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Για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου δεν 
αρκεί η αποτελεσµατική δακοκτονία. Είναι α-
παραίτητο να εισάγουµε νέες τεχνολογίες και 
επιστηµονική γνώση σε όλα τα στάδια της 
καλλιέργειας και της παραγωγικής διαδικα-
σίας µέχρι το ελαιόλαδο να φτάσει στο τρα-
πέζι του καταναλωτή. 

Σε µια περίοδο που αυξάνεται ο ανταγωνι-
σµός και µπαίνουν στην παραγωγή του Ελαιο-
λάδου ολοένα και περισσότερες χώρες, η Κρη-
τική ελαιοκαλλιέργεια προκειµένου να αντέ-
ξει στον ανταγωνισµό, πρέπει να προσαρµο-
στεί στα νέα δεδοµένα και να εκσυγχρονιστεί.

Η Proactive στο πλαίσιο υλοποίησης ευρω-
παϊκών κανονισµών για τη βελτίωση της ποι-
ότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελαιο-
καλλιέργειας σε συνεργασία µε οµάδες ελαι-
οπαραγωγών και µε τη συµβολή ειδικών επι-
στηµόνων, υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν:

Στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση 
του ∆άκου.

Στην άρδευση ακριβείας.
Στην εκπαίδευση και κατάρτιση των πα-

ραγωγών.
Στην ολοκληρωµένη διαχείριση της πα-

ραγωγής.
Στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Παρακολούθηση και 
αντιμετώπιση του 
Δάκου της Ελιάς μέσω 
εναλλακτικών τεχνικών
Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προ-
γράµµατος εργασίας (1/4/2018-31/3/2021) 
των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 από 
το Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας – Ασφά-
λειας Τροφίµων και Περιβαλλοντικής ∆ι-
αχείρισης της Proactive Α.Ε., εφαρµόζει ε-
ναλλακτικές µεθόδους αντιµετώπισης του 
∆άκου της ελιάς σε Οµάδες Παραγωγών.

Έµπειροι γεωτεχνικοί επιστήµονες πραγ-
µατοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα ε-
πισκέψεις σε αγροτεµάχια των παραγωγών 
προκειµένου να παρακολουθήσουν την κα-
τάσταση των ελαιόδεντρων και να συµβου-
λέψουν τους παραγωγούς για τις κατάλλη-
λες καλλιεργητικές φροντίδες.

Στόχος είναι η βιώσιµη διαχείριση της ε-
λαιοκαλλιέργειας µέσω εναλλακτικών τε-
χνικών αντιµετώπισης του δάκου της ελιάς 
(εφαρµογή καολίνη, ανάρτηση παγίδων µα-
ζικής παγίδευσης και συνδυασµός των δύο 

παραπάνω µεθόδων), οι οποίες αφενός αυ-
ξάνουν την παραγωγικότητα του ελαιώνα 
και αφετέρου περιορίζουν τις αρνητικές ε-
πιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρω-
πο, που προέρχονται από τη χρήση συνθε-
τικών εντοµοκτόνων, µειώνοντας παράλλη-
λα το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας 
την ποιότητα του παραγόµενου ελαιολάδου.

Κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου:

Έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγµένα αγρο-
τεµάχια παγίδες παρακολούθησης του δα-
κοπληθυσµού.

 Ελέγχεται η πορεία ψεκασµού της εφαρ-
µογή του καολίνη (παρακολούθηση της πο-
ρείας του τρακτέρ κατά τη διάρκεια του ψεκα-
σµού ανά αγροτεµάχιο, χρόνος ψεκασµού, 
µήκος διαδροµής) µέσω συσκευών GPS τα 
οποία είναι ενσωµατωµένα σε τρακτέρ,

Ελέγχεται η προσβολή των καρπών από 
τους ∆άκους, και

Ελέγχεται η ευρύτερη περιοχή εφαρµο-
γής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προκει-
µένου να πραγµατοποιούνται οι ορθές καλ-
λιεργητικές πρακτικές.

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, επι-
διώκεται αφενός να προσδιοριστεί η απο-
τελεσµατικότητα των εναλλακτικών µεθό-
δων αντιµετώπισης του δάκου της ελιάς έ-
ναντι της συµβατικής µεθόδου (χρήση χη-
µικών εντοµοκτόνων µε δολωµατικό ψε-
κασµό) αλλά και να ελεγχθεί γενικότερα 
ο δακοπληθυσµός στις περιοχές παρακο-
λούθησης, αποφεύγοντας τη µείωση της 
παραγωγής και την ποιοτική υποβάθµιση 
του ελαιολάδου.

