ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΝ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ
(Θαλνληζκφο (ΔΔ) 1151/2012)

1.

ΝΛΝΚΑΠΗΑ

―Διαηφιαδν Κάθξεο‖ - ―Elaiolado Makris‖

2.

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΪΝΛΡΝΠ

2.1. Ζ Ξξώηε ύιε
Σν Διαηφιαδν Κάθξεο εμάγεηαη κε απνθιεηζηηθά κεραληθέο κεζφδνπο απφ θαξπνχο ηεο
γεγελνχο πνηθηιίαο «Διηά Κάθξεο » ηνπ είδνπο Olea Europea ε νπνία θαιιηεξγείηαη ζηελ
νξηνζεηεκέλε

δψλε

Αιεμαλδξνχπνιεο απφ παιαηνηάησλ ρξφλσλ, φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηηο

επφκελεο ζειίδεο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 99%.
Ζ «ειηά Κάθξεο» είλαη γεγελήο πνηθηιία κέζνπ κεγέζνπο θαξπνχ, θαη είλαη ζηξνγγπιή πξάζηλε
θαη καχξε ζηελ σξίκαλζε.(Ξαξ. 5 Ηλζηηηνύην ειηάο θαη ππνηξνπηθώλ θπηώλ Σαλίσλ).
Θεσξείηαη πξψηκε πνηθηιία κε πεξίνδν σξίκαλζεο απφ κέζα Οθησβξίνπ κέρξη ηέινπο Γεθεκβξίνπ
θαη κία απφ ηηο πην πξψηκεο πνηθηιίεο ζηελ Διιάδα. (Ξαξ. 3 εκεξνκελία δειηίσλ παξαιαβήο
ειαηόθαξπνπ από ειεηνηξηβείν ).

Έρεη δηπιή ρξήζε, γηα παξαγσγή Διαηφιαδνπ

αξίζηεο

πνηφηεηαο φπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ δηάθνξα εξγαζηήξηα
αλαιχζεσλ (απόδνζε ζε ιάδη επί λσπνύ: ειάρηζηε 14,27% κέγηζηε 27,68% θαη επί
μεξνύ: ειάρηζηε 30,32% θαη κέγηζηε 53,75% Ηλζηηηνύην Διηάο θαη πνηξνπηθώλ
θπηώλ Σαλίσλ ΞΑΟ. 7 ) θαη παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο βξψζηκνπ ειαηνθάξπνπ.
2.2. Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ Διαηνιάδνπ Κάθξεο
Σν πξνηεηλφκελν ΠΟΠ Διαηφιαδν Κάθξεο είλαη εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν απφ ειαηφθαξπν
ηεο γεγελνύο πνηθηιίαο «ειηά Κάθξεο». Ζ ζπιινγή θαη ε έθζιηςε ηνπ ειαηνθάξπνπ μεθηλάεη
πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο πιήξνπο σξίκαλζήο ηνπ θαη νινθιεξψλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
πεξηφδνπ πιήξνπο σξίκαλζεο, ηέιε Οθησβξίνπ – ηέιε

Γεθεκβξίνπ (Ξαξ. 3 Γ.Ξ. πξώηεο

κέξαο ιεηηνπξγηάο ειαηνηξηβείνπ). Ζ ζρεηηθά πξψηκε πεξίνδνο ζπιινγήο θαζνξίδεηαη απφ ηε
ζρεηηθή πξσηκφηεηα ηεο
γεγελνχο πνηθηιίαο ε νπνία νθείιεηαη ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, παξά ην φηη θαιιηεξγείηαη ζηε
βνξεηφηεξε πεξηνρή ηεο Διιάδαο θαη ηεο βνξεηφηεξεο ζηε δψλε θαιιηέξγεηαο ειηάο ηεο Δ.Δ, αιιά
θαη απφ ηελ αλάγθε απνθπγήο ηεο πεξηφδνπ ειαηνζπγθνκηδήο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Σν πξντφλ δηαζέηεη ιακπεξφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα, ην νπνίν κε ηελ σξίκαλζε γίλεηαη
ρξπζνθίηξηλν. Σν άξσκά ηνπ ραξαθηεξίδεηαη ηζρπξφ θξνπηψδεο θπξίσο απφ κπξσδηέο βνηάλσλ,
καξγαξίηαο θαη θαηηθέ, φηαλ πξνέξρνληαη απφ άγνπξν θαξπφ θαη ρακνκειηνχ φηαλ σξηκάδεη ν
θαξπφο. Οη λφηεο κήινπ θαη ακπγδάινπ ζπκπιεξψλνπλ αξκνληθά ην θξνπηψδεο ηνπ Διαηφιαδνπ
Κάθξεο , ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνία έρεη βξαβεπηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο θνξέο ζε
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δηάθνξνπο δηαγσληζκνχο ειαηφιαδνπ ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηείραλ ειαηνπαξαγσγνί θαη εηαηξίεο ηεο
πεξηνρήο κε ην ζπγθεθξηκέλν Διαηφιαδν Κάθξεο
Οη αλαιχζεηο

έδσζαλ

(Ξαξ. 8).

ηηο εμήο ηηκέο: δηάκεζε ηηκή θξνπηψδνπο

Mf>4, δηάκεζε ηηκή

ειαηησκάησλ Md=0, δηάκεζε ηηκή πηθάληηθν Mp>2,3 θαη δηάκεζε ηηκή πηθξνχ Mb>2. Σέινο, ε
γεχζε δηαθξίλεηαη απφ πνιχ θαιή ηζνξξνπία, κε ειαθξηά πηθξή επίγεπζε.(Παξ. 7 ζει 127,129,131
Ηλζηηηνχην Θαηαλαισηψλ Διιάδαο)
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ Κάθξεο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Ξίλαθαο
1) (θαη ζην Ξαξ. 7).
Σα θχξηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε ρακειή νμχηεηα <0,6, νη ηδηαίηεξα ρακειέο
ηηκέο ησλ δεηθηψλ απνξξφθεζεο απφ ηα φξηα ηνπ θαλνληζκνχ 2568/91
2,20 θαη ηεο απφθιηζεο ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο

Θ270 < 0,18 θαη Θ232 <

ΓΘ <- 0,002 νη νπνίνη απνδεηθλχνπλ ηε

θξεζθφηεηα ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο, ε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θεξνχο <127,8 mg/kg θαη ν
ρακειφο αξηζκφο ππεξνμεηδίσλ <10,9 meg O2/kg ν νπνίνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νμείδσζε θαη
θαη’ επέθηαζε κε ηελ απμεκέλε αληνρή ζηελ ζσζηή απνζήθεπζε. Γηα ην Διαηφιαδν Κάθξεο,
απηφο ν αξηζκφο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ην αλψηεξν φξην ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ
20 (πίλαθαο 1) φξην ην νπνίν έρεη θαζηεξψζεη ε EE.
ην Διαηφιαδν Κάθξεο, ιφγσ ησλ άξηζησλ

ζπλζεθψλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο

(παξαηεηακέλεο φρη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο γχξσ ζηνπο 30-35 °C κε ειάρηζην πδαηηθφ
stress ησλ θπηψλ) (Ξαξ 4), ε
2,90) (Ξαξ.7), φπσο θαη γηα ηηο

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε θακπεζηεξφιε είλαη ρακειή σο κέζε (≤
ππφινηπεο ζηεξφιεο νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ

νξίδεη ν Θαλ. 2568/91 θαη ην ζχλνιν ησλ ζηεξνιψλ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 1000 mg/kg (Ξαξ. 7)
. Ιηπαξά νμέα. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ Κάθξεο ζε ιηπαξά νμέα φπσο θαίλεηαη απφ
ηνλ πίλαθα 1 θαη απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ γίλνληαη θάζε ρξφλν (Ξαξ 7) βξίζθεηαη ζε πςειά
επίπεδα ζε αθφξεζηα ιηπαξά νμέα θαη ρακειά ζε θνξεζκέλα ζπγθξίλνληαο κε ην κέζν φξν πνπ
ζέζπηζε ε ΔΔ θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ γεγελή πνηθηιία «ειηά Κάθξεο», ζηηο ηδηαίηεξεο
εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ζην βαζκφ σξηκφηεηαο ηνπ θαξπνχ ηελ επνρή
πνπ ζπγθνκίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Κάθξεο.
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Διαηνιάδνπ Κάθξεο1:
Πίλαθαο 1.
Υξψκα

Απνρξψζεηο ηνπ ιακπεξνχ θηηξηλνπξάζηλνπ-ρξπζνθίηξηλνπ

Διάηησκα

Κεδέλ

Άξσκα

0,0

(Md = 0,0)

Φξνπηψδεο κε άξσκα βνηάλσλ, ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά θαηεθέ,
πηθάληηθεο λφηεο, είλαη γιπθφ θαη κε άξσκα θινχδαο κήινπ

Γεχζε

Ομχηεηα

-

Διαθξψο Πηθξή επίγεπζε/

>4,0
> 2,0

(Mf > 4,0)
(Mb > 3,5)

πηθάληηθε

> 2,3

(Mp > 4,0)

0,14-0,8

≤ 0,5-0,6

Αξ.Τπεξνμεηδίσλ

<10,9

≤ 20

πληειεζηήο

<0,18

≤ 0,22

Θ27Ο
πληειεζηήοΘ232

<2,20

≤ 2,50

0,00-0,002

≤ 0,01

ΓΘ
Θεξνί

<127,8

≤ 250 mg/kg

Πίλαθαο 2. Σππηθή πνζνζηηαία ζχζηαζε ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο έμηξα παξζέλνπ ζε ιηπαξά
νμέα, ζε αληηπαξαβνιή κε ηα φξηα βάζεη ηνπ Θαλ. 2568/91.
Ιηπαξφ νμχ
Κέζε ηηκή
Θαλ. 2568/91
Κπξηζηηθφ (C14:0)
0,01
< 0,05
Παικηηηθφ (C16:0)
9,0
7,5-20,0
Παικηηειαηθφ (C16:1)
0,50
0,3-3,5
Γεθαεπηαληθφ (C17:0)
Γεθαεπηεληθφ (C17:1)
ηεαηηθφ (C18:0)
2,80
0,5-5,0
Διαηθφ (C18:1)
75,78
55,0-83,0
Ιηλειατθφ(C18:2)
10,30
3,5-21,0

Ιηλνιεληθφ (C18:3)
Δηθνζαληθφ (C20:0)
Δηθνζελνηθφ (C20:1)
Βερεληθφ (C22:0)
Ιηγλνθεξηθφ (C24:0)
χλνιν trans ηζνκεξψλ ειατθνχ νμένο
χλνιν trans ηζνκεξψλ Ιηλειατθνχ+ trans
ιηλνιεληθνχ νμένο (%)
1

0,78
0,36
0,10
0,03
0,005
0,005

<
<
<
<
<
<
<

1,00
0,60
0,40
0,20
0,20
0,05
0,05
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3.ΓΔΩΓΟΑΦΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ
Ο λνκφο Έβξνπ, ν νπνίνο δηνηθεηηθά αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο,
ζπλνξεχεη βφξεηα κε ηε Βνπιγαξία, αλαηνιηθά κε ηνλ πνηακφ Έβξν θαη ηελ Σνπξθία λφηηα κε ην
ζξαθηθφ πέιαγνο θαη δπηηθά κε ην λνκφ Ρνδφπεο.
Ζ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή δψλε πεξηιακβάλεη ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νηθηζκνχ Υηιήο ηνπ
Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο

Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Κάθξεο ζην

νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη νηθηζκνί Κάθξεο, κε ηνλ αξραίν ειαηψλα Κάθξεο (θση. Ξαξ. 2)
Γηθέισλ, Κεζεκβξίαο, Πιάθαο.
Δίλαη πεξηνρή σο επί ην πιείζηνλ πεδηλή ζε φιν ην κήθνο ηεο λφηηαο πιεπξάο ηελ νπνία βξέρεη
ην ζξαθηθφ πέιαγνο ζε κήθνο δεθαπέληε (15) ρηιηνκέηξσλ, πεδηλή θαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά
αιιά φζν επεθηείλεηαη πξνο βνξεηναλαηνιηθά βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθά κε ηα παξαθιάδηα ηεο
νξνζεηξάο Ρνδφπεο λα δεζπφδνπλ, γίλεηαη ζηαδηαθά

ινθψδεο επηθιηλήο κε θιίζε πξνο ηε

ζάιαζζα.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε θαιιηεξγνχκελε γεγελήο πνηθηιία «ειηά Κάθξεο», νη
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο, νη πξαθηηθέο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαηφθαξπνπ, ε ηζηνξία ηεο παξαγσγήο
Διαηφιαδνπ Κάθξεο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο
θαη νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, είλαη παξφκνηεο ζε φιε ηελ πεξηνρή κε κηθξέο δηαθνξέο, φπνπ
θαιιηεξγνχληαη ηα ειαηφδεληξα. αλ απνηέιεζκα ην Διαηφιαδν Κάθξεο πνπ παξάγεηαη δελ
δηαθέξεη ζηα θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε φιε ηελ πεξηνρή.
Απφ αλαηνιηθά νη ειαηψλεο επεθηείλνληαη κέρξη ηνλ νηθηζκφ ηεο Υηιήο πνπ εθηφο ηνπ φηη είλαη
αλνηρηή ε πιεπξά απηή πξνο ην ζξαθηθφ πέιαγνο είλαη αλνηρηή θαη πξνο ηελ αλαηνιηθή πιεπξά
θαη έηζη

