4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

4.1. ΟΝΟΜΑΙΑ
‘Λερραοά’

4.2. ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
ξ εναιοεςικό παοθέμξ ελαιόλαδξ λαμβάμεςαι με μηυαμικέπ διαδικαρίεπ
από ςξμ καοπό ςηπ ελιάπ (Olea europea L.) ςηπ πξικιλίαπ ‘Ιξοχμέψκη’ (Olea
europea var. mastoides ή Olea europea var. Microcarpa καςά ςξμ
Λπαλαςρξύοα, 1986) ρε πξρξρςό 100%. ξ ποξψόμ διαθέςει λαμποό ποάριμξ
υοώμα, ςξ ξπξίξ με ςημ χοίμαμρη γίμεςαι ποαριμξκίςοιμξ. ξ άοχμά ςξσ
υαοακςηοίζεςαι χπ ιρυσοό τοξσςώδεπ, υαοακςηοιρςικό για ςξ ξπξίξ έυει
βοαβεσςεί δύξ τξοέπ, ςξ 2008 και 2010 (τχςξαμςίγοατα ςχμ βοαβείχμ
ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςξ Οαοάοςημα). ξ Οάμελ ερς έδχρε ςιπ ενήπ ςιμέπ:
τοξσςώδεπ: 4,0-5,0), πικάμςικξ: 3,5-4,0 και πικοό: 3,0-3,5. έλξπ, η γεύρη
διακοίμεςαι από πξλύ καλή ιρξοοξπία, με ελατοιά πικοή επίγεσρη.
4.2.1. Υημικά υαοακςηοιρςικά
α κύοια πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ςξσ ελαιξλάδξσ είμαι η ξνύςηςα, ξι
ρσμςελερςέπ απξρβέρεχπ Ι270 και Ι232, η απόκλιρη ςξσ ρσμςελερςή
απξρβέρεχπ (ΔΙ), ξ αοιθμόπ σπεοξνειδίχμ και η πεοιεκςικόςηςα ρε κηοξύπ.
α ποξςειμόμεμα υημικά υαοακςηοιρςικά ςξσ ελαιξλάδξσ δίμξμςαι ρςξμ
παοακάςχ πίμακα (Οίμακαπ 1). ξμίζεςαι όςι ρε όλεπ ςιπ παοαμέςοξσπ έυξσμ
ςεθεί ασρςηοόςεοα όοια από ασςά πξσ ξοίζει η μξμξθερία για ςξ εναιοεςικό
παοθέμξ ελαιόλαδξ.
Ξι ιδιαίςεοα υαμηλέπ ςιμέπ ςχμ δεικςώμ απξοοότηρηπ (Ι232 ≤ 1,80 και
Ι270 ≤ 0,13) και ςηπ απόκλιρηπ ςξσ ρσμςελερςή απξοοότηρηπ (ΔΙ ≤ -0,001)
απξδεικμύξσμ ςη τοερκόςηςα ςξσ ποξψόμςξπ, εμώ ξ υαμηλόπ αοιθμόπ
σπεοξνειδίχμ (≤ 8,5) ρυεςίζεςαι άμερα με ςημ ασνημέμη αμςξυή ρςημ
απξθήκεσρη.
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Πίνακαρ 1. Λέγιρςεπ ςιμέπ ςχμ υημικώμ υαοακςηοιρςικώμ ςξσ ποξςειμόμεμξσ
εναιοεςικξύ παοθέμξσ ελαιόλαδξσ ΟΞΟ ‘Λερραοά’ (Messara). Ρε αμςιπαοαβξλή ςα
όοια βάρει ςξσ Ιαμ. 2568/91 για ςξ εναιοεςικό παοθέμξ ελαιόλαδξ.
Φαπακσηπιςσικό
Ξνύςηςα (% κ.β. ελαψκό ξνύ)
Ρσμςελερςήπ απξρβέρεχπ Ι270
Ρσμςελερςήπ απξρβέρεχπ Ι232
Απόκλιρη Ρσμςελερςή απξρβέρεχπ ΔΙ
Αοιθμόπ Σπεοξνειδίχμ (meq Ξ2/Kg)
Ιηοξί (mg/Kg)

Μέγιςση σιμή
0,6
0,13
1,80
-0,001
8,5
130

Νομικό όπιο
0,8
0,2
2,50
0,01
20
250

4.2.2. Ρύμθερη ςχμ λιπαοώμ ξνέχμ
ξ μεγαλύςεοξ μέοξπ ςχμ λιπαοώμ ξνέχμ ςξσ ελαιξλάδξσ απξςελεί ςξ
ελαψκό ξνύ, εμώ ρημαμςική είμαι η ρσμειρτξοά ςξσ παλμιςικξύ και ςξσ
λιμελαψκξύ ξνέξπ. Ρςξμ Οίμακα 2 δίμεςαι μια ςσπική πξρξρςιαία ρύρςαρη ςξσ
ελαιξλάδξσ ςηπ Λερραοάπ ρε λιπαοά ξνέα μαζί με ςα όοια βάρει ςξσ Ιαμ.
2568/91.
Πίνακαρ 2. σπική πξρξρςιαία ρύρςαρη ςξσ ελαιξλάδξσ ςηπ Λερραοάπ ρε λιπαοά
ξνέα, ρε αμςιπαοαβξλή με ςα όοια βάρει ςξσ Ιαμ. 2568/91.
Λιπαπό οξύ
Λσοιρςικό (C14:0)
Οαλμιςικό (C16:0)
Οαλμιςελαψκό (C16:1)
Δεκαεπςαμικό (C17:0)
Δεκαεπςεμικό (C17:1)
Ρςεαςικό (C18:0)
Δλαψκό (C18:1)
Κιμελαïκό(C18:2)
Κιμξλεμικό (C18:3)
Δικξραμικό (C20:0)
Δικξρεμξψκό (C20:1)
Βευεμικό (C22:0)
Κιγμξκηοικό (C24:0)
C18:1 trans
C18:2+C18:3 trans

Μέςη σιμή
0,01
11,30
0,88
0,06
0,07
2,64
76,64
6,77
0,71
0,44
0,28
0,15
0,05
0,01
0,01

Καν. 2568/91
≤ 0,05
7,5-20,0
0,3-3,5
0,5-5,0
55,0-83,0
3,5-21,0
≤ 1,00
≤ 0,60
≤ 0,40
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,05
≤ 0,05

α όοια πξσ ξοίζξμςαι από ςξμ Ιαμ. 2568/91 έυξσμ χπ ρςόυξ ςημ
ποξρςαρία ςξσ ποξψόμςξπ από ςη μξθεία με έλαια καςχςέοαπ πξιόςηςαπ και
θα ποέπει μα ςηοξύμςαι. Οαοόλα ασςά, η ιδιαίςεοη ρύρςαρη ςχμ λιπαοώμ
ξνέχμ ςξσ ελαιξλάδξσ έυει άμερη ρυέρη με ςη διαςοξτική ςξσ ανία. Έςρι, ςα
μξμξακόοερςα λιπαοά ξνέα έυξσμ ςη μεγαλύςεοη διαςοξτική ανία (Alonso et
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al., 2006), εμώ αμςίθεςα ςα κξοερμέμα ςη υαμηλόςεοη. α πξλσακόοερςα
λιπαοά ξνέα, αμ και σφηλήπ θοεπςικήπ ανίαπ, είμαι πξλύ εσαίρθηςα ρςιπ
ξνειδχςικέπ αμςιδοάρειπ, με απξςέλερμα μα ρσμειρτέοξσμ ρςη μείχρη ςηπ
ρςαθεοόςηςαπ ςξσ ελαιξλάδξσ ρςημ απξθήκεσρη (Mailer, 2006). ξ
ελαιόλαδξ ςηπ Λερραοάπ υαοακςηοίζεςαι από ςη υαμηλή πεοιεκςικόςηςα ρε
κξοερμέμα και πξλσακόοερςα λιπαοά ξνέα και ςημ σφηλή ρε μξμξακόοερςα.
Ξι σφηλέπ θεομξκοαρίεπ ςξσ καλξκαιοιξύ και ξι ρσυμξί καύρχμεπ έυξσμ χπ
απξςέλερμα ςημ ασνημέμη πεοιεκςικόςηςα ρε ακόοερςα λιπαοά ξνέα
αμαλξγικά με ςα κξοερμέμα, κάςι πξσ ρσμδέεςαι με ςξ σδαςικό ‘stress’ ςξσ
τσςξύ ςημ πεοίξδξ ασςή (Stefanoudaki et al., 2001).
Λε βάρη ςα ποξαματεοθέμςα, η πεοιεκςικόςηςα ρε λιπαοά ξνέα ςξσ
ποξςειμόμεμξσ εναιοεςικξύ παοθέμξσ ελαιξλάδξσ ΟΞΟ ‘Λερραοά’ ταίμεςαι
ρςξμ Οίμακα 3. Ξι ςιμέπ είμαι ρσοοικμχμέμεπ ποξπ ςα κάςχ, με εναίοερη ςξ
ελαψκό ξνύ, για ςξ ξπξίξ είμαι επιθσμηςό η πεοιεκςικόςηςα μα βοίρκεςαι
κξμςά ρςξ αμώςεοξ όοιξ. Ζ πεοιεκςικόςηςα ρε ακόοερςα λιπαοά ξνέα είμαι
ασνημέμη και θα ποέπει κας‘ ελάυιρςξ μα νεπεομά ςξ 84%, ατξύ ξι
νηοξθεομικέπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξύμ ςξ καλξκαίοι έυξσμ χπ απξςέλερμα
ςημ ασνημέμη πεοιεκςικόςηςα ρε ακόοερςα λιπαοά ξνέα.

Πίνακαρ 3. Δύοξπ ςιμώμ (%) ςχμ λιπαοώμ ξνέχμ ςξσ ποξςειμόμεμξσ εναιοεςικξύ
παοθέμξσ ελαιόλαδξσ ΟΞΟ ‘Λερραοά’ (Messara).
Λιπαπό οξύ
Δλαψκό (C18:1)
Ρύμξλξ ακόοερςχμ λιπαοώμ ξνέχμ
Αμαλξγία ελαψκξύ / λιμελαψκξύ ξνέξπ

Δύπορ σιμών (%)
min
Max
75,0
83,0
≥ 84,0
≥ 10

4.2.3. Ρςεοόλεπ
Ξι ρςεοόλεπ απξςελξύμ μέοξπ ςξσ αραπχμξπξίηςξσ (μη γλσκεοιδικξύ)
κλάρμαςξπ ςξσ ελαιξλάδξσ. ξ καςώςεοξ όοιξ για ςα παοθέμα ελαιόλαδα
είμαι 1000 mg/Kg. Ξι επιμέοξσπ πεοιεκςικόςηςεπ ρε ρςεοόλεπ και ςξ ξλικό
κλάρμα είμαι εμςόπ ςχμ ξοίχμ πξσ έυξσμ ςεθεί με ςξμ Ιαμ. 2568/91. Ζ ςιμή
ςηπ καμπερςεοόληπ βοίρκεςαι κξμςά ρςξ όοιξ ςξσ 4%, υχοίπ μα ςξ σπεοβαίμει.
Αμ και η σφηλή πεοιεκςικόςηςα ρε ασςή ςη ρςεοόλη ρσμδέεςαι μξμικά με ςημ
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παοξσρία ρπξοέλαιχμ ρςξ ελαιόλαδξ, άλλξι δείκςεπ ςηπ παοξσρίαπ
ρπξοέλαιχμ, όπχπ η πεοιεκςικόςηςα ρε ρςιγμαρςεοόλη και ρςιγμαδιέμια,
καθώπ επίρηπ και ξ δείκςηπ ΔΔCN42 έυξσμ υαμηλέπ ςιμέπ. Ασςό ρημαίμει όςι
ςξ ελαιόλαδξ ςηπ Λερραοάπ έυει τσρικά σφηλή πεοιεκςικόςηςα ρε
καμπερςεοόλη, κάςι πξσ απξδίδεςαι ρςιπ ακοαίεπ σφηλέπ θεομξκοαρίεπ καςά
ςξσπ καλξκαιοιμξύπ μήμεπ και ςξ σδαςικό ‘stress’ ςχμ τσςώμ εκείμη ςημ
πεοίξδξ (Stefanoudaki et al., 2001). ξ ποξςειμόμεμξ, λξιπόμ, ελαιόλαδξ
ΟΞΟ

‘Λερραοά’

