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Πρόλογος 

Ο λόγος που ασχολήθηκα µε την συγκεκριµένη πτυχιακή είναι ότι η παραγωγή 

ελαιόλαδου στην χώρα µας και κυριότερα στο νοµό Ηρακλείου της Κρήτης είναι από 

τις βασικότερες πηγές εσόδων των παραγωγών µας. Επειδή όµως ο κόσµος τα 

τελευταία χρόνια έχει µια τάση να καταναλώνει βιολογικά προϊόντα λόγο της 

αυξηµένης χρήσης φυτοφαρµάκων, έτσι και οι παραγωγοί σταµατούν να παράγουν 

συµβατικά προϊόντα. Για αυτό τον λόγο ο σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής 

εργασίας ήταν η ανάλυση του κόστους που έχει για να παραχθεί ένα βιολογικό 

ελαιόλαδο στο νοµό Ηρακλείου και µε τι τιµές διατίθενται στην τοπική αγορά. 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου κύριο Γιώργο Κουµπούρη για την 

πολύτιµη βοήθεια του για την καθοδήγησή µου στην πτυχιακή µου εργασία. 

Ευχαριστώ τους φίλους µου που µου στάθηκαν και µε βόηθησαν να συµπληρώσω τα 

ερωτηµατολόγια τον Κατσούγκρη Φίλιππο, την Μέτσου Βασιλική και τον 

Κουφόπουλο Γιώργο. 

Τέλος θέλω να αφιερώσω αυτήν την πτυχιακή στον πατέρα µου, την µητέρα µου 

και στα αδέλφια µου (Γαβριήλ, Νίκο, Μάριο, Κυριακή, Χρυσοβαλάντη, Βαγγελίτσα) 

για την κατανόηση τους και για την υποµονή τους ώσπου να τελειώσω τις σπουδές 

µου στο ΑΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης, για όσο καιρό έλειψα µακριά από το σπίτι µου. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής διατριβής αποτελεί η συγκέντρωση στοιχείων για 

το κόστος παραγωγής βιολογικού ελαιόλαδου στον Νοµό Ηρακλείου. Θα 

συµπληρωθούν ερωτηµατολόγια από παραγωγούς, από διάφορα µέρη του Νοµού 

Ηρακλείου που θα µας πουν αναλυτικά πόσο τους στοιχίζουν οι διάφορες 

καλλιεργητικές τεχνικές (κλάδεµα, όργωµα, λίπανση, καταπολέµηση ζιζανίων, 

πότισµα, φυτοπροστασία, εργατικά, µηχανήµατα κτλ.) που εφαρµόζουν για την 

παραγωγή του βιολογικού ελαιολάδου, πόσους τόνους  παράγουν ετησίως και πόσους 

βαθµούς είναι το βιολογικό ελαιόλαδο που παράγουν,  για τον προσδιορισµού του 

κόστους παραγωγής.  

Θα συµπληρωθούν ερωτηµατολόγια από εµπόρους βιολογικού ελαιόλαδου για την 

καταγραφή του κέρδους που δεν κατανέµεται στον παραγωγό, ποιο είναι το κέρδος 

τους ανά κιλό λαδιού που έχουν οι έµποροι, αν είναι ικανοποιηµένοι από την 

διακίνηση του βιολογικού ελαιολάδου  στην αγορά, αν διαφηµίζουν το λάδι και πόσο 

κοστίζει η διαφήµιση, ποια είναι η ποσότητα του λαδιού που εξάγουν κάθε χρόνο και 

ποια αυτή που διακινούν στην τοπική αγορά, πόσους τόνους αγοράζουν κάθε χρόνο 

από τους παραγώγους κτλ..  

Επίσης θα γίνει έρευνα αγοράς στον Νοµό Ηρακλείου (καταστήµατα βιολογικών 

προϊόντων, super market) για να καταγραφούν τα βιολογικά ελαιόλαδα που είναι 

διαθέσιµα στην αγορά καθώς και τα χαρακτηριστικά τους (οξύτητα, τιµή, 

συσκευασία, κλπ). Τέλος θα συγκεντρώσουµε τα στοιχεία που θα έχουµε συλλέξει 

από τους τρεις διαφορετικούς τοµείς παραγωγής και εµπορίας και θα τα αναλύσουµε 

και θα τα παρουσιάσουµε για να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα. 
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1. Εισαγωγή 

 

1.1  Βοτανικά στοιχεία της ελιάς 

 

Ταξινόµιση: Η ελιά είναι αειθαλές, καρποφόρο δέντρο, που ονοµάζεται 

συνηθέστερα ελαιόδεντρο. Είναι ανώτερο φυτό, αγγειόσπερµο, δικότυλο, συµπέταλο 

της τάξης των Στρεψιανθών και της οικογένειας των Ελαιϊδών (Oleaceae). Τα 

χαρακτηριστικά της οικογένειας αυτής είναι ο µικρός ή ελλείπων κάλυκας, η 

άστροφη στεφάνη, οι δύο στήµονες, τα συµφυή καρποπέταλα και η δίχωρη ωοθήκη. 

Τα άνθη συναντιούνται σε φοβοειδείς ταξιανθίες. Το γένος Ελαία (Olea) 

περιλαµβάνει τριάντα (30) είδη, από τα οποία µόνον το είδος Olea europaea L 

παρουσιάζει οικονοµικό ενδιαφέρον- το τελευταίο περιλαµβάνει δύο παραλλαγές:  

την ήµερη, τυπική ή κοινή ελιά (Olea europaea var. Sativa) και  την άγρια ελιά ή 

αγριελιά ( (Olea europaea var. Oleaster). 

Ο καρπός του ονοµάζεται επίσης ελιά και από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Η 

λέξη προέρχεται από το λατινικό "oliva", η οποία µε τη σειρά του προέρχεται από την 

ελληνική 7λαία (Ελαία), τελικά από τα µυκηναϊκά ελληνικά e-ra-wa ("elaiva"), που 

βεβαιώνεται µε τη Γραµµική Β συλλαβική γραφή. Η λέξη ελιά στις διάφορες 

γλώσσες προκύπτει τελικά από το όνοµα αυτού του δέντρου και τον καρπό του. Η 

ελιά υπήρξε το σύµβολο της θεάς Αθηνάς. Κατάγεται από τις παράκτιες περιοχές της 

περιφέρειας της Ανατολικής Μεσογείου, από το Λίβανο και τη θαλάσσια τµήµατα 

της Μικράς Ασίας και του Β. Ιράν στο νότιο άκρο της Κασπίας Θάλασσας. Η χρήση 

του ως ένα σηµαντικό γεωργικό προϊόν στην προκλασική Ελλάδα οδήγησαν σε 

ευρύτερη διανοµή του σε όλη την δυτική Μεσόγειο.  

Το κύριο χαρακτηριστικό του γένους olea είναι η µακροζωία και η διατήρηση της 

παραγωγικότητας. Υπάρχουν δένδρα στην περιοχή της Μεσογείου πολλών 

εκατοντάδων ετών, τα οποία παράγουν ακόµη καρπό. Πολλά µάλιστα ξεπερνούν την 

χιλιετία.. 

Κορµός: είναι κυλινδρικός, λείος και έχει σταχτοπράσινο φλοιό στα νεαρά 

δένδρα, τα γηραιότερα έχουν κορµό µε διάµετρο που µπορεί να ξεπεράσει το ένα 

µέτρο και ο φλοιός αποκτά σκούρο χρώµα και σχίζεται. Η επιφάνεια γίνεται ανώµαλη 

µε ρωγµές και εξογκώµατα. Τα εξογκώµατα στον κορµό, λαιµό και ρίζα ονοµάζονται 
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σφαιροβλάστες ή γόγγροι (υπερπλασίες πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία και 

φυτορυθµιστικές ουσίες.  

Ριζικό σύστηµα: είναι πλούσιο και χάρις αυτό καταφέρνει να αναπτύσσεται σε 

ξηρά και άγονα εδάφη. Το µεγαλύτερο µέρος των ριζών βρίσκεται επιφανειακά, στα 

15-20 εκατοστά και το πολύ στα 50-60 εκατοστά και ένα πολύ µικρό µέρος του 

ριζικού συστήµατος καταφέρνει να φτάσει στα 100-120 εκατοστα.  Η ρίζα κατά τα 

πρώτα χρόνια αναπτύσσεται κατακόρυφα και αργότερα γίνεται θυσσανώδες. Η 

ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος για την διαµόρφωση του εξαρτάται από τον τύπο 

του εδάφους. 

Βλαστός:Οι βλαστοί µε πιο µικρά µεσογονάτια διαστήµατα είναι πιο παραγωγικοί. 

Η ελιά ανθοφορεί και καρποφορεί σε βλαστούς της προηγούµενης χρονιάς και 

διακρίνονται σε ξυλοφόρους (έχουν µόνο βλαστοφόρους οφθαλµούς), σε 

καρποφόρους (έχουν µόνο ανθοφόρους οφθαλµούς) και σε µεικτούς (έχουν και τα 

δύο είδη οφθαλµών). Οι βλαστοί µέτριας ζωηρότητας εξελίσσονται σε καρποφόροι 

ενώ οι ζωηροί βλαστοί σε ξυλοφόροι. Η ελιά όταν αρχίσει να γερνάει έχει την τάση 

να πετάει εύκολα τους λεγόµενους λαίµαργους, (βλαστοί µεγάλης ζωηρότητας) οι 

οποίοι δεν καρποφορούν και πρέπει να αφαιρούνται, η παρουσία πολλών λαίµαργων 

βλαστών υποδηλώνει ότι θα υπάρξει ακαρπία. Εκτός εάν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία καινούργιων µπράτσων και να αφαιρεθούν τα 

πιο γερασµένα κλαδιά. 

Οφθαλµοί: βρίσκονται στην άκρη των βλαστών και είναι πάντα βλαστοφόροι, οι 

υπόλοιποι είναι στις µασχάλες των φύλλων. Χωρίζονται σε βλαστοφόρους, οι οποίοι 

θα  δώσουν τη νέα βλάστηση και µικτούς ανθοφόρους οι οποίοι όταν εκπτυχθούν θα 

δώσουν βλάστηση και βοτρυώδη ταξικαρπία. Η διαφοροποίηση των οφθαλµών 

γίνεται το χειµώνα, είναι απαραίτητο το χειµωνικό ψύχος (εάρινοποιηση). 

Φύλλα: Η ελιά είναι δέντρο αειθαλές, κρατάει την βλάστηση του όλο τον χρόνο. 

Τα φύλλα της ελιάς είναι αντίθετα, απλά, βραχύµισχα, λογχοειδή, παχιά, δερµατώδη 

και διατηρούνται πάνω στο δέντρο για περίπου 2-3 χρόνια. Στην κάτω επιφάνεια 

φέρουν τρίχες σε σχήµα οµπρέλας ώστε να προστατεύονται από την ξηρασία. 
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Εικόνα 1. Βλαστός ελιάς (∆ρύλλης 2011). 

 

 

Άνθη: Οι ανθοταξίες σχηµατίζονται στην µασχάλη των φύλλων της προηγούµενης 

βλαστικής περιόδου. Τα διάφορα ανθικά µέρη σχηµατίζονται περίπου δύο µήνες πριν 

την άνθηση. Τα άνθη είναι περίγυνα, µικρά, λευκοκίτρινα και βραχύµισχα. Πάνω στο 

δέντρο έχουµε τέλεια άνθη µε θηλυκό και αρσενικό µέρος και ατελή άνθη ή 

στηµονοφόρα δηλαδή έχουµε έλλειψη γυναικείου. Τα άνθη είναι ευαίσθητα σε 

παγετούς και σε θερµούς ανέµους και σε εντοµολογικές προσβολές, έχουµε έκπλυση 

της γύρης από την βροχή.  Η ελιά ανθίζει το µήνα Απρίλιο µέχρι και το µήνα Μάιο. 