H παραπάνω δράση πραγµατοποιείται σε 

συνεργασία µε τον Ροδιτάκη Εµµανουήλ, Α-
ναπληρωτή Καθηγητή Γεωργικής Εντοµολο-
γίας και Φαρµακολογίας του Τµήµατος Γεω-

πονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου 
καθώς και µε εξειδικευµένους εξωτερικούς 
συνεργάτες της εταιρείας ZenAgro, Κωνστα-

ντίνο Χαρτζουλάκη, M.Sc, PhD, Επιστηµονικό 
Συνεργάτη, Αρδεύσεων  και Ελαιοκοµίας  ΕΛ-
ΓΟ, Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών.

Ευφυής γεωργία - 
Άρδευση ακριβείας 
στην ελαιοκαλλιέργεια

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος ερ-
γασίας Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 από το 
Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας – Ασφάλειας 
Τροφίµων και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  
της  Proactive Α.Ε 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας εστιάζο-
ντας στον εξορθολογισµό των πρακτικών άρ-
δευσης που εφαρµόζουν οι παραγωγοί - µέλη 
των Ο.Ε.Φ. (Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέ-
ων), µέσω της παροχής τεχνικής υποστήριξης. 

Στόχος είναι η βιώσιµη διαχείριση της ελαι-
οκαλλιέργειας µε πρακτικές οι οποίες αφενός 
συµβάλλουν στην αύξηση των αποδόσεων και 
τη µείωση του κόστους παραγωγής και αφετέρου 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της επίδρασης 
της ελαιοκαλλιέργειας στους υδάτινους πόρους.

∆ιαπιστώνοντας τη µη ορθολογική χρήση 
του αρδευτικού νερού, κρίθηκε αναγκαία η 
εύρεση εξειδικευµένων, καινοτόµων πρακτι-
κών άρδευσης για κάθε ένα από τα αγροτεµά-
χια του κάθε µέλους – παραγωγού των συνερ-
γαζόµενων ΟΕΦ. 

Λαµβάνοντας υπόψη:

 Την υφιστάµενη κατάσταση των ελαιώνων
 Την ακριβή τοποθεσία του κάθε ελαιώνα 

(χαρτογράφηση αγροτεµαχίων).
 Αναλύσεις εδάφους
  Αναλύσεις νερού
 Εγκατάσταση µετεωρολογικών σταθµών 
 ∆εδοµένα από µετεωρολογικούς σταθµούς 

Και µε βάση τους απαιτούµενους υπολογι-
σµούς του λογισµικού άρδευσης, εκδίδεται ο-
δηγία άρδευσης, όταν καταστεί ανάγκη για άρ-
δευση των ελαιόδεντρων. 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον πα-
ραγωγό να αρδεύει έπειτα από sms ή mail που 
λαµβάνει, ενηµερώνοντας τον για την ακριβή 
ποσότητα νερού που έχει ανάγκη το κάθε α-
γροτεµάχιο του. 

Η παραπάνω δράση πραγµατοποιείται σε συνερ-
γασία  µε την εταιρεία ZenAgro και τον Κωνσταντί-
νο Χαρτζουλάκη, M.Sc, PhD, Επιστηµονικό Συνερ-
γάτη, Αρδεύσεις και Ελαιοκοµία ΕΛΓΟ, Ινστιτούτο 

Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών.

Η Αξιοποίηση 
Υγρών Αποβλήτων 
Ελαιουργείων 
στη θρέψη της ελιάς

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος ερ-
γασίας Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 από το 
Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας – Ασφάλειας 
Τροφίµων και Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  
της  Proactive A.E, έχει αναλάβει την υλοποίη-
ση της τεχνικής της υδρολίπανσης µε υγρά α-
πόβλητα ελαιουργείου σε ελαιώνες σε Οµάδες 
Παραγωγών.  

Η εφαρµογή καινοτόµων δράσεων συµβάλλει 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαι-
οκαλλιέργειας µέσω του εκσυγχρονισµού, στην 
αύξηση των αποδόσεων, τη βελτίωση της ποιότη-
τας και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της επί-
δρασης της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.     

Η ελεγχόµενη επιφανειακή διάθεση των υγρών 
αποβλήτων των ελαιουργείων (ΥΑΕ), σε ελαιώ-
νες, αποτελεί µια εναλλακτική µέθοδο διαχείρι-
σης των υγρών αποβλήτων, οικονοµικά εφικτή 
και περιβαλλοντικά αποδεκτή. Συνδυάζει απλό-
τητα στην εφαρµογή, χαµηλό κόστος, αποφυ-
γή δυσµενών επιδράσεων στο περιβάλλον και 
µείωση της όχλησης λόγω δυσµενών οσµών.

