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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1.

ΟΝΟΜΑΗΑ

Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο - Agoureleo Chalkidikis

2.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

2.1. Ζ Πξώηε ύιε
Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο εμάγεηαη κε απνθιεηζηηθά κεραληθέο κεζφδνπο απφ
θαξπνχο ησλ γεγελψλ πνηθηιηψλ «Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο» θαη «Υαιθηδηθήο» ηνπ
είδνπο Olea Europea, πνπ θαιιηεξγνχληαη θαηά ην πιείζην ζην λνκφ Υαιθηδηθήο, ζε
πνζνζηφ άλσ ηνπ 90%, ζε φηη αθνξά ηελ έθηαζε θαιιηέξγεηαο. Οη πνηθηιίεο
«Υαιθηδηθή» θαη «Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο» δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο νξηζκέλα
κνξθνινγηθά θαη θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, σζηφζν απνδίδνπλ νκνηνγελέο πξντφλ
ιφγσ ηνπ νηθνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Υαιθηδηθήο, ηεο ρεκηθήο θαη κεραληθήο
ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο, ηνπ ηξφπνπ πνπ θαιιηεξγνχληαη ηα ειαηφδεληξα θαη ησλ
παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ ζπιινγήο θαη ειαηνπνίεζεο ησλ θαξπψλ, πνπ εθαξκφδνπλ
νη παξαγσγνί. Οη πνηθηιίεο απηέο αλαθέξνληαη σο νη πεξηζζφηεξν κεγαιφθαξπεο απφ
ηηο ειιεληθέο πνηθηιίεο,. Έρνπλ δηπιή ρξήζε, γηα παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο
βξψζηκνπ ειαηνθάξπνπ θαη παξαγσγή ειαηνιάδνπ (απφδνζε ζε ιάδη:14-20% ).
Ο επεμεξγαζκέλνο θαξπφο, γλσζηφο σο βξψζηκε Πξάζηλε Διηά Υαιθηδηθήο, είλαη
απφ ηηο πην αλαγλσξηζκέλεο ειηέο ζηελ αγνξά, ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ, κε
ζρέζε ζάξθαο πξνο ππξήλα πνπ θζάλεη έσο 10:1 θαη κεγέζε πνπ πνηθίινπλ απφ
181/200 έσο 60/70 ηεκάρηα αλά θηιφ.
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Αγνπξέιαηνπ Υαιθηδηθήο ρξεζηκνπνηείηαη ν ίδηνο θαξπφο, ζε
κεγέζε φκσο κηθξφηεξα ησλ 181/200 ηεκαρίσλ αλά θηιφ.

2.2. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο
Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο είλαη εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν απφ ειαηφθαξπν ησλ
πνηθηιηψλ ΥΟΝΓΡΟΛΗΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ θαη ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ. Ζ ζπιινγή θαη ε έθζιηςε ηνπ
ειαηνθάξπνπ γίλεηαη πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο πιήξνπο σξίκαλζήο ηνπ θαη φζν ν
θαξπφο είλαη αθφκα άγνπξνο (πξάζηλνο).
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο 1:

ΥΡΩΜΑ

Απνρξψζεηο απφ
πξαζηλνθίηξηλν.

ιακπεξφ

πξάζηλν

έσο

ιακπεξφ

ΔΛΑΣΣΩΜΑ

Μεδέλ (Md = 0,0)

ΑΡΩΜΑ

Πξάζηλν θξνπηψδεο, κε ειαθξά αίζζεζε αξσκάησλ
εμσηηθψλ θξνχησλ (κπαλάλαο) θαη θξεζθνθνκκέλσλ
ρφξησλ (Mf > 4,0)

ΓΔΤΖ

Πηθξή (Mb > 3,5) θαη πηθάληηθε (Mp > 4,0) κε ραξαθηεξηζηηθή
ήπηα πηθξίδνπζα επίγεπζε.

ΟΞΤΣΖΣΑ

≤ 0,35% ζε ειατθφ νμχ

ΑΡ. ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΩΝ

≤ 15 (meq ελεξγνχ νμπγφλνπ/kg)

πληειεζηήο Κ 270

≤ 0,15

πληειεζηήο Κ 232

≤ 1,80

ΚΖΡΟΗ

≤ 100 mg/kg

Διατθό Ομύ

≥ 75,00% ησλ νιηθώλ ιηπαξώλ νμέσλ

Αλαινγία
ειατθνύ/ιηλειατθνύ
νμένο

Μέγηζην: 16,87, ειάρηζην: 9,73

Αλαινγία
Μέγηζην: 15,73, ειάρηζην: 9,12
κνλναθόξεζησλ/πνιπ
αθόξεζησλ ιηπαξώλ
νμέσλ

3. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
Ζ δψλε πξνέιεπζεο βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο,
πιελ ηνπ Αγίνπ Οξνπο 2.
Ο λνκφο Υαιθηδηθήο είλαη έλαο απφ ηνπο λνκνχο ηνπ γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο
Μαθεδνλίαο θαη αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ περιφέρεια Κεντρικής Μαθεδνλίαο.
Ο λνκφο ζπλνξεχεη Β.ΒΓ. κε ηνλ λνκφ Θεζζαινλίθεο θαη βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν
πέιαγνο ζηηο ππφινηπεο δηεπζχλζεηο. Πεξηιακβάλεη γεσγξαθηθά ηελ ρεξζφλεζν ηεο
Υαιθηδηθήο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ζρήκα ησλ ηξηψλ ρεξζνλήζσλ (πφδηα ηεο
1
2

Βιέπε Πηζηνπνηεηηθά αλάιπζεο θαη δνθηκψλ ζην Παξάξηεκα
Βιέπε ράξηε πεξηνρήο ζην Παξάξηεκα
2
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Υαιθηδηθήο) πιελ ηεο αλαηνιηθφηεξεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο, πνπ είλαη
δηνηθεηηθά αλεμάξηεηε.
Μ

4. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ
Οη παξαγσγνί ηεο πξψηεο χιεο είλαη θαηαγεγξακκέλνη ζην Διαηνθνκηθφ Μεηξψν πνπ
ηεξείηαη ζηελ Γ/λζε Γεσξγίαο ηεο Ννκαξρίαο Υαιθηδηθήο, θαζψο θαη ζην
Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (Ο..Γ.Δ.) θαη επηθαηξνπνηνχληαη
θάζε έηνο.
Μεηξψα εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεξνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο ηππνπνηεηέο
ηνπ Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο:
1. Οη παξαγσγνί ειαηνθάξπνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή
Αγνπξέιαηνπ Υαιθηδηθήο ηεξνχλ αξρείν, φπνπ θαηαγξάθνπλ ηνλ θσδηθφ αξηζκφ
ηνπ αγξνηεκαρίνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ν ειαηφθαξπνο, ηελ πνζφηεηα ηνπ
ειαηνθάξπνπ πνπ παξαδίδεηαη ζην θάζε ειαηνηξηβείν πξνο έθζιηςε θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ ειαηνηξηβείνπ ζην νπνίν παξαδφζεθε.
2. Σν ειαηνηξηβείν, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ ειαηνθάξπνπ ηεξεί αξρείν κε ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ παξαγσγνχ, ηνπο θσδηθνχο ησλ αγξνηεκαρίσλ
πξνέιεπζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ, ηελ πνζφηεηα ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη ηελ ζπλνιηθή
πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ Αγνπξειαίνπ. Κάζε παξηίδα έθζιηςεο ειαηνθάξπνπ
γηα παξαγσγή Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο ηαπηνπνηείηαη.
ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ηνπ ειαηνηξηβείνπ, φια ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη ν θσδηθφο παξηίδαο έθζιηςεο είλαη ν
αχμσλ αξηζκφο ηνπ Γειηίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ/ Πνζνηηθήο Παξαιαβήο πνπ
εθδίδεηαη απφ ην πξφγξακκα).
3. Ζ κνλάδα ζπζθεπαζίαο, κε ηελ παξαιαβή ηνπ Αγνπξειαίνπ, παξαιακβάλεη
αληίγξαθν ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ έρεη εθδψζεη ην ειαηνηξηβείν.
Καηαρσξεί ζην θχιιν παξαιαβήο ηελ εκ/λία παξαιαβήο, ηα ζηνηρεία ηνπ
παξαγσγνχ, ηνπο θσδηθνχο ησλ αγξνηεκαρίσλ, ηα ζηνηρεία ηνπ ειαηνηξηβείνπ
θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ παξηίδαο ηνπ Αγνπξειαίνπ. Καηαρσξεί επίζεο ηελ
πνζφηεηα ηνπ Αγνπξειαίνπ πνπ παξαιακβάλεη, ηνλ βαζκφ νμχηεηαο θαη ηελ
δεμακελή ζηελ νπνία ην απνζεθεχεη.
4. Με ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο γίλεηαη πιήξεο αλάιπζε ηνπ Αγνπξειαίνπ ζε
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην, γηα ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
5. Καηά ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ηεξείηαη αξρείν κε ηελ εκ/λία ζπζθεπαζίαο,
ηελ πνζφηεηα, ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηε δεμακελή πξνέιεπζεο ηνπ
ηππνπνηεκέλνπ Αγνπξειαίνπ. Κάζε παξηίδα ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο
ηαπηνπνηείηαη κε ηνλ Αξηζκφ Παξηίδαο (Lot Number) ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηε
ζπζθεπαζία θαη θαηαρσξείηαη ζην αξρείν.
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6. Σν ζπζθεπαζηήξην ηεξεί αξρεία εθξνψλ, δειαδή, ηελ εκ/λία, ηνλ πξννξηζκφ, ηα
ζηνηρεία ηνπ απνδέθηε, ηελ πνζφηεηα θαη ηνπο Αξηζκνχο Παξηίδαο.
Κάζε κνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη εγγεγξακκέλε κε ηελ επσλπκία ηεο θαη ηα ζηνηρεία
έδξαο ζην νηθείν κεηξψν ηνπ Δκπνξηθνχ – Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Υαιθηδηθήο
θαζψο θαη ζην αληίζηνηρν κεηξψν ηνπ Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ
Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ), κε
κνλαδηθφ θσδηθφ.
Ζ ηήξεζε ησλ αξρείσλ απφ παξαγσγνχο θαη κεηαπνηεηέο επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ
ηεο πξνέιεπζεο θαη ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ησλ πνζνηήησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη ηεζεί ζε θπθινθνξία.

5. ΜΔΘΟΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
5.1. Καιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο


Οη απνζηάζεηο θύηεπζεο γηα ηνπο λένπο ειαηψλεο είλαη ζπλήζσο 6,5 Υ 6,5,
6,5 Υ 7 ή 6 Υ 6 , ζε νξζνγψληα παξαιιειφγξακκα.



Οη θύξηεο αξόζεηο είλαη δχν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο:
-

ην θζηλφπσξν κε ζθνπφ λα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα λα απνξξνθήζεη
θαη λα ζπγθξαηήζεη ην λεξφ ησλ ρεηκεξηλψλ βξνρψλ, ψζηε λα
ελζσκαησζνχλ ηα νξγαληθά ή ηα ζχλζεηα αλφξγαλα ιηπάζκαηα,

-

ηελ άλνημε κε ζθνπφ λα ζπάζεη ε θξνχζηα, λα θαηαζηξαθνχλ ηα δηδάληα θαη
παξάιιεια λα κπνξέζεη ην έδαθνο λα ζπγθξαηήζεη ηηο εαξηλέο θαη ηηο
ζεξηλέο βξνρέο. (Ζ άξνζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ αλζνθνξίαθαξπφδεζε, γηα λα κελ δηαηαξαρζεί ην ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα πξάγκα πνπ ζα
είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ κειινληηθή θαξπνθνξία).

Καηά ην θαινθαίξη θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ
βξνρνπηψζεσλ, γίλνληαη δχν ή ηξία ειαθξά ζθαιίζκαηα γηα ηελ θαηαζηξνθή
ησλ δηδαλίσλ.


Ζ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο γίλεηαη επηθαλεηαθά κε θαιιηεξγεηέο. πλεζίδεηαη
ε ρξήζε θαηαζηξνθέα ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηελ ππάξρνπζα ρισξίδα αιιά θαη
ηα θιαδηά ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ην θιάδεκα ησλ ειαηνδέλδξσλ. Ζ
πξαθηηθή απηή παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ εδάθνπο κε
νξγαληθά ζπζηαηηθά.



Σν θιάδεκα ηεο ειηάο επηδξά ζηε βιάζηεζε θαη ζηελ θαξπνθνξία ηνπ δέληξνπ.
Γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ θαη θαιήο πνηφηεηαο θαξπνχ ην θιάδεκα
πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηά θαη έγθαηξα. Σα βαζηθά θιαδέκαηα είλαη:
Υεηκεξηλφ: γηα ηζνξξφπεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θαξπνθφξσλ βιαζηψλ, βαζηθή
επέκβαζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαξπνθνξίαο αιιά θαη ησλ αζζελεηψλ.
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Αλνημηάηηθν: γηα ηε ξχζκηζε ηεο θαξπνθνξίαο ψζηε λα παξαρζεί θαξπφο
κεγάινπ κεγέζνπο.
Θεξηλφ : γίλεηαη ηνλ Ηνχιην – Αχγνπζην γηα λα θνπνχλ ηα ιαίκαξγα θιαδηά.


Ζ Λίπαλζε γίλεηαη κε νξγαληθά θαη αλφξγαλα, θπξίσο, ιηπάζκαηα, ζπλήζσο
αδσηνχρα, ηα νπνία δηαζθνξπίδνληαη θάησ απφ ηελ θφκε ηνπ δέληξνπ ζηα κέζα
ηεο πεξηφδνπ ησλ βξνρψλ .



Ζ Άξδεπζε ησλ ειαηψλσλ εμαζθαιίδεηαη κε ζχζηεκα κηθξνεθηνμεπηήξσλ, ε
δηθηχσζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σν πφηηζκα
γίλεηαη επηθαλεηαθά απφ ηνπο εθηνμεπηήξεο νη νπνίνη ζηέιλνπλ ην λεξφ πξνο
φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, ζαλ νκπξέια, γχξσ απφ ηε ξίδα ηνπ δέλδξνπ.



Ζ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ θαη ησλ ερζξώλ ηεο ειηάο (θπξίσο ηνπ
δάθνπ) γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ρεκηθέο κεζφδνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ησλ
ηνπηθψλ αξρψλ. Γίλεηαη πξνιεπηηθά, κε βάζε ηηο απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ
πκβνπιίσλ θαη ζχκθσλα κε ην εηήζην πξφγξακκα δνισκαηηθήο
θαηαπνιέκεζεο. Άλσ ησλ 2.000 ha βξίζθνληαη ζήκεξα ζε κεηαβαηηθφ ή πιήξεο
ζηάδην βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ε έθηαζε απηή ζπλερψο απμάλεηαη. Οη
πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί, κέζσ ησλ νξγαλψζεψλ ηνπο, εθαξκφδνπλ
ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο παξαγσγήο (Integrated
Crop Management).

5.2. πγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ


Υξόλνο ζπιινγήο: Ζ ζπγθνκηδή ηνπ ειαηφθαξπνπ εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη απφ ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη νη ειαηψλεο.
πλήζσο μεθηλάεη απφ ην ηέινο επηεκβξίνπ θαη νινθιεξψλεηαη πεξί ην ηέινο
Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, φζν ν θαξπφο παξακέλεη πξάζηλνο θαη δελ έρεη αξρίζεη
λα κεηαρξσκαηίδεηαη ζε ηψδε, θαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο
σξίκαλζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη παξαγσγνί θαη νη νξγαλψζεηο ηνπο γηα ηελ
βξψζηκε πξάζηλε ειηά Υαιθηδηθήο3. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε εηήζηα
ειαηνθνκηθή πεξίνδνο ζηελ Διιάδα, αλνίγεη κε ηελ ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ
πνπ πξννξίδεηαη γηα ην Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο θαη ηελ Πξάζηλε Διηά Υαιθηδηθήο.