Καρπός: είναι <<δρύπης>> όπως και των πυρηνοκάρπων, το σχήµα είναι 

σφαιρικό-ελλειψοειδές. Ο καρπός αποτελείται από το εξωκάρπιο, το µεσοκάρπιο, το 

ξυλοποιηµένο ενδοκάρπιο και το σπέρµα. Το σπέρµα αποτελείται από την 

επιδερµίδα, το ενδοσπέρµο, τις κοτυληδόνες και το έµβρυο. Ο πυρήνας φέρει 

εξωτερικά αυλάκια τα οποία είναι κριτήριο διάκρισης ποικιλίας. Το χρώµα του 

καρπού αρχικά είναι πράσινο µετά κατά την διάρκεια της ωρίµανση παίρνει ένα 

µελανό, σκούρο πλην της λευκόκαρπης ποικιλίας. Καρποφορία παίρνουµε από τους 

µικτούς οφθαλµούς του ξύλου της προηγούµενης χρονιάς. Η περίοδο της 
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καρποφορίας ξεκινάει από το 2ο έτος µέχρι  το 50ο  και πλέον χρόνο. Η σύσταση του 

ελαιοκάρπου είναι: 

1. Νερό 

2. Λάδι (17-30%) 

3. Απλά σάκχαρα (γλυκόζη 

και φρουκτόζη κυρίως) 

4. Πολυσακχαρίτες 

5. Πηκτίνες 

6. Πρωτεΐνες 

7. Οργανικά οξέα 

8. Ταννίνες 

9. Ελευρωπαϊνη 

10. Χρωστικές 

11. Ανόργανα συστατικά 
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Η περιεκτικότητα σε ελαιόλαδο, το µέγεθος των καρπών και η παραγωγή 

καθορίζονται, γενετικά, από περιβαλλοντικές και καλλιεργητικές συνθήκες. 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Καρπός ελιάς. (∆ρύλλης, 2011) 

 

 

Γονιµοποίηση και αυτεπικονίαση: Η συλλογή γύρης παρουσιάζει δυσκολία σε 

σχέση µε άλλα καρποφόρα δένδρα. Η ζωτικότητα της γύρης διατηρείται σε χαµηλές 

θερµοκρασίες και δεν επηρεάζεται αρνητικά από διαφορετικές συνθήκες 

θερµοκρασίας και υγρασίας. Στους ανθήρες των ανθέων σχηµατίζονται οι 

γυρεόκοκκοι οι οποίοι είναι µικροί και µπορούν να µεταφερθούν σε µεγάλες 

αποστάσεις µε τον άνεµο. Οι γυρεόκοκκοι όταν φθάσουν στο στίγµα του υπέρου 

γίνεται η επικονίαση και στη συνέχεια στην ωοθήκη η γονιµοποίηση. 

Στην ελιά γίνεται αυτεπικονίαση (µε γύρη της ίδιας ποικιλίας) και 

σταυρεπικονίαση (µε γύρη από άλλη ποικιλία). Πολλές ποικιλίες για να δώσουν 

ικανοποιητική καρποφορία χρειάζονται σταυρεπικονίαση και γι΄ αυτό συνίσταται να 

αποφεύγονται οι µεγάλης έκτασης αµιγείς ελαιώνες από µια ποικιλία. Η 

«Κορωνέϊκη» θεωρείται καλός επικονιαστής άλλων ποικιλιών, αν και το θέµα αυτό 

δεν έχει µελετηθεί σε βάθος. Οι ανάγκες επικονιάσεως διαφέρουν από ποικιλία σε 

ποικιλία. 
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Η ελιά παράγει ένα πολύ µεγάλο αριθµό ανθέων από τα οποία αν γονιµοποιηθεί 

ένα ποσοστό γύρω στο 1%, η καρποφορία είναι συνήθως ικανοποιητική. 

Παρατηρούµε και το φαινόµενο σχινοκαρπίας είναι ένα είδος παρθενοκαρπίας, 

δηλαδή παραγωγή καρπών µικρών και παραµορφωµένων, οφείλεται σε κάποια 

ανωµαλία κατά τη διαδικασία σχηµατισµού του σπέρµατος. 

Ποικιλίες ελιάς µε βάση το βάρος των καρπών τους έχουµε: 

• Μικρόκαρπες (1.2 - 2.6 γραµ. για ελαιοποιήσιµες). Ποικιλίες που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία είναι Αγριελιά, Κορωνέϊκη, Κουτσουρελιά (Πατρινή), 

Λιανολιά Κερκύρας, Μαστοειδής (Τσουνάτη). 

• Μεσόκαρπες (2.7 - 4.2 γραµ. για διπλή χρήση). Ποικιλίες που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία είναι Ανδραµµυτίνη, Αγουροµανακολιά, Βαλανολιά, 

Θρυµπολιά, Μεγαρείτικη. 

• Αδρόκαρπες (4.3 - 10.5 γραµ. ή και µεγαλύτερες, για επιτραπέζια χρήση). 

Ποικιλίες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι Αµυγδαλολιά, 

Βασιλικάδα, Γαϊδουρελια, Καρολιά, Καρυδολιά (Χαλκιδικής), Καλαµών, 

Κοθρέϊκη (Γλυκοµάνακο – Μανάκι), Κονσερβολιά (Αµφίσσης). 

Έχουµε ακόµα µία κατηγορία που είναι οι ποικιλίες ξένες στην οποία ανήκουν οι 

Picual, Arbequine, Frantoio, Moraiolo, Coratine, Leccino, Picholine, Manzanillo, 

Gordal. 

Παρενιαυτοφορίας: Στην ελιά παρατηρούµε και το φαινόµενο αυτό, ιδιαίτερα σε 

ξηρά και άγονα εδάφη, κατά την οποία τη µια χρονιά το ελαιόδεντρο έχει έντονη 

καρποφορία και την άλλη έχει ελάχιστη ή και καθόλου καρποφορία. Η 

παρενιαυτοφορία εκδηλώνεται σε µεµονωµένους κλάδους, σε ολόκληρα δένδρα ή και 

σε ολόκληρο των ελαιώνα, ακόµα και σε µία ολόκληρη περιοχή. Η παρενιαυτοφορία 

οφείλεται κυρίως στον ανταγωνισµό µεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. Κατά την 

χρονιά που  το δένδρο έχει έντονη καρποφορία εξαντλεί τα αποθέµατα τροφών και 

νερού από το έδαφος µε αποτέλεσµα η νέα βλάστηση που θα δώσει τους 

καρποφόρους βλαστούς για την επόµενη χρονιά να είναι περιορισµένη. Με σωστούς 

χειρισµούς που αφορούν κλάδεµα καρποφορίας σε κατάλληλους χρόνους, άρδευση 

και λίπανση η παρενιαυτοφορία µπορεί να µειωθεί σηµαντικά. 

Θερµοκρασία: Η ζώνη που χρειάζεται η ελιά για να αναπτυχθεί είναι θερµή 

εύκρατη και υποτροπική, σε γεωγραφικό πλάτος µεταξύ 30ο 
και 42 – 45ο στο βόρειο 

και νότιο ηµισφαίριο, που έχει κλίµα µεσογειακό. Σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη 
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της ελιάς, που είναι και απαιτητική, παίζει η θερµοκρασία. Την άνοιξη και το 

καλοκαίρι το δένδρο έχει ανάγκη από σχετικά υψηλές θερµοκρασίες για να 

πραγµατοποιηθεί η καρπόδεση και η ωρίµανση του καρπού. Όµως και οι πολύ 

υψηλές θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε τους ξηρούς ανέµους έχουµε σοβαρές 

επιπτώσεις στην νέα βλάστηση και στην καρπόδεση και προκαλούν συρρίκνωση των 

καρπών. Το χειµώνα η ελιά έχει ανάγκη από µία περίοδο χαµηλών θερµοκρασιών 

µεταξύ 7οC και 16οC για την διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλµών. 

Καταστροφική για την καλλιέργεια είναι η απότοµη πτώση της θερµοκρασίας κάτω 

από τους -5οC γιατί προκαλεί ξηράνσεις κλάδων και ολόκληρων δένδρων. Όταν η 

πτώση της θερµοκρασίας είναι σταδιακή για µικρότερα διαστήµατα µπορεί να αντέξει 

µέχρι και στους -10oC. Οι µικροπαγετοί το φθινόπωρο γύρω στους -3οC είναι 

επιζήµιοι για τους καρπούς γιατί προκαλούν συρρίκνωση. 

Υγρασία: Όταν η υγρασία της ατµόσφαιρας είναι υψηλή, τότε ευνοούνται οι 

ασθένειες που προσβάλουν την ελιά. Μειώνεται σηµαντικά η καρπόδεση όταν έχουµε 

υψηλή σχετικά υγρασία κατά την διάρκεια της ανθοφορίας. 

Έδαφος: Η ελιά αναπτύσσεται σχεδόν σε όλα τα εδάφη ακόµα και σε άγονα 

πετρώδη που δεν αναπτύσσονται άλλες κατηγορίες φυτών, όµως αποδίδει πολύ 

καλύτερα σε γόνιµα εδάφη που συγκρατούν αρκετή υγρασία. Υποφέρει σοβαρά σε 

βαρειά εδάφη που συγκρατούν το νερό (δεν έχουµε καλή στράγγιση). Προτιµάει 

ουδέτερη ή έλαφρα αλκαλική αντίδραση (pH 8) του εδάφους, αντέχει όµως και στα 

ελαφρά όξινα εδάφη και έχει σχετικά καλή αντοχή στην αλατότητα. 

 

 

 

 

 

1.2 Η καλλιέργεια της ελιάς  

 

Η ιστορία της ελιάς ανάγεται σε χρόνια προ της οργανωµένης ζωής του ανθρώπου 

στη γη. Η καλλιέργεια της ελιάς ήταν γνωστή 4000 έτη π.Χ. Σήµερα σε όλη την 

υδρόγειο υπάρχουν περίπου 800 εκατοµµύρια ελαιόδεντρα από τα οποία το 95% 

περίπου καλλιεργούνται στη λεκάνη της Μεσογείου η οποία διαθέτει άριστες 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ελιάς. Στην Ελλάδα η ελιά είναι 
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καλλιέργεια µε πολύ µεγάλη διάδοση. Η εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας είναι 

µεγαλύτερη από κάθε άλλο είδος καρποφόρου δέντρου και καταλαµβάνει έκταση που 

αναλογεί στο 15% περίπου της καλλιεργούµενης γεωργικής γης και στο 75% των 

εκτάσεων των δενδρωδών καλλιεργειών. 

 

1.2.1 Ελλάδα 

Ο καρπός της ελιάς είναι πολύ βασικός για την Μεσογειακή διατροφή, τόσο ως 

εδώδιµος όσο και επειδή από αυτόν παράγεται το ελαιόλαδο. Είναι γνωστή από την 

αρχαιότητα. Καλλιεργούνταν στην Αρχαία Ελλάδα και οι ελιές και το ελαιόλαδο 

αποτελούσαν σηµαντικά εµπορικά προϊόντα. Η ελιά είναι γνωστή από τους 

αρχαιότατους χρόνους, και πιθανότατα κατάγεται από το χώρο της ανατολικής 

Μεσογείου. Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την ελιά στον 

ευρωπαϊκό µεσογειακό χώρο. Την µετέφεραν είτε Έλληνες άποικοι είτε Φοίνικες 

έµποροι. Όπως αναφέρει ο Πλίνιος, κατά το 580 π.Χ, ούτε το Λάτιο ούτε η Ισπανία 

ούτε η Τύνιδα γνώριζαν την ελιά και την καλλιέργειά της. Η ελιά ευδοκιµεί σε 

κλίµατα εύκρατα χωρίς ακρότητες θερµοκρασίας (µε µέση ετήσια θερµοκρασία 

16oC) και υγρασίας, για αυτό είναι ευρύτατα διαδεδοµένη στη µεσογειακή ζώνη 

(όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Τουρκία, και την Αλγερία και 

αλλού). 

Η Ελλάδα κατέχει την Τρίτη θέση στην Παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου (µετά 

την Ισπανία και την Ιταλία), µε περισσότερα από 140 εκατοµµύρια ελαιόδεντρα, τα 

οποία παράγουν περίπου 450.000 τόνους ελαιολάδου ετησίως, από τους οποίους το 

75 - 85% είναι εξαιρετικό παρθένο. Αυτό το ποσοστό κάνει την Ελλάδα, την πρώτη 

χώρα στον κόσµο σε παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. ∆εύτερη είναι η 

Ιταλία, µε το 40 - 45% της ετήσιας παραγωγής της σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

και τρίτη η Ισπανία, µε το 25 - 30%. 

Τα κύρια κέντρα παραγωγής της ελιάς είναι στην ηπειρωτική  Ελλάδα µε την 

Πελοπόννησο να έχει περίπου  το 65%  της ετήσιας παραγωγής, µετά είναι η Κρήτη, 

τα Ιόνια νησιά και τα νησιά του Αιγαίου. 

Οι αγρότες που ασχολούνται µε την παραγωγή ελαιολάδου στην χώρα µας 

ανέρχονται σε 780.000, ενώ η ετήσια παραγωγή περίπου, φτάνει τους 420.000 

τόνους. Οι συνολικές εκτάσεις, στις οποίες καλλιεργούνται ελαιόδεντρα είναι 10 

εκατ. στρέµµατα, και το σύνολο των ελαιόδεντρων φτάνει τα 160 εκατοµµύρια. Το 
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τυποποιηµένο ελαιόλαδο που εξάγεται, είναι µόνο το 6% του εξαγόµενου ελαιόλαδου 

στην χώρα µας και αυτό αποτελεί ένα µεγάλο πρόβληµα, αν και υπήρξαν 

προγράµµατα προβολής και προώθησης του ελαιολάδου.  