Η Proactive A.E. έχοντας µελετήσει για σηµα-
ντικό χρονικό διάστηµα την επίδραση της ελεγ-
χόµενης διάθεσης των ΥΑΕ στο έδαφος ελαιώ-
νων, έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία για την α-
σφαλή διάθεσή τους, χωρίς αρνητικές συνέπει-
ες στην ανάπτυξη και παραγωγή των ελαιοδέ-

ντρων, στα χαρακτηριστικά του εδάφους και τη 
ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα.

Η ελεγχόµενη εφαρµογή των ΥΑΕ συνεισφέρει 
σηµαντικά στην αύξηση της περιεκτικότητας του 
εδάφους σε κάλιο, µειώνοντας το κόστος ανόρ-
γανης λίπανσης των ελαιώνων, συµβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην αύξηση της γονιµότητάς του.

Με την υδρολίπανση, σύµφωνα µε τις αρχές 
της κυκλικής οικονοµίας, µετατρέπουµε ένα υ-
ποπροϊόν της ελαιουργίας, το οποίο µέχρι σή-
µερα θεωρούταν τοξικό απόβλητο, σε πολύτι-
µο λίπασµα. Σε όλη την σφαίρα της οικονοµίας, 
αυτά τα οποία σήµερα αποκαλούνται απόβλητα 
µπορούν να µετατραπούν σε πολύτιµα συστατι-
κά για την υπόλοιπη παραγωγική διαδικασία. 

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτε-
λεί σύγχρονη επιλογή θρέψης των ελαιώνων, 
βασισµένη στη γνώση και στην εξέλιξη της επι-
στήµης, που στηρίζεται στην ορθή καλλιεργη-
τική πρακτική.

Η παραπάνω δράση  πραγµατοποιείται σε συνερ-
γασία µε τον Κωνσταντίνο Χαρτζουλάκη, M.Sc, PhD, 
Επιστηµονικό Συνεργάτη, Αρδεύσεων  και Ελαιοκο-
µίας  ΕΛΓΟ, Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών.

Ανταγωνιστικότητα
στην Ελαιοκαλλιέργεια

Ενδεικτικά screenshot από την καταγραφή της πορείας 
τρακτέρ κατά τη διάρκεια του ψεκασµού ανά αγροτεµάχιο

Χαρτογράφηση αγροτεµαχίων µε την ακριβή τοποθεσία τους.

∆ιαδραστικός χάρτης αγροτεµαχίων στα πλαίσια του 
έργου παρακολούθησης και αντιµετώπισης του ∆άκου.

Αγροτεµάχιο στο οποίο έχει γίνει τοποθέτηση παγίδων 
µαζικής παγίδευσης για παρακολούθηση δακοπληθυσµού. 

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί 
σύγχρονη επιλογή θρέψης των ελαιώνων.

Μετεωρολογικοί σταθµοί.Άρδευση ακριβείας µε στόχο τη βιώσιµη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας.

Εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών σε 
όλα τα στάδια της 
παραγωγικής 
διαδικασίας του 
ελαιολάδου  

Επισκέψεις
Έµπειροι γεωτεχνικοί 
πραγµατοποιούν σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα 
επισκέψεις σε 
αγροτεµάχια των 
παραγωγών προκειµένου 
να παρακολουθήσουν την 
κατάσταση των 
ελαιόδεντρων και να 
συµβουλέψουν τους 
παραγωγούς για τις 
κατάλληλες καλλιεργητικές 
φροντίδες.

Θρέψη
Η ελεγχόµενη εφαρµογή 
των ΥΑΕ συνεισφέρει 
σηµαντικά στην αύξηση της 
περιεκτικότητας του 
εδάφους σε κάλιο, 
µειώνοντας το κόστος 
ανόργανης λίπανσης των 
ελαιώνων, συµβάλλοντας 
ταυτόχρονα στην αύξηση 
της γονιµότητάς του.

Άρδευση
∆ιαπιστώνοντας τη µη 
ορθολογική χρήση του 
αρδευτικού νερού, κρίθηκε 
αναγκαία η εύρεση 
εξειδικευµένων, 
καινοτόµων πρακτικών 
άρδευσης για τα µέλη των 
συνεργαζόµενων ΟΕΦ.

Λογισµικό άρδευσης
Για τον ακριβή υπολογισµό των αναγκών
άρδευσης της ελιάς, το λογισµικό 
άρδευσης χρησιµοποιεί:
  τα διαθέσιµα µετεωρολογικά δεδοµένα 
της περιοχής,
τα χαρακτηριστικά του εδάφους,
τα στοιχεία της καλλιέργειας,
τη διαθεσιµότητα και
την ποιότητα του νερού και
τη µέθοδο άρδευσης

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Proactive AE