Μέζνδνο: Οη θαξπνί ζπιιέγνληαη ρεηξνλαθηηθά θπξίσο απφ ηνπο ρακειφηεξνπο
θιάδνπο ησλ ειαηφδεληξσλ, θηελίδνληαο ηα θαξπνθφξα θιαδηά κε ηα ρέξηα, θαη
ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθά ηειάξα αθνχ θαζαξηζηνχλ ακέζσο απφ θχιια θαη
άιιεο μέλεο χιεο θαη γίλεη άκεζνο έιεγρνο γηα ηελ άξηζηε θαηάζηαζή ηνπο.
Ο πξάζηλνο ειαηφθαξπνο πνπ ζπγθνκίδεηαη, είηε νδεγείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ Αγνπξειαίνπ είηε πεξλάεη απφ ηνλ δηαινγέα ηνπ παξαγσγνχ θαη
δηαρσξίδεηαη απηφο πνπ πξννξίδεηαη γηα επεμεξγαζία θαη παξαγσγή ηεο

3

Βιέπε ζην Παξάξηεκα ηα ρξσκαηηθά θξηηήξηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο πνξείαο σξίκαλζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ.
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Πξάζηλεο Διηάο Υαιθηδηθήο απφ απηφλ πνπ πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή ηνπ
Αγνπξειαίνπ. Ζ δηαινγή γίλεηαη απνθιεηζηηθά σο πξνο ην κέγεζνο, θαζ΄ φζνλ ε
βξψζηκε ειηά πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ην
κέγεζνο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε πνηφηεηα θαη ε πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ
ειαηνθάξπνπ είλαη ή ίδηα.
5.3. Δμαγσγή ηνπ Αγνπξειαίνπ
Ο ειαηφθαξπνο νδεγείηαη ακέζσο ζην ειαηνηξηβείν, φπνπ γίλεηαη ε έθζιηςε ηελ ίδηα
κέξα ή, ζπαλίσο, ηελ επνκέλε.
Σα ζηάδηα ηεο εμαγσγήο ηνπ Αγνπξειαίνπ έρνπλ σο αθνινχζσο:

 Παξαιαβή - Εύγηζε: Ο ειαηφθαξπνο παξαιακβάλεηαη απφ ην ειαηνηξηβείν θαη
δπγίδεηαη.

 Σξνθνδνζία - Απνθύιισζε:

Ο ειαηφθαξπνο ηνπνζεηείηαη ζηε ιεθάλε
ηξνθνδνζίαο θαη ελ ζπλερεία, κέζσ ηεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο ή αλαβαηνξίνπ
κεηαθέξεηαη ζην απνθπιισηήξην φπνπ γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ θχιισλ ηεο
ειηάο.

 Πιύζηκν: Σν πιχζηκν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ
παξαιακβαλνκέλνπ ειαηνιάδνπ γηαηί απνκαθξχλεη ηηο μέλεο χιεο πνπ κεηαθέξεη
ν ειαηφθαξπνο (ζθφλε, ρψκα θ.ιπ.) θαη εκπνδίδεη έηζη ην ζρεκαηηζκφ
αιθαινγαησδψλ κεηγκάησλ θαηά ην δηαρσξηζκφ.

 πάζηκν - Αιεζε ειαηνθάξπνπ: Σν ζπάζηκν ηνπ ειαηνθάξπνπ απνηειεί ην
πξψην θαη θχξην ζηάδην εμαγσγήο ειαηνιάδνπ, θαηά ην νπνίν ζπάεη ν
ειαηφθαξπνο θαη δηαλνίγνληαη ηα ειαηνθφξα θχηηαξα γηα λα ειεπζεξσζεί ην ιάδη.

 Μάιαμε : Καηά ηε κάιαμε γίλεηαη ε νκνγελνπνίεζε ηεο ειαηφπαζηαο.

Ζ
ηαρχηεηα ηεο κάιαμεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ειαηνδχκεο έρνπλ ηδηαίηεξε
ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ Αγνπξειαίνπ.
- Ζ ηαρύηεηα ηεο κάιαμεο είλαη ζρεηηθά κηθξή (17-19 ζηξ./ min) κε ζθνπφ λα
δηεπθνιχλεηαη ε ζπλέλσζε ησλ ειαηνζηαγνληδίσλ ζε κεγαιχηεξεο ζηαγφλεο θαη
λα πεξηνξηζηεί έηζη ε δεκηνπξγία γαιαθησκάησλ.
- Ο ρξόλνο κάιαμεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 20 – 30 min. Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ
απηνχ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία γαιαθησκάησλ ηα νπνία δπζθνιεχνπλ ην
δηαρσξηζκφ ηνπ ειαηνιάδνπ.
- Απφ ηε ζεξκνθξαζία ηεο ειαηνδχκεο εμαξηάηαη ηφζν ε πνζφηεηα φζν θαη ε
πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ παξαιακβάλεηαη. Ζ ζέξκαλζε ηεο ειαηνδχκεο
είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε κάιαμε θαη δηεπθνιχλεη ηελ έμνδν ηνπ ειαηνιάδνπ
απφ ηα θπηηθά θχηηαξα, γηαηί ε πςειή ζεξκνθξαζία κεηψλεη ην ημψδεο θαη ηα
ειαηνζηαγνλίδηα θηλνχληαη θαη ελψλνληαη γξεγνξφηεξα. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο
ειαηνδχκεο ηνπ Αγνπξέιαηνπ Υαιθηδηθήο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 27 0C, κε ζθνπφ
λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ. Τςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο
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επλννχλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα αιιά εηο βάξνο ησλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ
ηνπ ειαηνιάδνπ, ηνπ ρξψκαηνο θαη ηεο νμχηεηάο ηνπ.
 Παξαιαβή Αγνπξειαίνπ από ηελ ειαηνδύκε- Σειηθόο δηαρσξηζκόο:
Ζ παξαιαβή ηνπ Αγνπξειαίνπ γίλεηαη κε ην δηαρσξηζκφ ηνπ απφ ηελ ειαηνδχκε.
Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ θπγνθέληξηζε, φπνπ ε ειαηνδχκε δηαρσξίδεηαη ζηα
ηξία ζπζηαηηθά ηεο κέξε, δει. ην ιάδη, ην λεξφ θαη ηνλ ειαηνππξήλα.
 Μεηαθνξά γηα ζπζθεπαζία:
Ζ κεηαθνξά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
Αγνπξειαίνπ, γη απηφ γίλεηαη ζε θαζαξνχο πεξηέθηεο, θαηάιιεινπο γηα ηξφθηκα.
Μεηαθέξεηαη ζε κηθηέο απνζηάζεηο, κε θιεηζηά κεηαθνξηθά κέζα, ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ, ψζηε λα κελ ππνζηεί επηδξάζεηο απφ ηηο απμνκεηψζεηο ζηε
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα απνζεθεπηεί ζε θαηάιιειεο δεμακελέο,
κέρξη ηε ζπζθεπαζία ηνπ.
5.4. πζθεπαζία
Ζ ζπζθεπαζία ηνπ Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο θαηά παξάδνζε γίλεηαη ζηηο ίδηεο
κνλάδεο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε έθζιηςε ηνπ ειαηνθάξπνπ ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ησλ ίδησλ ησλ παξαγσγψλ, φπνπ εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο λνκνζεηηθέο θαη
θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, απνθιεηζηηθά
εληφο ησλ νξίσλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο, θαη ππφ ηνλ
φξν ησλ ειάρηζησλ κεηαθηλήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε
απζεληηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, γηα ηνπο εμήο εηδηθφηεξνπο ιφγνπο:


Ζ κεηαθνξά ηνπ Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο ζε καθξηλέο απνζηάζεηο θαη ηδίσο ζε
ζπζθεπαζηήξηα εθηφο ηνπ λνκνχ Υαιθηδηθήο εγθπκνλεί θηλδχλνπο αιινίσζεο
ησλ πνηνηηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ, ιφγσ δχζθνια
ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. Σν Αγνπξέιαην
Υαιθηδηθήο επεξεάδεηαη απφ ηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ηηο απμνκεηψζεηο απηήο
θαηά ηε κεηαθνξά, απφ ηηο αλαπφθεπθηεο αλαηαξάμεηο, ηελ έθζεζε ζην ειηαθφ
θσο θαη ην αηκνζθαηξηθφ νμπγφλν, κε θίλδπλν απψιεηαο πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ
θαη ππνβάζκηζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπίζεο,
ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηε κεηαθνξά ηνπ ζε
αθαηάιιεινπο ή πιεκκεινχο θαζαξηφηεηαο πεξηέθηεο ή δεμακελέο κεηαθνξάο.



Ζ ηδηαηηεξφηεηα θαη ε απζεληηθφηεηα ηνπ πξντφληνο δηαθπιάζζεηαη κε ηελ
παξακνλή ηνπ εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο δψλεο, φπνπ νη δηαδξνκέο αλάκεζα
ζηελ πξψηε χιε θαη ην ηειηθφ πξντφλ είλαη πξαθηηθψο ακειεηέεο, άξα ε
ηρλειαζηκφηεηα είλαη επθνιφηεξν λα δηαθπιαρηεί.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε θαη ε απζεληηθφηεηα ηνπ
πξντφληνο δελ θηλδπλεχεη απφ αιινηψζεηο. Ο ππαξθηφο θίλδπλνο ηεο
παξαπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο αθχξσζεο ηεο
απζεληηθφηεηάο ηνπ είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί εθηφο λνκνχ.
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Ζ ζπζθεπαζία ηνπ Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα:

 Παξαιαβή - Έιεγρνο - Απνζήθεπζε: Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο πνπ
παξαιακβάλεηαη απφ ηελ έθζιηςε ειέγρεηαη σο πξνο ηελ νμχηεηά ηνπ θαη
απνζεθεχεηαη ζε αλνμείδσηεο δεμακελέο. ηε θάζε απηή γίλεηαη νξγαλνιεπηηθφο
θαη θπζηθνρεκηθφο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηηο επηβαιιφκελεο κεζφδνπο
δεηγκαηνιεςίαο, γηα λα δηαπηζησζεί ε ζπκθσλία ηνπ πξντφληνο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο.

