 2012). 

πλδπάδεηαη κε C, H, O, S θαη ιακβάλεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε ιεηηνπξγίεο 

πξσηετλώλ. Δθηείλεη ηε βιαζηηθή αλάπηπμε ησλ δέλδξσλ, απμάλεη ηελ θαξπνθνξία θαη ην 

πνζνζηό ησλ ηέιεησλ αλζέσλ ελώ κεηώλεη ηελ ηάζε γηα παξεληαπηνθνξία. ε πςειό pH ην 

ακκσληαθό Ν ηείλεη λα γίλεη ηνμηθό ζην ξίδεο ησλ θπηώλ. Ζ επίδξαζε ηνπ Ν ζην πνζνζηό ηνπ 

ειαίνπ ησλ θαξπώλ εμαξηάηαη από ην P ησλ θύιισλ πνπ όζν βξίζθεηαη ζε ρακειέο 

ζπγθεληξώζεηο, ε ειαηνπεξηεθηηθόηεηα ηείλεη λα απμάλεη (Sayyad-Amin, Shahsavar and 

Aslmoshtaghi, 2015). Ζ ζπγθέληξσζή ηνπ ζηνπο θαξπνύο εμαξηάηαη από ηε δόζε ιηπάζκαηνο 

πνπ εθαξκόδεηαη, ην θνξηίν ησλ δέλδξσλ θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ Ρ (Erel, Kerem and Ben-

Gal, 2013). 

Ο θώζθνξνο ζηα εδάθε ζπλαληάηαη ζε αλόξγαλε κνξθή ζε πνζνζηό 50-70% ή 

νξγαληθή κνξθή ζε πνζνζηό 30-50% ηνπ νιηθνύ θσζθόξνπ. Σα θσζθνξηθά ζπζηαηηθά ηνπ 

εδάθνπο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα βξίζθνληαη ζε ρεκηθή ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο πγξήο θαη 

ζηεξεήο θάζεο ηνπ. Οη αλαινγίεο ηνπο κέζα ζην εδαθηθό δηάιπκα, εμαξηώληαη από ην pH 

ηνπ. ε αιθαιηθό πεξηβάιινλ ηα θπηά, δελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε 

θώζθνξν, αθνύ επηθξαηνύλ ηα κνλόμηλα θσζθνξηθά ηόληα ελώ αληίζεηα ηα θπηά 

πξνζιακβάλνπλ κε επρέξεηα ηα δηζόμηλα θσζθνξηθά ηόληα πνπ ζπλαληώληαη ζε ρακειέο 

ηηκέο pH. Πεγή θσζθόξνπ ζην εδαθηθό δηάιπκα πξνέξρεηαη από ηελ απνζύλζεζε θπηηθώλ 

ππνιεηκκάησλ θαη κηθξννξγαληζκώλ ηνπ εδάθνπο. 

ηα θπηά ζπλαληάηαη από 0,15% σο 1% ζε πεξηεθηηθόηεηα μεξάο νπζίαο, κε ηηκέο 

θάησ θαη πάλσ από ηα όξηα λα θαζνξίδνπλ ηελ έιιεηςε θαη ηελ ηνμηθόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ ζηα 

θπηά αληίζηνηρα. Μαθξνζηνηρείν κε ζπκκεηνρή ζε έλδπκα θαη πξσηεΐλεο πνπ έρνπλ ζθνπό ηε 

κεηαθνξά ελέξγεηαο απαξαίηεηε γηα ηε θσηνζύλζεζε θαη ηελ αλαπλνή (ηξηθσζθνξηθή 
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αδελνζίλε- ΑΣΡ), σο ζπζηαηηθό γελεηηθώλ πιεξνθνξηώλ (δεζνμπξηβνλνπθιετληθό νμύ- DNA) 

θαη ιακβάλεη κέξνο ζηε κεηαβνιηθή δξαζηεξηόηεηα. Δπλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ηελ άλζεζε θαη ηε θαξπόδεζε. Βξίζθεηαη ζε κεγάιεο πεξηεθηηθόηεηεο ζηα 

λεαξά ηκήκαηα ηνπ θπηνύ. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ζξεπηηθνύ απαληάηαη ζηνπο θαξπνύο, 

ελώ ζηνπο ππόινηπνπο ηζηνύο βξίζθεηαη ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο (Rodrigues et al., 2012). 

Όηαλ ην καθξνζηνηρείν απαληάηαη ζε πνιύ ρακειέο ή πνιύ πςειέο ζπγθεληξώζεηο 

ζην έδαθνο, ε αλάπηπμε ησλ δέλδξσλ κεηώλεηαη (Jimenez-Moreno and Fernandez-Escobar, 

2016). Ζ απνκάθξπλζε ηνπ ζξεπηηθνύ από ην έδαθνο εηεζίσο εμαξηάηαη από ην ύςνο ηεο 

παξαγσγήο, ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο. 

Σν θάιην είλαη βαζηθό ζηνηρείν γηα ηε ζξέςε ησλ θπηώλ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζε 

κεγάιεο πνζόηεηεο. Βξίζθεηαη ζε επάξθεηα ζηα εδάθε αλάινγα βέβαηα κε ηα πξσηνγελή ηνπο 

νξπθηά. ε πγξέο πεξηνρέο ηα εδάθε ππνιείπνληαη ηνπ ζηνηρείνπ ιόγσ έθπιπζεο. Αληίζεηα, 

κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο ηνπ ζξεπηηθνύ ζπλαληώληαη ζε αξγηιώδε εδάθε. Σν θάιην απαληάηαη 

ζην έδαθνο ζε ηξείο κνξθέο: σο αληαιιάμηκν, πδαηνδηαιπηό θαη σο κε αληαιιάμηκν. Σν 

δηαζέζηκν άξα θαη αθνκνηώζηκν θάιην γηα ην θπηό είλαη ην πδαηνδηαιπηό πνπ εληνπίδεηαη ζην 

εδαθηθό δηάιπκα θαη πξνζξνθάηε άκεζα, θαζώο θαη ην αληαιιάμηκν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

επηθάλεηα ησλ νξπθηώλ θαη κπνξεί επθνιά λα βξεζεί ζην εδαθηθό δηάιπκα. Αληίζεηα ην κε 

αληαιιάμηκν γηα λα θαηαζηεί άκεζα δηαζέζηκν γηα ηα θπηά ζα πεξάζνπλ αηώλεο (ηλάλεο, 

2015). 

ην θπηό ζπλεζίδνληαη νη πεξηεθηηθόηεηεο 1% έσο 5% επί ηνπ μεξνύ θπηηθνύ ηζηνύ 

θαη ζηα θύιια από 0,5- 1,10% μεξήο κάδαο (Σζηθαιάο, 2003). Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ 

παξαηεξείηαη ζηνπο θαξπνύο θαη ζηα θύιια. Δπνκέλσο, θαηά ηε ζπγθνκηδή, αθαηξείηαη 

ζρεδόλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνύ θαιίνπ από ην δέλδξν. Γη‟ απηό, ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιίδεηαη 

ε ηαθηηθή εηζθνξά ηνπ ζξεπηηθνύ ζην δέλδξν (Rodrigues et al., 2012; Fernández-Escobar et 

al., 2015). 

Βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγεία, είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ κεηαβνιηθώλ δηεξγαζηώλ, ελώ 

ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θσηνζύλζεζεο, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αλαπλνήο θαζώο 

επηδξά ζηα έλδπκα πνπ ηελ πξνάγνπλ, ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζηνκαηίσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπό λα αληαπεμέξρεηαη ζε βηνηηθό θαη αβηνηηθό ζηξεο ελώ 

βειηηώλεη ζπλάκα ηελ πνηόηεηα ησλ θαξπώλ θαη απμάλεη ηελ αλζνθνξία (Zivdar et al., 2016). 

Μέζσ ηνπ εδαθηθνύ δηαιύκαηνο, πξνζιακβάλεηαη από ηα θπηά ζαλ θαηηόλ Κ
+
 ελώ ζε 

ζπλζήθεο έιιεηςεο, ηα πξώηα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη ζηνπο παιαηόηεξνπο θπηηθνύο 
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ηζηνύο. Διιείςεηο ηνπ ζηνηρείνπ ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα, έρνπλ παξαηεξεζεί ζε ζπλζήθεο 

μεξαζίαο, ζε βαξηά αξγηιώδε εδάθε (Rallo et al., 2018) ελώ όηαλ ην λεξό βξίζθεηαη ζε 

πεξίζζεηα ζηα θπηά, ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζηνηρείνπ δελ εθηηκάηαη ζσζηά, επνκέλσο δελ 

εληνπίδνληαη έγθαηξα ηπρώλ ειιείςεηο ή ηνμηθόηεηεο (Erel et al., 2013). Μειέηεο, ζπζρέηηζαλ 

ηελ απμεκέλε απόδνζε ησλ θαξπώλ κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ εδαθώλ ζε νξγαληθή νπζία 

θαη ηα πςειά επίπεδα Κ ζηα θύιια. Ζ αλεπάξθεηα ηνπ ζξεπηηθνύ, εκπνδίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ησλ θύιισλ (ξύζκηζε αλνίγκαηνο ζηνκαηίσλ) ζε ζπλζήθεο άξδεπζεο θαη κε ηνλ ηξόπν απηό, 

ηα θαζηζηά πην επάισηα ζηελ μεξαζία (Tubeileh et al., 2014). 

Σν βόξην είλαη δπζθίλεην ηρλνζηνηρείν ζην θπηό ελώ επθίλεην ζην έδαθνο, κε ξόιν 

ζηε ζύλζεζε πνπξηλώλ άξα θαη ζην ζρεκαηηζκό λνπθιετθώλ νμέσλ, απαξαίηεην γηα ηε 

ιεηηνπξγεία ηνπ κεξηζηώκαηνο, πξάγκα πνπ κεηαθξάδεηαη ζε αλσκαιίεο θαη ζκηθξύλζεηο 

λεαξώλ νξγάλσλ, αλζόξξνηα θαη θαξπόπησζε ζε ζπλζήθεο έιιεηςήο ηνπ. Ζ δηαζεζηκόηεηά 

ηνπ ζηα εδάθε, είλαη πνιππαξαγνληηθή. Γηα παξάδεηγκα, εμαξηάηαη από ην pH, όζν απηό 

απμάλεηαη, κεηώλεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ βνξίνπ κε ζξεπηηθά όπσο ην Κ, 

Mg θαη Ca. Χζηόζν, ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζην έδαθνο, δηαθνξνπνηείηαη ζε ζπλζήθεο 

πδαηηθνύ ζηξεο (πνιύ πςειή ή πνιύ ρακειή πγξαζία) κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνύληαη 

ζπκπηώκαηα όπσο: θαζπζηέξεζε ηεο βιάζηεζεο, κείσζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλζνθόξσλ 

νθζαικώλ, θαξπόπησζε θαη ραξαθηεξηζηηθή παξακόξθσζε θαξπώλ πνπ νλνκάδεηαη 

“monkey face”, δείγκαηα πνπ ππνδειώλνπλ ηξνθνπελία ηνπ ηρλνζηνηρείνπ. 

Σν ηρλνζηνηρείν, όηαλ παξέρεηαη ζην θπηό ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο, πξνθαιεί 

αιιαγέο ζηε δξαζηεξηόηεηα ησλ ελδύκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην κεηαβνιηζκό ησλ θαηλνιώλ, 

κε απνηέιεζκα λα ηηο κεηώλεη (Tekaya et al., 2013b). Ζ ζπγθέληξσζή ηνπ, βξέζεθε 

πςειόηεξε ζηνπο θαξπνύο απ‟ όηη ζηα μπιώδε κέξε ηνπ δέλδξνπ (Rodrigues et al., 2012).  

Με ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα εδάθε νδεγνύληαη 

ζε εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε ζξεπηηθά. Ζ επηζηεκνληθή άγλνηα ησλ θαιιηεξγεηώλ 

γηα ηηο πνζόηεηεο θαζώο θαη ην είδνο ησλ ζξεπηηθώλ πνπ ιείπνπλ από ην έδαθνο, ηνπο 

νδεγνύλ ζηελ αιόγηζηε ρξήζε, ηε ιάζνο επνρή εθαξκνγήο θαη κε αθαηάιιειε πνιιέο θνξέο 

κνξθή ιηπαζκάησλ πνπ ηειηθά ππνβαζκίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ην έδαθνο. Γηα ηελ 

απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ, είλαη αλαγθαίν λα κειεηάηαη κε αθξίβεηα ην πνζνζηό ησλ 

ζξεπηηθώλ πνπ απνκαθξύλεηαη θάζε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν από ην έδαθνο κε κεζόδνπο όπσο 

ε αλάιπζε εδάθνπο θαη ε θπιινδηαγλσζηηθή θαη λα γίλεηαη αλάινγα ν εθνδηαζκόο ηνπ. Ζ 

πξνζζήθε ελόο ζξεπηηθνύ ζην έδαθνο γίλεηαη κεηά από ηελ απνδεδεηγκέλε έιιεηςή ηνπ κε 
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νξαηά ζπκπηώκαηα ζηα θπηά. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε έιιεηςε ηνπ ζξεπηηθνύ ζηνηρείνπ ηόζν 

κεγαιύηεξε ζα είλαη θαη ε αληαπόθξηζε ηεο θαιιηέξγεηαο κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ (Σζηθαιάο, 

2003). πρλά, παξά ηε δηαπίζησζε ηηκώλ θάησ από ηα όξηα επάξθεηαο ζηα θύιια, δελ 

εκθαλίδνληαη ζπκπηώκαηα ειιείςεσλ (Tubeileh et al., 2014). Σα δηάθνξα ζπκπηώκαηα, 

πνιιέο θνξέο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ από ηελ έιιεηςε πεξηζζόηεξσλ από έλα ζηνηρείσλ αιιά 

θαη από ηελ επίδξαζε θάπνηνπ πεξηβαιινληηθνύ παξάγνληα, ελώ ζαθώο απαηηείηαη ε 

δηάθξηζε από ηπρώλ ζπκπηώκαηα πνπ πξνήιζαλ από πξνζβνιέο παζνγόλσλ 

κηθξννξγαληζκώλ ή εληόκσλ (Σζηθαιάο, 2003). 

 

1.6 Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ειηάο 

Δρζξόο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο, πνπ απαηηεί ζπλερή 

αληηκεηώπηζε εμαηηίαο ησλ πνιιαπιώλ γελεώλ ηνπ αλά έηνο, είλαη ν δάθνο (Bactrocera 

oleae). Ζ πξνλύκθε ηνπ εληόκνπ δηαηξέθεηαη κε ηε ζάξθα ηνπ θαξπνύ κε απνηέιεζκα λα 

πξνθαιεί πξώηκε θαξπόπησζε θαζώο θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ειαηόιαδνπ ιόγσ 

αύμεζε ηεο νμύηεηάο ηνπ. Σν έληνκν θαηαπνιεκείηαη κε ςεθαζκνύο, καδηθή παγίδεπζε ή κε 

βηνινγηθή αληηκεηώπηζε ρξεζηκνπνηώληαο έληνκα παξάζηηά ηνπ. 

εκαληηθόο ερζξόο ζεσξείηαη θαη ν ππξελνηξήηεο (Prays oleae) ιόγσ ηεο ηξηπιήο 

πξνζβνιήο πνπ παξνπζηάδεη ζην δέλδξν. Με ηελ πξώηε γελεά ηνπ, πξνζβάιιεη ηα άλζε, κε 

ηε δεύηεξε ηνπο θαξπνύο ελώ κε ηελ ηξίηε ηα θύιια. Ζ αληηκεηώπηζή ηνπ γίλεηαη ζπλήζσο 

ζηηο πξώηεο δπν γελεέο. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ζπρλά είλαη ηα θξνύζκαηα πξνζβνιώλ από ην ξπγρύηε 

(Rhynchites cribripennis). Σν ζπγθεθξηκέλν έληνκν έρεη κία γελεά αλά δύν έηε, πξνζβάιεη 

άλζε, θύιια θαη θαξπνύο πξνθαιώληαο θαξπόπησζε γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηελ αληηκεηώπηζή 

ηνπ απαξαίηεηε όηαλ ν πιεζπζκόο ηνπ αλά δέλδξν μεπεξλά ην νηθνλνκηθό θαηώθιη. 

Αμηνζεκείσην είλαη δε, ε δεπηεξνγελήο αλάπηπμε ηνπ κύθεηα Camarosporium dalmaticum ν 

νπνίνο βξίζθεη επλντθό ππόβαζξν ηηο πξνζβνιέο ηνπ εληόκνπ. 

Άιια έληνκα πνπ απαζρνινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θαιιηεξγεηώλ γηαηί ππνβαζκίδνπλ 

ηελ πνηόηεηα ή κεηώλνπλ ηελ παξαγσγή είλαη ε βακβαθάδα (Euphyllura phyllirae), ε 

πνιιίληα (Pollinia pollini) θαη ην ιεθάλην (Saissetia oleae) (Ναβξνδίδεο and Αλδξεαδάθεο, 

2012). 

Ζ πην ζεκαληηθή αζζέλεηα πνπ εμαζζελεί ηελ ειηά είλαη ην θπθινθόλην. Πξόθεηηαη γηα 
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ην κύθεηα Cycloconium oleaginum, πνπ πξνθαιεί έληνλε θπιιόπησζε θαη κείσζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλζέσλ θαη ηεο θαξπόδεζεο. Ζ δξαζηεξηόηεηα ηνπ κύθεηα απμάλεηαη ζε 

ζπλζήθεο πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο. Χο πξνιεπηηθό κέηξν αληηκεηώπηζεο ζεσξείηαη ε 

ρξήζε αλζεθηηθώλ πνηθηιηώλ όπσο είλαη ε Κνξσλέηθε, ελώ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ζπζηήλνληαη ςεθαζκνί κε βνξδηγάιην πνιηό κε ηελ έλαξμε ηνπ θζηλνπώξνπ. 

Άκεζε αληηκεηώπηζε ρξεηάδεηαη, όηαλ παξαηεξεζνύλ εθηεηακέλεο πξνζβνιέο από 

ηνπο κύθεηεο: Glomerella cingulata θαη Phoma incompta. Δλώ, θπξίσο πξνιεπηηθά 

αληηκεησπίδεηαη ην βαθηήξην Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi πνπ ζπλήζσο 

πξνζβάιιεη ην δέλδξν από πιεγέο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ ειαηνζπιινγή ή ην θιάδεκα 

ζε ζπλζήθεο πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο. Εσηηθήο ζεκαζίαο είλαη θαη νη ηώζεηο όπσο ε 

επινγηά ησλ θαξπώλ ηεο ειηάο (olive fruit pox) ή ν ίθηεξνο (Olive vein yellowing) 

(Παλαγόπνπινο, 2007). 

ε γεληθέο γξακκέο, ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη, πσο ε ειηά κπνξεί λα ζπλερίζεη λα 

παξάγεη θαξπνύο αθόκα θαη αλ έρεη πξνζβιεζεί ζπλδπαζηηθά από πνηθίινπο κύθεηεο, 

βαθηήξηα θαη έληνκα. Απηό πνπ όκσο καο ελδηαθέξεη, είλαη ε επίηεπμε πςειήο πνηόηεηαο 

ειαηόιαδνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κόλν εάλ ππάξμεη πγηήο αλάπηπμε ηνπ δέλδξνπ ζηνλ αγξό. 

 

1.7 πζηήκαηα ειαηνθαιιηέξγεηαο 

Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα 

ύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο γεσξγίαο κε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ηνλ παξαγσγό 

αιιά θαη ηνλ θαηαλαισηή κεζόδνπο. πκβάιιεη ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ησλ αγξνηηθώλ 

πεξηνρώλ αθνύ ζηεξίδεη ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθν- νηθνλνκηθά ηνπο νθέιε. Πξνσζεί 

έλα πξόηππν θαιιηέξγεηαο κε θπξηόηεξνπο ζθνπνύο, ζύκθσλα κε ηε Γηεζλή νκνζπνλδία 

βηνινγηθήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο:  

 ηελ παξαγσγή πξντόλησλ πςειή ζξεπηηθήο αμίαο ζε επαξθήο πνζόηεηεο  

 ηε δηαηήξεζε- βειηίσζε ηεο γνληκόηεηαο θαη ηεο πγείαο εδάθνπο, δώσλ θαη 

θπηώλ 

 ηε δηαρείξηζε κε ζπλεηό θαη ππεύζπλν ηξόπν ηεο πγείαο θαη ηεο δηαβίσζεο ησλ 

ζεκεξηλώλ θαη κειινληηθώλ γελεώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

 βαζίδεηαη ζε βηνινγηθνύο θύθινπο θαη ζπζηήκαηα ώζηε λα δνπιεύνπλ 
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αξκνληθά βνεζώληαο ηα λα δηαηεξεζνύλ (IFOAM, 2005). 

Ζ νηθνινγηθή ηζνξξνπία επηηπγράλεηαη κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Απηή ζπκπεξηιακβάλεη ειεγρόκελε άξδεπζε, ζσζηό θιάδεκα θαη επηκειήο ιίπαλζε 

πξνζηαηεύνληαο έηζη σθέιηκνπο νξγαληζκνύο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην κηθξνθιίκα ηνπ 

ειαηώλα. Ζ αληηκεηώπηζε ησλ ερζξώλ θαη αζζελεηώλ, γίλεηαη κε εγθεθξηκέλα από ηε 

λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, ηα νπνία ζηνρεύνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο, θαζώο επίζεο θαη ηα βειηησηηθά εδάθνπο ησλ ειαηώλσλ αθνινπζνύλ ηα 

πιαίζηα βηνθαιιηέξγεηαο. Πξνιεπηηθά, ε ρξήζε αλζεθηηθώλ πνηθηιηώλ ζε ερζξνύο θαη 

αζζέλεηεο θαη ην ειεγκέλν πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό κπνξεί λα κεηώζεη ηελ νπνηαδήπνηε 

θπηνπξνζηαζία. ρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο γνληκόηεηαο ησλ εδαθώλ, απνηειεζκαηηθή 

είλαη ε εδαθηθή ελζσκάησζε πγηώλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο, ε ρξήζε ρσλεκέλεο 

θνπξηάο αγξνηηθώλ δώσλ ή νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί δύκσζε, πξηνλίδηα 

θαη θνκπνζηνπνηεκέλνη θινηνί δέλδξσλ είλαη θάπνηα από ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα 

βηνινγηθά πξντόληα γηα ηε ιίπαλζε ησλ βηνινγηθώλ ειαηώλσλ. Όζνλ αθνξά ηε 

θπηνπξνζηαζία, αλαγθαία είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ θπηώλ μεληζηώλ εληόκσλ ή παζνγόλσλ 

πνπ βξίζθνληαη κέζα αιιά θαη ζηα όξηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ, ελώ ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

επηδήκησλ πιεζπζκώλ ζεσξείηαη ε ρξήζε θεξνκνληθώλ ή ρξσκαηηθώλ παγίδσλ θαη ε 

πξνζηαζία σθέιηκσλ εληόκσλ. Γλσζηά ζηνπο βηνθαιιηεξγεηέο είλαη επίζεο, ηα επηηξεπόκελα 

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα: βηνινγηθνί κηθξννξγαληζκνί πρ. Bacillus thuringensis, ραιθόο, 

ζεηαζβέζηεην, παξαθηλέιαηα, θπηηθά έιαηα, θεξί κειηζζώλ, S, ελώ κόλν ζε παγίδεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη: όμηλν θσζθνξηθό ακκώλην, θεξνκόλεο θαη ππξεζξίλεο (Θεξηόο, 2015). 

ηε βηνινγηθή γεσξγία, ρξεζηκνπνηώληαο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, κεηώλνληαη 

νη εθπνκπέο ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα πξνζηαηεύνληαο έηζη καθξνπξόζεζκα ην πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο θάζε είδνπο νξγαληζκνύ ζην νηθνζύζηεκα. Οηθνλνκηθέο κειέηεο ζε ρώξεο ηηο 

Μεζνγείνπ, επέδεημαλ πσο παξόηη ε απόδνζε ησλ βηνινγηθώλ ειαηώλσλ ήηαλ ρακειόηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκβαηηθνύο, ηα έζνδα ιόγσ ηεο ηηκήο ηνπ ειαηόιαδνπ θαη ησλ 

επηδνηήζεσλ πνπ παξέρνληαλ, ήηαλ πςειόηεξα ελώ ζπλάκα ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ήηαλ κηθξόηεξε (Sgroi et al., 2015). Οκνίσο, θη‟ άιινη εξεπλεηέο, ραξαθηήξηζαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθκεηάιιεπζεο, πεξηζζόηεξν απνδνηηθή όζνλ αθνξά ηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε νξγαληθή νπζία θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ελώ νη αγξνλνκηθέο 

πξαθηηθέο πνπ αζθνύληαη, ηείλνπλ λα ππνβαζκίζνπλ ακπδξά ην έδαθνο αιιά θαη ην 

πεξηβάιινλ ζε ζύγθξηζε κε ζπκβαηηθνύο ειαηώλεο (Dulja et al., 2013). Ζ απόδνζε ησλ 
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ειαηώλσλ ζηα δπν απηά ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο (βηνινγηθή θαη ζπκβαηηθή), δελ εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζηελ παξαγσγή βξώζηκσλ ειηώλ θαη ειαηνιάδνπ. Σα πηελά πνπ 

επηζθέπηνληαη ηνπο ειαηώλεο θαη ε απηνθπή βιάζηεζε, απνηεινύλ δείθηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο εξγαιείν γηα ηελ έλδεημε ησλ επηπηώζεσλ ησλ δηαθνξεηηθώλ 

ζπζηεκάησλ θαιιηέξγεηαο. Ζ εκθάληζε πηελώλ θαη ε παξαγσγή βηνκάδαο από ηα πνώδε 

θπηά εληνπίδνληαη ζηα κεγαιύηεξά ηνπο πνζνζηά, ζε βηνινγηθνύο ειαηώλεο (Solomou and 

Sfougaris, 2011).  

