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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Τρέχουσα κατάσταση 

Σύμφωνα με παρατηρήσεις του βλαστητικού σταδίου των ελιών στην περιοχή της 

Επισκοπής στην Βόρεια και Μέση Ζώνη (πρώιμες  περιοχές π.χ. Μανιάδο) η 

καρπόδεση σχεδόν ολοκληρώθηκε (στάδιο H). Οι νεαροί καρποί αποκτούν μέγεθος 

κόκκου σταριού (στάδιο Ι). Στην Νότια Ζώνη (μεσοπρώιμες περιοχές π.χ. Κεφάλα κ.α.) 

βρισκόμαστε στην Πτώση πετάλων (στάδιο G) - Καρπόδεση (στάδιο H). 

 

                   

              Βόρεια και Μέση Ζώνη                     Νότια Ζώνη 

 

Έχει παρατηρηθεί ανομοιομορφία στην εξέλιξη της άνθισης και στην καρπόδεση που 

πιθανά να οφείλεται στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις του προηγουμένου 

διαστήματος. 

 

Κρίσιμα Στάδια Άρδευσης 

Η ελιά έχει 3 Κρίσιμες Περιόδους όσον αφορά τις ανάγκες  σε νερό: 

 Ιαν Φεβ Μαρτ Απρ Μάιο Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπτ Οκτ Νοε Δεκ 

1η  

 

Διαμόρφωση 
οφθαλμών 

          

2η     Άνθηση - 

Καρπόδεση 
      

3η        

 

Σκλήρυνση πυρήνα, 

ταχεία αύξηση καρπού 
   

 

 Η 1η περίοδος συνήθως καλύπτεται από τις βροχές, όταν όμως οι βροχές είναι 

περιορισμένες τότε η άρδευση είναι αναγκαία και πριν την έναρξη της άνθισης. 

 Η 2η περίοδος καλύπτεται από τις βροχές εάν υπάρχουν διαφορετικά 

καλύπτεται αναγκαστικά με την άρδευση, όπου είναι εφικτό. 
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 Η 3η περίοδος καλύπτεται αναγκαστικά μόνο με την άρδευση, όπου είναι 

εφικτό. 

 

Συστάσεις 

Συμπερασματικά λοιπόν από τα παραπάνω, η περίοδος αυτή είναι πολύ κρίσιμη για τα 

ελαιόδεντρα καθώς πρέπει να βρίσκονται σε καλή θρεπτική και υδατική κατάσταση για 

να αντιμετωπίσουν τη θερμική καταπόνηση. Μόνο έτσι θα αποφύγουν κινδύνους 

αφυδάτωσης για να διασφαλιστεί μια καλή παραγωγή. Σίγουρα αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερο πρόβλημα οι ξηρικούς ελαιώνες. Το αμέσως επόμενο διάστημα 

συστήνονται αρδεύσεις όπου είναι εφικτό. 
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ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΛΙΑΣ Νο2 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΟΡΘΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΛΙΑΣ 

Τι πετυχαίνω 

Με την ορθή χρήση του νερού επιδιώκουμε 1) Τη μέγιστη αξιοποίηση του από τα ελαιόδεντρα 2) την ισορροπία μεταξύ βλάστησης 

και παραγωγής και τη δημιουργία προϋποθέσεων -σε συνδυασμό και με τη θρέψη-για ικανοποιητική παραγωγή και το επόμενο έτος 

3)τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου 4) την ελαχιστοποίηση της άσκοπης κατανάλωσης νερού 5) την 

εξοικονόμηση χρημάτων, 6)την  προστασία υδάτινων πόρων και 7)την αποφυγή δημιουργίας υγρασίας εντός κόμης-κορμού δέντρων, 

που είναι αιτία για την αύξηση πληθυσμού εντόμων και ασθενειών. 

 

Τρέχουσα κατάσταση 

Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στη φάση της έντονης αύξησης του καρπού και τη σκλήρυνση του πυρήνα του. Η θερμοκρασίες αυτό 

το διάστημα είναι ιδιαίτερα αυξημένες και η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη σε ανάγκες για νερό.  

 

Ποσότητα Άρδευσης 

 Γενικός κανόνας 

Ποτίζω 9-10 m3  ανά στρέμμα την εβδομάδα ή 0,3-0,5 m3 ανά ρίζα  / αφορά ανεπτυγμένα δέντρα ελαιώνα (20-25 ελιές/στρέμμα) 

που προορίζεται για παραγωγή λαδιού 

 ΔΕΝ ποτίζω περισσότερο  από μισό κυβικό το δέντρο, σε κάθε πότισμα. 

 Εάν ο ελαιώνας δεν έχει απαλλαχθεί από ζιζάνια απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες νερού που μπορεί να φθάσουν έως 30%. 

 

 

Συχνότητα – Διάρκεια  Άρδευσης 

 Ιδανικά ποτίζω μία (1) φορά την εβδομάδα (3-4 φορές το μήνα), ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα του νερού. (στόχος ~ 10m3 

νερό / στρ. στο κάθε πότισμα) 

 Τα ελαφρά εδάφη στραγγίζουν εύκολα και άρα χρειάζονται συχνές αρδεύσεις με μικρές ποσότητες νερού 

 Τα Βαριά εδάφη ή μέσης σύστασης στραγγίζουν αργά και άρα χρειάζονται αραιά ποτίσματα με πιο μεγάλη ποσότητα νερού. 