Στην Ελλάδα το µάζεµα του ελαιοκάρπου γίνεται συνήθως αργά το φθινόπωρο, 

όταν ο πράσινος καρπός της ελιάς κοκκινίζει και αρχίζει να αποκτά ένα λαµπερό 

µαυροϊδές χρώµα. Είναι τότε που η ωρίµανση της ελιάς φτάνει σε ένα ικανοποιητικό 

στάδιο και έχει αρκετή ποσότητα ελαιολάδου. Ο ελαιόκαρπος στην Ελλάδα 

µαζεύεται σήµερα µε ειδικές «ελαιοραβδιστικές» µηχανές. Στην κεφαλή µιας 

µεταλλικής ράβδου υπάρχουν περιστρεφόµενα τµήµατα από πλαστικό. Με 

µια  ηλεκτρογεννήτρια η κεφαλή περιστρέφεται χτυπώντας τα κλαδιά της ελιάς. Ο 

ελαιόκαρπος πέφτει γρήγορα και εύκολα πάνω σε πλαστικά δίχτυα. Σε πολλές 

περιοχές έχουν ειδικά κόσκινα, όπου γίνεται διαλογή των σπασµένων κλαδιών. Στη 

συνέχεια οι ελιές σακιάζονται ή µπαίνουν σε πλαστικά κιβώτια και οδηγούνται στα 

ελαιοτριβεία. 

Η µεγάλη εξέλιξη στην παραγωγή του ελαιολάδου ήρθε τον 20ο αιώνα στην 

Ελλάδα και µάλιστα µε ταχύτατα βήµατα. Οι παραδοσιακές µέθοδοι 

αντικαταστάθηκαν µε ελαιοδιαχωριστήρες, η παραγωγικότητα αυξήθηκε µε την 

εξάπλωση των υδραυλικών πιεστηρίων και από τη δεκαετία του 1930-1940 

παρατηρείται το φαινόµενο της ταχείας εγκατάλειψης των παραδοσιακών 

ελαιοτριβείων, που οι πέτρες τους γύριζαν µε άλογα ή βόδια. 

 

 

1.2.2 Κρήτη 

Πέρα από τη µοναδική γεύση του, το κρητικό ελαιόλαδο κατέχει µια µοναδική 

θέση στη µυθολογία, τον πολιτισµό και την οικονοµία µιας ολόκληρης περιοχής, της 

κρητικής γης. Το ίδιο συνέβη και µε το φύλλο της που το χρησιµοποίησαν ως 

σύµβολο της νίκης, της σοφίας και της ειρήνης σε όλο τον κόσµο. Οι µελετητές  

πιστεύουν ότι η ελιά καλλιεργούνταν στο νησί σε ευρεία κλίµακα από το 3.000 π.Χ., 

από εκείνα τα αρχαία χρόνια το ελαιόλαδο ήταν το βασικό αγροτικό προϊόν του 

κρητικού πολιτισµού. Αυτό συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, 5000 χρόνια µετά. Το 

κρητικό ελαιόλαδο έχει αναγνωσιµότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια σαν το 

κορυφαίο σε ποιότητα παγκοσµίως. 
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Μερικοί από τους παράγοντες που βοηθούν στην καλή ποιότητα που έχει το 

κρητικό ελαιόλαδο είναι κατ’ αρχήν, το ίδιο το δέντρο της ελιάς. Το µοναδικό κλίµα 

που αναπτύσσεται. Το πάθος των παραγωγών που φροντίζουν τις µικρές εκτάσεις 

τους. Ο τρόπος συγκοµιδής. Ο ελάχιστος χρόνος αποθήκευσης του καρπού πριν την 

επεξεργασία. Οι αυστηρά ελεγχόµενες συνθήκες επεξεργασίας, παραγωγής και 

αποθήκευσης του προϊόντος.  

Όλη η Κρήτη απ’ άκρη σ’ άκρη, στις πεδιάδες, τις κοιλάδες, στα χαµηλά οροπέδια, 

στο εσωτερικό και τα παράλια, παντού σχεδόν όπου υπάρχει καλλιεργήσιµο γόνιµο ή 

και ηµιάγονο έδαφος, είναι κατάφυτη από ελαιόδεντρα, τα οποία καλύπτουν το 

µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης επιφάνειας του εδάφους της, που φαντάζει 

σαν ένας τεράστιος, ατέλειωτος πράσινος τάπητας µέσα στο απέραντο θαλασσινό της 

περίγυρο.  

Στην Κρήτη σήµερα υπάρχει ένας πληθυσµός από 35,5 εκατοµµύρια ελαιόδεντρα, 

τα οποία καλλιεργούνται από 95.000 περίπου αγροτικές οικογένειες. Το ελαιόλαδο 

παράγεται κάτω από τις άριστες εδαφοκλιµατικές συνθήκες της κρητικής γης (µεγάλη 

ηλιοφάνεια, ήπιος χειµώνας, δροσερό καλοκαίρι, ορεινό και λοφώδες ανάγλυφο του 

εδάφους, φυσική γονιµότητα εδαφών, καθαρό ατµοσφαιρικό περιβάλλον) και από 

ελαιοπαραγωγούς που έχουν συσσωρευµένη εµπειρία αιώνων, που αγαπούν το 

ελαιόλαδο και σέβονται το περιβάλλον. 

Το µεγαλύτερο µέρος τις καλλιεργούµενης ελιάς στην Κρήτη καταλαµβάνουν 

τρεις ποικιλίες οι οποίες είναι η Κορωνέικη, η Τσουνάτη και η Θρουµπολιά και σε 

µικρότερη έκταση καλλιεργούνται οι επιτραπέζιες ποικιλίες Καλαµών και 

Κονσερβολιά. 

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η καλλιέργεια της ελιά 

στην Κρήτη είναι ο δάκος, όπου για να γίνει σωστή αντιµετώπιση του εντόµου 

απαιτεί τη µελέτη των οικολογικών παραγόντων της περιοχής, βιοτικών και 

αβιοτικών, που µπορούν να επηρεάσουν τη βιολογία του εντόµου, και εποµένως το 

ύψος του πληθυσµού του. Μεγάλο ρόλο στην αύξηση του πληθυσµού του δάκου 

παίζουν οι κλιµατικές συνθήκες της περιοχής (θερµοκρασία και σχετική υγρασία) και 

ο τρόπος άρδευσης του ελαιώνα, αλλά και άλλοι εντοµολογικοί εχθροί της ελιά και ο 

τρόπος αντιµετώπισης τους από τους παραγωγούς και η αύξηση του πληθυσµού τους. 

Όλα αυτά συµβάλουν στην αύξηση του πληθυσµού του δάκου µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται η δυσκολία αντιµετώπισης του εντόµου. 
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1.2.3  Ν. Ηρακλείου 

Ο νοµός Ηρακλείου είναι ένας από τους τέσσερις νοµούς της περιφέρειας Κρήτης. 

Βρίσκεται κεντροανατολικά του νησιού και συνορεύει ανατολικά µε το νοµό 

Λασιθίου και δυτικά µε το νοµό Ρεθύµνης. Βόρεια βρέχεται από το Κρητικό πέλαγος 

και νότια από το Λιβυκό πέλαγος. Ο νοµός εκτίνεται σε 2.641 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα.  

Το Ηράκλειο είναι η πρωτεύουσα του νοµού Ηρακλείου αλλά και η µεγαλύτερη 

πόλη στην Κρήτη. Το Ηράκλειο  έχει το µεγαλύτερο λιµάνι του νησιού, επίσης και 

ένα από τα µεγαλύτερα αεροδρόµια ("Νίκος Καζαντζάκης") της Ελλάδας, που 

καθηµερινά πραγµατοποιείται µεγάλη κίνηση επιβατών και εµπορευµάτων. Έχει 

βιοµηχανική περιοχή τέσσερα χιλιόµετρα έξω από το κέντρο της πόλης. Η απογραφή 

του 2011 που πραγµατοποιήθηκε στο δήµο Ηρακλείου µας έδειξε ότι έχει πληθυσµό 

173.450 κατοίκους. 

Το έδαφος του νοµού είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος του πεδινό και ηµιορεινό. Ο 

νοµός Ηρακλείου είναι ο πιο ανεπτυγµένος οικονοµικά νοµός της Κρήτης και ένας 

από τους παραγωγικότερους της Ελλάδας. 

Στην Κνωσό και στις Αρχάνες βρέθηκαν µέσα σε αγγεία κουκούτσια από ελιές, 

επίσης κουκούτσια ελιάς βρέθηκαν σε τάφους της Μεσσαράς, ενώ σε άλλα σηµεία 

της Κρήτης βρέθηκαν ελαιοπιεστήρια υστεροµυκηναϊκής δεύτερης και τρίτης 

περιόδου (1450-1200 π.Χ.). Ελιές απεικονίζονται και σε έργα τέχνης της εποχής 

αυτής. Μια τοιχογραφία του ανακτόρου της Κνωσού του 16ου αι. π.Χ. αποτελεί 

θαυµάσια απεικόνιση ελαιώνα, ενώ τα χρυσά ποτήρια από τον µυκηναϊκό τάφο του 

Βαφειού Λακωνίας (16ος αι. π.Χ.)κοσµούνται µε παράσταση ελαιοδέντρων. 

Τα τελευταία χρόνια το  σύνολο εκτάσεων παραγωγής βιολογικών προϊόντων στην 

Κρήτη είναι περίπου 5.739,5 στρέµµατα και στο νοµό Ηρακλείου βρίσκονται περίπου 

τα 2.886,5 στρέµµατα. Συνολικά οι εκτάσεις της Κρήτης που βρίσκονται σε 

µεταβατικό στάδιο ή ήδη παράγουν βιολογικά προϊόντα φθάνουν τα 19.424,46 

στρέµµατα εκ των οποίων τα 12.934,75 βρίσκονται στο Ηράκλειο. Οι καλλιεργητές 

του νοµού Ηρακλείου παράγουν βιολογικό ελαιόλαδο από 2.424,45 στρέµµατα 

ελαιοδέντρων. 

 

 

1.3 Βιολογική γεωργία 
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1.3.1 Ορισµοί 

Βιολογική γεωργία: Με τον όρο αυτό εννοούµε την ήπια, φιλική προς το 

περιβάλλον γεωργία, η οποία δε χρησιµοποιεί χηµικά φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. 

Για ένα πιο αναλυτικό ορισµό θα λέγαµε:  Βιολογική γεωργία είναι: "ένα σύστηµα 

παραγωγής βασιζόµενο στην αµειψισπορά των καλλιεργειών, την ανακύκλωση των 

φυτικών υπολειµµάτων και της ζωικής κοπριάς, τη χλωρή λίπανση, τη λογική χρήση 

των γεωργικών µηχανηµάτων και τις βιολογικές µορφές καταπολέµησης.   

Αυτές οι πρακτικές συνδυαζόµενες κατάλληλα εξασφαλίζουν:   

α)   τη διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους και την επαρκή θρέψη των φυτών,   

β) τον έλεγχο των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών. Οι 

βιοκαλλιεργητές επιτυγχάνουν τα παραπάνω χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν 

στα συνθετικά χηµικά φυτοφάρµακα και λιπάσµατα". 

 

Βιολογική καλλιέργεια: 

Είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών 

προϊόντων, που προστατεύει το περιβάλλον σε όλα τα στάδια διαχείρισης του 

οικοσυστήµατος, προασπίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των καταναλωτών. 

Κύριο χαρακτηριστικό της βιολογικής καλλιέργειας είναι η απουσία χηµικών 

λιπασµάτων, ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρµάκων, ορµονών και άλλων εξίσου επικίνδυνων 

χηµικών ουσιών σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 

 

Οικολογικό Σύστηµα ή Οικοσύστηµα: 

Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί στον πλανήτη  µας βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεξάρτηση  µεταξύ τους όπως και  µε το περιβάλλον. Για παράδειγµα ένα φυτό, 

προσηλωµένο σταθερά στην θέση που βλάστησε ο σπόρος του,  ζει προσλαµβάνοντας 

τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία από το άµεσο εδαφικό του περιβάλλον.  Την 

ανάπτυξή του  (την περιορισµένη στα πλαίσια της βλαστικής και αναπαραγωγικής 

του δυνατότητας) χαλιναγωγούν, από την  µία µεριά παράγοντες βιοτικοί  (ζώα, 

φυτά) κι από την άλλη  µεριά παράγοντες αβιοτικοί  (έδαφος,  κλιµατολογικοί 

παράγοντες,  κλπ.). Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένα πολύπλοκο σύστηµα 

αλληλοεξαρτώµενων παραγόντων. 

 

Βιολογικό προϊόν: 
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 "Βιολογικό προϊόν" µπορεί να είναι ένα  µη  µεταποιηµένο αγροτικό προϊόν 

φυτικής προέλευσης είτε ένα είδος ανθρώπινης διατροφής που κυρίως αποτελείται 

από ένα ή και περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης. Στα προϊόντα αυτά 

υπάρχει η σήµανση «βιολογικό»,  εφόσον έχει παραχθεί ή παρασκευασθεί σύµφωνα  

µε τις αρχές παραγωγής. 