θα

υαοακςηοίζεςαι

από

σφηλή

πεοιεκςικόςηςα

ρε

καμπερςεοόλη (≥ 3,8% ςχμ ρσμξλικώμ ρςεοξλώμ), εμώ ςασςόυοξμα ξι άλλξι
δείκςεπ πξσ αματέοθηκαμ ποιμ θα έυξσμ υαμηλή ςιμή (ρςιγμαρςεοόλη ≤ 1,5%,
ρςιγμαρςαδιέμια ≤ 0,5 ppm, ΔΔCN42 ≤ 0,1). Ρημειώμεςαι όςι ρύμτχμα με ςξμ
Ιαμ. 2568/91 η πεοιεκςικόςηςα ρε ρςιγμαρςεοόλη ρςξ εναιοεςικό παοθέμξ
ελαιόλαδξ ποέπει μα είμαι μικοόςεοη από ασςή ρε καμπερςεοόλη.
4.2.4. Άλλα ρσρςαςικά
Άλλα ρσρςαςικά ςξσ ελαιξλάδξσ πξσ απξςελξύμ ρςξιυεία πξιόςηςαπ
ασςξύ είμαι η πεοιεκςικόςηςα ρε πξλσταιμόλεπ, αλξγξμχμέμξσπ διαλύςεπ,
ρςιγμαρςαδιέμια και ξ δείκςηπ ΔΔCN42.
Ξι

πξλσταιμόλεπ

είμαι

ξσρίεπ

τσςικήπ

ποξέλεσρηπ

με

σφηλή

διαςοξτική ανία, καθώπ ρσμδέξμςαι με ςη μείχρη ςξσ κιμδύμξσ εμτάμιρηπ
καοδιαγγειακώμ παθήρεχμ και καοκίμξσ (Cicerale et al., 2010). ξ
καςώςεοξ όοιξ πεοιεκςικόςηςα ρε πξλσταιμόλεπ για ςξ ποξςειμόμεμξ
ελαιόλαδξ ΟΞΟ ‘Λερραοά’ είμαι 100 mg/Kg ιρξδύμαμα γαλλικξύ ξνέξπ.
Ξι αλξγχμξμέμξι διαλύςεπ είμαι ξσρίεπ ςξνικέπ για ςξμ άμθοχπξ. ξ
όοιξ πξσ έυει ξοιρςεί είμαι 0,1 mg/Kg για κάθε διαλύςη, ρε κάθε πεοίπςχρη
όμχπ ςξ ρύμξλξ ασςώμ δεμ ποέπει μα νεπεομά ςξ όοιξ ςχμ 0,2 mg/Kg. ξ
ποξςειμόμεμξ ελαιόλαδξ ΟΞΟ ‘Λερραοά’ θα πεοιέυει αλξγξμχμέμξσπ
διαλύςεπ κάςχ από ςξ όοιξ πξρξςικξύ ποξρδιξοιρμξύ.
α

ρςιγμαρςαδιέμια

είμαι

ρςεοξειδείπ

σδοξγξμάμθοακεπ

πξσ

ρυημαςίζξμςαι κσοίχπ καςά ςξμ ενεσγεμιρμό (Ισοιςράκηπ, 2007, ρελ. 583). Ζ
παοξσρία ασνημέμχμ πξρξςήςχμ ρςξ ελαιόλαδξ είμαι έμδεινη μξθείαπ με
πάρηπ τύρεχπ ρπξοέλαια. ξ όοιξ βάρει ςξσ Ιαμ. 702/2007, ξ ξπξίξπ
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ςοξπξπξίηρε ςξμ Ιαμ. 2568/91, είμαι 0,1 ppm, όμχπ για ςξ ποξςειμόμεμξ
ελαιόλαδξ ΟΞΟ ‘Λερραοά’ ξοίζεςαι ασςό ςχμ 0,05 ppm.
Ξ δείκςηπ ΔΔCN42 απξςελεί έμδεινη παοξσρίαπ ρπξοέλαιξσ ρςξ
ελαιόλαδξ (Ισοιςράκηπ, 2007, ρελ. 581). Όπχπ αματέοθηκε μχοίςεοα, ξ
δείκςηπ ασςόπ είμαι υαμηλόπ ρςξ ελαιόλαδξ ςηπ Λερραοάπ, ξπόςε για ςξ
ποξςειμόμεμξ ελαιόλαδξ ΟΞΟ ‘Λερραοά’ θα ποέπει μα μημ σπεοβαίμει to 0,1,
όςαμ ςξ όοιξ βάρει ςξσ Ιαμ. 2568/91 είμαι 0,2.

4.3. ΓΔΩΓΡΑΥΙΚΗ ΠΔΡΙΟΦΗ
Ζ παοαγχγή ςξσ ποξςειμόμεμξσ εναιοεςικξύ παοθέμξσ ελαιξλάδξσ ΟΞΟ
‘Λερραοά’ (Messara) γίμεςαι ρςημ πεοιξυή ςηπ Λερραοάπ πξσ πεοιλαμβάμει
ςημ μεγαλύςεοη πεδιάδα ςηπ Ιοήςηπ. Ζ Λερραοά

εκςείμεςαι Μόςια -

Μξςιξδσςικά ςξσ Μξμξύ Ζοακλείξσ, μόςια ςξσ όοξσπ Φηλξοείςη και βόοεια
ςξσ όοξσπ Ιότιμα και βοέυεςαι από ςξ Κιβσκό Οέλαγξπ. Οοξπ ςα αμαςξλικά
εκςείμεςαι μέυοι ςα γεχγοατικά όοια ςηπ Δημξςικήπ Δμόςηςαπ Αρςεοξσρίχμ,
εμώ ποξπ ςα δσςικά τςάμει μέυοι ςξμ κόλπξ ςηπ Λερραοάπ ρςα όοια ςξσ
Μξμξύ Ζοακλείξσ (Δικόμα 1). Διξικηςικά, πεοιλαμβάμει καθ’ ξλξκληοία ςξμ
καλλικοαςικό Δήμξ Ταιρςξύ, μέοξπ ςξσ Δήμξσ Γόοςσμαπ (ενξλξκλήοξσ ςιπ
Δημξςικέπ Δμόςηςεπ Πξύβα, Γόοςσμαπ και Ιότιμαπ) και μέοξπ ςξσ Δήμξσ
Αουαμώμ – Αρςεοξσρίχμ (ενξλξκλήοξσ ςη Δημξςική Δμόςηςα Αρςεοξσρίχμ).
Ζ

ξοιξθεςημέμη

γεχγοατική

πεοιξυή

είμαι

παοαθαλάρρια

και

υαοακςηοίζεςαι χπ πεδιμή λξτώδηπ (Δικόμεπ 2-5).
Ξι ρσγκεκοιμέμεπ γεχγοατικέπ παοάμεςοξι ρςημ πεοιξυή πξσ απξςελεί
ςξ Μξςιόςεοξ ρημείξ ςηπ Δσοχπαψκήπ Ζπείοξσ πξσ καλλιεογείςαι η ελιά,
ρσμςελξύμ ρςημ δημιξσογία εμόπ ειδικξύ μικοξκλίμαςξπ για ςημ αμάπςσνη
ςηπ ελαιξκαλλιέογειαπ, πξσ δε ρσμαμςάςαι ρε καμία άλλη πεοιξυή ςηπ
Ιοήςηπ και ςηπ Δλλάδαπ γεμικόςεοα.
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Δικόνα 1. Γεχγοατική πεοιξυή παοαγχγήπ ςξσ ποξςειμόμεμξσ εναιοεςικξύ
παοθέμξσ ελαιξλάδξσ ΟΞΟ ‘Λερραοά’ (Messara).

Δικόνα

2.

Λέοξπ

ςξσ

κάμπξσ

και

ςχμ

ξοειμώμ

όγκχμ

ςηπ

Λερραοάπ

δεμδοξτσςεμέμξι με ελαιόδεμδοα.
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Δικόνα 3. Δλαιώμεπ ρε λξτώδη εδάτη ςηπ Λερραοάπ.

Δικόνα 4. Άπξφη ςξσ κάμπξσ ςηπ Λερραοάπ από ςα Αμάκςξοα ςηπ Ταιρςξύ.
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Δικόνα 5. Δλαιώμεπ με τόμςξ ςη θάλαρρα.

4.4. ΑΠΟΔΔΙΞΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ
Ζ παοαγχγή, η μεςαπξίηρη και η επενεογαρία ςξσ ποξςειμόμεμξσ
εναιοεςικξύ

παοθέμξσ

ελαιξλάδξσ

ΟΞΟ

‘Λερραοά’

(Messara)

είμαι

σπξυοεχςικό μα γίμεςαι εμςόπ ςηπ ξοιξθεςημέμηπ γεχγοατικήπ πεοιξυήπ,
εμώ η ρσρκεσαρία ςξσ γίμεςαι ςόρξ εμςόπ όρξ και εκςόπ ασςήπ.
α ελαιξςεμάυια βοίρκξμςαι ρςημ ξοιξθεςημέμη γεχγοατικά πεοιξυή
και είμαι καςαυχοημέμα ρςξ Δλαιξκξμικό Ληςοώξ. Ρςξ ελαιξκξμικό μηςοώξ
αματέοξμςαι ςα παοακάςχ ρςξιυεία:
α) ςα ρςξιυεία ςχμ ελαιξπαοαγχγώμ (ξμξμαςεπώμσμξ, επχμσμία, διεύθσμρη)
β) ςα ρςξιυεία ςχμ καλλιεογξύμεμχμ ελαιξςεμαυίχμ (ςξπξθερία, αοιθμόπ
ελαιξδέμδοχμ, έκςαρη, πξικιλία ελαιξδέμδοχμ, κχδικόπ αγοξςεμαυίχμ13φήτιξπ, υαοςξγοατικό σπόβαθοξ).
Ιαςά

ςημ

παοαγχγή

ςξσ

ποξςειμόμεμξσ

εναιοεςικξύ

παοθέμξσ

ελαιξλάδξσ ΟΞΟ ‘Λερραοά’, ςα ελαιξςοιβεία ςηοξύμ και εμημεοώμξσμ ςα
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Αουεία Διροξώμ και Δκοξώμ για κάθε ποξρκξμιζόμεμη από ςξμ παοαγχγό
παοςίδα ελαιξκάοπξσ και παοαγόμεμξσ ελαιξλάδξσ. Ρε κάθε έμα από ςα
παοαπάμχ Αουεία καςαγοάτεςαι ξ κχδικόπ ςηπ παοςίδαπ εμώ ςηοείςαι και
Αουείξ Οαοςιδξπξίηρηπ, όπξσ καςαγοάτξμςαι ξι κχδικξί ςηπ κάθε παοςίδαπ
ελαιξλάδξσ

όπχπ

ασςξί

λαμβάμξμςαι

αμά

μέοα

επενεογαρίαπ

ςξσ

ποξρκξμιζόμεμξσ ελαιξκάοπξσ. Ρςξ Αουείξ Διροξώμ, εκςόπ από ςξμ κχδικό
ςηπ παοςίδαπ, καςαγοάτξμςαι επιπλέξμ ρςξιυεία πξσ ατξοξύμ:
i.

ii.

ςξσπ ελαιξπαοαγχγξύπ


ξμξμαςεπώμσμξ



παςοώμσμξ



διεύθσμρη καςξικίαπ

ςημ ποξέλεσρη ςξσ ρσγκξμιζόμεμξσ ελαιξκάοπξσ


κχδικόπ

αοιθμόπ

ελαιξςεμαυίξσ

(κχδικόπ

ελαιξκξμικξύ

μηςοώξσ)
πεοιξυή ποξέλεσρη (Ξικιρμόπ –Δήμξπ –Ιξιμόςηςα)



iii.



αοιθμόπ ρςοεμμάςχμ ςχμ αγοξςεμαυίχμ



αοιθμόπ ελαιξδέμδοχμ αμά αγοξςεμάυιξ

ςημ πξρόςηςα ςξσ ελαιξκάοπξσ (Kg) και ςξσ παοαυθέμςξπ ελαιξλάδξσ
(λίςοα)

iv.