Οη ηδέεο γηα κηα λέα κνξθή εθκεηάιιεπζεο κε ηζνηηκία ζηε ζρέζε πεξηβάιινλ: 

παξαγσγή, εθαξκόζηεθαλ ζηελ Διιάδα γηα πξώηε θνξά, ιίγν κεηά ην 1980 ζην λνκό 

Μεζζελίαο όπνπ θαιιηεξγήζεθαλ βηνινγηθέο ειηέο θαη πηζηνπνηήζεθε ην ιάδη σο βηνινγηθό 

από επξσπατθνύο νξγαληζκνύο. Έθηνηε, ε κνξθή απηή θαιιηέξγεηαο έγηλε επξέσο γλσζηή γηα 

ηα νθέιε ηεο θαη άξρηζε λα εθαξκόδεηαη νινέλα θαη ζπρλόηεξα κε ηνπο παξαγσγνύο αιιά 

θαη ηνπο θαηαλαισηέο λα ζηεξίδνπλ κε ζζέλνο ηελ ηδέα απηή. 

ηε ρώξα καο, ιόγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε 

βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ηδηαίηεξα ζε λεζηά ιόγσ ηεο απνκόλσζήο ηνπο από εληαηηθέο 

θαιιηέξγεηεο. Ζ Κξήηε δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ιίγν κεηά ην 1990 ζηελ παξαγσγή 

βηνινγηθνύ ειαηόιαδνπ αθνύ ε πεξηνρή επλνεί ιόγσ ηνπ πνηθηιόκνξθνπ θιίκαηνο, 

ηδηόκνξθνπ αλάγιπθνπ, κηθξήο θιίκαθαο εθηάζεηο πνπ δελ δύλαηαη γηα εθκεράληζε 

παξαγσγήο. 

πκβαηηθή Καιιηέξγεηα 

Υαξαθηεξίδεηαη από ηελ νμεία θαηαλάισζε νξπθηήο ελέξγεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απεπζείαο κε ηε κνξθή θαπζίκνπ ή ειεθηξηζκνύ είηε κε ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά, 

κεραλήκαηα θηι. πνπ απμάλνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκόζθαηξα (Sgroi et 

al., 2015). 

Σν ζύζηεκα απηό δελ επηθεληξώλεηαη ζηελ παξαγσγή πνηνηηθώλ ηξνθίκσλ, αιιά 

ζηελ παξαγσγή κέγηζηεο δπλαηήο πνζόηεηαο απηώλ, κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηνπο ζηνπο 

ιανύο κε κεγάια πξνβιήκαηα αζηηίαο είηε ιόγσ πνιέκσλ, είηε ιόγσ κεγάισλ πιεζπζκώλ ζε 

κηθξή έθηαζε γεο ε νπνία ζπλάκα είλαη άγνλε. Ζ εμάληιεζε όκσο ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθώλ 

πόξσλ κε ηελ έληνλε απηή παξεκβνιή ζην νηθνζύζηεκα, δεκηνύξγεζε πνηθίια πξνβιήκαηα 

ζηελ αεηθνξία. Κάπνηα από ηα πξνβιήκαηα πνπ έξρεηαη ζήκεξα αληηκέησπνο ν πιεζπζκόο 

είλαη: ε κόιπλζε ησλ πδάησλ από ηελ εθηεηακέλε θαη αιόγηζηε ρξήζε ζύλζεησλ 

ιηπαζκάησλ, ε κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ησλ σθέιηκσλ εληόκσλ ιόγσ απμεκέλεο ρξήζεο 



Πηπρηαθή δηαηξηβή   Γξαθαθάθε Διεπζεξία 

 30 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη ε ζπζζώξεπζε βιαβεξώλ νπζηώλ ηόζν ζην νηθνζύζηεκα 

όζν θαη ζηα γεσξγηθά πξντόληα (Θεξηόο, 2015). 

Αλάινγα κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο 

θαηαηάζζεηαη ζε ηξία ζπζηήκαηα: Παξαδνζηαθό, εκηεληαηηθό θαη ππεξεληαηηθό. Σν 

παξαδνζηαθό ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο ραξαθηεξίδεηαη από δέληξα κεγάιεο ειηθίαο θπηεκέλα 

ζε πιαγηέο, δηάζπαξηα θαη ζε κηθξή ππθλόηεηα αλά ζηξέκκα, ζε άλπδξα θαη ζρεδόλ άγνλα 

εδάθε κε έληνλεο εληνκνινγηθέο, κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο αιιά θαη έληνλε εκθάληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παξεληαπηνθνξίαο. ην εκηεληαηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν εθαξκόδεηαη 

ζπρλόηεξα ζηε ρώξα, παξνπζηάδεη κεγαιύηεξν αξηζκό δέλδξσλ αλά ζηξέκκα, άξδεπζε θαη 

εκη- κεραλνπνηεκέλε ζπγθνκηδή θαζώο θαη ρξήζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ θαη 

ιηπαζκάησλ. Σέινο, ζην ππεξεληαηηθό ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο, πνπ είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα 

εθαξκνζηή ζηελ Διιάδα ιόγσ ηνπ ηδηόκνξθνπ αλάγιπθνύ ηεο, ραξαθηεξίδεηαη από νμείεο 

αγξνλνκηθέο επεκβάζεηο, πςειή ππθλόηεηα ησλ δέλδξσλ αλά ζηξέκκα, κεραλνπνίεζε ησλ 

θαιιηεξγεηηθώλ εξγαζηώλ πνπ όκσο νξίδνπλ ηε δσή ησλ δέλδξσλ γηα κεξηθά κόλν έηε. 

Παξόιν ινηπόλ, ηελ απμεκέλε παξαγσγή πνπ ππόζρεηαη, ζπρλά ζπλδέεηαη κε νμείεο 

πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηώζεηο (Bouhafa, Moughli and Hadiddou, 2016). 

Μεηά από πξόζθαηε κειέηε πνπ ζηόρν είρε ηε ζύγθξηζε ησλ ηξηώλ θπξηόηεξσλ 

ρσξώλ ειαηνθαιιηέξγεηαο (Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Διιάδα) σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ε Διιάδα βξέζεθε λα ζπκβάιιεη ζε κηθξόηεξν βαζκό ζε απηή 

ιόγσ ηεο ρακειήο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνύ, θαπζίκσλ, λεξνύ, θπηνπξνζηαηεπηηθώλ θαη 

ιηπαζκάησλ γηα ινγαξηαζκό ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο. Αληίζεηα, ε Ηηαιία ιόγσ ηεο 

ππεξεληαηηθήο θαιιηέξγεηαο πνπ αζθεί, εμαληιεί ηα απνζέκαηα ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ 

πδάησλ, κνιύλεη ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα από ηελ έθπιπζε ησλ ιηπαζκάησλ θαη ηελ 

αηκόζθαηξα από ηελ εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Russo et al., 2016). Γελ πξέπεη 

ινηπόλ λα ιακβάλεηαη ππόςηλ κόλν ε αύμεζε ηεο ειαην-παξαγσγήο, αιιά θαη ην θόζηνο πνπ 

ζα επηθέξεη απηή ζην πεξηβάιινλ ηα επόκελα ρξόληα. 

Σν δίιεκκα πνπ πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ είλαη πνηα κέζνδνο θαιιηέξγεηαο αμίδεη 

λα ππεξεηεί θάπνηνο; Ζ απάληεζε δελ είλαη κνλόπιεπξε. Ζ Διιάδα, ιόγσ ηεο βαζηάο 

ηζηνξίαο ζηε παξαγσγή ηνπ ειαηόιαδνπ θαη ηεο επλντθήο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζε, ρξεηάδεηαη 

λα βειηηώζεη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ παξαγσγή ιαδηνύ πςειήο πνηόηεηαο κε ζεβαζκό ζην 

πεξηβάιινλ, κε ζηόρν ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ρώξαο σο παξαγσγόο ειαηόιαδνπ ζε όιν ηνλ 

θόζκν. Ο θάζε παξαγσγόο είλαη ειεύζεξνο λα δηαιέμεη ηε κνξθή θαιιηέξγεηαο πνπ ζα αζθεί 
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θαη ζα είλαη ππόινγνο γηα απηό ζηηο επόκελεο γελεέο ηνπ ηόπνπ. 

 

1.8 πγθνκηδή θαη επεμεξγαζία ηνπ ειαηόθαξπνπ  

Ο ρξόλνο ηεο ειαηνζπιινγήο θαζνξίδεηαη από ηελ επίδξαζε θιηκαηηθώλ παξαγόλησλ 

θαζώο θαη από ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ εθάζηνηε ειαηώλα. Ζ έλαξμή ηεο 

ζεκαηνδνηείηαη κε ηελ απόθηεζε κνβ- ηώδνπο ρξσκαηηζκνύ ζε πνζνζηό 50% ησλ θαξπώλ. 

Όηαλ απηή γίλεη ζε πξώηκν ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ θαξπνύ, ε απόδνζε ζε ιάδη ζα είλαη 

ρακειή. Ζ ζπγθνκηδή ηνπ ειαηόθαξπνπ γίλεηαη κε ην ρέξη ξαβδίδνληαο ηνλ θαξπό είηε 

απνζπώληαο ην κε ρηέληα είηε κε ειαηνξαβδηζηηθά. Ο θαξπόο ξίπηεηαη ζηα ηνπνζεηεκέλα 

δίρηπα ζην έδαθνο απ‟ όπνπ ζπιιέγεηαη ζε ηζνπβάιηα θαη αθνινπζεί ε άκεζε κεηαθνξά ηνπ 

ζην ειαηνπξγείν. Ζ ρξήζε κεραληθώλ δνλεηώλ γηα ηε ζπγθνκηδή δελ δηαζέηεη επξεία 

εθαξκνγή ζηελ Κξήηε (Βαζηιαθάθεο, 2016). 

Ο ζπγθνκηζζέληαο ειαηόθαξπνο, κεηαθέξεηαη ηαρύηαηα ζην θνληηλό ειαηνπξγείν γηα 

ηελ εμαγσγή ηνπ ειαηόιαδνπ. Σν πεξηερόκελν ησλ ζάθσλ, ξίπηεηαη ζε κεηαθνξηθή ηαηλία κε 

ζηόρν ην δηαρσξηζκό ηνπ θαξπνύ από ηα θύιια θαη ηε κεηαθνξά ηνπ γηα πιύζηκν. Ζ 

ζεκαληηθόηεηα ηεο απνκάθξπλζεο ησλ θύιισλ ζην πξώην θηόιαο ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο 

είλαη κεγάιε, δηόηη ε πηζαλή ζύλζιηςε ηνπο, κπνξεί λα απνδώζεη πςειά πνζνζηά 

ρισξνθύιιεο ζην ιάδη θαη λα πξνθαιέζεη ηε θσηννμείδσζή ηνπ κε ζπλεπαγσγή ηελ 

ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηάο ηνπ. ηόρνο ηνπ πιπζίκαηνο, είλαη ε απνκάθξπλζεο μέλσλ πιώλ 

απ‟ ηνπο θαξπνύο πνπ ζα ππνβαζκίζνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ειαηνιάδνπ 

κεηαγελέζηεξα. 

Αθνινπζεί ε άιεζε ηνπ ειαηόθαξπνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζην καιαθηήξα. Δθεί, 

απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξόλν αιιά θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηεο κάιαμεο ηεο 

ειαηνκάδαο γηαηί ζα δηακνξθώζεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ιαδηνύ. 

Ζ κάιαμε ελδείθλπηαη λα είλαη ζύληνκε, ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ λα είλαη 

κηθξή ελώ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ κέηξηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ην θαηάιιειν πιηθό 

ησλ πεξηζηξεθόκελσλ επηθαλεηώλ είλαη ν αλνμείδσηνο ράιπβαο. 

ηε ζπλέρεηα, δηαρσξίδεηαη ην ειαηόιαδν από ηελ ειαηνδύκε είηε κε θπγνθέληξεζε 

είηε κε πίεζε. ε επόκελν ζηάδην, πξαγκαηνπνηείηαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ειαηόιαδνπ κε ηνλ 

ειαηνδηαρσξεζηήξα πνπ δηαρσξίδεη ην ιάδη, ηνλ ειαηνππξήλα θαη ην λεξό βαζηδόκελν ζηα 

δηαθνξεηηθά εηδηθά βάξε ηνπ θαζελόο. Σειηθά ην ειαηόιαδν κεηαγγίδεηαη ζε άιια δνρεία κε 
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ζθνπό ηελ αθαίξεζε ηπρώλ μέλσλ πιώλ. 

Κξίζηκε πεξίνδνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο πνηόηεηαο ηνπ ειαηόιαδνπ είλαη θαηά 

ηελ απνζήθεπζή ηνπ. Πξνηηκώληαη ρώξνη κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηάιιειν αεξηζκό θαη 

θσηηζκό. Οη αλνμείδσηεο δεμακελέο κε θάπνηαο κνξθήο επηθάιπςε ζην εζσηεξηθό κέξνο 

(γπαιί, ζκάιην θαη θεξακηθό ή ξεηίλεο), απνηεινύλ ην πιένλ θαηάιιειν κέζσ απνζήθεπζεο 

ηνπ ειαηόιαδνπ αθνύ ιόγσ ηεο ρεκηθήο αδξάλεηαο ησλ πιηθώλ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

επηκόιελζή ηνπ (κε πιαζηηθνπνηεηέο, πξντόληα απνηθνδόκεζεο ή ππνιείκκαηα θαηαιπηώλ), 

αιιά νύηε ηε δηαπεξαηόηεηα ησλ ηνηρσκάησλ από θσο θαη νμπγόλν. Μειέηεο έδεημαλ όηη 

ιάδηα πνπ απνζεθεύηεθαλ ζε ιεπθνζίδεξα δνρεία ζην ζθνηάδη κε 30
ν
 C γηα πεξίπνπ 5 κήλεο, 

εκθάληζαλ ην ρακειόηεξν αξηζκό ππεξνμεηδίσλ θαη ηα θαιύηεξα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ απνζήθεπζε ζε πιαζηηθά ή γπάιηλα δνρεία. Ζ ηειηθή 

πνηόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ θαζνξίδεηαη από ηελ πνηθηιία, βαζκό σξίκαλζεο, γεληθή δηαρείξηζε 

ειαηώλα θαη γελεηηθνύο παξάγνληεο (Κπξηηζάθεο, 2017). 

Άιια πξντόληα πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ άιεζε ηνπ ειαηόθαξπνπ είλαη: ε 

ειαηνππξήλα πνπ κε θαηάιιειε επεμεξγαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαύζηκν, ηα 

απόλεξα θαη θύιια κε ηνπο θιαδίζθνπο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ ιίπαλζε ησλ 

θαιιηεξγεηώλ κεηά από ηελ επεμεξγαζία απηώλ (Θεξηόο, 2015). 

 

1.9 Σν ειαηόιαδν 

1.9.1 Υεκηθή ζύζηαζε 

Σν θπξηόηεξν παξαγόκελν πξντόλ από ηελ επεμεξγαζία ηνπ ειαηόθαξπνπ είλαη ην 

ιάδη. Σα ζπζηαηηθά ηνπ ειαηόιαδνπ, ραξαθηεξίδνληαη ζαπσλνπνηήζηκα (ηξηγιπθεξίδηα, 

ειεύζεξα ιηπαξά νμέα θηι.) όπνπ θαη θαηαιακβάλνπλ πάλσ από ην 95% ησλ ζπζηαηηθώλ θαη 

αζαπσλνπνίεηα (πδξνγνλάλζξαθεο, ζηεξόιεο, θαηλόιεο θηι.) πνπ αλ θαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζε πνιιέο ιεηηνπξγίεο. Ζ πνζόηεηα ησλ αζαπσλνπνίεησλ 

ζπζηαηηθώλ ηνπ ειαηόιαδνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ ηξόπν πνπ εμάγεηαη από ηνπο θαξπνύο. 

Διαηνπξγείν πνπ ρξεζηκνπνίεη εθρύιηζε δίδεη απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε αζαπσλνπνίεηα 

ζπζηαηηθά ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν πδξαπιηθήο πίεζεο. 

Δξεπλεηέο, παξαηήξεζαλ πσο νη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό 

ξόιν ζηε ζύζηαζε ησλ ιηπαξώλ νμέσλ αιιά θαη ζην ιόγν αθόξεζηα: θνξεζκέλα ιηπαξά. Πην 



 

 33 

ζπγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί, πσο όζν ε ζεξκνθξαζία κεηώλεηαη θαη ην πςόκεηξν θαιιηέξγεηαο 

ησλ δέλδξσλ απμάλεηαη, ηόζν απμάλεηαη ε θπξηαξρία ησλ αθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ ζην 

ειαηόιαδν (Rallo et al., 2018). 

Σα ιηπαξά νμέα ζπλαληώληαη ζην ειαηόιαδν ζε θνξεζκέλε κνξθή (π.ρ. παικηηηθό 

(C16:0)) ελώ σο επί ησ πιείζηνλ ζε αθόξεζηε κνξθή, κε ζεκαληηθόηεξν κνλναθόξεζην 

ιηπαξό νμύ λα είλαη ην ειατθό (C18:1), ην νπνίν θαίλεηαη λα έρεη αληηζηξόθσο αλάινγε 

ζρέζε κε ηελ άξδεπζε, αθνύ κεηώλεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή αξδεύζεσλ θαη αληίζηξνθα 

(Toplu et al., 2009). Αθνινπζνύλ: ιηλειατθό (C18:2), ιηλνιεληθό (C18:3), αξαρηδηθό (C20:4) 

θαη παικηηειατθό (C16:1). Όζν ρακειόηεξε ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ ζε ιηλειατθό 

θαη ιηλνιεληθό νμύ ηόζν πςειόηεξε είλαη ε αλζεθηηθόηεηά ηνπ ζηελ νμείδσζε. Φαίλεηαη 

επίζεο όηη ηα ιηπαξά νμέα δελ επεξεάδνληαη από αδσηνύρεο ιηπάλζεηο (Centeno, García and 

Gómez-del-campo, 2017). Αληίζεηα, δηαδνρηθέο αδσηνύρεο δηαθπιιηθέο ιηπάλζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ δέλδξνπ, αύμεζαλ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ιηλνιετθνύ 

νμένο (Tekaya et al., 2013a) όπσο απμήζεθε θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ιηλνιεληθνύ νμένο 

κεηά από ιηπάλζεηο δηαθπιιηθά θαη από έδαθνο κε ην ίδην καθξνζηνηρείν (Fernández-Escobar 

et al., 2006). Δπίζεο ε πξόζζεηε άξδεπζε, ηείλεη λα απμάλεη ην ιηλειατθό θαη παικηηηθό νμύ 

(θύξην θνξεζκέλν ιηπαξό νμύ) ελώ ην ειατθό νμύ δείρλεη λα κεηώλεη (Toplu et al., 2009). 

Αληίζεηα, άιινη εξεπλεηέο βξήθαλ πςειέο ηηκέο νμύηεηαο ηνπ ειαηόιαδνπ όηαλ ηα δέλδξα 

αξδεύνληαλ όιε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (Sofo et al., 2008). 

Όιεο νη ηνθνθεξόιεο, εθηόο από ηε βηηακηληθή ηνπο δξάζε, απνηεινύλ θπζηθά 

αληηνμεηδσηηθά ησλ ειαίσλ θαη ε παξνπζία ηνπο ζην ειαηόιαδν θαζνξίδεη ηελ ζηαζεξόηεηά 

ηνπ απέλαληη ζηελ νμείδσζε. Φαίλεηαη λα έρνπλ ζπλεξγηζηηθή δξάζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

πνιπθαηλνιώλ ιόγσ ηεο δξάζεο ηνπο. Ζ α- ηνθνθεξόιε ζεσξείηαη ζεκαληηθή ιόγσ ηεο 

δξαζηεξηόηεηάο ηεο ζηε βηηακίλε Δ (Rallo et al., 2018) θαη θαίλεηαη λα απμάλεη ηηο 

ζπγθεληξώζεηο θαηόπηλ εθαξκνγώλ αδώηνπ (Fernández-Escobar et al., 2006). Ο 

πξνζδηνξηζκόο ηνπο ζηα έιαηα κπνξεί λα εληνπίζεη ηπρώλ λνζείεο κε άιια θπηηθά έιαηα 

(Κπξηηζάθεο,2017). 

Κύξηα ηάμε ησλ αζαπσλνπνίεησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ειαηόιαδνπ απνηεινύλ νη 

πδαηάλζξαθεο, νη ζηεξόιεο κε θύξηα ηε β- ζηηνζηεξόιε. Διαηόδεληξα πνπ θαιιηεξγνύληαη ζε 

κεγάια πςόκεηξα θαίλεηαη λα δίδνπλ ρακειά πνζνζηά πδαηαλζξάθσλ πηζαλόηαηα ιόγσ 

ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηε κεησκέλε βηνζύλζεζή ηνπο (Θεξηόο, 2015). 

Άιια ζπζηαηηθά ηνπ ειαηόιαδνπ είλαη: αιεηθαηηθέο θαη αξσκαηηθέο αιθνόιεο, ηξηηεξπεληθά 
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νμέα, πηεηηθέο ελώζεηο θαη άιια δεπηεξεύνληα ζπζηαηηθά όπσο ηα θσζθνιπίδηα. 

Σν ρξώκα ηνπ ειαηόιαδνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ θίηξηλσλ- πξάζηλσλ απνρξώζεσλ 

ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηεο ρισξνθύιιεο θαη ησλ θαξνηελνεηδώλ. Χο θύξηα ρξσζηηθή νπζία ζην 

ειαηόιαδν, ε ρισξνθύιιε, όηαλ νη αδσηνύρεο δηαθπιιηθέο ιηπάλζεηο ήηαλ απμεκέλεο ηελ 

πξνεγνύκελε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, ζπλαληάηαη ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο ζην ιάδη αθνύ 

ην άδσην ιακβάλεη θπξίαξρν ξόιν ζηε ζύλζεζή ηεο. πλδπάζηεθα κε ην Ν, ε δξάζε ηνπ Ρ 

βειηηώλεη ηελ απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ από ην θπηό θαη βνεζά ζηε βηνζύλζεζεο ηεο 

ρισξνθύιιεο (Tekaya et al., 2013b). 

Οη θαηλνιηθέο ελώζεηο είλαη κηα πεξίπινθε αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή νκάδα ελώζεσλ 

ζηα θπηά. ην ειαηόιαδν απαληώληαη, νη απιέο θαηλόιεο, ηα θαηλνιηθά νμέα, ηα 

ζεθνηξηδνεηδή, ηα θιαβνλνεηδή θαη νη ιηγλάλεο. Σόζν νη απιέο όζν θαη νη ζύλζεηεο 

θαηλνιηθέο ελώζεηο είλαη αληρλεύζηκεο ζην πνιηθό θιάζκα ηνπ ειαηνιάδνπ. Άιια θαηλνιηθά 

ζπζηαηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζύλζεζε ηνπ ειαηόιαδνπ είλαη ε ειαηνεπξσπεΐλε θαη ην 

θαθετθό νμύ. Χο πνιηθέο ελώζεηο, είλαη θαηά θαλόλα πδαηνδηαιπηέο, ειάρηζηα ιηπνδηαιπηέο 

θαη παξνπζηάδνπλ έληνλε αληηνμεηδσηηθή δξάζε. 

Οη απιέο θαηλόιεο, όηαλ εθηεζνύλ ζε πεξηβάιινλ αέξα, νμεηδώλνληαη θαη απνθηνύλ 

ζθνύξν ρξώκα. Οη θπξηόηεξεο πνπ ζπλαληώληαη ζην ειαηόιαδν θαη είλαη πξντόληα πδξόιπζεο 

ηεο ειεπξσπαΐλεο, είλαη ε ηπξνζόιε (απαληάηαη ζπρλόηεξα ζε ππνβαζκηζκέλεο πνηόηεηαο 

ειαηόιαδα) θαη ε πδξνμπηπξνζόιε πνπ παξαηεξείηαη ζε ειαηόιαδα πςειήο πνηόηεηαο. Ζ 

ειεπξσπαΐλε, απαληάηαη ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο ζε λεαξνύο θαξπνύο, ελώ όζν απηνί 

σξηκάδνπλ ηα επίπεδα ηεο πνιπθαηλόιεο κεηώλνληαη. Καη‟ αληηζηνηρία, όζν παιηώλεη ην 

ειαηόιαδν ηόζν απμάλεηαη ε ελδπκαηηθή πδξόιπζε άξα εμαιείθεηαη ε πηθξία. Δθηόο από ηνλ 

θαξπό βξίζθεηαη θαη ζηα θύιια βνεζώληαο ζηελ άκπλα ηνπ δέλδξνπ ζε κηθξννξγαληζκνύο. 