 

Περίοδο µετατροπής: 

Ένας παραγωγός αγροτικών προϊόντων που παράγονται  µε συµβατικό τρόπο,  ο 

οποίος επιθυµεί να καλλιεργήσει τα χωράφια του  µε βιολογικό τρόπο, πρέπει να 

εφαρµόσει για τα αγροτεµάχια αυτά τις αρχές της βιολογικής γεωργίας για µία 

µεταβατική περίοδο. 

 

Αγροοικοσύστηµα:  

Είναι το οικοσύστηµα  (το σύστηµα οργανισµών και περιβαλλοντικών στοιχείων)  

στο οποίο ασκείται η γεωργική πράξη  (αγρός, περιβόλι,  κλπ.).  Είναι τεχνητό 

σύστηµα σε αντίθεση  µε το φυσικό περιβάλλον. Το αγροοικοσύστηµα στη βιολογική 

γεωργία τείνει προς το 4-2 φυσικό και είναι περισσότερο αποτελεσµατικό όσο 

πληρέστερη είναι η γνώση των πληθυσµών των οργανισµών που υπάρχουν και οι 

διακυµάνσεις τους. 

 

Αµειψισπορά: 

Είναι η ετήσια εναλλαγή καλλιεργειών, δηλαδή να µην σπέρνουµε σε ένα χωράφι 

κάθε χρόνο το ίδιο φυτό. Όταν συµβαίνει αυτό τα ζιζάνια πληθαίνουν, ιδιαίτερα τα 

πολυετή. Το χωράφι µε το χρόνο υποβαθµίζεται παραγωγικά και αδυνατίζει. Οι 

ασθένειες και οι εχθροί πληθαίνουν κάθε χρόνο και αποκτούν ανθεκτικότητα (δεν 

καταπολεµούνται εύκολα), έτσι γίνονται τόσο σοβαρές ώστε να καταστεί η 

καλλιέργεια αντιοικονοµική και ασύµφορη. 

Πλεονεκτήµατα αµειψισποράς: 

1. Το χωράφι διατηρείται γόνιµο και αποδοτικό. 

2. Καταπολεµούνται καλύτερα οι ασθένειες και µε µικρότερο κόστος. 

3. Καλύτερη καταπολέµηση των ζιζανίων και των πολυετών κυρίως µε 

χαµηλότερο κόστος. 
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4. ∆εν αφήνουµε να εκδηλωθούν στο χωράφι ορισµένες σοβαρές ασθένειες και 

καταστροφικές για την καλλιέργεια, όπως για παράδειγµα κερκόσπορα και 

ριζοκτονία. 

Η αµειψισπορά είναι ένας από τους καλύτερους και αποτελεσµατικότερους τρόπους 

βιολογικής αντιµετώπισης που έχουµε στο αγρό και χρησιµοποιείται πολύ στην 

Κρήτη  και γενικότερα στην Ελλάδα ακόµα και σε συµβατικές καλλιέργειες. 

 

Αγρανάπαυση: 

Χαρακτηρίζει ένα χωράφι του οποίου η καλλιέργεια έχει διακοπεί µε παράλληλη 

καλλιέργεια του εδάφους, για την καταστροφή αυτοφυούς βλάστησης για ένα χρονικό 

διάστηµα, για να ανακτήσει τη γονιµότητά του. Η αγρανάπαυση συνδυάζεται µαζί µε 

την αµειψισπορά  στην βιολογική γεωργία και τα πλεονεκτήµατα είναι αυτά που 

προαναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Συγκαλλιέργεια: 

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη δύο ή περισσοτέρων φυτικών ειδών, στο ίδιο κοµµάτι 

αγροτικής γης, τα οποία σπέρνονται ή φυτεύονται είτε ταυτόχρονα (σε µίγµα ή 

χωριστά),  είτε ετεροχρονισµένα,  αλλά στην ίδια βλαστική περίοδο, ανάλογα  µε τις 

απαιτήσεις κάθε είδους,  είναι η γνωστή συγκαλλιέργεια και αποτελεί  µία 

στρατηγική για την αύξηση της βιοποικιλότητας, ενώ παράλληλα προσφέρει µία 

ευκαιρία αµοιβαίας ωφέλειας στα συγκαλλιεργούµενα είδη.   

 

Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα: 

Οι διαφορετικές δοµές µε τις οποίες εκφράζεται  η ζωή στα διαφορετικά επίπεδα 

οργάνωσής της, από το γενετικό, το επίπεδο των ειδών, το επίπεδο των 

οικοσυστηµάτων, µέχρι το επίπεδο του τοπίου, όπου κι αν βρίσκονται αυτές οι δοµές, 

δηλαδή στην ξηρά, στο νερό ή στον αέρα, καθώς και τον τρόπο έκφρασης αυτής της 

ποικιλίας σε χωρική και χρονική κλίµακα. 

 

1.3.2   Γενικά στοιχεία 

Τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες αγρότες έχουν κάνει δυναµική στροφή 

στη βιολογική γεωργία. Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι η «καθαρή» από φυτοφάρµακα 

γεωργία, κερδίζει γρήγορα έδαφος σε όλη την παγκόσµια κοινότητα. Ένας 

σηµαντικός παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην αυξηµένη ζήτηση των βιολογικών 
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προϊόντων, είναι τα διάφορα διατροφικά σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 

χρόνια και έχουν κάνει τους καταναλωτές να θέλουν να γνωρίζουν πλέον τι τρώνε. 

Στην Ελλάδα αντίστοιχα, η συνολικά καλλιεργούµενη έκταση ξεπέρασε το 1,5 εκ. 

στρέµµατα το 2007 (χωρίς να προσµετρούνται οι ενταγµένοι βοσκότοποι) και οι 

βιοκαλλιεργητές τους 24.000. Η ελιά καταλαµβάνει το 34% των βιολογικών 

καλλιεργειών (συνολικά 519.227 στρ.) και µε δεύτερη καλλιέργεια τα σιτηρά σε 

ποσοστό 26% (συνολικά 400.208 στρ.).  

Σήµερα η Παγκόσµια Αγορά των Βιολογικών Προϊόντων αντιπροσωπεύει ένα 

σηµαντικό µέρος της Αγοράς των τροφίµων µε τζίρο που ξεπέρασε τα 46 δις 

δολάρια το 2007. Η Ευρώπη εµφανίζεται ως η πιο ισχυρή αγορά αντιπροσωπεύοντας 

το 54% του συνολικού τζίρου και σε απόλυτους αριθµούς, τα 25 δις δολάρια. Η 

συνολικά καλλιεργούµενη έκταση ξεπερνά τα 322 εκατοµµύρια στρέµµατα ενώ οι 

ενταγµένοι παραγωγοί ξεπερνούν τα 1,2 εκατοµµύρια σύµφωνα µε έρευνες που έχουν 

γίνει. 

Η βιολογική γεωργία στηρίζεται στην εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και στην 

παραγωγή γεωργικών προϊόντων µέσα από φυσικές διαδικασίες που διατηρούν 

µακροπρόθεσµα την οικολογική ισορροπία, όπως η γονιµότητα του εδάφους. 

Η χρήση φυσικών λιπασµάτων, η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η 

καταπολέµηση ασθενειών µε βιολογικές µεθόδους, αποτελούν ορισµένα από τα 

στοιχεία εκείνα που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Προκειµένου κάποιος να µπορεί επισήµως να θεωρείται παραγωγός βιολογικών 

προϊόντων, το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνει, είναι να αιτηθεί την ένταξή του σε 

έναν εγκεκριµένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Φορέα 

Ελέγχου και Πιστοποίησης. Μετά την Αίτηση, οι εταιρεία πιστοποίησης  θα εξετάσει 

εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ένταξης και εφόσον υπάρχουν, θα καλέσει τον 

παραγωγό προκειµένου να συνυπογράψουν τη σύµβαση συνεργασίας. Η ηµεροµηνία 

υπογραφής της Σύµβασης, θεωρείται η ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας 

παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Θα ακολουθήσουν οι απαραίτητοι και 

επιβεβληµένοι από τη Νοµοθεσία Έλεγχοι και εφόσον διαπιστωθεί η συµµόρφωση 

της επιχείρησης µε τις απαιτήσεις του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2092/91 και ολοκληρωθούν τα 

απαραίτητα στάδια µετατροπής (για πρωτογενείς µονάδες φυτικής παραγωγής), οι 

εταιρεία πιστοποίησης που έχει επιλέξει ο παραγωγός να συνεργαστεί θα προχωρήσει 

στην έκδοση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης. 
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∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: 

A. Τήρηση του προγράµµατος για 5 χρόνια. 

B. Εφαρµογή του ΚΑΝ (ΕΚ) 1257/99 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής των 

προϊόντων. 

C. Ένταξη του συνόλου των αγροτεµαχίων της εκ/σης ή τουλάχιστον 8 στρ. 

κηπευτικά και 20 στρ. για τις λοιπές καλλιέργειες. Η έκταση αυτή δεν µπορεί να 

µειωθεί κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. 

D. Σύναψη συµβολαίου για 5 χρόνια µε αναγνωρισµένο Οργανισµό Πιστοποίησης. 

E. Σύναψη σύµβασης µε γεωπόνο, ο όποιος είναι υπεύθυνος για το Σ.Π.∆. και 

Ε.Κ.Σ. 

F. Τήρηση φάκελου του αγροπεριβαλλοντικού προγράµµατος. 

G. ∆εσµεύεται να µην παραδίδει τα βιολογικά προϊόντα στην απόσυρση. 

H. ∆εσµεύεται να διευκολύνει τους ελέγχους από τα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα. 

 

Οι δικαιούχοι που µπορούν να καλλιεργήσουν βιολογικά προϊόντα και να είναι 

πιστοποιηµένοι είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης και νοµικά 

πρόσωπα που είναι κάτοχοι και άµεσα υπεύθυνοι για την διαχείριση της 

εκµετάλλευσης.  

Μερικές από τις εταιρείες πιστοποίησης στο νοµό Ηρακλείου είναι η IRIS και η 

ΒΙΟΕΛΛΑΣ οι οποίες είναι εγκεκριµένες µε υπουργική απόφαση και σε αυτές είναι 

εγγεγραµµένοι όλοι οι παραγωγοί στο νοµό Ηρακλείου που ασχολούνται µε την 

παραγωγή βιολογικών προϊόντων. 

 

Οι στόχοι της βιολογικής γεωργίας είναι: 

1. Η ανάπτυξη και προαγωγή ολοκληρωµένων σχέσεων µεταξύ εδάφους, 

φυτών, ζώων, ανθρώπων και βιόσφαιρας, έτσι ώστε τελικά να λαµβάνονται 

γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής, χωρίς χηµικά υπολείµµατα και 

ταυτόχρονα το περιβάλλον να αναβαθµίζεται και να προστατεύεται. 

2. Η προστασία της δηµόσιας υγείας. 

3. Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας. 

4. Η αειφόροι διαχείριση των εδαφικών πόρων. 

 

Η χρησιµοποίηση του όρου "βιολογικό¨" για τη σήµανση και τη διαφήµιση των 

γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής περιορίζεται στα προϊόντα που έχουν 
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παραχθει σύµφωνα µε τις αρχές παραγωγής και τους κανόνες µεταποίησης του ΚΑΝ 

(ΕΚ) 1257/99. Kανενα προϊόν δεν διατίθεται στο εµπόριο ως "βιολογικό" χωρίς να 

ελεχθεί και να πιστοποιηθεί.  

Σύστηµα πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα : 

Αρµόδιος φορέας είναι το γραφείο Βιολογικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας, 

το όποιο έχει αναγνωρίσει ιδιωτικούς φορείς που ελέγχουν τους παραγωγούς, 

µεταποιητές και έµπορους. 

 

Πάνω στην ετικέτα ενός βιολογικού προϊόντος αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

• Το όνοµα και η διεύθυνση του παραγωγού. 

• Το όνοµα και η διεύθυνση του µεταποιητή. 

• Το όνοµα του προϊόντος. 

• Γίνεται αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής. 

 

1.3.3 Καλλιεργητικές τεχνικές 

Οι καλλιεργητικές τεχνικές που µπορούν να εφαρµοστούν σε µία βιολογική 

καλλιέργεια είναι οι εξής: 

 

1.  Βιολογικός έλεγχος παρασίτων :  Η βιολογική γεωργία,  για την άσκηση 

αποτελεσµατικού ελέγχου επί των παρασίτων,  στηρίζεται πρωταρχικά και σοβαρά 

στους πληθυσµούς των ευεργετικών αρπακτικών ζώων, εντόµων και παρασίτων,  

ξενιστών των παρασίτων και άλλων πλασµάτων που συνεπικουρούν αυτήν την 

επιδίωξη. Αυτοί οι βιολογικοί παράγοντες ελέγχου βοηθούν σηµαντικά να κρατηθούν 

οι πληθυσµοί των παρασίτων σε λογικά επίπεδα, ώστε οι περαιτέρω καλλιεργητικές 

δραστηριότητες ή τα σχετικά ήπια φυτοφάρµακα να είναι επαρκή για την εξασφάλιση 

οικονοµικής παραγωγής. 

