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Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο 
τέλος θα δεις να σου απομένουν 
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. 
Που σημαίνει: με άλλα τόσα την 
ξαναφτιάχνεις. 

Οδυσσέας Ελύτης

Εμείς έχουμε το πρώτο: την ελιά. 

Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση

που παράγουμε και τυποποιούμε 

Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 

με αγάπη προς τον καταναλωτή.

Ας βοηθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί 

να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα μας!

Εισαγωγή

“

Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος



Κεφάλαιο 1ο

Απαιτήσεις 
του ελαιώνα 



Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

Η λίπανση πρέπει να γίνεται µετά τον υπολογισµό των απαιτήσεων για

θρεπτικά στοιχεία του ελαιώνα, ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική

παραγωγή και να διασφαλίζεται η µειωµένη πιθανότητα επιβάρυνσης του

περιβάλλοντος.

Ο υπολογισµός των απαιτήσεων γίνεται με τις παρακάτω μετρήσεις:

 Αναλύσεις εδάφους για pH, ηλεκτρική αγωγιµότητα, µηχανική σύσταση,

ολικό ανθρακικό ασβέστιο, οργανική ουσία, φαινόµενη ειδική πυκνότητα,

περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία όπως άζωτο, φώσφορος, κάλιο,

μαγνήσιο, σίδηρος, ψευδάργυρος, μαγγάνιο, βόριο και χαλκός. Για κάθε

ελαιώνα, πρέπει να γίνεται ανάλυση εδάφους τουλάχιστον µια φορά ανά

τρία ως πέντε το πολύ χρόνια.

 Αναλύσεις φύλλων µε την µέθοδο της φυλλοδιαγνωστικής για τα

παραπάνω θρεπτικά στοιχεία. Για κάθε ελαιώνα πρέπει να γίνεται ανάλυση

φύλλων τουλάχιστο τα πρώτα χρόνια μία φορά ανά έτος ή διετία.

 Μακροσκοπικές παρατηρήσεις των µερών των ελαιοδένδρων του

ελαιώνα, ώστε να εντοπιστούν πιθανά συµπτώµατα τροφοπενιών.

 Χαρακτηριστικά του ελαιώνα, όπως η ηλικία, το µέγεθος και η γενική

κατάσταση των ελαιοδέντρων, οι αποστάσεις φύτευσης και η κατεύθυνση

της καλλιέργειας (επιτραπέζιες ελιές, ελιές για ελαιοποίηση).

• Άρδευση ή όχι του ελαιώνα, χηµική ανάλυση και ποιοτική κατάταξη του

αρδευτικού νερού το οποίο πρέπει να περιέχει λιγότερο από 2gr NaCl/Kgr

νερού.

Πως μπορώ να υπολογίσω τις απαιτήσεις 
του ελαιώνα μου  σε θρεπτικά στοιχεία;



Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

H ελιά δεν ευδοκιμεί ούτε σε ψυχρό ούτε σε θερμό κλίμα. Θέλει ήπιο και

γλυκό κλίµα, χωρίς πολλές και απότοµες αλλαγές των καιρικών συνθηκών.

Παρακάτω θα δούμε τους παράγοντες ως προς το κλίμα – θερμοκρασία και το

έδαφος που μπορεί να επηρεάσουν την ελιά.

 Κλίμα - Θερμοκρασία

Οι υψηλές θερµοκρασίες αναστέλλουν τη βλάστηση, επηρεάζουν το

σχηµατισµό των ανθέων, την ανάπτυξη και ωρίµανση του καρπού.

Oι χαµηλές θερµοκρασίες προκαλούν ζηµιές κατά την άνοιξη που

βλασταίνει και ανθίζει η ελιά. Oι καταστροφές είναι µεγαλύτερες, αν οι

χαµηλές θερµοκρασίες συνοδεύονται µε ψυχρά ρεύµατα ανέµου. Mετά από

χιόνια και καλή παγωνιά, ακολουθεί καλή ανθοφορία και καρποφορία.

Οι καλύτερες θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια της άνθησης είναι 18-20ο

Κελσίου και κατά την καρπόδεση 20-22ο Κελσίου.

