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ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 

 

Συλλογή με τα χέρια 

 

Το μάζεμα των ελιών με τα χέρια είναι το καλύτερο, δεδομένου πως οι ελιές δεν τραυματίζονται. 

Όταν τα δέντρα είναι χαμηλά η συλλογή γίνεται απ’ το έδαφος αλλιώς  χρησιμοποιούνται σκάλες 

για να φτάσουμε τα κλαδιά του δέντρου. Οι επιτραπέζιες ελιές μαζεύονται αποκλειστικά με τα 

χέρια. Η μέθοδος μειονεκτεί στο γεγονός πως αυξάνει δραματικά το κόστος ελαιοσυλλογής, 

ενδείκνυται δε για τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες μόνο όταν στοχεύουμε σε υψηλή ποιότητα 

λαδιού( έξτρα παρθένο, βιολογικό κτλ). 

  

Συλλογή με ράβδισμα 

Η συλλογή ελαιοκάρπου με ραβδισμό είναι ο συνηθέστερος τρόπος συγκομιδής. Αναφορές για 

το συγκεκριμένο τρόπο συγκομιδής υπάρχουν από την αρχαιότητα (Έλληνες, Ρωμαίοι).  

 Μειονέκτημα της ελαιοσυλλογής με ραβδισμό αποτελεί ο τραυματισμός των οφθαλμών των 

ετησίων βλαστών, που οδηγεί σε μείωση της παραγωγής την επόμενη χρονιά. Επιπρόσθετα 

επειδή προκαλείται τραυματισμός και των καρπών, αυτοί θα πρέπει να αλέθονται το 

γρηγορότερο δυνατό(24-36 ώρες από την συλλογή) και σε καμιά περίπτωση πάνω από δύο 

μέρες 

 Στο εμπόριο κυκλοφορούν δονητικές βέργες ανθρακονήματος τύπου πχ νιφάδας ή αχινού, που 

πέραν του γεγονότος  ότι είναι πιο ελαφριές, δημιουργούν  και λιγότερους τραυματισμούς. 

 

 

 

Εικ 1: Ελαιοραβδιστικό ανθρακονήματος δονητικό. 
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  Τρόποι λειτουργίας των  ελαιοραβδιστκών: 

1. Ηλεκτρικά  

2. Βενζινοκίνητα 

3. Πνευματικά 

4. Ελαιοδονητής( ενδείκνυται λόγο του υψηλού κόστους μόνο για μεγάλες εκτάσεις) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.2 : Ελαιοδονητής 
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Εικ 3: ελαιοραβδιστικό αέρος με αεροσυμπιεστή 

 

 

 

Μάζεμα από το έδαφος 

 

Είναι κι αυτός ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους συλλογής των ελιών.  Οι καρποί 

συλλέγονται από δίχτυα που είναι απλωμένα στο έδαφος, λόγω  πτώσης που  προκαλείται από 

την  υπερωρίμανση ή από προσβολή ασθενειών. Η πτώση των καρπών στο έδαφος βασισμένη 

στην υπερωρίμανση, ακόμη κι επάνω σε δίχτυα, προκαλεί την μόλυνσή και την αλλοίωσή τους 

παίρνοντας και την  χαρακτηριστική μυρωδιά του εδάφους. 

Το ελαιόλαδο που παράγεται μ’ αυτή την μεθοδολογία συλλογής είναι κακής ποιότητας. 

Αποτελούν επίσης σημαντικά μειονεκτήματα: 

-η μεγάλη διάρκεια της συγκομιδής 
 
-οι φθορές των καρπών από έντομα, ζώα και μύκητες 
 

-η αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του λαδιού. 

 

Μηχανική Συγκομιδή 

 

Τα τελευταία χρόνια προκειμένου να μειωθεί το κόστος συγκομιδής ξεκίνησε η μηχανική 

συγκομιδή ελαιοκάρπου. 

Υπάρχουν διάφορα μηχανήματα όπως δόνησης με ομπρέλα ή αυτό των πολλαπλών βεργών. 

Αποτελούν ιδανικό τρόπο συγκομιδής εφόσον πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως 

: 

1. Το σχήμα διαμόρφωσης δέντρων( πχ στο δονητικό πρέπει να είναι υψηλό κύπελο, 

δηλαδή οι βασικοί βραχίονες να σχηματίζουν το ελληνικό γράμμα ύψιλον). 

2. Ο ελαιώνας να είναι επίπεδος, και οι αποστάσεις φύτευσης να επιτρέπουν την κίνηση 

των μηχανημάτων. 

3. Να υπάρχει ομοιομορφία ωρίμανσης των καρπών(δονητικό). 

 

Μειονεκτούν ως προς : 

1. Την προκαλούμενη συμπίεση του εδάφους του ελαιώνα 

2. Τον τραυματισμό του φλοιού των βραχιόνων, κορμού και βλαστών. 

3. Την πτώση μεγάλου ποσοστού φυλλώματος(μηχάνημα πολλαπλών βεργών). 
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4. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επικλινή εδάφη. 