 

2. Μέτρα υγιεινής προστασίας.  Αυτά µπορεί να είναι τα εξής :  

� Αφαίρεση,  κάψιµο ή βαθύ παράχωµα των υπολειµµάτων των 

καλλιεργειών,  που θα  µπορούσαν να είναι φορείς διαφόρων εντόµων ή 

ασθενειών.  

� Καταστροφή των γειτονικών χορταριασµένων βιοτόπων που φιλοξενούν τα 

παράσιτα.  
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� Καθαρισµός των συσσωρευµένων σπόρων ζιζανίων,  από τα εργαλεία, 

µηχανήµατα και διάφορα άλλα µέσα του γεωργικού εξοπλισµού, πριν αυτά 

εισέλθουν σε «καθαρούς» αγρούς.   

� Αποστείρωση των εργαλείων κοπής κλαδεύµατος κλπ. 

 

3.  Όργωµα και καλλιέργεια .  Το όργωµα και η καλλιέργεια είναι εργαλεία που 

µπορούν να ολοκληρώσουν ποικίλους στόχους σ’ ένα σύστηµα βιολογικής 

καλλιέργειας,  όπως :  έλεγχο ζιζανίων,  διαχείριση φυτικών υπολειµµάτων,  αερισµό 

εδάφους,  διατήρηση λιπασµάτων, µείωση κινδύνου δηµιουργίας σκληρού στρώµατος 

εδάφους, καταστροφή παρασίτων κλπ. 

 

4.  Κάλυψη (Mulching)  εδάφους  µε προστατευτικό στρώµα :   Το προστατευτικό 

στρώµα είναι  µια πρακτική που εφαρµόζεται συχνά από τους βιοκαλλιεργητές.  Η 

κάλυψη πραγµατοποιείται  µε τη χρήση  µεγάλων ποσοτήτων οργανικών υλικών,  

όπως άχυρα,  υποβαθµισµένοι σανοί, ξύλινα τσιπς κλπ., µεταξύ και ανάµεσα στις 

γραµµές φυτών των καλλιεργειών  µας.  Το προστατευτικό στρώµα ρυθµίζει την 

εδαφική υγρασία και θερµοκρασία,  καταστέλλει τα ζιζάνια και παρέχει οργανική ύλη 

στο έδαφος.  Είναι το πιο κατάλληλο για τις  µικρές εντατικές εκµεταλλεύσεις 

βιολογικών δενδροκοµικών και κηπευτικών καλλιεργειών.  Σε  µερικές βιολογικές 

καλλιέργειες κηπευτικών χωρίς όργωµα,  η κάλυψη αυτή έχει εξελιχθεί σε βαθύ 

µόνιµο προστατευτικό στρώµα. Η προστασία  µε πλαστικό υλικό επιτρέπεται επίσης 

στη βιολογική παραγωγή. 

 

5.  Χρήση φλόγας για καταστροφή ζιζανίων και παρασίτων.  Ενώ η φωτιά  µπορεί να 

υιοθετηθεί  µε διάφορους τρόπους στη βιολογική γεωργία, η περιοχή του 

µεγαλύτερου ενδιαφέροντος είναι φλόγα ή θερµικό βοτάνισµα.  

 

6.  Συµπληρωµατική λίπανση :  Σε πολλές βιολογικές καλλιέργειες,  η εφαρµοζόµενη 

αµειψισπορά και χλωρή λίπανση, µαζί  µε την ενισχυµένη βιολογική δραστηριότητα 

στο έδαφος, παρέχουν ένα άφθονο ανεφοδιασµό σε θρεπτικά στοιχεία ετησίως. Αυτό 

παρατηρείται σε  µεγάλο βαθµό στα φυσικά βαθιά και πλούσια εδάφη των λιβαδιών,  

όχι όµως στον ίδιο βαθµό και στα φυσικά φτωχότερα εδάφη και σ’  εκείνα που έχουν 

χρησιµοποιηθεί εντατικά, µέσω των  µη βιώσιµων πρακτικών καλλιέργειας.  Για να 

διορθώσουν τις ανεπάρκειες αυτές στον ανεφοδιασµό  µε θρεπτικά στοιχεία,  οι 
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βιοκαλλιεργητές εφαρµόζουν συχνά στο έδαφος διάφορες συµπληρωµατικές 

προσθήκες από κονιοποιηµένα µεταλλεύµατα βράχου ή άλλες ουσίες. 

 

7.  Βιολογικά προϊόντα φυτοπροστασίας :  Στη βιολογική γεωργία,  η πρόληψη 

είναι βασική επιδίωξη και επιτυγχάνεται  µε τη συνεχή παρατήρηση και ασχολία του 

βιοκαλλιεργητή στον αγρό.  Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί  µερικά  µοντέλα 

πρόβλεψης προσβολών, τα οποία σε συνδυασµό µε µετεωρολογικά δεδοµένα 

µπορούν να δώσουν πολύ καλά αποτελέσµατα. 

Φυτοπροστασία: Η καταπολέµηση των εχθρών των φυτών πραγµατοποιείται, 

συµφώνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, µε την εφαρµογή των ακόλουθων 

µέτρων : 

� Επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών. 

� Καλλιεργητικές µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών και ασθενειών. 

� Μηχανικές µέθοδοι καλλιέργειας. 

� Βιολογικές µέθοδοι καταπολέµησης των εχθρών των καλλιεργειών. 

� Προστασία των φυσικών εχθρών και εντόµων. 

� Τα συνθετικά γεωργικά φάρµακα απαγορεύονται. 

 

8. Έλεγχος συγκοµιδή: Ο έλεγχος της συγκοµιδής πραγµατοποιείται προκειµένου 

να ελεγχθεί ότι η συγκοµιδή είναι υγιής και αναπτύσσεται σωστά.  Είναι χρήσιµο να 

προµηθευτούµε πίνακες επιθεώρησης όπου απαριθµούνται τα βλαστικά στάδια 

παραγωγής και υπάρχουν κενά διαστήµατα για την αναγραφή όλων των απαραίτητων 

στοιχείων επιθεώρησης. 

 

1.3.4 Κυριότερα προβλήµατα και πλεονεκτήµατα 

Τα κυριότερα προβλήµατα στην ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας και 

συνδέονται είναι: 

1. το υψηλό κόστος παραγωγής,  

2. οι δυσκολίες προµήθειας βιολογικών εφοδίων, 

3. δεν υπάρχει σωστή εκπαίδευση και συνεχή ενηµέρωση των καλλιεργητών,  

4. η χρηµατοδοτική στήριξη,  

5. η διακίνηση και εµπορία των προϊόντων,  

6. ην έλλειψη έρευνας και ιδιαίτερα της εφαρµοσµένης,  

7. η προβολή,  
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8. τυποποίηση,  

9. µεταποίηση,  

10. διακίνηση,  

11. και τα δίκτυα πώλησης κ.α.  

Εξίσου σηµαντικά όµως είναι και τα προβλήµατα από το όλο και συχνότερο 

φαινόµενο όπου υπάρχει η παράνοµη ένταξη καλλιεργητών στα συστήµατα 

παραγωγής βιολογικών προϊόντων, µε κύριο σκοπό την είσπραξη των επιδοτήσεων. 

 
Η γεωργία είναι µια απαιτητική απασχόληση που παρουσιάζει µοναδικές 

προκλήσεις οικονοµικής και πρακτικής φύσης, οι οποίες οι οποίες είναι 

συγκεκριµένες για τον κάθε αφορούν ειδικά στον κλάδο. Οι συνολικές θετικές τάσεις 

στη βιολογική γεωργία, ειδικά δε η ολοένα αυξανόµενη καταναλωτική ζήτηση, 

προσφέρουν πολλές νέες δυνατότητες για τους αγρότες. Μερικά από τα κυρία 

πλεονεκτήµατα της βιολογικής γεωργίας: 

1) Βασική επιδίωξη είναι η προστασία του περιβάλλοντος µε χρήση ανανεώσιµων 

πόρων παραγωγής 

2) Προσφορά στον καταναλωτή βιολογικών προϊόντων τα οποία είναι  φυσικά και 

υγιεινά, φρέσκα και γευστικά. Τα βιολογικά τρόφιµα είναι σαφώς µεγαλύτερης 

διατροφικής αξίας από τα συµβατικά τρόφιµα καθώς είναι πιο πλούσια σε νερό 

και έχουµε µεγαλύτερη ποσότητα σε : 

• Βιταµίνες 

• Ιχνοστοιχεία 

• Άλατα 

• Αιθέρια έλαια 

• Σάκχαρα 

Συγκεκριµένα, τα βιολογικά τρόφιµα έχουν συχνά µεγαλύτερη περιεκτικότητα 

από τα συµβατικά σε συγκεκριµένες βιταµίνες όπως είναι η βιταµίνη C, αλλά και 

σε κάποια από τα απαραίτητα ανόργανα στοιχεία όπως είναι το ασβέστιο, το 

µαγνήσιο, ο σίδηρος και το χρώµιο. Επίσης τα βιολογικά γεωργικά προϊόντα 

είναι πλούσια σε πολύτιµες ουσίες όπως αντιοξειδωτικές ουσίες (λυκοπένιο, 

πολυφαινόλες, φλαβονοειδή) και προσφέρουν πρωτεΐνη υψηλότερης βιολογικής 

αξίας. 

3) Ο τρόπος παραγωγής τους  συνεπάγεται λιγότερο εντατική χρησιµοποίηση των 

γαιών και εποµένως αειφόρα διαχείριση τους.  
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4) Η βιολογική γεωργία προστατεύει το αγρο-οικοσύστηµα και συµβάλλει σε ένα 

υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και διατήρησης των ειδών και των φυσικών τους 

βιοτόπων.   

5) Βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους, τη φυσική γονιµότητά του καθώς και την 

ποιότητα του νερού ενώ µεριµνά για  την υγεία και την ευηµερία των ζώων. 

6) Η  ύπαρξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού  νοµοθετικού πλαισίου (καν. ΕΚ 834/07 και 

889/08) , εγγυάται συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των παραγωγών 

βιολογικών  προϊόντων.  

7) Εµποδίζει την ανωνυµία στην αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια 

σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της κατεργασίας τους. 

8) Μέσω των προβλεπόµενων ελέγχων και οδηγεί σε µεγαλύτερη αξιοπιστία αυτών 

των προϊόντων ενώπιον των καταναλωτών. 

 

1.4 Σκοπός της διατριβής 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε µία στροφή του κόσµου προς τα βιολογικά 

προϊόντα, λόγο της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων που 

εφαρµόζεται στη συµβατική γεωργία  από τους παραγωγούς, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει µεγάλη ελλειµµατικότητα στα συµβατικά προϊόντα. Ο κόσµος προτιµάει τα 

βιολογικά προϊόντα παρόλο που υπάρχει µια διαφορά στην τιµή. Προτιµάει να δώσει 

κάτι παραπάνω που λέει ο λόγος και να είναι σίγουρος για το προϊών που θα 

αγοράσει. Έτσι παρατηρούµε ολοένα και περισσότερους παραγωγούς να ασχολούνται 

µε την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων και συγκεκριµένα µε την καλλιέργεια 

βιολογικού ελαιολάδου µιας και η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγή λαδιού. 

Η έρευνα αυτή έγινε για να δείξουµε το κόστος παραγωγής που έχει το βιολογικό 

λάδι στο νοµό Ηρακλείου και τις προοπτικές του, τι κερδίζει ο παραγωγός από την 

πώληση του στα εργοστάσια ή στους τοπικούς εµπόρους και αν είναι ευχαριστηµένος 

από την βιολογική καλλιέργεια µε την οποία ασχολείται και κερδίζει ένα 

ικανοποιητικό εισόδηµα το χρόνο από αυτό. Θα δείξουµε µε τι τιµές αγοράζουν οι 

έµποροι του νοµού Ηρακλείου το βιολογικό ελαιόλαδο και µε τι τιµές το 

εµπορεύονται αν είναι ικανοποιητικό το κέρδος που έχουν µε βάση τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν. Μετά θα δούµε τι µάρκες βιολογικών ελαιολάδων κυκλοφορούν στην 
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αγορά και ποιες είναι η αναγραφόµενες τιµές τους στα καταστήµατα και τα super 

market της περιοχής. 