 Έδαφος

Nα αποφεύγεται η καλλιέργεια της ελιάς στα αµµώδη και ελαφρά

εδάφη, γιατί δεν συγκρατούν υγρασία. Προτιµότερα είναι τα αµµοαργιλώδη

εδάφη, που δεν είναι ούτε πολύ συνεκτικά ούτε πολύ ελαφρά, συγκρατούν

αρκετή υγρασία, απορροφούν τις βροχές και δεν αφήνουν την υγρασία ούτε να

εξατµιστεί ούτε να εισχωρήσει βαθιά και αξιοποιείται καλύτερα από τις ρίζες.

H ελιά «προτιµάει» τα ασβεστούχα και τα πλούσια σε κάλιο εδάφη. Στα

ασβεστώδη εδάφη το λάδι είναι εκλεκτό. 'Eχει λεπτή γεύση και χρώµα

κεχριµπαριού.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις της ελιάς 
ως προς το κλίμα και το έδαφος;



Κεφάλαιο 2ο

Κλάδεμα 
& 

Συλλογή 
της ελιάς



Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

Η ελιά καρποφορεί σε βλάστηση του παρελθόντος έτους. Στόχος λοιπόν με

το κλάδεμα είναι να αναπτύσσεται κάθε χρόνο ικανοποιητική βλάστηση η οποία

τον επόμενο χρόνο θα καρποφορήσει. Οι βασικές αρχές του κλαδέματος της

ελιάς είναι οι ακόλουθες:

 Αφαίρεση αδύναμων (άρρωστα, ζημιωμένα ή νεκρά) κλαδιών. Αφαίρεση

τυχόν παραφυάδων.

 Εξασφάλιση ικανοποιητικού φωτισμού και αερισμού της κόμης.

 Βλαστοί που σκιάζονται θα πρέπει να αφαιρούνται.

 Η ένταση (βαθμός αυστηρότητας του κλαδέματος) εξαρτάται από:

Ζωηρότητα δένδρου, ηλικία, ποικιλία, φορτίο, γονιμότητα εδάφους,

διαθεσιμότητα νερού, διάρκεια βλαστικής περιόδου.

 Όσο πιο αυστηρό είναι το κλάδεμα τόσο πιο ζωηρή θα είναι η νέα βλάστηση.

 Το κλάδεμα πρέπει να είναι πιο αυστηρό στα γερασμένα δένδρα και σε

δένδρα μικρής ζωηρότητας από ότι σε νεαρά δένδρα

 Η ελιά κλαδεύεται κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια, ανάλογα με τη ζωηρότητα

της νέας βλάστησης.

Πώς πρέπει να κλαδεύετε  την ελιά;



Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

Η 1η Οκτωβρίου είναι η μέρα που ξεκινά η συγκομιδή της ελιάς σε όλα τα

ελαιοπαραγωγικά κράτη, πλην της Ελλάδας. Εδώ, δυστυχώς, ακόμα και η 1η

Νοεμβρίου θεωρείται ότι είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσουμε, ενώ στην Κρήτη

ειδικά η 1η Δεκεμβρίου είναι η επίσημη ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής, με

τον χορό να σέρνει η Διεύθυνση Γεωργίας του νομού Ηρακλείου, η οποία εκδίδει

και την σχετική ανακοίνωση προτρέποντας μάλιστα τους παραγωγούς να

συγκομίζουν όταν “ο καρπός θα έχει αποκτήσει χρώμα ιώδες - μαύρο”.

Σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες υπάρχει πλέον ανταγωνισμός για το

ποιος θα έχει το πιο φρουτώδες, πικάντικο ελαιόλαδο με ελαφρώς πικρή γεύση,

η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη πολυφαινόλων στο ελαιόλαδο. Η περιεκτικότητα

του ελαιολάδου σε πολυφαινόλες μειώνεται κατά πολύ όταν η συλλογή των

καρπών ξεκινά καθυστερημένα αρχίζοντας, ας πούμε, από την 15η Νοεμβίου και

μετά και συνεχίζοντας μέχρι το Πάσχα.

Δηλαδή μαζεύοντας αργά τις ελιές, αφήνουμε να χαθούν μέσα από τον

καρπό μια σειρά από εξαιρετικά ωφέλιμες ουσίες, οι οποίες προσφέρουν

προστασία στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και στο ίδιο το ελαιόλαδο,

προφυλάσσοντας το από τον μεγάλο του εχθρό, την οξείδωση.

Ο λόγος που οι Έλληνες παραγωγοί καθυστερούν τη συγκομιδή των καρπών

είναι η βεβαιότητα τους ότι έτσι θα πάρουν «περισσότερο λάδι» από την σοδειά

τους. Αυτό που αγνοούν οι περισσότεροι είναι το γεγονός πως ο καρπός από τα

μέσα Νοεμβρίου και μετά αρχίζει να αφυδατώνεται συνεχώς, δηλαδή χάνει

μέρος από την υγρασία που έχει η ψίχα του.