 

                                                                                                                                      

                               

 

Εικ 4: Μηχάνημα πολλαπλών βεργών                                                                     

 

 

 

Εικ 5: Μηχάνημα δόνησης με ομπρέλα 
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ΟΡΘΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 

 
 

 

Μέγεθος δείγματος 

 Δείγμα περίπου 200 γρ / αγροτεμάχιο, δηλαδή 100-350 καρπούς ανάλογα με την ποικιλία (πχ 100 

καρπούς για θρούμπα, 350 για Κορωνέϊκη). 

 

Τρόπος συλλογής 

 Συλλογή του δείγματος από 5-10 ελαιόδεντρα (για μικρά ή μεγάλα αγροτεμάχια), τα οποία είναι 

διάσπαρτα στο κτήμα. 

Περιοχή λήψης δειγμάτων 

 Σε κάθε δέντρο να λαμβάνονται καρποί από διαφορετικά κλαδιά που καλύπτουν και τις τέσσερις 

κατευθύνσεις του ορίζοντα 

 Σε σακουλάκι συγκεντρώνουμε τον καρπό, αναμιγνύουμε και 200 γρ  προς  ανάλυση. 

 

Στοιχεία και Παράδοση δείγματος 

 Τέλος πάνω στο σακουλάκι να αναγράφεται το αγροτεμάχιο, η ποικιλία και το ονοματεπώνυμο του 

παραγωγού.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Το δείγμα θα πρέπει να παραδοθεί την ίδια μέρα στον επιβλέποντα γεωπόνο, διαφορετικά να τοποθετηθεί 

άμεσα στο ψυγείο και να παραδοθεί εντός 2-3 ημερών. 
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ΣΩΣΤΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΑΒΔΙΣΜΟ 
 
 

Συλλογή με Ραβδισμό – Τι πρέπει να προσέχω 

 Τα κλαδιά που σπάνε και τα φύλλα που πέφτουν από τη χρήση των ραβδιστικών,  δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνουν σε βάρος το 3-5% του βάρους του καρπού που συγκομίζεται. 

 Πρακτικά ο ανωτέρω έλεγχος γίνεται όταν γεμίσω ένα σακί, μετά το αδειάσω και ζυγίσω 

χωριστά α) τα φύλλα μαζί με τα κλαδιά και β) τους καρπούς. 

 Όταν ραβδίζω κινούμαι με κατεύθυνση προς τα πίσω ώστε να πατώ όσο το δυνατόν 

λιγότερους καρπούς 

 Το ελαιοραβδιστικό τύπου ταφ (Τ) να το λειτουργώ όχι κάθετα στο δέντρο αλλά στην 

εφαπτομένη. 

 

 

 Τα ραβδιστικά να δουλεύονται σε χαμηλές στροφές  

 Να μην παραμένει το ελαιοραβδιστικό για πολύ ώρα στο ίδιο σημείο 

 

Χαρακτηριστικά Ραβδιστικών 

 Τα ελαιοραβδιστικά θα πρέπει να είναι ελαφριά, να μετακινούνται εύκολα και γενικά να είναι 

εύκολα στη χρήση τους. 

 Να μην σκουριάζουν, να είναι ανθεκτικά στη χρήση και να έχουν υψηλή απόδοση. 

 Να σταματούν να λειτουργούν σε περίπτωση που μπλεχτούν με κλαδιά. 

 Τα πλαστικά εξαρτήματα της κεφαλής με τα οποία έρχεται σε επαφή ο καρπός να είναι 

κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς επικινδύνων 

ουσιών στον ελαιόκαρπο. 

 Τα παλμικά ελαιοραβδιστικά μπορεί να έχουν μικρότερη απόδοση από τους άλλους τύπους 

(πχ. περιστροφικά) αλλά προξενούν μικρότερες ζημιές στα κλαδιά των δέντρων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τον χειριστή του ραβδιστικού, αφού ο τραυματισμός 

καρποφόρων κλάδων και η απώλεια φύλλων μπορεί να οδηγήσει το δέντρο σε μειωμένη 

καρποφορία την επόμενη χρονιά. 

Σωστό Λάθος 
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 Ο χρόνος συγκομιδής εξαρτάται άμεσα από τον τελευταίο ψεκασμό που έχει γίνει στον 

ελαιώνα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος ως 

προς το χρόνο αναμονής που απαιτείται μέχρι τη συγκομιδή 

 

 Συγκομιδή του καρπού πριν από τη φυσιολογική ωρίμανση θα δώσει λιγότερη ποσότητα 

λαδιού αλλά υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο. 

 

 Ελαιόλαδο που προέρχεται από ανώριμο καρπό ξεχωρίζει εύκολα από το βαθύ πράσινο 

χρώμα και τη χαρακτηριστική γεύση φρεσκάδας και «πρασινάδας» που δίνει στο στόμα 

(αγουρέλαιο). 