ςημ ημεοξμημία ειρόδξσ ςξσ ελαιξκάοπξσ ρςξ ελαιξςοιβείξ και
έκθλιφηπ, εάμ ασςή διατξοξπξιείςαι.
Ρςξ Αουείξ Δκοξώμ ςξσ ελαιξςοιβείξσ καςαγοάτξμςαι, εκςόπ από ςξμ

κχδικό ςηπ παοςίδαπ ελαιξλάδξσ, η ημεοξμημία απξθήκεσρηπ και ξ αοιθμόπ
ςηπ δεναμεμήπ απξθήκεσρηπ ςξσ ελαιξλάδξσ, ξ αοιθμόπ εγγοάτξσ ςηπ
υημικήπ και, όπξσ σπάουει, ςηπ ξογαμξληπςικήπ αμάλσρηπ, η πξρόςηςα ςξσ
απξθηκεσμέμξσ και ςξσ εναγόμεμξσ ελαιξλάδξσ (λίςοα) καθώπ και ςξ
σπόλξιπξ ρςημ δεναμεμή, ξ απξδέκςηπ (ρςξιυεία πελάςη ή ςσπξπξιηςηοίξσ)
και η ημεοξμημία αγξοάπ. Ρςξ ελαιξςοιβείξ ςηοείςαι Αουείξ Δογαρςηοιακώμ
Αμαλύρεχμ με ςα αμςίγοατα ή ποχςόςσπα πιρςξπξιηςικά αμαλύρεχμ και
Αουείξ με ςα ιμξλόγια Αγξοάπ.
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Ζ απξθήκεσρη γίμεςαι ρε αμξνείδχςεπ δεναμεμέπ πξσ είμαι αμενίςηλα
αοιθμημέμεπ.
Ρςα ςσπξπξιηςήοια ςηοείςαι Αουείξ Δμτιαλώρεχμ, όπξσ καςαυχοξύμςαι
ρςξιυεία πξσ ατξοξύμ:
i)

ii)

ςημ ποξέλεσρη ςξσ ελαιξλάδξσ πξσ ποόκειςαι μα εμτιαλχθεί


ελαιξςοιβείξ παοαγχγήπ ελαιξλάδξσ (αοιθμόπ μηςοώξσ, έδοα)



αοιθμόπ δεναμεμήπ



πξρόςηςα ενεουόμεμξσ ελαιξλάδξσ

ςημ εμτιάλχρη


ημεοξμημία εμτιάλχρηπ



πξρόςηςα

ςσπξπξιημέμξσ

ελαιξλάδξσ

(αοιθμόπ

τιαλώμ/δξυείχμ)

iii)

lot number

ςξμ ποξξοιρμό ςξσ εμτιαλχμέμξσ ελαιξλάδξσ


πελάςηπ (ξμξμαςεπώμσμξ/επχμσμία επιυείοηρηπ)



ενεουόμεμη πξρόςηςα ςσπξπξιημέμξσ ελαιξλάδξσ (αοιθμόπ
τιαλώμ/δξυείχμ)



ημεοξμημία/αοιθμόπ ςιμξλξγίξσ αγξοάπ



σπξλειπόμεμη πξρόςηςα ςσπξπξιημέμξσ ελαιξλάδξσ (αοιθμόπ
τιαλώμ/δξυείχμ)
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Δικόνα 6. Διάγοαμμα Διακίμηρηπ.

4.5. ΜΔΘΟΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
4.5.1. Ιαλλιεογηςική ςευμική
Ζ καλλιέογεια ςηπ πξικιλίαπ ‘Ιξοχμέικη’ ρςημ πεδιάδα ςηπ Λερραοάπ
έυει εκςαςικό έχπ ελατοά εμςαςικό υαοακςήοα με παοαςηοξύμεμεπ
απξρςάρειπ τύςεσρηπ ςχμ ελαιξδέμδοχμ καςά καμόμα ρςα 7x7, 7x8 και 8x8
μ.
Ιαλλιέογεια
Ζ καςεογαρία ςξσ εδάτξσπ για ςη διαςήοηρη ςηπ εδατικήπ σγοαρίαπ
γίμεςαι κσοίχπ με μηυαμικά μέρα, εμώ καςά ςξσπ υειμεοιμξύπ μήμεπ
ρημειώμεςαι τσςξκάλσφη ςχμ εδατώμ με ξναλίδα. Ζ ξναλίδα, Oxalis pes
caprae, είμαι έμα από ςα ρπξσδαιόςεοα ζιζάμια ςχμ ελαιώμχμ ςηπ Ιοήςηπ.
Έμα από ςα ρημαμςικόςεοα πλεξμεκςήμαςα ςηπ ξναλίδαπ είμαι όςι έυει
αλληλξπαθηςική δοάρη έμαμςι δσρενόμςχςχμ ζιζαμίχμ, όπχπ ςα Paritaria
sp., Amaranthus sp., Chenopodium sp., αλλά και άλλχμ πξσ καςά κύοιξ
λόγξ βοίρκξμςαι ρςξσπ αμπελώμεπ και ςξσπ ελαιώμεπ. Ιαςά ςξσπ υειμεοιμξύπ
μήμεπ, δύμαςαι μα ρυημαςίζει αμιγείπ υλξξςάπηςεπ πξσ έυξσμ θεςική
επίδοαρη ρςημ ξικξμξμία ςξσ ύδαςξπ, ςχμ θοεπςικώμ ρςξιυείχμ και ρςιπ
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τσρικξυημικέπ ιδιόςηςεπ ςξσ εδάτξσπ, ατξύ πεοιξοίζεςαι η διάβοχρη.
Δπιπλέξμ, η ξναλίδα μειώμει ςημ σπέογεια βιξμάζα, αλλά ασνάμει ςημ
σπόγεια και κας’ επέκςαρη ςημ ξλική βιξμάζα ςηπ πξώδξσπ βλάρςηρηπ. Ρςα
θεςικά ρσγκαςαλέγεςαι και ςξ γεγξμόπ όςι η ξναλίδα αουίζει μα νηοαίμεςαι ςξ
Τεβοξσάοιξ και δεμ αμςαγχμίζεςαι ςημ ελιά ρςξ κοίριμξ ρςάδιξ ςηπ
διατξοξπξίηρηπ ςχμ ξτθαλμώμ (Υαοαλαμπόπξσλξπ, 2005).
Κίπαμρη
Ρςημ ξοιξθεςημέμη γεχγοατική πεοιξυή ςα ελαιόδεμδοα αμςιδοξύμ
θεςικά ρςημ αζχςξύυξ λίπαμρη, η ξπξία υξοηγείςαι ςμημαςικά ςξ τθιμόπχοξ
και ςημ άμξινη με καςάλληλξσπ κάθε τξοά ςύπξσπ λιπαρμάςχμ έςρι, ώρςε ςξ
ρςξιυείξ μα καθίρςαςαι διαθέριμξ και επαοκέπ καςά ςημ κοίριμη πεοίξδξ ςηπ
άμθηρηπ και ςηπ καοπόδερηπ. Ζ υοήρη ςχμ λιπαρμάςχμ έυει ενξοθξλξγιρςεί
χπ απξςέλερμα ςχμ εδατξλξγικώμ αμαλύρεχμ πξσ γίμξμςαι ςα ςελεσςαία
υοόμια ρςξσπ ελαιώμεπ ςηπ πεοιξυήπ. Λε ςξμ ςοόπξ ασςό, πεοιξοίζεςαι η
υοήρη ςχμ λιπαρμάςχμ ρςα απξλύςχπ απαοαίςηςα, έυξμςαπ έςρι ςξμ
μικοόςεοξ δσμαςό αομηςικό αμςίκςσπξ ρςξ πεοιβάλλξμ.
Άοδεσρη
Αματξοικά με ςημ απαιςξύμεμη διαθέριμη εδατική σγοαρία ρςημ
καλλιέογεια ςηπ ελιάπ, κοίριμα θεχοξύμςαι ςα ρςάδια ςηπ ‘διατξοξπξίηρηπ
ςχμ ξτθαλμώμ έχπ ςημ καοπξτξοία’, ςηπ ‘έμςξμηπ αύνηρηπ ςξσ καοπξύ’ και
ςηπ ‘ρκλήοσμρηπ ςξσ πσοήμα-ςέλξπ ςαυείαπ αύνηρηπ’ (Ηεοιόπ, 2005).
Δεδξμέμξσ όςι ρςημ πεδιάδα ςηπ Λερραοάπ ςα παοαπάμχ ρςάδια αμάπςσνηπ
ρσμπίπςξσμ υοξμικά με ςξσπ μήμεπ όπξσ παοξσριάζξμςαι ςα υαμηλόςεοα
πξρξρςά βοξυξπςώρεχμ, ςξ πξρξρςό ςχμ αοδεσόμεμχμ ελαιώμχμ ρςημ
πεοιξυή αγγίζει ςξ 80%. Ιύοια μέθξδξ άοδεσρηπ απξςελεί η ρςάγδημ, όπξσ
ςξ επιπόλαιξ οιζικό ρύρςημα ςηπ ‘Ιξοχμέικηπ’ εμθαοούμεςαι μα ανιξπξιεί
απξςελερμαςικόςεοα ςιπ μικοέπ παοξυέπ μεοξύ.
Τσςξποξρςαρία
Ισοιόςεοξπ

ευθοόπ

ςηπ

ελαιξκαλλιέογειαπ

ρςημ

ξοιξθεςημέμη

γεχγοατική πεοιξυή θεχοείςαι ξ δάκξπ (Bactrocera oleae), ρςημ ποξρβξλή
ςξσ ξπξίξσ η πξικιλία ‘Ιξοχμέικη’ παοξσριάζεςαι ιδιαίςεοη εσαίρθηςη
(Ηεοιόπ, 2005). Ζ καςαπξλέμηρη ςξσ δάκξσ ρςηοίζεςαι ρςιπ αουέπ ςηπ
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Ξλξκληοχμέμηπ Τσςξποξρςαρίαπ και ρσμςξμίζεςαι από
Δμόςηςα

Ζοακλείξσ.

φεκαρμξί

από

Ρσγκεκοιμέμα,

εδάτξσπ

με

ςη

ςημ Οεοιτεοειακή

ποαγμαςξπξιξύμςαι
ρσμδσαρμέμη

υοήρη

δξλχμαςικξί
καςάλληλχμ

εμςξμξκςόμχμ και εμςξμξελκσρςικώμ, εμώ ξ ποξρδιξοιρμόπ ςξσ υοόμξσ
επέμβαρηπ καθξοίζεςαι από ςξ μέγεθξπ ςχμ πληθσρμώμ ςξσ εμςόμξσ πξσ
ρσλλαμβάμξμςαι ρςιπ καςά ςόπξσπ αμαοςημέμεπ παγίδεπ ςύπξσ McPhail. ξ
κλίμα