Οη θαηλόιεο, ζπληεινύλ ζεκαληηθή θαηεγνξία ηνπ αζαπσλνπνίεηνπ θιάζκαηνο (άξα 

κεηώλνληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε). Παξνπζηάδνπλ έληνλε αληηνμεηδσηηθή δξάζε κε 

απνηέιεζκα λα επηβξαδύλνπλ ηελ νμείδσζε ηνπ ιαδηνύ. Γηαηξνθή κε πςειέο ζπγθεληξώζεηο 

αληηνμεηδσηηθώλ, απνηξέπεη ηηο επηβιαβείο επηδξάζεηο ηνπ νμεηδσηηθνύ κεηαβνιηζκνύ κε ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ ειεύζεξσλ ξηδώλ ελώ ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ 

παζήζεσλ (Singh et al., 2008). Σπρόλ κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ησλ θαηλνιώλ, ιόγσ 

ιηπαληηθώλ ηαθηηθώλ, κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην αληηνμεηδσηηθό πξνθίι άξα θαη ηελ 

αληίζηαζε ηνπ ειαηόιαδνπ ζηελ νμείδσζε (Tekaya et al., 2013b). Οη ζπλνιηθέο θαηλόιεο, 

θαίλεηαη λα κεηώλνληαη όζν απμάλεηαη ην λεξό άξδεπζεο (Psarras et al., 2014). Γηα ην ιόγσ 
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απηό, ζπλίζηαηαη ρξήζε λεξνύ κε θεηδώ θαη ζηα ειαηνπξγεία θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

θαξπνύ γηαηί κηα αιόγηζηε ρξήζε λεξνύ κπνξεί λα απνκαθξύλεη ηόζν ηηο θαηλόιεο όζν θαη 

δηάθνξεο πξσηεΐλεο θαη πνιπζαθραξίηεο πνπ απμάλνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. 

Χζηόζν, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε επίδξαζε ηεο ζέζεο ηνπ θαξπνύ ζηε θόκε ηνπ δέλδξνπ, πνπ 

όζν κεγαιώλεη ε επηθάλεηα ηνπ πνπ δέρεηαη ην θσο ηνπ ήιηνπ, ηόζν απμάλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ θαηλνιώλ ηνπ θαξπνύ (Rallo et al., 2018). Απμεκέλε ζπγθέληξσζε 

θαηλνιώλ παξαηεξείηαη επίζεο, ζε πεξηνρέο κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Rallo et al., 2018). Ζ 

ζπγθέληξσζε ησλ θαξπώλ θαη ηνπ ιαδηνύ ζε θαηλόιεο, κεηώλεηαη κε ηελ αιόγηζηε ρξήζε 

αδσηνύρσλ ιηπαζκάησλ θαη απμεκέλεο δηάζεζεο λεξνύ (Fernández-Escobar et al., 2006; Erel, 

Kerem and Ben-Gal, 2013; Bouhafa et al., 2014; Centeno, García and Gómez-del-campo, 

2017). Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε κείσζε ζπλνιηθώλ θαηλνιώλ θαη δηθαηλνιώλ θάλνληαο 

δηαθπιιηθέο ιηπάλζεηο κε πςειέο ζπγθεληξώζεηο βνξίνπ, πηζαλόηαηα ιόγσ ηεο ειεύζεξεο 

κνξθήο ηνπ, κείσζε ηε βηνζύλζεζε ηνπο (Tekaya et al., 2013a). Γεληθόηεξα ζα κπνξνύζε 

θαλείο λα πεη πσο δξώληαο ζπλδπαζηηθά ε πνηθηιία, νη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ν βαζκόο 

σξηκόηεηαο, ν ηύπνο θαη ε παξακνλή ζην ειαηνπξγείν αιιά θαη νη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, 

δηακνξθώλνπλ ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ ζε θαηλόιεο (Rallo et al., 2018).  

Σν ειαηόιαδν νμεηδώλεηαη ιηγόηεξν ζπγθξηηηθά κε άιια έιαηα, αθνύ πεξηέρεη κηθξό 

αξηζκό πνιπαθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ (ιηλειατθό, ιηλνιεληθό) θαη κεγαιύηεξν πνζνζηό 

κνλναθόξεζησλ ιηπαξώλ νμέσλ (ειατθό) θαη αληηνμεηδσηηθώλ νπζηώλ (ηνθνθεξόιεο, 

θαηλόιεο) (Rallo et al., 2018). Ζ νμεηδσηηθή ζηαζεξόηεηα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ ειαηόιαδνπ θαη όρη ηελ πνηόηεηά ηνπ. Απηή ε ζηαζεξόηεηα κπνξεί λα 

απμεζεί όηαλ ηα επίπεδα όισλ ζξεπηηθώλ ζην θπηό βξίζθνληαη ζε επάξθεηα θαη κεηαμύ ηνπο 

ηζνξξνπία (Tekaya et al., 2013b). 

Άιινη δείθηεο θπζηθνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ειαηόιαδνπ είλαη ν Κ232 θαη Κ270 

νη νπνίνη απμάλνληαη θαηά ηελ απνζήθεπζε γεγνλόο πνπ ππνβαζκίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ελ 

ιόγν ειαηόιαδνπ (Rallo et al., 2018). Οη παξαπάλσ δείθηεο, παξέρνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ πνηόηεηα ελόο ιίπνπο, ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζήο ηνπ θαη ηηο 

κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζε απηό κέζα από ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Δξεπλεηέο, δελ 

παξαηήξεζαλ θακία δηαθνξά ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ δεηθηώλ απηώλ κεηά από δηαθπιιηθέο 

εθαξκνγέο ιηπαζκάησλ (Tekaya et al., 2013a), όπσο επίζεο θαη ζηελ ηηκή ππεξνμεηδίνπ, ηελ 

νμύηεηα θαη ηελ νμεηδσηηθή ζηαζεξόηεηα κεηά από δεθαεηή έξεπλα κε εθαξκνγή Ν θαη Mg 

από έδαθνο (Marcelo et al., 2010). Δπνκέλσο, ν παξαπάλσ ζπλδπαζκόο ζεσξείηαη θαιή 
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πξαθηηθή, αθνύ απμάλεη ηελ απόδνζε, ρσξίο λα αιινηώλεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Ζ 

απνπζία εδαθηθήο πγξαζίαο αύμεζε ηηο ηηκέο ηνπ Κ270 θαη ηνλ αξηζκό ππεξνμεηδίσλ, ελώ 

κείσζε ηηο ηηκέο ηνπ Κ232 (Sofo et al., 2008). Αληίζεηα, άιινη εξεπλεηέο δελ παξαηήξεζαλ 

θακία ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ αξδεύζεσλ ζηελ νμύηεηα θαη ηνπο ζπληειεζηέο Κ232 θαη Κ270 

(Psarras et al., 2014). Όζνλ αθνξά ηα ΓΚ, εκθαλίδνπλ αξλεηηθέο ηηκέο όηαλ ηα ειαηόιαδα 

είλαη θεηηλήο παξαγσγήο ελώ όζν παιαηώλεη ην ειαηόιαδν ηόζν απμάλεη ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή (Hester et al., 2012). 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη παξαηεξεζεί δηεμαγσγή καδηθώλ εξεπλώλ, πνπ αθνξνύλ ηηο 

επηπηώζεηο ησλ γεσξγηθώλ πξαθηηθώλ, ζηε πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ειαηνιάδνπ. Απηό 

νθείιεηαη ζηελ αλεζπρία πνπ εθδειώλεη ν θόζκνο γηα ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

θαηαλαιώλεη θαη βειηηώλεη ηελ πγεία ηνπο. Ζ ηειηθή πνηόηεηα πνπ ζα εκθαλίζεη ην ειαηόιαδν 

ρηίδεηαη όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνπκέλεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ. Αλάινγα κε ηηο 

ηαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ειαηώλα, ηηο εδαθν- θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ, ην 

ζύζηεκα θαιιηέξγεηαο θαζώο θαη ηε ζξέςε θαη πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ δέλδξσλ κπνξνύλ λα 

θαζνξίζνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ. 

 

1.10 Καηεγνξίεο ειαηνιάδνπ 

Σν παξαγόκελν ειαηόιαδν θαηαηάζζεηαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νμύηεηά ηνπ, ηα 

νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ αξηζκό ππεξνμεηδίσλ, ηα Κ270 θαη ηε ηηκή ΓΚ. ύκθσλα 

κε ην δηεζλέο ζπκβνύιην ειαηνιάδνπ (IOC) νη θαηεγνξίεο θαηάηαμεο είλαη νη εμήο: 

 Δμαηξεηηθά παξζέλν ειαηόιαδν 

 Παξζέλν ειαηόιαδν 

 Διαηόιαδν ιακπάληε 

 Ραθηλαξηζκέλν 

 Αθαηέξγαζην ππξελέιαην 

 Ραθηλαξηζκέλν ππξελέιαην 

 Ππξελέιαην 

Οη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ θάπνην από ηα παξαπάλσ βάζε ηελ πνηόηεηα, ηε ηηκή 

πώιεζεο θαη άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (IOC, 2015). 
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1.11 θνπόο θαη πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο 

Με ηελ παξνύζα κειέηε, έγηλε κηα πξνζπάζεηα επηζθόπεζεο ησλ εδαθώλ πνπ 

εθηείλεηαη ζήκεξα ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηε βόξεην- δπηηθή Κξήηε. πλάκα, κε κεζόδνπο 

θπιινδηαγλσζηηθήο, πξνζδηνξίζηεθε ε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ησλ δέλδξσλ όπνπ κεηέπεηηα 

παξάγνπλ ην ειαηόιαδν ην νπνίν θαηαιήγεη ζηνλ άλζξσπν γηα θαηαλάισζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηόρνη ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο είλαη: 

 Ζ εύξεζε ησλ θπζηθν- ρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εδαθώλ 

 Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ δέλδξσλ 

 Ζ κειέηε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ειαηνιάδνπ ζην Ννκό Υαλίσλ 

 Ο εληνπηζκόο ησλ επηδξάζεσλ ησλ παξαπάλσ κεηξήζεσλ (εδάθνπο θαη 

θύιισλ) ζηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ 

 Ζ παξνρή κηαο θαηά πξνζέγγηζε ζπκβνπιεπηηθήο ιηπαληηθήο ηαθηηθήο βάζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αλαιύζεηο 
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22  ΤΤΛΛΗΗΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΜΜΔΔΘΘΟΟΓΓΟΟΗΗ  

 

2.1 Πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο 

Ζ επξύηεξε πεξηνρή όπνπ δηεμάρζεθε ε δεηγκαηνιεςία ηνπνζεηείηαη βόξεηα ηνπ 

λνκνύ Υαλίσλ Κξήηεο (Δηθόλα 2). Μεηά από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, εληνπίζηεθαλ 

νη ειαηώλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ νξηζηεί πξνο κειέηε. πλνιηθά, νη πεηξακαηηθνί 

ειαηώλεο ήηαλ 35. Απ‟ απηνύο νη 10 είλαη ζπκβαηηθήο κε αξδεπόκελεο θαιιηέξγεηαο, νη 9 

ζπκβαηηθήο αξδεπόκελεο θαιιηέξγεηαο, νη 5 βηνινγηθήο κε αξδεπόκελεο θαιιηέξγεηαο, νη 9 

βηνινγηθήο αξδεπόκελεο θαιιηέξγεηαο θαη 2 ειαηώλεο θπζηθήο θαιιηέξγεηαο. 

 

Δηθόλα 2: Πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο (Πεγή: Google Earth) 

 

ε πξώην βήκα, έγηλε ε επαθή κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αγξνηεκαρίσλ όπνπ 

ζπδεηήζεθε ην πιάλν πνπ αλακελόηαλ λα αθνινπζνύζε ε παξνύζα εξγαζία. Αθνύ καο 

έδσζαλ ηελ άδεηα γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο πνπ ζα αθνινπζνύζαλ (εδάθνπο, θύιισλ, ιαδηνύ), 

καο παξείραλ ζπλάκα, πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ 

εθαξκόδνπλ, ηηο ιηπάλζεηο αιιά θαη ηηο αξδεύζεηο πνπ αθνινπζνύλ ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα, 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο θαζώο επίζεο θαηαγξάθεθε ε ειηθία θαη ην 

ύςνο ησλ δέλδξσλ θαη ηέινο ε απόδνζε ησλ ειαηώλσλ ζε ιάδη ηελ ηξέρνπζα θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν (Πίλαθαο 2). Οη απνζηάζεηο θύηεπζεο κεηαμύ ησλ δέλδξσλ θαη επί ησλ γξακκώλ 
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νξίζηεθαλ 7x 7 θαηά πξνζέγγηζε κε απόθιηζε. Δπηπξνζζέησο, ζπιιέρζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην κέζν όξν ησλ βξνρνπηώζεσλ (Πίλαθαο 3) θαη ζεξκνθξαζηώλ 

(Πίλαθαο 4), πνπ επηθξάηεζαλ ηα πεξαζκέλα 5 έηε βόξεηα ηνπ λνκνύ Υαλίσλ ζύκθσλα κε 

ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, κε ζηόρν λα βνεζήζνπλ ζηελ πιεξνθόξεζε ησλ 

ζπλζεθώλ πνπ αληηκεηώπηζαλ νη θαιιηέξγεηεο γηα λα εμεγήζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ αλακέλεηαη 

λα πξνθύςνπλ από ηηο αλαιύζεηο.  
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Πίλαθαο 2: Χαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ειαηώλσλ. 

α/α 
Ζιηθία 

δέληξσλ 

Ύςνο 

δέλδξσλ 
Τςόκεηξν 

Κιίζε 

εδάθνπο 
Κιάδεκα Λίπαλζε Άξδεπζε 

kg 

ειαηνιάδνπ 

/ζηξέκκα 

1 50 4 90 Δπηθιηλέο Δηεζίσο 

Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) + 

ηρλνζηνηρεία 

Όρη 220 

2 40 3,5 90 Δπίπεδν Αλά 2 έηε 

Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) + 

ηρλνζηνηρεία 

Όρη 200 

3 50 4 140 Δπηθιηλέο Δηεζίσο 

Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) + 

ηρλνζηνηρεία 

Όρη 110 

4 50 4,2 140 Δπηθιηλέο  Αλά 2 έηε 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Όρη 110 

5 50 3,8 140 Δπηθιηλέο Δηεζίσο 

Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) + 

ηρλνζηνηρεία 

Όρη 170 

6 50 3,5 140 Δπηθιηλέο Αλά 2 έηε 

Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) + 

ηρλνζηνηρεία 

Όρη 140 

7 40 4 100 Δπηθιηλέο Αλά 2 έηε 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Όρη 140 

8 30 3,5 90 Δπίπεδν Αλά 2 έηε 

Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) + 

ηρλνζηνηρεία 

Όρη 170 

9 50 3,5 80 Δπηθιηλέο Αλά 2 έηε 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Όρη 60 

10 60 3,5 90 Δπηθιηλέο Αλά 2 έηε 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Όρη 170 

11 50 3,5 80 Δπηθιηλέο Αλά 2 έηε 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Ναη 210 

12 50 3,8 80 Δπίπεδν Αλά 2 έηε 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Ναη 220 

13 60 3,5 80 Δπίπεδν Δηεζίσο 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Ναη 240 

14 60 3,5 80 Δπίπεδν Δηεζίσο 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Ναη 240 

15 80 3,8 140 Δπηθιηλέο Αλά 2 έηε 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Ναη 230 

16 30 4 95 Δπηθιηλέο Αλά 2 έηε 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Ναη 230 

17 30 4 90 Δπίπεδν Αλά 2 έηε 
Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Ναη 220 

18 50 3,5 319 
Αλαβαζκί

δεο 
Δηεζίσο 

Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Ναη 180 

19 50 3,5 325 
Αλαβαζκί

δεο 
Δηεζίσο 

Υεκηθό ιίπαζκα 

(NPK) 
Ναη 190 

20 50 3 20 Δπίπεδν Δηεζίσο 
Βηνινγηθό 

ιίπαζκα (ΝΡΚ) 
Όρη 120 

21 50 3 10 Δπηθιηλέο Δηεζίσο 
Βηνινγηθό 

ιίπαζκα (ΝΡΚ) 
Όρη 90 

22 75 3,5 100 Δπίπεδν Δηεζίσο 
Κνπξηά 

αηγνπξνβάησλ 
Όρη 100 

23 75 3,5 110 Δπηθιηλέο Δηεζίσο 
Κνπξηά 

αηγνπξνβάησλ 
Όρη 90 

24 30 3,5 90 Δπίπεδν Δηεζίσο Όρη Όρη 100 
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25 80 4 110 Δπηθιηλέο Αλά 2 έηε 
Βηνινγηθό 

ιίπαζκα (ΝΡΚ) 
Ναη 160 

26 70 3,5 120 Δπηθιηλέο Αλά 2 έηε 
Βηνινγηθό 

ιίπαζκα (ΝΡΚ) 
Ναη 150 

27 85 4,5 50 Δπίπεδν Όρη Υισξή ιίπαλζε Ναη 190 

28 80 4,5 50 Δπίπεδν Όρη Υισξή ιίπαλζε Ναη 190 

29 80 4,8 50 Δπίπεδν Όρη Υισξή ιίπαλζε Ναη 210 

30 80 5 50 Δπίπεδν Όρη Υισξή ιίπαλζε Ναη 220 

31 10 2 50 Δπίπεδν Όρη Υισξή ιίπαλζε Ναη 150 

32 20 3,8 50 Δπίπεδν Αλά 2 έηε 
Βηνινγηθό 

ιίπαζκα (ΝΡΚ) 
Ναη 230 

33 20 3,5 60 Δπίπεδν Αλά 2 έηε 
Βηνινγηθό 

ιίπαζκα (ΝΡΚ) 
Ναη 230 

34 15 2 130 Δπηθιηλέο Όρη Όρη Όρη 60 

35 50 5 130 Δπηθιηλέο Όρη Όρη Όρη 80 

 

 

Πίλαθαο 3: Μέζνο όξνο βξνρνπηώζεσλ (mm) ζηα βόξεηα ηνπ λνκνύ Χαλίσλ ηα πξνεγνύκελα 5 έηε 

(ΔΜΤ, 2018). 

Μήλαο 

Έηνο 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ηαλνπάξηνο 190 46 233 56 113 

Φεβξνπάξηνο 65 96 119 27 109 

Μάξηηνο 20 44 139 43 72 

Απξίιηνο 12 28 28 2 32 

Μάηνο 60 3 2 17 14 

Ηνύληνο 2 0 9 0,1 7 

Ηνύιηνο 0 0 0 0 0 

Αύγνπζηνο 0 0 8 0 3 

επηέκβξηνο 10 2 42 14 18 

Οθηώβξηνο 5 137 74 100 82 

Ννέκβξηνο 95 57 14 112 71 

Γεθέκβξηνο 275 261 89 203 91 
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Πίλαθαο 4: Μέζνο όξνο ζεξκνθξαζηώλ (
ν
C) ζηα βόξεηα ηνπ λνκνύ Χαλίσλ ηα πξνεγνύκελα 5 έηε (ΔΜΤ, 

2018). 

Μήλαο 

Έηνο 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ηαλνπάξηνο 11,6 13,2 11 12,9 11,6 

Φεβξνπάξηνο 13 12,8 11 14,6 11,8 

Μάξηηνο 15 13,2 13,2 14,6 13,2 

Απξίιηνο 17,9 17 16,1 18,9 16,3 

Μάηνο 22,7 20 20,8 20,8 20,1 

Ηνύληνο 25,2 25,1 23,7 26,6 24,5 

Ηνύιηνο 26,7 27,2 26,8 27,6 26,5 

Αύγνπζηνο 26,8 27,9 26,9 26,9 26,1 

επηέκβξηνο 24,6 24,4 25 24 23,3 

Οθηώβξηνο 19,8 19,5 20,5 21 19,4 

Ννέκβξηνο 17,1 16,2 16,2 16,4 16,1 

Γεθέκβξηνο 12,5 14,2 12,3 11 13,1 

 

2.2 Γεηγκαηνιεςία εδάθνπο, θύιισλ θαη ειαηόιαδνπ 

Ζ επνρή δεηγκαηνιεςίαο εδάθνπο ήηαλ ην θζηλόπσξν ηνπ 2017. Γηα ηε ζπιινγή ηνπ 

δείγκαηνο ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο ήηαλ:  

 εδαθνιήπηεο ηύπνπ «Edelman» 

 θηπάξη 

 πιαζηηθό λάηινλ κηαο ρξήζεο 

 λάηινλ ζαθνπιάθηα 

Αξρηθά, δηαλύνληαο ην αγξνηεκάρην θαη παξαηεξώληαο ην αλάγιπθό ηνπ, έγηλε ν 

νξηζκόο ησλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο αλάκεζα από ηηο γξακκέο θύηεπζεο, αθνινπζώληαο ηε 

κέζνδν «δηθ- δαθ». Απνκαθξύλζεθε ε απηνθπή βιάζηεζε από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 

ηνπνζεηήζεθε ν εδαθνιήπηεο ηύπνπ Edelman πάλσ ζε απηό θαη κε πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο 

θαηεπζύλζεθε νξηδόληηα ζε βάζνο 20- 30 cm. ην ζεκείν απηό ν εδαθνιήπηεο ηξαβήρηεθε 

πξνο ηα πάλσ θαη ην πεξηερόκελό ηνπ άδεηαζε ζε πιαζηηθό λάηινλ κηαο ρξήζεο πνπ 

βξηζθόηαλ απισκέλν ζηα όξηα ηνπ ρσξαθηνύ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 5 θνξέο 

ζηα ππόινηπα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο πνπ είραλ νξηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγξνηεκάρην. 

Σα ππνδείγκαηα από ηνλ ειαηώλα νκνγελνπνηήζεθαλ ζην λάηινλ κε έλα θηπάξη θαη από ην 

ζπλνλζύιεπκα απηό ιήθζεθε 1 kg αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο εδάθνπο ην νπνίν 

ηνπνζεηήζεθε ζε ζαθνπιάθη κε πξννξηζκό ην εξγαζηήξην γηα ηελ πεξεηαίξσ επεμεξγαζία 
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(ηλάλεο, 2015). 

Ζ δεηγκαηνιεςία θύιισλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2017 ζε ζπλδπαζκό 

κε ηε δεηγκαηνιεςία εδαθηθνύ δείγκαηνο. ε θάζε αγξνηεκάρην, νξίζηεθαλ κε ηε 

δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν «δηθ- δαθ» ηα δέλδξα από ηα νπνία ζα ιεθζνύλ ηα θύιια. 

Δπηιέρζεθαλ ηπραία 2- 5 θύιια από ην κέζσ ελόο εηήζηνπ βιαζηνύ (πνπ δελ έρεη 

θαξπνθνξήζεη) πεξηκεηξηθά ηνπ δέλδξνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή έγηλε ζην αγξνηεκάρην κέρξηο 

όηνπ ν αξηζκόο ησλ ζπιιερζέλησλ θύιισλ λα είλαη 50. Σνπνζεηήζεθαλ ζε λάηινλ 

ζαθνπιάθηα κηαο ρξήζεο θαη κεηαθέξζεθαλ άκεζα ζην εξγαζηήξην (Σζηθαιάο, 2003). 

Γηα ηε ιήςε δείγκαηνο ειαηόιαδνπ, ε δηαδηθαζία απαηηνύζε ζπρλή επαθή κε ηνπο 

ηδηνθηήηεο– παξαγσγνύο αιιά θαη κε ηνπο ηδηνθηήηεο ειαηνηξηβείσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 

ησλ Υαλίσλ, πεηπραίλνληαο έηζη ηελ θαιύηεξε δπλαηή ζπλεξγαζία γηα ηελ παξαιαβή όζν ην 

δπλαηόλ αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο. Ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπ ειαηόθαξπνπ γηλόηαλ 

ε κεηαθνξά απηνύ ζην ειαηνηξηβείν, όπνπ κε ειάρηζηε παξακνλή νδεγνύηαλ νη θαξπνί 

καδηθά ζηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ. Ζ άιεζε αθνξνύζε απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

ην εθάζηνηε ππό κειέηε αγξνηεκάρην. Αθήλνληαο πξώηα κεξηθά ιίηξα ειαηόιαδνπ λα 

πέζνπλ, γηλόηαλ ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζθνπξόρξσκνπ γπάιηλνπ κπνπθαιηνύ όπνπ γέκηδε 

ζηαδηαθά, βάδνληαο κεξηθά ml αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Πξηλ ην ηέινο ηεο εμαγσγήο 

ειαηόιαδνπ έρεη ιεθζεί αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα όγθνπ 0,5 l. Σν κπνπθάιη, έθιεηζε κε 

παξαθίικ θαη απνζεθεύηεθε ζε ζθνηεηλό θαη δξνζεξό κέξνο κέρξη ηελ αλάιπζή ηνπ 

(Κπξηηζάθεο, 2017). 

