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Πληροφορίες: Κ.Χατζηδάκης, Γεωπόνος ΓΠΑ, τηλ  6946093990, Γ.Μπακρατσά, Γεωπόνος 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 Στην αρχή της σεζόν ελέγχουμε για τυχόν διαρροές ή φθορές σωλήνων 

 Ελέγχουμε και καθαρίζουμε τους σωλήνες αν χρειάζεται. 

 Ελέγχουμε για βουλωμένα μπέκ. 

 Στο τέλος της αρδευτικής περιόδου καλό είναι να καθαρίζουμε το δίκτυο με HCl 30% 

σε ποσότητα 4-6 lt ανά m3 νερού. 

 

 

Αριθμός-διάταξη  σταλακτήρων 

 Προτείνονται τα ενσωματωμένα μπεκ (σταλάκτες) γιατί δεν σπάνε και προκαλούν 

λιγότερη εξάτμιση. Επίσης το νερό δεν διαβρέχει μεγάλη επιφάνεια οπότε δεν 

αναπτύσσονται και πολλά χόρτα. 

 Επιπλέον, προτείνονται οι σταλάκτες σταθερής παροχής διότι ανεξαρτήτως 

υψομετρικής διαβάθμισης αποδίδουν την ίδια (ή περίπου την ίδια) παροχή, πχ 4 

λίτρα/ώρα. 

 Η απόσταση σταλακτήρων να είναι 0,5-1 μέτρο. 
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ΑΠΘ, τηλ 6948171636 Συνεργάτες ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

 

 

Η διαχείριση του νερού αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες διασφάλισης της 

ετήσιας παραγωγής ελαιόκαρπού σε ποσότητα και ποιότητα, ενώ όταν εφαρμόζεται ορθά 

ελαχιστοποιεί (εφόσον συνδυάζεται και με ορθή λίπανση-κλάδεμα) το φαινόμενο της 

παρενιαυτοφορίας των ελαιόδεντρων.  

Ωστόσο το νερό αποτελεί έναν από τους πλέον περιοριστικούς παράγοντες καλλιέργειας, ειδικά 

για το μέλλον.  

Με βάση τα κρίσιμα στάδια της ελιάς σε νερό έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα άρδευσης, που 

αποσκοπούν στην μείωση του παρεχόμενου νερού κατά τις αρδεύσεις . 

 

 

 

 

 

 

Τα μοντέλα άρδευσης που μπορούν να υιοθετηθούν για την καλλιέργεια της ελιάς στην αγροτική 

περιοχή του Κρουσώνα είναι τα κάτωθεν:  

1. Ρυθμιζόμενη έλλειψη νερού σε συγκεκριμένα φυσιολογικά  στάδια(RDI)  

Σύμφωνα με το άνωθεν μοντέλο μειώνουμε την ποσότητα του παρεχόμενου νερού στο ½ αυτού 

που συνηθίζαμε να εφαρμόζουμε στο στάδιο της σκλήρυνσης του πυρήνα του καρπού καθώς και 

αυτού που εφαρμόζαμε -εφόσον απαιτούνταν- το φθινόπωρο.  

2.  Μερική ξήρανση ρίζων(PRD)  

Σε κάθε πότισμα γίνεται εναλλαγή κατά το ήμισυ του ριζικού συστήματος.  Βασική προϋπόθεση 

αποτελεί η διάταξη του αρδευτικού συστήματος. Εφόσον υπάρχουν δύο αγωγοί -όπως φαίνεται 

και στην παρακάτω εικόνα- μπορούμε τη μία φορά να ποτίζουμε από τη μία πλευρά του 

ελαιόδεντρου και την επόμενη από την άλλη πλευρά, οπότε η ποσότητα νερού της μίας άρδευσης 

σπάει σε δύο. 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΑ) 

 

Πότε είναι απαραίτητη η άρδευση; 

 

 

1. Όταν η ετήσια βροχόπτωση είναι κάτω από τα 400 mm 

2. Σε νέους εντατικούς ελαιώνες (25-40 φυτά/στρέµµα)  

3.  Σε εδάφη ρηχά ή/και με χαμηλή οργανική ουσία  

  

Ποιοι είναι οι κρίσιμοι περίοδοι άρδευσης; 

 

 Η περίοδος διαμόρφωσης των οφθαλμών (Φεβρουάριος-µμέσα Μαρτίου) 

 Η περίοδος άνθησης και καρπόδεσης (μέσα Απριλίου-Ιούνιος)  

 Η περίοδος σκλήρυνσης του πυρήνα και ταχείας αύξηση του καρπού (Ιούλιος–

Σεπτέμβριος).  