 Πξνεηνηκαζία παξηίδαο - Φηιηξάξηζκα: Πξηλ ηελ ζπζθεπαζία ην Αγνπξέιαην
Υαιθηδηθήο θηιηξάξεηαη, ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ νη ηπρφλ μέλεο χιεοκηθξνζσκαηίδηα.

 πζθεπαζία: Ζ γξακκή ζπζθεπαζίαο εθνδηάδεηαη κε ηνπο θαηάιιεινπο πεξηέθηεο
νη νπνίνη γεκίδνληαη, πσκαηίδνληαη, επηθνιιάηαη ε εηηθέηα θαη επηζεκαίλνληαη κε ην
Lot number, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο αλά πάζα ζηηγκή
νπνπδήπνηε θαη αλ απηφ έρεη δηαηεζεί.

 Δπηζπζθεπαζία: Ζ δεπηεξνγελήο ζπζθεπαζία γίλεηαη κέζα ζε ραξηνθηβψηηα γηα
ηηο γπάιηλεο θηάιεο ή ζε πιαζηηθφ πεξηηχιηγκα γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ
κεηαιιηθψλ πεξηεθηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Αγνπξειαίνπ
Υαιθηδηθήο, φηαλ ε ζπζθεπαζία γίλεηαη ζε γπάιηλεο δηαθαλείο θηάιεο, απηέο είλαη
κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο (κέρξη 1 lt) θαη ζθνχξνπ ρξψκαηνο. Απηφ γίλεηαη γηα ιφγνπο
πξνζηαζίαο ηνπ πξντφληνο απφ αιινίσζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη νξγαλνιεπηηθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ έλεθα ηεο επίδξαζεο ηνπ θσηφο. Οη κηθξέο ζπζθεπαζίεο ζε
γπάιηλεο θηάιεο βνεζνχλ ζηε γξήγνξε θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο. Γηα κεγαιχηεξεο
πνζφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαιιηθνί πεξηέθηεο, πνπ επίζεο παξέρνπλ πξνζηαζία
απφ ηελ επίδξαζε ηνπ θσηφο.
ε θάζε πεξίπησζε, είηε θαηά ηελ απνζήθεπζε είηε θαηά ηελ ζπζθεπαζία,
απαγνξεχεηαη ε πξφζκημε ηνπ αγνπξέιαηνπ κε πνζφηεηεο παξειζφλησλ εζνδεηψλ ή
άιισλ ειαηνιάδσλ.

6. ΓΔΜΟ
Α. Ηδηαηηεξόηεηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο
Ο λνκφο Υαιθηδηθήο πεξηιακβάλεη πεξηνρέο νξεηλέο, εκηνξεηλέο θαη πεδηλέο. Οη
ειαηψλεο εθηείλνληαη ζε φιν ην Ννκφ, ζε πεδηλά ή ζε θεθιηκέλα εδάθε (κε καιαθέο
θιίζεηο) θαη ζε πςφκεηξν κέρξη 700 κ. Ζ κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ειαηψλσλ εληνπίδεηαη
ζηελ επξχηεξε παξαζαιάζζηα δψλε ηνπ λνκνχ4.

4

Βιέπε ζην Παξάξηεκα Πίλαθα κε ηελ θαηαλνκή ησλ ειαηνδέλδξσλ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα
ηεο Υαιθηδηθήο.
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Σα εδάθε ηεο ρεξζνλήζνπ παξνπζηάδνπλ επξεία πνηθηιία, απφ θησρά αζβεζηνιηζηθά
πεηξψδε ζηα νξεηλά, κέρξη αιινπβηαθά γφληκα εδάθε ζηα πεδηλά.
Ωο επί ην πιείζηνλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κέζεο ζχζηαζεο- ειαθξά αιθαιηθψλ
εδαθψλ κε pH 7.0-8.0, κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή ησλ Εεξβνρσξίσλ ζηα
βνξεηναλαηνιηθά, φπνπ είλαη φμηλα κε pH 5.0-6.0.
Σα πεδηλά δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή νξγαληθή νπζία (1,5%- 2,0%) πνπ επλνεί ηελ
αλάπηπμε ησλ ειαηφδεληξσλ.
Οζνλ αθνξά ηηο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, θαηά κήθνο ηεο δψλεο κε δηεχζπλζε ΒΓΝΑ, ε νπνία θαηαιακβάλεη ηελ θεληξηθή Υαιθηδηθή, απφ ηελ Γαιάηηζηα κέρξη ηα
Ππξγαδίθηα θαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή Βξαζηάκσλ θαη Μεηαγγηηζίνπ, έρνπλ αλνξπρζεί
κηα ζεηξά απφ γεσηξήζεηο, κε ζρεηηθά κηθξέο παξνρέο νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ηηο
αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειαηψλσλ ηεο πεξηνρήο. Οη γεσηξήζεηο απηέο έρνπλ
αλνξπρζεί απφ παξαγσγνχο, νη νπνίνη πνιιέο θνξέο ζπγθξνηνχλ νκάδεο θαη
εληάζζνληαη ζε ζρέδηα βειηίσζεο. πιινγηθά αξδεπηηθά έξγα δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί
ζηε πεξηνρή δηφηη νη παξνρέο ησλ γεσηξήζεσλ δελ επλννχλ ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ
έξγσλ.
ηηο πεδηλέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Υαιθηδηθήο γίλεηαη πην εληαηηθή εθκεηάιιεπζε
ησλ ππνγείσλ πδάησλ κε γεσηξήζεηο ηφζν ηδησηηθέο φζν θαη ζπιινγηθψλ αξδεπηηθψλ.
Δθηφο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ γηα άξδεπζε, ζε κηθξφηεξν βαζκφ
γίλεηαη θαη ρξήζε επηθαλεηαθψλ λεξψλ απφ ηα δχν κεγάια ξέκαηα ηνπ Υαβξία θαη ηνπ
Οιπλζίνπ, ζε ειαηψλεο πνπ βξίζθνληαη θπξίσο θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ησλ δπν
ξεκάησλ.
Σν θιίκα ζηε Υαιθηδηθή παξνπζηάδεη κεηάβαζε απφ παξαζαιάζζην κεζνγεηαθφ ζηηο
ρακειέο πεξηνρέο, ζε ρεξζαίν κεζνγεηαθφ ζηηο πςειφηεξεο θαη ζε πγξφ επεηξσηηθφ
ζηηο πςειέο πεξηνρέο.
Σν κεηαβαηηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπηνπο ρεηκψλεο
θαη δξνζεξά θαινθαίξηα. Σν κηθξνθιίκα ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ ζπκβάιιεη ζηηο
απνπζία παγεηψλ ή ππεξβνιηθά πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ πςειή ειηνθάλεηα
ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή πνξεία φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ ειαηφδεληξνπ (άλζηζε,
βιάζηεζε θαη ζηε ζχλζεζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειαηνθάξπνπ).
Οη πην ζεξκνί κήλεο είλαη ν Ηνχιηνο θαη ν Αχγνπζηνο κε κέζεο κέγηζηεο εκεξήζηεο
ζεξκνθξαζίεο γχξσ ζηνπο 26 νC. Οη ςπρξφηεξνη κήλεο είλαη ν Φεβξνπάξηνο θαη ν
Μάξηηνο ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα εθ΄ φζνλ νη κέζεο ειάρηζηεο
ζεξκνθξαζίεο είλαη πάλσ απφ ηνπο 0 νC.
Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο αθξαίσλ ζεξκνθξαζηψλ (θπξίσο θάησ ησλ -5 νC), ηα
ειαηφδεληξα δελ θηλδπλεχνπλ, εθ΄ φζνλ νη γεγελείο πνηθηιίεο είλαη αλζεθηηθέο ζην
ςχρνο 5.
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Μεηεσξνινγηθνί πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ζην Παξάξηεκα
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Ζ κέζε εηήζηα βξνρόπησζε, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 470 mm (ζηα πεδηλά) έσο 850
mm (ζηα νξεηλά), είλαη κέζα ζηα φξηα ησλ παξακέηξσλ πνπ δίλνληαη γηα ηελ πεξηνρή.
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ βξνρήο πέθηεη θαηά ηελ πεξίνδν απφ Οθηψβξε κέρξη
Απξίιε. Καηά ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο νη αλάγθεο ησλ ειαηφδεληξσλ ζε λεξφ
είλαη θαζνξηζηηθέο (πεξίνδνο δηαθνξνπνίεζεο ησλ νθζαικψλ, αλζνθνξίαο θαη
θαξπφδεζεο) θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο βξνρνπηψζεηο, ππάξρνπλ νη γεσηξήζεηο
θαη ηα αξδεπηηθά έξγα, φπσο πξναλαθέξζεθαλ, κέζσ ησλ νπνίσλ πνηίδνληαη νη
ειαηψλεο.
Οη άλεκνη πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή είλαη θαηά θχξην ιφγν Βφξεηνη- Βνξεηναλαηνιηθνί
ελψ λνηίσλ δηεπζχλζεσλ πλένπλ θπξίσο θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Οη άλεκνη δελ
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο ειαηνθαιιηέξγεηεο.
Σν θιίκα ηεο Υαιθηδηθήο παξνπζηάδεη κηα εμαηξεηηθά επλντθή γηα ηελ ειηά ηδηνκνξθία:
Αλ θαη βξίζθεηαη ζηε βφξεηα Διιάδα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεηψπνπ πνπ παξνπζηάδεη ε
Υαιθηδηθή πξνο ην Αηγαίν πέιαγνο (630 ρικ. αθηνγξακκήο), βξίζθεηαη ζηηο ίδηεο
ηζφζεξκεο θακπχιεο ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ζεξκνθξαζηψλ κε λνηηφηεξεο
ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο, φπσο ε Μεζζελία, ε Αηησιναθαξλαλία θαη ε Αηηηθή6.
Ο Αλζξώπηλνο παξάγνληαο
ην λνκφ Υαιθηδηθήο ε ειηά είλαη ζήκεξα ην θπξηφηεξν γεσξγηθφ πξντφλ. Ζ
θαιιηέξγεηα ηεο ζηεξίδεηαη ζε καθξφρξνλε παξάδνζε θαη εκπεηξία. χκθσλα κε
ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο Υαιθηδηθήο, ζήκεξα ζηνλ λνκφ
θαιιηεξγνχληαη πεξίπνπ 230.000 ζηξ. πνπ πεξηιακβάλνπλ 5.200.000 ειαηφδεληξα,
απφ ηα νπνία ηα 4.600.000 βξίζθνληαη ζε ζηάδην παξαγσγήο.
Ο λνκφο ηεο Υαιθηδηθήο έξρεηαη πξψηνο κεηαμχ άιισλ λνκψλ ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο
Θξάθεο θαη ηεο Ζπείξνπ ζηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ. Ζ εηήζηα παξαγσγή θπκαίλεηαη
γχξσ ζηνπο 10.000 ηφλνπο εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 900 ηφλνη Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο.
Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία, πνπ εθαξκφδεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζην ζχλνιν
ζρεδφλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξνο ηελ
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ εηζξνψλ ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ
πνηφηεηαο.
Ζ ζπκβνιή ησλ αλζξψπσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο πεγάδεη
απφ ηελ καθξφρξνλε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
γεγελψλ πνηθηιηψλ, ηε γλψζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο ηερληθήο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηα
επηηχρνπλ ην πνζεηφ απνηέιεζκα θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ παξαγσγή
ελφο ηδηαίηεξνπ πξντφληνο ην νπνίν επηζπκνχλ λα δηαθπιάμνπλ.
Ζ ζπκβνιή ησλ ειαηνπαξαγσγψλ ζηε δηαθχιαμε ηνπ Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο γίλεηαη
κε πνιινχο ηξφπνπο φπσο :