 

2.3 Πξνεηνηκαζία δεηγκάησλ 

Σν δείγκα εδάθνπο, κεηαθέξζεθε ζην εξγαζηήξην όπνπ θαη αθνινύζεζε ε 

αεξνμήξαλζή ηνπ. Απιώζεθε νκνηόκνξθα ζε δηεζεηηθό ραξηί εξγαζηεξίνπ θαη ηεκαρίδνληαο 

ηπρώλ ζπζζσκαησκέλεο κνξθέο, πξνάρζεθε ε πξνθείκελε δηαδηθαζία. Έπεηηα, γηλόηαλ ε 

ιεηνηξίβεζή ηνπ κε πνξζειάληλν γνπδί θαη γνπδνρέξη ζηνρεύνληαο ζηε δεκηνπξγία 

ιεπηόθνθθσλ ζσκαηηδίσλ πνπ πεξλνύλ από θόζθηλν 2 mm. Σπρώλ πέηξεο, θπηηθά 

ππνιείκκαηα ή ζσκαηίδηα κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο, απνξξίπηνληαλ. Ζ ελ ιόγσ ιεπηή γε, 

απνζεθεύηεθε ζε λάηινλ ζαθνπιάθη κηαο ρξήζεο πνπ θιείλεη αεξνζηεγώο ζε πξνζηαηεπκέλε 

ζέζε (ηλάλεο, 2015).  

Σα θύιια πιύζεθαλ επηκειώο κε δηπιά απηνληζκέλν λεξό. ηέγλσζαλ ζε δηεζεηηθό 
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ραξηί εξγαζηεξίνπ θαη κεηαθέξζεθαλ ζε θιίβαλν (WTC Binder) κε ξεύκα ζεξκνύ αέξα 

ζεξκνθξαζίαο 80
ν
 C γηα 48 ώξεο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηεο ήπηαο μήξαλζεο ησλ θπηηθώλ 

ηκεκάησλ, αθνινύζεζε ε ιεηνηξίβεζή ηνπο κε ηε βνήζεηα κύινπ άιεζεο (Retsch RM 100). 

ε επόκελν ζηάδην, δπγίζηεθαλ πεξίπνπ 0,5g απ‟ ηνπο αιεζκέλνπο θπηηθνύο ηζηνύο κε ηε 

βνήζεηα πνξζειάληλεο θάςαο γλσζηνύ βάξνπο θαη νδεγήζεθαλ ζε θνύξλν (Memmert) κε 

ζεξκνθξαζία 104
ν
 C γηα 24 ώξεο. ηε ζπλέρεηα, όιεο νη θάςεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε μεξαληήξα 

έσο όηνπ ήιζαλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Αθνινύζεζε ε δύγηζε ηεο θάςαο καδί κε ην 

δείγκα θύιισλ θαη από ην κεηθηό μεξό βάξνο, αθνύ αθαηξέζεθε ην βάξνο ηεο θάςαο, 

πξνέθπςε ην μεξό βάξνο ησλ θπηηθώλ ηζηώλ. Αθνινύζεζε ε πξόθαπζε ηνπ μεξνύ δείγκαηνο 

θύιισλ. Έηζη, νη θάςεο κεηαθέξζεθαλ, κε ηε βνήζεηα ιαβίδαο, ζε πιάθα ζέξκαλζεο 

(Labinco) πνπ βξηζθόηαλ ζηελ απαγσγό εζηία θαη κε ζεξκνθξαζία κέρξη ηνπο 100
ν
 C, 

ζηνρεύνληαο ζηε καδηθή δηαθπγή ησλ θαπλώλ. Μεηά από 30 min πξόθαπζεο (Δηθόλα 3), ην 

δείγκα πήξε ρξώκα καύξν σο ζηαρηί θαη νη θάςεο πνξζειάλεο κεηαθέξζεθαλ ζε θνύξλν 

(Naber D-2804) ζηνπο 550
ν
 C παξακέλνληαο γηα 5 ώξεο, όπνπ επηηεύρζεθε ε πιήξεο 

θαηαζηξνθή ηεο νξγαληθήο νπζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3: Πξόθαπζε θύιισλ ειηάο ζε πιάθα ζέξκαλζεο (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 

 

Ζ ελαπνκέλνπζα ζηάρηε αθέζεθε λα θξπώζεη θαιά πξηλ ηελ επόκελε επεμεξγαζία. 

Με ηε βνήζεηα κεραληθήο πηπέηαο (Ecopipette
TM

 by capp 1-5ml) κεηαθέξζεθαλ 10 ml HCl 

1Ν ζηελ θάζε κηα από ηηο θάςεο πνξζειάλεο πνπ εκπεξηείραλ ηε ζηάρηε. Αθέζεθαλ λα 
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παξέιζνπλ κεξηθά ιεπηά θαη ην κίγκα δηεζήζεθε κε εζκνύο Whatman N
o
 40 πνπ βξίζθνληαη 

ζε πάιηλα ρσληά. Σν δηήζεκα θαηέιεγε ζε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 50 ml πνπ ηειηθά 

ζπκπιεξώζεθαλ κέρξη ηε ραξαγή κε απηνληζκέλν λεξό. Σα ηειηθά δηαιύκαηα ηνπνζεηήζεθαλ 

ζε πιαζηηθά δνρεία θαη απνζεθεύηεθαλ ζην ςπγείν. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην βόξην 

ζηα θύιια, πξαγκαηνπνηήζεθε δηήζεζε ηεο ζηάρηεο πνπ πξνέθπςε κεηά από ηελ θαύζε ησλ 

θύιισλ ζην θνύξλν (Naber D-2804) κε 10 ml H2SO4 0,36N θαη ην ππεξθείκελν δηάιπκα 

απνζεθεύηεθε ζε δνρεία ζην ςπγείν κέρξη ηνλ πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηρλνζηνηρείνπ. 

 

2.4 Αλαιύζεηο εδαθηθώλ δεηγκάησλ 

2.4.1 Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε 

Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ηξηώλ θιαζκάησλ ηνπ εδάθνπο (άκκνο, ηιύο θαη άξγηινο) 

πξαγκαηνπνηήζεθε εξγαζηεξηαθά κε ηε κέζνδν Βνπγηνύθνπ. Με ηελ έλαξμε ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο δπγίζηεθαλ 50 g αεξνμεξαζέληνο εδάθνπο θαη κεηαθέξζεθαλ ζην 

δνρείν ηνπ κεραληθνύ αλαδεπηήξα (ELE). Δθεί πξνζηέζεθε επίζεο 50 ml δηαιύκαηνο 

εμακεηαθσζθνξηθνύ λαηξίνπ 0,1Ν, έηζη ώζηε ζηα δείγκαηα λα επηηεπρζεί ρεκηθή δηαζπνξά 

θαη πεξίπνπ 250 ml απηνληζκέλνπ λεξνύ. Αθνινύζεζε αλάδεπζε γηα 10 min κε ζηόρν θαη ηε 

κεραληθή δηαζπνξά. Μεηά ην πέξαο απηώλ ησλ ιεπηώλ, ην ζρεκαηηδόκελν αηώξεκα, 

κεηαθέξζεθε πνζνηηθά ζηνλ θύιηλδξν κεραληθήο αλάιπζεο, όπνπ θαη ζπκπιεξώζεθε κε 

απηνληζκέλν λεξό κέρξη ηελ θαηώηεξε ραξαγή. ηνλ παξαπάλσ όγθν, ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 

πδξόκεηξν. Έπεηηα, κε ηελ αθαίξεζε ηνπ πδξόκεηξν, ην αηώξεκα κε ηε βνήζεηα εηδηθνύ 

αλαδεπηήξα αλαθηλήζεθε δσεξά κε πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο θαη θνξά πξνο ηα πάλσ. Σε 

ζηηγκή πνπ όια ηα ηεκαρίδηα αησξνύληαλ ζηνλ θύιηλδξν, ζηακαηνύζε ε αλάδεπζε θαη ηέζεθε 

ζε ιεηηνπξγία ην ρξνλόκεηξν. ε 20 sec βπζίζηεθε ην πδξόκεηξν ζην αηώξεκα θαη ιήθζεθε ε 

έλδεημε κόιηο ην ρξνλόκεηξν έδεημε 40 sec Αθνινύζεζε ζεξκνκέηξεζε θαη μαλά έγηλε 

αλάδεπζε. ην ζηάδην πνπ όια ηα ηεκαρίδηα αησξνύληαλ, ηίζεηαη μαλά ην ρξνλόκεηξν ζε 

ιεηηνπξγία. Μεξηθά δεπηεξόιεπηα πξηλ ζπκπιεξσζνύλ 2 ώξεο, βπζίζηεθε εθ λένπ ην 

πδξόκεηξν ζην αηώξεκα θαη έπεηηα ην ζεξκόκεηξν, ζεκεηώλνληαο ηηο ελδείμεηο ηνπο. 

Απαηηείηαη δηόξζσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αησξήκαηνο όηαλ απηή μεπεξλάεη ή δελ θηάλεη 

ηνπο 19,4
ν
 C (ηλάλεο, 2015). 

Σα απνηειέζκαηα από ηηο κεηξήζεηο ηνπνζεηνύληαη ζηνπο παξαθάησ ηύπνπο: 
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(Άξγηινο + Ηιύο) ζε g % = n (Xπδξ1 +/- Υζ1) 

Άξγηινο ζε g % = n (Xπδξ2 +/- Υζ2) 

Άκκνο ζε g % = 100- (Xπδξ1 +/- Υζ1) 

Ηιύο ζε g % = 100- (Άξγηινο + Άκκνο) 

Όπνπ:  

Xπδξ1 = Ζ έλδεημε ηνπ πδξόκεηξνπ ζηα 40 sec 

Υζ1 = Ζ δηόξζσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα 40 sec 

Xπδξ2 = Ζ έλδεημε ηνπ πδξόκεηξνπ ζηηο 2 ώξεο 

Υζ2 = Ζ δηόξζσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο 2 ώξεο 

n= πληειεζηήο κε ηηκή 1 όηαλ ρξεζηκνπνηεζνύλ 100 g εδάθνπο θαη 2 αλ 

ρξεζηκνπνηεζνύλ 50 g. 

Σνπνζεηώληαο ηα πνζνζηά πνπ βξέζεθαλ από ηνπο ππνινγηζκνύο ζην ηξίγσλν ηεο 

κεραληθήο ζύζηαζεο (Δηθόλα 4), ππνδεηθλύεηαη ν ηύπνο ηνπ πξνο αλάιπζε δείγκαηνο 

(Bouyoukos, 1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4: Τξίγσλν κεραληθήο ζύζηαζεο εδαθώλ (Πεγή: ηλάλεο, 2011) 

 

2.4.2 Πξνζδηνξηζκόο εηδηθνύ βάξνπο ζσκαηηδίσλ 

Γηα ηνλ θαηά πξνζέγγηζε πξνζδηνξηζκό ηνπ εηδηθνύ βάξνπο ή ππθλόηεηα ησλ 
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ζσκαηηδίσλ ηνπ εδάθνπο (Particle Density), ρξεζηκνπνηήζεθε νγθνκεηξηθόο θύιηλδξνο ησλ 

100 ml όπνπ πεξηείρε 50 ml απηνληζκέλνπ λεξνύ. Αθνινύζεζε δύγηζε 25 g αεξνμεξαζέληνο 

εδάθνπο (Δηθόλα 5) θαη κεηαθνξά απηώλ πνζνηηθά ζην θύιηλδξν κε ην λεξό. Ξεθίλεζε ε 

ρξνλνκέηξεζε. Μεηά ην πέξαο 10 min, ππνινγίζηεθε ε κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ζηνλ 

νγθνκεηξηθό θύιηλδξν. Ζ κεηαβνιή απηή ηνπ όγθνπ δηαηξνπκέλε κε ηα πξνζηηζέκελα g 

εδάθνπο, παξνπζηάδεη ηελ ππθλόηεηα ησλ ζσκαηηδίσλ ζε g/cm
3
 (ηλάλεο, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 5: Σπλνιηθή εκθάληζε 35 δεηγκάησλ εδάθνπο κεηά από ηελ αθξηβή δύγηζε (Φσην: Δ. 

Γξαθαθάθε) 

 

2.4.3 Πξνζδηνξηζκόο θαηλόκελνπ εηδηθνύ βάξνπο ζσκαηηδίσλ 

Σν θαηλόκελν εηδηθό βάξνο ή θαηλνκεληθή ππθλόηεηα ηνπ εδάθνπο (Bulck Density), 

πξνζδηνξίζηεθε θαηά πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε νγθνκεηξηθνύ θπιίλδξνπ ησλ 100 ml. Μέζα 

ζε απηώλ πξνζηέζεθαλ 30 g αεξνμεξαζέληνο εδάθνπο. Ο νγθνκεηξηθόο θύιηλδξνο αθήλνληαλ 

λα πέζεη από ύςνο πεξίπνπ 10 cm ζηελ παιάκε ηνπ ρεξηνύ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επαλαιήθζεθε 10 θνξέο. Σέινο, εθηηκήζεθε ν ζπλνιηθόο όγθνο πνπ θαηαιακβάλεη ην 

εδαθηθό δείγκα δηαηξνύκελε κε ηα g εδάθνπο πνπ πξνζηέζεθαλ θαη πξνζδηνξίζηεθε ε 

θαηλνκεληθή ππθλόηεηα απνδηδόκελε ζε g/cm
3
 (ηλάλεο, 2015). 

 

2.4.4  Πξνζδηνξηζκόο πδαηντθαλόηεηαο 

Ζ εύξεζε ηεο παξαπάλσ ηηκήο πξνζδηνξίζηεθε κέζσ εηδηθώλ ηύπσλ (Saxton, K.E. et 

al., 1986) κε βάζε ηα πνζνζηά άκκνπ, ηιύνο θαη αξγίινπ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

θνθθνκεηξηθή αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ δεηγκάησλ ηνπ εδάθνπο εθθξαζκέλε ζε πνζνζηό 
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θαη‟ όγθν εδάθνπο. 

 

2.4.5  Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ειεύζεξνπ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξαθηθνύ άιαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε 

εξγαζηεξηαθά κε ηε κέζνδν ηνπ αζβεζηόκεηξνπ. ε πξώην ζηάδην, έγηλε ν απαξαίηεηνο πξν-

έιεγρνο ησλ δεηγκάησλ εδάθνπο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κηθξήο πνζόηεηαο 

εδάθνπο ζε κηα θάςα από πνξζειάλε θαη ξίςε 2-3 ζηαγόλσλ δηαιύκαηνο HCl 4Ν. Ζ 

δηαδηθαζία απηή απνζθνπνύζε ζηελ απόθηεζε κηαο θαηά πξνζέγγηζε εηθόλαο σο πξνο ηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε CaCO3, έηζη ώζηε λα ιεθζεί ε θαηάιιειε πνζόηεηα ηνπ 

δείγκαηνο, κε επαθόινπζν ηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαηά ηε κέηξεζε (ππεξβνιηθά κεγάιεο ή 

κηθξέο πνζόηεηεο). Λόγσ ηεο δηαθπγήο ηνπ CO2 πξνθαιείηαη αθξηζκόο, εάλ απηόο ήηαλ 

έληνλνο πξάγκα πνπ ζήκαηλε όηη ην δείγκα ήηαλ πινύζην ζε CaCO3, ιακβάλνληαλ 0,5 g 

εδάθνπο. Αληίζεηα, εάλ ν αθξηζκόο ήηαλ κεδακηλόο ρξεζηκνπνηνύληαλ 10 g εδάθνπο. 

Δλ ζπλερεία, δπγίζηεθαλ ηα γξακκάξηα εδάθνπο πνπ πξνέθπςε όηη απαηηνύληαη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό, από ηνλ πξν έιεγρν ησλ δεηγκάησλ θαη κεηαθέξζεθαλ πνζνηηθά ζηε 

θσληθή θηάιε ηεο ζπζθεπήο ηνπ Bernard. Σν θηαιίδην ηεο ζπζθεπήο γεκίζηεθε θαηά ηα 2/3 

ηνπ όγθνπ ηνπ κε HCl 4Ν θαη κε ηε βνήζεηα ιαβίδαο, ηνπνζεηήζεθε όξζην κέζα ζηε θσληθή 

θηάιε. Αθνύ πσκαηίζηεθε ε θσληθή θηάιε, αλαθηλήζεθε γηα ιίγα ιεπηά, κε ζηόρν ηε 

κεηαθνξά ηνπ νμένο ζε όιν ην εδαθηθό δείγκα. Σν παξαγόκελν CO2, ζπκπίεδε ην πγξό ζην 

βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα άξα θαηέβαηλε ε απηνύ ζηάζκε, ηελ νπνία αθνινπζνύζε ην 

απηνεηδέο δνρείν ηεο ζπζθεπήο κε ζηόρν νη δύν απηέο ζηάζκεο λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. 

Μόιηο ζηαζεξνπνηνύηαλ ε ζηάζκε ηνπ πγξνύ, γηλόηαλ ε ιήςε ηεο έλδεημεο από ην 

βαζκνλνκεκέλν ζσιήλα, πνπ αληηζηνηρνύζε ζηνλ όγθν ηνπ εθιπόκελνπ CO2 θαηά ηελ 

αληίδξαζε. 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε 3 θνξέο γηα κεγαιύηεξε αμηνπηζηία ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαη ιακβάλνληαλ ν κέζνο όξνο ησλ κεηξήζεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ, 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ αθόινπζν ηύπν: 

Οιηθό CaCO3 ζε g % = VCO2 / Β  *K 

Όπνπ:  

VCO2 = Ο όγθνο ηνπ εθιπόκελνπ CO2  
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Β  = Βάξνο ζε g ηνπ εδάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

Κ = πληειεζηήο κεηαηξνπήο ηνπ ελόο ml CO2 ζε g CaCO3 αλά 100g εδάθνπο 

(ηλάλεο, 2015) 

 

2.4.6 Πξνζδηνξηζκόο ελεξγνύ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ 

Ζ παξαθάησ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, έιαβε ρώξα γηα επηιεγκέλα δείγκαηα εδάθνπο 

κε εληνπηζκέλε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε νιηθό CaCO3. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ελεξγνύ 

CaCO3 ζην έδαθνο έγηλε κε ηε κέζνδν Drouineau. Πξσηαξρηθό βήκα ήηαλ ε δύγηζε 10 g 

εδάθνπο θαη ε νγθνκέηξεζε 250 ml δηαιύκαηνο νμαιηθνύ ακκσλίνπ 0,2Ν. Απηά, 

κεηαθέξζεθαλ πνζνηηθά ζηε θηάιε αλαθίλεζεο όπνπ θαη πσκαηίζηεθε εξκεηηθά. Ζ 

αλάδεπζε ηνπ αησξήκαηνο δηήξθεζε δύν ώξεο. Δλ ζπλερεία, ε θηάιε απνκαθξπλόηαλ από ηε 

ζπζθεπή αλαθίλεζεο θαη ην ππεξθείκελν εθρύιηζκα δηεζήζεθε κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο 

δηαπγέο πγξνύ. ην ζεκείν απηό, κε ηε βνήζεηα πηπέηαο ζηαζεξνύ όγθν θαη πνπαξ, ιήθζεθαλ 

10 ml από ην δηαπγέο πγξό καδί κε 10 ml δηαιύκαηνο H2SO4 3N θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

θσληθή θηάιε ησλ 100 ml. Σαπηόρξνλα παξαζθεπάζηεθε ην ηπθιό δηάιπκα πνπ πεξηείρε 10 

ml H2SO4 3N θαη 10 ml C2Ο4(ΝΖ4)2 0,2N ρσξίο ην δείγκα εδάθνπο, έρνληαο σο ζηόρν ηνλ 

έιεγρν ηεο θαλνληθόηεηαο ηνπ δηαιύκαηνο ππεξκαγγαληθνύ θαιίνπ αιιά θαη ηνπ νμαιηθνύ 

ακκσλίνπ. Ζ θσληθή θηάιε κεηαθέξζεθε ζηε πιάθα ζέξκαλζεο θαη ηαπηόρξνλεο αλάδεπζεο 

όπνπ έγηλε ε νγθνκέηξεζε ηνπ δηαιύκαηνο κε ΚΜnΟ4 0,1Ν. Ζ ηηηινδόηεζε μεθίλεζε κόιηο ε 

ζέξκαλζε έθηαζε ηνπο 70
ν 

C. Σν ηέινο απηήο νξίδεηαη κε ηελ εκθάληζε κόληκνπ ξόδηλνπ 

ρξώκαηνο ζην δηάιπκα (Δηθόλα 6). 

Σν ελεξγό CaCO3 ζην έδαθνο ππνινγίζηεθε από ηε ζρέζε : 

Δλεξγό CaCO3  ζε g % = (VT – VΓ) * 1,25 

όπνπ:  

VT = Ο όγθνο ζε ml ηνπ δηαιύκαηνο ΚΜnΟ4 0,1Ν πνπ θαηαλαιώζεθαλ γηα ηελ 

νμείδσζε ησλ 10ml δηαιύκαηνο C2Ο4(ΝΖ4)2 0,2N ζην ηπθιό. 

VΓ = Ο όγθνο ζε ml ηνπ δηαιύκαηνο ΚΜnΟ4 0,1Ν πνπ θαηαλαιώζεθαλ γηα ηελ 

νμείδσζε ηεο πεξίζζεηαο ησλ νμαιηθώλ αληόλησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα 10ml δείγκαηνο 

1,25 = πληειεζηήο κεηαηξνπήο ηνπ 1ml ΚΜnΟ4 0,1Ν ζε g CaCO3 % ζην έδαθνο 

(Drouineau, 1942). 
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Δηθόλα 6: Χξώκα ηνπ δηαιύκαηνο πνπ νξίδεη ην ηέινο ηεο νγθνκέηξεζεο (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 

 

2.4.7 Μέηξεζε πδαηνδηαιπηώλ αιάησλ ζην εθρύιηζκα θνξεζκνύ 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο (Electrical Conductivity = EC) 

αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ δηαδηθαζία. Επγίζηεθαλ 100 g εδάθνπο θαη κεηαθέξζεθαλ ζε 

πιαζηηθό δνρείν. Απηό νδεγήζεθε θάησ από πξνρνίδα ησλ 50 ml πνπ εκπεξηείρε απηνληζκέλν 

λεξό. ηαδηαθά γηλόηαλ ξίςε ηνπ λεξνύ ζην δείγκα εδάθνπο θαη αθνινπζνύζε αλάδεπζε κε 

ζπάηνπια επηδηώθνληαο ηνλ θνξεζκό ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλνληαλ σζόηνπ ην 

εθρύιηζκα απνθηνύζε ηα παξαθάησ ραξαθηεξίζηεθα:  

 Ζ επηθάλεηα ηεο πάζηαο λα εκθαλίδεη γπαιηζηεξή όςε ρσξίο ηελ πεξίζζεηα 

λεξνύ. 

 Ζ πάζηα, όηαλ βξεζεί ζηε ζπάηνπια, ππό γσλία 45
ν
 λα γιηζηξά ειεύζεξα θαη 

λα πέθηεη από απηή. 

 Αλνίγνληαο απιάθη κε ηε ζπάηνπια, λα θιείλεη νκνηόκνξθα κε ηε κεηαθίλεζε 

ηεο πγξήο κάδαο εδάθνπο. 

Ζ πάζηα εδάθνπο αθέζεθε ζε εξεκία γηα κεξηθέο ώξεο. ηε ζπλέρεηα, κεηαθέξζεθε 
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ζε πιαζηηθό δνρείν κε πξννξηζκό ηε θπγνθέληξεζε (SIGMA 4-15) όπνπ θαη παξέκεηλε γηα 5 

min. Σν ππεξθείκελν εθρύιηζκα δηεζήζεθε θαη ζε πνηήξη δέζεσο ησλ 25 ml κεηαθέξζεθε ζην 

αγσγηκόκεηξν (Consort C830), γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο αθνύ πξώηα ην 

ειεθηξόδην μεπιύζεθε κε απηνληζκέλν λεξό. Ζ έλδεημε πνπ ιήθζεθε απνδίδεηαη ζε κS/cm 

ζην εδαθηθό δηάιπκα (ηλάλεο, 2015). 

 

2.4.8 Μέηξεζε ηνπ pH ζην εθρύιηζκα θνξεζκνύ 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ θαηηόλησλ πδξνμσλίνπ (H3O
+
) ζε έλα δηάιπκα δίδνπλ ηε ηηκή 

ηνπ pH ηνπ. Βάζε ηνπ παξαθάησ ηύπνπ ππνινγίζηεθε καζεκαηηθά ε ηηκή: pH= -log[H
+
]. Ο 

εξγαζηεξηαθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ηηκήο ηνπ pH ησλ δεηγκάησλ εδάθνπο, έγηλε κε ηε ρξήζε 

εθρπιίζκαηνο θνξεζκνύ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 2.4.7. Σν εθρύιηζκα κεηαθέξζεθε 

ζην pH- κεηξν (sensION
TM

+ PH3) γηα ηε κέηξεζε. Έγηλε ε βαζκνλόκεζε ηνπ νξγάλνπ κε ηε 

βνήζεηα standard δηαιπκάησλ κε pH=4 & pH=7. Σν ειεθηξόδην μεπιύζεθε ζρνιαζηηθά κε 

απηνληζκέλν λεξό ώζηε λα αθνινπζήζεη ε κέηξεζε ησλ δηεζεκάησλ. Ζ έλδεημε ηνπ νξγάλνπ 

απνδίδεη ην pH πνπ ππάξρεη ζην έδαθνο (ηλάλεο, 2015). 