 

Οι δύο πρώτες περίοδοι  για τις συνθήκες του Κρουσώνα καλύπτονται κατά το τρέχον 

καλλιεργητικό έτος από τις βροχές του χειμώνα και της άνοιξης (517 mm βροχής 

καταγράφηκαν στο μετεωρολογικό σταθμό κατά τους μήνες Ιανουάριος -Μάιος 2020). 

Ωστόσο όταν οι βροχές του χειμώνα είναι περιορισμένες η άρδευση είναι αναγκαία και πριν 

την έναρξη της άνθησης (Απρίλιος–μέσα Μαΐου), για να εξασφαλιστεί επαρκής υγρασία κατά 

την άνθηση. Το ίδιο ισχύει και για αβαθή-άγονα εδάφη. 

 Η τρίτη φάση (από την έναρξη σκλήρυνσης του πυρήνα μέχρι τέλος ταχείας αύξησης) δηλ. 

μέσα Ιουλίου μέχρι Σεπτέμβριο, εξυπηρετείται αναγκαστικά µε άρδευση. 

 

 

Ποια μέθοδο άρδευσης δίνει καλύτερα αποτελέσματα; 

 

Η μέθοδος που πρέπει να εφαρμόζεται είναι η άρδευση µε σταγόνες επειδή εξασφαλίζει 

οικονομία νερού, αξιοποιεί τις μικρές παροχές, εφαρμόζεται σε επικλινή εδάφη και δημιουργεί 

καλύτερες συνθήκες απορρόφησης νερού από το φυτό. 

 

 Τοποθέτηση αρδευτικού: 

 

 Για τα μέσης σύστασης εδάφη είναι επαρκής µία γραμμή άρδευσης ανά σειρά δένδρων µε 

σταλακτήρες 4 λίτρα/ώρα ανά μέτρο ή 0,75 µ.  

 Σε ελαφρά εδάφη πρέπει να υπάρχει και δεύτερη γραμμή άρδευσης ή να 

χρησιμοποιούνται 1-2 µικρο-εκτοξευτήρες, ανάλογα µε την παροχή του και την ακτίνα 

διαβροχής 
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Διπλή γραμμή 

Μονή γραμμή 
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Πληροφορίες: Πληροφορίες: Κ.Χατζηδάκης, Γεωπόνος ΓΠΑ, τηλ  6946093990, 
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ΘΕΡΙΝΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ 
 

Τι πετυχαίνουμε με τα θερινά κλαδέματα; 

� Την αφαίρεση των λαίμαργων.  

Η υπερβολική βλάστηση π.χ. ύπαρξη λαίμαργων, οδηγεί στην μείωση των ανθικών καταβολών 

και στην απώλεια ύδατος λόγο αυξημένης διαπνοής. 

� Την ανανέωση της χαμηλής περιφερειακής βλάστησης (ποδιές). 

Αποφεύγονται αλληλοκαλύψεις κλαδιών, αφαιρούνται ξερά- αδύναμα κλαδάκια, πετυχαίνετε 

καλύτερος αερισμός και φωτισμός εντός της κόμης. Αυτό έχει σαν συνέπεια τον περιορισμό των 

ασθενειών και την δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τη δημιουργία ανθικών καταβολών. 

 

Προϋποθέσεις θερινών κλαδεμάτων 

 Μεγάλη ζωηρότητα δέντρων. 

 Ύπαρξη πολλών λαίμαργων. 

 Ποδιές με πλούσια βλάστηση. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει  χλωρό κλάδεμα σε περίπτωση υπερφόρτωσης 

με σκοπό την μείωση της παρενιαυτοφορίας και την αύξηση του μεγέθους του καρπού 

κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. 