ςηπ

πεοιξυήπ

υαοακςηοίζεςαι

χπ

νηοξθεομικό,

με

σφηλέπ

θεομξκοαρίεπ ςξ καλξκαίοι και υαμηλή σγοαρία. Ωπ γμχρςόμ, ασςέπ ξι
ρσμθήκεπ δεμ είμαι εσμξψκέπ για ςημ αμάπςσνη ςξσ δάκξσ, ξ ξπξίξπ ποξςιμά
δοξρεοέπ πεοιξυέπ με σφηλή ρυεςική σγοαρία (Γιαμβοιάπ, 1998). Ξι
πεοιξοιρμέμεπ δακξποξρβξλέπ έυξσμ χπ απξςέλερμα ςημ παοαγχγή
ελαιξλάδξσ αμχςέοαπ πξιόςηςαπ με υαμηλή ξνύςηςα.
Αματξοικά με ςιπ κσοιόςεοεπ αρθέμειεπ ρςημ πεοιξυή, η πξικιλία
‘Ιξοχμέικη’ θεχοείςαι εσαίρθηςη ρςξ βακςήοιξ Pseudomonas savastanoi pv.
savastanoi, πξσ ποξκαλεί ςημ αρθέμεια γμχρςή χπ τσμαςίχρη ή καοκίμχρη
ςηπ ελιάπ. Για ςη μείχρη ςχμ επιπέδχμ ποξρβξλήπ ποαγμαςξπξιξύμςαι
ποξληπςικξί φεκαρμξί και απξλύμαμρη ςχμ πληγώμ με καςάλληλα
ρκεσάρμαςα (Οαμαγόπξσλξπ, 1993).
4.5.2. Ρσγκξμιδή
Ζ ρσγκξμιδή ςξσ ελαιξκάοπξσ ςηπ πξικιλίαπ ‘Ιξοχμέικη’ αουίζει αουέπ
Δεκεμβοίξσ και ξλξκληοώμεςαι ςέλη Τεβοξσαοίξσ με αουέπ Λαοςίξσ.
Ιοιςήοιξ ποξρδιξοιρμξύ ςξσ ρςαδίξσ χοίμαμρηπ απξςελεί η πλήοηπ αλλαγή
ςξσ υοώμαςξπ ςηπ επιδεομίδαπ από ποαριμξκίςοιμξ ρε μελαμξψώδεπ και ξ
υοχμαςιρμόπ ςηπ ράοκαπ ςξσλάυιρςξμ καςά ςξ ήμιρσ μελαμξψώδηπ.
Δπιδιχκόμεμξ ρςάδιξ απξςελεί ςξ ρςάδιξ ςξσ τσριξλξγικά ώοιμξσ καοπξύ
(Ισοιςράκηπ, 2007, ρελ. 366).
Ζ ρσγκξμιδή ςξσ ελαιξκάοπξσ γίμεςαι με οαβδιρςικά μηυαμήμαςα
υοηριμξπξιώμςαπ δίκςσα ελαιξρσλλξγήπ και απξτεύγεςαι ρε πεοιόδξσπ με
βοξυέπ ή με σγοό καιοό καθώπ εσμξξύμςαι ξι ποξρβξλέπ από ςξ βακςήοιξ
ςηπ τσμαςίχρηπ, ρςξ ξπξίξ η πξικιλία ‘Ιξοχμέψκη’ είμαι εσαίρθηςη
(Οαμαγόπξσλξπ, 1993, Ισοιςράκηπ, 2007, ρελ. 118). Δπιποόρθεςα, ρε
πεοίπςχρη όπξσ η ρσγκξμιδή ςξσ ελαιξκάοπξσ ρσμδσάζεςαι με κλάδεμα
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ποαγμαςξπξιξύμςαι ποξληπςικξί φεκαρμξί ή επάλειφη ςχμ πληγώμ με
καςάλληλξ ρκεύαρμα.
4.5.3. Λεςατξοά και απξθήκεσρη
Ζ μεςατξοά ςξσ ρσγκξμιζόμεμξσ ελαιξκάοπξσ από ςα αγοξςεμάυια ρςα
ελαιξςοιβεία ςηπ ξοιξθεςημέμηπ πεοιξυήπ γίμεςαι κσοίχπ ρε ρακιά με αοαιή
ύταμρη καςάλληλα για ςοότιμα, αλλά και ρε πλαρςικξύπ κλχβξύπ, έςρι
ώρςε μα διαρταλίζεςαι επαοκήπ αεοιρμόπ και μα απξτεύγεςαι η αμάπςσνη
μσκήςχμ (Ισοιςράκηπ, 2007, ρελ. 124-125). Ιαςά ςη μεςατξοά ή ςημ
απξθήκεσρη ξι ράκξι ςξπξθεςξύμςαι όοθιξι ξ έμαπ δίπλα ρςξμ άλλξ
ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθεί η δημιξσογία καςάλληλχμ ρσμθηκώμ για
αμαεοόβια ζύμχρη. Ζ ποξρχοιμή - μέυοι ςημ έκθλιφη - απξθήκεσρη ςξσ
ελαιξκάοπξσ γίμεςαι ρε υώοξσπ ςχμ ελαιξςοιβείχμ ή ιδιόκςηςχμ πξσ είμαι
καθαοξί, αεοιζόμεμξι, νηοξί και φσυοξί (θεομξκοαρία 7-8ξC και όυι
μεγαλύςεοη ςχμ 15

ξ

C, ΡΣ≤75%). Δεδξμέμξσ όςι η επενεογαρία ςχμ

ελαιξκάοπχμ επιδιώκεςαι μα γίμεςαι ςξ αογόςεοξ 48 ώοεπ μεςά ςη
ρσγκξμιδή ςξσπ, η διάοκεια μεςατξοάπ και απξθήκεσρήπ ςξσ είμαι καςά
καμόμα η ελάυιρςη δσμαςή και μικοόςεοη ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςχμ 48
χοώμ. Ξ ελάυιρςξπ υοόμξπ παοαμξμήπ ςξσ ρσγκξμιζόμεμξσ ποξψόμςξπ ρςξμ
ελαιώμα ή/και ρςξ υώοξ απξθήκεσρηπ ρε ρσμδσαρμό με ςιπ καλά
αεοιζόμεμεπ ρσμθήκεπ μεςατξοάπ και απξθήκεσρηπ ρσμβάλλξσμ ρςη
διαςήοηρη ςηπ ξνύςηςαπ ςξσ παοαγόμεμξσ ελαιξλάδξσ ρε απξδεκςά όοια και
ρςημ απξςοξπή επικοάςηρηπ ςχμ αομηςικώμ ιδιξςήςχμ ςξσ μξσυλιαρμέμξσ
και ςξσ αςοόυαδξσ (Ισοιςράκηπ, 2007, ρελ. 399). Δπίρηπ, η γοήγξοη άλερη
ςξσ καοπξύ διαςηοεί ρε σφηλή πεοιεκςικόςηςα ςα αοχμαςικά και ταιμξλικά
ρσρςαςικά ρςξ παοαγόμεμξ ελαιόλαδξ (Ισοιςράκηπ, 2007, ρελ. 371).

4.5.4. Οαοαλαβή και καθαοιρμόπ ελαιξκάοπξσ
Ζ παοαλαβή ςξσ ρσγκξμιζόμεμξσ ελαιξκάοπξσ μπξοεί μα γίμει από 51
ελαιξςοιβεία πξσ βοίρκξμςαι ρςημ ξοιξθεςημέμη γεχγοατική πεοιξυή και
είμαι εγγεγοαμμέμα ρε ειδικό μηςοώξ, ςξ ξπξίξ παοαμέμει αμξικςό και για
επιπλέξμ ελαιξςοιβεία πξσ εδοεύξσμ ρε ασςήμ. Ιαςά ςημ παοαλαβή ςξσ
ελαιξκάοπξσ και ποιμ ςη μεςατξοά ςξσ για καθαοιρμό ποαγμαςξπξιείςαι
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διαλξγή, όπξσ διαυχοίζξμςαι ξι ςοασμαςιρμέμξι ή ποξρβεβλημέμξι από
ευθοξύπ και αρθέμειεπ ελαιόκαοπξι και ασςξί πξσ έυξσμ πέρει ρςξ έδατξπ. Ξ
καθαοιρμόπ ρσμίρςαςαι ρςημ επιμελή απξτύλλχρη με οεύμα αέοα ώρςε μα
απξτεσυθεί η ρύμθλιφη τύλλχμ με ελαιόκαοπξ και ρςξ πλύριμξ με πόριμξ
μεοό πξσ απξρκξπεί ρςημ απξμάκοσμρη ςσυόμ νέμχμ σλώμ, όπχπ υώμα και
διάτξοεπ ρςεοεέπ ξσρίεπ, πξσ μεςατέοξμςαι μαζί με ςξμ καοπό από ςξσπ
ελαιώμεπ.

4.5.5. Δπενεογαρία ελαιξκάοπξσ
Ζ επενεογαρία ςξσ ελαιξκάοπξσ αουίζει με θοαύρη ρςξμ ρπαρςήοα και
ρσμευίζεςαι με ςη μάλανη ςηπ παοαγόμεμηπ ελαιξζύμηπ και ςξ διαυχοιρμό
ςχμ ρσρςαςικώμ (ελαιξζύμη-μεοό-πσοήμαπ) ρε τσγξκεμςοικά διαυχοιρςήοια
ςχμ ςοιώμ τάρεχμ. Ξ υοόμξπ μάλανηπ σπξλξγίζεςαι πεοίπξσ ρςα 30 λεπςά
από ςη ρςιγμή πξσ ξ μαλακςήοαπ γεμίρει με ζύμη, εμώ η θεομξκοαρία ςηπ
ελαιξζύμηπ κσμαίμεςαι ρςξσπ 27 ξC με 33 ξC. Ιαςά ςη τσγξκέμςοηρη, η
θεομξκοαρία μεοξύ πξσ ποξρςίθεςαι για ςξ διαυχοιρμό ςξσ ελαιξλάδξσ δεμ
νεπεομά ςξσπ 27 ξC, εμώ ξι διαυχοιρςήοεπ καθαοίζξμςαι ρσυμά για ςημ
απξμάκοσμρη ςηπ σγοαρίαπ και ςχμ νέμχμ σλώμ.

4.5.6. Απξθήκεσρη ελαιξλάδξσ
Ζ απξθήκεσρη ποαγμαςξπξιείςαι ρε αμξνείδχςεπ δεναμεμέπ πξσ
βοίρκξμςαι ρε υώοξσπ καλά αεοιζόμεμξσπ και με θεομξκοαρία απξθήκεσρηπ
πεοίπξσ 23 oC. Ιαςά ςημ διάοκεια ςηπ απξθήκεσρηπ και αμά διαρςήμαςα
πεοίπξσ ςοιώμ μημώμ, ποαγμαςξπξιείςαι απξμάκοσμρη ςχμ ρςεοεώμ ξσριώμ
και ςχμ τσςικώμ σγοώμ (μξύογα) πξσ έυξσμ καθιζήρει με μεςάγγιρη ςξσ
ελαιξλάδξσ ρε καθαοή δεναμεμή. Ζ μεςάγγιρη γίμεςαι από υαμηλή βάμα
ειραγχγήπ και με υαμηλέπ ρςοξτέπ αμςλίαπ ώρςε μα πεοιξοίζει ςημ έκθερη
ςξσ ελαιξλάδξσ ρςξ ξνσγόμξ και μα μειώμει ρςξ ελάυιρςξ ςημ πξρόςηςα ςξσ
αέοα με ςημ ξπξία έουεςαι ρε επατή. ξ ελαιξςοιβείξ ςηοεί αουείξ με ςιπ
ημεοξμημίεπ έμαονηπ και λήνηπ πλήοχρηπ ςηπ κάθε δεναμεμήπ.
4.5.7. Δμτιάλχρη και ρσρκεσαρία
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Ζ εμτιάλχρη και η ρσρκεσαρία ςξσ ποξςειμόμεμξσ εναιοεςικξύ
παοθέμξσ ελαιξλάδξσ ΟΞΟ ‘Λερραοά’ ποαγμαςξπξιείςαι ρςξ ςσπξπξιηςήοιξ
ςηπ ΔΑΡ Λερραοάπ είςε ρε ιδιχςικά ςσπξπξιηςήοια (εμςόπ και εκςόπ ςηπ
ξοιξθεςημέμηπ ζώμηπ) πξσ πληοξύμ ςιπ απαιςήρειπ ςηπ μξμξθερίαπ για ςημ
διαρτάλιρη ςηπ άοιρςηπ διαςήοηρηπ ςξσ ελαιξλάδξσ και είμαι εγγεγοαμμέμα
ρςα ειδικά μηςοώα. Για ςημ ςσπξπξίηρη ςξσ ποξςειμόμεμξσ ΟΞΟ ελαιξλάδξσ
υοηριμξπξιξύμςαι ρσρκεσαρίεπ καςάλληλεπ για ςοότιμα υχοηςικόςηςαπ πξσ
ποξβλέπεςαι από ςη μξμξθερία.
4.5.8. Ρσζήςηρη
Ξι ποακςικέπ πξσ ακξλξσθξύμςαι από ςημ πλειξφητία ςχμ παοαγχγώμ
από ςξ ρςάδιξ ςηπ παοαλαβήπ ςξσ ρσγκξμιζόμεμξσ ελαιξκάοπξσ χπ ςημ
απξθήκεσρη

ςξσ

ξοιξθεςημέμηπ
ελαςςώμαςξπ

παοαγόμεμξσ

γεχγοατικήπ
ρςξ

ελαιόλαδξσ

πεοιξυήπ

παοαγόμεμξ

ρςα

ελαιξςοιβεία

απξρκξπξύμ

ελαιόλαδξ

και

ρςημ

ςηπ

απξσρία

διαρταλίζξσμ

ςα

ξογαμξληπςικά αλλά και τσρικξυημικά ςξσ υαοακςηοιρςικά.
Ρσγκεκοιμέμα, ξ διαυχοιρμόπ ςχμ ποξρβεβλημέμχμ από δάκξ και
μύκηςεπ

ελαιξκάοπχμ και ασςώμ πξσ μαζεύςηκαμ με υώμα ή λάρπεπ

απξρκξπεί ρςημ απξτσγή επικοάςηρηπ ςχμ αομηςικώμ ιδιξςήςχμ ςηπ
υχμαςίλαπ

και

ςξσ

ρκξσληκιξύ

ρςξ

παοαγόμεμξ

ελαιόλαδξ

πξσ

σπξβαθμίζξσμ ςημ πξιόςηςά ςξσ (Ισοιςράκηπ, 2007, ρελ. 401). Ζ επιμελήπ
απξτύλλχρη ςξσ ρσγκξμιζόμεμξσ ελαιξκάοπξσ απξςοέπει ςημ αύνηρη ςηπ
ρσγκέμςοχρηπ ςχμ υλχοξτσλλώμ ρςξ παοαγόμεμξ ελαιόλαδξ, η ξπξία
ποξκαλεί αλλξίχρη ςξσ υοώμαςξπ και ποξρδίδει πικοίζξσρα γεύρη ικαμή μα
σπξβαθμίρει ςημ αμςίρςξιυη τοξσςώδη ςξσ ποξςειμόμεμξσ ΟΞΟ ελαιξλάδξσ.
Ακόμα, ξι υλχοξτύλλεπ ρςξ τχπ δοξσμ χπ τχςξ-εσαιρθηςξπξιηςέπ,
επιςαυύμξμςαπ