ηα ειαηφδεληξα δέρνληαη ηελ αχξα ησλ ζαιάζζησλ θαη αλαηνιηθψλ αλέκσλ

αλακεκηγκέλσλ κε ηε δξνζηά πνπ δέρνληαη απηνί πεξλψληαο πάλσ απφ ηνλ πνηακφ Έβξν.(Ξαξ.
1). Οη ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο παξάκεηξνη ζηελ πεξηνρή πνπ απνηειεί ην βνξεηφηεξν ζεκείν
ηεο Διιάδαο φπνπ θαιιηεξγείηαη ε ειηά θαη παξάγεηαη ην Διαηφιαδν Κάθξεο , ζπληεινχλ ζηελ
δεκηνπξγία ελόο εηδηθνύ κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ δελ
ζπλαληάηε ζε θακία άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο γεγελνχο πνηθηιίαο «ειηά Κάθξεο» γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Διαηφιαδνπ
Κάθξεο ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθά πεξηνρή κε ην κέηξην πςφκεηξν (0-200 κ), ζην
ζπγθεθξηκέλν κηθξνθιίκα κε ηελ έιιεηςε παγεηψλ θαη ζηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο, ζεσξείηαη ε
πιένλ θαηάιιειε επηινγή, δεδνκέλνπ φηη ε πνηθηιία κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν δίλνληαο ειαηφιαδν κε ζπγθεθξηκέλα

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο πξψηκνο

ραξαθηήξαο ηεο πνηθηιίαο πνπ κεηαθξάδεηαη σο πξψηκε άλζεζε/θαξπφδεζε θαη θαηά επέθηαζε
πξψηκε σξίκαλζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζηηο δεδνκέλεο πεξηφδνπο θιηκαηνινγηθέο
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ζπλζήθεο. Ο δξνζεξφο θαηξφο θαη ε κέζε ζρεηηθή πγξαζία (πεξίπνπ 60%) πνπ επηθξαηεί θαηά ην
δεχηεξν θαη ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ (γχξσ ζηνπο 18

ν

C) επλνεί ηελ άλζεζε θαη

ππνζηεξίδεη ηελ θαιή γνληκνπνίεζε ησλ αλζψλ. Ζ επηθξάηεζε ζεξκνθξαζηψλ γχξσ ζηνπο 25 νC
ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλνπνηεηηθή θαξπφδεζε. εκεηψλεηαη φηη ε
πξψηκε άλζεζε θαη θαξπφδεζε ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζην λα ζπκπίπηνπλ νη πεξίνδνη
αλάπηπμεο σξίκαλζεο ηνπ θαξπνχ κε ηελ πεξίνδν ησλ αίζξησλ εκεξψλ ζηελ πεξηνρή δεδνκέλνπ
φηη λεθνζθεπείο εκέξεο πεξηνξίδνληαη ζηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ
κε ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο πνπ επηηξέπεη ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο
απφ ηνπο ειαηψλεο θαη ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο απφ ηνπο κεηαπνηεηέο θαη παξαγσγνχο, κε
ηε καθξφρξνλε πείξα, ηφζν θαηά ηελ θαιιηέξγεηα, φζν θαη θαηά ηε ζπγθνκηδή θαη επεμεξγαζία
ηνπ ειαηφθαξπνπ έρεη σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ Διαηφιαδνπ
Κάθξεο.
Δπίζεο ζηελ γεγελή πνηθηιία «ειηά Κάθξεο» ην θαηλφκελν ηεο παξεληαπηνθνξίαο δελ
παξνπζηάδεηαη έληνλν, φπσο ζε άιιεο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ πεξηνρή, αθνχ δελ
παξαηεξείηαη

δηαθνξά απφ κηα θαιή ρξνληά ζηελ παξαγσγή κεγαιχηεξε

ηνπ 20%. Απηφ

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πξψηκε ζπιινγή ηνπ θαξπνχ, αιιά θαη ζην απγνπζηηάηηθν θιάδεκα, γηαηί
έηζη απμάλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλζνθφξσλ νθζαικψλ.
ηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο
ειαηφδεληξα ηεο γεγελνχο πνηθηιίαο

θαιιηεξγνχληαη πεξίπνπ 360.000

«Διηά Κάθξεο » ζε έθηαζε πεξίπνπ 1.800 εθηαξίσλ

(Ξαξ. 4 Έγγξαθν ΔΙΓΑ) Ζ εηήζηα παξαγσγή ειαηφιαδνπ Κάθξεο θπκαίλεηαη γχξσ ζηνπο
700-800 ηφλνπο.
4. ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ
Γηα λα παξαρζεί ην πξνηεηλφκελν ΠΟΠ Διαηφιαδν Κάθξεο νη κεηαπνηεηέο ππνρξενχληαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ειαηφθαξπν απφ ηελ νξηνζεηεκέλε δψλε απνθιεηζηηθά φπσο απηή είλαη
θαηαγεγξακκέλε απφ ηελ αξρή ζην παξψλ έγγξαθν, απφ παξαγσγνχο νη νπνίνη είλαη
θαηαγεγξακκέλνη ζην κεηξψν θαη κφλν απφ ηελ γεγελή πνηθηιία «ειηά Κάθξεο». Σν θάζε
ειαηνηξηβείν ππνρξενχηαη λα ηεξεί ελεκεξσκέλν κεηξψν πνπ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο
κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ ειαηφθαξπνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηηο

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο

παξαγσγήο θαη παξαιαβήο ηνπ θαη ηνπο ηζρχνληεο ηερλνινγηθνχο φξνπο. Κεηξψα εηζξνψλ θαη
εθξνψλ ηεξνχληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο ηππνπνηεηέο ηνπ ειαηφιαδνπ Κάθξεο ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο:
1.

Οη παξαγσγνί πνπ παξάγνπλ ειαηφθαξπν πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή

Διαηφιαδνπ Κάθξεο 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.
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2.

Σν ειαηνηξηβείν, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ ειαηνθάξπνπ ηεξεί αξρείν κε ην νλνκαηεπψλπκν

ηνπ παξαγσγνχ, ηνπο θσδηθνχο ησλ αγξνηεκαρίσλ πξνέιεπζεο ηνπ ειαηφθαξπνπ, ηελ πνζφηεηα
ηνπ ειαηφθαξπνπ θαη ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έμηξα παξζέλνπ ειαηφιαδνπ
Κάθξεο.
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 ειαηφιαδνπ, παξαιακβάλεη αληίγξαθν ησλ

παξαπάλσ ζηνηρείσλ πνπ έρεη εθδψζεη ην ειαηνηξηβείν. Θαηαρσξεί 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 Eιαηφιαδνπ Κάθξεο. Θαηαρσξεί επίζεο
ηελ πνζφηεηα ηνπ πνπ παξαιακβάλεη, ηνλ βαζκφ νμχηεηαο θαη ηελ δεμακελή ζηελ νπνία ην
απνζεθεχεη.
4.

Κε ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο γίλεηαη πιήξεο αλάιπζε ηνπ ειαηφιαδνπ ζε

δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην, γηα ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
5.

Θαηά ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ηεξείηαη αξρείν κε ηελ εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο, ηελ

πνζφηεηα, ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηε δεμακελή πξνέιεπζεο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ
ειαηφιαδνπ. Θάζε παξηίδα ζπζθεπαζκέλνπ πξντφληνο ηαπηνπνηείηαη κε ηνλ Αξηζκφ Παξηίδαο (Lot
Number) ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία θαη θαηαρσξείηαη ζην αξρείν.
6.

Σν ζπζθεπαζηήξην ηεξεί αξρεία εθξνψλ, δειαδή, ηελ εκεξνκελία, ηνλ πξννξηζκφ, ηα

ζηνηρεία ηνπ απνδέθηε, ηελ πνζφηεηα θαη ηνπο Αξηζκνχο Παξηίδαο.
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. (Ξαξ.3)
5. ΚΔΘΝΓΝΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ
5.1. Θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ζηελ γεγελή πνηθηιία ειηά Κάθξεο.
 Νη απνζηάζεηο θύηεπζεο γηα ηνπο ειαηψλεο πεξηνρήο είλαη ζπλήζσο 7 κεηαμχ ησλ
γξακκψλ θαη 7 κέηξα επί ησλ γξακκψλ ζηνπο λένπο ειαηψλεο θαη αξθεηά κεγαιχηεξεο ζηνπο
πνιχ παιηνχο νη νπνίνη θπηεπφηαλ κ απηφ ηνλ ηξφπν γηα λα κπνξνχλ λα ζπείξνπλ αλάκεζα θαη
άιιεο θαιιηέξγεηεο θπξίσο ζηηεξά αιιά θαη αξσκαηηθά θπηά φπσο ρακνκήιη.
 Νη αξόζεηο γίλνληαη κφλν κε θαιιηεξγεηή θαη 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.
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− ηελ άλνημε ακέζσο κεηά ηα θιαδέκαηα ζε πνιχ κηθξφ βάζνο κε ζθνπφ λα ζπάζεη ε θξνχζηα,
λα ελζσκαησζεί ε βιάζηεζε θαη ηα θχιια απφ ην θιάδεκα θαη παξάιιεια λα κπνξέζεη ην
έδαθνο λα ζπγθξαηήζεη ηηο εαξηλέο θαη ηηο ζεξηλέο βξνρέο. Ζ άξνζε απηή

γίλεηαη πξηλ ηελ

αλζνθνξία-θαξπφδεζε, γηα λα κελ δηαηαξαρζεί ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ ειαηφδελδξσλ πξάγκα
πνπ ζα είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ κειινληηθή θαξπνθνξία θαη γίλεηαη επηθαλεηαθά γηα δχν
ιφγνπο ν πξψηνο ησλ νπνίσλ είλαη φηη νη ξίδεο ιφγσ παιαηφηεηαο ησλ δέλδξσλ είλαη πνιχ
επηθαλεηαθέο θαη ν δεχηεξνο είλαη φηη έηζη ελζσκαηψλεηαη ε ππάξρνπζα ρισξίδα αιιά θαη ηα
θχιια ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ην θιάδεκα ησλ ειαηφδεληξσλ. Ζ πξαθηηθή απηή, ε νπνία
αθνινπζείηαη ρξφληα ζηελ πεξηνρή, παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ εδάθνπο κε
νξγαληθά ζπζηαηηθά.
 Ρν θιάδεκα ηεο ειηάο επηδξά ζηε βιάζηεζε θαη ζηελ θαξπνθνξία ηνπ δέληξνπ. Γηα ηελ
επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ θαη θαιήο πνηφηεηαο θαξπνχ ην θιάδεκα

γίλεηαη ζσζηά θαη

έγθαηξα. Σα βαζηθά θιαδέκαηα ζηελ γεγελή πνηθηιία «ειηά Κάθξεο» είλαη :
Αλνημηάηηθν: Δίλαη ην θιάδεκα γηα ηε ξχζκηζε ηεο θαξπνθνξίαο θαη γίλεηαη πνιχ λσξίο ηελ
άλνημε, αθνχ νη παξαγσγνί μέξνπλ φηη ε γεγελήο πνηθηιία «ειηά Κάθξεο» δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο
αλνημηάηηθεο παγσληέο, θαη απηφ γίλεηαη γηα λα παξαρζεί θαξπφο ηέηνηνο πνχ ζα δψζεη ηελ
κέγηζηε πνζφηεηα ζε ιάδη θαη πξσηκφηεηα ζηελ παξαγσγή.
Θεξηλφ ή Απγνπζηηάηηθν : γίλεηαη γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ιαίκαξγσλ βιαζηψλ θαη γηαηί βνεζά
ζηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ βιαζηψλ θαη κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξεληαπηνθνξίαο.
 Ζ Ιίπαλζε. ηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ε γεγελήο πνηθηιία «ειηά Κάθξεο»
αληηδξά