 Όταν το δέντρο έχει βαριά προσβληθεί από το βακτηρίδιο Pseudomonas savastanoi που 

προξενεί τα γνωστά καρκινώματα των βλαστών. Κι αυτό γιατί κατά τους ξηρούς μήνες 

περιορίζεται η μόλυνση των πληγών 

 

Τρόπος κλαδέματος 

 

� Αφαιρείται όλη η ξερή βλάστηση, τα αδύναμα σκιαζόμενα κλαδιά, τα προσβεβλημένα 

κλαδιά (π.χ. καρκίνωση), καθώς και οι λαίμαργοι βλαστοί που δεν βρίσκονται στην ορθή 

θέση, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τη καταπολέμηση των παρασίτων και τη συγκομιδή. 

� Κατά το κλάδεμα των ποδιών των δένδρων(κρεμοκλαδής βλάστηση) αφαιρείται η 

βλάστηση που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτών, η οποία επανειλημμένως έχει 

καρποφορήσει και αρχίζει να ξηραίνεται εξαιτίας της σκίασης από την υπερκείμενη 

βλάστηση.  
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Στόχοι χρήσης Καολινίτη 

 

Ο καολινίτης είναι ορυκτό. Χρησιμοποιείται με τη μορφή βρέξιμης (λευκής) σκόνης, ως 
προστατευτικό εντομοκτόνο για την απώθηση του δάκου αλλά και σαν παρεμποδιστής 
απώλειας ύδατος. Εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του δέντρου, καλύπτοντας την με ένα 
λευκό φιλμ, με αποτέλεσμα από την μία να αποτρέπει την εναπόθεση αυγών των θηλυκών 
ατόμων του δάκου και κατ΄επέκταση την προσβολή των καρπών και από την άλλη να βοηθά 
στην αντανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας το καλοκαίρι.  
 
 

Ο καολίνης δηλαδή δρά σαν παρεμποδιστής απώλειας ύδατος στα δέντρα αφού η δημιουργία 

ενός λεπτού φιλμ στην επιφάνεια των φύλλων της κόμης των δέντρων οδηγεί στην  
 

 

 

Αντανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας 

 

 

Μείωση θερμοκρασίας φυλλώματος 

 

  

Μείωση διαπνοής 

 

 

Τελικό αποτέλεσμα: 

ι) Αύξηση φωτοσύνθεσης γιατί τα στομάτια του φύλλου παραμένουν ανοιχτά και μειώνεται η 

φωτοαναπνοή 

ιι) εξοικονόμηση ύδατος 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΟΛΙΝΙΤΗ 
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Πληροφορίες: Πληροφορίες: Κ.Χατζηδάκης, Γεωπόνος ΓΠΑ, τηλ  6946093990, 
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Ο καολινίτης είναι ορυκτό. Χρησιμοποιείται με τη μορφή βρέξιμης (λευκής) σκόνης. Εφαρμόζεται 
σε όλη την επιφάνεια του δέντρου, καλύπτοντας την με ένα λευκό φιλμ το καλοκαίρι.  
 
Τρόπος εφαρμογής 

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης σε στεγνό φύλλωμα μέχρι (αλλά χωρίς) απορροή.  

 

 
Συχνότητα – εποχή εφαρμογής 

Συνήθως μία (1) εφαρμογή είναι αρκετή (διάβασε και παρακάτω) 
Η εποχή της εφαρμογής καθορίζεται από την παρακολούθηση του δακοπληθυσμού (γυάλινες 
παγίδες τύπου macfail), όπως γίνεται και για τους δολωματικούς ψεκασμούς 
 
Δοσολογία 

Ένας (1) σάκος 12 κιλών (surround) σε 500 κιλά νερό 

 
Κατανάλωση 

100 - 200 λίτρα  / στρέμμα, ή  5 -15 λίτρα / δέντρο, ανάλογα με το μέγεθος του. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού 

 Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο κατά τα 2/3 με νερό και αρχίστε την ανάδευση 

 Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 

 Συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού που χρειάζεται για την διάλυση πχ 500 κιλά 
για ένα σακί προϊόντος(surround) 

 Η ανάδευση να συνεχίζεται σε όλο το διάστημα της εφαρμογής 
 
Φυτοτοξικότητα / Toξικότητα 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τον τρόπο και την δόση που αναφέρονται. 
Δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο 

 
Μέτρα προστασίας 

Κατά την εφαρμογή να φοράτε μάσκα, γυαλιά, φόρμα και μπότες κατά κύριο λόγο για να μην 
βαφείτε από το ψεκαστικό υγρό. 
 