 Η διάρκεια ποτίσματος εξαρτάται και από τον αριθμό και τύπο των σταλακτών: 

Παράδειγμα 

σε ελαιώνα 1 στρέμματος (20 ρίζες ελιές)  έχω σε κάθε ρίζα 7 σταλάκτες, παροχής 4 λίτρα/ώρα τότε: 

o Σε 1 ώρα, η ρίζα ποτίζεται 28 λίτρα και το στρέμμα 560 λίτρα (δηλαδή περίπου μισό ½ κυβικό την ώρα το στρέμμα). 

o Για να καλύψω τα 10 κυβικά/στρέμμα χρειάζεται να ποτίσω για περίπου 17 ώρες.  

 

Πώς ποτίζω 

 Ο καλύτερος τρόπος ποτίσματος είναι με ενσωματωμένους σταλάκτες. Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι α) μικρή εξάτμιση ή 

απώλεια από αέρα β) μικρή επιφάνεια διαβροχής, γ) ελάχιστη απομάκρυνση νερού σε επικλινή εδάφη. 

 Η παροχή των ενσωματωμένων σταλαχτών να είναι περίπου 4λιτ/ώρα.  

 Το λάστιχο-σταλάκτες να απέχει τουλάχιστον μισό μέτρο μακριά από τη ρίζα. Δηλαδή στην προβολή της κόμης και λίγο προς τα 

έξω.  

 ΔΕΝ ποτίζω ΠΟΤΕ  δίπλα στον κορμό.  

 Προσπαθώ να ποτίζω τις απογευματινές-βραδινές ώρες για να μειώσουμε τις απώλειες λόγω εξάτμισης. Ανάλογα πάντα και με τη 

διαθεσιμότητα του νερού. 

 Η διαβροχή να γίνεται σε βάθος εδάφους περίπου 20-50 εκ. Σε αυτό το βάθος κατανέμεται το ενεργό ριζόστρωμα της ελιάς δηλ. 

αυτό που μπορεί να απορροφάει το περισσότερο νερό.  

 

Αριθμός-διάταξη σταλαχτών.  

 Ο αριθμός των σταλαχτών ανά ρίζα, εξαρτάται από την απόσταση που έχουν μεταξύ τους  (συνήθως 0,3-0,5μ.) 

 Η απόσταση και ο αριθμός των σταλακτών σχετίζονται και με τη μηχανική σύσταση του εδάφους. 

 Ο σωλήνας με τους σταλάκτες να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια στη ρίζα. Αυτό συνήθως γίνεται α) με λάστιχο 

μεταξύ των γραμμών ή β) με λάστιχο στη μια γραμμή και  κυκλική διάταξη του σωλήνα γύρω από το ρίζα  

 

Απώλειες νερού 

Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη ότι το νερό που ποτίζουμε μπορεί να χάνεται με 3 τρόπους: 

1. Επιφανειακή απορροή και απομάκρυνση του νερού σε επικλινή κυρίως εδάφη 
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2. Βαθειά διείσδυση δηλαδή απομάκρυνση του νερού σε βάθος, καταλήγει συχνά σε υπόγειο υδροφόρο και δεν απορροφάται από 

τα δέντρα 

3. Εξάτμιση του νερού δηλαδή απομάκρυνση νερού από τα δέντρα (φυλλική επιφάνεια) ή και το έδαφος), η οποία εντείνεται τις 

θερμές ημέρες. 

 

 

Προβλήματα από τη χρήση νερού 

 Νερό και Δάκος: Η άρδευση προκαλεί αύξηση της υγρασίας, άρα και αύξηση του δακοπληθυσμού. Αποφεύγω σπατάλη και 

αλόγιστη χρήση νερού. 

 Νερό και ζιζάνια: Τα ζιζάνια καταναλώνουν νερό οπότε δεν πρέπει να υπάρχουν τις κρίσιμες περιόδους των ελιών σε νερό. Κατά 

την λειτουργία των μπέκ ποτίσματος, όσο λιγότερο διαβρέχεται η επιφάνεια τόσο λιγότερο αναπτύσσονται και τα χόρτα γύρω από 

τη ρίζα.  

 Νερό και Βερτισίλλιο: Το υπερβολικό νερό είναι ο κύριος παράγοντας εξάπλωσης της ασθένειας. Χρειάζεται προσοχή να μην 

ποτίζουμε περισσότερο από όσο έχει ανάγκη ο ελαιώνας και να μην έχουμε συνέχεια ανοιχτό το αρδευτικό δηλ να το κλείνω μετά 

από 1-2 ημέρες.  

 Αλατότητα-νερό. Η Κορωνέϊκη είναι ποικιλία, μέσης ανθεκτικότητας στην αλατότητα. Νερό κατάλληλο για άρδευση ελιάς πρέπει 

να έχει αγωγιμότητα  μικρότερη  από 2-2,5 ds/m. 

 

Συχνά λάθη  

                  

          Σωλήνας- σταλάκτης δίπλα στον κορμό 

                                                       Σωλήνας -μακαρόνι εντός κόμης δένδρου 
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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. 

� 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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ΟΔΗΓΙΑ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΟΛΙΝΙΤΗ 

 
 

Στόχος – τρόπος δράσης 

Ο καολινίτης είναι ορυκτό. Χρησιμοποιείται με τη μορφή βρέξιμης (λευκής) σκόνης, ως 
προστατευτικό εντομοκτόνο για την απώθηση του δάκου. Εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του 
δέντρου, καλύπτοντας την με ένα λευκό φιλμ, με αποτέλεσμα να αποτρέπει την εναπόθεση 
αυγών των θηλυκών ατόμων του δάκου και κατ΄επέκταση την προσβολή των καρπών.  
 
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 

 