Πότε να μαζέψετε τις ελιές;
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Είδη Ποιοτικού 
Ελαιόλαδου



Αγουρέλαιο
Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

Με το όνομα «Αγουρέλαιο»
ονομάζουμε το φυσικό λάδι που
παράγεται σχετικά πρώιμα, πριν ωριμάσει
ο ελαιόκαρπος, ο οποίος είναι άγουρος και
πράσινος.

Οι ελιές συλλέγονται στα μέσα
Οκτωβρίου και η επεξεργασία τους γίνεται
την ίδια ή το πολύ την επομένη ημέρα.

Διαφέρει στην γεύση από το

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο καθώς

είναι έντονα πικρό και κάπως με έντονα

φρουτώδη γεύση από αρώματα της

άγουρης ελιάς.

Η τιμή του είναι τουλάχιστον

διπλάσια του Έξτρα παρθένου

ελαιόλαδου διότι χρειάζεται διπλάσια

ποσότητα ελαιόκαρπου για την

παραγωγή ενός λίτρου Αγουρέλαιου.

Συντηρείται καλύτερα στο ψυγείο για

περίπου 6 μήνες και αν μας μείνει, απλά

μετατρέπεται σε Εξαιρετικά παρθένο

ελαιόλαδο.

Το Αγουρέλαιο μπορεί να διατηρηθεί

στην κατάψυξη και να αυξηθεί η

διάρκεια της ζωής του για περίπου 9

μήνες μετά την παραγωγή του.

Διατροφική αξία: Το Αγουρέλαιο

είναι διατροφικά και βιολογικά

ανώτερο από οποιοδήποτε άλλο είδος

ελαιόλαδου. Χάρη στη φρεσκάδα του,

περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά

στοιχεία αλλά και μοναδική γεύση.

Το «Αγουρέλαιο» έχει λαμπερό

πράσινο χρώμα που οφείλεται στις

χλωροφύλλες του άγουρου ελαιοκάρπου

οι οποίες του προσδίδουν μεγαλύτερες

αντιοξειδωτικές ιδιότητες.



Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

Περισσότερες από 2.000 επιστημονικές έρευνες, έχουν αποδείξει πως το Έξτρα

παρθένο ελαιόλαδο, εκτός από απόλαυση, είναι και ευεργετικό για την υγεία

μας. Περιέχει ακόρεστα λιπαρά μεταξύ των οποίων 60-80% μονοακόρεστα

λιπαρά (κυρίως ελαϊκό οξύ), πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες όπως

πολυφαινόλες, φλαβονοειδή, βιταμίνη Ε και προβιταμίνη Α.

Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο

Δεν είναι καθόλου περίεργο που η ζήτηση και η κατανάλωση του ποιοτικού

ελαιολάδου έξω από τη Μεσόγειο, αυξάνεται σταθερά σε ολόκληρο τον κόσμο,

τόσο από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την υγεία τους, όσο βεβαίως

και από σεφ που αναγνωρίζουν την υπέροχη γεύση του. Χαρακτηριστικά του

ενός ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου είναι:

Χρώμα: Αποχρώσεις λαμπερό πρασινοκίτρινο.

Άρωμα: Φρέσκιας ελιάς, φρουτώδες, πικάντικο.

Γεύση: Φρουτώδης με χαρακτηριστική ήπια πικρίζουσα επίγευση.



Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

«Αγριέλαιο»

Η συγκομιδή της αγριελίας γίνεται ιδιαίτερα προσεγμένα τόσο ως προς τη

χρονική περίοδο, όσο και ως προς την ποιότητα, καθώς συλλέγονται μόνο οι

υγιείς καρποί των δέντρων. Η έκθλιψη των καρπών γίνεται σε πιστοποιημένο

ελαιοτριβείο την ίδια ημέρα της συγκομιδής, με θερμοκρασία έκθλιψης (πρώτη

ψυχρή έκθλιψη - first cold pressed extraction) από 23 έως 25 βαθμούς. Το λάδι

που παράγουν είναι εξαιρετικής ποιότητας, το ονομαστό "Αγριέλαιο", που

χρησιμοποιείται στη λαϊκή ιατρική ως φάρμακο, σε δερματικές και άλλες

παθήσεις. Tο Αγριέλαιο έχει χαμηλή οξύτητα και είναι πλούσιο σε ω-3 και ω-6

λιπαρά οξέα και κορυφαίο σε γεύση.