Ασφαλή απομάκρυνση κενής συσκευασίας 

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα 
ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά, τα οποία καταστρέφονται με σκίσιμο, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση. 
 
Παρατηρήσεις 

 Eάν το προστατευτικό φιλμ εξαλειφθεί μερικώς ή ολικώς από βροχή ή αέρα να γίνεται 
επανάληψη εφαρμογής. 

 Συνιστάται προσθήκη προσκολλητικού πινολίνης (1 λίτρο/τόνο) σε περιοχές με σημαντική 
πιθανότητα βροχόπτωσης το θέρος, για αποφυγή έκπλυσης. 

 Σε περίπτωση που τα δέντρα δεν φαίνονται λευκά, και περιμένουμε νέα προσβολή, τότε θα 
πρέπει να επαναληφθεί ο ψεκασμός. 

 Να μην εφαρμόζεται όταν πνέει δυνατός άνεμος 

 

ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΟΛΙΝΙΤΗ 
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο η ελιά βρίσκεται στο στάδιο της πήξης του πυρήνα, όπου 

παρατηρείται το πρώτο ραγδαίο στάδιο ανάπτυξης του καρπού, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η 

βλαστική ανάπτυξη. 

Κατά το στάδιο αυτό με την άρδευση επιδιώκουμε κυρίως την αύξηση του μεγέθους του καρπού.  

Λόγω των επαρκών βροχοπτώσεων του προηγούμενου χειμώνα και άνοιξης δεν ήταν 

απαραίτητες οι αρδεύσεις κατά την άνοιξη και τις αρχές του θέρους. Ωστόσο η οψιμότητα των 

δένδρων κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, σε συνδυασμό με την άνοδο των θερμοκρασιών 

και την επικράτηση  ισχυρών κατά τόπους ανέμων, απαιτεί την εφαρμογή άρδευσης το επόμενο 

διάστημα. 

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν για την εφαρμογή αρδεύσεων είναι: 

 Η εικόνα των ίδιων των δέντρων (προσέχουμε ιδιαίτερα την ευρωστία του φυλλώματος, 

τον χρωματισμό του, και την περίπτωση συστροφής των φύλλων). 

 Η εικόνα του εδάφους (πχ σκάβουμε σε βάθος 30-40 cm και αξιολογούμε την υγρασία 

του εδάφους-εύθρυπτο, σχηματίζει μπάλα κλπ). 

 Η γονιμότητα του εδάφους(ποσοστό οργανικής ουσίας) και το βάθος αυτού(ύπαρξη 

πετρώματος κα). 

 Η εικόνα των φυτών δεικτών ως προς την υγρασία του εδάφους(πχ μολόχα). 

 Τα δελτία μετεωρολογικών προβλέψεων για  την περιοχή. 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη άρδευσης, τότε: 

 Ποτίζουμε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, ποτέ όταν είναι έντονη η ηλιοφάνεια, 

υψηλές οι θερμοκρασίες ή φυσάει άνεμος. 

 Στα αμμώδη εδάφη εφαρμόζουμε συχνότερες και μικρότερης ποσότητας νερού αρδεύσεις. 

 Στα μέσης σύστασης εδάφη εφαρμόζουμε αραιότερες και με μεγαλύτερη ποσότητα νερού 

αρδεύσεις. 

 Δεν εφαρμόζουμε υπερβολικές ποσότητες νερού (όχι να νεροκρατά το έδαφος) διότι η ελιά 

είναι ευαίσθητη στην υπερβολική υγρασία εδάφους(ασθένειες ξύλου). 

 Προτιμούμε την άρδευση με σταγόνες γιατί κάνουμε οικονομία στην ποσότητα νερού που 

δίνουμε(μειώνονται κατά πολύ οι απώλειες κατά την άρδευση). 

 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΡΑΣΗ Γi 

25.08.20 ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAN 611/14 & 615/14 

 

 

  Πληροφορίες: Πληροφορίες: Κ.Χατζηδάκης, Γεωπόνος ΓΠΑ, τηλ  6946093990, Γ.Μπακρατσά, 

Γεωπόνος ΑΠΘ, τηλ 6948171636 Συνεργάτες ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

 

 

 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 
 

Κατά τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο η Ελιά βρίσκεται στο στάδιο της ελαιοποίησης. Επίσης 

κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται ένα δεύτερο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης. 