Τέλος µετά συλλογή και την ανάλυση των οικονοµικών παραγόντων του κάθε 

κλάδου, θα κάνουµε µία στατιστική ανάλυση και θα πάρουµε κάποια οικονοµικά 

αποτελέσµατα αντιπροσωπευτικά για τον τρόπο παραγωγής και εµπορίας του 

βιολογικού ελαιολάδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3. Μεταφορά ελαιοκάρπου σε ειδικά τσουβάλια (∆ρύλλης 2012). 
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2. Υλικά και Μέθοδοι 

 

2.1 Περιοχή µελέτης 

 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος – 

∆εκέµβριος στην Κρήτη στο Νοµό Ηρακλείου. Ο νοµός Ηρακλείου επιλέχτηκε  ως 

περιοχή έρευνας, επειδή παρουσιάζει σε σχέση  µε άλλες περιοχές µεγάλη άνθιση 

στην καλλιέργεια βιολογικού ελαιολάδου. 

Οι καλλιεργητές του νοµού Ηρακλείου εγκαταλείπουν την συµβατική καλλιέργεια 

ελιάς και στρέφονται για τα καλά στην παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου. Οι 

εκτάσεις που καλλιεργούνται τα τελευταία χρόνια στο νοµό ανέρχονται περίπου στις 

2.424,45 στρέµµατα ελαιοδέντρων. 

 Τα τελευταία χρόνια ο νοµός Ηρακλείου έχει γνωρίσει µεγάλη οικονοµική και 

τεχνολογική ανάπτυξη µε αυτόν τον τρόπο έχει εξελιχθεί και η γεωργία, ειδικότερα η 

καλλιέργεια και παραγωγή του βιολογικού ελαιολάδου. Ο νοµός Ηρακλείου είναι από 

τους ποιο σηµαντικούς γιατί σε αυτών βρίσκονται δύο από τα µεγαλύτερα κέντρα 

διακίνησης των προϊόντων  που είναι το λιµάνι και το αεροδρόµιο (Νίκος 

Καζαντζάκης) στην Αλικαρνασσό, ώστε να πραγµατοποιείται εξαγωγή βιολογικού 

ελαιολάδου εύκολα χωρίς µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση. 

Ένα µεγάλο πρόβληµα  που αντιµετωπίζει η γεωργία στον νοµό είναι ο 

πολυµερισµός των χωραφιών δηλαδή κάθε παραγωγός που καλλιεργεί κάποιες 

εκτάσεις είναι διασκορπισµένες σε πολλά σηµεία και είναι δύσκολη η µετακίνηση µε 

αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος παραγωγής του βιολογικού ελαιολάδου και του 

κάθε προϊόντος. 

 

 

2.2 Περιγραφή Εργασιών 

Από τους παραγωγούς ο σκοπός της εργασίας ήταν να συλλέξω στοιχεία που είχαν 

να κάνουν µε: 

• Τα στρέµµατα που καλλιεργούν και την ποσότητα του ελαιολάδου που 

παράγουν. 

• Το κόστος παραγωγής αναλυτικά (πότισµα, καταπολέµηση ζιζανίων, 

φυτοπροστασία, λίπανση, µηχανήµατα, εργατικά, κλπ). 
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• Αν πραγµατοποιούν αναλύσεις εδάφους.  

• Με τον τρόπο παραγωγής δηλαδή τι εργαλεία χρησιµοποιούν, αν 

συσκευάζουν το ελαιόλαδο, αν γίνεται διαφήµιση του προϊόντος κλ. 

• Ποια είναι τα ποιο κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην 

καλλιέργεια και αν γίνεται σωστή ενηµέρωση. 

 

Εντόπισα τους εµπόρους του νοµού Ηρακλείου οι οποίοι σε συνεργασία µε τους 

παραγώγους του νοµού αγοράζουν το βιολογικό λάδι και το µεταπουλούν σε τοπικά 

καταστήµατα, στην υπόλοιπη Ελλάδα ή ακόµα και στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες 

που έπρεπε να συλλεχθούν από τους εµπόρους είχαν να κάνουν µε: 

� Την ποσότητα που αγοράζουν και αντίστοιχα πουλούν µετά 

� Την αποθήκευση του ελαιολάδου 

� Τις τιµές πώλησης και το ποσοστό του κέρδους ανά κιλό 

� Τον τρόπο συσκευασία του 

� Το που διατίθενται το ελαιόλαδο 

� Την διαφήµιση του 

� Τα προβλήµατα στην πώληση  και 

� Το αν είναι ευχαριστηµένοι από την πώληση 

 

Πήγαµε σε σούπερ µάρκετ και καταστήµατα βιολογικών προϊόντων, και αφού 
ενηµερώνουµε τον υπάλληλο για το σκοπό της έρευνας, πήγαµε στο ράφι µε το 
βιολογικό λάδι και καταγράψαµε στον πίνακα την: 

� µάρκα λαδιού,  
� συσκευασία (1 λίτρο, 5, 10 κτλ),  
� οξύτητα (3 γραµµές, 0-1 βαθµό κτλ) και την κατηγορία του (έξτρα παρθένο, 

παρθένο ελαιόλαδο, ραφιναρισµένο ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο) 

� τιµή πώλησης 
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2.2.1 Μέσα που χρησιµοποιήθηκαν 

Η συνέντευξη που πήρα από τους βιοκαλλιεργητές έγινε υπό την µορφή 

ερωτηµατολογίων, δηλαδή συγκεκριµένες ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν για 

να βγουν κάποια στατιστικά στοιχεία. Οι περιοχές του νοµού Ηρακλείου στις οποίες 

έγινε η έρευνα για να συµπληρωθούν τα ερωτηµατολόγια είναι: 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ 

1 Ασήµι Γόρτυνας Ηρακλείου 

2 Στέρνες Γόρτυνας Ηρακλείου 

3 Παναγιά Γόρτυνας Ηρακλείου 

4 Πλάτανος Γόρτυνας Ηρακλείου 

5 Λαράνι Γόρτυνας Ηρακλείου 

6 Στόλι Γόρτυνας Ηρακλείου 

7 Μυρτιά Αρχανών, Αστερουσίων Ηρακλείου 

8 Τυφέλι Αρχανών, Αστερουσίων Ηρακλείου 

9 Χάρακας Αρχανών, Αστερουσίων Ηρακλείου 

10 Παρθένι Αρχανών, Αστερουσίων Ηρακλείου 

11 Κουδέτσι Αρχανών, Αστερουσίων Ηρακλείου 

12 Κουνάβι Αρχανών, Αστερουσίων Ηρακλείου 

13 Αγίες Παρασκιές Αρχανών, Αστερουσίων Ηρακλείου 

14 Άγιος Σίλας Ηρακλείου Ηρακλείου 

15 Προφήτης Ηλείας Ηρακλείου Ηρακλείου 

16 Αγία Ειρήνη Ηρακλείου Ηρακλείου 

17 ∆αφνές Ηρακλείου Ηρακλείου 

18 Καµηλάρι Φαιστού Ηρακλείου 

19 Μαργαγαριού Φαιστού Ηρακλείου 

20 Μοίρες Φαιστού Ηρακλείου 

21 Τυµπάκι Φαιστού Ηρακλείου 
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22 Σαρχός Μαλεβυζίου Ηρακλείου 

23 Κορφές Μαλεβυζίου Ηρακλείου 

24 Μάρανθος Μαλεβυζίου Ηρακλείου 

25 Κεραµούτσι Μαλεβιζίου Ηρακλείου 

26 Γαρύπα Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου 

27 Βόνη Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου 

28 Λευκοχώρι Μινώα Πεδιάδος Ηρακλείου 

29 Γούρνες Χερσονήσου Ηρακλείου 

30 Γούβες Χερσονήσου Ηρακλείου 

31 Βαχός  Βιάνου Ηρακλείου 

 

Και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τους εµπόρους βιολογικού ελαιολάδου 

έγινε µε συνέντευξη υπό  την µορφή ερωτηµατολογίων. Οι περιοχές οι όποιες έλαβε 

χώρα οι συλλογή των οικονοµικών στοιχείων είναι: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ 

1 Βόρροι Πυργιώτησης Φαιστού Ηρακλείου 

2 Τυµπάκι Φαιστού Ηρακλείου 

3 Τεφέλη Αχαρνών, Αστερουσίων Ηρακλείου 

4 Πεζά Αχαρνών, Αστερουσίων Ηρακλείου 

 

Η συλλογή των ερωτηµατολογίων από τα καταστήµατα έγινε µε έρευνα αγοράς σε 

συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες των καταστηµάτων ή τους πωλητές. Έλαβε χώρα στην 

πόλη του νοµού Ηρακλείου, στο Ηράκλειο που είναι και το κύριο κέντρο εµπορίας 

προϊόντων. 
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3. Αποτελέσµατα και συζήτηση 

 

Παρακάτω θα δούµε κάποιους πίνακες οι οποίοι έχουν στατιστικές αναλύσεις που 

προέκυψαν από την συλλογή ερωτηµατολογίων από παραγωγούς βιολογικού 

ελαιολάδου του νοµού Ηρακλείου που έχουν να κάνουν µε το κόστος παραγωγής του 

βιολογικού ελαιολάδου. 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

        Σύµφωνα µε τα ερωτηµατολόγια ο µέσος όρος στρεµµάτων ανά παραγωγό στο 

νοµό Ηρακλείου που καλλιεργούν βιολογικές ελιές είναι 44,23.  

Το ποσοστό το στρεµµάτων που είναι ιδιόκτητα είναι το 99,4% και το ποσοστό 

των νοικιαζόµενων είναι 0,58%. Οι παραγωγοί στο σύνολό τους που καλλιεργούν 

βιολογικές ελιές, τα κτήµατα είναι δικά τους και ένα πολύ µικρό ποσοστό σχεδόν 

καθόλου, µπαίνει στην διαδικασία να νοικιάσει χωράφια.  

Ο µέσος όρος του κόστους αγοράς ενός στρέµµατος στο νοµό Ηρακλείου είναι 

3.719,23 € όµως παρατηρήθηκε σηµαντική διακύµανση µεταξύ περιοχών.  

Ο µέσος όρος του κόστους ενοικίασης στο νοµό Ηρακλείου είναι 333,54 € µε εξίσου 

σηµαντική διακύµανση µεταξύ περιοχών.  

Βλέπουµε ότι ο µέσος όρος του αριθµού των δέντρων που έχει  ο κάθε παραγωγός 

είναι 827 µε µία µέση ηλικία δέντρων 38,5 χρόνια για το νοµό Ηρακλείου. 
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Πίνακας 1 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΧΩΡΑΦΙΩΝ 

ΠΟΥ 
ΠΟΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΕΠΟΧΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΝΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ 

ΠΟΤΙΖΟΥΝ 
ΟΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΡΟΥ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

Ναι Όχι 
Μάιο- 

Οκτώµβρι
ο 

Ιούνιο- 
Οκτώµβ

ριο 

Ιούλιο- 
Οκτώµβρι

ο 

Μέσο

ς 
όρος 

Τυπικ
ή 

απόκλ

ιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπικ
ή 

απόκλι

ση 

Μέσο

ς όρος 

Τυπική 
απόκλισ

η 

80,65
% 

19,35
% 

28,00% 36,00% 36,00% 13,50 6,20 16,39 € 14,01 € 
150,3
0 € 

100,63 € 

 

Στον πίνακα 2 παρατηρούµε ότι το ποσοστό των χωραφιών που ποτίζονται είναι 

80,65% και το ποσοστό των χωραφιών που δεν ποτίζονται είναι το 19,35%. Στο 

σύνολο τους τα χωράφια που αρδεύονται από τους παραγωγούς είναι περισσότερα 

από αυτά που δεν ποτίζονται.  

Το 28% των παραγωγών ποτίζει την καλλιέργεια του από τους µήνες Μάιο – 

Οκτώβριο, το 36% τους µήνες Ιούνιο – Οκτώβριο και το υπόλοιπο 36% τους µήνες 

Ιούλιο – Οκτώβριο. Το µεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών ξεκινάει την άρδευση 

των ελαιώνων τους καλοκαιρινούς µήνες λόγω έλλειψης νερού και του υψηλού 

κόστους άρδευσης.  

Ο µέσος όρος ανά ηµέρες που ποτίζουν οι παραγωγοί είναι 13,5 µέρες περίπου µε 

µία τυπική απόκλιση 6,2 µέρες.  

Ο µέσος όρος του κόστους νερού ποτίσµατος ανά στρέµµα  είναι  16,39€ ανά έτος, 

µε τυπική απόκλιση 14,01€. Ο µέσος όρος του κόστους ποτίσµατος είναι αρκετά 

υψηλός για αυτό το λόγο είναι υψηλός και ο µέσος όρος ανά ηµέρες που ποτίζουν οι 

παραγωγοί, για να µειώσουν τα έξοδα ποτίσµατος της καλλιέργειας.  