 

2.4.9 Πξνζδηνξηζκόο ηεο νξγαληθήο νπζίαο 

Ζ νξγαληθή νπζία ησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ, πξνζδηνξίζηεθε εξγαζηεξηαθά κε ηε 

κέζνδν πγξήο νμείδσζεο θαηά Walkley Black. Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηε δύγηζε 1g 

εδάθνπο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζε θσληθή θηάιε ησλ 500 ml. Αθνινύζεζε πξνζζήθε 10 ml 

K2Cr2O7 1N θαη 20 ml ππθλνύ H2SO4 κε ην δηάιπκα λα αλαδεύεηαη ήπηα. Σα δείγκαηα 

αθέζεθαλ ζε εξεκία γηα 30 min. Μεηά ην πέξαο απηώλ, αθνινύζεζε ε πξνζζήθε ησλ 

παξαθάησ αληηδξαζηεξίσλ κε ηελ αλαγξαθόκελε ζεηξά: 200 ml H2O, 10 ml ππθλό H3PO4, 1-

2 ml δείθηεο δηθαηλπιακίλεο. Ζ έλδεημε ηεο νκνγελνπνίεζεο ηνπ δηαιύκαηνο εληνπίδεηαη κε 

ηελ εκθάληζε ζθνύξνπ κπιε ρξώκαηνο. ε ζπλδπαζκό κε ηα δείγκαηα εδάθνπο, 

παξαζθεπάζηεθε έλα ηπθιό δείγκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθόηεηαο ησλ 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ αληηδξαζηεξίσλ. Σειηθά ην δηάιπκα νγθνκεηξήζεθε κε Fe(NH4)2(SO4)2 

6H2O 0,5N ελώ ζπγρξόλσο αλαδεπόηαλ. Ζ αηθλίδηα αιιαγή ηνπ ζθνύξνπ κπιε ρξώκαηνο ηνπ 

δηαιύκαηνο ζε πξάζηλν (Δηθόλα 7), ζήκαηλε ην ηέινο ηεο εμνπδεηέξσζεο ησλ αληόλησλ Cr2O7 

πνπ πεξίζζεςαλ από ηελ αληίδξαζε νμεηδναλαγσγήο. 
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Δηθόλα 7: Χαξαθηεξηζηηθό πξάζηλν ρξώκα πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο νγθνκέηξεζεο (Φσην: Δ. 

Γξαθαθάθε) 

 

Σν απνηέιεζκα ηεο νγθνκέηξεζεο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ παξαθάησ ηύπν: 

 

Οξγαληθή νπζία ζε g % εδάθνπο = 10*(1 – VΓ/ VT) * (0,3*1,3*2 /Β) 

Όπνπ: 

VΓ= Ο όγθνο ζε ml ηνπ δηαιύκαηνο Fe(NH4)2(SO4)2 6H2O 0,5N πνπ θαηαλαιώζεθε γηα ηελ 

νγθνκέηξεζε ηεο πεξίζζεηαο ηνπ δηρξσκηθνύ θαιίνπ ζην δείγκα 

VT= Ο όγθνο ζε ml ηνπ δηαιύκαηνο Fe(NH4)2(SO4)2 6H2O 0,5N πνπ θαηαλαιώζεθε γηα ηελ 

νγθνκέηξεζε ησλ 10ml δηρξσκηθνύ θαιίνπ 1Ν ζην ηπθιό δείγκα 

Β= Σα g εδάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

0,3= πληειεζηήο κεηαηξνπήο ηνπ 1ml K2Cr2O7 1N ζε g C % 

1,3= πληειεζηήο πνπ αλάγεη ζην εθαηό ην πνζνζηό ηνπ C ηεο νξγαληθήο νπζίαο πνπ 

νμεηδώλεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

2= πληειεζηήο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ πνζνζηνύ ηνπ C ζε πνζνζηό νξγαληθήο νπζίαο 

(Walkley and Black, 1934). 
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2.4.10 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αθνκνηώζηκνπ θαιίνπ 

Ο εξγαζηεξηαθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ αθνκνηώζηκνπ (αληαιιάμηκνπ θαη 

πδαηνδηαιπηνύ) θαιίνπ ζηα εδαθηθά δείγκαηα, έγηλε κε ηε κέζνδν ηνπ νμηθνύ ακκσλίνπ. Με 

ηε βνήζεηα αλαιπηηθνύ δπγνύ, ιήθζεθαλ 5 g εδάθνπο ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζε πιαζηηθό 

δνρείν. Αθνινύζεζε πξνζζήθε 100 ml θαλνληθνύ δηαιύκαηνο νμηθνύ ακκσλίνπ κε νπδέηεξν 

pH θαη κεηαθνξά ηνπ δνρείνπ γηα αλαθίλεζε ηνπιάρηζηνλ 30 min. Σν παξαγόκελν δηάιπκα 

πέξαζε από εζκνύο Whatman N
o
 40 θαη θαηέιεμε ζε νγθνκεηξηθή θηάιε όπνπ ηειηθά 

ζπκπιεξώζεθε κε απηνληζκέλν λεξό κέρξηο όγθνπ 100 ml. ηε ζπλέρεηα, ην εθρύιηζκα 

κεηαθέξζεθε ζε πνηήξη δέζεσο θαη νδεγήζεθε ζην θινγνθσηόκεηξν (Flame photometer 410 

Sherwood) γηα ηε κέηξεζε. Πξηλ από απηό όκσο, έιαβε ρώξα ε βαζκνλόκεζε ηνπ νξγάλνπ 

κε πξόηππα δηαιύκαηα ζε ζπγθεληξώζεηο: 0, 10, 25, 50, 75, 100 ppm θαιίνπ. Οη ελδείμεηο ζηα 

δηαιύκαηα γλσζηήο ζπγθέληξσζεο θαιίνπ, θαηαγξάθεθαλ, κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία 

θακπύιεο βαζκνλόκεζεο ηνπ νξγάλνπ, πνπ κε ηε βνήζεηα εμίζσζεο 2
νπ

 βαζκνύ δίδεη ηηο 

ηηκέο Κ ζην ππό κειέηε δηάιπκα. Σα απνηειέζκαηα κεηαηξάπεθαλ ζε ppm Κ ζην έδαθνο 

(Chapman and Pratt, 1961). 

 

2.4.11  Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αθνκνηώζηκνπ θσζθόξνπ 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε γνληκόηεηαο πξνζδηνξίζηεθε ν δηαζέζηκνο θώζθνξνο ζηα 

θπηά (ειεύζεξνο ζην εδαθηθό δηάιπκα θαη πξνζξνθεκέλνο ζηελ άξγηιν) κε ηε κέζνδν Olsen. 

ε πξώηε θάζε, ζηόρνο ήηαλ ε εθρύιηζε ηνπ θσζθόξνπ κε 30 min κεραληθή αλαθίλεζε 5 g 

εδάθνπο θαη 100 ml NaHCO3 0,5M κε pH 8,5. Αθνινύζεζε ε δηήζεζε ηνπ δείγκαηνο. ε 

δεύηεξν ζηάδην, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάπηπμε ρξώκαηνο. ε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 50ml, 

κεηαθέξζεθαλ 10ml από ην εθρύιηζκα, 0,95 ml H2SO4 5N, 8ml αληηδξαζηεξίνπ Β θαη ηέινο 

απηνληζκέλν λεξό κέρξη ηε ραξαγή. Σν δηάιπκα αθήλνληαλ ζε εξεκία γηα 10 min 

αλακέλνληαο ηελ αλάπηπμε απόρξσζεο ηνπ κπιε (Δηθόλα 8). πγρξόλσο, παξαζθεπάζηεθαλ 

ηα standard δηαιύκαηα πεξηεθηηθόηεηαο 0- 0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1 ppm P θαζώο θαη όια ηα 

παξαπάλσ δηαιύκαηα ζηηο ίδηεο πνζόηεηεο κε εμαίξεζε ην εθρύιηζκα. 
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Δηθόλα 8: Αλάπηπμε κπιε ρξώκαηνο ζηα δηαιύκαηα εδάθνπο θαηά ηε κέζνδν Olsen (Φσην: Δ. 

Γξαθαθάθε) 

 

Έπεηηα, κεηαθέξζεθαλ πνζνηηθά ζε πνηήξηα δέζεσο, ώζηε λα αλαθαηεπηνύλ θαη από 

θεη κέζα ζε θπςειίδεο γηα ηε κέηξεζε ηνπο απνξξόθεζεο ζην θαζκαηνθσηόκεηξν (Hitachi 

U-2000 Spectrophotometer) ζε κήθνο θύκαηνο 882 nm. Λακβάλνληαο ηηο απνξξνθήζεηο ησλ 

standard δηαιπκάησλ, δεκηνπξγείηαη ε θακπύιε βαζκνλόκεζεο ηνπ νξγάλνπ από ηελ νπνία 

πξνέθπςαλ νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ P ζε ppm ζην άγλσζην δηάιπκα, νη νπνίεο κεηαηξάπεθαλ 

ζε ppm P ζην έδαθνο (Olsen et al., 1954). 

 

2.4.12 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ηθαλόηεηαο αληαιιαγήο θαηηόλησλ (ΙΑΚ) 

Ζ κέζνδνο ISO 23470 εθαξκόζηεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ΗΑΚ ηνπ εδάθνπο 

θάλνληαο ρξήζε δηαιύκαηνο ηξηρισξηνύρνπ εμακηλνθνβαιηίνπ 0,0166 Μ σο εθρπιηζηηθό θαη 

πξνζδηνξίδνληαο άκεζα ηε ζπγθέληξσζή ηνπ κε ην θαζκαηνθσηόκεηξν (Hitachi U-2000 

Spectrophotometer). 

Με ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, δπγίζηεθαλ 1,25 g εδάθνπο θαη έγηλε νγθνκέηξεζε 50 

ml δηαιύκαηνο ηξηρισξηνύρνπ εμακηλνθνβαιηίνπ ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ καδηθά ζε 

αεξνζηεγέο δνρείν ζηνλ παιηλδξνκηθό αλαθηλεηήξα γηα 1 h. ηελ πνξεία, ην εθρύιηζκα 

πέξαζε από εζκνύο Whatman N
o
 40. πγρξόλσο, πξνεηνηκάζηεθαλ ηα απαξαίηεηα γηα ηε 

βαζκνλόκεζε ηνπ νξγάλνπ standard δηαιύκαηα γλσζηήο ζπγθέληξσζεο εμακηλνθνβαιηίνπ 

(0,000- 0,0033- 0,0066- 0,0099- 0,0132- 0,0166 M) ζηα νπνία κεηξήζεθε ε απνξξόθεζε ζε 

κήθνο θύκαηνο 475 nm. Γεκηνπξγήζεθε ε θακπύιε βαζκνλόκεζεο θαη εληνπίζηεθε ε ζρέζε 

πνπ ζπλδέεη ηα δπν κεγέζε κεηαμύ ηνπο (απνξξόθεζε- ζπγθέληξσζε). Σειηθά ην εθρύιηζκα 

νδεγήζεθε ζην θαζκαηνθσηόκεηξν, κέξνο ηνπ εηζήρζε ζε θπςειίδα νπηηθήο δηαδξνκήο 10 
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mm θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε κέηξεζε ηεο απνξξόθεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

ελαπνκείλαληνο εμακηλνθνβαιηίνπ ζηα 475 nm. Δμαηηίαο νξγαληθώλ ελώζεσλ πνπ 

δηαιπηνπνηνύληαη θαη απνξξνθνύλ θαη απηέο αθηηλνβνιία ζην παξαπάλσ κήθνο θύκα, 

απαηηείηαη δηόξζσζε ηνπο κέηξεζεο. Έηζη, ε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπο απνξξόθεζεο 

επαλαιακβάλεηαη εθ λένπ κε κήθνο θύκαηνο 380 nm. Έγηλε ε δηόξζσζε ηνπο κέηξεζεο θαη 

ιήθζεθε ε ΗΑΚ ζε cmolc/kg ζην εδαθηθό δείγκα βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν: 

ΗAK ζε cmolc /kg =300 * Q* V/B 

Όπνπ: 

Q = Πνζόηεηα ηνπ εμακηλνθνβαιηίνπ πνπ ζπγθξαηήζεθε (ζε mol/ L) 

V= Όγθνο ηνπ δηαιύκαηνο εμακηλνθνβαιηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

B= Βάξνο εδάθνπο (ISO 23470, 2007). 

 

2.4.13 Πξνζδηνξηζκόο NH4
+
 -N 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ NH4
+
 -N ζην έδαθνο πξαγκαηνπνηήζεθε θαζκαηνθσηνκεηξηθά 

(ηλάλεο, 2015). ην πξώην ζηάδην έγηλε ε εθρύιηζε. Επγίζηεθαλ 10 g εδάθνπο θαη έγηλε 

νγθνκέηξεζε 100 ml δηαιύκαηνο 1M KCl, κεηαθέξζεθαλ ζε δνρείν 250 ml θαη αθνινύζεζε 

ε αλαθίλεζή ηνπο, γηα κία ώξα, ζε παιηλδξνκηθό αλαθηλεηήξα. Έπεηηα έγηλε δηήζεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηώληαο εζκνύο Whatman N
o
 40. Διέγρζεθε ε δηαύγεηα ηνπ 

δηεζήκαηνο θαη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνύ. Λήθζεθαλ 5 ml από ην δηαπγέο 

δηήζεκα θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 25 ml. Δθεί πξνζηέζεθαλ: 1 ml 

δηαιύκαηνο EDTA 6% αθνινπζνύκελν από θαιή αλάκεημε, 4 ml δηαιύκαηνο αιηθπιηθνύ 

Ναηξίνπ– ζηδεξνθπαληνύρνπ Ναηξίνπ θαη επαλαιήθζεθε ε αλάκεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ. ηε 

ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε απηνληζκέλν λεξό κέρξη όγθν πεξίπνπ 20 ml, 2 ml ξπζκηζηηθνύ 

δηαιύκαηνο ππνρισξηώδνπο Ναηξίνπ κε pH 13 θαη ζπκπιεξώζεθε ν όγθνο κε απηνληζκέλν 

λεξό κέρξη ηε ραξαγή. Σν δηάιπκα αλαθηλήζεθε εθ λένπ θαη αθέζεθε ζε εξεκία. Γηα ηελ 

αλάπηπμε πξαζίλνπ- ζκαξάγδηλνπ ρξώκαηνο απαηηήζεθε ειάρηζηνο ρξόλνο αλακνλήο 1 h 

(Δηθόλα 9). 
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Δηθόλα 9: Αλάπηπμε ρξώκαηνο ζηα δηαιύκαηα εδάθνπο θαηά ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζπγθέληξσζεο 

ηνπ NH4
+
 -N (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 

 

Παξάιιεια, παξαζθεπάζηεθαλ ηα standard δηαιύκαηα ζπγθεληξώζεσλ: 0- 0,08- 

0,16- 0,24- 0,4- 0,8 mg/ L NH4
+
 -N, ιακβάλνληαο: 0- 1- 2- 3- 5- 10 ml από ην δηάιπκα 

εξγαζίαο 2 mg NH4
+
 -N/ L θαη κεηαθέξλνληάο ηα ζε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 25 ml. 

Πξνζηέζεθαλ 5 ml δηαιύκαηνο KCl 1M θαη αθνινύζεζε όκνηα δηαρείξηζε ησλ standard 

δηαιπκάησλ όπσο θαη ζηα δείγκαηα, πνπ απνηεινύληαλ από ηελ ίδηα ζεηξά πξνζζήθεο θαη 

ίδηα πνζόηεηα αληηδξαζηεξίσλ θαη ρεηξηζκώλ (Δηθόλα 10). Σν θαζκαηνθσηόκεηξν νξαηνύ 

θαη ππεξηώδνπο, ξπζκίζηεθε ζηα 760 nm θαη ιήθζεθαλ νη απνξξνθήζεηο ησλ δεηγκάησλ. 

Καηαζθεπάζηεθε ε θακπύιε αλαθνξάο κε ηηο απνξξνθήζεηο ησλ standard θαη εθηειέζηεθε ε 

εμίζσζε y= α x+ γ. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ εμίζσζε ηνπνζεηήζεθε ζηνλ 

παξαθάησ ηύπν:  

NH4
+
 -N= Α*25*10/ V1 mg/ kg εδάθνπο 

Όπνπ: 

Α= mg NH4
+
 -N/ L ζηε θηάιε ησλ 25 ml  

V1= Ο όγθνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ιήθζεθε από ηελ εθρύιηζε 
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Δηθόλα 10: Γηαβάζκηζε ρξσκαηηζκνύ ζηα standard δηαιύκαηα θαηά ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνύ ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ NH4
+
 -N (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 

 

2.4.14 Πξνζδηνξηζκόο NO3
-
 -N 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ NO3
-
 -N ζην έδαθνο πξαγκαηνπνηήζεθε θαζκαηνθσηνκεηξηθά 

(ηλάλεο, 2015). Ζ δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ «ηπθινύ» δείγκαηνο ην νπνίν 

απνηεινύληαλ από 5 ml εθρπιηζηηθνύ δηαιύκαηνο KCl 1M ζε όγθν 25 ml κε απηνληζκέλν 

λεξό. Από ην δηήζεκα πνπ πξνέθπςε κεηά από ηελ εθρύιηζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

παξαπάλσ πξνζδηνξηζκό, ιήθζεθαλ 5 ml, κεηαθέξζεθαλ ζε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 25 ml 

θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε απηνληζκέλν λεξό. ηε ζπλέρεηα, παξαζθεπάζηεθαλ ηα standard 

δείγκαηα κεηά ηελ παξαιαβή 10 ml από ην κεηξηθό δηάιπκα NO3
-
 -N 100 ppm ζε όγθν 100 

ml κε απηνληζκέλν λεξό, γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαιύκαηνο εξγαζίαο NO3
-
 -N 10 ppm. Από 

απηό, ιήθζεθαλ νη πνζόηεηεο: 2- 4- 6- 8- 10- 12- 14 ml θαη ζπκπιεξώζεθε ν όγθνο κέρξη 50 

ml έρνληαο έηζη δεκηνπξγήζεη ζπγθεληξώζεηο: 0,4- 0,8- 1,2- 1,6- 2- 2,4- 2,8 mg/ L NO3
-
 -N. 

Όια ηα δηαιύκαηα αλαθηλήζεθαλ επαξθώο πξηλ ηε κέηξεζε. Σν θαζκαηνθσηόκεηξν 

κεδελίζηεθε κε απηνληζκέλν λεξό ζηα 210 nm θαη 270 nm. Μεηξήζεθε ε απνξξόθεζε ηνπ 

«ηπθινύ» δείγκαηνο θαη ζηα δπν κήθε θύκαηνο. Αθνινύζεζε ε κέηξεζε ησλ standard 

δεηγκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πξόηππεο θακπύιεο. Σέινο, κεηξήζεθε ε απνξξόθεζε ησλ 

δεηγκάησλ ζηα δπν παξαπάλσ κήθε θύκαηνο θαη θαηαγξάθεθαλ νη ηηκέο (Δηθόλα 11). 
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Δηθόλα 11: Γηαιύκαηα εδάθνπο πξνο κέηξεζε θαηά ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

NO3
-
 -N (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 

 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ NO3
-
 -N ζε mg αλά kg εδάθνπο, πξνέθπςε από ηε ζρέζε: 

NO3
-
 -N= Κ (Α3- Α1)/S-R(A4-A2) 

Όπνπ: 

Κ= πληειεζηήο αξαίσζεο (50) γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

Α3= Απνξξόθεζε ηνπ δείγκαηνο ζηα 210 nm 

Α1= Απνξξόθεζε ηνπ «ηπθινύ» δείγκαηνο ζηα 210 nm 

S= Ζ θιίζε ηεο πξνηύπνπ θακπύιεο NO3
-
 -N ζηα 210 nm θαη νπηηθή δηαδξνκή 1 cm 

(0,555) 

R= Μέζνο όξνο εκπεηξηθνύ δηνξζσηηθνύ ζπληειεζηή πνπ ηζρύεη γηα ηα Διιεληθά 

εδάθε (2,9) 

A4= Απνξξόθεζε ηνπ δείγκαηνο ζηα 270 nm 

A2= Απνξξόθεζε ηνπ «ηπθινύ» δείγκαηνο ζηα 270 nm (Norman, Edberg and Stucki, 

1985). 

 

2.5 Αλαιύζεηο θπηηθώλ ηζηώλ 

2.5.1 Πξνζδηνξηζκόο θαιίνπ 

πγθεθξηκέλα, ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαιίνπ ζηα δείγκαηα θύιισλ ειηάο, έγηλε κε ηε 

βνήζεηα θινγνθσηόκεηξνπ (Flame photometer 410 Sherwood).  

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε ε βαζκνλόκεζε ηνπ νξγάλνπ κε ηε ρξήζε γλσζηήο 

ζπγθέληξσζεο Κ δηαιπκάησλ (standard). Από ην stock δηάιπκα θύιισλ, κεηαθέξζεθε κηθξή 
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πνζόηεηα ζε πνηήξη δέζεσο όπνπ έγηλε ε κέηξεζε. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ελδείμεσλ 

θάλνληαο ρξήζε θακπύιεο αλαθνξάο θαη ηηο θαηάιιειεο καζεκαηηθέο πξάμεηο, πξνέθπςε ην 

K % ζηα θύιια (Chapman and Pratt, 1961). 

 

2.5.2 Πξνζδηνξηζκόο θσζθόξνπ 

Ζ ζπγθέληξσζε θσζθόξνπ ζην θπηηθό ηζηό, πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν ηνπ 

βαλαδνκνιπβδαηληθνύ ακκσλίνπ. Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηε ιήςε 10 ml από 

ην stock εθρύιηζκα ησλ θύιισλ, ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 50 ml. 

Δθεί πξνζηέζεθαλ 10 ml δηαιύκαηνο βαλαδνκνιπβδαηληθνύ ακκσλίνπ θαη ην έγρξσκν 

δηάιπκα, ζπκπιεξώζεθε κε απηνληζκέλν λεξό κέρξη ηε ραξαγή. Σν κείγκα αθέζεθε ζε 

εξεκία γηα ηνπιάρηζηνλ 30 min. πξνο αλάπηπμε πιήξνπο ρξώκαηνο (Δηθόλα 12). πγρξόλσο, 

παξαζθεπάζηεθαλ ηα standard δηαιύκαηα P κε ζπγθεληξώζεηο: 0, 5, 10, 15, 20 ppm P. ηε 

ζπλέρεηα, έγηλε ξύζκηζε ηνπ νξγάλνπ ζε κήθνο θύκαηνο 470 nm. Μηθξή πνζόηεηα από ην 

δηαιύκαηα, κεηαθέξζεθε ζε θπςειίδεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κπήθαλ ζην θαζκαηνθσηόκεηξν 

(Hitachi U-2000 Spectrophotometer) γηα ηε κέηξεζε. Γηα ηε κεηαηξνπή ηεο έλδεημεο ηνπ 

νξγάλνπ ζε ζπγθέληξσζε P (ppm) δεκηνπξγήζεθε θακπύιε αλαθνξάο από ηελ νπνία 

πξνέθπςε ε επί ηνηο εθαηό ζπγθέληξσζε ηνπ θσζθόξνπ ζηα θύιια ηεο ειηάο (Chapman and 

Pratt, 1961). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 12: Αλάπηπμε ρξώκαηνο ζηα stock δηαιύκαηα θύιισλ θαηά ηε κέζνδν βαλαδνκνιπβδαηληθνύ 

ακκσλίνπ (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 
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2.5.3 Πξνζδηνξηζκόο βνξίνπ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηρλνζηνηρείν, πξνζδηνξίζηεθε γηα ηα θύιια ηεο ειηάο κε ηε κέζνδν 

ηεο αδσκεζίλεο. Μεηά ηελ παξαζθεπή ησλ απαηηνύκελσλ αληηδξαζηεξίσλ, ε πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηε ιήςε 4 ml από ηα stock δηαιύκαηα θύιισλ, πνπ παξαζθεπάζηεθαλ 

λσξίηεξα εηδηθά γηα ηε κέηξεζε ηνπ ηρλνζηνηρείνπ. Μεηαθέξζεθαλ ζηα falcon πνπ βξίζθνληαλ ζε 

ζηαηό θαη πξνζηέζεθαλ 4 ml ξπζκηζηηθνύ δηαιύκαηνο κε pH 5,1. Αθνινύζεζε έληνλε αλαθίλεζε 

κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ (VORTEX-GENIE 2 scientific industries). Σέινο, ζηα 

falcon κεηαθέξζεθε 1 ml Azomethine- H, έγηλε επαλάιεςε ηεο αλαθίλεζεο θαη παξέκεηλαλ 

ζε εξεκία γηα 1 h. Μεηά ην πέξαο απηήο αλαθηλήζεθαλ μαλά (Δηθόλα 13). 

πγρξόλσο έγηλε ε δεκηνπξγία ησλ standard δηαιπκάησλ Β ζηηο παξαθάησ 

ζπγθεληξώζεηο: 0- 1- 2- 3- 4- 5 ppm B. Απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ πξνζζήθε 0- 1- 2- 

3- 4- 5 ml από ην stock δηάιπκα B 100 ppm ζε νγθνκεηξηθέο θηάιεο ησλ 100 ml θαη 

ζπκπιήξσζε κε H2SO4 0,36N κέρξη ηε ραξαγή. Από εθεί, ιήθζεθαλ 4 ml κε ηε βνήζεηα 

κεραληθήο πηπέηαο (Ecopipette
TM

 by capp 1-5ml) θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε falcon. Αθνινύζεζε 

ε πξνζζήθε ησλ ίδησλ αληηδξαζηεξίσλ, ζηηο ίδηεο πνζόηεηεο θαη κε ηελ ίδηα αλαθίλεζε, όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηα δείγκαηα. 