Επίσης σε υψηλό ποσοστό βρίσκεται η ελαιοευρωπεΐνη, χημική ένωση που

υπάρχει στον καρπό της ελιάς και προσδίδει πολύτιμες αντιοξειδωτικές ιδιότητες

στο ελαιόλαδο. Η ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη αποτελούν φυσικές

φαρμακευτικές ουσίες που βρίσκονται στο Αγριέλαιο και στο λάδι της ελιάς,

διαθέτουν σημαντική βιολογική δράση και σε αυτές έχουν αποδοθεί

αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, καρδιοπροστατευτικές και

νευροπροστατευτικές ιδιότητες ενώ νεώτερες έρευνες παρουσιάζουν

εντυπωσιακά αποτελέσματα για την δράση της ελαιοκανθάλης ως προς την

πρόληψη ασθενειών όπως το Alzheimer .

Κυκλοφορεί κυρίως στο εξωτερικό σε απλησίαστη τιμή όταν είναι

100% Αγριέλαιο ενώ συχνή είναι η ανάμειξή του με εξαιρετικά παρθένο

ελαιόλαδο ή και αγουρέλαιο δημιουργώντας εξαιρετικά εύγεστα και θρεπτικά

προϊόντα.
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Πως ανανεώνουμε έναν παλιό ελαιώνα;

Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

Η διαδικασία αυτή είναι ευχάριστη για κάποιον που έχει μεράκι να

ασχοληθεί με έναν παλιό ελαιώνα και να τον ανανεώσει. Σίγουρα μέσα από

αυτή θα δείτε και επιτυχίες και αποτυχίες αλλά στο τέλος «το ταξίδι» σας

επιβεβαιώνει ότι άξιζε η προσπάθειά σας. Παρακάτω σας παραθέτουμε μια

σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε για να πετύχετε το στόχος σας :

 Κρατάμε μερικά από τα αγριελίδια ή

«λαίμαργα» που βγαίνουν τη βάση του

δέντρου και μετά δύο περίπου χρόνια

αυτά που έχουν διάμετρο περίπου μια

ίντσα είναι έτοιμα για εμβολισμό με

καλέμι.

 Καλύτερη εποχή για τον εμβολιασμό της

ελιάς είναι τέλη Απριλίου με αρχές

Μαϊου. Το κλαδί μόλις κοπεί θα πρέπει

να εμβολιαστεί αμέσως. Προσέχουμε να

ξεκολλά καλά η φλούδα που σημαίνει

ότι αρχίζουν και «τρέχουν» οι χυμοί.

 Κόβουμε το κλαδί σε απόσταση 50-70

cm από το έδαφος τυλίγουμε την άκρη

με φαρδιά μονωτική ταινία για να μην

καταστρέφεται η φλούδα με το άνοιγμα.

http://4.bp.blogspot.com/-xc-cPcAorIM/TZyi4BPVKCI/AAAAAAAAAAk/cA0pnL3Pzlk/s1600/5+April+2011+_5.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-xc-cPcAorIM/TZyi4BPVKCI/AAAAAAAAAAk/cA0pnL3Pzlk/s1600/5+April+2011+_5.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-Bqwn3VFqamM/TZyjC3PQxMI/AAAAAAAAABU/hnwGC7KQn-Y/s1600/5+April+2011+_17.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-Bqwn3VFqamM/TZyjC3PQxMI/AAAAAAAAABU/hnwGC7KQn-Y/s1600/5+April+2011+_17.JPG


Πως ανανεώνουμε έναν παλιό ελαιώνα; (συνέχεια)

Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

 Τα εμβόλια καλό θα είναι να είναι παλαιοί βλαστοί μεστωμένοι, από δέντρα

παραγωγικά, από θηλυκά κλαδιά γεμάτα άνθη και όχι αρσενικά «λαίμαργα». Οι

παλαιοί βλαστοί μπορεί να αργούν λίγο αλλά αναπτύσσονται καλύτερα. Τα

εμβόλια κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού καλά είναι να βρίσκονται μέσα σε

νερό για να μην αφυδατώνονται. Κόβουμε τα εμβόλια με το μαχαίρι λοξά από το

κάτω μέρος περίπου 3 cm και δημιουργούμε μια πατούρα.