6

Με ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ μερσξηζηψλ γεγελψλ πνηθηιηψλ ηνπ
ειαηφδεληξνπ (Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο θαη Υαιθηδηθή) πνπ θαιιηεξγνχληαη

Βιέπε παξαπνκπή ζην Παξάξηεκα
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ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή. Οη ίδηεο πνηθηιίεο θπξηαξρνχλ θαη ζηηο λέεο
θπηεχζεηο.



Με ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη φπσο είλαη :
- Ζ άξδεπζε ησλ ειαηνδέληξσλ, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ
ειαηνδέληξσλ ζε πγξαζία φηαλ νη βξνρνπηψζεηο δελ επαξθνχλ. Ζ νκαιή
πνξεία αλάπηπμεο θαη ειαίσζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ
πνηφηεηά ηνπ θαη ζπλεπψο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ Αγνπξειαίνπ, θαζψο ε
άξδεπζε εμαζθαιίδεη θαιή αλζνθνξία, ζσζηή θαξπφδεζε θαη ηθαλνπνηεηηθή
θαξπνθνξία.
- Σα ηξία ηνπιάρηζηνλ εηήζηα θιαδέκαηα, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή απφδνζε
ηνπ ειαηνδέληξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ θαξπνχ.



Με ηελ πξψηκε ζπιινγή ηνπ ειαηνθάξπνπ πνπ μεθηλά απφ ην ηέινο
επηεκβξίνπ (είλαη ν πξψηνο ειαηφθαξπνο πνπ ζπιιέγεηαη παλειιαδηθά).



Με ηελ απνθιεηζηηθά ρεηξνλαθηηθή κέζνδν ζπιινγήο κε ζθνπφ ηελ άξηζηε
θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ειαηνθάξπνπ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί
πνπ επεξεάδνπλ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Αγνπξειαίνπ θαη
ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ.



Με ηελ άκεζε έθζιηςε ηνπ ειαηνθάξπνπ κεηά ηε ζπγθνκηδή, ψζηε λα κελ
ππάξρεη θίλδπλνο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ ζηηο ειηέο κε ζπλέπεηα ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ Αγνπξειαίνπ θαη λα ραζεί ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
πνπ είλαη ε πνιχ ρακειή νμχηεηα αιιά θαη ε κνλαδηθή ηνπ γεχζε.



Με ηελ ηερληθή έθζιηςεο ηνπ ειαηνθάξπνπ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ Αγνπξειαίνπ,
φπνπ ε ηαρχηεηα ηεο κάιαμεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ειαηνδχκεο δηαηεξνχληαη
ρακειά κε ζθνπφ λα θξαηεζεί ρακειά ε νμχηεηά ηνπ, λα κελ κεηαβιεζεί ην
ρξψκα θαη λα κε θαηαζηξαθνχλ ηα αξσκαηηθά ηνπ ζπζηαηηθά.



Με ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ Αγνπξειαίνπ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ ζπζθεπαζία, ν νπνίνο
αθνινπζεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο ηφζν
θαηά ηελ απνζήθεπζε ζε αλνμείδσηεο δεμακελέο φζν θαη θαηά ηε ζπζθεπαζία
ηνπ.

Β . Ηδηαηηεξόηεηα ηνπ πξντόληνο
Υακειή νμχηεηα.
Λακπεξφ πξάζηλν ρξψκα, ην νπνίν νθείιεηαη ζηηο ρισξνθχιιεο ηνπ άγνπξνπ
ειαηνθάξπνπ θαη πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηαηξέπεηαη ζε ιακπεξφ
πξαζηλνθίηξηλν.
Ληγφηεξν επηζεηηθφ αξσκαηηθφ θαη γεπζηηθφ πξνθίι, κε αίζζεζε εμσηηθψλ
θξνχησλ (κπαλάλαο) θαη θξέζθσλ θνκκέλσλ ρφξησλ, κε ιεπηή θαη επράξηζηε
πηθξή θαη πηθάληηθε γεχζε θαη ήπηα πηθξή επίγεπζε, ην νπνίν ην δηαθνξνπνηεί
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ζεκαληηθά απφ άιια αγνπξέιαηα δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη ην θαζηζηά
ζαθψο αλαγλσξίζηκν.
Μεγάιε δηαηεξεζηκφηεηα. Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο έρεη ειάρηζην ρξφλν
δσήο 8 κήλεο. ηηο ελδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο δηαηεξεί ηα
θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζηαζεξά κέρξη θαη 12
κήλεο, δειαδή ε νμείδσζή ηνπ θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξν απφ φηη ελδερνκέλσο
ζε άιια αγνπξέιαηα.
Σν θξέζθν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο είλαη ειαθξά ζνιφ, πξάγκα πνπ δελ απνηειεί
κεηνλέθηεκα αιιά είλαη ελδεηθηηθφ εθαξκνγήο ήπησλ ζπλζεθψλ επεμεξγαζίαο ηνπ
ειαηνθάξπνπ ζην ειαηνπξγείν. Λφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξήο πνζφηεηαο ζηελ νπνία
παξάγεηαη, ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε, θαη ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
ζεσξείηαη εμαηξεηηθή ιηρνπδηά (delicatessen) θαη θαηαλαιψλεηαη θαηά πξνηίκεζε σκφ.
Γ.

