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 Άνθεκτική στην έλλειψη του νερού  

 Αναπτύσσεται και παράγει καρπό χωρίς άρδευση στις 

πιο ξηρές συνθήκες χωρίς όμως να αποδίδει το μέγιστο 

 Σε περιοχές με βροχοπτώσεις 200-800mm & υψηλές 

θερμοκρασίες άνοιξη-καλοκαίρι, η μέση 

παραγωγικότητα του ελαιώνα είναι   1-2 κιλά λάδι ανά 

ελαιόδεντρο 

 Η ελιά για να έχει υψηλή παραγωγή, θα πρέπει να 

αρδεύεται στις κρίσιμες περιόδους της 

 Οι απαιτήσεις της ελιάς σε νερό είναι 245-290 m3/ στρ. 

 Η παραγωγή της καλλιέργειας αυξάνεται με την αύξηση 

του νερού μέχρι ενός σημείου κορεσμού, ενώ η 

επιπλέον ποσότητα νερού δεν αυξάνει την παραγωγή 
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 Η διαφοροποίηση οφθαλμών 

 

 Η άνθιση (Απρίλιος-Μάιος)  

 

 Η καρπόδεση 

 

 Η ταχεία ανάπτυξη των καρπών 
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 Αυξάνεται ο αριθμός τέλειων ανθέων, 

 

 Αυξάνεται το ποσοστό της καρπόδεσης, 

 

 Αυξάνεται το μήκος της ετήσιας 

βλάστησης, 

 

 Μειώνεται η παρενιαυτοφορία.  
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1.  Μείωση του αριθμού των ταξιανθιών,  

2.  Παραγωγή ατελών ανθέων,  

3.  Μείωση της καρπόδεσης,  

4.  Καρπόπτωση  

5.  Μείωση του μήκους της ετήσιας 

βλάστησης,  

6.  Μείωση του αριθμού φύλλων και 

7.  Μείωση της παραγωγής του επόμενου 

έτους (Χαρτζουλάκης Κ., 2007). 
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Στάγδην άρδευση 
Μονή γραμμή 

Διπλή γραμμή 

Κύκλος –περιφερειακά του δέντρου 

 

 

 

 
 

Μικρο-εκτοξευτήρες (μπεκ) 
 Σε κάθε δέντρο τοποθετείται ένας εκτοξευτήρας 

 Η χρήση διπλών εκτοξευτήρων σε κάθε δέντρο 

πρέπει να αποφεύγεται 
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Στη μέθοδο άρδευσης με σταγόνες θα πρέπει 

να καθοριστούν τα εξής: 

 η συχνότητα 

 η διάταξη  

 η παροχή των σταγόνων, ανάλογα με τη 

διηθητικότητα  και την υδατοϊκανότητα του 

εδάφους 

 

Προτείνεται η χρήση σταλακτήρων παροχής 

3 – 6 lt/ώρα κατανεμημένων σε μονή ή διπλή 

γραμμή άρδευσης 
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Οι ετήσιες ανάγκες σε 

νερό των ελαιοδέντρων 

εξαρτώνται από: 

 

 την ηλικία,  

 την ανάπτυξη των 

δέντρων,  

 τις τοπικές 

κλιματολογικές συνθήκες  

 τον τύπο του εδάφους 
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Η ποσότητα του νερού και η συχνότητα 

άρδευσης εξαρτώνται από: 

 

 Ανάπτυξη του δέντρου, 

 Το βλαστικό στάδιο, 

 Την εποχή,  

 Το έδαφος,  

 Το σύστημα άρδευσης, 

 Τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες,  

 Διαθεσιμότητα νερού 
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Η συχνότητα άρδευσης πρέπει να αξιολογείται 

παράλληλα με την δόση άρδευσης ως εξής: 

 
Στα αμμώδη εδάφη πρέπει να γίνονται συχνά 

αρδεύσεις με λιγότερο κάθε φορά νερό. 

Στα αργιλώδη εδάφη πρέπει να γίνονται λιγότερες 

αρδεύσεις με περισσότερο κάθε φορά νερό. 

Σε εδάφη με μέση σύσταση ο αριθμός των 

αρδεύσεων καταλαμβάνει ενδιάμεση θέση μεταξύ των 

αριθμών που αντιστοιχούν στις δύο ακραίες 

περιπτώσεις. 
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Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα - καν. (ΕE) 611/2014 και 615/2014, της Επιτροπής όπως ισχύουν – 

Δραστηριότητα Γ.III.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθμ. 659/25448/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Εμπειρικά η ακριβής μέρα εφαρμογής του 

νερού άρδευσης μπορεί να προσδιοριστεί 

από: 

 
1. την ύπαρξη συμπτωμάτων μαράνσεων στα φύλλα 

ορισμένων ζιζανίων το πρωί (π.χ. μολόχα) 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων 

2. Από το χαμηλό επίπεδο εδαφικής υγρασίας των 

εδαφών των ελαιώνων, το οποίο αποδεικνύεται ως 

εξής:  

 Αμμώδη εδάφη: Ξηρή εμφάνιση των εδαφών και 

δεν διατηρείται το σχήμα τους όταν πιεστούν με το 

χέρι. 