 Έχουμε πελεκήσει ένα ξερό κλαρί και

λειάνει στο ένα μέρος γιατί θα χρειαστεί

να ανοίγουμε πρώτα με αυτό το φλοιό.

 Το ειδικό ξυλάκι μας το καρφώνουμε σε

καθαρό σημείο του φλοιού με την

επίπεδη του επιφάνεια προς τα μέσα για

3 cm περίπου, βγάζουμε το ξυλάκι και

τοποθετούμε το εμβόλιο ώστε η πατούρα

του να πατήσει στο κλαδί. Στη συνέχεια

δένουμε σφιχτά το κλαδί με χορτόσχοινο.

 Καλύπτουμε τις ανοιχτές επιφάνειες γύρω

από το εμβόλιο με χαρτοταινία. Τέλος με

ένα πινέλο αλείφουμε όλη την κομμένη

επιφάνεια με ειδική πάστα που έχουμε

αγοράσει και τα άκρα του εμβολίου.

Καλή επιτυχία!

http://1.bp.blogspot.com/-bBqYLz_Ch6g/TZyjUit1z_I/AAAAAAAAACk/M0lGx_DCSxQ/s1600/5+April+2011+_37.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-bBqYLz_Ch6g/TZyjUit1z_I/AAAAAAAAACk/M0lGx_DCSxQ/s1600/5+April+2011+_37.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-7IIcWT3vl24/TZyjhgWFj2I/AAAAAAAAADc/pmW6weGAexI/s1600/5+April+2011+_51.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-7IIcWT3vl24/TZyjhgWFj2I/AAAAAAAAADc/pmW6weGAexI/s1600/5+April+2011+_51.JPG


Επιμέλεια: Σιώπης Πέτρος

Το κτήμα Κατσαβριά βρίσκεται στο Βόλο, στην περιοχή Κλεινοβός, κοντά

στο όμορφο χωριό Δρυμώνας, όπου βρίσκονται και τα σύνορα της «παλιάς

Ελλάδας». Το κτήμα ανήκει στην κα. Σταυρούλα Κατσαβριά, η οποία εδώ και

χρόνια παράγει, με αγάπη προς τον καταναλωτή, Εξαιρετικά Παρθένο

Ελαιόλαδο. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κτήμα Κατσαβριά καλλιεργούνται

περισσότερες από 15 διαφορετικές ποικιλίες ελιάς, στις οποίες και οφείλεται

η ιδιαίτερη γεύση των προϊόντων μας. Το κτήμα Κατσαβριά είναι αφιερωμένο

στον Άγιο Χαράλαμπο, τον Ιερομάρτυρα και θαυματουργό, που γεννήθηκε

στη Μαγνησία το 90 μ.Χ. περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων

διωγμών της Χριστιανοσύνης.

— Έλα, προσφιλέστατε και αγαπημένε μου Χαράλαμπε, που τόσο πολύ κακοπάθησες,

για τ’ Όνομά Μου. Ζήτησέ Μου ποίαν χάριν θέλεις και θ’ ακούσω την δεησίν σου.

— Και το ότι αξιώθηκα, αποκρίθηκε ο Μάρτυρας, να ιδώ την φοβεράν δόξαν της

παρουσίας Σου, αυτό είναι μεγάλο χάρισμα σ’ εμένα τον ελάχιστο. Αλλά επειδή η αγαθότης

Σου, Κύριε, με προστάζει να Σου ζητήσω χάρη, παρακαλώ να μου κάνεις την εξής:

Σε όποιο τόπο βρεθεί τεμάχιο από το λείψανό μου και σ’ όποια χώρα γιορτάζουν το

μαρτύριό μου, να μην γίνει εκεί ποτέ πείνα, ούτε πανώλης που θανατώνει τους ανθρώπους

πρόωρα.

Ούτε πονηρός άνθρωπος που να βλάπτει τους καρπούς, αλλά να είναι σ’ αυτόν τον

τόπον ειρήνη σταθερή, ψυχών σωτηρία και σωμάτων θεραπεία.

Να είναι αφθονία σίτου, οίνου, ελαίου, τετραπόδων και άλλων χρησίμων πραγμάτων.

Επίλογος (αναφορά στο Κτήμα Κατσαβριά)

“

”



Επικοινωνήστε μαζί μας
Θα χαρούμε πολύ να επισκεφθείτε τον 

ιστότοπο μας και να δοκιμάσετε το 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Mesogeios

www.mgolive.gr
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