Αηηηώδεο ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηε ζπγθεθξηκέλε
πνηόηεηα θαη ηε θήκε
Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο νθείινληαη :
1. ηηο μερσξηζηέο γεγελείο πνηθηιίεο ηνπ ειαηφδεληξνπ (Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο θαη
Υαιθηδηθή), πνπ θαιιηεξγνχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε Υαιθηδηθή θαη είλαη
απφ ηηο πην αλαγλσξίζηκεο πνηθηιίεο δηεζλψο.
2. ην ζπλδπαζκφ ησλ θιηκαηηθψλ θαη εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ησλ ειαηψλσλ ηεο
Υαιθηδηθήο, νη νπνίνη έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ επηθξάηεζε ησλ ζπγθξηκέλσλ
ληφπησλ πνηθηιηψλ ηνπ ειαηφδεληξνπ θαη ηεο ζηαζεξήο απφδνζήο ηνπ.
Ζ ρεκηθή ζχλζεζε ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο
απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ειηάο, άξα θαη ηα
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αγνπξέιαηνπ Υαιθηδηθήο.
3. ηηο ζρεηηθά ήπηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Υαιθηδηθήο, πνπ εμαζθαιίδνπλ
κεγάιε ειηνθάλεηα θαη ζεξκνθξαζίεο ρσξίο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαζ΄ φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν σξίκαλζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ
φηαλ γίλεηαη ε ζχλζεζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ.
4. ηε ζπζηεκαηηθή άξδεπζε ησλ ειαηψλσλ, πνπ πξνιακβάλεη ηελ θαηαπφλεζε
ησλ ειαηνδέληξσλ απφ ηελ έιιεηςε πγξαζίαο θαηά ηα θξίζηκα ζηάδηα ηνπ
παξαγσγηθνχ ηνπο θχθινπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ
ειαηνδέληξσλ αιιά θαη ζηελ ζσζηή θαξπνθνξία θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ
ειαηνθάξπνπ.
5. ηελ εθαξκνγή πνιιαπιψλ θιαδεκάησλ εηεζίσο θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθαξκνγή
ηνπ αλνημηάηηθνπ θιαδέκαηνο πνπ απνζθνπεί ζηε ξχζκηζε ηεο θαξπνθνξίαο
ψζηε λα παξαρζεί θαξπφο κεγάινπ κεγέζνπο.
6. ηελ πεξίνδν ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ Αγνπξέιαηνπ
Υαιθηδηθήο, πνπ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά
πξψηκε θαη ζχληνκε. Ξεθηλά απφ ηέινπο επηεκβξίνπ θαη νινθιεξψλεηαη κέρξη
12
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ην ηέινο Οθησβξίνπ θάζε έηνπο (είλαη ν πξψηνο ειαηφθαξπνο πνπ ζπιιέγεηαη
παλειιαδηθά), κε θξηηήξην ηε ζπιινγή απνθιεηζηηθά πξάζηλσλ θαξπψλ, πξηλ
αθφκε αξρίζνπλ λα κεηαρξσκαηίδνληαη.
7. ηε κέζνδν ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ (απνθιεηζηηθά κε ην ρέξη, κε ζθνπφ ηνλ
άκεζν νπηηθφ έιεγρν θαη ηε δηαινγή ηνπ). Ζ κέζνδνο ζπιινγήο εμαζθαιίδεη ηελ
άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ειαηνθάξπνπ, ηνλ πξνθπιάζζεη απφ
ηξαπκαηηζκνχο, ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα έρεη ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα.
8. ηηο ζπλζήθεο ειαηνπνίεζεο ηνπ άγνπξνπ ειαηνθάξπνπ, θαηά ηηο νπνίεο ε κηθξή
ηαρχηεηα θαη ν ρξφλνο κάιαμεο θαη ε ρακειή ζεξκνθξαζία ηεο ειαηνδχκεο
απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα λα παξαρζεί Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο κε εμαηξεηηθά
ρακειή νμχηεηα, λα κελ κεηαβιεζεί ην ρξψκα ηνπ θαη λα κε θαηαζηξαθνχλ ηα
αξσκαηηθά ηνπ ζπζηαηηθά.
9. ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, θαηά ηηο νπνίεο ην Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο
πξνθπιάζζεηαη απφ επηκνιχλζεηο θαη αιινηψζεηο, θαζψο απνζεθεχεηαη ακέζσο
κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ ζε αλνμείδσηεο δεμακελέο, ρσξίο λα κεηαθέξεηαη ζε
κεγάιεο απνζηάζεηο θαη λα θαηαπνλείηαη. Παξάιιεια, ν ρξφλνο απνζήθεπζεο
πξηλ ηε ζπζθεπαζία ηνπ είλαη πνιχ κηθξφο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ
θζάλεη πνιχ γξήγνξα ζηνλ θαηαλαισηή, δηαηεξψληαο φια ηα πνηνηηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά.
10. ηνλ ηζηνξηθφ δεζκφ κε ηελ πεξηνρή παξαγσγήο.
Σν Αγνπξέιαην ήηαλ έλα πξντφλ γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα. Σν ιάδη ηεο
άγνπξεο ειηάο θαζψο θαη ην ιάδη απφ ηνπο θαξπνχο ηεο άγξηαο (θφηηλνπ)
ζεσξνχληαλ απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο αιιά θαη ηνπο Ρσκαίνπο ην θαιχηεξν
ζε πνηφηεηα. Λφγσ φκσο ηεο δπζθνιίαο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο παξαγσγήο
ηνπ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο κηθξήο πνζφηεηαο ηνπ, ζπλήζσο ην ρξεζηκνπνηνχζαλ
γηα ηελ παξαζθεπή θαιισπηζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κχξσλ θαη αινηθψλ.
- Αξραίνη ρξόλνη
ηε Υαιθηδηθή, ε ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ε παξαγσγή ειαηφιαδνπ έρνπλ
καθξφρξνλε ηζηνξία, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ αξραηφηεηα.
Ζ επηζηήκε ηεο Παιαηνβνηαληθήο θαη ηδηαίηεξα ν θιάδνο ηεο Γπξενινγίαο έρνπλ
δηαπηζηψζεη θαη ρξνλνινγήζεη ηελ παξνπζία ησλ ειαηφδεληξσλ ζε φιε ηελ
Διιάδα.7 χκθσλα κε ηα δηαγξάκκαηα γχξεο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία
δηαπηζηψλεηαη εληνλφηεξε ε παξνπζία ηεο κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηεο θιαζηθήο θαη
ηελ έλαξμε ηεο ξσκατθήο πεξηφδνπ νπφηε θαη άξρηζε ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο

7

Βιέπε ζην Παξάξηεκα: Δηζήγεζε ησλ Ν. Αζαλαζηάδε, Α. Γεξαζηκίδε, . Παλαγησηίδε "Ζ
ειηά ζηα δηαγξάκκαηα γχξεο θαη ε ζεκαζία ηεο απφ ηζηνξηθναξραηνινγηθή άπνςε" ζην Γ΄
ηξηήκεξν εξγαζίαο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Ηδξχκαηνο ΔΣΒΑ-ΔΛΑΗ ΑΔ, “Διηά θαη
ιάδη”, Καιακάηα 7-9 Μαΐνπ 1993.
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ζηνλ Μαθεδνληθφ ρψξν. Απηφ επηβεβαηψλεηαη
αξραηνβνηαληθά επξήκαηα αλαζθαθψλ.