ζεηηθά ζηελ αδσηνχρν ιίπαλζε, ε νπνία ρνξεγείηαη ηκεκαηηθά, ζηηο εληειψο

απαξαίηεηεο πνζφηεηεο, λσξίο ηελ άλνημε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη λσξίο
ην θαινθαίξη ζηα αξδεπφκελα ειαηνρψξαθα, κε θαηάιιεινπο θάζε θνξά ηχπνπο ιηπαζκάησλ
έηζη, ψζηε ην ζηνηρείν λα θαζίζηαηαη δηαζέζηκν θαη επαξθέο θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο
άλζεζεο θαη ηεο θαξπφδεζεο. Ζ πνζφηεηα θαη ν ηχπνο φισλ ησλ ιηπαζκάησλ είλαη απνηέιεζκα
ησλ εδαθνινγηθψλ αλαιχζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνπο ειαηψλεο ηεο πεξηνρήο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ,
πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ ζηα απνιχησο απαξαίηεηα, έρνληαο έηζη ηνλ κηθξφηεξν
δπλαηφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ζ θπιινδηαγλσζηηθή
αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο αλ θαη ηα δηαθπιιηθά ιηπάζκαηα εθαξκφδνληαη
ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ ρνξήγεζε θπξίσο ηρλνζηνηρείσλ φηαλ θαη φπνπ είλαη απαξαίηεηα.
Ζ Άξδεπζε: Έλα κεγάινο κέξνο ηνπ ειαηψλα πνηίδεηαη

απφ γεσηξήζεηο, νη νπνίεο

εμππεξεηνχλ ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειαηψλσλ ηεο πεξηνρήο θαη κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην
ην λεξφ ζηα δέλδξα. Οη γεσηξήζεηο απηέο έρνπλ αλνξπρζεί απφ παξαγσγνχο, θαη πνιινί απφ
απηνχο έρνπλ εληαρζεί ζε ζρέδηα βειηίσζεο. πιινγηθά αξδεπηηθά έξγα δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί
ζηε πεξηνρή δηφηη νη παξνρέο ησλ γεσηξήζεσλ δελ επλννχλ ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ έξγσλ εθηφο
απφ κηα κηθξή ζε έθηαζε πεξηνρή γχξν απφ ηνλ νηθηζκφ Κάθξεο ζηελ θαξδηά ηνπ «αξραίνπ ειαηψλα»
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φπνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα κηθξά θαλαιέηα κεηαθνξάο λεξνχ απφ έλα κηθξφ
πνηάκη πνπ ππάξρεη ζηνλ νηθηζκφ θαη ην πφηηζκα γίλεηαη κε ειεχζεξε ξνή ηνπ λεξνχ.
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεγελνχο πνηθηιίαο «ειηά Κάθξεο», θξίζηκν ζεσξείηαη ην ζηάδην ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ νθζαικψλ έσο ηελ θαξπνθνξία, ηελ έληνλε αχμεζε ηνπ θαξπνχ θαη ηε
ζθιήξπλζε ηνπ ππξήλα-ηέινο ηαρείαο αχμεζεο. Σν πφηηζκα

εμαζθαιίδεηαη κε ζχζηεκα

κηθξνεθηνμεπηήξσλ, ε δηθηχσζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, νη
νπνίνη ηνπνζεηνχληαη πεξηκεηξηθά ηνπ θνξκνχ θαη ζηέιλνπλ ην λεξφ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο,
ζαλ νκπξέια, ζε απφζηαζε απφ ηνλ θνξκφ ηνπ δέλδξνπ.
Φπηνπξνζηαζία: Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ ερζξψλ ηεο ειηάο (θπξίσο ηνπ
δάθνπ θαη ηνπ ππξελνηξήηε) γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ρεκηθέο κεζφδνπο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
ειαηνπαξαγσγνχο κε δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο θπξίσο γηα ηνλ δάθν θαη ζπληνλίδεηαη απφ
ηελ

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ,

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, αιιά
θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εληφκσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ δαθνπαγίδσλ θαη ησλ θεξνξκνληθψλ παγίδσλ γηα
ηνλ ππξελνηξήηε, πνπ ζηήζεθε ζε φιε ηελ ειαηνθνκηθή πεξηνρή ηνπ δήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο ην
2013 θαη ζπλερίδεηαη

θαη ηα επφκελα ρξφληα αθνχ έγηλε απνδεθηφ απφ φινπο ηνπο

ειαηνπαξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο. (Ξαξ 6 Δηθ.1 ).
Σν κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, ραξαθηεξίδεηαη σο μεξνζεξκηθφ, κε αξθεηά πςειέο

ζεξκνθξαζίεο

γηα ηελ επνρή θαη ρακειέο κέζεο ηηκέο πγξαζίαο (ΞΑΟ. 4 Ξίλαθεο ζηνηρεία ΔΚ). Δπίζεο ε
παξνπζία ησλ πςειψλ βνπλνθνξθψλ,

παξαθιάδηα ηεο νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο βνξεηνδπηηθά

εκπνδίδεη ηελ παξνπζία ηζρπξψλ βφξεησλ αλέκσλ. Ωο γλσζηφλ, απηέο νη ζπλζήθεο δελ είλαη
επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δάθνπ, ν νπνίνο πξνηηκά δξνζεξέο πεξηνρέο κε πςειή ζρεηηθή
πγξαζία θαη αλέκνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην πέηαγκα (Ξαξ. 6 Γηακβξηάο, 1998).
Οη πεξηνξηζκέλεο δαθνπξνζβνιέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ζηελ πεξηνρή νη επεκβάζεηο κε θάξκαθα
ελαληίνλ ηνπ δάθνπ λα είλαη ειάρηζηεο άξα θαη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο λα είλαη πνιχ
κεησκέλε, αιιά θαη ηελ παξαγσγή ειαηφιαδνπ αλσηέξαο πνηφηεηαο κε ρακειή νμχηεηα.
Αλαθνξηθά κε ηηο θπξηφηεξεο αζζέλεηεο ζηελ πεξηνρή, ε γεγελήο πνηθηιία «ειηά Κάθξεο»
ζεσξείηαη ζρεηηθά επαίζζεηε ζην βαθηήξην Pseudomonas Savastanoi pv Sanastanoi πνπ πξνθαιεί
ηελ αζζέλεηα γλσζηή σο θπκαηίσζε ή θαξθίλσζε ηεο ειηάο. Γηα ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ
πξνζβνιήο πξαγκαηνπνηνχληαη φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη απζηεξά θιαδέκαηα, πξνιεπηηθνί
ςεθαζκνί θαη απνιχκαλζε ησλ πιεγψλ κε θαηάιιεια ζθεπάζκαηα.
5.2. Ππγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ


Σξόλνο ζπιινγήο: Ζ ζπγθνκηδή ηνπ ειαηφθαξπνπ ιφγσ ηεο ζρεηηθά πξώηκεο

σξίκαλζεο ηνπ θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθά επλντθνχ γηα ηελ ζπγθνκηδή θιηκαηηθνχ
δηαζηήκαηνο ζπλήζσο μεθηλάεη απφ ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ θαη νινθιεξψλεηαη πεξί
ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ (Ξαξ. 3 εκεξνκελία δειηίσλ παξαιαβήο ειαηόθαξπνπ

8

από ειεηνηξηβείν ) θαη ε πεξηνρή είλαη απφ ηεο πην πξψηκεο παξαγσγήο ειαηφιαδνπ αλ θαη είλαη
ε βνξεηφηεξε πεξηνρή κε ειαηφδεληξα ζηελ Διιάδα αιιά θαη κηα απφ ηηο βνξεηφηεξεο ζηε δψλε
θαιιηέξγεηαο ειηάο ηεο ΔΔ.


Κέζνδνο: Ζ ζπιινγή ζε κηθξνχο ειαηψλεο γίλεηαη κε ηα ρέξηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο

παξαγσγνχο

ή εξγάηεο,

ζηνπο δε κεγάινπο κε πνιιά ειαηφδεληξα γίλεηαη κε αηνκηθά

ρεηξηδφκελνπο ειεθηξνθίλεηνπο δνλεηέο. Απηή ε κέζνδνο έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο:
— ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπγθνκηδήο, κε απνηέιεζκα ηελ παξαιαβή
ειαηφθαξπνπ ρσξίο αιινηψζεηο, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο,
— ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα ησλ ειαηφδεληξσλ, ιφγσ ηεο άκεζεο ζπγθνκηδήο ησλ θαξπψλ
θαη ηνπ θιαδέκαηνο ησλ δέληξσλ,
— ηελ ππνδεηγκαηηθή ζπγθνκηδή κε ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ ησλ θαξπψλ.
Οη θαξπνί ζπιιέγνληαη απ’ επζείαο ζηα πιαζηηθά ηειάξα φηαλ ε ζπιινγή γίλεηαη κε ηα ρέξηα ή
ζε επηεδάθηα απισκέλα ειαηφπαλα, ηνπνζεηνχληαη απζεκεξόλ ζηα πιαζηηθά ηειάξα ηα νπνία
πξνζθέξνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο (Ξαξ.6 Θπξηηζάθεο ζει. 104) κε αλνίγκαηα
κηθξά ζηε βάζε θαη ζηα πιάγηα γηα λα αεξίδεηαη ν θαξπφο, αθνχ θαζαξηζηνχλ ακέζσο απφ θχιια
θαη άιιεο μέλεο χιεο

γίλεηαη άκεζνο έιεγρνο γηα ηελ άξηζηε θαηάζηαζή ηνπο θαη επίζεο

απζεκεξόλ κεηαθέξνληαη ζηα ειαηνηξηβεία γηα ειαηνπνίεζε ιφγσ ησλ πνιχ κηθξψλ απνζηάζεσλ
απφ ηα ειαηνηξηβεία.
Ο

ειαηφθαξπνο πνπ ζπγθνκίδεηαη, είηε νδεγείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαγσγή ηνπ

Διαηφιαδνπ είηε πεξλάεη απφ ηνλ δηαινγέα ηνπ παξαγσγνχ θαη δηαρσξίδεηαη απηφο πνπ
πξννξίδεηαη γηα επεμεξγαζία θαη παξαγσγή ηνπ βξψζηκνπ ειαηφθαξπνπ απφ απηφλ, πνπ
πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο. Ζ δηαινγή γίλεηαη απνθιεηζηηθά σο πξνο ην
κέγεζνο, θαζφζνλ ε βξψζηκε ειηά πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο σο πξνο ην
κέγεζνο. Ακέζσο κεηά ν ειαηφθαξπνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ παξαγσγή ιαδηνχ κεηαθέξεηαη ζηα
ειαηνηξηβεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή φπνπ αθνινπζείηαη ε άκεζε έθζιηςε ηνπ ειαηφθαξπνπ
γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ιαδηνχ. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ ζπγθνκηζκέλνπ πξντφληνο ζηνλ
ειαηψλα, ιφγσ ησλ πνιχ κηθξψλ απνζηάζεσλ απφ ηα ειαηνηξηβεία θαη ε άκεζε έθζιηςε, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιά αεξηδφκελεο ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ζπκβάιινπλ ζηε
δηαηήξεζε ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο, πνπ ζεκαίλεη

νμχηεηα ζηα

ρακειφηεξα απνδεθηά φξηα θαη ζηελ απνηξνπή επηθξάηεζεο ησλ αξλεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ
κνπριηαζκέλνπ θαη ηνπ αηξφραδνπ.
5.3. Δμαγσγή ηνπ Διαηνιάδνπ
Ο ειαηφθαξπνο νδεγείηαη ζηα ειαηνηξηβεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθή
πεξηνρή , φπνπ γίλεηαη ε έθζιηςε ηελ ίδηα κέξα.
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Σα ζηάδηα ηεο εμαγσγήο ηνπ Διαηνιάδνπ έρνπλ σο αθνινχζσο:



Ξαξαιαβή - Εύγηζε: Ο ειαηφθαξπνο παξαιακβάλεηαη απφ ην ειαηνηξηβείν θαη

δπγίδεηαη.



Ρξνθνδνζία - 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 αλ ππάξρνπλ, ν νπνίνο έρεη ήδε ππνζηεί έλα
πξψην θαζάξηζκα απφ θχιια θιαδηά θαη ηπρφλ ραιαζκέλνπο θαη ηξαπκαηηζκέλνπο θαξπνχο ζην
ειαηφθηεκα.



Ξιύζηκν: Σν πιχζηκν κε πφζηκν λεξφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ

παξαιακβαλνκέλνπ ειαηφιαδνπ γηαηί απνκαθξχλεη ηηο μέλεο χιεο πνπ κεηαθέξεη ν ειαηφθαξπνο



(ζθφλε, ρψκα θ.ιπ.) θαη εκπνδίδεη έηζη ην ζρεκαηηζκφ αιθαινγαησδψλ κεηγκάησλ θαηά

ην δηαρσξηζκφ.



Ππάζηκν - Άιεζε ειαηνθάξπνπ: Σν ζπάζηκν ηνπ ειαηνθάξπνπ απνηειεί ην πξψην θαη

θχξην ζηάδην εμαγσγήο ειαηφιαδνπ, θαηά ην νπνίν ζπάεη ν ειαηφθαξπνο θαη δηαλνίγνληαη ηα
ειαηνθφξα θχηηαξα γηα λα ειεπζεξσζεί ην ιάδη.