Κατά την περίοδο του φθινοπώρου η επάρκεια νερού θεωρείται κρίσιμη σε ότι αφορά την   

απόδοση ελαιόλαδου. 

Ωστόσο χρειάζεται προσοχή ως προς την εφαρμοζόμενη ποσότητα νερού δεδομένου πως η 

υπερβολική άρδευση : 

 δύναται να καθυστερήσει την ωρίμανση των καρπών. 

 

 Να οδηγήσει σε μαλάκωμα των επιτραπέζιων ελιών. 

 

 

 Να αυξήσει τις ζημιές από το δάκο και πυροδοτήσει την ανάπτυξη και μυκητολογικών 

ασθενειών. 

 

 Επιπρόσθετα οι όψιμες αρδεύσεις μπορεί να κάνουν τη νέα βλάστηση πιο ευαίσθητη 

στους παγετούς του χειμώνα. 

 

 

 

Δεδομένου των άνωθεν για την περιοχή του Κρουσώνα συστήνεται εφαρμογή  άρδευσης μόνο 

στην περίπτωση ελαιώνων που τα εδάφη τους χαρακτηρίζονται αμμώδη ή αβαθή. Σε ότι αφορά 

τις υπόλοιπες περιπτώσεις εδαφών το ύψος βροχοπτώσεων  των προηγούμενων μηνών 

θεωρείται επαρκείς για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των ελαιόδεντρων κατά την τρέχουσα 

περίοδο. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ελαιώνων που εφαρμόζεται φθινοπωρινή 

καλιούχος λίπανση (διαφυλλικά ή υδρολίπανση) και οι ελαιώνες με δένδρα νεαρής ηλικίας. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμοζόμενη ποσότητα νερού είναι ανάλογη της ηλικίας των δέντρων 

και της παραγωγής. Για ελαιώνες με νεαρά δένδρα εφαρμόζουμε συχνές και μικρές ποσότητες 

νερού. 



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΡΑΣΗ Γi 

14.11.20 ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAN 611/14 & 615/14 

 

 

 Πληροφορίες: Πληροφορίες: Κ.Χατζηδάκης, Γεωπόνος ΓΠΑ, τηλ  6946093990, 

Γ.Μπακρατσά, Γεωπόνος ΑΠΘ, τηλ 6948171636 Συνεργάτες ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 

 

 

 

ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΥΔΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 

Η εδαφοκάλυψη προστατεύει το έδαφος από την ξηρασία, τη διάβρωση και την καταπολέμηση 

των ζιζανίων.  

Αυτή δε μπορεί να επιτευχθεί με τα κάτωθι υλικά: 

 Άχυρο, φύλλα, κομμένα χόρτα 

 Κόμποστ 

 Κοπριά 

 Μαύρα υδατοπερατά πλαστικά 

 

Η προσθήκη κοπριάς γίνεται νωρίς το χειμώνα σε δοσολογία 1-2 τόνους το στρέμμα ή 50 

κιλά το δέντρο κατά μέσο όρο. Βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση της κοπριάς είναι 

αυτή να έχει ολοκληρώσει τη ζύμωση(καλοχωνεμένη) και να είναι απαλλαγμένη από σπόρους 

ζιζανίων, μικροοργανισμούς ,αντιβιοτικά και βαρέα μέταλλά.  

Κατά την εφαρμογή της κοπριάς είναι επιθυμητό να γίνεται ελαφριά ενσωμάτωση ή διαφορετικά 

να αφήνεται κατά σωρούς έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες αζώτου. 

Επισημαίνεται πως ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία βοηθάει στην καλύτερη 

συγκράτηση του εδαφικού νερού και διευκολύνει(μέσω των χουμικών εκχυλισμάτων στο εδαφικό 

διάλυμα) στην καλύτερη απορρόφηση του φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων . 

 

Προσοχή!!! Μη χωνεμένη κοπριά (υγρή, έντονη οσμή) μπορεί να δημιουργήσει 

πρόβλημα σε ένα ελαιώνα(κάψιμο ριζών, κατανάλωση εδαφικού αζώτου). 

 

 

  

Εικ 1: κάλυψη ελαιώνα με άχυρο                    Εικ 2: λίπανση ελαιώνα με κοπριά 