ςιπ

ξνειδχςικέπ

αμςιδοάρειπ

και

ρσμβάλλξμςαπ

ρςημ

σπξβάθμιρη ςξσ ποξψόμςξπ (Ισοιςράκηπ, 2007, ρελ. 76). Δπιποόρθεςα, ξι
θεομξκοαρίεπ μάλανηπ, διαυχοιρμξύ καθώπ

και ξ

υοόμξπ μάλανηπ

διαρταλίζξσμ ςη διαςήοηρη ςχμ πςηςικώμ ρσρςαςικώμ ςξσ παοαγόμεμξσ
ελαιξλάδξσ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ τοξσςώδεπ άοχμα ελιάπ, εμώ παοάλληλα
απξςοέπξσμ ςημ επικοάςηρη ςξσ ελαςςώμαςξπ ςξσ φημέμξσ ή καμέμξσ. Ζ
απξθήκεσρη ςξσ ελαιξλάδξσ γίμεςαι ρε αμξνείδχςεπ δεναμεμέπ ποξκειμέμξσ
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μα απξςοαπεί η επικοάςηρη μεςαλλικήπ γεύρηπ ρςξ απξθηκεσόμεμξ ποξψόμ.
Δπιπλέξμ, η πεοιξδική μεςάγγιρη ςξσ ελαιξλάδξσ καςά ςοόπξ πξσ απξςοέπει
ςημ επατή ςξσ με ςξμ αςμξρταιοικό αέοα

και ελαυιρςξπξιεί ςξμ υοόμξ

έκθερήπ ςξσ με ςξ ξνσγόμξ, ποξρςαςεύει ςξ απξθηκεσόμεμξ ελαιόλαδξ από
ςημ αμεπαμόοθχςη ιδιόςηςα ςξσ ςαγγξύ και ςημ αμάπςσνη ςηπ αομηςικήπ
ιδιόςηςαπ

ςηπ

μξύογαπ

πξσ

δύμαςαι

μα

αλλξιώρξσμ

ςα

πξιξςικά

υαοακςηοιρςικά ςηπ καςηγξοίαπ ςξσ εναιοεςικξύ παοθέμξσ ελαιόλαδξσ
(Ισοιςράκηπ,

2007,

ρελ.

400).

έλξπ,

ξ

ρσυμόπ

καθαοιρμόπ

ςχμ

διαυχοιρςήοχμ απξρκξπεί ρςημ απξμάκοσμρη ςηπ σγοαρίαπ και νέμχμ σλώμ,
ικαμώμ μα σπξβαθμίρξσμ ςημ πξιόςηςά ςξσ.

4.6. ΔΔΜΟ
4.6.1. Τσρικόπ
Ζ ξοιξθεςημέμη γεχγοατική πεοιξυή ςηπ πεδιάδαπ ςηπ Λερραοάπ
βοίρκεςαι Μξςιξδσςικά ςξσ Μξμξύ Ζοακλείξσ και βοέυεςαι ρςη μόςια πλεσοά
ςηπ

από ςξ Κιβσκό πέλαγξπ. Βόοεια βοίρκεςαι ξ ξοειμόπ όγκξπ ςξσ

Φηλξοείςη, αμαςξλικά και μξςιαμαςξλικά ςα Αρςεοξύρια όοη, εμώ ρςιπ
εμδιάμερεπ γεχγοατικέπ ζώμεπ (εμδξυώοα) κσοιαουξύμ πεδιάδεπ και
αοκεςέπ λξτώδειπ εκςάρειπ. Ξι πξςαμξί πξσ διαρυίζξσμ ςη Λερραοά είμαι ξ
Γεοξπόςαμξπ πξσ διαοοέει όλη ςημ πεδιάδα με καςεύθσμρη αμαςξλικά ποξπ
δσςικά εκβάλλξμςαπ ρςξμ κόλπξ ςηπ με δύξ βοαυίξμεπ και ξ Αμαπξδιάοηπ, ξ
μεγαλύςεοξπ ςηπ Ιοήςηπ (40 υλμ), πξσ πηγάζει από ςη Δίκςη και από ςα
σφίπεδα ςξσ Λξμξταςρίξσ και εκβάλλει ρςξμ Κιβσκό. Ζ ξοιξθεςημέμη
γεχγοατική πεοιξυή έυει μέρξ σφόμεςοξ 150 μ και υαοακςηοίζεςαι χπ
πεδιμή λξτώδηπ.
α μέρηπ ρύρςαρηπ εδάτη υαοακςηοίζξμςαι χπ πηλώδη, με αμαλξγία
47% άμμξ - 30% ιλλύ - 23% άογιλλξ. Οοόκειςαι για αρβερςξλιθικά εδάτη με
πεοιεκςικόςηςα ρε αμθοακικό αρβέρςιξ 30-50% (CaCΞ3 30-50%) και μέςοιαπ
χπ υαμηλήπ πεοιεκςικόςηςαπ ρε ξογαμική ξσρία (0,8-1,2%). Ρςημ πεοιξυή
απαμςώμςαι ξσδέςεοα έχπ ελατοώπ αλκαλικά εδάτη (pH=6,7-7,8) με ςιπ
μεγαλύςεοεπ ςιμέπ μα ρημειώμξμςαι ρςημ πεοιξυή ςξσ Εαοξύ και ςχμ Λξιοώμ
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(Οηγή: Δδατξλξγικό Δογαρςήοιξ Λξιοώμ Λερραοάπ). Γεμικόςεοα, ςα εδάτη
υαοακςηοίζξμςαι

χπ

βαθιά

με

καλή

σδαςξπεοαςόςηςα,

χρςόρξ

παοξσριάζξμςαι διατξοξπξιήρειπ αμάλξγα με ςημ κλίρη ςξσ εδάτξσπ.
ξ κλίμα ςηπ ξοιξθεςημέμηπ γεχγοατικήπ πεοιξυήπ υαοακςηοίζεςαι χπ
νηοξθεομικό (Οίμακαπ 4).

Πίνακαρ 4. Ιλιμαςξλξγικά δεδξμέμα ςχμ πεοιξυώμ ςχμ δήμχμ σμπακίξσ και
Γόοςσμαπ ςηπ πεδιάδαπ Λερραοάπ καςά ςιπ πεοιόδξσπ 1959-1997 και 2002-2006
αμςίρςξιυα.
ΟΔΠΘΞΥΖ : ΣΛΟΑΙΘ
ΘΑΜ

ΤΔΒ

ΛΑΠ

ΑΟΠ

ΛΑΘ

ΘΞΣΜ

ΘΞΣΚ

ΑΣΓ

ΡΔΟ

ΞΙ

ΜΞΔ

ΔΔΙ

Λέρη
μημιαία
θεομξκο.
Λέρη
μημιαία
ρυ.σγο.

11.7

11.7

13.4

16.4

20.6

24.8

27.6

27.4

24.3

20.2

16.3

13.2

72.1

71.2

69.9

67.6

64.5

58.0

51.3

52.5

58.6

65.4

70.1

72.5

Λέρη
μημιαία
βοξυόπς.

97.7

69.7

47.9

19.6

9.3

1.4

0.1

0.7

11.7

47.1

70.3

103.8

ΟΔΠΘΞΥΖ : ΓΞΠΣΜΑ
ΘΑΜ

ΤΔΒ

ΛΑΠ

ΑΟΠ

ΛΑΘ

ΘΞΣΜ

ΘΞΣΚ

ΑΣΓ

ΡΔΟ

ΞΙ

ΜΞΔ

ΔΔΙ

Λέρη
μημιαία
θεομξκο.
Λέρη
μημιαία
ρυ.σγο.

10.7

11.3

13.5

16.7

22.1

26.6

29.3

29

25.1

21.1

16

12

75.8

72.6

67.6

61.2

50.6

43.4

42.4

46.6

55.8

63.8

72

76.2

Λέρη
μημιαία
βοξυόπς.

113

75.7

43.6

15.6

9.2

0.9

9.2

3

26.4

45.6

125.9

122.4

Πηγή : ΔΛΣ (σμπάκι) και Οεοιτεοειακό Ιέμςοξ Οοξρςαρίαπ Τσςώμ και Οξιξςικξύ Δλέγυξσ
Ζοακλείξσ (Γόοςσμα).

Ξ φσυοόςεοξπ μήμαπ είμαι ξ Θαμξσάοιξπ, με ςη θεομξκοαρία μα
κσμαίμεςαι μεςανύ 6,7 και 15,7 ξC (μέρη ςιμή 11,2 ξC), εμώ ξ θεομόςεοξπ
μήμαπ είμαι ξ Θξύλιξπ με θεομξκοαρίεπ από 20,3 έχπ 33,1 ξC (μέρη ςιμή 28,5
ξ

C). Ζ μεγαλύςεοη μέρη μέγιρςη ςιμή καςαγοάτεςαι ςξμ μήμα Θξύλιξ με 34 ξC

και η μικοόςεοη μέρη ελάυιρςη ςιμή ςξμ Θαμξσάοιξ με 6 ξC. Ιαςά ςξσπ
καλξκαιοιμξύπ

μήμεπ

λαμβάμξσμ

υώοα

πξλύ

ρσυμά

καύρχμεπ,

με

θεομξκοαρίεπ πξσ νεπεομξύμ ςξσπ 40 ξC, εμώ εμίξςε ρσμξδεύξμςαι από ςξμ
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άμεμξ λίβα, ξ ξπξίξπ έουεςαι από ςιπ πεοιξυέπ ςηπ Ατοικήπ και είμαι
ιδιαίςεοα νηοόπ και θεομόπ.
Γεμικόςεοα, η δσςική πεοιξυή ςηπ Λερραοάπ θεχοείςαι πεοιρρόςεοξ
θεομή από ςημ αμαςξλική. Ρςημ πεοιξυή δεμ ρημειώμξμςαι παγεςξί,
δεδξμέμξσ όςι είμαι εναιοεςικά ρπάμιξ η απόλσςη ελάυιρςη θεομξκοαρία μα
είμαι μικοόςεοη ςξσ μηδεμόπ. Ανίζει μα αματεοθεί όςι ρε ημεοήρια βάρη
παοαςηοείςαι ασνημέμη διακύμαμρη ςηπ θεομξκοαρίαπ ημέοαπ και μύυςαπ. Ζ
μέρη μημιαία ρυεςική σγοαρία κσμαίμεςαι από 46,8% (Θξύλιξ) έχπ 74%
(Θαμξσάοιξ). Ιαςά ςξσπ υειμεοιμξύπ μήμεπ, ςξ μέρξ ύφξπ βοξυξπςώρεχμ
κσμαίμεςαι γύοχ ρςα 100 mm, εμώ ρυεδόμ μηδεμικέπ είμαι ξι βοξυξπςώρειπ
ςξσπ καλξκαιοιμξύπ μήμεπ. Ζ μέρη εςήρια βοξυόπςχρη είμαι 534,9 mm. Ρςημ
πεοιξυή πμέξσμ άμεμξι μέρηπ εςήριαπ έμςαρηπ 8 μπξτώο με βόοεια
καςεύθσμρη καςά ςξσπ καλξκαιοιμξύπ και τθιμξπχοιμξύπ μήμεπ και δσςική
καςά ςξσπ υειμεοιμξύπ και αμξινιάςικξσπ μήμεπ.
ξ ποξςειμόμεμξ εναιοεςικό παοθέμξ ελαιόλαδξ ΟΞΟ ‘Λερραοά’
διαθέςει λαμποό ποάριμξ υοώμα, ςξ ξπξίξ με ςημ χοίμαμρη γίμεςαι
ποαριμξκίςοιμξ. ξ άοχμά ςξσ υαοακςηοίζεςαι χπ μέρξ τοξσςώδεπ, με ςη
μέρη διάμερη ςιμή τοξσςώδξσπ μα είμαι πεοίπξσ 4,4. Ζ γεύρη διακοίμεςαι
από πξλύ καλή ιρξοοξπία, με ελατοιά πικοή επίγεσρη.
Διδικόςεοα, ςξ τοξσςώδεπ άοχμα απξδίδεςαι ρςξ ρσμδσαρμό ςχμ
αρβερςξλιθικώμ ρυεςικά πςχυώμ ρε ξογαμική ξσρία εδατώμ και ςηπ
ασνημέμηπ έκθερηπ ςχμ ελαιξκάοπχμ ρςημ ηλιακή ακςιμξβξλία (Ισοιςράκηπ,
2007, ρελ. 364). Ζ ξοιξθεςημέμη γεχγοατικά πεοιξυή υαοακςηοίζεςαι από
ασνημέμη ηλιξτάμεια λόγχ ςξσ μεγάλξσ αοιθμξύ αίθοιχμ ημεοώμ (πεοίπξσ
150/έςξπ), εμώ ςξ αμάγλστξ ςξσ εδάτξσπ ρσμβάλλει ρςημ ασνημέμη έκθερη
ςχμ ελαιώμχμ ρςξ διαθέριμξ ηλιακό τχπ. Ρσγκεκοιμέμα, ανιξπξιείςαι
πλήοχπ η καλά τχςιζόμεμη επίπεδη επιτάμεια ςηπ πεδιάδαπ όπξσ σπάουει
μεγάλξπ αοιθμόπ ελαιώμχμ καθώπ δεμ σπάουει κίμδσμξπ παγεςξύ εμώ ξι
λξτώδειπ πεοιξυέπ καςαλήγξσμ ρςημ πεδιάδα επιςοέπξμςαπ ςξ μέγιρςξ
δσμαςό τχςιρμό ςχμ ελαιώμχμ ςχμ λξτχδώμ πεοιξυώμ.
Αματξοικά με ςα τσρικξυημικά υαοακςηοιρςικά, παοξσριάζει υαμηλέπ
ςιμέπ ξνύςηςαπ, αοιθμξύ σπεοξνειδίχμ, ρσμςελερςώμ απξρβέρεχπ Ι270, Ι232
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και απόκλιρηπ ςξσ ρσμςελερςή απξρβέρεχπ. ξ ελαιόλαδξ ςηπ Λερραοάπ
υαοακςηοίζεςαι