Κάιαμε : Θαηά ηε κάιαμε γίλεηαη ε νκνγελνπνίεζε ηεο ειαηφπαζηαο. Ζ ηαρχηεηα

ηεο κάιαμεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ειαηνδχκεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ
Διαηφιαδνπ.
- Ζ ηαρύηεηα ηεο κάιαμεο

ζηα ειαηνηξηβεία 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

40-45 min. Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ ζπληειεί

ζηε δεκηνπξγία γαιαθησκάησλ ηα νπνία δπζθνιεχνπλ ην δηαρσξηζκφ ηνπ ειαηφιαδνπ.
- Απφ ηε ζεξκνθξαζία ηεο ειαηνδχκεο εμαξηάηαη ηφζν ε πνζφηεηα φζν θαη ε πνηφηεηα ηνπ
ειαηφιαδνπ πνπ παξαιακβάλεηαη. Ζ ζέξκαλζε ηεο ειαηνδχκεο είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε κάιαμε
γηαηί δηεπθνιχλεη ηελ έμνδν ηνπ ειαηφιαδνπ απφ ηα θπηηθά θχηηαξα, κεηψλεη ην ημψδεο θαη ηα
ειαηνζηαγνλίδηα θηλνχληαη θαη ελψλνληαη γξεγνξφηεξα. Γη απηφ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ
ειαηφθαξπνπ ζηα ειαηνηξηβεία ζην ζηάδην ηεο κάιαμεο ηεο ειαηνδχκεο ε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη
κεηαμχ 27-32 0C, αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία πνπ επηθξαηεί ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ
νπνία έγηλε ε ζπιινγή ηνπ ειαηφθαξπνπ, κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφλ άξηζηε
πνζφηεηα πνπ ζα παξζεί απφ ηελ ειαηνδχκε, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ην ρξφλν κάιαμεο, αιιά
θαη λα κελ ππνβαζκηζηεί θαη ε πνηφηεηα ηνπ, λα δηαηεξεζνχλ ηα πηεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ην
ρξψκα ηνπ θαη ν αληηνμεηδσηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο. Τςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο επλννχλ πνιχ
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κεγαιχηεξε πνζφηεηα αιιά εηο βάξνο ησλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο,
ηνπ ρξψκαηνο θαη ηεο νμχηεηάο ηνπ.
 Ξαξαιαβή Διαηόιαδνπ από ηελ ειαηνδύκε- Ρειηθόο δηαρσξηζκόο:
Ζ παξαιαβή ηνπ Διαηφιαδνπ 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.


Κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε:

Σν ειαηφιαδν είλαη εχθνιν ζηελ νμείδσζε αλ νη ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο δελ είλαη
νη θαηάιιειεο. Δπεξεάδεηαη απφ ηελ επαθή ηνπ κε ην νμπγφλν κε ην θσο θαη απφ ηελ
ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο, επηηπγράλεηαη
κε ηελ ζπζθεπαζία ηνπ ζε θαζαξέο αλνμείδσηεο δεμακελέο πιήξεο πξντφληνο γηα ηελ φζν γίλεηαη
κηθξφηεξε επαθή κε ην νμπγφλν πξνο απνθπγή ηεο νμείδσζεο.
6. ΓΔΠΚΝΠ
Α. Ηδηαηηεξόηεηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο
Οη γεσγξαθηθέο παξάκεηξνη ζηελ πεξηνρή πνπ απνηειεί ην Βνξεηφηεξν ζεκείν ηεο Διιάδαο
θαη έλα απφ ηα βνξεηφηεξα ζεκεία ηεο Δπξσπατθήο Ζπείξνπ πνπ θαιιηεξγείηαη ε ειηά, είλαη
αζπλήζεηο θαη ζπληεινχλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο εηδηθνχ κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ειαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ δε ζπλαληάηαη ζε θακία άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο.
Γηάθνξνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ ζηα δηάθνξα ζηάδηα
παξαγσγήο ηνπ απφ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ζηνλ θαξπφ κέρξη ηελ ζπιινγή ηνπ θαη ηελ έθζιηςε ηνπ.
Απφ απηνχο ε πνηθηιία ηνπ ειαηνθάξπνπ, ην έδαθνο θαη ην θιίκα είλαη απηνί πνπ ζπλδένληαη
άκεζα

κε

ηελ

πνηφηεηα

ηνπ

ειαηνιάδνπ

(Θπξηηζάθεο

Ξαξ

6

ζει.

103).

Ζ γεγελήο πνηθηιία «ειηά Κάθξεο» είλαη ε πνηθηιία πνπ θαιιηεξγείηαη ζε απηφ ην «Καθξηλφ»
ηνπίν εδψ θαη αηψλεο θαη είλαη απηή πνπ πξνζδίδεη ζην Διαηφιαδν Κάθξεο ηελ πινχζηα γεχζε, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο , ην άξσκα θαη ηελ αλψηεξε πνηφηεηα ηνπ φπσο
απνδεηθλχεηαη απφ ηηο πνιιέο αλαιχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο θαη απφ ηα βξαβεία πνπ
έρεη απνζπάζεη ην Διαηφιαδν πνπ παξάγεηαη κφλν απφ ηελ πνηθηιία απηή(παξ.7 θαη παξ. 9).
Σν αλάγιπθν ηεο νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, ε
νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο Υηιή, Κάθξε, Γηθέισλ, Κεζεκβξίαο,
Πιάθαο είλαη πεξηνρέο πεδηλέο επηθιηλείο θαη ινθψδεηο κε θιίζε πξνο ηε ζάιαζζα θαη βξίζθνληαη
ζηα λνηηνδπηηθά ηνπ Λ. Έβξνπ. Οη ειαηψλεο εθηείλνληαη ζε πεδηλά ή ζε θεθιηκέλα εδάθε (κε ήπηεο
θιίζεηο) θαη ζε πςφκεηξν κέρξη 200 κ, έρνπλ ηνλ ήιην απφ ηελ αλαηνιή κέρξη ηε δχζε ηνπ ζε φιε
ηελ πνξεία ηνπ

απέλαληη, έηζη

απνξξνθνχλ ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο.

Ζ κεγαιχηεξε
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ππθλφηεηα ειαηψλσλ εληνπίδεηαη ζηελ παξαζαιάζζηα δψλε θαη ζηελ γλσζηή ζηνπο ληφπηνπο απφ
παιαηνηάησλ ρξφλσλ πεξηνρή ζηνλ «Αξραίν Διαηψλα Κάθξεο».
Ρα εδάθε παξνπζηάδνπλ επξεία πνηθηιία, πξνεξρφκελα απφ µεηαµνξθσµέλα πεηξψκαηα
(δνινκίηεο,

µάξµαξα,

αζβεζηηηηθνχο

ζρηζηφιηζνπο,

πξαζηλνζρηζηφιηζνπο,

θπιιίηεο)

ραξαθηεξίδνληαη κέζεο ζχζηαζεο ακκνππιψδε, (agronomia generale Luigi Giardini pagina 74
classificazione dei terreni con il metodo del Soil Survey Americano) ( Ξαξ.5),

θησρά

αζβεζηνιηζηθά ζηα νξεηλά, κέρξη αζβεζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο, γφληκα εδάθε ζηα πεδηλά

(CaCO3

=3%-31,6% ). ηα εδάθε απηά, αζβεζηνιηζηθά κε ιίγν λεξφ ηα ειαηφδεληξα δίλνπλ ειαηφιαδν
πινπζηφηεξν ζε αξσκαηηθά ζπζηαηηθά φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην Διαηφιαδν Κάθξεο (Θπξηηζάθεο
παξ. 6 ζει. 103).
ηελ πεξηνρή απαληψληαη νπδέηεξα έσο ειαθξψο αιθαιηθά εδάθε (pH 7,0-8,0) κε νξγαληθή
νπζία

λα θπκαίλεηαη απφ πνιχ θησρά, ρακειά επίπεδα σο θαη ηθαλνπνηεηηθά ζε πνιχ ιίγεο

πεξηνρέο ηνπ ειαηψλα (1,8-6,5). Σν παξάδνμν απηφ δείρλεη φηη ε γεγελήο

πνηθηιία «ειηά

Κάθξεο» έρεη εγθιηκαηηζζεί ηφζν πνιχ κεηά απφ παξνπζία ρηιηάδσλ ρξφλσλ ζηελ νξηνζεηεκέλε
πεξηνρή πνπ θη απηφ ην έδαθνο θησρφ σο κέζνπ επηπέδνπ ζε νξγαληθή νπζία δελ εκπνδίδεη ηελ
αλάπηπμε ησλ ειαηφδεληξσλ ηφζα ρξφληα ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη απνδφζεηο απφ πεξηνρή ζε
πεξηνρή. -(Ξαξ. 5 Δδαθνινγηθέο Αλαιχζεηο ) .
Yδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο,
Ρν θιίκα ζηε Πεξηνρή Κάθξεο απνηειεί έλα αθφκα παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ
Διαηφιαδνπ Κάθξεο απφ άιια ειαηφιαδα, ην νπνίν παξνπζηάδεη κεηάβαζε απφ παξαζαιάζζην
κεζνγεηαθφ ζηηο ρακειέο πεξηνρέο, ζε ρεξζαίν κεζνγεηαθφ ζηηο πςειφηεξεο πεξηνρέο.
Σν κεηαβαηηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπηνπο ρεηκψλεο, δξνζεξή
άλνημε θαη δεζηά θαινθαίξηα. Σν κηθξνθιίκα ησλ πεδηλψλ φζν θαη ησλ εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ, φπνπ
θαιιηεξγείηαη ε ειηά, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία επηθίλδπλσλ παγεηψλ. ε δηάζηεκα
πελήληα εηψλ ζεκεηψζεθαλ ειάρηζηνη παγεηνί κε νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή θαη κφλν γηα ηηο
κηθξνχ αξηζκνχ ινηπψλ πνηθηιηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ πεξηνρή, ελψ γηα ηελ γεγελή πνηθηιία
«ειηά Κάθξεο», δελ αλαθέξνληαη νπζηψδεο δεκηέο ιφγσ ηεο κεγάιεο αληνρήο ζηνπο παγεηνχο
θαη κέρξη -10 νC. (Ξαξ. 4 ζηνηρεία ΔΙΓΑ). Σν θιίκα θαη ηδηαίηεξα ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο
επεξεάδεη ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηφιαδνπ. Ζ πςειή ειηνθάλεηα νπνία
ζπλαληάηαη ζηελ πεξηνρή φπνπ θαιιηεξγείηαη ε γεγελήο πνηθηιία «ειηά Κάθξεο» ζπκβάιιεη ζηελ
ζεκαληηθή παξνπζία ησλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ε πνηφηεηα ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο λα
είλαη εθιεθηηθή(Θπξηηζάθεο παξ. 6 ζει 103). Δπίζεο ζπκβάιεη ζηελ νκαιή πνξεία φισλ ησλ
θάζεσλ ηνπ ειαηφδεληξνπ (άλζηζε, βιάζηεζε θαη ζηε ζχλζεζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειαηφθαξπνπ ).
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Οη πην ζεξκνί κήλεο είλαη ν Ηνχιηνο θαη ν Αχγνπζηνο κε κέζεο κέγηζηεο εκεξήζηεο
ζεξκνθξαζίεο

γχξσ ζηνπο 35

Φεβξνπάξηνο,

ν

C. Οη ςπρξφηεξνη κήλεο είλαη ν Γεθέκβξηνο, Ηαλνπάξηνο,

ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα

εθφζνλ νη κέζεο ειάρηζηεο

ζεξκνθξαζίεο είλαη απφ ην 1951 – 2004 ζηνπο -8,55 νC. ( Παξ. 4 ζηνηρεία ΔΚΤ)
Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο αθξαίσλ ζεξκνθξαζηψλ (θπξίσο θάησ ησλ -10 νC), ηα ειαηφδεληξα
δελ θηλδπλεχνπλ, εθφζνλ ε γεγελήο πνηθηιία είλαη αλζεθηηθή ζην ςχρνο.
Σν κηθξνθιίκα ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη κηα εμαηξεηηθή ηδηνκνξθία. Δπεηδή
πεξηνξίδεηαη απφ ηα βνξεηνδπηηθά απφ ηελ νξνζεηξά ηεο Ρνδφπεο κε ην φξνο Ίζκαξνο ην νπνίν
είλαη παξαθιάδη ηεο θαη απφ ηα λφηηα απφ ην Θξαθηθφ πέιαγνο, δεκηνπξγείηαη έλα κνλαδηθφ
κηθξνθιίκα ζηελ πεξηνρή θαη ε ζαιάζζηα αχξα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κήλεο απιψλεηαη θαη
εγθισβίδεηαη απφ ηνπο λνηηναλαηνιηθνχο αλέκνπο