Ο µέσος όρος κόστους του αρδευτικού συστήµατος ανά στρέµµα είναι 150,3€ µε 

µία τυπική απόκλιση 100,63€. Η µεγάλη διακύµανση οφείλεται στο ότι άλλοι 

παραγωγοί βάζουν µία σειρά λάστιχα ενώ άλλοι 2. Επίσης εξηγείται και από τη 

διαφορά στην παλαιότητα του αρδευτικού συστήµατος. Αυτός που το έβαλε φέτος το 

πλήρωσε πιο ακριβά από αυτόν που το αγόρασε πριν µερικά χρόνια το αρδευτικό του 

δίκτυο. 
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Πίνακας 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ∆ΙΚΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Ναι Όχι 

Πλήρη εξοπλισµό (δηλ. τρακτέρ,  
ραβδιστικά,  χορτοκοπτικό,  

ψεκαστήρα,  αγροτικό αυτοκίνητο,  
αλυσοπρίονα,  γεννήτρια κτλ) 

Βασικό εξοπλισµό (δηλ. 
ραβδιστικά, χορτοκοπτικό, 
αλυσοπρίονο, αγροτικό, 

ψεκαστήρα) 

Ελλιπή 
εξοπλισµό 

80,65% 19,35% 53,85% 23,08% 23,08% 

 

Στον πίνακα 2 παρατηρούµε ότι το ποσοστό των παραγωγών που χρησιµοποιεί 

δικά του εργαλεία ανέρχεται στο 80,65%, ενώ µόνο το 19,35% δεν έχει δικά του 

εργαλεία και αναγκάζεται να πληρώσει άλλους που έχουν τα κατάλληλα µηχανήµατα 

που χρειάζεται για την καλλιέργεια του. Στο 19,35% ανήκουν οι παραγωγοί µε µικρές 

εκτάσεις που είναι για αυτούς ασύµφορο να έχουν δικά τους µηχανήµατα και έτσι τα 

νοικιάζουν.   

Το ποσοστό των παραγωγών που έχει τον πλήρη εξοπλισµό για την παραγωγή 

βιολογικού ελαιολάδου ανέρχεται στο 53,85% και είναι οι παραγωγοί που έχουν 

πολλά στρέµµατα και είναι απαραίτητο να έχουν µεγάλο εξοπλισµό µηχανηµάτων. 

Βασικό εξοπλισµό έχει µόλις το 23,08% των παραγωγών και το άλλο 23,08% έχει 

ελλιπή εξοπλισµό. 

 

Πίνακας 3 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΟΡΓΩΝΕΤΕ Ή 
ΚΟΒΕΤΕ ΤΑ 

ΧΟΡΤΑ ΑΝΑ ΈΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 

Μόνο 
όργωµα 

Μόνο 
χορτοκοπτικό 

Και τα 
δύο 

Όργωµα, 
χορτοκοπτικό 
και άλλες 

µεθόδους, π.χ. 
σκαλίδα, κτλ 

Τίποτα Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 
έτους 

Τυπική 
απόκλιση 

51,61% 3,23% 38,71% 3,23% 3,23% 1,97 0,47 18,77 € 16,10 € 
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Στον πίνακα 3 παρατηρούµε τις µεθόδους καταπολέµησης ζιζανίων από τους 

παραγωγούς. Μόνο όργωµα στην βιολογική καλλιέργεια ελαιολάδου πραγµατοποιεί 

το 51,61% των παραγωγών. Μόνο χορτοκοπτικό χρησιµοποιεί το 3,23% των 

παραγωγών και τις δύο µεθόδους καταπολέµησης ζιζανίων χρησιµοποιούν το 38,71% 

των παραγωγών. Άλλες µεθόδους όπως π.χ. σκαλίδα χρησιµοποιούν το 3,23% των 

παραγωγών του νοµού Ηρακλείου.  

Κατά µέσο όρο όπως δείχνει ο πίνακα 3 το κόψιµο ή το όργωµα των χόρτων ανά 

έτος γίνεται 1,97 φορές το χρόνο µε τυπική απόκλιση 0,47 δηλαδή περίπου 2 φορές 

το χρόνο.  

Το κόστος καταπολέµησης ζιζανίων ανά στρέµµα ανέρχεται κατά µέσο όρο στα 

18,77€  µε τυπική απόκλιση στα 16,10€. 

 

Πίνακας 4 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ  ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΆΘΕ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΙΠΑΙΝΕΤΕ; 

Κοπριά Βιολογικό λίπασµα Σπέρνετε βίκο, κτλ;  Κοµπόστ Άλλο Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

6,45% 35,48% 3,23% 35,48% 19,35% 1,43 0,69 

 

Στον πίνακα 4 παρατηρούµε τον τρόπο λίπανσης που επιλέγουν οι παραγωγοί για 

την καλλιέργεια τους. Το 6,45% των παραγωγών λιπαίνει µε κοπριά, το 35,48% των 

παραγωγών λιπαίνει µε βιολογικό λίπασµα, το 3,23% κάνει σπορά βίκου και το 

35,48% των παραγωγών χρησιµοποιεί για την λίπανση του κοµπόστ. Ένα µεγάλο 

ποσοστό των παραγωγών κάνει συνδυασµένη λίπανση, π.χ. µπορεί να σπείρει βίκο 

στην καλλιέργεια αλλά για συµπληρωµατική λίπανση να ρίξει και κοπριά για να έχει 

καλύτερα αποτελέσµατα.   

Κατά µέσο όρο ο παραγωγός λιπαίνει κάθε 1,43 χρόνια µε τυπική απόκλιση 0,69 

χρόνια.   
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Εικόνα 4. Βιολογικό φυσικό λίπασµα από φύκια. (∆ρύλλης, 2011). 

 

Πίνακας 5 

Κοπριά (το έτος ανά 
παραγωγό) 

Βιολογικό λίπασµα 
(το έτος ανά 
παραγωγό) 

Βίκος (το έτος ανά 
παραγωγό) 

Κοµπόστ (το έτος 
ανά παραγωγό) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑ 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

469,17 
€ 

347,55 € 
1.244,48 

€ 
767,34 € 

400,00 
€ 

368,56 € 
110,00 

€ 
90,00 € 35,79 € 

19,62 
 € 

 

Ο πίνακας 5 µας παρουσιάζει τον µέσο όρο των τιµών που ξοδεύουν οι παραγωγοί 

ανά έτος για τα λιπάσµατα αναλυτικά.  Κατά µέσο όρο οι παραγωγοί του νοµού 

Ηρακλείου για βίκο ξοδεύουν 469,17€ µε τυπική απόκλιση 347,55€, ο µέσος όρος 

εξόδων για το βιολογικό  λίπασµα είναι 1.244,48€ µε τυπική απόκλιση 767,34€, για 

βίκο ο µέσος όρος είναι στα 400€ µε τυπική απόκλιση στα 368,56€, και ο µέσος όρος 

εξόδων για κοµπόστ είναι 110€ µε τυπική απόκλιση 90€. Αυτά είναι η κύρια 

λιπάσµατα που χρησιµοποιούν κάθε χρόνο οι παραγωγοί για την βιολογική  τους 

καλλιέργεια. 
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Εικόνα 5. Σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται στην βιολογική γεωργία. (∆ρύλλης, 2011).  

 

Πίνακας 6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Μέσος όρος 
έτους 

Τυπική 
απόκλιση 

1.863,55 € 2.031,22 € 76,69% 16,05% 7,26% 

 

Ο πίνακας 6 µας παρουσιάζει τον µέσο όρο του συνολικού κόστους επιβάρυνσης 

ανά έτος, για την λίπανση της παραγωγής ανά παραγωγό. Ο µέσος όρος είναι 

1.863,55€ µε τυπική απόκλιση 2.031,22€.  

Τώρα το 76,69% του ποσοστού επί του κόστους οφείλεται στα λιπάσµατα, το 

16,05% οφείλεται στα µεροκάµατα και το 7,26% οφείλεται στα µηχανήµατα. 

Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος του ποσοστού  από το κόστος οφείλεται στην  

λίπανση. Τα λιπάσµατα στην σήµερον ηµέρα έχουν φτάσει κατά µέσο όρο σε πολύ 

υψηλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα ο παραγωγός για να κάνει την βασική λίπανση που 

χρειάζεται η βιολογική καλλιέργεια να δίνει µεγάλα ποσά για την λίπανση.      
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Πίνακας 7 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ 

Κάθε 1 µε 2 χρόνια Κάθε άνω τα τέσσερα έτη Μία µε δύο φορές καθ όλη την διάρκεια της καλλιέργειας Ποτέ 

16,13% 12,90% 25,81% 45,16% 

 

Στον πίνακα 7 θα δούµε το ποσοστό συχνότητας ανάλυσης εδάφους και φύλλων 

της παραγωγής τους. Το 16,13% των παραγωγών κάνει ανάλυση κάθε 1 µε 2 χρόνια 

στην καλλιέργεια του. Το 12,90% των παραγωγών κάνει ανάλυση κάθε 4 και πάνω 

έτη, το 25,81% έχει κάνει ανάλυση 1 µε 2 φορές καθ όλη την διάρκεια της βιολογικής 

καλλιέργειας. Ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των παραγωγών το 45,16% βλέπουµε ότι 

δεν έχει κάνει ποτέ ανάλυση εδάφους ή φύλλων στην καλλιέργεια του. Βλέπουµε 

γενικά ότι στο νοµό οι παραγωγοί βιολογικού ελαιολάδου δεν κάνουν αναλύσεις 

εδάφους ή φύλλων και έτσι κάνουν τις λιπάνσεις της καλλιέργειας στα τυφλά, 

πράγµα που ανεβάζει το κόστος παραγωγής.  

Το κόστος της ανάλυσης για κάθε παραγωγό για τα συγκεκριµένα στρέµµατα που 

έχει είναι αρκετά υψηλό, για αυτό τον λόγο πολλοί παραγωγοί για να γλιτώσουν τα 

έξοδα της ανάλυσης δεν κάνουν, µε αποτέλεσµα να µην κάνουν λίπανση σύµφωνα µε 

τις ανάγκες των φυτών αλλά κατ’ εκτίµηση. Αυτό µπορεί να ανεβάζει τελικά το 

κόστος παραγωγής. 

 

Πίνακας 8 

ΚΑΘΕ ΠΟΣΑ ΕΤΗ 
ΚΛΑ∆ΕΥΕΤΑΙ; 

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΛΑ∆ΕΜΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΈΝΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΛΑ∆ΕΜΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 
Μέσος όρος 

έτους 
Τυπική απόκλιση 

Μέσος όρος 
έτους 

Τυπική απόκλιση 

1,58 0,71 1.222,22 € 959,20 € 10,70 € 14,11 € 
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Στο πίνακα 8 τα χρόνια που κατά µέσο όρο κλαδεύει ο παραγωγός βιολογικού 

ελαιολάδου στο νοµό Ηρακλείου είναι 1,58 µε τυπική απόκλιση 0,71 χρόνια.  

Το κλάδεµα κατά µέσο όρο ανά έτος για ένα παραγωγό κοστίζει 1.222,22€ µε 

τυπική απόκλιση  959,20€. Η µεγάλη διακύµανση στο κόστος κλαδέµατος οφείλεται 

στις διαφορές στη βαρύτητα του κλαδέµατος που εφαρµόζει κάθε παραγωγός, στη 

γενικότερη κατάσταση των δέντρων, στη χρήση εργατών ή ιδίας εργασίας κλπ. 

 

Πίνακας 9 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 
Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 
ΕΤΟΣ  ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μέσος όρος 

έτους 
Τυπική 
απόκλιση 

12,01 € 56,87 € 4,93% 45,22% 47,25% 

 

Στον πίνακα 9 παρατηρούµε πόσο κοστίζει συνολικά η φυτοπροστασία κατ` έτος 

ανά στρέµµα για κάθε παραγωγό, κατά µέσο όρο έτους στοιχίζει 12,01 € µε τυπική 

απόκλιση 56,87 €. 

Το ποσοστό επί του κόστους  οφείλεται στα βιολογικά φυτοφάρµακα είναι 4,93%, 

στα µεροκάµατα οφείλεται το 45,22% και το 47,25% οφείλεται στα µηχανήµατα. 

Βλέπουµε ότι σχεδόν όλο το ποσοστό επί του κόστους πάει στα µεροκάµατα και στα 

γεωργικά µηχανήµατα, αυτό οφείλεται στο ότι επειδή η καλλιέργεια είναι βιολογική 

δεν είναι εύκολη η φυτοπροστασία µε βιολογικά φάρµακα, δεν έχουµε τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα. Οι περισσότερες εργασίες γίνονται µε το χέρι και µε µηχανήµατα, µε 

αποτέλεσµα να ανεβαίνει το κόστος παραγωγής του προϊόντος.   
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Πίνακας 10 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ 

ΚΆΘΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΑ 
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Παγίδες 
Παγίδες 
και 

ψεκασµοί 

Αυτοσχέδιες 
παγίδες 

Μέσος 
όρος 
έτους 

Τυπική 
απόκλιση 

83,87% 6,45% 9,68% 
518,17 

€ 
468,27 € 94,72% 2,06% 0,00% 

 

Στον πίνακα 10 βλέπουµε τα είδη δακοκτονίας που επιλέγουν οι παραγωγοί. 