Σειηθά, κεηά ην πέξαο 2 h, ηα δηαιύκαηα κεηαθέξζεθαλ ζην θαζκαηνθσηόκεηξν 

(Hitachi U-2000 Spectrophotometer) γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνξξόθεζεο ζηα 420 nm. 

Πνζόηεηα από ην δηάιπκα εηζάρζεθε ζε θπςειίδα, έγηλε ε βαζκνλόκεζε ηνπ νξγάλνπ κε ηε 

βνήζεηα ησλ standard δηαιπκάησλ θαη ιήθζεθαλ νη ηηκέο απηώλ, αιιά θαη ησλ δεηγκάησλ. 

Γεκηνπξγώληαο ηελ θακπύιε αλαθνξάο κε ηα standard θαη ιύλνληαο ηελ εμίζσζε σο πξνο 

ηνλ άγλσζην, βξέζεθαλ ηα ppm Β ζηα θύιια ειηάο (Gaines and Mitchell, 1979). 
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Δηθόλα 13: Αλαθίλεζε δηαιπκάησλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Β ζηα θύιια ειηάο (Φσην: Δ. 

Γξαθαθάθε) 

 

2.6 Αλαιύζεηο ειαηνιάδνπ 

2.6.1 Πξνζδηνξηζκόο νμύηεηαο 

Ζ νμύηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ πξνζδηνξίζηεθε κε νγθνκεηξηθή κέζνδν θαη εθθξάζηεθε 

ζε g ειατθνύ νμένο ζηα 100 g ειαηόιαδνπ, ή % ειατθό νμύ. Ξεθηλώληαο ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία, ιήθζεθαλ 10 ml από ην θάζε δείγκα ειαηόιαδνπ, ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζε 

θσληθή θηάιε ησλ 200 ml. Δθεί πξνζηέζεθαλ αθόκε: 10 ml αηζαλόιε, 10 ml αηζέξα θαη 4 

ζηαγόλεο δείθηε θαηλνινθζαιεΐλεο. Σειηθά, ην ππεξθείκελν δηάιπκα νγθνκεηξήζεθε κε 0,1Ν 

NaOH θαη ηαπηόρξνλε έληνλε αλάδεπζε. Σν ηέινο ηεο νγθνκέηξεζεο ζεκαηνδνηνύληαλ από 

ηε ζηαζεξή αιιαγή ηνπ ρξώκαηόο ηνπ από αρπξνθίηξηλν ζε ξνδ (Δηθόλα 14). Ζ δηαδηθαζία 

έγηλε αθόκα δπν θνξέο θαη ιήθζεθε ν κέζνο όξνο ησλ κεηξήζεσλ. 
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Δηθόλα 14: Αρπξνθίηξηλν ρξώκα ηνπ δηαιύκαηνο (αξηζηεξά) πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ξνδ (δεμηά) 

νξηνζεηώληαο ην ηέινο ηεο νγθνκέηξεζεο (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 

 

Σα ml NaOH 0,1Ν πνπ θαηαλαιώζεθαλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε ην ζπληειεζηή 

κεηαηξνπήο 0,282 θαη πξνέθπςε ε επί ηνηο εθαηό πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ειαηόιαδνπ ζε ειατθό 

νμύ (Κπξηηζάθεο, 2017). 

 

2.6.2 Πξνζδηνξηζκόο ζπληειεζηώλ απνξξόθεζεο Κ232, Κ270 θαη ΓΚ 

Ζ θαζκαηνθσηνκεηξηθή εμέηαζε ζην ππεξηώδεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηε 

κέζνδν πνπ πξνηείλεηαη από ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή βάζεη ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΥ, ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΟΚ) 2568/91, θαη όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο (ΔΚ) 282/98 θαη (ΔΚ) 

796/2002 (ΔΟΚ, 1991). Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εκπεξηείρε ηελ αθξηβή δύγηζε 0,25 g 

δείγκαηνο ειαηόιαδνπ ζε νγθνκεηξηθή θηάιε ησλ 25 ml (Δηθόλα 15). Καηόπηλ, ε νγθνκεηξηθή 

θηάιε ζπκπιεξώζεθε κέρξηο όγθν 25 ml κε iso- octane. ύζζσκν ην δηάιπκα, κεηαθέξζεθε 

ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα ν νπνίνο έθιεηζε κε parafilm. Αθνινύζεζε ε έληνλε αλαθίλεζε ηνπ 

δηαιύκαηνο, κε ζθνπό ηελ πιήξε νκνγελνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο, κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ 
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κέζσλ (VORTEX-GENIE 2 scientific industries). Ζ αλαθίλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε αθόκα 

δύν θνξέο πξηλ ηε κέηξεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 15: Αθξηβήο δύγηζε δείγκαηνο ειαηνιάδνπ (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 

 

Έγηλε κεδεληζκόο ηνπ θαζκαηνθσηόκεηξνπ (Hitachi U-2000 Spectrophotometer) κε 

δηάιπκα iso- octane πνπ εηζήιζε ζε θπςειίδα ραιαδία νπηηθήο δηαδξνκήο 1 mm, ζηα 232, 

266, 270 θαη 274 nm θαη αθνινύζεζε ε κέηξεζε ηεο απνξξόθεζεο ησλ δεηγκάησλ. Ο 

ζπληειεζηήο απνξξόθεζεο ΓΚ βξέζεθε κε ηνλ παξαθάησ ηύπν: 

ΓΚ= Κ270- (Κ266+ Κ274)/ 2 

Όπνπ: Κ270= Απνξξόθεζε ηνπ δείγκαηνο ζηα 270nm 

 Κ266= Απνξξόθεζε ηνπ δείγκαηνο ζηα 266nm 

 Κ274= Απνξξόθεζε ηνπ δείγκαηνο ζηα 274nm 

 

2.6.3 Φαζκαηνθσηνκεηξηθόο πξνζδηνξηζκόο ζπλνιηθώλ θαηλνιώλ 

Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία μεθίλεζε ιακβάλνληαο 2,5 g ειαηόιαδνπ κε ηε βνήζεηα 

κεραληθήο πηπέηαο (Eppendorf 1000 κl) θαη εηζαγσγήο απηνύ ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα ησλ 40 
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ml. Δθεί πξνζηέζεθαλ 5 ml n- hexane θαη 3 ml δηαιύκαηνο κεζαλόιεο: λεξό (6:4 v/v). 

Αθνινύζεζε έληνλε αλαθίλεζε (VORTEX-GENIE 2 scientific industries) γηα ηνπιάρηζηνλ 2 

min (Δηθόλα 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 16: Έληνλε αλαθίλεζε δηαιύκαηνο κε ηε βνήζεηα κεραληθώλ κέζσλ (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 

 

Μεηά από νιηγόιεπηε εξεκία ηνπ δηαιύκαηνο, έγηλαλ επδηάθξηηεο νη δπν θάζεηο ηνπ 

ειαίνπ θαη ηεο κεζαλόιεο (Δηθόλα 17). Με ηε βνήζεηα πηπέηαο αθαηξέζεθε ην ππεξθείκελν 

κέξνο ηνπ δηαιύκαηνο (θάζε ειαίνπ) θαη από ηελ θάησ θάζε (κεζαλόιεο) ιήθζεθαλ 200 κl 

όπνπ κεηαθέξζεθαλ ζε δνθηκαζηηθό ζσιήλα. Δθεί εηζήρζεζαλ επηπιένλ: 2,3 ml απηνληζκέλν 

λεξό θαη 250 κl Folin- Ciocalteu. Μεηά από 3 min εξεκία, πξνζηέζεθαλ 0,5 ml αλζξαθηθό 

λάηξην 35% w/v, 1,75 ml απηνληζκέλν λεξό (Δηθόλα 17) θαη ν δνθηκαζηηθόο ζσιήλαο 

αλαθηλήζεθε μαλά. Ο ρξόλνο αλακνλήο πξηλ ηε κέηξεζε ηεο απνξξόθεζεο ήηαλ 2 h. ε 

θαζκαηνθσηόκεηξν νξαηνύ- ππεξηώδνπο (Hitachi U-2000 Spectrophotometer) πνπ 

ξπζκίδεηαη ζηα 760 nm, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο ησλ δεηγκάησλ αθνύ πξώηα είρε 

βαζκνλνκεζεί ε θακπύιε ησλ standard gallic acid 0- 10- 20- 50- 80- 100 ppm. Μεηά από 

καζεκαηηθέο πξάμεηο, ην απνηέιεζκα αλάγεηαη ζε mg ζπλνιηθώλ θαηλνιώλ αλά kg 



 

 65 

ειαηνιάδνπ (Gutfinger, 1981; Fuentes et al., 2012; Kalogeropoulos and Tsimidou, 2014). 

 

Δηθόλα 17: Γηάιπκα πξηλ ηελ αλαθίλεζε (αξηζηεξά), κεηά ηελ αλαθίλεζε 2min (κέζε) θαη κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ ηειεπηαίσλ αληηδξαζηεξίσλ (δεμηά) πξηλ ηε κέηξεζε ηεο απνξξόθεζεο (Φσην: Δ. Γξαθαθάθε) 
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33  ΑΑΠΠΟΟΣΣΔΔΛΛΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  

 

3.1 Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεηξακαηηθνύ κέξνπο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο δηαηξηβήο, 

πξνθύπηνπλ ηα πιαίζηα ζηα νπνία θπκάλζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα εδάθε πνπ 

κειεηήζεθαλ, δίλνληαο έηζη κηα γεληθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή. 

ηνλ Πίλαθα 5, δηαθξίλνληαη θάπνηα από ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εδαθώλ πνπ 

κειεηήζεθαλ (πεξηεθηηθόηεηα ζε άκκν, ίιπο θαη άξγηιν, εηδηθό θαη θαηλόκελν εηδηθό βάξνο 

ηεκαρηδίσλ θαη πδαηντθαλόηεηα). ε δεύηεξν επίπεδν ησλ θπζηθν- ρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ εδαθώλ, όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6, κειεηήζεθαλ επίζεο: ην ειεύζεξν θαη 

ελεξγό αλζξαθηθό αζβέζηην, ε ελεξγόο νμύηεηα, ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα, ε νξγαληθή νπζία 

θαη ε ηθαλόηεηα αληαιιαγήο θαηηόλησλ. Σέινο, ζηνλ Πίλαθα 7, απεηθνλίδνληαη νη 

ζπγθεληξώζεηο ησλ καθξνζηνηρείσλ (θάιην, θώζθνξνο, ακκσληαθό θαη ληηξηθό άδσην) ζηα 

δείγκαηα εδάθνπο πνπ κειεηήζεθαλ.  
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Πίλαθαο 5: Φπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ εδαθώλ πνπ κειεηήζεθαλ 

α/α 
Άκκνο 

% 

Ηιύο 

% 

Άξγηινο 

% 

Υαξαθηεξηζκόο 

εδάθνπο 

Δηδηθό 

βάξνο 

g/cm
3
 

Φαηλόκελν 

εηδηθό βάξνο 

g/cm
3
 

Τδαηντθαλόηεηα 

% 

1 27,8 26,0 46,2 Αξγηιώδεο 2,08 1,00 30 

2 23,4 31,0 45,6 Αξγηιώδεο 1,90 1,03 33 

3 51,8 20,0 28,2 Αξγηιώδεο 2,27 1,20 24 

4 53,4 18,7 27,8 Ακκναξγηινπειώδεο 2,50 1,20 23 

5 27,8 28,4 43,8 Αξγηιώδεο 2,08 1,07 31 

6 49,8 16,4 33,8 Ακκναξγηινπειώδεο 2,50 1,25 23 

7 54,8 19,4 25,8 Ακκνπειώδεο 2,50 1,25 23 

8 21,4 30,7 47,8 Αξγηιώδεο 2,08 1,03 33 

9 45,4 17,0 37,6 Αξγηινπειώδεο 2,50 1,15 24 

10 42,2 20,3 37,6 Αξγηινπειώδεο 2,08 1,11 26 

11 28,2 29,3 42,6 Αξγηιώδεο 2,08 1,15 31 

12 29,8 24,6 45,6 Αξγηιιώδεο 2,08 1,11 29 

13 37,4 16,3 46,3 Αξγηιώδεο 2,08 1,00 26 

14 37,4 18,3 44,3 Αξγηιιώδεο 1,90 1,07 26 

15 69,4 9,3 21,3 Ακκναξγηινπειώδεο 2,77 1,20 18 

16 56,7 27,0 16,3 Ακκνπειώδεο 2,27 1,15 26 

17 50,2 31,6 18,2 Πειώδεο 2,50 1,20 28 

18 55,2 29,0 15,8 Ακκνπειώδεο 2,08 1,15 27 

19 57,2 25,0 17,8 Ακκνπειώδεο 2,50 1,20 25 

20 29,8 27,4 42,8 Αξγηιιώδεο 2,50 1,15 30 

21 27,2 25,7 47,1 Αξγηιιώδεο 2,08 1,07 30 

22 55,5 22,0 22,5 Ακκναξγηινπειώδεο 2,08 1,25 24 

23 52,9 27,3 19,8 Πειώδεο 2,50 1,11 26 

24 22,2 28,4 49,5 Αξγηιιώδεο 1,78 1,00 32 

25 58,2 26,0 15,8 Ακκνπειώδεο 2,27 1,20 25 

26 60,2 19,0 20,8 Ακκναξγηινπειώδεο 2,50 1,15 23 

27 60,2 20,0 19,8 Ακκνπειώδεο 1,90 1,15 23 

28 59,8 20,0 20,2 Ακκναξγηινπειώδεο 2,27 1,25 23 

29 59,8 22,0 18,2 Ακκνπειώδεο 2,50 1,30 24 

30 59,4 24,4 16,2 Ακκνπειώδεο 2,50 1,30 24,6 

31 55,8 30,5 13,7 Ακκνπειώδεο 2,77 1,25 27 

32 72,8 17,4 9,8 Ακκνπειώδεο 2,50 1,20 20 

33 84,4 3,9 11,7 Πειν- ακκώδεο 2,50 1,25 14 

34 53,6 17,2 29,2 Ακκναξγηινπειώδεο 2,77 1,15 23 

35 53,8 12,3 33,9 Ακκναξγηινπειώδεο 2,77 1,15 22 
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Πίλαθαο 6: Φπζηθν- ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εδαθώλ 

α/α 
CaCO3 

% 

Δλεξγό CaCO3 

% 
pH 

Ζιεθηξηθή 

αγσγηκόηεηα 

κS/cm 

Οξγαληθή νπζία 

% 

ΗΑΚ 

cmolc/kg 

1 50,3 18,1 7,72 480 1,64 18,31 

2 49,7 20,1 7,89 364 2,27 20,56 

3 0,1 0 7,67 174 1,29 8,17 

4 0,0 0 5,39 151 1,41 5,64 

5 42,7 18,2 6,59 366 2,51 21,67 

6 0,1 0 6,53 165 0,56 8,39 

7 0,1 0 6,19 209 1,00 8,61 

8 47,0 17,9 6,49 371 4,32 23,10 

9 0,1 0 6,58 303 2,47 22,67 

10 48,5 17,9 6,51 462 2,47 20,41 

11 46,6 19 6,36 403 2,92 21,80 

12 49,6 18,2 6,41 707 2,24 24,80 

13 48,1 18,5 8,47 327 1,75 22,47 

14 47,6 18,1 8,48 328 0,19 22,43 

15 0,1 0 8,05 485 1,08 11,79 

16 0,1 0 5,36 881 2,59 8,94 

17 0,0 0 6,42 417 2,49 11,64 

18 0,2 0 6,66 408 3,17 15,23 

19 0,9 0 7,12 381 1,72 15,46 

20 42,8 14,75 7,07 393 2,29 22,21 

21 44,9 15,5 7,02 383 1,41 19,32 

22 0,1 0 7,22 207 1,64 11,09 

23 0,0 0 7,2 207 0,99 13,98 

24 39,6 15,6 6,96 409 3,17 25,75 

25 0,1 0 8,04 395 0,22 14,48 

26 0,1 0 5,78 272 0,15 11,75 

27 0,8 0 6,86 627 0,19 14,98 

28 0,0 0 7,28 218 0,08 11,80 

29 0,1 0 7,23 361 0,27 7,39 

30 0,1 0 7,25 452 0,35 14,03 

31 0,3 0 6,82 872 0,27 11,41 

32 18,6 2,87 7,04 320 0,12 16,22 

33 18,9 2,65 7,75 330 0,18 14,71 

34 0,1 0 7,69 119 0,13 12,17 

35 0,0 0 7,53 133 0,11 5,95 
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Πίλαθαο 7: Πεξηεθηηθόηεηα εδαθηθώλ δεηγκάησλ ζηα βαζηθά ζξεπηηθά ζηνηρεία 

α/α Κ ppm P ppm mg NH4
+
 - N/ kg mg NO3

-
 - N/ kg 

1 201,53 136,54 14,00 28,72 

2 78,26 119,84 11,50 19,61 

3 78,26 135,44 23,60 16,40 

4 78,26 104,94 10,95 21,31 

5 119,43 6,14 8,40 22,48 

6 186,66 4,74 8,84 15,81 

7 132,74 128,44 13,28 22,52 

8 146,11 5,64 9,34 22,13 

9 135,39 4,64 14,17 20,07 

10 79,32 8,04 11,23 26,28 

11 135,39 9,64 13,89 15,02 

12 65,47 5,84 5,62 15,06 

13 121,95 9,94 5,46 19,27 

14 108,24 10,04 5,90 13,26 

15 118,71 13,64 3,68 12,11 

16 149,60 84,54 30,26 20,26 

17 122,87 60,91 4,68 12,88 

18 122,87 15,31 4,79 16,00 

19 71,00 10,71 2,57 14,03 

20 175,97 85,91 3,12 20,26 

21 159,79 5,93 25,93 15,85 

22 78,26 2,43 18,55 10,96 

23 64,92 4,33 6,23 11,03 

24 258,27 19,73 5,23 20,22 

25 118,71 15,94 4,46 16,19 

26 91,68 10,14 4,40 12,82 

27 301,69 33,66 3,68 17,23 

28 159,79 14,14 3,40 6,86 

29 187,54 16,44 3,18 12,85 

30 106,20 17,74 8,34 19,72 

31 132,74 32,86 2,74 34,36 

32 106,20 6,86 3,40 12,69 

33 106,20 5,96 1,57 12,67 

34 159,55 10,76 7,12 12,05 

35 200,32 6,76 4,90 11,08 
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3.2 Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ θπηηθώλ ηζηώλ 

Δμίζνπ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζξεπηηθή θαηάζηαζε ησλ ειαηόδεληξσλ 

απνθηήζεθαλ έπεηηα από ηηο αλαιύζεηο θύιισλ. Όπσο θαίλεηαη, ζηνλ Πίλαθα 8 πνπ 

αθνινπζεί, ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ ζξεπηηθώλ: θάιην, θώζθνξν θαη βόξην πνπ κειεηήζεθαλ 

ζηα δείγκαηα θύιισλ πνηθίιεη.  

Πίλαθαο 8: Πεξηεθηηθόηεηα ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα δείγκαηα θύιισλ ειηάο 

α/α Κ % P % Β ppm 

1 0,73 0,13 23,79 

2 0,72 0,14 24,52 

3 0,93 0,09 26,08 

4 0,69 0,08 24,71 

5 0,64 0,11 25,49 

6 1,13 0,08 25,17 

7 0,79 0,10 25,89 

8 0,38 0,15 24,95 

9 0,63 0,17 23,12 

10 0,59 0,11 24,16 

11 0,75 0,16 25,92 

12 0,82 0,18 29,84 

13 0,80 0,10 27,18 

14 0,70 0,11 26,43 

15 0,81 0,11 28,14 

16 1,18 0,16 27,35 

17 0,63 0,13 26,32 

18 1,50 0,14 30,09 

19 1,29 0,16 32,39 

20 0,95 0,13 23,27 

21 0,63 0,10 25,72 

22 0,62 0,10 26,17 

23 1,07 0,13 31,07 

24 1,18 0,16 28,81 

25 0,81 0,15 24,81 

26 1,16 0,10 30,08 

27 0,99 0,12 25,97 

28 1,00 0,10 27,93 

29 0,75 0,16 28,88 

30 0,85 0,15 23,17 

31 0,77 0,13 27,88 

32 1,23 0,15 30,97 

33 1,18 0,12 31,15 

34 0,98 0,17 31,15 

35 1,17 0,11 31,32 
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3.3 Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ ειαηόιαδνπ 

ε ηειεπηαίν επίπεδν, κειεηήζεθε ε πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ειαηνιάδνπ. ηνλ 

Πίλαθα 9, θαίλνληαη νη αλαιύζεηο ζε δείγκαηα ειαηόιαδνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Απηέο 

ήηαλ: πξνζδηνξηζκόο νμύηεηαο, πξνζδηνξηζκόο ζπληειεζηώλ απνξξόθεζεο Κ232, Κ270 θαη ΓΚ 

θαη πεξηεθηηθόηεηα ζε ζπλνιηθέο θαηλόιεο. Γηα ηνπο αξηζκνύο ησλ επεκβάζεσλ πνπ 

απνπζηάδνπλ από ηνλ πίλαθα δελ ππήξμε δείγκα πξνο εμέηαζε.  

 

Πίλαθαο 9: Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκάησλ ειαηόιαδνπ 

α/α Ομύηεηα Κ232 Κ270 ΓΚ 

πλνιηθέο 

θαηλόιεο 

mg/ kg 

1 1,12 1,3 0,17 0,0005 189,0 

2 2,39 1,12 0,13 -0,015 113,4 

3 0,45 1,14 0,11 -0,0135 104,6 

5 0,56 1,18 0,1 -0,021 128,4 

6 1,86 1,12 0,12 -0,024 132,9 

7 0,98 1,23 0,1 -0,027 130,1 

8 0,64 1,12 0,09 -0,019 205,2 

9 0,45 1,1 0,09 -0,01 122,2 

10 0,98 1,2 0,12 -0,0095 136,8 

11 0,81 1,1 0,1 -0,008 113,6 

12 0,45 1,12 0,1 -0,006 128,9 

13 0,84 1,11 0,1 -0,0135 151,1 

16 0,53 1,12 0,12 -0,005 48,5 

18 0,64 1 0,09 -0,0015 53,7 

20 0,47 1,21 0,13 0,015 128,4 

24 1,52 1,21 0,13 0,015 107,9 

27 0,67 0,95 0,12 0,0205 169,0 

32 1,21 1,35 0,15 0,0235 111,2 

34 1,32 1,25 0,13 0,015 114,6 
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3.4 πρλόηεηα θαηαλνκήο κεηαβιεηώλ ζηα εδαθηθά δείγκαηα 

3.4.1 Κιάζεηο κεραληθήο ζύζηαζεο 

Σα εδαθηθά δείγκαηα πνπ κειεηήζεθαλ εκθάληζαλ δηάθνξεο ηηκέο (Γηάγξακκα 1, 2, 3) 

ζηα ηξία θιάζκαηα ηνπ εδάθνπο (άκκνο, ηιύο, άξγηινο). 