ζηνπο ειαηψλεο δεκηνπξγψληαο έλα πέπιν

πξνζηαζίαο απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη νη ςειέο βνπλνθνξθέο
πνπ είλαη παξαθιάδη ηεο νξνζεηξάο ηεο Ρνδφπεο απφ ηνπο βφξεηνπο ςπρξνχο ηνπ ρεηκψλα
πξνζηαηεχνληαο ηνλ ειαηψλα απφ ην πδαηηθφ ζηξεο ην θαινθαίξη θαη απφ ηνπο παγεηνχο ηνλ
ρεηκψλα κε απνηέιεζκα ηελ ηειηθή δηαηήξεζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
γεγελνχο πνηθηιίαο «ειηά Κάθξεο» ζην παξαγφκελν Διαηφιαδν Κάθξεο αλ θαη ηηο ειάρηζηεο θνξέο
πνπ δνθηκάζηεθε θαη ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο κέρξη -10 oC. ε αληνρή ηεο ήηαλ εμαηξεηηθή.
Ζ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 336 mm έσο 796 mm, (Ξαξ. 4
ζηνηρεία ΔΚ) είλαη κέζα ζηα φξηα ησλ παξακέηξσλ πνπ δίλνληαη γηα ηελ πεξηνρή. Σν
κεγαιχηεξν πνζνζηφ βξνρήο πέθηεη θαηά ηελ πεξίνδν απφ Οθηψβξε κέρξη Απξίιε. Θαηά 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, φπσο πξναλαθέξζεθαλ, κέζσ ησλ νπνίσλ πνηίδνληαη νη
ειαηψλεο ε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο φπσο ν γλσζηφο «ειαηψλαο» κέλεη απφηηζηνο. Σν χςνο ησλ
βξνρνπηψζεσλ ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα είλαη βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ αθνκνησζηκφηεηα θαη
αμηνπνίεζε ηνπ Αδψηνπ ην νπνίν απνηειεί γηα ηελ ειηά ην ζπνπδαηφηεξν εθ ησλ θπξίσλ
ιηπαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιηγφηεξν ηνπ Φσζθφξνπ θαη ηνπ Θαιίνπ.
Νη άλεκνη πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή είλαη λνηηναλαηνιηθνί θπξίσο θαηά ηελ θαινθαηξηλή
πεξίνδν θαη βνξεηναλαηνιηθνί ηνλ ππφινηπν ρξφλν. Οη άλεκνη δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο
ειαηνθαιιηέξγεηεο.
Ν Αλζξώπηλνο παξάγνληαο
ηνλ Γήκν Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηδηαίηεξα ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα Κάθξεο θαη ζηε γχξσ
πεξηνρή ε ειηά αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνζνηηθά θαη
νηθνλνκηθά. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζηεξίδεηαη ζε καθξφρξνλε παξάδνζε θαη εκπεηξία ησλ
ειαηνπαξαγσγψλ.
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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 ειαηνπαξαγσγψλ ηεο πεξηνρήο ζηελ πνηνηηθή παξαγσγή ηνπ Διαηφιαδνπ
Κάθξεο πεγάδεη απφ ηελ καθξφρξνλε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
γεγελνχο πνηθηιίαο «Διηά Κάθξεο» φπσο απνδεηθλχεηαη απφ παιηφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ(Ξαξ. 3)
θαη απφ παιηά ζπγγξάκκαηα (Ξαξ. 8 ) , ηφζν δε θαη απφ 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 ηεο πνηφηεηαο ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο
γίλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο φπσο :

 Κε ηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο μερσξηζηήο γεγελνχο πνηθηιίαο «ειηά Κάθξεο» πνπ
θαιιηεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή. Ζ ίδηα πνηθηιία θπξηαξρεί θαη ζηηο λέεο θπηεχζεηο.
Κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη φπσο είλαη :
- Ζ άξδεπζε ησλ ειαηφδεληξσλ θαη κφλν φηαλ νη βξνρνπηψζεηο δελ επαξθνχλ. Ζ νκαιή
πνξεία αλάπηπμεο θαη ειαίσζεο ηνπ ειαηφθαξπνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνηφηεηά ηεο θαη
ζπλεπψο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ Διαηφιαδνπ, θαζψο ε επάξθεηα

λεξνχ εμαζθαιίδεη θαιή

αλζνθνξία, ζσζηή θαξπφδεζε, ηθαλνπνηεηηθή θαξπνθνξία, πςειή πνηφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ
παξαγφκελνπ Διαηφιαδνπ. (Ξαξ. 6 Άξδεπζε θαη παξαγσγηθόηεηα ηεο Διηάο Γεώξγηνο
Λάλνο – Διέλε Ξιαθηησηάθε ηκήκα Γεσπνλίαο Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο)
- Σα δχν ηνπιάρηζηνλ εηήζηα θιαδέκαηα ζηελ θαηάιιειε επνρή , γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή
απφδνζε ηνπ ειαηφδεληξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ θαξπνχ.



Κε ηελ πξψηκε ζπιινγή ηνπ ειαηφθαξπνπ πνπ μεθηλά απφ ην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ

Οθησβξίνπ θαη ηειεηψλεη ζην ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ.



Κε ηηο δηα ρεηξφο ζηηο κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο ή κεραλνπνηεκέλεο κεζφδνπο ζπιινγήο ζηηο

κεγάιεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ειαηφθαξπνπ, ψζηε λα
απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί πνπ επεξεάδνπλ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Διαηφιαδνπ θαη
ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ.



Κε ηελ άκεζε έθζιηςε ηνπ ειαηφθαξπνπ κεηά ηε ζπγθνκηδή, ψζηε λα κελ ππάξρεη

θίλδπλνο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ ζηηο ειηέο κε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ Διαηφιαδνπ.



Κε ηελ ηερληθή έθζιηςεο ηνπ ειαηφθαξπνπ γηα ηελ εμαγσγή ηνπ Διαηφιαδνπ, φπνπ ε

ηαρχηεηα ηεο κάιαμεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ειαηνδχκεο δηαηεξνχληαη ρακειά ζε ζπλδπαζκφ κε
ηεο ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ ζπιινγή
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Κε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ Διαηφιαδνπ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ ζπζθεπαζία, ν νπνίνο αθνινπζεί

φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο ηφζν θαηά ηελ απνζήθεπζε ζε
αλνμείδσηεο δεμακελέο πιήξεο πξντφληνο , πεληάιηηξα ή δεθαεμαιηηξα αλνμείδσηα δνρεία φζν θαη
θαηά ηε ζπζθεπαζία ηνπ.
Β . Ηδηαηηεξόηεηα ηνπ πξντόληνο
Σν Διαηφιαδν Κάθξεο

δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζε νξγαλνιεπηηθά θαη

θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία νθείινληαη ζε έλα ζχλνιν παξαγφλησλ φπσο είλαη ε
ζπγθεθξηκέλε γεγελήο πνηθηιία «ειηά Κάθξεο», ην δπλακηθφ ηεο νπνίαο εθθξάδεηαη ηδαληθά ζηηο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, νη ίδηεο νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε επνρή ζπιινγήο
ε νπνία επεξεάδεη ην ρξψκα ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ νμέσλ θπξίσο ηνπ
ειατθνχ θαη ιηλνιατθνχ κε ην πξψην λα είλαη ζε πςειέο ηηκέο φζν πην λσξίο ζπιιέγνληαη νη
ειηέο, θαη νη θαιιηεξγεηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνπλ νη παξαγσγνί ηεο πεξηνρήο.
Ρα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ :
−Σν ηζρπξφ θξνπηψδεο άξσκα κε δηάκεζε ηηκή Mf >4,0, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ
κπξσδηέο βνηάλσλ, καξγαξίηαο θαη θαηηθέ φηαλ πξνέξρεηαη απφ άγνπξν θαξπφ θαη ρακνκειηνχ
φηαλ σξηκάδεη ν θαξπφο θαη ην νπνίν ζπκπιεξψλνπλ λφηεο

κήινπ θαη ακπγδάινπ, ειαθξψο

πηθξφ Mb>2,0 θαη πηθάληηθν Mp >2,3 κε αξκνλία θαη ηζνξξνπία ζηε γεχζε ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο
απηφο είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηε γεγελή πνηθηιία
«ειηά Κάθξεο» (Ξαξ. 7 έγγξαθν αλαιύζεσλ Γεληθήο Γξακκαηείαο θαηαλαισηή).
−Σελ

πξσηκφηεηα ηεο

γεγελνχο πνηθηιίαο «ειηά Κάθξεο» θαη ζε επέθηαζε θαη ηελ πξψηκε

ζπιινγή θαη παξαγσγή ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο, ζηελ νπνία νθείιεηαη ε ειαθξψο πηθξίδνπζα
( Mb >2,0) θαη πηθάληηθε γεχζε ηνπ ( Mp >2,3), κε αξκνλία θαη ηζνξξνπία ζηε γεχζε ηνπ.
−Σν ιακπεξφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΠΟΠ Διαηφιαδν Κάθξεο ζηελ αξρή ηεο
πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο θαη ην νπνίν γίλεηαη ιακπεξφ ρξπζνθίηξηλν κέρξη ηέινπο ηεο πεξηφδνπ
ζπγθνκηδήο, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ πξσηκφηεηα ηεο πνηθηιίαο.
● Ρα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ :
− Υακειφ αξηζκφ ππεξνμεηδίσλ ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο ν νπνίνο είλαη < 10,9 φπσο θαίλεηαη
απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. (Ξαξ. 7). Ο ρακειφο αξηζκφο
ππεξνμεηδίσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απμεκέλε αληνρή ζηελ νμείδσζε θαη θαη’ επέθηαζε θαη
ζηελ ζσζηή απνζήθεπζε.
− Σηο ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο δεηθηψλ απνξξφθεζεο (Θ 232 ≤ 2,20 θαη Θ 270 ≤ 0,18)
−Σνλ ρακειφ δείθηε απφθιηζεο ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο (ΓΘ: < -0,002)
−Σελ κεδεληθή ηηκή ειαηηψκαηνο Md=0.
−Σελ κεγάιε δηαηεξεζηκφηεηα, ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ. Απηή νθείιεηαη ζηε
κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ειατθνχ νμένο ην νπνίν θαη απηφ ζπκβάιεη ζηελ απμεκέλε αληνρή ζηελ
νμείδσζε θαη ζηηο ελδεδεηγκέλεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο

ην νπνίν

δηαηεξεί ηα θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ζηαζεξά κέρξη θαη 12 κήλεο απφ

15

ηελ ειαηνπνίεζε. (Ξαξ. 6 Θπξηηζαθεο ζει. 108-109 θαη OLITECN O.E εξγαζηήξην θαη Dr
Θσλζηαληίλνο Ξεηξσηόο ζει 112,113,114).
Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ είλαη κνλαδηθφο θαη ραξαθηεξηζηηθφο ηνπ
«Διαηφιαδνπ Κάθξεο» πνπ παξάγεηαη απφ ηε γεγελή πνηθηιία «ειηά Κάθξεο» (Ξαξ. 7 αλαιύζεηο
θαη έγγξαθν αλαιύζεσλ Γεληθήο Γξακκαηείαο θαηαλαισηή).
Ιφγσ 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 «Διαηφιαδνπ Κάθξεο» νθείινληαη :
1. ηελ μερσξηζηή γεγελή πνηθηιία

«ειηά Κάθξεο», πνπ θαιιηεξγείηαη εδψ θαη ρηιηάδεο

ρξφληα απνθιεηζηηθά ζηελ νξηνζεηεκέλε δψλε θαιιηέξγεηαο ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
πνηφηεηα ηνπ Διαηνιάδνπ Κάθξεο θαη ηδηαίηεξα κε ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (άξσκα
θαη γεχζε) ζε ζρέζε θαη κε ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ιφγν ηνπ
επηθιηλνχο ηνπ εδάθνπο πξνο ηελ θακπχιε δηαδξνκήο ηνπ ήινπ Αλαηνιήο - Γχζεο.
2. ην «κηθξνθιίκα» ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο θαη ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ θαη ησλ εδαθνινγηθψλ ζπλζεθψλ ησλ ειαηψλσλ ηεο Εψλεο. Σν κηθξνθιίκα ζπκβάιεη
ζηελ επηθξάηεζε ηεο ζπγθξηκέλεο γεγελνχο πνηθηιίαο «Διηά Κάθξεο» ζηελ νπνία , ιφγσ ηεο
κεγάιεο ειηνθάλεηαο, ε παξνπζία ησλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ είλαη ζεκαληηθή θαη ε πνηφηεηα
ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο

εθιεθηή. Απηή ε εθιεθηή πνηφηεηα

νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα

νξγαλνιεπηηθά θαη θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηε γεγελή
πνηθηιία «Διηά Κάθξεο», φπσο ην άξσκα θαη ε γεχζε ηνπ, νη ρακεινί δείθηεο ππεξνμεηδίσλ, νη
ρακεινί δείθηεο απνξξφθεζεο Θ270 θαη Θ232, ε ρακειή νμχηεηα, ρακεινί δείθηεο θεξψλ, ζε
ζρέζε κε ηηο άιιεο γλσζηέο πνηθηιίεο πνπ δνθηκάζηεθαλ ζηελ πεξηνρή. Ο ζπλδπαζκφο απηφο
κηθξνθιίκαηνο θαη πνηθηιίαο επεξεάδεη ηα νξγαλνιεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ Διαηφιαδνπ ( Ξαξ. 6
Θπξηηζάθεο ΠΔΙ. 103).
Ζ ρεκηθή ζχλζεζε ηνπ εδάθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηηο

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο

απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ειηάο, άξα θαη ηα νξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Σν θξνπηψδεο άξσκα ζην Διαηφιαδν Κάθξεο νθείιεηαη ζηα
κεξηθψο αζβεζηνιηζηθά κε ιίγν λεξό , θησρά σο κέζεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία
θαη αξγίινπ εδάθε θαη ηεο απμεκέλεο έθζεζεο ησλ ειαηνθάξπσλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία,
ιφγσ ηνπ αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο. Ο ζπλδπαζκφο απηφο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πεξηεθηηθφηεηα
ηεο γεγελνχο πνηθηιίαο «ειηά Κάθξεο» ζε πηεηηθά ζπζηαηηθά, ζηα νπνία νθείιεηαη ην θξνπηψδεο
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άξσκα ηνπ. (Ξαξ 6

Θπξηηζάθεο , 2007, ζει. 103

θαη

Ξ.Δ.Ξ.Θ

«Δζληθό Γίθηπν

Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Ζ ΔΙΗΑ» Πηπιίδα 2005»).
3. ηελ επνρή ζπιινγήο θαη ζηελ πξσηκφηεηα ηεο γεγελνχο πνηθηιίαο «ειηά Κάθξεο», κε πεξίνδν
σξίκαλζεο θαξπνχ θαη ζπιινγήο απφ ηα κέζα Οθησβξίνπ κέρξη ηέινπο Γεθεκβξίνπ ζηα βνξεηλά
ηνπ ειαηψλα. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη ζην λα ζπκπίπηνπλ φια ηα πξνεγνχκελα

ζηάδηα

αλάπηπμεο κέρξη ηελ σξίκαλζε ηνπ θαξπνχ κε ηε κέγηζηε ρξνληθή έθζεζε ησλ ειαηνθάξπσλ ζην
ειηαθφ θσο.
πγθεθξηκέλα, ν πξψηκνο ραξαθηήξαο ηεο πνηθηιίαο πνπ κεηαθξάδεηαη σο πξψηκε άλζεζε/
θαξπφδεζε θαη θαηά επέθηαζε πξψηκε σξίκαλζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζηηο
δεδνκέλεο πεξηφδνπο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ο δξνζεξφο θαηξφο θαη ε ρακειή ζρεηηθή πγξαζία
(πεξίπνπ Τ=60%) πνπ επηθξαηεί θαηά ην δεχηεξν θαη ηξίην δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ (γχξσ
ζηνπο 20 °C) επλνεί ηελ άλζεζε θαη ππνζηεξίδεη ηελ θαιή γνληκνπνίεζε ησλ αλζψλ. Ζ
επηθξάηεζε ζεξκνθξαζηψλ γχξσ ζηνπο 24 °C ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ
άξηζηε θαξπφδεζε. Ο ζπλδπαζκφο απηφο πξσηκφηεηαο, ζε ζρέζε θαη κε ην αλάγιπθν ηνπ
εδάθνπο πνπ επηηξέπεη ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο απφ ηνπο ειαηψλεο
απμάλεη ηα αξσκαηηθά ζπζηαηηθά ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ζηελ νπνία νθείιεη ηελ
ειαθξψο πηθξίδνπζα θαη πηθάληηθε γεχζε ηνπ ην Διαηφιαδν Κάθξεο. Δπίζεο ζηελ πξσηκφηεηα
νθείιεηαη ην ιακπεξφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα ζηελ αξρή θαη ην ιακπεξφ ρξπζνθίηξηλν κέρξη
ηέινπο ηεο πεξηφδνπ ζπγθνκηδήο.
Ζ νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθά πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε ειηνθάλεηα ιφγσ ηνπ
κεγάινπ αξηζκνχ αίζξησλ εκεξψλ (πεξίπνπ 180/έηνο), απφ Κάτν έσο θαη Οθηψβξην, ελψ ην
αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ζπκβάιιεη ζηελ απμεκέλε έθζεζε ησλ ειαηψλσλ ζην δηαζέζηκν ειηαθφ
θσο. πγθεθξηκέλα, αμηνπνηείηαη πιήξσο ε θαιά θσηηδφκελε επίπεδε θαη ειαθξψο θεθιηκέλε
επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο απέλαληη απφ ηελ πνξεία ηνπ ήιηνπ φπνπ ππάξρεη νιφθιεξνο ν αξηζκφο
ησλ ειαηφδεληξσλ ελψ νη

ινθψδεηο πεξηνρέο θαηαιήγνπλ ζηελ πεδηάδα πξνο ηε ζάιαζζα

επηηξέπνληαο ην κέγηζην δπλαηφ θσηηζκφ ησλ ειαηψλσλ ησλ ινθσδψλ πεξηνρψλ.
4. ηε άξδεπζε ησλ ειαηψλσλ κφλν φηαλ δελ επαξθνχλ νη βξνρνπηψζεηο. Σν ππεξβνιηθφ
πφηηζκα είλαη εηο βάξνο ηνπ πινχζηνπ αξψκαηνο ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο
απνθεχγεηαη απφ ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο.

θαη γη απηφ

Ζ άξδεπζε γίλεηαη κφλν γηα λα

πξνιακβάλεη ηελ θαηαπφλεζε ησλ ειαηφδεληξσλ απφ ηελ έιιεηςε πγξαζίαο θαηά ηα θξίζηκα
ζηάδηα ηνπ παξαγσγηθνχ ηνπο θχθινπ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ειαηφδεληξσλ
αιιά θαη ζηελ ζσζηή θαξπνθνξία, ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφθαξπνπ θαη ζηελ πνηφηεηα θαη
ζηαζεξφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ Διαηφιαδνπ.
5. ηελ εθαξκνγή δχν θιαδεκάησλ εηεζίσο θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθαξκνγή ηνπ «πξψηκνπ»
αλνημηάηηθνπ θιαδέκαηνο πνπ απνζθνπεί ζηε ξχζκηζε ηεο θαξπνθνξίαο ψζηε λα παξαρζεί ν
πξψηκνο ηππηθφο θαξπφο ηεο γεγελνχο πνηθηιίαο «ειηά Κάθξεο».
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6. ηελ πεξίνδν παξακνλήο ηνπ ειαηφθαξπνπ ζην δέλδξν θαη ζπιινγήο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ
Διαηφιαδνπ, πνπ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη πξψηκε θαη ζχληνκε, δηφηη ε
παξαηεηακέλε παξακνλή ηνπ ειαηφθαξπνπ ζην δέληξν κεηά ηελ σξίκαλζε ηνπ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ αξψκαηνο ησλ ιαδηψλ.
7. ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ηνπ ειαηφθαξπνπ πνπ ζε κηθξνχο ειαηψλεο γίλεηαη κε ηα ρέξηα απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο

ή εξγάηεο θαη ηνπνζεηείηαη ακέζσο ζε ηειάξα κε νπέο γηα

θαιχηεξν αεξηζκφ, ζηνπο δε κεγάινπο κε πνιιά ειαηφδεληξα κε ειεθηξνθίλεηα ειαηνξαβδηζηηθά
αηνκηθήο ρξήζεο ζε ππθλά δίρηπα ή ειαηφπαλα γηα λα κελ ιεξψλνληαη απφ ρψκα θαη ιάζπε νη
ειηέο, ηνλ άκεζν θαζαξηζκφ ηνπο απφ θχιια , ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ηειάξα κε νπέο γηα ηνλ θαιφ
αεξηζκφ κέρξη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην ειαηνηξηβείν.
8. ηελ άκεζε κεηαθνξά ζηα ειαηνηξηβεία, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ ειαηνθνκηθή πεξηνρή
θαη ζηελ άκεζε έθζιηςε. Απνθεχγνληαη έηζη νη πνηθίιεο πνηνηηθέο αιινηψζεηο, ζηνλ θαξπφ, πνπ
ζπλδένληαη αθφκα θαη κε ηε κείσζε ησλ αξσκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο
νθείιεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο. Δθηφο

ζηα νπνία

απφ ηα αξσκαηηθά

ζπζηαηηθά κε ηελ άκεζε κεηαθνξά ζην ειαηνηξηβείν απνθεχγεηαη ε κείσζε ησλ κεζαλνιηθψλ
ελψζεσλ κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ηεο εππάζεηαο ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο
ζηελ νμεηδσηηθή ηάγγηζε (Ξαξ. 6 Θπξηηζάθεο ΠΔΙ.103). Δπίζεο ε άκεζε κεηαθνξά θαη ε
άκεζε έθζιηςε, εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ειαηφθαξπνπ πξνθπιάζζνληαο
ηνλ απφ ην «άλακα», απφ ηξαπκαηηζκνχο θαη αζζέλεηεο καθξνρξφληαο παξακνλήο ζηα ηειάξα,
ψζηε λα κελ ραζεί έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ είλαη ε ρακειή νμχηεηα ηνπ, ε
κνλαδηθή ηνπ γεχζε θαη έηζη λα έρνπκε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Διαηφιαδνπ.
9. ηηο ζπλζήθεο έθζιηςεο ηνπ ειαηφθαξπνπ, θαηά ηηο νπνίεο ε κηθξή ηαρχηεηα κάιαμεο , ν
ρξφλνο κάιαμεο θαη ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο ειαηνδχκεο, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο θαηά ηελ ζπιινγή, απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα λα παξαρζεί ην Διαηφιαδν
Κάθξεο, δηφηη απηνί νη ηξείο παξάγνληεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ κε ππνβάζκηζε ησλ πηεηηθψλ
ελψζεσλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην «θξέζθα», «θξνπηψδε» θαη «αξκνληθά» αξψκαηα, κε
ρακειή νμχηεηα θαη λα κελ κεηαβιεζεί ην ρξψκα ηνπ. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ
έθζιηςε, ε κεγάιε ηαρχηεηα κάιαμεο, ν ρξφλνο κάιαμεο πξνζδίδνπλ ζην ειαηφιαδν γεχζεηο
«θακέλνπ», «μχινπ», «ππξήλα» ιφγσ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηα άιια ζπζηαηηθά ηεο ειαηφπαζηαο
θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θαθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο δεκηνπξγεί ηδαληθέο ζπλζήθεο λα ζεκεησζεί
ηάγγηζκα ζην ειαηφιαδν κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ.
10. ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, θαηά ηηο νπνίεο ην Διαηφιαδν, ζε ζεξκνθξαζίεο
θαηάιιειεο, πξνθπιάζζεηαη απφ επηκνιχλζεηο θαη αιινηψζεηο, θαζψο απνζεθεχεηαη ακέζσο κεηά
ηελ παξαγσγή ηνπ ζε αλνμείδσηα δνρεία ε δεμακελέο γεκάηεο κέρξη πάλσ πξνο απνθπγή ηεο
νμείδσζεο, ρσξίο λα κεηαθέξεηαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο θαη λα θαηαπνλείηαη. Παξάιιεια, ν
ρξφλνο απνζήθεπζεο είλαη πνιχ κηθξφο, αθνχ αξρίδεη θαη δηαηίζεηαη απφ ηνλ δεχηεξν, ηξίην κήλα
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πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ θζάλεη πνιχ γξήγνξα ζηνλ θαηαλαισηή, δηαηεξψληαο φια ηα
πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.
11. ηελ κεησκέλε πνζφηεηα πξνζβεβιεκέλσλ απφ δάθν θαξπψλ ειηάο, νη νπνίνη ππνβηβάδνπλ
ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ ιφγσ ηεο απμεκέλεο νμχηεηαο. Απηφ νθείιεηε θαη ζην κηθξνθιίκα
ηεο πεξηνρήο ζην νπνίν εθιείπνπλ εληειψο, ιφγσ ησλ γεσθπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
πεξηνρήο νη ζπλζήθεο πνπ σο γλσζηφλ επλννχλ ην πέηαγκα ηνπ εληφκνπ, φπσο είλαη ην πγξφ
πεξηβάιινλ θαη ε παξνπζία αλέκσλ. Ζ κεησκέλε παξνπζία ηνπ Γάθνπ θαη άιισλ αζζελεηψλ θαη
θαη’ επέθηαζε ε κεησκέλε ρξήζε

εληνκνθηφλσλ θαη κπθεηνθηφλσλ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην

Διαηφιαδν Κάθξεο λα είλαη εληειψο απαιιαγκέλν απφ ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ, ηα νπνία
είλαη ππεχζπλα γηα πνιιέο αξξψζηηεο ζηνλ άλζξσπν, κε πςειά ζηάληαξ πνηφηεηαο.
12. ηελ κεγάιε δηαηεξεζηκφηεηα, ζαλ πξντφλ αιιά θαη ζαλ πνηφηεηα, ε νπνία νθείιεηαη ζηε
κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ειατθνχ νμένο, ην νπνίν επεξεάδεη ηελ νμχηεηα, ζηηο ρακειέο ηηκέο ζε
ππεξνμείδηα θαη ηε κεγάιε αλαινγία κνλναθφξεζησλ πξνο πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα.
13.

