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1. Ονομαζία
ΘΟΛΔΡΒΟΙΗΑ ΡΟΒΗΩΛ – KONSERVOLIA ROVION
2. Πεπιγπαθή Πποϊόνηορ
Α) Ποιοηικά σαπακηηπιζηικά ελαιοκάππος
Ζ «Θνλζεξβνιηά Ρνβηώλ» ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κεζόθαξπε (120-260 ηεκάρηα/θg).
ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ Γηεζλνύο πκβνύιηνπ Διαηνιάδνπ γηα ηηο επηηξαπέδηεο
ειηέο (COI/OT/NC no. 1 of December 2004), όπσο ηζρύεη ζήκεξα θαη ηξνπνπνηείηαη θάζε
θνξά, νη ειηέο ηαμηλνκνύληαη θαηά κέγεζνο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ειηώλ αλά θηιό
ειηώλ. Ζ θιίκαθα κεγέζνπο ζε έλα θηιό Διηώλ είλαη ε αθόινπζε:
60/70, 71/80, 81/90, 91/100, 101/110, 111/120, 121/140, 141/160, 161/180, 181/200,
201/230, 231/260, 261/290, 291/320, 321/350, 351/380, 381/410, 411/460.
Ζ πξάζηλε ειηά είλαη θαηάιιειε γηα ζπγθνκηδή από αξρέο επηεκβξίνπ.
Σν πξάζηλν ρξώκα δηαηεξείηαη κέρξη ην πνιύ ην ηέινο Οθησβξίνπ, νπόηε αξρίδεη λα
μαλζαίλεη, κεηά λα θνθθηλίδεη θαη από ην Λνέκβξην λα παίξλεη ην καύξν-ηώδεο ρξώκα ηεο
ώξηκεο καύξεο ειηάο.
Ο θαξπόο είλαη ζθηθηόο, ηξαγαλόο θαη πινύζηνο ζε ζάθραξα. Ο ώξηκνο (καύξνο) θαξπόο
έρεη κέζε πεξηεθηηθόηεηα ζε ειαηόιαδν 17-18%.
Β) Ποιοηικά σαπακηηπιζηικά ηος ηελικού πποϊόνηορ
Σν ηειηθό πξντόλ, ε «Θνλζεξβνιηά Ρνβηώλ», ζηηο δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο, απνηειεί έλα
ηδηαίηεξα εθιεθηό πνηνηηθά πξντόλ, κε ζαθώο εμαγσγηθή θαηεύζπλζε. Δηδηθά ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ σο εμήο:
- Κέγεζνο κεζαίν. 120 - 260 ηεκάρηα/kg ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ Γηεζλνύο
πκβνύιηνπ Διαηνιάδνπ γηα ην κέγεζνο ησλ επηηξαπέδησλ ειηώλ όπσο ηζρύεη θάζε θνξά.
- Χξώκα από πξαζηλνθίηξηλν σο ζθνύξν πξάζηλν δηαηεξνύκελν επί καθξόλ, γηα ηηο
πξάζηλεο ειηέο. Γηα ηηο μαλζέο ειηέο, ρξώκα από αλνηθηό πξάζηλν θαη θίηξηλν έσο αλνηθηέο
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θαθέ ζθηέο. Σέινο, γηα ηηο καύξεο ειηέο, ρξώκα από αλνηρηό θαθέ έσο ζθνύξν θαθέ θαη
ζθνύξν πνξθπξό - καύξν ηώδεο.
- άξθα ηξαγαλή, εύγεπζηε, κε ραξαθηεξηζηηθό άξσκα ειαηνιάδνπ.
- Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζάθραξα πςειή κε γεύζε θξνπηώδε δηαηεξνύκελε επί καθξόλ.
- Αλνρή ζηηο ινηπέο αιινηώζεηο κεγάιε.
Ζ εκπνξία ηνπ πξντόληνο γίλεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, όπσο θαίλνληαη παξαθάησ:
Α) Οιόθιεξεο
Β) Δθππξελσκέλεο
Γ) Κηζέο / Σέηαξηα
Γ) Ρνδέιεο
Δ) Σζαθηζηέο
Οη ζπζθεπαζίεο δύλαηαη λα πιεξνύληαη κε ιάδη ή κε άικε, θαζώο επίζεο θαη λα
πξνζηίζεληαη δηάθνξα παξαδνζηαθά αξσκαηηθά θπηά, κπαραξηθά, ακπγδαιόςπρα θ.ιπ.
3. Γεωγπαθική Πεπιοσή
Ωο γεσγξαθηθή δώλε πξνειεύζεσο, επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ηεο ειηάο κε ηελ
νλνκαζία "Θνλζεξβνιηά Ρνβηώλ", απνηεινύλ ηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γεκνηηθνύ
Γηακεξίζκαηνο Ρνβηώλ ηνπ λνκνύ Δπβνίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ νηθηζκώλ ηνπ.
4. Απόδειξη Πποέλεςζηρ
Ο ινγόηππνο γηα ηελ «Θνλζεξβνιηά Ρνβηώλ» Π.Ο.Π. απνηειείηαη από ηα αξρηθά γξάκκαηα
ηνπ γεσγξαθηθνύ νλόκαηνο ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, αθνινπζνύκελα από ηνλ αύμνληα
αξηζκό ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αξηζκνύο ηνπ έηνπο
παξαγσγήο-εζνδείαο θαη αλαγξάθνληαη σο εμήο:
ΡΟ–αύμσλ αξηζκόο κέζνπ ζπζθεπαζίαο/δύν ηειεπηαία ςεθία έηνπο παξαγσγήο-εζνδείαο.
Κέζσ ηνπ αξηζκνύ κέζνπ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπ έηνπο παξαγσγήο (εζνδείαο) γίλεηαη ε
ηρλειάηηζε ηεο «Θνλζεξβνιηάο Ρνβηώλ» ΠΟΠ κέρξη ηνλ παξαγσγό θαη ην αγξνηεκάρην θαη
αληηζηξόθσο. Ζ ηρλειάηηζε γίλεηαη κέζσ ηήξεζεο ησλ παξαθάησ κεηξώσλ:
1) Παξαγσγνύ
2) Αγξνηεκαρίνπ
θαζώο θαη κέζσ θαηαγξαθήο ησλ αθόινπζσλ:
1) Θαιιηεξγεηηθή Φξνληίδα Αγξνηεκαρίσλ
2) Αμηνιόγεζε «Θνλζεξβνιηάο Ρνβηώλ» ΠΟΠ
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3) Πξνέιεπζε «Θνλζεξβνιηάο Ρνβηώλ» ΠΟΠ
4) Δηζαγσγή ζην κέζν δύκσζεο/απνζήθεπζεο
5) Παξαθνινύζεζε δπκώζεσλ
6) Παξαθνινύζεζε όισλ ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ κεηαπνίεζεο, απνζήθεπζεο
θαη παξαγσγήο ηειηθώλ πξντόλησλ «Θνλζεξβνιηάο Ρνβηώλ» ΠΟΠ.
7) Αμηνιόγεζε όισλ ησλ βνεζεηηθώλ πιώλ θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο

πνπ

εηζέξρνληαη ζε όια ηα ζηάδηα.
5. Μέθοδορ Παπαγωγήρ
Α) Καλλιεπγηηική ηεσνική
Ζ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο είλαη ε ζπλήζεο θαη απνζθνπεί θπξίσο ζηελ θαηαζηξνθή ησλ
δηδαλίσλ. Γίλνληαη 1-2 νξγώκαηα ζε κηθξό βάζνο θαη θόςηκν ησλ δηδαλίσλ κε
θαηαζηξνθέα. Εηδαληνθηόλα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θαζόινπ.
Ζ ιίπαλζε γίλεηαη πεξί ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ. Χξεζηκνπνηνύληαη ηα απαξαίηεηα ρεκηθά
ιηπάζκαηα (ακκσλίαο ή θαιίνπ) ζηελ πνζόηεηα πνπ ρξεηάδεηαη.
Ζ ιίπαλζε ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο γίλεηαη από ηνλ Γεθέκβξην κέρξη θαη ηνλ
Κάην κε νξγαληθά ιηπάζκαηα θαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο.
Σν θιάδεκα αξρίδεη από ηα κέζα-ηέιε Ηαλνπαξίνπ θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο αξρέο
Καξηίνπ. Γεληθά ην θιάδεκα είλαη ήπην θαη πεξηνξίδεηαη ζε θιαδνθάζαξν, ππθλά,
ιαίκαξγα, γεξαζκέλνπο θιώλνπο θαη ειαηόδελδξα.
Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ γηλόηαλ πάληνηε θαη γίλεηαη θαη ζήκεξα κε πεξηνξηζκέλν
αξηζκό ςεθαζκώλ από εδάθνπο. Δίλαη γλσζηά θαη ηα πεηξάκαηα επί ζεηξά εηώλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ από ην Κπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Ηλζηηηνύην ζηνλ ειαηώλα
Ρνβηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην αγξόθηεκα Παπαδνπνύινπ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ
γίλεηαη θπξίσο κε δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο από εδάθνπο θαη παγίδεο.
Οη ινηπέο αζζέλεηεο θαη ερζξνί ηεο ειηάο θαηαπνιεκνύληαη νκνίσο κε ςεθαζκνύο από
εδάθνπο.
Όζνλ αθνξά ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ε θαηαπνιέκεζε ησλ ερζξώλ θαη ησλ αζζελεηώλ
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο.
Οη αξδεύζεηο πνηθίινπλ θαη' έηνο θαη θαηά κ.ν. αλέξρνληαη ζε 5-6. Αξδεύεηαη πεξίπνπ ην
80% ησλ ειαηόδεληξσλ.
Σν γλσζηό θαηλόκελν ηεο παξεληαπηνθνξίαο, ζηελ «Θνλζεξβνιηά Ρνβηώλ» παξνπζηάδεηαη
ζε πνιύ πην ήπην βαζκό. Σνύην πέξαλ ησλ ηπρώλ γελεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξέπεη λα
νθείιεηαη θαη ζην όηη ν ειαηώλαο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ είλαη αξδεπόκελνο θαη όηη νη
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ειηέο ζπγθνκίδνληαη πξάζηλεο, πνιύ πξώηκα, εληόο ηνπ κήλα επηεκβξίνπ (θαηά 70%
πεξίπνπ) ή ην πνιύ κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ, ελώ κόλν έλα πνζνζηό 20% ζπγθνκίδεηαη