απφ

αξραηνινγηθά

θαη

ε πνιινχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Υεξζνλήζνπ έρνπλ εληνπηζηεί τραπητοί
-ιίζηλα θππειφζρεκα ειαηνηξηβεία- ηα νπνία, κε βάζε ηα ινηπά επξήκαηα ησλ
ηδίσλ ρξφλσλ, απνδεηθλχνπλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ κε ηελ ειαηνθνκία
θαη ηελ ειαηνπξγία.
Δπί πνιχ θαηξφ νη άλζξσπνη ζχλζιηβαλ ηηο ειηέο είηε κε κεγάιεο πέηξεο είηε κε
ηα πφδηα. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Υαιθνχ πξσηνεκθαλίζηεθαλ νη πέηξηλνη
θχιηλδξνη ν ρεηξηζκφο ησλ νπνίσλ γηλφηαλ είηε κε ηα ρέξηα είηε κε μχιηλν κνριφ.
Λίγν αξγφηεξα εκθαλίζηεθε ν θπιηλδξηθφο ζπαζηήξαο, πνπ κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηεί θαη ηε δσηθή δχλακε.
Ζ εηζαγσγή ηεο θάζεηεο κπιφπεηξαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί πξνυπνζέηεη ηε
ρξήζε γηα πξψηε θνξά ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ζε κεράλεκα κεηαηξνπήο.
Σν παιηόηεξν παξάδεηγκα απηνύ ηνπ ηύπνπ πξνέξρεηαη από ηελ Όιπλζν
θαη ρξνλνινγείηαη ζηνλ 4ν αη. π.Υ. Ο κχινο απηφο, ρεηξνθίλεηνο, ζπκίδεη ηνλ
Trapetum ηνλ νπνίνλ πεξηγξάθεη ν Κάησλαο ην 2ν αη. π. Υ. Καη απφ ηνλ νπνίν
έρνπλ βξεζεί κεξηθά παξαδείγκαηα, έλα απφ απηά ζηελ Πνκπεία.
Ζ αξραηνιφγνο Πνιπμέλε Αδάκ – Βειέλε8 αλαθέξεηαη ζην αξραίν ειαηνηξηβείν
ζηα Βξαζλά ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν αλαζθάθηεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1992
θαη ζην νπνίν δηαπηζηψζεθε ε ρξήζε ησλ κχισλ ηεο Οιχλζνπ.
Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο καξηπξίεο ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο
κεζφδνπ παξαγσγήο ιαδηνχ, ε νπνία, ζεκεησηένλ, είλαη θαη ε θαιχηεξε. Σν
πξντφλ ηεο επεμεξγαζίαο απηήο είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαζψο δελ αιινηψλεηαη
ην άξσκα θαη ε γεχζε ηνπ ειαηνιάδνπ αθνχ νη ππξήλεο παξακέλνπλ αθέξαηνη.
- Μεζαίσλαο
Γηα ηελ κεζαησληθή πεξίνδν θαη ηελ ηνπξθνθξαηία, ν αξραηνιφγνο Ησαθείκ
Παπάγγεινο9 πνπ έρεη αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε ην ζέκα ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζην
βνξεηνειιαδηθφ ρψξν, αλαθέξεη ηελ χπαξμε ειαηψλσλ πνιχ κηθξφηεξεο φκσο
έθηαζεο απφ ηε ζεκεξηλή. Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ειαηφδεληξσλ γηα ηε
κεζαησληθή Υαιθηδηθή αθνξνχλ ηε ρεξζφλεζν ηεο Καζζάλδξαο.
Σα δηάζπαξηα ειαηφδεληξα ζηε Υαιθηδηθή ππνδειψλνπλ κε ζπζηεκαηηθή
θαιιηέξγεηα πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα δηαγξάκκαηα γχξεο. Οη ειηέο
θπηεχνληαλ ζε κεγάιε ζρεηηθά απφζηαζε, ψζηε ηα ίδηα θηήκαηα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγρξφλσο θαη γηα δηάθνξεο άιιεο θαιιηέξγεηεο, θπξίσο
8

Βιέπε ζην Παξάξηεκα: Δηζήγεζε ησλ Π. Αδακ - Βειέλε θαη Μ. Μαγθαθά "Αξραίν
ειαηνηξηβείν ζηα Βξαζλά λνκνχ Θεζζαινλίθεο "ζην Γ΄ ηξηήκεξν εξγαζίαο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ
θαη Σερλνινγηθνχ Ηδξχκαηνο ΔΣΒΑ-ΔΛΑΗ ΑΔ, “Διηά θαη ιάδη”, Καιακάηα 7-9 Μαΐνπ 1993.

9

Βιέπε ζην Παξάξηεκα: Δηζήγεζε ηνπ Ησαθείκ Αζ. Παπάγγεινπ "Διαία θαη „Έιαηνλ ζηε
κεζαησληθή Υαιθηδηθή" ζην Γ΄ ηξηήκεξν εξγαζίαο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ θαη Σερλνινγηθνχ
Ηδξχκαηνο ΔΣΒΑ-ΔΛΑΗ ΑΔ, “Διηά θαη ιάδη”, Καιακάηα 7-9 Μαΐνπ 1993.

14

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Μειέηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ "Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο" σο Π.Ο.Π

δεκεηξηαθψλ. Διαηψλεο εθείλεο ηεο επνρήο, αθφκε θαη παιαηφηεξνη δηαζψδνληαη
κέρξη ζήκεξα10.
- Νεόηεξνη ρξόλνη
Ζ νξγάλσζε ζπζηεκαηηθψλ ειαηψλσλ ζηε Υαιθηδηθή θαίλεηαη λα άξρηζε γχξσ
ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. ηε λέα απηή θαιιηεξγεηηθή ηάζε ζπλέβαιε θαη ην
λνκηθφ πιαίζην ηνπ κεηαζρεκαηηδφκελνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν
πξηκνδφηεζε ηηο ζρεηηθέο θαιιηέξγεηεο.
Λίγν πξηλ απφ ην 1887 άξρηζε ε δεκηνπξγία ηνπ κεγάινπ "Διαηψλα ηεο
Πνξηαξηάο", απφ ηνλ Υξηζηάθε εθέληε (Εσγξάθν) (έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο
θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ηνπ Γέλνπο θαηά ηνλ 19ν
αηψλα). Ο ειαηψλαο απηφο πεξηήιζε, γχξσ ζην 1900, ζηνπο πξννδεπηηθνχο
ηνπξθαιβαλνχο αδειθνχο Κελάλ θαη Μνπζηαθά Υαηδή-Οζκάλ, νη νπνίνη ηνλ
επεμέηεηλαλ θαη δεκηνχξγεζαλ, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ηνλ πξψην ζπζηεκαηηθφ
ειαηψλα ηεο Μαθεδνλίαο ζε πεδηλφ έδαθνο. Δίλαη απηφο πνπ βξίζθεηαη ζηα
δπηηθά θαη βφξεηα φξηα ησλ Νέσλ Μνπδαληψλ θαη απνηέιεζε νπζηαζηηθφ ιφγν, γηα
ηελ εγθαηάζηαζε εθεί, ην 1923, ησλ πξνζθχγσλ απφ ηα Μνπδαληά ηεο
Πξνπνληίδαο. Καηαιακβάλεη επηθάλεηα 4.125 δεθαδηθψλ ζηξεκκάησλ φπνπ
βξίζθνληαλ ειαηφδελδξα ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο θπκαίλεηαη, ζηηο ζρεηηθέο
γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο αλαθνξέο, κεηαμχ 32.000 θαη 120.000 ξηδψλ. Σα
ειαηφδεληξα είλαη θπηεκέλα ζε νξζνγψλην θάλλαβν, κε απνζηάζεηο 7Υ7 θαη 8Υ8
βεκάησλ, ελψ κηα "νδφο" πιάηνπο 16 βεκάησλ ηνλ ηέκλεη παξάιιεια πξνο ηε
ζάιαζζα.
Οη ίδηνη νη αδεξθνί Υαηδή-Οζκάλ ίδξπζαλ θαη παξαδνζηαθφ ειαηνπξγείν κέζα ζην
θηήκα ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ειαηψλα, ελψ παξάιιεια ίδξπζαλ θαη ην
πξψην γλσζηφ αηκνθίλεην ειαηνπξγείν ηεο Μαθεδνλίαο, ην 1905, ζηελ παξαιία
ηεο Γεξαθηλήο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ Πνιπγχξνπ θαη
ηεο γχξσ πεξηνρήο, ε νπνία είρε ήδε αξρίζεη λα γίλεηαη αμηφινγε.
Καηά ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο11, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξίνδν 1917-1927,
ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε ην 1922 απφ ηνλ ηφηε
επφπηε βηνκεραλίαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Θεζζαινλίθεο, ε Υαιθηδηθή αλαθέξεηαη
σο ε κφλε πεξηνρή παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ζηε Μαθεδνλία. Δηδηθφηεξα
αλαθέξνληαη 191 ειαηνηξηβεία (φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζεζακνηξηβεία),
ε δπλαηφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη 400.000 νθάδεο ειαηφιαδν ην έηνο. ηελ
απνγξαθή ησλ ζσδφκελσλ κέρξη ζήκεξα ειαηνηξηβείσλ, ε νπνία έγηλε ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Ννεκβξίνπ 1992 θαη Απξηιίνπ 1993, βξέζεθαλ 39.
Υαξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ειαηνηξηβείσλ ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη
είλαη φηη ε ρσξνζέηεζή ηνπο είλαη ζε άκεζε ζρέζε πάληα κε ην ζπίηη ηνπ
10

