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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
 

Προς τους ελαιοπαραγωγούς Πάνω Ζώνης  

του ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 
 

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς της Πάνω Ζώνης της ΟΠ ΑΣ Κρουσώνα, πως -

σύμφωνα και με τα αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων ( δειγματοληψία 24.10.22) 

ελαιοκάρπου, που έγινε σε αντιπροσωπευτικούς ελαιώνες της ζώνης, η 

ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών είναι χαμηλή (απόδοση 1:6) ενώ η υγρασία του καρπού 

είναι στο 48,9%.  

Η  μείωση της ελαιοπεριεκτικότητας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της 

περιεκτικότητας του καρπού σε νερό (από 46% σε 48,9%) λόγω των τελευταίων 

βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στην περιοχή του Κρουσώνα (75 mm από 14 μέχρι 

19/10). 

Δεδομένων των στοιχείων αυτών αλλά και της γενικότερης εικόνας των δέντρων η 

έναρξη της ελαιοσυγκομιδής στη ζώνη προσδιορίζεται στο χρονικό διάστημα 13-

17/11/2022. 

 
Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε δειγματοληψίες και επιτόπιες επισκέψεις σε 

αντιπροσωπευτικά κτήματα της άνω ζώνης Κρουσώνα: 

 

 

 
Η ζώνη καλύπτει τις ελαιοκομικές εκτάσεις που ξεκινούν από το πάνω μέρος του οικισμού 

της τοπικής κοινότητας ΚΡΟΥΣΩΝΑ και φθάνουν μέχρι τα ριζά του Ψηλορείτη. 

Χαρακτηριστικές περιοχές Πλατιά Χωράφια, Σταυρός, Αγία Ειρήνη, Πρινόρι. 

 

Σημαντικές υπενθυμίσεις 
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Ο ελαιόκαρπος θα πρέπει να μεταφέρεται σε γιούτινα σακιά, δεδομένου πως 

εξασφαλίζεται αερισμός και αποφεύγεται υπό ιδανικές συνθήκες το «βράσιμο» του 

καρπού. Επιπρόσθετα αποφεύγεται η υποβάθμιση του ελαιοκάρπου από 

πλαστικοποιητές. Σε περίπτωση που ο καρπός έχει μείνει πάνω από 3 ημέρες στα σακιά 

να αναγράφεται στο χαρτί παραλαβής ελαιουργείου. 

 

 

Κατά τον ραβδισμό των ελαιόδεντρων το ελαιοραβδιστικό δεν πρέπει να λειτουργεί σε 

υψηλές στροφές και η κίνηση πρέπει να είναι στην εφαπτομένη της κόμης του δέντρου και 

από μέσα προς τα έξω χωρίς να πατιούνται οι καρποί. Προτείνεται η χρήση συντηρημένου 

καλά εξοπλισμού με απολήξεις ανθρακονημάτων. Προτείνεται μετά τον ραβδισμό ο 

ψεκασμός με κατάλληλο μυκητοκτόνο. 

 
Δεν ραβδίζουμε ποτέ με υγρό καιρό και τα κλαδιά και φύλλα που πέφτουν με το ράβδισμα 

δεν πρέπει να είναι περισσότερα από 3-5 % του βάρους του καρπού που συγκομίσαμε. 

Σε διαφορετική περίπτωση αυτό αποβαίνει αρνητικά στην υγεία του δέντρου και την 

μελλοντική παραγωγή. Η όψιμη συλλογή του καρπού επιδρά αρνητικά στην παραγωγή του 

επόμενου έτους. Ο καρπός πρέπει να συλλέγεται πριν μαυρίσει. 

Εικόνα άριστου – υποβαθμισμένου καρπού 
 

Άριστος υποβαθμισμένος 
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