μαλζή θαη καύξε ην Λνέκβξην-Γεθέκβξην.
Σα δέλδξα ηεο «Θνλζεξβνιηάο Ρνβηώλ» ραξαθηεξίδνληαη από εμαηξεηηθή επξσζηία θαη
πςειή παξαγσγηθή ηθαλόηεηα. Γελ είλαη αζπλήζηζην ην θαηλόκελν ηεο κέζεο παξαγσγήο,
ησλ 150-200 kg/ δέλδξν ζην αξδεπόκελν ηκήκα ζηελ πιήξε παξαγσγηθή ηνπ ειηθία, κε
κέζν βάξνο ειαηόθαξπνπ 120 – 260 ηεκάρηα/kg.
Β) ςγκομιδή, ζηοισεία παπαγωγήρ, μεηαποίηζηρ και εμποπίαρ ηος πποϊόνηορ
Ζ ζπγθνκηδή ηεο πξάζηλεο ειηάο, όπσο πξναλαθέξακε, αξρίδεη πξστκόηεξα από
νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο, από αξρέο επηεκβξίνπ θαη ιήγεη πεξίπνπ ζην
ηέινο Οθησβξίνπ. Οη μαλζέο ειηέο καδεύνληαη πεξίπνπ από ηα κέζα Οθησβξίνπ σο ηα
κέζα Γεθεκβξίνπ θαη νη Καύξεο Διηέο καδεύνληαη πεξίπνπ από ηα κέζα Λνεκβξίνπ σο θαη
ην ηέινο Γεθεκβξίνπ θαη αξρίδεη ε εκπνξία ηνπο, θπξίσο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά.
Ζ «Θνλζεξβνιηά Ρνβηώλ» ζπγθνκίδεηαη κε ζθάιεο κία-κία κε ην ρέξη, ώζηε λα κε γίλεηαη
θαλέλαο κσισπηζκόο ή "ηζάθηζκα". Απζεκεξόλ κεηαθέξεηαη ζηα ζπζθεπαζηήξηα,
παξαιακβάλεηαη, δπγίδεηαη θαη ακέζσο αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαπνίεζεο ηεο.
Ζ εθπίθξαλζε ηνπ ειαηνθάξπνπ γίλεηαη σο εμήο:
1) κε ηνλ παξαδνζηαθό θπζηθό ηξόπν, γηα ηηο πξάζηλεο, μαλζέο, καύξεο ειηέο
πιήξνπο βηνινγηθνύ ζηαδίνπ θαη γηα ηηο μαλζέο, καύξεο ζπκβαηηθέο ειηέο, δειαδή
ζε δεμακελέο κε δηάιπκα ρισξηνύρνπ λαηξίνπ (άικεο). Ζ ζπληήξεζε ηνπ
ειαηνθάξπνπ κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο θαηαλάισζεο ηνπ γίλεηαη ζε δηάιπκα
νμπληζκέλεο άικεο 7-10% θαη ππνβνεζείηαη από ηελ νμύηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη
από ηελ παξαγσγή δηαθόξσλ νξγαληθώλ νμέσλ ιόγσ γαιαθηηθήο δύκσζεο, πνπ
ζπληειείηαη κε ην θιείζηκν ησλ δεμακελώλ. Ζ εθπίθξαλζε αλάινγα κε ηε
ζεξκνθξαζία δηαξθεί πεξίπνπ 4-6 κήλεο. Σν πξντόλ είλαη έηνηκν γηα ζπζθεπαζία
θαη εκπνξία από αξρέο Καΐνπ.
2) κε ηελ επίδξαζε δηαιύκαηνο (2%) θαπζηηθήο ζόδαο, κόλν γηα ηηο πξάζηλεο
ζπκβαηηθέο ειηέο. Ζ εθπίθξαλζε αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία δηαξθεί πεξίπνπ 12
ώξεο. ηε ζπλέρεηα νη ειηέο μεπιέλνληαη κε άθζνλν λεξό (ηξία λεξά) επί έλα
24σξν. Αθνινύζσο νη ειηέο ηνπνζεηνύληαη ζε θάδεο κε άικε (πεξίπνπ 8 Baume),
όπνπ γίλεηαη ε δύκσζε ηνπο κε επίδξαζε γαιαθηνβαθίισλ. ηελ ίδηα άικε κεηά
ηε δύκσζε γίλεηαη ε σξίκαλζε ηνπο. Ζ εκπνξία από αξρέο Λνεκβξίνπ, δειαδή
ηόηε πνπ δελ ππάξρεη άιιε εκπνξεύζηκε ειηά.
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Ζ παξαγσγή ηεο «