από

ςη

υαμηλή

πεοιεκςικόςηςα

ρε

κξοερμέμα

και

πξλσακόοερςα λιπαοά ξνέα και ςημ σφηλή ρε μξμξακόοερςα, με ςημ
αμαλξγία ελαψκξύ / λιμελαψκξύ ξνέξπ μα σπεοβαίμει ςημ ςιμή 10. Κόγχ ςχμ
ιδιαίςεοχμ ρσμθηκώμ καςά ςξσπ καλξκαιοιμξύπ μήμεπ (παοαςεςαμέμεπ
σφηλέπ θεομξκοαρίεπ πξσ εμίξςε νεπεομξύμ ςξσπ 40 ξC και σδαςικό stress
ςχμ τσςώμ), η πεοιεκςικόςηςα ρε καμπερςεοόλη είμαι σφηλή, κας’ ελάυιρςξ
3,8%

ςχμ

ρσμξλικώμ

ρςεοξλώμ.

Ξι

πξλσταιμόλεπ

νεπεομξύμ

ρε

πεοιεκςικόςηςα ςα 100 mg/Kg ιρξδύμαμα γαλλικξύ ξνέξπ. Ξι δείκςεπ
εμδευόμεμηπ μξθείαπ με ρπξοέλαια (ρσγκέμςοχρη ρςιρμαρςαδιεμίχμ και
δείκςηπ ΔΔCN42) βοίρκξμςαι ςξσλάυιρςξμ κάςχ από ςξ μιρό ςχμ απαιςήρεχμ
ςηπ μξμξθερίαπ. έλξπ, η πεοιεκςικόςηςα ρε αλξγχμξμέμξσπ διαλύςεπ θα
είμαι κάςχ από ςξ όοιξ πξρξςικξύ ποξρδιξοιρμξύ.
Ζ καλλιέογεια ςηπ πξικιλίαπ ‘Ιξοχμέικη’ για παοαγχγή εναιοεςικξύ
παοθέμξσ ελαιξλάδξσ ΟΞΟ ρςημ ξοιξθεςημέμη γεχγοατικά πεοιξυή με ςξ
υαμηλό σφόμεςοξ και ςημ έλλειφη παγεςώμ θεχοείςαι η πλέξμ καςάλληλη
επιλξγή, δεδξμέμξσ όςι η πξικιλία μπξοεί μα εκτοαρςεί με ςξμ καλύςεοξ
δσμαςό ςοόπξ δίμξμςαπ ελαιόλαδξ με ςα αμχςέοχ πξιξςικά υαοακςηοιρςικά.
Ρσγκεκοιμέμα, ξ ποώιμξπ υαοακςήοαπ ςηπ πξικιλίαπ πξσ μεςατοάζεςαι χπ
ποώιμη

άμθηρη/καοπόδερη

σπξρςηοίζεςαι

από

ςιπ

και

καςά

επικοαςξύρεπ

επέκςαρη
ρςιπ

ποώιμη

δεδξμέμεπ

χοίμαμρη
πεοιόδξσπ

κλιμαςξλξγικέπ ρσμθήκεπ. Ξ δοξρεοόπ καιοόπ και η υαμηλή ρυεςική σγοαρία
(πεοίπξσ ΡΣ=60%) πξσ επικοαςεί καςά ςξ δεύςεοξ και ςοίςξ δεκαήμεοξ ςξσ
Αποιλίξσ (γύοχ ρςξσπ 18 ξC) εσμξεί ςημ άμθηρη και σπξρςηοίζει ςημ καλή
γξμιμξπξίηρη ςχμ αμθέχμ. Ζ επικοάςηρη θεομξκοαριώμ γύοχ ρςξσπ 22 ξC
ςξ αμέρχπ επόμεμξ διάρςημα ρσμβάλλει ρςημ ικαμξπξιηςική καοπόδερη.
Ρημειώμεςαι όςι η ποώιμη άμθηρη και καοπόδερη ρσμβάλλει απξταριρςικά
ρςξ μα ρσμπίπςξσμ ξι πεοίξδξι αμάπςσνηπ χοίμαμρηπ ςξσ καοπξύ με ςημ
πεοίξδξ ςχμ αίθοιχμ ημεοώμ ρςημ πεοιξυή δεδξμέμξσ όςι μετξρκεπήπ
ημέοεπ πεοιξοίζξμςαι ρςξσπ υειμεοιμξύπ μήμεπ. ξ γεγξμόπ ασςό ρε
ρσμδσαρμό με ςξ αμάγλστξ ςξσ εδάτξσπ πξσ επιςοέπει ςη μέγιρςη δσμαςή
ανιξπξίηρη ςξσ ηλιακξύ τχςόπ από ςξσπ ελαιώμεπ και ςξσπ καςάλληλξσπ
υειοιρμξύπ από ςξσπ παοαγχγξύπ και μεςαπξιηςέπ καςά ςημ καλλιέογεια,
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ρσγκξμιδή και επενεογαρία ςξσ ελαιξκάοπξσ έυει χπ ςελικό απξςέλερμα ςημ
παοαγχγή ασςξύ ςξσ ιδιαίςεοξσ εναιοεςικξύ παοθέμξσ ελαιξλάδξσ.
4.6.2. Θρςξοικξκξιμχμικόπ
Ρςημ Ιοήςη η παοξσρία ςηπ ελιάπ επιβεβαιώμεςαι για ποώςη τξοά ρςη
Λέρη Μεξλιθική Δπξυή (5400-4400 π.Υ.), εμώ ςημ ίδια πεοίξδξ νεκίμηρε και η
παοαγχγή ελαιόλαδξσ από ςξμ ελαιόκαοπξ. Όπχπ αματέοει ξ Δο Αμςώμηπ
Βαριλάκηπ ρςημ ξμιλία ςξσ με θέμα «Ιαλλιέογεια Δλιάπ και Οαοαγχγή
Δλαιξλάδξσ ρςη Λιμχική Ιοήςη» πξσ έγιμε ρςα πλαίρια ςξσ Διεθμξύπ
Ρσμπξρίξσ ‘Δλιά και Κάδι ρςη Ιοήςη’ ρςη Ρηςεία ςξ 2002, η ελαιξκξμία
μεςαλαμπαδεύςηκε

ρςημ Κοήςη από ςιπ παοάλιεπ υώοεπ ςηπ αμαςξλικήπ

Μερξγείξσ, χρςόρξ δεμ μπξοεί μα απξκλείρει καμείπ ςξ εμδευόμεμξ μα
νεκίμηρε

ςασςόυοξμα

ρε

πεοιρρόςεοξσπ

ςόπξσπ,

όπξσ

σπήουαμ

ξι

καςάλληλεπ ρσμθήκεπ. Η μεςαλαμπάδεσρη ςηπ ςευμξγμχρίαπ ταίμεςαι όςι
έγιμε μχοίπ – αμ δευςξύμε όςι έγιμε μεςαλαμπάδεσρη – αλλιώπ ποέπει μα
σπξρςηοίνξσμε όςι ξι ελαιξκξμικέπ γμώρειπ ςχμ Μιμχιςώμ εμταμίρςηκαμ και
εταομόρςηκαμ ποώςα ρε κάπξια από ςιπ πσκμά καςξικημέμεπ και εμςαςικά
αμαπςσγμέμεπ πεοιξυέπ (Μερραοά – Αρςεοξύρια – Ιεοάπεςοα – Σηςεία).
Ιαςά ςξσπ μεξλιθικξύπ και ποχςξμιμχικξύπ (2800 - 2300 π.Υ.) υοόμξσπ
τύξμςαμ ξλόκληοα δάρη με ελιέπ και αγοιελιέπ, μεςανύ ςχμ ξπξίχμ και ςξ
δάρξπ ‘’Ιαπεςαμιαμά’’ με αγοιελιέπ, ρςημ πεδιάδα ςηπ Λερραοάπ (Δικόμα 7).

Δικόνα 7. Δάρη αγοιελιώμ ρςημ Λιμχική και Οοξμιμχική Ιοήςηπ.
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Ζ καλλιέογεια ςηπ ελιάπ και ςα ποξψόμςα ςηπ, σπήοναμ ρςεμά
ρσμδεδεμέμα με πξλλέπ πςσυέπ ςηπ καθημεοιμόςηςαπ ςχμ αμθοώπχμ και
διαδοαμάςιραμ ποχςαγχμιρςικό οόλξ ρςη διαςοξτή, ςημ ξικξμξμία, ςη
λαςοεία, ςξμ πξλιςιρμό. Όπχπ πεοιγοάτει ρςξ βιβλίξ ςξσ «Δλαιξκξμία» ξ
Θχάμμηπ Ηεοιόπ (2005, ρελ. 14), ςo λάδι εκςόπ από βαρική ςοξτή απξςελξύρε
απαοαίςηςη καύριμη ύλη για τχςιρμό, ατξύ με λάδι έκαιγαμ ξι λύυμξι.
Διαδεδξμέμη επίρηπ ήςαμ η υοήρη ςξσ ρςη ρχμαςική σγιειμή. Επάλειφη ςξσ
ρώμαςξπ με λάδι ποξρςάςεσε από ςξμ ήλιξ ή ςξ φύυξπ. Μεςά ςα λξσςοά
γιμόςαμ επάλειφη ςξσ ρώμαςξπ και ςηπ κόμηπ με αοχμαςικό λάδι, καθώπ
ασςό ήςαμ βαρικό ρσρςαςικό πξλλώμ αοχμάςχμ Τξ λάδι υοηριμξπξιξύμςαμ
ακόμα ρςημ αουαιόςηςα και για ςιπ θεοαπεσςικέπ ςξσ ιδιόςηςεπ. Ήςαμ
καςάλληλξ για ςη θεοαπεία δεομαςικώμ παθήρεχμ, χπ επξσλχςικό και
αμςιρηπςικό ρε ςοαύμαςα, εγκαύμαςα και γσμαικξλξγικέπ αρθέμειεπ. Εκςόπ
από ςξ λάδι, για ςιπ θεοαπεσςικέπ ςξσπ ιδιόςηςεπ υοηριμξπξιξύραμ και ςα
τύλλα και άμθη ςηπ ελιάπ από ςα ξπξία παοαρκεύαζαμ ατέφημα πξσ ςξ
υοηριμξπξιξύραμ χπ κξλλύοιξ για ςημ αμςιμεςώπιρη ςηπ τλόγχρηπ ςχμ
ξύλχμ και ςξσ έλκξσπ ςξσ ρςξμάυξσ. Τξ λάδι υοηριμξπξιξύμςαμ επίρηπ χπ
λιπαμςικό.
Ανιξρημείχςη επίρηπ είμαι η ρύμδερη ςξσ ελαιόδεμςοξσ και ςχμ
ποξψόμςχμ ςηπ ελιάπ με ςιπ θοηρκεσςικέπ ςελεςέπ. Από ςιπ ποξρτξοέπ ποξπ
ςιπ θεόςηςεπ ςχμ μιμχικώμ υοόμχμ δεμ έλειπε ςξ λάδι, όπξσ μαζί με άλλξσπ
καοπξύπ απξςελξύρε μέοξπ ςχμ θοηρκεσςικώμ ςελεςξσογιώμ. Όπχπ
πεοιγοάτεςαι ρςξ βιβλίξ ςχμ Μ. & Λ. Φιλάκη – Ζ. Ιαρςαμά «Ξ πξλιςιρμόπ
ςηπ ελιάπ – ξ ελαιόλαδξ», η ρύμδερη ςξσ ελαιόκαοπξσ με ςη λαςοεία αλλά
και ςξ διαςοξτικό πξλιςιρμό κάμει ακόμη πιξ καςαμξηςό ςξ ταιμόμεμξ πξσ
ρσμαμςξύμ ξι αουαιξλόγξι πξσ ρκάβξσμ μιμχικξύπ ςάτξσπ, ιδιαίςεοα ρςη
μόςια Κοήςη, ρςξ μεγάλξ και εύτξοξ κάμπξ ςηπ Μερραοάπ. Δίπλα ρςα
λείφαμα ςχμ εμςατιαρμέμχμ Κοηςώμ βοίρκξσμ κξσκξύςρια ελιάπ. Έμα ποξψόμ
ςόρξ απαοαίςηςξ για ςιπ αμάγκεπ ςηπ ζχήπ δεμ θα μπξοξύρε παοά μα ήςαμ
υοήριμξ και για κείμξσπ πξσ νεκιμξύραμ ςξ μεγάλξ ςανίδι. Η ελιά ήςαμ ετόδιξ
για ςξσπ Κοηςικξύπ. Σε ποξαμακςξοικό ςάτξ ςηπ Λεβήμαπ (ρςξ Λέμςα), ρε
παλαιξαμακςξοικό ςηπ πεοιξυήπ Φαιρςξύ (Καμηλάοι), ρε σρςεοξμιμχική
ραοκξτάγξ ςηπ Αγίαπ Τοιάδαπ βοέθηκαμ κξσκξύςρια ελιάπ.
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Ρημαμςικό οόλξ διαδοαμάςιρε η ελαιξκαλλιέογεια και ρςημ ξικξμξμική
αμάπςσνη ςξσ ςόπξσ, ατξύ μεγάλεπ πξρόςηςεπ ελαιόλαδξσ ενάγξμςαμ ρε
διάτξοεπ