Ο κηθξφο θιήξνο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή είλαη ν

κηθξφο νηθνγελεηαθφο θιήξνο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ην ειαηφδεληξν ε
νπνία ζρέζε επηβάιεη ζηνπο ειαηνπαξαγσγνχο ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα ησλ δέληξσλ ηνπο, ηελ
πνιχ έγθαηξε

θαη πξνζεγκέλε ζπιινγή ηνπ ειαηνθάξπνπ γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ

ειαηφιαδνπ.
Ηζηνξηθά ζηνηρεία
Σν «Διαηφιαδν Κάθξεο» (Ξαξ. 3) είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία, ηελ παξάδνζε θαη
ηνλ πνιηηηζκφ νιφθιεξεο ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο θαη ε ειαηνθαιιηέξγεηα απνηειεί ηελ
θαηεμνρήλ αζρνιία ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ειαηφδεληξσλ θαη ε παξαγσγή
ειαηφιαδνπ ζηελ πεξηνρή ράλεηαη ζηα βάζε ησλ ρξφλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζξχινπο, ηελ ειηθία
ησλ ειαηφδεληξσλ αιιά θπξίσο απφ ηζηνξηθέο πεγέο, βηβιηνγξαθία θαη άιια ληνθνπκέληα πνπ
ππάξρνπλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κάθξεο. Σν ειαηφιαδν απνηεινχζε θαη απνηειεί ζεκαληηθή
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή παξάκεηξν ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ.
ηνλ ειαηψλα ηεο πεξηνρήο ηεο Mάθξεο απαληψληαη ζήκεξα ειαηφδεληξα πνπ ε κνξθή, ην
κέγεζνο θαη ην αλάγιπθν ησλ θνξκψλ ηνπο ππνδειψλεη ηε καθξφρξνλε δσή ηνπο. Πνιιά απφ ηα
δέληξα απηά έρνπλ ζπλδέζεη ηελ παξνπζία ηνπο κε ηελ ηζηνξία, ηε ζξεζθεία, ηνλ πνιηηηζκφ
θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ. Σα δέληξα απηά ραξαθηεξίδνληαη κλεκεηαθά θαη γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα ηχρνπλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο, ζαλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. ήκεξα ζηελ αξραίν ειαηψλα ηεο Κάθξεο ππάξρνπλ πνιιά
ειαηφδεληξα ηα νπνία ππνινγίδεηαη φηη είλαη ειηθίαο 1000-2500 εηψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη
θχνληαη ζηελ πεξηνρή απηή, πεξίπνπ απφ ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Κ. Αιεμάλδξνπ

(356-

334) π.ρ. Οη θνξκνί ηνπο έρνπλ δηάκεηξν 1-2 κέηξα θαη εμσηεξηθά παξνπζηάδνπλ έλα εμαηξεηηθφ
αλάγιπθν.
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Σν ειαηφιαδν είλαη έλα πξντφλ γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα. Σν ιάδη ηεο ειηάο, θαζψο θαη ην
ιάδη απφ ηνπο θαξπνχο ηεο άγξηαο (θφηηλνπ) ζεσξνχληαλ απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο αιιά θαη
ηνπο Ρσκαίνπο ην θαιχηεξν ζε πνηφηεηα απφ ηα ππφινηπα ιάδηα ηεο επνρήο θαη ην
ρξεζηκνπνηνχζαλ επίζεο θαη γηα ηελ παξαζθεπή θαιισπηζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κχξσλ θαη
αινηθψλ.
- Αξραίνη ρξόλνη
ηε Κάθξε, ε ειαηνθαιιηέξγεηα έρεη καθξφρξνλε ηζηνξία, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ αξραηφηεηα
αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ παιαηφηεηα ησλ ειαηφδελδξσλ ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη απφ 2000 εηψλ
θαη άλσ (Φση. Ξαξ 2).
Αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο πνπ

έγηλαλ ζηε Κάθξε θαη δείρλνπλ

πνιηηηζκφ απφ ηελ παιαηνιηζηθή θαη λενιηζηθή επνρή αιιά θαη απφ ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ θαη ηα
ζπλδπάζνπκε κε ηελ κπζνινγία θαη ηελ παξάδνζε, ε νπνία ιέεη φηη ζηελ Κάθξε βξίζθεηαη ε
πεξίθεκε ζπειηά ηνπ Θχθισπα ηνλ νπνίν ηχθισζε ν Οδπζζέαο κε θνληάξη θηηαγκέλν απφ θιαδί
ειηάο ( ξαςσδία η-κ ) θαη ην ζπλδπάζνπκε κε ηελ ηζηνξία ε νπνία αλαθέξεη φηη απφ ηελ
πεξηνρή ηεο Κάθξεο πέξαζε ην 334 π.ρ ν Κέγαο Αιέμαλδξνο ( Ξαξ. 1 ράξηεο θαη Βηθηπαίδεηα
…….ηελ άλνημε ηνπ 334 π.Υ., αθήλνληαο πίζσ ηνπ ηνπνηεξεηή ηεο Καθεδνλίαο ηνλ
Αληίπαηξν, ύζηεξα από κηα ζθιεξή πνξεία κέζσ ηεο Θξάθεο, ν Κέγαο Αιέμαλδξνο
πέξαζε ρσξίο δπζθνιία ηνλ Διιήζπνλην) θαηά ηελ εθζηξαηεία ηνπ ζηε Αλαηνιή απφ δξφκν
πάλσ ζηα ρλάξηα ηνπ νπνίνπ ραξάρηεθε ε αξραία Δγλαηία νδφο ησλ Ρσκαίσλ ηκήκαηα ηεο νπνίαο
ππάξρνπλ ραξαγκέλα ζήκεξα θαη είλαη πξνζηαηεπκέλα θαη ηα νπνία πεξλάλε κέζα απφ ηνλ
ειαηψλα (Ξαξ.1 εηθ 6α) θαη θαηά ηελ παξάδνζε ηεο πεξηνρήο μεθνπξάζηεθε θάησ απφ ηελ ζθηά
ηνπ γλσζηνχ δέλδξνπ ειηάο σο «ειηά ηνπ Κέγα Αιέμαλδξνπ»

ειηθίαο απφ 2.500 ρξφλσλ θαη

πάλσ (Ξαξ.1) νδεγνχκαζηε ζε έλα πξψην ζπκπέξαζκα φηη αλ κε ηη άιιν ε ειηά ζαλ δέλδξν
επδνθηκνχζε ζηελ πεξηνρή απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ.
- Πύγρξνλνη ρξόλνη
Ζ παιαηφηεηα ησλ δέλδξσλ ειηάο κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ ρξνλνινγνχληαη πάλσ απφ 2.000 ρξφληα
θαη άλσ

(Ξαξ.2 θσηνγξαθίεο δέλδξσλ ηεο ειηάο ζηελ πεξηνρή ηεο Κάθξεο) ζε

ζπλδπαζκφ, κε παιηέο θσηνγξαθίεο
δηάθνξα

ζπγγξάκκαηα (Ξεξηγξαθή

θαηνίθσλ ηεο Κάθξεο λα καδεχνπλ ειηέο (Ξαξ. 3), κε
Ηζηνξηθή θαη Γεσγξαθηθή ππ’ Δθθιεζηαζηηθήλ

Έπνςηλ ηεο Θενζώζηνπ Δπαξρίαο Καξσλείαο Κ. ΚΔΙΗΡΡΤΣΟ Γηδάθησξ Ηαηξηθήο 1871
ζει. 53-56 βηβιηνζήθε Θσλζηαληηλνχπνιεο ), δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ειαηφδεληξσλ ζηελ Κάθξε
πξηλ απφ ην 1871, επίζεο ην βηβιίν ηνπ Δβιηά Σζειεκπή «Σαμίδη ζηελ Διιάδα» «απφ ηε Θξάθε
σο ηελ Αηηηθή», ζει. 40-41 εθδφζεηο Δθάηε

κε ηνλ γεληθφ ηίηιν ΠΔΓΗΑΣΑΡΛΑΚΔ

(Νδνηπνξηθό) Νδνηπνξηθό ζηελ Διιάδα 1668-1671, ζην νπνίν αλαθέξεη, ν ηζηνξηθφο ηεο
απιήο ηνπ νπιηάλνπ,

(Ξαξ.8 ) ζην νδνηπνξηθφ πνπ έθαλε ζηελ Διιάδα φηαλ πέξαζε θη απφ

ηελ Κάθξε ην 1668 «…ην θιίκα ηεο είλαη ηφζν εχθξαην πνπ επλνεί ηελ παξνπζία θαη απηήο
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αθφκα ηεο ειηάο. Παξφιν πνπ, σο γλσζηφ, ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα απφ ην Ηζηακπφι
(Θσλζηαληηλνχπνιε) θαη δψζε, ν ςπρξφο ρεηκψλαο δελ αθήλεη ην ιηφδελδξν λα θαξπίζεη, εηδηθά
ζηε Κάθξε, φιεο νη πιαγηέο ησλ ηξηγπξηλψλ βνπλψλ είλαη πεξίθεκνη ειαηώλεο θαη
ακπειψλεο». Δίλαη δε ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ηφζν ηδηαίηεξν πνπ ν Σζειεκπί Δβιηά πεξηγξάθεη φηη
επεξεάδεη θαη ηελ νκνξθηά ησλ λέσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηα θάλεη «λα κνηάδνπλε κπξνχληδηλα, ζαλ
παηδηά ηνπ ήιηνπ».
Ζ αλαθνξά απηή «πεξίθεκνη ειαηώλεο» ζεκαίλεη φηη ηα ειαηφδελδξα ήηαλ κεγάιεο ειηθίαο
θαη ν ειαηψλαο γλσζηφο ζηνπο θχθινπο ηεο νζσκαληθήο απιήο δειαδή μεπεξλάκε ην 1668 θαη
πάκε ζην 1500 θαη πξηλ. Άιια επίζεκα έγγξαθα πνπ ππάξρνπλ ( Γηθαζηηθή αθξνακαηηθή
δηαδηθαζία πξνζθπγήο ελαληίνλ ηνπ Γεκνζίνπ ην 1954 ζην πξσηνδηθείν Έβξνπ ) απφ
ηελ νπνία δηαδηθαζία δηαπηζηψλεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο από ην 1894 θαη πξηλ θαη
πεξηερφκελν ησλ πξνηθνζχκθσλσλ πνπ γηλφηαλ γηα ηνλ γάκν παηδηψλ κεηαμχ νηθνγελεηψλ ζηε
Κάθξε

(πξνηθνζύκθσλν ζηελ γιώζζα ηνπ θνξαλίνπ πνπ έγηλε ζηελ πεξηνρή ηεο

Κάθξεο ην 1903) (Ξαξ. 8), καο δείρλνπλ φηη ε ειαηνθαιιηέξγεηα ζηε Κάθξε είλαη γλσζηή απφ
πάξα πνιιά ρξφληα θαη νη θάηνηθνη αζρνινχληαλ κ’ απηή θαη γλψξηδαλ ηα πάληα γχξσ απφ ηελ
ειηά.
Δπίζεο ζηνλ ειαηψλα ηεο Κάθξεο αλάκεζα ζηα ππέξ-αησλφβηα ειαηφδεληξα ππάξρνπλ ηα
εξείπηα ελφο αξραίνπ λανχ ( Ξαξ 8) θαη δίπια άιινο λαφο ηεο πξν-βπδαληηλήο πεξηφδνπ ηα νπνία
δείρλνπλ φηη ηα ειαηφδεληξα πξνυπήξραλ ησλ εξεηπίσλ απηψλ θαη πηζαλά ηνπιάρηζηνλ ν πξνβπδαληηλφο λαφο λα θηίζηεθε αθξηβψο ιφγν ηεο παξνπζίαο ησλ γεγελψλ ειαηφδεληξσλ γηα ην
ειαηφιαδν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηα ρξφληα εθείλα γηα ην άλακκα ησλ θαληειηψλ ζηηο
εθθιεζίεο ε επεηδή ηα κνλαζηήξηα είραλ απφ ηφηε ζηηο ηδηνθηεζίεο ηνπο ειαηνρψξαθα.
Απφ ηελ αξραηφηεηα νη άλζξσπνη ζπλέζιηβαλ ηηο ειηέο είηε κε κεγάιεο πέηξεο είηε κε ηα
πφδηα. Θαηά ηε Υαιθνθξαηία πξσηνεκθαλίζηεθαλ νη πέηξηλνη θχιηλδξνη ν ρεηξηζκφο ησλ νπνίσλ
γηλφηαλ είηε κε ηα ρέξηα είηε κε μχιηλν κνριφ.
Ζ απφδεημε φηη ζηελ πεξηνρή Κάθξεο νη θάηνηθνη