»

πεληαεηία (1989-1994) θαίλεηαη ζηνλ

παξαθάησ πίλαθα
θαη νη ρώξεο εμαγσγήο.
)
Έηη

ςγκενηπωθείζα
ποζόηηηα

Δξαγωγέρ

Υώπερ εξαγωγήρ

1989

800

650

1990

500*

450

Θπξίσο Ηηαιία θαη
δεπηεξεπόλησο
Αγγιία, Ηζξαήι.

1991

900

650

1992

750

600

1993

1000

750 θαη’εθηίκεζε

Κ.Ο.

790

236
.

θαίλνληαη επίζεο
. Οη πνζόηεηεο είλαη ρακειόηεξεο ιόγσ ηεο Βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο
ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο εηήζηαο παξαγσγήο θαζώο θαη ιόγσ
εθηάθησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ.
2 (Χνλδξ

)

Έηη

ςγκενηπωθείζα
ποζόηηηα

Δξαγωγέρ

Υώπερ εξαγωγήρ

2005

236

200

2006

470

400

2007

270

200

Θπξίσο Αγγιία,
Γεξκαλία θαη
δεπηεξεπόλησο
Ηηαιία, Ηζξαήι,
Ηαπσλία.

2008

445

380
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2009

40*

0

Κ.Ο.

292

236
.

Oη πνζόηεηεο ηεο ειηάο ζπγθεληξώλνληαη ζην εξγνζηάζην, δπγίδνληαη θαη αθνινύζσο
ηνπνζεηνύληαη ζε δεμακελέο ώζηε λα γίλνπλ νη δπκώζεηο ηνπο.
Ζ εκπνξία ηνπ πξντόληνο γίλεηαη ζε δηάθνξεο, κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο ζπζθεπαζίεο, ζε
πιηθά θαηάιιεια γηα ηξόθηκα.

6. Γεζμόρ
1) Ιδιαιηεπόηηηα γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Κλίμα:

«

»

,
. Ζ κεζεκβ

ην

όπσο πξναλαθέξακε,
.