υώοεπ,

ρσμβάλλξμςαπ

έςρι

ρςημ

αύνηρη

ςχμ

εμπξοικώμ

ρσμαλλαγώμ. Από επιγοατικέπ μαοςσοίεπ ςηπ Αγίαπ Τοιάδαπ ρσμπεοαίμεςαι
όςι ξι εογαζόμεμξι πληοχμόςαμ, ποξταμώπ για διαςοξτή και ξικιακή υοήρη,
εκςόπ από ριςηοά και με λάδι (3 ή 4 κύαμθξι λαδιξύ για κάθε εογαζόμεμξ) ή
με έμα μέοξπ ελιώμ (ςχμ ξπξίχμ η ανία αμςιρςξιυξύρε ρςξ 20% ςξσ λαδιξύ
ίδιαπ υχοηςικόςηςαπ) αμάλξγα με ςξ status ςχμ εογαζξμέμχμ και ρύμτχμα
με ςημ διξικηςική-γοατειξκοαςική μιμχική ξογάμχρη. Πιθαμόμ όυι μόμξ η
ελαιξπαοαγχγή αλλά και η ελαιξκαλλιέογεια και η ρσγκξμιδή βοιρκόςαμ
κάςχ από ςξμ έλεγυξ ςηπ κεμςοικήπ ενξσρίαπ. Από ςξσπ μμημξμεσόμεμξσπ
ελαιώμεπ ρςιπ κμχριακέπ πιμακίδεπ μεγάλξπ αοιθμόπ δέμδοχμ και αμςίρςξιυα
ςηπ ρσγκξμιδήπ αματέοεςαι ρε δύξ πεοιξυέπ, ςη Φαιρςό (pa-i-to – mi-sa-ra-jo)
και da-wo πξσ ςξπξθεςείςαι επίρηπ ρςη Μερραοά (Αμαςξλική) ςη μεγαλύςεοη
πεδιάδα ςηπ Κοήςηπ η ξπξία σπήονε, μαζί με ςξσπ γύοχ λότξσπ, ξ κύοιξπ
ελαιώμαπ ςηπ Μεγαλξμήρξσ (Χαςζή-Βαλλιάμξσ, 2002, ρελ. 92).
Δσοήμαςα ςηπ μιμχικήπ επξυήπ πξσ ρώζξμςαι μέυοι ρήμεοα και
μαοςσοξύμ ςημ ύπαονη ςξσ καοπξύ ςηπ ελιάπ από ςόςε είμαι:
-

ασςξύρια κξμμάςια και ποξψόμςα ελιάπ, όπχπ καοπξί, κξσκξύςρια κ.λ.π.,

-

έογα ζχγοατικήπ με θέμα ςημ ελιά και ςξ ελαιόδεμςοξ,

-

αμςικείμεμα ςέυμηπ, κξρμήμαςα, ρκεύη και εογαλεία επενεογαρίαπ ςηπ
ελιάπ.
Υαοακςηοιρςικά είμαι ςα λίθιμα πιερςήοια πξσ βοέθηκαμ ρςη Ταιρςό και

ρςξμ Ιξμμό, ελλειφξειδή - απιόρυημα, με πεοιμεςοική αύλακα και εκοξή.
Ιξτίμια ή ράκξι με ςιπ ρπαρμέμεπ ελιέπ ςξπξθεςξύμςαμ ρςημ κεμςοική
επιτάμεια ςξσ πιερςηοίξσ, όπξσ πιέζξμςαμ με λίθιμα βάοη, πξσ κοέμξμςαμ
από νύλιμξ δξκάοι (Δικόμεπ 8 & 9).
Διδικόςεοα αματέοεςαι ρςημ ξμιλία ςηπ αουαιξλόγξσ Δέρπξιμαπ ΥαςζήΒαλλιάμξσ (ρελ. 93-94) ρςξ Διεθμέπ Ρσμπόριξ ρςη Ρηςεία:
«Έμα βιξςευμικό όπχπ υαοακςηοίρςηκε, κςίοιξ με 3 ρειοέπ ερχςεοικώμ
μξμξλιθικώμ περρώμ, ςξ ξπξίξ άμερκαφα δίπλα ρςημ κξίςη ςξσ οέμαςξπ
Στακξούακξ ρςημ πεοιξυή Καλαμακίξσ, επιμείξσ ςηπ Φαιρςξύ ρςξ λσβικό
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πέλαγξπ (Εικόμα 10) πεοιελάμβαμε και εγκαςάρςαρη ελαιξπιερςηοίξσ. Μια
κσκλική οηυή λεκάμη με μικοή εκοξή λίγξ σφηλόςεοα από ςξμ πσθμέμα (εν.
διαμ.1.22μ) και μια ρειοά λίθιμχμ πλακξειδώμ αμςιβάοχμ πξσ βοέθηκαμ
ςξπξθεςημέμα ςξ έμα επί ςξσ άλλξσ χπ περρόπ και εομημεύξμςαι χπ αμςίβαοα
μξυλξύ, καθώπ και λίθιμα ςοιβεία θεχοξύμςαι καςάλξιπα ελαιξςοιβείξσ πξσ
υοηριμξπξιξύρε ςξ μεοό ςξσ διπλαμξύ οέμαςξπ. Τξ κςίοιξ υοξμξλξγείςαι
ρςξσπ ύρςεοξσπ κλαρρικξύπ υοόμξσπ (4ξ- αουέπ 3ξσ π.υ. αιώμα) και ςξ είδξπ
ασςξύ ςξσ πιερςηοίξσ ταίμεςαι μα είμαι παοάδειγμα εμόπ μεςαβαςικξύ ςύπξσ
λεκάμηπ ρύμθλιφηπ-πιερςηοίξσ πξσ λειςξσογεί με υοήρη ζερςξύ μεοξύ και
απαμςάςαι ςξσλάυιρςξμ ρςη Δσςική Μεραοά ρςξσπ κλαρρικξύπ και ποώιμξσπ
ελλημιρςικξύπ υοόμξσπ» (Εικόμα 10). Μια όμξια λεκάμη βοέθηκε ρςξ
ελλημιρςικό ελαιξςοιβείξ ρςα Χάλαοα Φαιρςξύ μαζί με ςξ ρύμηθεπ λίθιμξ
ελλειφξειδέπ πιερςήοιξ με πεοιμεςοική αύλακα και λίθιμξ δξυείξ ρσλλξγήπ
λαδιξύ (Εικόμεπ 11 και 12).

Δικόνα 8. Κίθιμη πλάκα πιερςηοίξσ με δύξ κξυλίεπ από ςημ Δσςική Λεραοάρςξ
Λξσρείξ Ιοηςικήπ Δθμξλξγίαπ ρςξσπ Βώοξσπ Οιογιχςίρρηπ.
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Δικόνα 9. Λσλόπεςοεπ με λεία και οαβδχςή επιτάμεια πξσ βοέθηκαμ ρςημ Ταιρςό.

Δικόνα 10. Βιξςευμικό κςίοιξ με ρειοέπ μξμξλιθικώμ περρώμ και εγκαςάρςαρη
ελαιξςοιβείξσ ρςξ Ιαλαμάκι, επίμειξ ςηπ Ταιρςξύ, 4ξσ-3ξσ π.υ αι.
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Δικόνα 11. Δλαιξπιερςήοιξ ρςξμ ξικιρμό Υάλαοα Ταιρςξύ, ελλημιρςικήπ επξυήπ.

Δικόνα 12. Οέςοεπ ελαιξπιερςηοίχμ, Ταιρςόπ.
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Ρςημ Ιοήςη ςηπ κλαρικήπ επξυήπ, ςηπ ελλημιρςικήπ και ςχμ οχμαψκώμ
υοόμχμ ασνάμεςαι η ελαιξπαοαγχγή, εμώ παοάλληλα η υοήρη ςξσ
ελαιόλαδξσ εναπλώμεςαι ρε εσούςεοεπ πεοιξυέπ. ξ λάδι απξςελξύρε κύοιξ
εναγώγιμξ ποξψόμ ποξπ ςιπ αγξοέπ ςηπ Αιγύπςξσ.
Ρςημ Ιοήςη ςηπ κλαρικήπ επξυήπ, ςηπ ελλημιρςικήπ και ςχμ οχμαψκώμ
υοόμχμ ασνάμεςαι η ελαιξπαοαγχγή, εμώ παοάλληλα η υοήρη ςξσ
ελαιόλαδξσ εναπλώμεςαι ρε εσούςεοεπ πεοιξυέπ. ξ λάδι απξςελξύρε κύοιξ
εναγώγιμξ ποξψόμ ποξπ ςιπ αγξοέπ ςηπ Αιγύπςξσ.
Είμαι ανιξρημείχςη η ρημαμςική αύνηρη ςηπ ελαιξπαοαγχγήπ, και καςά
ρσμέπεια ςηπ ελαιξκαλλιέογειαπ πξσ ρημειώμεςαι καςά ςημ ελλημιρςική και
οχμαψκή επξυή, η ξπξία ρσμξδεύεςαι από ςευμξλξγικέπ ενελίνειπ ιδιαίςεοα
ανιξποόρεκςεπ και αοκεςά ικαμξπξιηςικέπ ή απξδξςικέπ ώρςε μα διαοκέρξσμ
για πξλλξύπ αιώμεπ. Ασςό ρσμπεοαίμεςαι από ςξ πλήθξπ ςχμ λίθιμχμ
εογαλείχμ ελαιξπαοαγχγήπ πξσ έυξσμ εμςξπιρθεί ρ’ όλη ςημ Κοήςη ιδιαίςεοα
όμχπ ρςημ Νόςια Κεμςοική, ςημ πεοιξυή ςηπ Φαιρςξύ και ςη Μερραοά (ΧαςζήΒαλλιάμξσ, 2002, ρελ. 93-94).
Υοόμια αογόςεοα ξ Tournefort ςξ 1700 ρςημ πεοιήγηρη ςξσ ρςημ Ιοήςη
αματέοει με έκπληνη ςη ρςιγμή πξσ αμςίκοιρε ςημ κξιλάδα ςηπ Λερραοάπ:
«Μπήκαμε ρε μια μεγάλη αμξιυςή κξιλάδα αμάμερα ρςημ Ίδη και ρςξμ Κέδοξ,
καςάτσςη παμςξύ με ελιέπ, πξοςξκαλιέπ, οξδιέπ, μξσοιέπ, κσπαοίρρια,
καοσδιέπ, δάτμεπ και όλχμ ςχμ ειδώμ ςα ξπχοξτόοα. Τα υχοιά είμαι πξλλά
και ςα μεοά θασμάρια. Η κξιλάδα ρςημ ξπξία αματεοόμαρςε υάμεςαι
αμεπαίρθηςα μέρα ρςημ πιξ χοαία και εύτξοη πεδιάδα ςηπ Κοήςηπ (Μεραοιά),
πξσ εκςείμεςαι μέυοι ςημ Ιεοάπεςοα».
Ρςημ επξυή ςηπ Βεμεςξκοαςίαπ επίρηπ παοαςηοείςαι άμθηρη ςηπ
ελαιξκαλλιέογειαπ