 

 

 Για την παραγωγή αρωματικού λαδιού, η συγκομιδή πρέπει να γίνεται στις αρχές της 

περιόδου ωρίμανσης των καρπών(κίτρινο-ιώδη χρωματισμό για την Κορωνέϊκη), 

ανεξάρτητα αν χαθεί μικρή ποσότητα λαδιού. 

 

 Χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδο παράγεται όταν συλλέγεται υπερώριμος καρπός. 

 

 Όταν οι καρποί μένουν για μεγάλη περίοδο πάνω στα δέντρα, η ανθοφορία των δέντρων 

την επόμενη χρονιά είναι αρκετά περιορισμένη. 

 

 

Προσοχή!!!:   Η παραμονή των καρπών πάνω στα δέντρα δίνει τη δυνατότητα στο δάκο να 

συνεχίσει την ωοτοκία και την αναπαραγωγική του δραστηριότητα μεταξύ του τέλους μιας 

καλλιεργητικής περιόδου και της αρχής της επόμενης με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας 

ανοιξιάτικης γενιάς. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 
 

 



OΠ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  Δράση Γiii.2 ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      16 Νοέμβριου 2020 

Ελαιώνες-Παραγωγοί: Βόρειας, Μέσης και Νότιας ζώνης, Ποικιλία : Κορωνέϊκη 

 

 

 
Χατζηδάκης Κώστας: 694 6093990 γεωπόνος ΓΠΑ συνεργάτης ΑΣ Επισκοπής 

 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ- ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΡΠΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 
Άριστος χρόνος Συγκομιδής για παραγωγή ελαιολάδου-Γενική Οδηγία για Κορωνέϊκη 

(Ψιλολιά) 

 Ο άριστος χρόνος είναι όταν ο καρπός έχει ταυτόχρονα τη μέγιστη ελαιοπεριεκτικότητα 

και τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

 Με άλλα λόγια ο καρπός θα πρέπει να είναι υψηλής βιολογικής αξίας (αυξημένο 

ποσοστό αντιοξειδωτικών ουσιών, βιταμίνες κλπ) και να μην είναι ένα απλό λιπαρό 

συστατικό. 

 Γενικά η συγκομιδή πραγματοποιείται από μέσα Οκτωβρίου – αρχές Ιανουαρίου. 

 

Πώς αντιλαμβάνομαι τον άριστο χρόνο στην Κορωνέϊκη (Ψιλολιά) 

 Ο άριστος χρόνος συμπίπτει με την αλλαγή του χρώματος του καρπού από 

πρασινοκίτρινο προς ιώδες. 

 Εναλλακτικά, παίρνω καρπό, κάνω τομή και παρατηρώ το εσωτερικό. Πρέπει να μην έχει 

μαυρίσει το εσωτερικό του καρπού ή μόλις έχει ξεκινήσει το μαύρισμα. 

 Ο καρπός πρέπει να έχει το κανονικό μέγεθος ποικιλίας: 

Κορωνέϊκη: 0,8-1,2 γραμμάρια 

 

Εικόνα άριστου – υποβαθμισμένου καρπού 

       

              Άριστος                 υποβαθμισμένος 

 

Μεταφορά- αποθήκευση καρπού 

 Η μεταφορά και αποθήκευση από τον αγρό να γίνεται σε υφασμάτινα (γιούτινα κ.α) ή 

διχτυωτά σακιά. 
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 Τα σακιά για όσο χρόνο παραμένουν στο χωράφι να τοποθετούνται όρθια το ένα κοντά 

στο άλλο και να μην στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.  

 Όταν αυτά στοιβάζονται, πχ στην καρότσα για μεταφορά στο ελαιουργείο, να μην 

ξεπερνούν τις 2 ‘’ντάνες’’ (σειρές). 

 Η μεταφορά από τον αγρό να γίνεται στο τέλος της ίδιας ημέρας που γίνεται και η 

συγκομιδή. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Όταν υπάρχει αυξημένος δακοπληθυσμός, όσο νωρίτερα συγκομίσω τόσο καλύτερα για 

την ποιότητα του καρπού. 

 Η συγκομιδή (άδειασμα δέντρων) είναι προτιμότερο να έχει ολοκληρωθεί στις Αλκυονίδες 

μέρες του Γενάρη. 

 Όσο περισσότερο καθυστερώ τόσο περισσότερο οδηγώ α) το δέντρο  σε 

παρενιαυτοφορία  β) τον καρπό σε υποβάθμιση λόγω μυκητολογικών και άλλων 

προσβολών. 

 Να μην χρησιμοποιούνται πλαστικά σακιά. Σοβαρός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία 

(πλαστικοποιητές στο λάδι) και μεγάλη υποβάθμιση του ελαιοκάρπου. 

 Έχει αποδειχθεί ότι κάθε μέρα που περνάει από τη στιγμή της συλλογής μέχρι την άλεση 

του καρπού αυξάνεται η οξύτητα κατά ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ. 

 Kατά κανόνα, είναι πειραματικά αποδεδειγμένο ότι η ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού 

μειώνεται σταδιακά από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. 

 

 

 

 