«

».
5

Β-

(από

mm

έσο
-

-

), πνπ

ι

.
Έδαθορ:
Ca.

2) Ιδιαιηεπόηηηα ηος Πποϊόνηορ
Ζ «Θνλζεξβνιηά Ρνβηώλ» είλαη ην πξντόλ πνπ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά από ηε κεηαπνίεζε
ησλ ειαηνθάξπσλ ηεο επηηξαπέδηαο πνηθηιίαο ειηάο Θνλζεξβνιηά.
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Ο θαξπόο είλαη ζθηθηόο θαη ην κέγεζνο ηνπ κεζαίν (120 – 260 ηεκάρηα/kg), ην ρξώκα ηνπ
από πξαζηλνθίηξηλν σο ζθνύξν πξάζηλν γηα ηηο Πξάζηλεο ειηέο, από αλνηθηό πξάζηλν θαη
θίηξηλν έσο αλνηθηέο θαθέ ζθηέο γηα ηηο μαλζέο ειηέο θαη ρξώκα από αλνηρηό θαθέ έσο
ζθνύξν θαθέ θαη ζθνύξν πνξθπξό-καύξν ηώδεο γηα ηηο καύξεο ειηέο δηαηεξνύκελα επί
καθξόλ θαη ε ζάξθα ηνπ ηξαγαλή, εύγεπζηε θαη κε ραξαθηεξηζηηθό άξσκα ειαηνιάδνπ. Ζ
πεξηεθηηθόηεηα ζε ζάθραξα είλαη πςειή κε θξνπηώδε γεύζε δηαηεξνύκελε επί καθξόλ
ελώ ε αλνρή ζηηο ινηπέο αιινηώζεηο είλαη κεγάιε.
Δπίζεο, ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο «Θνλζεξβνιηάο Ρνβηώλ» είλαη ε εμαηξεηηθή
πξσηκόηεηα. ήκεξα ζεσξείηαη ε πιένλ πξώηκε ειιεληθή ειηά.

3) Αιηιώδηρ ζσέζη πος ζςνδέει ηη γεωγπαθική πεπιοσή με ηην ποιόηηηα ή ηα
σαπακηηπιζηικά ηος πποϊόνηορ (για ηιρ ΠΟΠ) ή με ζςγκεκπιμένη ποιόηηηα, με
ηη θήμη ή άλλα σαπακηηπιζηικά ηος πποϊόνηορ (για ηιρ ΠΓΔ).
Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο θαη ε πξσηκόηεηα ηεο παξαγσγήο, πέξαλ ησλ
άιισλ παξαγόλησλ, νθείινληαη θπξίσο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ζην ηδηαίηεξν
κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο (ηα γεηηνληθά δάζε, κεζεκβξηλή έθζεζε, πξνζηαζία ηνπ από Β.
αλέκνπο, ηνπηθνί άλεκνη, ζεξκνθξαζία, δξνζεξόο λπθηεξηλόο άλεκνο, βξνρνπηώζεηο,
ππόγεηνο πδξνθόξνο νξίδνληαο θιπ).
Πην ζπγθεθξηκέλα:
1. ηε μερσξηζηή πνηθηιία ηεο ειηάο Θνλζεξβνιηά, ε νπνία ζηελ πεξηνρή ησλ Ρνβηώλ
παξάγεη ηελ πην πξώηκε επηηξαπέδηα ειηά ζηελ Διιάδα.

.
2. ην ζπλδπαζκό θαιιηεξγεηηθήο ηερληθήο ησλ ειαηνδέληξσλ, ζπγθνκηδήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ ειαηνθάξπσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
Ζ ζπγθνκηδή ηεο πξάζηλεο ειηάο αξρίδεη πξσηκόηεξα από νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή ηεο
Διιάδαο, από αξρέο επηεκβξίνπ (ε κεγαιύηεξε πνζόηεηα) θαη ιήγεη πεξίπνπ ζην ηέινο
Οθησβξίνπ. Σν Λνέκβξην γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε εκπνξία θαη πνζνηήησλ καύξεο
ειηάο (ηεο ίδηαο πνηθηιίαο) θπξίσο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά.
Ζ «Θνλζεξβνιηά Ρνβηώλ» ζπγθνκίδεηαη κε ζθάιεο κία-κία κε ην ρέξη, ώζηε λα κε γίλεηαη
θαλέλαο κνισπηζκόο ή "ηζάθηζκα" ηνπ ρξώκαηνο. Ζ κεηαθνξά ηεο γίλεηαη απζεκεξόλ,
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παξαιακβάλεηαη, δπγίδεηαη θαη ακέζσο αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαπνίεζεο ηεο. Πέξα
από ηα θαιά θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξστκόηεηα ηεο «Θνλζεξβνιηάο
Ρνβηώλ», νη επηθξαηνύζεο ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο επηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ,
ζπκβάιινπλ ώζηε ε εθπίθξαλζε, ε δύκσζε θαη ε σξίκαλζε λα πξνρσξνύλ γξήγνξα θαη ν
θαξπόο λα κελ καιαθώλεη.
3. ηελ παξάδνζε πνπ έρεη ε θαιιηέξγεηα ηεο «Θνλζεξβνιηάο Ρνβηώλ» από ην 1928 όπνπ
άξρηζε