 Ελαφριάς σύστασης εδάφη: Ξηρή εμφάνιση των 

εδαφών. Όταν πιεστούν στο χέρι μπορεί να 

σχηματισθούν ασθενής «μπάλες» χώματος, οι 

οποίες σπάνια διατηρούνται. 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Μέσης σύστασης εδάφη: Δεν υπάρχουν 

εμφανή ίχνη υγρασίας και μπορεί να 

σχηματιστούν ασθενής «μπάλες», κάτω από 

πίεση, αλλά διατηρούν ακόμη «ψιχουλώδη» 

σύσταση. 

Βαριά εδάφη: Σχηματίζονται ασθενείς «μπάλες», 

οι οποίες συνήθως σπάνε ή διατηρούν 

«ψιχουλώδη» σύσταση. Ενδέχεται να μείνουν 

υπολείμματα επί των δακτύλων. 
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Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα - καν. (ΕE) 611/2014 και 615/2014, της Επιτροπής όπως ισχύουν – 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Περιοδική έλλειψη νερού σε άλλους παραγωγούς 

της περιοχής 

Ασφυκτικές συνθήκες για το έδαφος και την 

καλλιέργεια 

Ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη ασθενειών 

Απώλεια θρεπτικών στοιχείων λόγω έκπλυσης ή 

βαθιάς διήθησης 

Μόλυνση του υπόγειου υδροφορέα από 

αγροχημικά 

Αύξηση του κόστους παραγωγής 
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Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα - καν. (ΕE) 611/2014 και 615/2014, της Επιτροπής όπως ισχύουν – 

Δραστηριότητα Γ.III.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθμ. 659/25448/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Βελτίωση ή αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς και 

διανομής νερού 

Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων άρδευσης 

εξοικονόμησης νερού (στάγδην, μικροεκτοξευτήρες) 

Προσαρμογή συστημάτων άρδευσης με βάση τις 

συνθήκες του αγροτεμαχίου (κλίμα, έδαφος) και των 

αναγκών των ελιών 

Σε περιοχές έλλειψης νερού εφαρμόζεται ελλειματική 

άρδευση στα κρίσιμα στάδια της ελιάς 

Άρδευση κατά τις βραδινές ώρες 

Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του δικτύου 

άρδευσης για μείωση των απωλειών 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Καταστροφή ζιζανίων στον ελαιώνα ώστε να 

αποφευχθεί η απώλεια του νερού από αυτά. Η 

καταστροφή των ζιζανίων θα πρέπει να γίνεται νωρίς 

με θερισμό, με ζιζανιοκτόνα ή με καλλιέργεια του 

εδάφους. 

Να ρυθμίζεται με το κλάδεμα η κόμη των δένδρων 

ώστε τα δένδρα να μην υποφέρουν από την έλλειψη 

του νερού άρδευσης. 

Να ρυθμίζεται η ποσότητα και ο χρόνος εφαρμογής 

των αζωτούχων λιπασμάτων ώστε να μην 

δημιουργούνται από αυτά συνθήκες στρες στις ρίζες. 
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Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα - καν. (ΕE) 611/2014 και 615/2014, της Επιτροπής όπως ισχύουν – 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Η ορθή άρδευση των ελαιώνων συμβάλλει στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας των ελαιόδεντρων, 

ειδικά όταν συνδυαστεί με κατάλληλη αζωτούχο 

λίπανση και το κατάλληλο κλάδεμα στον ελαιώνα 

 

 Η υπεράρδευση ή η μη ορθή άρδευση των 

ελαιώνων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όπως 

συσσώρευση αλάτων, ανάπτυξη ζιζανίων και 

επέκταση της βερτισιλίωσης, αν δεν ενταχθεί μέσα σ’ 

ένα κατάλληλο καλλιεργητικό πρόγραμμα 
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 Η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του 

συστήματος άρδευσης σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή των προγραμμάτων άρδευσης 

συμβάλλουν στην ορθολογιστική χρήση του 

νερού και του λιπάσματος αλλά και στην 

παραγωγή ικανοποιητικής ποσότητας και καλής 

ποιότητας ελαιοκάρπου και ελαιολάδου 

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα - καν. (ΕE) 611/2014 και 615/2014, της Επιτροπής όπως ισχύουν – 

Δραστηριότητα Γ.III.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθμ. 659/25448/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.athensinfoguide.com/images/thumbs/business/EU/european-union.gif&imgrefurl=http://www.athensinfoguide.com/gr/businessflag.htm&h=133&w=200&sz=9&tbnid=BIm7MXmfOCH_BM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search?q=%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82&docid=Ca1MRjcRp9jUIM&hl=el&sa=X&ei=4ZNwT4WMJeWg0QX6hsGNAg&ved=0CDUQ9QEwAw&dur=11