11

Βιέπε ζην Παξάξηεκα, θσηνγξαθίεο απφ ππεξαησλφβηα ειαηφδεληξα ζηελ Οξκχιηα.
Βιέπε ζην Παξάξηεκα: Δηζήγεζε ηεο Αλαζηαζίαο Βαιαβαλίδνπ "Σα ειαηνηξηβεία ηεο
Υαιθηδηθήο" ζην Γ΄ ηξηήκεξν εξγαζίαο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Ηδξχκαηνο ΔΣΒΑΔΛΑΗ ΑΔ, “Διηά θαη ιάδη”, Καιακάηα 7-9 Μαΐνπ 1993.
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ειαηνπξγνχ. ηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο, ε ζέζε ηνπ ειαηνηξηβείνπ είλαη
πάληνηε δίπια ζηε ζάιαζζα γηα λα είλαη δπλαηή ε θφξησζε ησλ ππνπξντφλησλ
ζε πινία κε πξννξηζκφ θπξίσο ην ππξελειαηνπξγείν Κηαπέθνπ ζηε Υαιθίδα.
11. ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία, πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα, ε παξαγσγή ηνπ Αγνπξέιαηνπ
Υαιθηδηθήο.
ήκεξα, ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηε Υαιθηδηθή έρεη ηάζεηο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο
κε ηελ θχηεπζε λέσλ ειαηψλσλ θαη αληηθαηάζηαζε ησλ γεξαζκέλσλ
ειαηφδεληξσλ. Οη γεγελείο πνηθηιίεο επηθξαηνχλ θαη ζηηο λέεο θπηεχζεηο, σο
ραξαθηεξηζηηθέο ηεο πεξηνρήο θαη νη παξαγσγνί δελ έρνπλ ιφγν λα κελ
δηαηεξήζνπλ, εθ‟ φζνλ ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά, ζαθψο αλαγλσξίζηκα θαη κε κεγάιε απνδνρή.
Σν Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο, αλ θαη παξάγεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο ιφγσ ηεο
ηδηαηηεξφηεηάο ηνπ (κεγάιε πνζφηεηα ειαηνθάξπνπ γηα λα παξαρζεί ην
Αγνπξέιαην, ιφγσ πξσηκφηεηαο ηεο ζπιινγήο ηνπ θαη κηθξήο ζρεηηθά
πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιάδη), δελ παχεη λα απνηειεί έλα παξαδνζηαθφ πξντφλ ηεο
πεξηνρήο πνπ ζα εμαθνινπζεί λα παξάγεηαη θαη λα πξνβάιιεηαη. Ζ θήκε ηνπ
μεπεξλά ηα φξηα ηνπ λνκνχ θαη, σο πξντφλ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα ζρεηηθά κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα, αλακέλεηαη κε αλππνκνλεζία ε εκθάληζε ηεο λέαο ζνδεηάο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο απέθηεζε κεγάιε θήκε θαη πέξα
απφ ηα φξηα ηνπ Ννκνχ, ιφγσ ησλ πξνζπαζεηψλ αξθεηψλ παξαγσγψλ λα
πξνβάιινπλ έλα ηδηαίηεξν, παξαδνζηαθφ πξντφλ ηεο Υαιθηδηθήο. Δλδείμεηο ηεο
δηάδνζεο απηήο είλαη:
 Ηζηνζειίδεο απφ επηρεηξήζεηο ειαηνπνίεζεο ηεο Υαιθηδηθήο, φπσο:
-

http://www.ecomare.gr/agoureleo.php,

-

http://www.localproducts.gr/productsDetails.php?id=27 ,

-

http://ebloko.gr/ladopetra_1

 Ηζηνζειίδεο απφ Σνπξηζηηθνχο Οδεγνχο ηεο Υαιθηδηθήο, φπσο:
-

http://www.gohalkidiki.com/gr/specials/oliveoil.asp

-

http://www.halkidikiholidays.com/c/portal_public/layout?p_l_id=1.1&p_p_id=GN_TOWN&p_p_
action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_GN_TOWN_struts_ac
tion=/ext/towns/view_town&_GN_TOWN_townid=154&_GN_TOWN_langu
age=el_GR&_GN_TOWN_=

 Δγθπθινπαηδηθέο αλαθνξέο, φπσο:
-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CE%B
8%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%
CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82

 Ο δηαδηθηπαθφο θαηάινγνο ησλ επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο ειηάο θαη
ειαηνιάδνπ ηεο Υαιθηδηθήο ηεο Ννκαξρίαο Υαιθηδηθήο:
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-

http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=category
&sectionid=6&id=18&Itemid=105

 Παξνπζηάζεηο ζε εθζέζεηο θαη ζρεηηθά θεζηηβάι12
Παξάιιεια, ιφγσ θαη ησλ λέσλ δηαηξνθηθψλ ηάζεσλ, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα
παξαδνζηαθά πξντφληα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ
Αγνπξειαίνπ Υαιθηδηθήο είλαη κεγάιε. Ζ εηήζηα δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά
ζπλνδεχεηαη απφ αλαθνξέο ζηνλ ηχπν θαη αλάινγεο εθδειψζεηο
γαζηξνλνκίαο13,14, 15, 16.
ήκεξα, ε εκπνξηθή δηάδνζε ηνπ πξντφληνο αλαγλσξίδεηαη απφ δηάθνξεο
εκπνξηθέο ζεκάλζεηο, ζπζθεπαζίεο17, ηεθκήξηα αγνξαπσιεζηψλ18 θ.ιπ.

7. ΦΟΡΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ
1. Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο
AGROCERT)

Δπίβιεςεο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.-

Παηεζίσλ & Άλδξνπ 1, Σ.Κ. 11257 , Αζήλα
Σει: 210 8231277
Fax: 210 8231438
www.agrocert.gr
info@agrocert.gr

2. Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Υαιθηδηθήο
Πνιχγπξνο Υαιθηδηθήο, 63100
Σει. : 23713 51297
Fax :23713 51297

8. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Ζ επηζήκαλζε ζα πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, ην Λνγφηππν ΠΟΠ ηεο Δ.Δ.
θαη φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ηε Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ θαη ηεο Διιάδνο. Πιένλ ηεο

12
13
14
15
16
17
18

Βιέπε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην Παξάξηεκα
Βιέπε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην Παξάξηεκα
Βιέπε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην Παξάξηεκα
Βιέπε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην Παξάξηεκα
Βιέπε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην Παξάξηεκα
Βιέπε ζρεηηθέο εηθφλεο ζην Παξάξηεκα
Βιέπε ζρεηηθέο εηθφλεο ζην Παξάξηεκα
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πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο «Αγνπξέιαην Υαιθηδηθήο» θαη ηεο ζρεηηθήο
ζήκαλζεο, νη εηηθέηεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ εμαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζεο θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο, θέξνληαο ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:
Κσδηθφο αξηζκφο, πνπ απνηππψλεη ην έηνο θαη κήλα παξαγσγήο, ηε κνλάδα
επεμεξγαζίαο, ηελ παξηίδα θαη ηε κνλάδα ηειηθήο ζπζθεπαζίαο, εθφζνλ ε ηειηθή
ζπζθεπαζία γίλεηαη απφ άιιε κνλάδα.
Λνγφηππνο κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο κε ειιεληθνχο ή ιαηηληθνχο
ραξαθηήξεο, ε νπνία πεξηβάιιεη, σο θφλην, ειιεηςνεηδή εηθφλα κε ράξηε ηεο
Υαιθηδηθήο, απφ ιηζνγξαθία ηεο Βξεηαληθήο Δηαηξίαο γηα ηε δηάδνζε ρξήζηκεο
γλψζεο (Society for the Diffusion of Useful Knowledge) ηνπ 1829 θαη ζε πξψην
πιάλν, απφ επάλσ θιαδίζθν ειηάο κε πξάζηλεο ειηέο θαη απφ θάησ γπάιηλν
ειαηνδνρείν, ζην νπνίν ελζηαιάδεη ζηαγφλα αγνπξέιαηνπ.

Δπηηξέπεηαη ε επηζήκαλζε κε ηελ έλδεημε πηζηνπνίεζεο, απφ αλαγλσξηζκέλν
πηζηνπνηεηηθφ
νξγαληζκφ,
ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο
παξαγσγήο,
βάζεη
αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ.

9. ΔΗΓΗΚΔ ΔΘΝΗΚΔ Ή ΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
_________
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