αζρνινχληαλ κε ηελ παξαγσγή

ειαηόιαδνπ είλαη φηη βξέζεθαλ ηέηνηεο πέηξεο απφ καξηπξίεο ησλ ληφπησλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο
Κάθξεο θαη ηελ γχξσ πεξηνρή αιιά ζήκεξα δελ ππάξρνπλ δηφηη θάπνηνη λένη θάηνηθνη ζηε Κάθξε
απφ ηελ αζηηθή πεξηνρή πνπ δελ γλψξηδαλ ηη είλαη ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ ζην θηίζηκν ησλ λέσλ
θαηνηθηψλ ηνπο. Απηά πνχ φκσο απνδεηθλχνπλ ζίγνπξα ηελ παξαγσγή ειαηφιαδνπ ζηελ πεξηνρή
είλαη ε εκθάληζε ιίγν αξγφηεξα ησλ θπιηλδξηθψλ ζπαζηήξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ηε
δσηθή δχλακε, ν ρεηξνθίλεηνο ζπαζηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ αλζξψπηλε δχλακε θαη νη
δηάθνξνη ηχπνη μχιηλεο πξέζαο. Οη ζπαζηήξεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο
πεξηνρήο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Διαηφιαδνπ Κάθξεο ην νπνίν ζηελ αξρή παξαγφηαλ γηα
νηθνγελεηαθή ρξήζε δηφηη παξαγφηαλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο. (Ξαξ.3 )
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Σα δηάζπαξηα ειαηφδεληξα ζηνλ Διαηψλα ηεο Κάθξεο

ππνδειψλνπλ κε ζπζηεκαηηθή

θαιιηέξγεηα. Οη ειηέο θπηεχνληαλ ζε κεγάιε ζρεηηθά απφζηαζε, ψζηε ηα ίδηα θηήκαηα λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγρξφλσο θαη γηα δηάθνξεο άιιεο θαιιηέξγεηεο, θπξίσο δεκεηξηαθψλ αιιά θαη
αξσκαηηθψλ φπσο ρακνκειηνχ. Ίδηνπ ηχπνπ Διαηψλεο εθείλεο ηεο επνρήο, αθφκε θαη παιαηφηεξνη
δηαζψδνληαη κέρξη ζήκεξα θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα φπσο ζηε Υαιθηδηθή, ζηελ Θέξθπξα ζηελ
Άκθηζζα θιπ .
Ζ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ειαηψλσλ ζηε Κάθξε θαίλεηαη λα άξρηζε γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα. Ζ λέα απηή θαιιηεξγεηηθή ηάζε ελζαξξχλζεθε θαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ
κεηαζρεκαηηδφκελνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν πξηκνδφηεζε ηηο ζρεηηθέο θαιιηέξγεηεο. Ιίγν
πξηλ απφ ην 1900 άξρηζε ε δεκηνπξγία ησλ ζπζηεκαηηθψλ ειαηφρνξαθησλ, απφ ηνλ Λαδίξ Κπέε
καδί κε ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξν ρσξηψλ πνπ ζπλέρηδαλ λα είλαη νη ηδηνθηήηεο απηψλ.
Ζ ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ κε ην ειαηφιαδν Κάθξεο απνδεηθλχεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε
απφ ηελ χπαξμε αηνκηθψλ ειαηνηξηβείσλ παιαηνχ ηχπνπ ρεηξνθίλεησλ ή θίλεζεο κε ηα δψα θαη
ειαηνηξηβείσλ κε πξέζα, (Ξαξ. 3) Απηέο είλαη νη παιαηφηεξεο καξηπξίεο κεζφδσλ παξαγσγήο
ιαδηνχ ζηελ πεξηνρή, νη νπνίεο, είλαη θαη νη θαιχηεξεο κε παξαγσγή άξηζηεο πνηφηεηαο ιαδηνχ
θαζψο δελ αιινησλφηαλ ην άξσκα θαη ε γεχζε ηνπ ειαηφιαδνπ αθνχ ε επεμεξγαζία γηλφηαλ κε
θπζηθέο κεζφδνπο. Σν πξψην ζχγρξνλν γηα ηελ επνρή ειαηνηξηβείν δεκηνπξγήζεθε ζηε Κάθξε
γχξσ ζην 1922 ( ην γλσζηφ ειαηνηξηβείν Θνπηλέιε). Σν 1935 θηίδεηαη ην επφκελν ειαηνηξηβείν (
Διαηνηξηβείν Καξηίλε). Αθνινχζεζε ην 1936 ην ειαηνηξηβείν Απνζηφινπ θαη απηή ηε ζηηγκή
ππάξρνπλ ηξία πην ζχγρξνλα ειαηνηξηβεία απηά ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηνπ «Θχθισπα» θαη ηνπ
«Αιέμαλδξνπ» απφ ηα νπνία εμππεξεηνχληαη νη ειαηνπαξαγσγνί ηεο πεξηνρήο έλα ζπλεηαηξηζηηθφ
θαη δπν ηδησηηθά. Τπάξρνπλ θαη κηθξά ηδησηηθήο ρξήζεο κφλν γηα ηηο ειηέο ηεο γεσξγηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηνπο ηα νπνία έγηλαλ κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα.
Σν Διαηφιαδν Κάθξεο απνηειεί έλα ηππηθφ παξαδνζηαθφ πξντφλ πνιχ γλσζηφ ζηελ πεξηνρή
πνπ ζα εμαθνινπζεί λα παξάγεηαη θαη λα πξνβάιιεηαη. Ιφγσ ηνπ απνκαθξπζκέλνπ ηεο πεξηνρήο
απφ ηα αζηηθά θέληξα, αιιά θαη ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο ηνπ κέρξη πξηλ αξθεηά ρξφληα
θαηαλαισλφηαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο φπνπ γηλφηαλ αλάξπαζην. Απφ ηε δεθαεηία
ηνπ 1980 ε θήκε ηνπ μεπεξλά ηα φξηα ηνπ λνκνχ θαη άξρηζε λα γίλεηαη γλσζηφ ζηελ ππφινηπε
Διιάδα κέζσ εηαηξηψλ

(Ξαξ. 3), σο «Διαηφιαδν Κάθξεο» νη νπνίεο ην εκπνξεπφηαλ γηα

ινγαξηαζκφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ Κάθξεο. ηε ζπλέρεηα δηάθνξνη ηδηψηεο θαη εηαηξίεο-ειαηνηξηβεία
έθαλαλ βήκαηα πξνψζεζεο ηνπ ζηελ ππφινηπε Διιάδα αιιά θαη παίξλνληαο κέξνο ζε δηεζλήο
δηαγσληζκνχο απνζπψληαο πνιιέο δηαθξίζεηο κε ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ηνπο ε ην φλνκα ηνπ
ειαηνηξηβείνπ αιιά πάληα

γηα ην παξαγφκελν κφλν απφ ηε γεγελή πνηθηιία «ειηά Κάθξεο»,

Διαηφιαδν Κάθξεο (Ξαξ. 8)

ην νπνίν

ιφγσ θαη ησλ λέσλ δηαηξνθηθψλ ηάζεσλ, πνπ

επηθεληξψλνληαη ζηα παξαδνζηαθά Κεζνγεηαθά πξντφληα θαίλεηαη φηη

ραίξεη ηδηαίηεξεο

εθηίκεζεο.
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Θάζε έηνο, πξηλ αξρίζεη ε ζπιινγή ηεο ειηάο ην θαινθαίξη δηνξγαλψλεηαη ε «Γηνξηή ειηάο»
κε πιήζνο θφζκν απφ ηελ πεξηνρή αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο λα επηζθέπηνληαη θαη λα γεχνληαη
καγεηξηθή θαη δηάθνξεο ζπεζηαιηηέ κε ην «Διαηφιαδν Κάθξεο» φπσο επίζεο θαη ε «Γηνξηή ηεο
ζαξδέιαο»

ε

νπνία

ζπλδέεηαη

κε

ην

Καθξηλφ

ιάδη

ζηνλ

ηξφπν

καγεηξέκαηνο

ε

θνλζεξβνπνίεζεο, φιεο δε νη εθδειψζεηο απηέο θαιχπηνληαη θαη απφ αλάινγεο αλαθνξέο ζηνλ
ηχπν.
Οη πξνζπάζεηεο ζπλερίδνληαη ζε πην έληνλν, ζχγρξνλν θαη νξγαλσκέλν ξπζκφ ψζηε ην
Διαηφιαδν Κάθξεο

λα γίλεη αθφκα πην πνιχ γλσζηφ,

πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ

παξαγσγνχο, εηαηξίεο θαη ην ζπλεηαηξηζκφ γηα λα πξνβάιινπλ έλα ηδηαίηεξν, παξαδνζηαθφ πξντφλ
απηήο ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Δλδείμεηο ηεο δηάδνζεο απηήο είλαη:


Ηζηνζειίδεο απφ επηρεηξήζεηο ειαηνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο Κάθξεο , φπσο:
www.kyklopas.com/site/



Ηζηνζειίδεο νη νπνίεο

αζρνινχληαη κε αγξνηηθά ζέκαηα, θαη ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη

πάληα κε ηε γλσζηή νλνκαζία ηνπ Διαηφιαδν Κάθξεο. φπσο:
www.paseges.gr/el/news/Anazhta-shma-to-elaiolado-Makrhs-toy-Ebroy
http://www.paseges.gr/el/news/Nea-epibrabeysh-gia-to-elaiolado-Makrhs
www.agronews.gr . www.oldalexandroupoli.gr/2011/11/blog-post_5538.html
el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B7_%CE%8
8%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85


Παξνπζηάζεηο ζε εθζέζεηο θαη ζρεηηθά θεζηηβάι απφ δηάθνξεο εηαηξίεο αιιά πάληα ην

ιάδη είλαη ην Διαηφιαδν Κάθξεο (Ξαξ. 9 δηάθνξα βξαβεία )
Παξάιιεια, ιφγσ θαη ησλ λέσλ δηαηξνθηθψλ ηάζεσλ, πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα παξαδνζηαθά
πξντφληα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ Κάθξεο είλαη κεγάιε
θπξίσο ζηελ πεξηνρή, φπνπ πσιείηαη ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν ληφπηνο πιεζπζκφο
δελ ην αιιάδεη κε θαλέλα άιιν ειαηφιαδν. Παξάιιεια ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο
απφ λένπο αλζξψπνπο γηα παξαγσγή βηνινγηθνχ Διαηφιαδνπ Κάθξεο, ηελ ηππνπνίεζε ηνπ θαη
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε εκπνξηθά θέληξα ζην εμσηεξηθφ.
ήκεξα, ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηε πεξηνρή ηνπ δήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ζηε
νξηνζεηεκέλε πεξηνρή έρεη ηάζεηο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο κε ηελ θχηεπζε λέσλ ειαηψλσλ γηα ηελ
παξαγσγή φιν θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο Διαηνιάδνπ Κάθξεο θαη πξνψζεζεο ηνπ ζηηο αζηηθέο
πεξηνρέο θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ γεγελήο πνηθηιία επηθξαηεί θαη ζηηο λέεο θπηεχζεηο, σο
ραξαθηεξηζηηθή ηεο πεξηνρήο θαη νη παξαγσγνί δελ έρνπλ ιφγν λα κελ ηελ δηαηεξήζνπλ, εθ’ φζνλ
ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζαθψο αλαγλσξίζηκα θαη κε
κεγάιε απνδνρή.

23

7. ΦΝΟΔΗΠ ΔΙΔΓΣΝ
1. ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΓΔΩΡΓΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ «ΔΙΓΟ – ΓΖΚΖΣΡΑ»
2. ΓΑΟΘ ΔΒΡΟΤ
ΘΑΡΑΟΙΖ & ΓΖΚΖΣΡΗΟΤ 40
Tει. 2551357147
8. ΔΗΓΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΔΠ ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΖΠ : Όηη πξνβιέπεηαη ζηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ινγφηππνο κε ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο κε ειιεληθνχο / ιαηηληθνχο
ραξαθηήξεο, ε νπνία πεξηβάιιεη, σο θφλην, ζε ειιεηςνεηδή ζρήκα ραξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία
ηνπ ρσξηνχ Κάθξε, εηθφλα δέλδξνπ ειηάο ζε θαξπνθνξία απφ ην νπνίν ελζηαιάδνπλ ζηαγφλεο
ειαηφιαδνπ δεκηνπξγψληαο κηα ιίκλε απφ ειαηφιαδν κέζα ζηελ νπνία ππάξρνπλ θαξπνί ειηάο.

9. ΔΗΓΗΘΔΠ ΔΘΛΗΘΔΠ Ή ΘΝΗΛΝΡΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ: -
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