και

ρσρςημαςικό

εμπόοιξ

ελαιξλάδξσ,

ςξ

ξπξίξ

ποξξοίζεςαι όυι μόμξ για βοώρη αλλά και για υοήρη ρςημ ραπχμξπξιία. Ξι
βεμεςξί έμπξοξι διαβλέπξμςαπ ςημ ςάρη ςηπ αγξοάπ για καςαμάλχρη
ελαιξλάδξσ εμθαοούμξσμ ςξσπ Ιοήςεπ αγοόςεπ μα ασνήρξσμ ςημ καλλιέογεια
ςηπ ελιάπ, δίμξμςαπ έςρι μέα ώθηρη ρςημ γεχογία και ςξ εμπόοιξ ςξσ μηριξύ.
Έςρι μεςά από μια πεοίξδξ ξικξμξμικξύ μαοαρμξύ ρςιπ αουέπ ςξσ 17ξσ αιώμα
παοαςηοείςαι

ρημαμςική

αμάκαμφη

ςηπ

αμπελξκαλλιέογειαπ

και

ςηπ

καλλιέογειαπ ςηπ ελιάπ.
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Δκςιμάςαι όςι, αμ η παοαγχγή ελαιξλάδξσ ρςιπ αουέπ ςξσ 18 αιώμα
ρςημ Ιοήςη κσμαιμόςαμ ρςα 300.000 μιρςάςα (πήλιμξ δξυείξ απξθήκεσρηπ
ελαιξλάδξσ 1μιρςάςξ=12,5 κιλά), ςξ 50% από ασςό ήςαμ για ςημ εγυώοια
καςαμάλχρη εμώ ςξ άλλξ 50% ενάγξμςαμ (οιαμςατσλλίδξσ, 1988, ρελ. 138).
Αμ και καςά ςα ποώςα υοόμια ςηπ ξσοκξκοαςίαπ παοαςηοείςαι μια
ύτερη ρςημ παοαγχγή ελαιξλάδξσ, ρςα επόμεμα υοόμια η παοαγχγή και η
ςιμή

ςξσ

ασνάμξμςαι

θεαμαςικά.

Ζ

παοαγχγή

ελαίξσ

ρςημ

Ιοήςη

ςοιπλαριάζεςαι από ςημ αουή χπ ςξ ςέλξπ ςξσ 18 ξσ αιώμα. ξ 1763
σπξλξγίζεςαι όςι έτςαρε ςα 1.000.000 μιρςάςα (οιαμςατσλλίδξσ, 1988, ρελ.
141).
ξ κοηςικό ελαιόλαδξ ςανιδεύει ρςημ Γαλλία, ρςημ Λαρραλία και ρςιπ
πόλειπ λιμάμια ςηπ Θςαλίαπ, Βεμεςία, εογέρςη και Κιβόομξ, αλλά και ρςημ
Ρμύομη. Ξι πξρόςηςεπ και ξι ςιμέπ ςξσ ελαιξλάδξσ διακσμαίμξμςαι αμάλξγα
με ςιπ πξρόςηςεπ πξσ παοάγξμςαι ρςιπ υώοεπ ασςέπ.
«Σςα ςέλη ςξσ 18ξσ
ελαιξλάδξσ

όπχπ

και

και ρςιπ αουέπ ςξσ 19ξσ αιώμα η παοαγχγή
η

παοαγχγή

ράπχμξπ

ασνήθηκε

ρημαμςικά.

Αματέοεςαι όςι η εςήρια παοαγχγή αμεουόςαμ ρε 1.760.000-2.200.000
ξκάδεπ» (Ψιλάκη και άλλξι, 1999, ρελ. 44).
Ζ επαμάρςαρη ςξσ 1821 όμχπ έουεςαι μα αμαςοέφει ςημ αμξδική ασςή
πξοεία, καθώπ μέοξπ ςχμ ελαιόδεμςοχμ καςαρςοάτηκε. Ξ Λχυάμεμς Άλσ
κάςχ από ςη δικαιξδξρία ςξσ ξπξίξσ ήςαμ ςξ μηρί, αμαγμώοιζε ςημ ανία ςξσ
ελαιξλάδξσ και τοόμςιρε για ςημ αμάπςσνη ςηπ ελαιξκαλλιέογειαπ, και για
ςξ εκρσγυοξμιρμό ςχμ ελαιξςοιβείχμ, επιβάλλξμςαπ όμχπ και σπεοβξλικξύπ
τόοξσπ ρςξσπ παοαγχγξύπ. Ρςιπ επαμαρςάρειπ όμχπ ςξσ 19ξσ αιώμα,
ιδιαίςεοα ςημ πεοίξδξ 1866-1869, ξι καςαρςοξτέπ ςηπ ελαιξκαλλιέογειαπ
ήςαμ ςεοάρςιεπ. Ιαςά ςξ 1896 σπξλξγίρςηκε όςι καςαρςοάτηκαμ 800.000
ελαιόδεμςοα. Λεςά ςημ καςαρςοξτή βέβαια πξσ σπέρςημ ξι ελαιώμεπ ςξσ
μηριξύ, μειώθηκε ρημαμςικά η ελαιξπαοαγχγή, η ξπξία αμέκαμφε έπειςα
από αοκεςά υοόμια.
Ρε ελαιώμεπ ςηπ εσούςεοηπ πεοιξυήπ ςηπ Λερραοάπ απαμςώμςαι ρήμεοα
ελαιόδεμςοα πξσ η μξοτή, ςξ μέγεθξπ και ςξ αμάγλστξ ςχμ κξομώμ ςξσπ
σπξδηλώμει ςη μακοόυοξμη ζχή ςξσπ. Οξλλά από ςα δέμςοα ασςά έυξσμ
ρσμδέρει ςημ παοξσρία ςξσπ με ςημ ιρςξοία, ςη θοηρκεία, ςξμ πξλιςιρμό και
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ςιπ παοαδόρειπ ςξσ ςόπξσ. α δέμςοα ασςά υαοακςηοίζξμςαι μμημειακά και
ςσγυάμξσμ ποξρςαρίαπ και αμάδεινηπ, ραμ αμαπόρπαρςξ ςμήμα ςηπ
πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ. Ρήμεοα ρςημ αουαιξλξγική πεοιξυή ςηπ Γόοςσμαπ
σπάουξσμ αοκεςά ελαιόδεμςοα ςα ξπξία σπξλξγίζεςαι όςι νεπεομξύμ ςημ
ηλικία ςχμ 1000 εςώμ, γεγξμόπ πξσ ρημαίμει όςι τύξμςαι ρςημ πεοιξυή ασςή,
πεοίπξσ από ςημ πεοίξδξ ςηπ αοαβξκοαςίαπ (824-961) μ.Υ. Ξι κξομξί ςξσπ
έυξσμ διάμεςοξ 1-2 μέςοα και ενχςεοικά παοξσριάζξσμ έμα εναιοεςικό
αμάγλστξ. Έμαπ από ςξσπ κξομξύπ ασςώμ ςχμ

δέμδοχμ πεοικσκλώμει

ρπαρμέμξ κίξμα οχμαψκήπ πεοιόδξσ (Δικόμα 13).
Αμαρκατέπ απξκάλσφαμ εγκαςαρςάρειπ ελαιξπιερςηοίχμ και ρκεύη πξσ
υοηριμξπξιξύμςαμ για ςη ρσγκξμιδή ςξσ ελαιξλάδξσ και καςά ςη διαδικαρία
παοαγχγήπ. έςξιεπ εγκαςαρςάρειπ και ρκεύη βοέθηκαμ και ρςη Ταιρςό.
Μςξκξσμέμςα επίρηπ απξςελξύμ ςα ιδεξγοάμμαςα ςξσ ελαιξκάοπξσ και ςξσ
ελαιξλάδξσ πξσ βοέθηκαμ ρε ποχςξγοαμμική πιμακίδα ςηπ Ταιρςξύ πξσ
υοξμξλξγείςαι από ςημ ποχςξαμακςξοική πεοίξδξ (Δικόμα 14).
Ρήμεοα η ελαιξκαλλιέογεια ρσμευίζει μα απξςελεί αμαπόρπαρςξ κξμμάςι
ςξσ πξλιςιρμξύ και ςηπ ξικξμξμίαπ ςηπ ξοιξθεςημέμηπ γεχγοατικήπ πεοιξυήπ.
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Δικόνα 13. Ιίξμαπ Πχμαψκήπ πεοιόδξσ πξσ πεοικλείεςαι από κξομό ελιάπ. Γόοςσμα.

Δικόνα 14. Θδεόγοαμμα ςηπ ελιάπ ρςη γοαμμική Α ,Ταιρςόπ.
Ρςα

πλαίρια

ςξσ

2ξσ

Τερςιβάλ

Δλαιξλάδξσ

και

Δλιάπ

πξσ

ποαγμαςξπξιήθηκε ρςιπ 9-11/5/2008 ρςημ Αθήμα από ςξ Δσοχπαψκό Δίκςσξ
Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ (ΔΔΟΑ), ςξ διαγχμιζόμεμξ ελαιόλαδξ από ςημ
πεδιάδα ςηπ Λερραοάπ ποξεουόμεμξ από πξικιλία ‘Ιξοχμέικη’ ρε πξρξρςό
100% εκποξρχπξύμεμξ από ςημ ΔΑΡ Λερραοάπ καςέλαβε μεςά από κοίρη ςξ
αογσοό μεςάλλιξ για ςα πξιξςικά ςξσ υαοακςηοιρςικά. Δπίρηπ ρςα πλαίρια
ςξσ 4ξσ Τερςιβάλ Δλαιόλαδξσ και Δλιάπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε 1214/3/2010

ρςημ

Δλαιόλαδχμ,

Αθήμα,

ςξ

ρςξμ

2ξ

διαγχμιζόμεμξ

Διαγχμιρμό
ελαιόλαδξ

Δναιοεςικά
από

ςημ

Οαοθέμχμ
Λερραοά,

εκποξρχπξύμεμξ από ςημ ΔΑΡ Λερραοάπ, καςέλαβε ςξ Υάλκιμξ Βοαβείξ
Γεύρηπ.

Τχςξαμςίγοατα

αμτξςέοχμ

ςχμ

βοαβείχμ

βοίρκξμςαι

ρςξ

Οαοάοςημα.

4.7. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ
Ξ έλεγυξπ ςηπ ςήοηρηπ και ςηπ διαρτάλιρηπ ςχμ ποξδιαγοατώμ ςξσ
ποξςειμόμεμξσ

εναιοεςικξύ

παοθέμξσ

ελαιξλάδξσ

ΟΞΟ

‘Λερραοά’

ποαγμαςξπξιείςαι από ςξμ Ξογαμιρμό Οιρςξπξπξίηρηπ και Δπίβλεφηπ
Γεχογικώμ Οοξψόμςχμ (ΞΟΔΓΔΟ), πξσ τέοει ςξμ διακοιςικό ςίςλξ AGROCERT,
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ρε ρσμεογαρία με ςημ Διεύθσμρη Αγοξςικήπ Ξικξμξμίαπ και Ιςημιαςοικήπ ςηπ
Οεοιτεοειακήπ Δμόςηςαπ Ζοακλείξσ.
Ρςξιυεία επικξιμχμίαπ :
1.

Όμξμα: ΞΟΔΓΔΟ - AGROCERT
Διεύθσμρη: Οαςηρίχμ και Άμδοξσ 1, .Ι. 11257, Αθήμα
ηλ.: 210-8231277
Ταν : 210-8231438
E-mail:info@agrocert.gr
www.agrocert.gr

2.

Όμξμα: Διεύθσμρη Αγοξςικήπ Ξικξμξμίαπ και Ιςημιαςοικήπ ςηπ
Οεοιτεοειακήπ Δμόςηςαπ Ζοακλείξσ.
Διεύθσμρη: Έβαμπ 60, 71201, Ζοάκλειξ Ιοήςηπ
ηλ.: 2810-309306
Ταν : 2810-287423

4.8. ΔΠΙΗΜΑΝΗ
Όςι ποξβλέπεςαι από ςημ εθμική και εμχριακή μξμξθερία

4.9. ΔΘΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
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