 

 

Γηάγξακκα 1, 2, 3: Σπρλόηεηα θαηαλνκήο ηνπ θιάζκαηνο ηεο άκκνπ, ηιύνο θαη αξγίινπ αληίζηνηρα, ζηελ κεραληθή 

ζύζηαζε ησλ εδαθώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73 

3.4.2 Δηδηθό θαη θαηλόκελν εηδηθό βάξνο ζσκαηηδίσλ 

ηα Γηαγξάκκαηα 4 θαη 5, εκθαλίδνληαη νη ηηκέο πνπ εκθάληζαλ ηα δείγκαηα γηα ην 

εηδηθό θαη ην θαηλόκελν εηδηθό βάξνο ηεκαρηδίσλ, ε ζπρλόηεηα θαηαλνκήο ηνπο θαζώο θαη νη 

νξηαθέο ηνπο ηηκέο (Πίλαθαο 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4, 5: Σπρλόηεηα θαηαλνκήο εηδηθνύ θαη θαηλόκελνπ εηδηθνύ βάξνπο ζε εδαθηθά δείγκαηα 

 

Πίλαθαο 10: Οξηαθέο ηηκέο εηδηθνύ θαη θαηλόκελνπ εηδηθνύ βάξνπο ησλ ζσκαηηδίσλ, ζπρλόηεηα 

θαηαλνκήο ηνπο ζηα δείγκαηα 

 
ΟΡΗΑΚΔ 

ΣΗΜΔ g/ cm
3
 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

ΔΗΓΗΚΟ ΒΑΡΟ 
<2,5 17 48,6 

>2,5 18 51,4 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ 

ΔΗΓΗΚΟ ΒΑΡΟ 

1- 1,1 10 28,6 

1,2- 1,6 25 71,4 
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3.4.3 Διεύζεξν θαη ελεξγό αλζξαθηθό αζβέζηην  

Έγηλε αλαθνξά ηεο ζπρλόηεηαο θαηαλνκήο ησλ ηηκώλ πνπ θπκάλζεθε ην ειεύζεξν 

(Γηάγξακκα 6) θαη ην ελεξγό αλζξαθηθό αζβέζηην (Γηάγξακκα7) θαη ζπγθξίζεθαλ κε ηηο 

νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 6, 7: Σπρλόηεηα θαηαλνκήο ηνπ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ θαη ηνπ ελεξγνύ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ, ζε 

εδαθηθά δείγκαηα 

 

Πίλαθαο 11: Οξηαθέο ηηκέο αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ, ραξαθηεξηζκόο εδαθώλ θαη ζπρλόηεηα θαηαλνκήο 

ηνπο ζηα δείγκαηα 

ΚΛΑΔΗ 

CaCO3 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

ΔΓΑΦΟΤ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

<0,5 Πησρό 19 54,3 

0,5- 2 Μέηξηα εθνδηαζκέλν 2 5,7 

2- 20 Δθνδηαζκέλν 2 5,7 

20- 40 Μαξγώδεο 1 2,8 

>40 
Αζβεζηνύρν 

(πξνβιεκαηηθό) 
11 31,4 
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3.4.4 Τδαηντθαλόηεηα 

Ζ παξαπάλσ παξάκεηξνο, παξνπζίαζε κεγάιν εύξνο ηηκώλ γηα ηα εδαθηθά δείγκαηα 

(Γηάγξακκα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 8: Σπρλόηεηα θαηαλνκήο ηεο πδαηντθαλόηεηαο ζε εδαθηθά δείγκαηα 
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3.4.5 Δλεξγόο νμύηεηα 

Σν pH ζηα εδαθηθά δείγκαηα παξαηεξήζεθε κε δηάθνξεο ηηκέο θαηαιακβάλνληαο 

κεγάιν εύξνο ζηελ θιίκαθα (Γηάγξακκα 9). Σα δείγκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ σο πξνο ην pH 

ηνπο ζύκθσλα κε ηηο νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 9: Σπρλόηεηα θαηαλνκήο ηεο ελεξγνύο νμύηεηαο ζε εδαθηθά δείγκαηα 

 

Πίλαθαο 12: Οξηαθέο ηηκέο pH, ραξαθηεξηζκόο εδαθώλ θαη ζπρλόηεηα θαηαλνκήο ηνπο ζηα δείγκαηα 

ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ 

pH 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΉ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

<5,5 Πξόβιεκα ηνμηθόηεηαο 1 2,8 

5,6- 6 Μέηξηα όμηλν 1 2,8 

6- 6,5 Διαθξά όμηλν 9 25,8 

6,6- 7,4 Οπδέηεξν 14 40 

>7,5 Αιθαιηθό  6 17,2 

>8 Ηζρπξά αιθαιηθό 4 11,4 
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3.4.6 Ηιεθηξηθή αγσγηκόηεηα 

ην Γηάγξακκα 10, παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο πνπ 

εκθάληζαλ ηα εδαθηθά δείγκαηα θαη ζπγθξίλνληαη κε ηηο νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο13). 

 

 

Γηάγξακκα 10: Σπρλόηεηα θαηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ζε εδαθηθά δείγκαηα 

 

Πίλαθαο 13: Οξηαθέο ηηκέο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ζε κS/ cm, ραξαθηεξηζκόο εδαθώλ θαη ζπρλόηεηα 

θαηαλνκήο ηνπο ζηα δείγκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ 

EC κS/ cm 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

0- 250 Υακειή 9 25,7 

250- 750 Ηθαλνπνηεηηθή 24 68,6 

750- 2250 Τςειή 2 5,7 

>2250 Πνιύ πςειή 0 0 
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3.4.7 Οξγαληθή νπζία 

Παξνπζηάδεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ εδαθώλ ζε νξγαληθή νπζία (Γηάγξακκα11) θαη 

ζπγθξίλεηαη κε ηηο νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 11: Σπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζε εδαθηθά δείγκαηα 

 

Πίλαθαο 14: Οξηαθέο ηηκέο νξγαληθήο νπζίαο, ραξαθηεξηζκόο εδαθώλ θαη ζπρλόηεηα θαηαλνκήο ηνπο 

ζηα δείγκαηα 

ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ % ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 
ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

<0,5 Πξόβιεκα 12 34,3 

<1 Πνιύ πησρό 3 8,6 

1- 2 Πησρό 8 22,8 

2- 3 Μέηξηα εθνδηαζκέλν 9 25,7 

3- 5 Δθνδηαζκέλν 3 8,6 

>5 Πινύζην 0 0 
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3.4.8 Ιθαλόηεηα αληαιιαγήο θαηηόλησλ 

Αθνινπζνύλ απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ΗΑΚ ησλ 

εδαθώλ (Γηάγξακκα 12) θαη ζπγθξίλνληαη κε ηηο νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 12: Καηαλνκή ζπρλόηεηαο ηεο ηθαλόηεηαο αληαιιαγήο θαηηόλησλ ζε εδαθηθά δείγκαηα 

 

Πίλαθαο 15: Οξηαθέο ηηκέο ηθαλόηεηαο αληαιιαγήο θαηηόλησλ, ραξαθηεξηζκόο εδαθώλ θαη ζπρλόηεηα 

θαηαλνκήο ηνπο ζηα δείγκαηα 

ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ 

cmolc/kg 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

<8 Πνιύ κηθξή 5 14,4 

9- 13 Μηθξή 9 25,7 

14- 17 Μέζε (θαηώηεξε) 8 22,8 

18- 24 Μέζε (αλώηεξε) 11 31,4 

25- 30 Μεγάιε 2 5,7 

>30 Πνιύ κεγάιε 0 0 
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3.4.9 πγθέληξσζε θαιίνπ 

ην Γηάγξακκα 13, παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ θαιίνπ πνπ εκθάληζαλ ηα εδαθηθά 

δείγκαηα θαη ζπγθξίλνληαη κε ηηο νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο 16). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 13: Σπρλόηεηα ζπγθέληξσζεο θαιίνπ ζε εδαθηθά δείγκαηα 

 

Πίλαθαο 16: Οξηαθέο ηηκέο ζπγθέληξσζεο θαιίνπ, ραξαθηεξηζκόο εδαθώλ θαη ζπρλόηεηά ηνπο ζηα 

δείγκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ 

ppm 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

0- 50 Πνιύ ρακειό 0 0 

51- 100 Υακειό 9 25,7 

101- 150 Οξηαθό 16 45,7 

151- 250 Δπαξθέο 8 22,9 

>250 Τςειό 2 5,7 
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3.4.10 πγθέληξσζε θσζθόξνπ 

ην Γηάγξακκα 14, θαίλνληαη νη ηηκέο ηνπ θσζθόξνπ πνπ παξνπζίαζαλ ηα εδαθηθά 

δείγκαηα θαη ζπγθξίλνληαη κε ηηο νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 14: Σπρλόηεηα ζπγθέληξσζεο θσζθόξνπ ζε εδαθηθά δείγκαηα 

 

Πίλαθαο 17: Οξηαθέο ηηκέο ζπγθέληξσζεο θσζθόξνπ, ραξαθηεξηζκόο εδαθώλ θαη ζπρλόηεηα ζηα 

δείγκαηα 

ΟΡΗΑΚΔ 

ΣΗΜΔ ppm 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

0- 5 Πνιύ ρακειό 4 11,4 

6- 15 Οξηαθό 17 48,6 

16- 25 Δπαξθέο 4 11,4 

26- 45 Τςειό 2 5,7 

>45 Πνιύ πςειό 8 22,9 
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3.4.11 πγθέληξσζε ακκσληαθνύ θαη ληηξηθνύ αδώηνπ 

Αθνινπζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ ζε 

ακκσληαθό (Γηάγξακκα15) θαη ληηξηθό άδσην (Γηάγξακκα 16) ηα νπνία ζπγθξίλνληαη κε ηηο 

νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 15, 16: Σπρλόηεηα ζπγθέληξσζεο ακκσληαθνύ θαη ληηξηθνύ αδώηνπ αληίζηνηρα ζε εδαθηθά δείγκαηα 

 

Πίλαθαο 18: Οξηαθέο ηηκέο ζπγθέληξσζεο ληηξηθνύ αδώηνπ, ραξαθηεξηζκόο εδαθώλ θαη ζπρλόηεηα ζηα 

δείγκαηα 

ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ  

mg/ kg 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

% 

1- 4 Υακειό  0 0 

5- 9 Μέηξην  1 2,8 

10- 19 Αξθεηό  21 60 

>20 Τςειό  13 37,2 
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3.5 πρλόηεηα θαηαλνκήο κεηαβιεηώλ ζηα δείγκαηα θπηηθώλ ηζηώλ 

3.5.1 πγθέληξσζε θαιίνπ 

ην Γηάγξακκα 17, θαίλνληαη νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ παξαπάλσ καθξνζξεπηηθνύ ζηα 

θύιια ειηάο θαη ζπγθξίλνληαη κε ηηο νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 17: Σπρλόηεηα ζπγθέληξσζεο θαιίνπ ζε θύιια ειηάο 

 

Πίλαθαο 19: Οξηαθέο ηηκέο ζπγθέληξσζεο θαιίνπ ζηα θύιια ειηάο, επίπεδν ζξεπηηθνύ ησλ δέλδξσλ θαη 

ζπρλόηεηα ζπγθέληξσζήο ηνπ ζηα δείγκαηα 

ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ 

% 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΘΡΔΠΣΗΚΟΤ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

0,5- 0,8 Υακειό 20 57,1 

0,9- 1,2 Οξηαθό- Δπαξθέο 12 34,3 

>1,2 Τςειό 3 8,6 
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3.5.2 πγθέληξσζε θσζθόξνπ 

Έγηλε γλσζηή ε ζπγθέληξσζε ησλ θύιισλ ηεο ειηάο ζε θώζθνξν (Γηάγξακκα 18) ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο νξηαθέο ηηκέο ηνπ ζξεπηηθνύ (Πίλαθαο 20). 

 

 

Γηάγξακκα 18: Σπρλόηεηα ζπγθέληξσζεο θσζθόξνπ ζε θύιια ειηάο 

 

Πίλαθαο 20: Οξηαθέο ηηκέο ζπγθέληξσζεο θσζθόξνπ ζηα θύιια ειηάο, επίπεδν ζξεπηηθνύ ησλ δέλδξσλ 

θαη ζπρλόηεηα ζπγθέληξσζήο ηνπ ζηα δείγκαηα 

ΟΡΗΑΚΔ 

ΣΗΜΔ % 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΘΡΔΠΣΗΚΟΤ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

% 

<0,1 Υακειό 3 8,6 

0,1- 0,3 Οξηαθό- Δπαξθέο 32 91,4 

>0,3 Τςειό 0 0 
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3.5.3 πγθέληξσζε βνξίνπ 

ην Γηάγξακκα 19, θαίλνληαη νη ηηκέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα δείγκαηα θύιισλ 

ειηάο σο πξνο ηελ ζπγθέληξσζή ηνπο ζε βόξην ελώ παξάιιεια ζπγθξίζεθαλ κε ηηο νξηαθέο 

ηηκέο γηα ην ηρλνζηνηρείν (Πίλαθαο 21). 

 

 

Γηάγξακκα 19: Σπρλόηεηα ζπγθέληξσζεο ηνπ βνξίνπ ζε θύιια ειηάο 

 

Πίλαθαο 21: Οξηαθέο ηηκέο ζπγθέληξσζεο βνξίνπ ζηα θύιια ειηάο, επίπεδν ζξεπηηθνύ ησλ δέλδξσλ θαη 

ζπρλόηεηα ζπγθέληξσζήο ηνπ ζηα δείγκαηα 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ 

ppm 
ΔΠΗΠΔΓΟ ΘΡΔΠΣΗΚΟΤ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

15- 19 Υακειό 0 0 

20- 75 Οξηαθό- Δπαξθέο 35 100 

>75 Τςειό 0 0 
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3.6 πρλόηεηα θαηαλνκήο κεηαβιεηώλ ζηα δείγκαηα ειαηνιάδνπ 

3.6.1 Ομύηεηα 

ην Γηάγξακκα 20, παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο νμύηεηαο ησλ δεηγκάησλ ειαηνιάδνπ 

θαη αθνινύζεζε ε θαηάηαμή ηνπο ζε θαηεγνξίεο πνηόηεηαο βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξακέηξνπ (Πίλαθαο 22). 

 

 

Γηάγξακκα 20: Σπρλόηεηα θαηαλνκήο ηεο νμύηεηαο ζε δείγκαηα ειαηνιάδνπ 

 

Πίλαθαο 22: Οξηαθέο ηηκέο νμύηεηαο ζην ειαηόιαδν, θαηάηαμή ηνπ ζε θαηεγνξία θαη ζπρλόηεηα θαηαλνκή 

ηεο ζηα δείγκαηα 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ 

g ειαϊθνύ νμένο 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ % 

<0,8 Δμαηξεηηθά Παξζέλν 9 47,4 

<2 Παξζέλν 9 47,4 

>2 Λακπάληε 1 5,2 
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3.6.2 Γείθηεο πνηόηεηαο Κ232, Κ270, ΓΚ 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο αλαιύζεηο ηνπ ειαηνιάδνπ (Γηάγξακκα 21, 

22, 23) θαη αθνξνύζαλ ηνπο δείθηεο πνηόηεηαο (Κ232, Κ270, ΓΚ) ζπγθξίζεθαλ κε ηηο ηηκέο πνπ 

νξίδεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη θαηαηάρζεθαλ ζε θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 23). 

 

 

Γηάγξακκα 21, 22, 23: Σπρλόηεηα θαηαλνκήο ησλ δεηθηώλ: Κ232, Κ270 θαη ΓΚ ζε δείγκαηα ειαηνιάδνπ 

 

Πίλαθαο 23: Οξηαθέο ηηκέο ησλ δεηθηώλ πνηόηεηαο: Κ232, Κ270 θαη ΓΚ ζην ειαηόιαδν, θαηάηαμή ηνπ ζε 

θαηεγνξία θαη ζπρλόηεηα θαηαλνκήο ηνπο ζηα δείγκαηα 

ΓΔΗΚΣΔ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΟΡΗΑΚΔ 

ΣΗΜΔ 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

% 

Κ232 

<2,5 Δμαηξεηηθά Παξζέλν 

ειαηόιαδν 

19 100 

<2,6 Παξζέλν ειαηόιαδν 0 0 

Κ270 <0,22 Δμαηξεηηθά Παξζέλν 

ειαηόιαδν 

19 100 

 <0,25 Παξζέλν ειαηόιαδν 0 0 

ΓΚ <0,01 Δμαηξεηηθά Παξζέλν θαη 

Παξζέλν ειαηόιαδν 

19 100 
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3.6.3 πλνιηθέο θαηλόιεο 

Σα απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ κεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ηνπ ειαηνιάδνπ σο 

πξνο ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε ζπλνιηθέο θαηλόιεο (Γηάγξακκα 24) ζπγθξίζεθαλ κε ηηο 

νξηαθέο ηηκέο (Πίλαθαο 24). 

 

 

Γηάγξακκα 24: Σπρλόηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ ζπλνιηθώλ θαηλνιώλ (mg/ kg), ζε δείγκαηα ειαηνιάδνπ 

 

Πίλαθαο 24: Οξηαθέο ηηκέο ζπλνιηθώλ θαηλνιώλ (mg/ kg) ζην ειαηόιαδν, θαηάηαμή ηνπ ζε θαηεγνξίεο 

θαη ζπρλόηεηα ζπγθέληξσζήο ηνπο ζηα δείγκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΗΑΚΔ 

ΣΗΜΔ 

mg/ kg 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΤΣΑΣΗΚΟΤ 

ΑΠΟΛΤΣΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

% 

50- 200 Υακειό 18 
94,7 

200- 500 Μέζν 1 
5,3 

500- 1000 Τςειό 0 0 
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3.7 ηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

ηνλ Πίλαθα 25, παξαηεξνύληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ παξακέηξσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ. 

 

Πίλαθαο 25: Σπζρεηίζεηο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΤΥΔΣΗΖ 

Άκκνο Ηιύο r
2
= -0,594, p = 0,01 

Άκκνο Άξγηινο r
2
= -0,914, p= 0,01 

Άκκνο Δηδηθό βάξνο r
2
= 0,609, p= 0,01 

Άκκνο Φαηλόκελν εηδηθό βάξνο r
2
= 0,761, p= 0,01 

Άκκνο Οξγαληθή νπζία r
2
= -0,657, p= 0,01 

Άκκνο ΗΑΚ r
2
= -0,689, p= 0,01 

Άκκνο Τδαηντθαλόηεηα r
2
= -0,913, p= 0,01 

Τδαηντθαλόηεηα ΗΑΚ r
2
= 0,594, p= 0,01 

Τδαηντθαλόηεηα Οξγαληθή νπζία r
2
= 0,690, p= 0,01 

Αλζξαθηθό αζβέζηην ΗΑΚ r
2
= 0,822, p= 0,01 

Αλζξαθηθό αζβέζηην Άξγηινο r
2
= 0,813, p= 0,01 

Δλεξγό αλζξαθηθό αζβέζηην Άξγηινο r
2
= 0,852, p=0,01 

Οξγαληθή νπζία ΗΑΚ r
2
= 0,546, p= 0,01 

Οξγαληθή νπζία pH r
2
= -0,350, p= 0,05 

Ακκσληαθό άδσην εδάθνπο Βόξην θύιισλ r
2
= -0,393, p= 0,05 

Ακκσληαθό άδσην εδάθνπο Φώζθνξνο εδάθνπο r
2
= 0,391, p= 0,05 

Νηηξηθό άδσην εδάθνπο Φώζθνξνο εδάθνπο r
2
= 0,405, p= 0,05 

Νηηξηθό άδσην εδάθνπο Βόξην θύιισλ r
2
= -0,517, p= 0,01 

Κάιην θύιισλ Βόξην θύιισλ r
2
= 0,667, p= 0,01 

Ομύηεηα Κ270 r
2
= 0,465, p= 0,05 

Κ232 Κ270 r
2
= 0,630, p= 0,01 

ΓΚ Κ270 r
2
= 0,538, p= 0,05 

πλνιηθέο θαηλόιεο Κάιην θύιισλ r
2
= -0,681, p= 0,01 

πλνιηθέο θαηλόιεο Άξγηινο r
2
= 0,509, p= 0,05 
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44  ΤΤΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  

4.1 πρλόηεηα εκθάληζεο απνηειεζκάησλ θαη ζύγθξηζε κε νξηαθέο ηηκέο 

Ζ κεραληθή αλάιπζε ησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ, θαλέξσζε πσο ζε κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ηνπο ηα δείγκαηα, πεξηείραλ ηελ άξγηιν θαη ραξαθηεξίζηεθαλ σο Αξγηιώδε. Σα 

πνζνζηά ηεο άκκνπ ησλ δεηγκάησλ, θπκάλζεθαλ από 21 έσο 84, ε πεξηεθηηθόηεηα ζην 

θιάζκα ηεο ηιύνο από 4 έσο 32 ελώ ηεο αξγίινπ, από 10 έσο 50. Δδάθε κε πςειά πνζνζηά 

αξγίινπ εκθάληζαλ ρακειέο ηηκέο θαιίνπ θαη βνξίνπ ζηα θύιια. Απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε παξαηεξήζεηο πνπ ζέινπλ ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο λα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά (Rallo et 

al., 2018). 

Όπσο θαίλεηαη, ην θαηλόκελν εηδηθό βάξνο ησλ δεηγκάησλ, βξέζεθε κε ηηο 

ρακειόηεξεο ηηκέο ηνπ, ζηα εδάθε κε πςειό πνζνζηό αξγίινπ, πνπ είραλ κεγάιν πνξώδεο, 

ελώ πςειόηεξεο ηηκέο παξνπζίαζαλ εδάθε κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε άκκν. Σν θαηλόκελν 

εηδηθό βάξνο ησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ παξνπζίαζε ηηκέο από 1 έσο 1,3 κε ην 71,4% ησλ 

δεηγκάησλ λα παξνπζηάδνπλ ηηκέο από 1,2 έσο 1,3 (ηλάλεο, 2015). 

Οη ηηκέο ηεο πδαηνϊθαλόηεηαο ηνπ εδάθνπο παξνπζηάζηεθαλ ζε πςειά πνζνζηά, ζε 

εδάθε κε θύξην θνθθνκεηξηθό θιάζκα, ηελ άξγηιν. Σν γεγνλόο απηό είλαη ζύκθσλν κε ηε 

δεδνκέλε γλώζε πνπ ζέιεη ηα αξγηιώδε εδάθε λα ζπγθξαηνύλ πεξηζζόηεξν λεξό ζπγθξηηηθά 

κε ηα ακκώδε. Ζ ηηκέο ηεο ινηπόλ, θπκάλζεθαλ από 14 έσο 33. 

Σα δείγκαηα παξνπζίαζαλ πνηθίια πνζνζηά ειεύζεξνπ CaCO3. ηελ πιεηνςεθία 

ηνπο όκσο, εκθάληζαλ ίρλε ηνπ άιαηνο, επνκέλσο θαη κεδεληθά πνζνζηά ελεξγνύ CaCO3. Σα 

πνζνζηά ηνπ ειεύζεξνπ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ είραλ εύξνο ηηκώλ από 0 έσο 50. 

Πεξηζζόηεξν από 65% ησλ δεηγκάησλ εκθάληζαλ ηηκέο θάησ από ην 40. Με βάζε ηηο νξηαθέο 

ηηκέο, ην 54,3% ησλ δεηγκάησλ είλαη πησρό ζε αλζξαθηθό ζβέζηην, κόιηο ην 14,2% δηαζέηεη 

ην νξπθηό ζε επαξθήο πνζόηεηα, ελώ ην 31,4% είλαη πξνβιεκαηηθό. Σα πνζνζηά ηνπ ελεξγνύ 

αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ θπκάλζεθαλ από 0 έσο 20,1 (ηλάλεο, 2015). 

Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ηνπ pH, παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο δηάθνξεο κεηαμύ ησλ 

δεηγκάησλ. Οη ηηκέο ηεο θαηαιακβάλνπλ κεγάιν εύξνο, από 5,39 έσο 8,48. Σν 22,9% ησλ 

δεηγκάησλ πξόβαιαλ ηηκέο από 5,5 έσο 6,5, ην 45,7% παξνπζίαζε ηηκέο γύξσ ζην 7, ελώ ην 

25,7% εκθάληζε ηηκέο πάλσ από 8. Από ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έπεηαη όηη έλα κηθξό 

πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 2,8 %, θαίλεηαη λα δηέζεηε πξόβιεκα ηνμηθόηεηαο, ην 28,6% ησλ 
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δεηγκάησλ είραλ όμηλν pH ελώ ην 40% νπδέηεξν θαη ην 28,6% αιθαιηθό ζύκθσλα κε ηηο 

νξηαθέο ηηκέο (ηλάλεο, 2015). 

.Μεηά από ηε κειέηε ηεο ειεθηξηθήο αγωγηκόηεηαο ζηα εδαθηθά δείγκαηα 

πξνέθπςαλ ηηκέο από 119 έσο 881 κS/ cm. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ δεηγκάησλ (68,6%), 

ζπγθεληξώλεηαη κεηαμύ 250- 750 κS/ cm, ελώ κόιηο ην 25,7% από 0 έσο 250 κS/ cm. Από ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη όηη ηα πεξηζζόηεξα δείγκαηα δηέζεηαλ ηθαλνπνηεηηθή 

ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο. 

Δξεπλώληαο επίζεο, ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ εδαθώλ ζε νξγαληθή νπζία 

παξαηεξήζεθε όηη ηα πνζνζηά ηεο ζηα δείγκαηα, θπκάλζεθαλ από 0,08 έσο 4,32 %. Σν 

34,3% ησλ δεηγκάησλ είραλ ηηκέο από 0 έσο 0,5 ελώ ην 25,7 % από 2 έσο 3. Από ηα 

απνηειέζκαηα πξνέθπςε πσο ε πιεηνςεθία ησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ δηέζεηε πνιύ ρακειέο 

πεξηεθηηθόηεηεο ζε νξγαληθή νπζία, ελώ κόιηο ην 8,6 % ζεσξείηαη εθνδηαζκέλν ζύκθσλα κε 

ηηο ηηκέο αλαθνξάο. 

Ζ ηθαλόηεηα αληαιιαγήο θαηηόληωλ ησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ απαληήζεθε από 6 

έσο 26. Σν 31,4% ησλ δεηγκάησλ παξνπζίαζαλ ηηκέο από 18 έσο 24 ελώ κόιηο ην 25,7% από 

9 έσο 13. Βάζε ησλ παξαπάλσ, ζπκπεξαίλεηαη πσο ηα πεξηζζόηεξα δείγκαηα δηέζεηαλ κέζε 

ΗΑΚ ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο. 

Σν Κ, ζηα εδαθηθά δείγκαηα, ήηαλ κεηαμύ 65 θαη 302 ppm. Πεξίπνπ ην 60% ησλ 

δεηγκάησλ πεξηείρε ην ζξεπηηθό ζε νξηαθή- επαξθή ζπγθέληξσζε ελώ ην 25,7% βξέζεθε ζε 

ρακειά επίπεδα ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο (Chapman and Pratt, 1961). 

Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ ζε θώζθνξν εκθαλίδνληαη από 2,4 έσο 

136,54 ppm. Σν 48,6% έιαβαλ ηηκέο από 6 έσο 15 ελώ ην 22,9% πάλσ από 45 ppm. ρεδόλ 

ηα κηζά δείγκαηα ινηπόλ, δηέζεηαλ νξηαθέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ καθξνζηνηρείνπ, ελώ ην 20% 

εκθάληζε πνιύ πςειό επίπεδα ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο (ηλάλεο, 2015). 

Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ ζε άδωην (ακκσληαθό θαη ληηξηθό) 

θπκάλζεθαλ από 2 έσο 30,26 mg ΝΖ4
+
 -Ν/ kg θαη 6,86 έσο 34,36 mg ΝΟ3

-
 -Ν/ kg εδάθνπο 

αληίζηνηρα. Σν ζπγθεθξηκέλν εύξνο ηηκώλ πξνδηαζέηεη κηα αξθεηά θαιή θαηάζηαζε ηνπ 

εδάθνπο ζε ππνιεηκκαηηθό άδσην. Σν 60% ησλ δεηγκάησλ παξνπζίαζαλ ηηκέο ληηξηθνύ 

αδώηνπ από 10 έσο 19 ελώ κόιηο ην 37,2 % πάλσ από 20 mg ΝΟ3
-
 -Ν/ kg εδάθνπο. Από ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα πξνθύπηεη όηη πεξηζζόηεξα από ηα κηζά δείγκαηα είραλ αξθεηό 

ππνιεηκκαηηθό ληηξηθό άδσην ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο (ηλάλεο, 2015). 
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Από ηα απνηειέζκαηα ησλ θπηηθώλ ηζηώλ, ζρεηηθά κε ην θάιην, πξνθύπηεη όηη ηα 

επίπεδά ηνπ ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ δεηγκάησλ, βξίζθνληαλ ζε ρακειέο ηηκέο. Ζ 

ζπγθέληξσζή ηνπ ζηα θύιια ειηάο, έιαβε ηηκέο από 0,38 έσο 1,5. Σν 34,3% εκθάληζε ηηκέο 

από 0,9 έσο 1,2%. Δπνκέλσο, πάλσ από ην 50% ησλ δεηγκάησλ είραλ ρακειέο ζπγθεληξώζεηο 

ηνπ καθξνζηνηρείνπ ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο (Jones, Wolf and Mills, 1991). 

Γεληθόηεξα, όπσο βξέζεθε θαη από άιιεο έξεπλεο (Tubeileh et al., 2014) ηα νξηαθά επίπεδα 

ησλ καθξν- κηθξνζξεπηηθώλ εδάθνπο θαη θύιισλ πνπ βξέζεθαλ κπνξνύλ λα εξκελεπηνύλ 

από ην γεγνλόο πσο νη θαιιηέξγεηεο σο επί ησ πιείζηνλ βξίζθνληαη ζε επηθιηλή εδάθε. 

Χζηόζν, νη ζπγθεληξώζεηο ησλ θύιισλ ειηάο ζε θώζθνξν θπκάλζεθαλ από 0,08 έσο 

0,18%. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ δεηγκάησλ (91,4%) θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

νξηαθνύ– επαξθέο επηπέδνπ ηνπ ζξεπηηθνύ (Jones, Wolf and Mills, 1991), είλαη δειαδή ηηκέο 

από 0,1 έσο 0,3 ελώ θαλέλα από ηα δείγκαηα δελ εκθάληζε ηηκή κεγαιύηεξε ηνπ 0,18. 

Σέινο, γηα ηα θύιια ειηάο, πξνζδηνξίζηεθε επίζεο ην Β, ην νπνίν βξέζεθε ζε όια ηα 

εμεηαδόκελα δείγκαηα ζε νξηαθό- επαξθέο επίπεδν (Jones, Wolf and Mills, 1991). Οη 

ζπγθεληξώζεηο ηνπ ήηαλ από 23,12 έσο 31,32%. 

Γηα ηα ειαηόιαδα, αξρηθά πξνζδηνξίζηεθε ε νμύηεηα. Ζ πνζόηεηα ηνπ ειατθνύ νμένο 

ζηα δείγκαηα ειαηνιάδνπ θπκαίλνληαλ από 0,45 έσο 2,39%. Σν 47,4% ησλ δεηγκάησλ 

παξαηεξήζεθαλ κε ηηκέο νμύηεηαο <0,8 θαη έηζη κπνξνύζαλ εύθνια λα θαηαηαγνύλ ζηα 

Δμαηξεηηθά Παξζέλα Διαηόιαδα, ην 47,4% ηηκέο <2 επνκέλσο εληάζζνληαλ ζηα Παξζέλα 

Διαηόιαδα ελώ κόιηο ην 5,2% ζην Διαηόιαδν Λακπάληε ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο 

(Κπξηηζάθεο, 2017). 

Γείθηεο ηνπ ειαηόιαδνπ γηα ηελ πνηόηεηα, ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζήο ηνπ θαζώο θαη 

ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζε απηό κέζα από ηερλνινγηθέο δηεξγαζίεο ζεσξνύληαη νη 

ηηκέο Κ232, Κ270 θαη ΓΚ. ύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο όια ηα δείγκαηα κπνξνύλ λα 

θαηαηαγνύλ ζηελ θαηεγνξία γηα ηα Δμαηξεηηθά Παξζέλα ειαηόιαδα. Χζηόζν ν ΓΚ βξέζεθε 

ζε ηηκέο κηθξόηεξεο ηνπ νξίνπ γηα ηα Δμαηξεηηθά Παξζέλα θαη Παξζέλα ειαηόιαδα, κε 

εμαίξεζε δπν δεηγκάησλ πνπ εκθάληζαλ πςειόηεξε ΓΚ. Ο δείθηεο Κ232 θπκάλζεθε από 0,95 

έσο 1,35%. Από ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλεηαη πσο όια ηα δείγκαηα ειαηνιάδνπ 

κπνξνύλ λα θαηαηαγνύλ ζηα εμαηξεηηθά Παξζέλα Διαηόιαδα ζύκθσλα κε ηηο νξηαθέο ηηκέο. 

Βάζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 22 κπνξεί θαλείο λα δεη ηηο ηηκέο πνπ εληνπίζηεθε ν δείθηεο Κ270 νη 

νπνίεο δελ μεπεξλνύλ ην 0,13 ζπλεπώο όια ηα δείγκαηα κπνξνύλ λα θαηαηαγνύλ ζηα 

Δμαηξεηηθά Παξζέλα Διαηόιαδα (Κπξηηζάθεο, 2017). Σέινο, ν δείθηεο ΓΚ πξόβαιε ζε 
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κεγάιν πνζνζηό ηηκέο θάησ ηνπ 0,01 αιιά θαη πνιιέο αξλεηηθέο ηηκέο γεγνλόο πνπ 

επηζεκαίλεη ηελ γλεζηόηεηα θαη θξεζθάδα ησλ ππό εμέηαζε ειαηόιαδα. Οη παξαπάλσ δείθηεο 

δελ δείρλνπλ λα επεξεάζηεθαλ από ηελ ιίπαλζε (Marcelo et al., 2010). 

Σέινο, πξνζδηνξίζηεθε ην ζύλνιν ηωλ θαηλνιώλ πνπ εκπεξηέρνληαλ ζηα δείγκαηα. Ζ 

ζπγθέληξσζή ηνπο ζηα ειαηόιαδα βξέζεθε από 48,5 έσο 205,2 mg/ kg. Σν 94,7% ησλ 

δεηγκάησλ ειαηνιάδνπ εκθάληζαλ ηηκέο έσο 200mg/ kg. Δληνπίζηεθε ινηπόλ πσο ζρεδόλ όια 

ηα δείγκαηα ειαηόιαδνπ είραλ ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζπλνιηθέο θαηλόιεο ζύκθσλα κε ηηο 

ηηκέο αλαθνξάο (Gutfinger, 1981), κε ηηο ρακειόηεξεο από απηέο λα εληνπίδνληαη ζε εδάθε κε 

ρακειά πνζνζηά ληηξηθνύ θαη ακκσληαθνύ εδαθηθνύ αδώηνπ (Erel, Kerem and Ben-Gal, 

2013). 

 

4.2 πζρεηίζεηο θπζηθν- ρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ εδάθνπο 

Μεηά ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, βξέζεθε ηζρπξά αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

πεξηεθηηθόηεηαο ησλ εδαθώλ ζε άκκν κε ηελ ηιύ (r
2
= -0,594, p = 0,01) θαη ηελ άξγηιν (r

2
= -

0,914, p= 0,01), γεγνλόο πνπ ζεσξείηαη δεδνκέλν αθνύ απνηεινύλ κέξνο ηνπ πνζνζηνύ ηεο 

θνθθνκεηξηθήο ηνπο ζύζηαζεο. Αληίζεηα, όζν απμάλεη ην θιάζκα ηεο άκκνπ ζηα δείγκαηα, 

ηόζν θαίλεηαη λα απμάλνπλ ην εηδηθό βάξνο (r
2
= 0,609, p= 0,01) θαη ην θαηλόκελν εηδηθό 

βάξνο ησλ ζσκαηηδίσλ (r
2
= 0,761, p= 0,01), ιόγσ ηεο ηζρπξήο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο πνπ 

εκθαλίδνπλ γεγνλόο πνπ επίζεο ζεσξείηαη δεδνκέλν ιόγσ ηεο άκεζεο εμάξηεζεο ησλ 

παξακέηξσλ από ηελ κεραληθή ζύζηαζε ησλ εδαθώλ. πλνπηηθά, ηα ακκώδε εδάθε 

δηαζέηνπλ κεγάιν εηδηθό θαη θαηλόκελν εηδηθό βάξνο άξα κηθξό πνξώδεο (Καιαβξνπδηώηεο, 

2014). Δπηζπκεηέο γηα έλα έδαθνο ζεσξνύληαη ηηκέο θάησ ηνπ 1,5 g/ cm
3
 ώζηε λα ππάξρεη 

δπλαηόηεηα θαηάιιεινπ αεξηζκνύ θαη θπθινθνξία λεξνύ θαη ζξεπηηθώλ (Hunt and Gilkes, 

1992). Σν εηδηθό βάξνο ησλ ηεκαρηδίσλ ππνινγίζηεθε γηα λα δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

πνξώδεο ηνπ εδάθνπο ελώ δελ παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ 

θπηώλ. Ζ πεξηεθηηθόηεηα ησλ δεηγκάησλ ζε άκκν, εκθαλίδεη ηζρπξά αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ νξγαληθή νπζία (r
2
= -0,657, p= 0,01) θαη ηελ ηθαλόηεηα αληαιιαγήο θαηηόλησλ (r

2
= -

0,689, p= 0,01) γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη εδάθε θησρά ζε ζξεπηηθά ιόγσ αδπλακίαο 

ζπγθξάηεζήο ηνπο από ηα εδαθηθά ηεκαρίδηα (Fountas et al., 2011; Cerri and Magalhães, 

2012; Kumar, Kisan Singh and Brijesh, 2012; Shaaban and Osman, 2016). Χζηόζν αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ην γεγνλόο όηη ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο άκκνπ ζε έλα εδαθηθό δείγκα, 
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πξνθαιεί ηελ κείσζε ηεο πδαηντθαλόηεηάο ηνπ (r
2
= -0,913, p= 0,01). Απηά ηα εδάθε ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο δηαρείξηζεο ηεο άξδεπζεο αιιά θαη ηεο ιίπαλζεο (Καιαβξνπδηώηεο, 2014). Θεηηθά 

ζπζρεηίδεηαη επίζεο, ε πδαηντθαλόηεηα κε ηελ ΗΑΚ (r
2
= 0,594, p= 0,01) θαη ηελ νξγαληθή 

νπζία (r
2
= 0,690, p= 0,01). Γεληθόηεξα, ε αύμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζε έλα έδαθνο 

ζπλεπάγεηαη κε ηελ βειηίσζε ηεο δνκήο, ησλ θπζηθν- ρεκηθώλ ηνπ ηδηνηήησλ θαζώο θαη ηελ 

αύμεζε ηεο κηθξνβηαθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δπίζεο εληνπίζηεθε ηζρπξά ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ 

αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ κε ηελ ηθαλόηεηα αληαιιαγήο θαηηόλησλ (r
2
= 0,822, p= 0,01). Ζ 

παξνπζία ηνπ ζηα εδάθε επλνεί ηε θαιή δνκή ηνπο αθνύ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ζηαζεξώλ ζπζζσκαησκάησλ (Kumar, Kisan Singh and Brijesh, 2012). Ηζρπξά ζεηηθή 

ζπζρέηηζε θαλεξώλεη επίζεο ην νιηθό αλζξαθηθό αζβέζηην (r
2
= 0,813, p= 0,01) θαη ην ελεξγό 

αλζξαθηθό αζβέζηην (r
2
= 0,852, p= 0,01) κε ηελ άξγηιν (Shaaban and Osman, 2016). Σν 

αλζξαθηθό αζβέζηην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απμάλεη ηε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα ησλ εδαθώλ 

δειαδή ηε δηαηήξεζε ηνπ pH ηνπο ζε ζηαζεξά επίπεδα. Θεηηθή είλαη ε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο 

νξγαληθήο νπζίαο θαη ηεο ΗΑΚ (r
2
= 0,546, p= 0,01) γεγνλόο πνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηεί 

ιόγσ ζπγθξάηεζεο ησλ θαηηόλησλ ζηα εδαθηθά ηεκαρίδηα σο αληαιιάμηκα θαη δηάζεζήο ηνπο 

ζηα θπηά, πξάγκα πνπ δηαπηζηώζεθε θαη από άιιεο έξεπλεο (Rouas, Rahmani and Antari, 

2016). Ζ ελεξγόο νμύηεηα ησλ δεηγκάησλ εκθάληζε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ νξγαληθή 

νπζία (r
2
= -0,350, p= 0,05) όπσο επηζεκαίλνπλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Kumar, Kisan Singh and 

Brijesh, 2012) ιόγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ pH ζηε κηθξνβηνινγηθή δξαζηεξηόηεηα. 

 

4.3 πζρεηίζεηο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ  

Αξρηθά παξαηεξείηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ ακκσληαθνύ (r
2
= -

0,393, p= 0,05) θαη ηνπ ληηξηθνύ αδώηνπ (r
2
= -0,517, p= 0,01) ζην έδαθνο κε ηελ 

πεξηεθηηθόηεηα ησλ θύιισλ ειηάο ζε βόξην. Πηζαλόηαηα απηό ζπκβαίλεη ιόγσ αληαγσληζκνύ 

ησλ ζξεπηηθώλ όπσο βξήθαλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Chatzissavvidis, Therios and Molassiotis, 

2005). Αληίζεηα ζεηηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα έρνπλ ν θώζθνξνο ηνπ εδάθνπο κε ην ληηξηθό 

(r
2
= 405, p= 0,05) θαη ην ακκσληαθό άδσην (r

2
= 0,391, p= 0,05) (επηβεβαίσζε ζπλεξγηζηηθήο 

δξάζεο κεηαμύ απηώλ ησλ ζξεπηηθώλ), γεγνλόο πνπ ζε ζπλδπαζκό κε έλα πςειό θνξηίν 

παξαγσγήο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπζζώξεπζε αδώηνπ ζηα θύιια θαη ηνπο θαξπνύο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ιόγσ αληαγσληζκνύ κε ηηο ζπλνιηθέο θαηλόιεο ελδερνκέλσο λα κεηώζεη ηελ 

πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζηνπο θαξπνύο άξα θαη ζην ειαηόιαδν (Fernández-Escobar et al., 2006; 
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Erel, Kerem and Ben-Gal, 2013). Όπσο επηβεβαηώλεηαη θαη από άιιεο έξεπλεο (Fountas et al., 

2011), έηζη θαη ζηελ παξνύζα κειέηε δηαθαίλεηαη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ 

θαιίνπ θαη ηνπ βνξίνπ ησλ θύιισλ (r
2
= 0,667, p= 0,01). 

 

4.4 πζρεηίζεηο παξακέηξσλ πνηόηεηαο ειαηνιάδνπ  

Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αθνινπζνύλ, αθνξνύλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειαηνιάδνπ. Ξεθηλώληαο κε ηελ νμύηεηα, δηαθξίλνπκε κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ εκθαλίδεη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ ζηαζεξά Κ270 (r
2
= 0,465, p= 0,05). Ηζρπξά ζεηηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη 

επίζεο θαη αλάκεζα ζηελ ζηαζεξά Κ270 θαη Κ232 (r
2
= 0,630, p= 0,01). Χζηόζν ε ζηαζεξά Κ270 

εκθαλίδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε θαη κε ην δείθηε ΓΚ (r
2
= 0,538, p= 0,05). Χο δείθηεο νμείδσζεο 

ηνπ ειαηνιάδνπ, ζεσξείηαη αλακελόκελν ην απνηέιεζκα ηεο ζηαηηζηηθά ζεηηθήο ηνπο 

ζπζρέηηζεο. Γεληθά, ε νμείδσζε θαη ε αληίζηαζε ζηελ νμείδσζε ησλ ειαίσλ εμαξηώληαη από 

ηελ ζύλζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ (ζύλζεζε ιηπηδίσλ, πεξηεθηηθόηεηα κηθξν-ζπζηαηηθώλ). Ζ 

ζύλζεζε απηή κπνξεί λα επεξεαζηεί από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, εληνκνινγηθέο 

πξνζβνιέο, απνζήθεπζε θαξπώλ, αιιά θαη ηνπ ηύπνπ εδάθνπο (Rached et al., 2017).  

Αμηνζεκείσηε είλαη δε, ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε πνπ εκθαλίδνπλ νη ζπλνιηθέο θαηλόιεο 

κε ην θάιην ησλ θύιισλ (r
2
= -0,681, p= 0,01) πνπ πηζαλόηαηα εμεγείηαη ιόγσ ηεο δξάζεο ηνπ 

θαιίνπ ζε κεραληζκνύο άκπλαο θπηώλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη θαη νη ελώζεηο απηέο σο 

δεπηεξνγελήο κεηαβνιίηεο. Αληίζεηα, άιινη εξεπλεηέο (Erel, Kerem and Ben-Gal, 2013) δελ 

βξήθαλ θακία ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο. Σέινο, νη ζπλνιηθέο θαηλόιεο ηνπ ειαηνιάδνπ 

ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηελ άξγηιν ησλ εδαθώλ (r
2
= 0,509, p= 0,05). Σν απνηέιεζκα απηό, 

ζπκθσλεί κε άιιεο έξεπλεο πνπ βξήθαλ όηη ην πεξηερόκελν ηνπ ειαηνιάδνπ ζε ζπλνιηθέο 

θαηλόιεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηύπν εδάθνπο (ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηε 

δηαδηθαζία εθρύιηζεο ηνπ ειαίνπ) ελώ δείρλεη λα εληνπίδεηαη ζε πςειά πνζνζηά ζηα 

αξγηιώδε εδάθε (Rached et al., 2017).  

 

4.5 Δλδείμεηο επίδξαζεο πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο ειαηώλσλ θαη 

θιηκαηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζηελ παξαγσγή ειαηόιαδνπ 

Μεηά από ηελ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ειαηώλσλ, θαίλεηαη λα εκθαλίδνληαη 

ελδείμεηο όηη νη ηειεπηαίνη επεξεάζηεθαλ από ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ 
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ηα ηειεπηαία έηε θαζώο θαη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ αζθνύζαλ νη θαιιηεξγεηέο ζην 

θάζε αγξνηεκάρην. 

Ζ βαζηθή ιίπαλζε δείρλεη λα απμάλεη ην βάξνο ησλ θαξπώλ βάζε ηεο απόδνζεο ζε 

ειαηόιαδν πνπ πξνέθπςε από ηνπο ειαηώλεο πνπ δέρζεθαλ ιίπαλζε, ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

ειαηώλεο πνπ δελ ιηπάλζεθαλ, όπσο αλαθέξεηαη θαη από άιιεο έξεπλεο (Rodrigues et al., 

2012; Rallo et al., 2018). Δπίζεο θαίλεηαη όηη ε άξδεπζε ησλ ειαηώλσλ επεξεάδεη ηελ 

παξαγσγή ζε κεγαιύηεξν βαζκό απ‟ όηη ε ιίπαλζε (Ramos and Santos, 2010). Χζηόζν, 

επηβεβαηώλεηαη όηη ε κέγηζηε απόδνζε επηηπγράλεηαη κε ζπλδπαζκό άξδεπζεο θαη 

θαηάιιειεο ιίπαλζεο (Toplu et al., 2009). 

Οη κεησκέλεο βξνρνπηώζεηο ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ζην λνκό, νδήγεζαλ ηνπο κε 

αξδεπόκελνπο ειαηώλεο ζε κεησκέλε απόδνζε ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αξδεπόκελνπο, γεγνλόο 

πνπ αλαθέξεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Zivdar et al., 2016). Οη ειαηώλεο πνπ αξδεύνληαλ, 

εκθάληζαλ ρακειή νμύηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο μεξηθνύο, γεγνλόο πνπ εληνπίζηεθε θαη από 

άιινπο εξεπλεηέο (Toplu et al., 2009), ελώ θαηά άιινπο δελ βξέζεθε ζρεηηθή επίδξαζε 

(Psarras et al., 2014). 

Οη δείθηεο πνηόηεηαο ηνπ ειαηνιάδνπ Κ232, Κ270, ΓΚ δηαθνξνπνηνύληαη θαηά ηελ 

απνζήθεπζε. Όια ηα δείγκαηα πνπ κειεηήζεθαλ, απνηεινύζαλ θεηηλή παξαγσγή θαη γη‟ απηό 

ην ιόγν δελ εκθάληζαλ πςειέο ηηκέο ησλ παξαπάλσ δεηθηώλ γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη 

από άιιεο έξεπλεο (Rallo et al., 2018). 

Φαίλεηαη πσο ηα πςειόηεξα πνζνζηά ζπλνιηθώλ θαηλνιώλ (κε κηθξέο δηαθνξέο), 

εκθαλίδνληαη ζε ειαηόιαδα πνπ πξνήιζαλ από ειαηώλεο νη νπνίνη δελ αξδεύνληαλ αιιά 

δέρνληαλ εηεζίσο ιίπαλζε θαη θιάδεκα. Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεηαη από πνιινύο 

ζπγγξαθείο (Reca and Regapane, 2006; Kalogeropoulos and Tsimidou, 2014; Psarras et al., 

2014; Rallo et al., 2018), όπνπ αλάθεξαλ όηη νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο (άξδεπζε, ιίπαλζε, 

θιάδεκα) κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην επίπεδν ησλ ζπλνιηθώλ θαηλνιώλ. Οη ζρεηηθά 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηελ σξίκαλζε ησλ θαξπώλ, θαίλεηαη λα είραλ 

αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ δεηγκάησλ ζε ζπλνιηθέο θαηλόιεο (Rallo et al., 

2018). Σν πςόκεηξν δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηελ αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ θαηλνιώλ. 

Απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλώλ πνπ δείρλνπλ ηζρπξά ζεηηθή 

ζπζρέηηζε απηώλ ησλ δύν παξακέηξσλ εηδηθά όηαλ ζπλδπαζηνύλ κε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

(Rouas, Rahmani and Antari, 2016; Rallo et al., 2018). 
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55  ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣΑΑ  

πλνπηηθά, αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξνύζα κειέηε. 

 

  εκαληηθή βξέζεθε ε επίδξαζε ηεο κεραληθήο ζύζηαζεο θαη θπξίσο ηνπ 

θιάζκαηνο ηεο αξγίινπ, ζηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ζπγθέληξσζή ηνπ ζε ζπλνιηθέο θαηλόιεο 

 Δπηβεβαηώζεθε ε ζπλεξγηζηηθή δξάζε κεηαμύ εδαθηθνύ θσζθόξνπ θαη 

αδώηνπ πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα επηδξάζεη ζηελ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ ζπλνιηθώλ θαηλνιώλ ζην ειαηόιαδν 

 Σν θάιην ησλ θύιισλ θαίλεηαη λα έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηε δεκηνπξγία 

ησλ θαηλνιώλ ζηνλ ειαηόθαξπν άξα θαη ζην ειαηόιαδν 

 Γέληξα πνπ θαιιηεξγνύληαη ζε επηθιηλή εδάθε, ηείλνπλ λα εκθαλίζνπλ κηθξή 

ζπγθέληξσζε ζξεπηηθώλ ζε έδαθνο θαη θύιια 

 Ζ ζσζηή άξδεπζε θαη ιίπαλζε ζε ζπλδπαζκό κε ην θιάδεκα, κπνξνύλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απόδνζε ησλ δέλδξσλ ζε ειαηόιαδν θαη ζπγρξόλσο λα 

πεηύρνπλ πςειή ζπγθέληξσζε ζε ζπλνιηθέο θαηλόιεο 

 Ζ πςειή ζεξκνθξαζία δείρλεη λα επηδξά ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

θαηλνιώλ, ελώ ην πςόκεηξν δελ θαίλεηαη λα ηελ επεξεάδεη 

 Αξδεπόκελνη ειαηώλεο, ηείλνπλ λα εκθαλίζνπλ ρακειόηεξε νμύηεηα ζην 

ειαηόιαδν ζε ζρέζε κε ηνπο μεξηθνύο 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ εκπινύηηζαλ ηελ επηζηεκνληθή γλώζε κε δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηα εδάθε, ηε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ησλ ειαηνδέληξσλ θαζώο θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ ζην λνκό Υαλίσλ. Ζ ηειηθή πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη 

ζίγνπξν όηη επεξεάδεηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, ηε ζξέςε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ 

δέλδξσλ αιιά θαη από ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ειαηώλσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ πςειή πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ άξα θαη ε απμεκέλε ηηκή 

πώιεζεο, επηηπγράλεηαη κε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ θαη ζεβαζκό ζην 

πεξηβάιινλ. 
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