λα

δεκηνπξγείηαη

ν

ειαηώλαο

Παπαδνπνύινπ

θαη

ε

ελζσκάησζε

ηεο

ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γεκνηηθνύ
Γηακεξίζκαηνο Ρνβηώλ.
Ζ

«Θνλζεξβνιηά

Ρνβηώλ»

πξνέξρεηαη από

ην

παιαηό

θαη γλσζηό

αγξόθηεκα

Παπαδνπνύινπ. Ο ειαηώλαο Παπαδνπνύινπ άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη πεξί ην 1920,
νινθιεξώζεθε ην 1938 θαη θάιππηε ην κεγαιύηεξν θαη πεδηλό ηκήκα ηεο αγξνηηθήο
πεξηνρήο ηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Ρνβηώλ.
Ο ειαηώλαο Παπαδνπνύινπ δηαλεκήζεθε εθνπζίσο ζε κεγάιν αξηζκό ειαηνθαιιηεξγεηώλ
ηεο Θνηλόηεηαο Ρνβηώλ ηα έηε 1974 θαη 1981 ζε κεγάια αγξνηεκάρηα κέζεο έθηαζεο 40
θαη πιένλ ζηξέκκαηα. Γεληθόηεξα ν ειαηώλαο Ρνβηώλ ζεσξείηαη ν ζσζηόηεξα από θάζε
άπνςε θαιιηεξγνύκελνο ειαηώλαο ηνπ λνκνύ Δύβνηαο, ελώ παιαηόηεξα ην αγξόθηεκα
Παπαδόπνπινπ εζεσξείην "πξόηππνο" παλειιαδηθά ειαηώλαο.
Σα δέλδξα ηεο «Θνλζεξβνιηάο Ρνβηώλ» ραξαθηεξίδνληαη από εμαηξεηηθή επξσζηία θαη
πςειή παξαγσγηθή ηθαλόηεηα. Γελ είλαη αζύλεζεο ην θαηλόκελν ηεο κέζεο παξαγσγήο,
ζην αξδεπόκελν ηκήκα, ησλ 150-200 kg/ δέλδξν ζηελ πιήξε παξαγσγηθή ηνπ ειηθία, κε
κέζν βάξνο ειαηνθάξπνπ 120 – 260 ηεκάρηα/kg.
Ζ εμαηξεηηθή πξσηκόηεηα ηεο «Θνλζεξβνιηάο Ρνβηώλ»

νθείιεηαη ζε γελεηηθνύο θαη

θιηκαηνινγηθνύο παξάγνληεο.
7. Φοπείρ Δλέγσος
1. Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο & Δπίβιεςεο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ (Ο.Π.Δ.Γ.Δ.Π.)
Γηεύζπλζε: Παηεζίσλ θαη Άλδξνπ 1, Σ.Θ 112 57, Αζήλα
Σειέθσλν: 210 8231277
Φαμ: 210 8231438
www.agrocert.gr
info@agrocert.gr
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2. Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δύβνηαο
Γηεύζπλζε: Ι. Χαηλά 91-93, ΣΘ 341 00, Χαιθίδα
Σειέθσλν: 22213 53904
Φαμ: 222136095

8. Διδικοί κανόνερ επιζήμανζηρ
Όηη πξνβιέπεηαη από ηελ Θνηλνηηθή θαη Δζληθή λνκνζεζία.

9. Διδικέρ εθνικέρ ή κοινοηικέρ απαιηήζειρ