∆ακοκτονία µε παγίδες εφαρµόζει το 83,87% των παραγωγών, το 6,45% των 

παραγωγών εφαρµόζει παγίδες και ψεκασµούς και το 9,68% χρησιµοποιεί 

αυτοσχέδιες παγίδες. Το µεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών εφαρµόζει µόνο 

παγίδες γιατί προτιµά να αποφεύγει τους ψεκασµούς στην βιολογική καταπολέµηση.  

Το συνολικό κόστος κατά µέσο  όρο δακοκτονίας ανά έτος για κάθε παραγωγό 

είναι 518,17€ µε τυπική απόκλιση 468,27€.  

Το ποσοστό επί του κόστους  οφείλεται στα φάρµακα είναι 94,72%, το 2,06% 

οφείλεται στα µεροκάµατα και 0% για τα µηχανήµατα. Το µεγαλύτερο ποσοστό επί 

του κόστους οφείλεται στα φυτοφάρµακα λόγο της µεγάλης χρησιµοποίησης παγίδων 

από τους παραγωγούς.   

 

Πίνακας 11 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ 
ΚΆΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 

ΦΑΡΜΑΚΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Μέσος όρος 
έτους 

Τυπική 
απόκλιση 

311,33 € 256,75 € 87,15% 7,49% 5,35% 
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Ο πίνακας 11 παρουσιάζει το µέσο όρο του συνολικού κόστους καταπολέµησης 

ασθενειών ανά έτος για κάθε παραγωγό του νοµού Ηρακλείου που είναι 311,33€ µε 

τυπική απόκλιση 256,75€.  

Ποσοστό επί του κόστους  οφείλεται στα φάρµακα είναι 87,15%, το 7,49% 

οφείλεται στα µεροκάµατα και το 5,35% οφείλεται στα µηχανήµατα. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό επί του κόστους πηγαίνει στα φάρµακα, γιατί η προληπτική καταπολέµηση 

ασθενειών στην βιολογική γεωργία µε βιολογικά φάρµακα έχει πολύ υψηλό κόστος. 

Καταπολέµηση ασθενειών στην βιολογική γεωργία γίνεται πάντα προληπτικά, τα 

φάρµακα δεν είναι τόσο ισχυρά να αντιµετωπίσουν µία προσβολή. Κυρίως αφορά σε 

ψεκασµούς µε χαλκό για το κυκλοκόνιο. 

 

Πίνακας 12 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΛΙΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 

ΣΤΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Μέσος όρος έτους Τυπική απόκλιση 

56,00 € 34,06 € 81,13% 18,44% 

 

Ο πίνακας 12 παρουσιάζει το µέσο όρο του συνολικού ετήσιου κόστους 

συγκοµιδής ελιών ανά στρέµµα που είναι 56,00 € µε τυπική απόκλιση 34,06 €. 

Ποσοστό επί του κόστους οφείλεται στα µεροκάµατα είναι 81,13% και το 18,44% 

οφείλεται στα µηχανήµατα.  

Παρατηρούµε ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό επί του κόστους συγκοµιδής που 

ανεβάζει το κόστος παραγωγής οφείλεται στα µεροκάµατα που στο νοµό Ηρακλείου  

όπως θα δούµε στους παρακάτω πίνακες είναι πολύ υψηλά µε αποτέλεσµα οι 

παραγωγοί να µην µπορούν να γίνουν ανταγωνιστικοί σε σχέση µε άλλες χώρες ή 

περιοχές 
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Πίνακας 13 

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 
ΕΤΗΣΙΑΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΡΠΟΥ ΑΝΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΕ 

ΤΟΝΟΥΣ 

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 
ΕΤΗΣΙΑΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΡΠΟΥ ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ 

ΤΟΝΟΥΣ 

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 
ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΑΝΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΕ 

ΤΟΝΟΥΣ 

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 
ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΑΝΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑ  ΣΕ 
ΤΟΝΟΥΣ 

ΜΕΣΟ ΟΡΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

18,300 16,655 0,429 0,209 3,826 3,203 0,090 0,043 9,66% 0,01 % 

 

Ο πίνακας 13 παρουσιάζει το µέσο όρο της ετήσιας παραγωγής καρπού ανά στρέµµα 

 σε τόνους  που ανέρχεται στους 0,429 τόνους µε τυπική απόκλιση 0,209 τόνους.  

Ο µέσος όρος της ετήσιας παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου ανά στρέµµα είναι 

0,090 τόνοι µε τυπική απόκλιση 0,043 τόνους. Αν κάνουµε την πράξη θα δούµε ότι 

περίπου 5 κιλά ελιές µας κάνουν 1 κιλό λάδι, είναι µία πολύ καλή αναλογία για κάθε 

παραγωγό.   

Ο µέσος όρος του ποσοστού επί της παραγωγής που κρατάει το ελαιουργείο είναι 

9,66% µε µία τυπική απόκλιση 0,01%. Το ελαιοτριβείο κρατάει αρκετά µεγάλο 

ποσοστό από την παραγωγή του κάθε παραγωγού.  

 

Πίνακας 14 

ΠΟΣΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

ΠΟΣΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΑΠΌ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΕΝΑ 
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΤΗ 

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

77,62 65,60 69,40 58,65 32,82 € 3,74 € 

 

Στον πίνακα 14 βλέπουµε τον µέσο όρο των µεροκάµατων που αποτελεί η ετήσια 

οικογενειακή εργασία ανά παραγωγό, είναι 77,62 µεροκάµατα µε τυπική απόκλιση 
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65,60 µεροκάµατα. Η οικογενειακή εργασία αποτελείται κατά µέσο όρο όπως 

βλέπουµε και στον πίνακα από πολλά µεροκάµατα, που πολλές  φορές ο παραγωγός 

δεν τα συνυπολογίζει µαζί µε τα έξοδα παραγωγής του προϊόντος.  

Παρακάτω βλέπουµε τον µέσο όρο µεροκάµατων από εργάτες που απαιτούνται 

ετησίως ανά παραγωγό, που είναι  69,40 µεροκάµατα µε τυπική απόκλιση 58,65 

µεροκάµατα. Η ξένη εργασία αποτελεί και εκείνη πολλά µεροκάµατα που το 

µεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων της καλλιέργειας πάει εκεί. 

Κατά µέσο όρο το µεροκάµατο που παίρνει ένας εργάτης στο νοµό Ηρακλείου 

32,82€ µε τυπική απόκλιση 3,74€. Για τα σηµερινά δεδοµένα αυτό το ποσό είναι 

αρκετά υψηλό. 

 

Πίνακας 15 

ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΙΡΙΣ ΒΙΟΕΛΛΑΣ ∆ΗΩ 
ΣΤΡΙΖΑ 

(agrocert) Μέσος όρος 
Τυπική 
απόκλιση 

16,13% 74,19% 6,45% 3,23% 9,78 € 2,79 € 

 

Ο πίνακας 15 µας δείχνει ποια εταιρία πιστοποιεί το πλήθος των παραγωγών. Η 

ΙΡΙΣ πιστοποιεί το 16,13% των παραγωγών, η ΒΙΟΕΛΛΑΣ πιστοποιεί το 74,19%, η 

∆ΗΩ πιστοποιεί το 6,45% των παραγωγών και η ΣΤΡΙΖΑ(agrocert) το 3,23% των 

παραγωγών.  

Το κόστος πιστοποίησης ανά στρέµµα κατά µέσο όρο είναι 9,78€ µε τυπική 

απόκλιση 2,79€. Για να πιστοποιήσουν οι παραγωγοί τα προϊόντα τους δίνουν ένα 

µεγάλο ποσό στις εταιρίες πιστοποίησης.  
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Πίνακας 16 

ΠΟΣΟΙ ΤΟΝΟΙ ΛΑ∆Ι 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΠΟΥ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΥΜΑ 
ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΠΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΝΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

ΠΟΣΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

3,03 3,15 96,00% 4,00% 3,71 0,80 

 

Ο πίνακας 16 µας δείχνει πόσους τόνους κατά µέσο όρο πουλούν οι παραγωγοί 

κάθε χρόνο. Οι τόνοι που πουλούν κατά µέσο όρο οι παραγωγοί κάθε χρόνο είναι 

3,03 τόνοι µε τυπική απόκλιση 3,15 τόνους.  

Το ποσοστό που πουλιέται χύµα ανά παραγωγό είναι το 96% και το ποσοστό που 

πουλιέται συσκευασµένο ανά παραγωγό είναι µόνο το 4%. Αυτό το ποσοστό µας 

δείχνει ότι οι παραγωγοί του νοµού αναγκάζονται να πουλούν χύµα το βιολογικό 

ελαιόλαδο  λόγο κόστους και έλλειψης δυναµικού.  

Κατά µέσο όρο το ελαιόλαδο που παράγεται στον νοµό Ηρακλείου είναι 3,71 

γραµµές µε τυπική απόκλιση 0,80 γραµµές. Βλέπουµε ότι οι παραγωγοί του νόµου 

παράγουν µία πολύς καλής ποιότητας βιολογικό ελαιόλαδο που κατατάσσεται στην 

κατηγορία έξτρα παρθένο. 

 

Πίνακας 17 

ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΤΟΥ 

Σε ιδιώτες εµπόρους Σε συνεταιρισµούς Και στα δύο Άλλο 

77,42% 6,45% 6,45% 9,68% 
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Στον πίνακα 17 βλέπουµε που πουλάει το πλήθος των παραγωγών το ελαιόλαδο 

του. Το 77,42% σε ιδιώτες εµπόρους, το 6,46% σε συνεταιρισµούς και στις δύο 

επιχειρήσεις πουλούν το 6,45%. Το 9,68% πουλάει το ελαιόλαδο του αλλού, όπως 

π.χ. σε καταστήµατα, µικροκαταναλωτές κλ.  

 

Πίνακας 18 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΤΑ ΤΡΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ 
ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟ ΛΑ∆Ι ΤΟΥ 

Μέσο όρο τιµής 
ελαιολάδου για 2007- 08 

Μέσο όρο τιµής 
ελαιολάδου για 2008- 09 

Μέσο όρο τιµής 
ελαιολάδου για 2009- 10 Εύκολα Καθόλου εύκολα 

3,34 € 3,18 € 2,97 € 40,00% 60,00% 

 

Στον πίνακα 18 παρατηρούµε την µέση τιµή που πουλήθηκε το ελαιόλαδο τα τρία 

τελευταία χρόνια. Ο µέσος όρος τιµής ελαιολάδου για 2007-08 ήταν 3,34€, ο µέσος 

όρος τιµής ελαιολάδου για το 2008-09 ήταν 3,18€ και ο µέσος όρος τιµής  

ελαιολάδου για το 2009-10 ήταν 2,97€. Τα στοιχεία µας δείχνουν ότι η τιµή του 

ελαιόλαδου στο νοµό τα τρία τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή πτώση, αντί για 

άνοδο που έπρεπε να έχει κανονικά.  

Το 40% µόνο των παραγωγών απάντησε ότι πουλάει εύκολα το ελαιόλαδο του, 

ενώ το 60% των παραγωγών απάντησε ότι δεν το πουλάει καθόλου εύκολα.  Αυτό 

πρέπει να οφείλεται στο κακό µάρκετινγκ γιατί τα τελευταία χρόνια ο κόσµος έχει µία 

κλίση προς τα βιολογικά προϊόντα.   
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Πίνακας 19 

ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΜΕΣΟ ΟΡΟ Η 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΛΑ∆ΙΟΥ 

ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ 
ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
∆ΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΙΟΝ ΤΟΥ 

Συσκευάζεται ∆εν συσκευάζεται Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

1,69% 98,31% 0,40 € 0,00 € 0,00% 

 

Ο πίνακας 19 µας δείχνει το ποσοστό  από την συνολική παραγωγή σε τόνους που 

συσκευάζεται από τους παραγωγούς. Μόνο το 1,69% των τόνων συσκευάζεται 

ετησίως, ενώ το 98,31% των τόνων δεν συσκευάζεται. Αυτό µας δείχνει από την 

µεριά των παραγωγών ότι υπάρχει µία έλλειψη οργάνωσης, αλλά και ελλείπεις 

γνώσεις που τους καθιστούν να µην ασχολούνται µε την συσκευασία και προώθηση 

του συγκεκριµένου προϊόντος που παράγουν.  

Για τους παραγωγούς που συσκευάζουν το λάδι του η συσκευασία κατά µέσο όρο 

τους στοιχίζει 0,40€.  

Από την µεριά των παραγωγών δεν γίνεται καθόλου διαφήµιση για τον προϊόν 

τους, µε αποτέλεσµα να µην γνωρίζει η αγορά τίποτα για το προϊόν που παράγουν και 

έτσι γίνεται δύσκολα η πώληση του. Οι παραγωγοί πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και 

να αρχίσουν να διαφηµίζουν το προϊόν τους µε την καθοδήγηση βέβαια κάποιων 

ειδικών πάνω στα θέµατα του µάρκετινγκ και έτσι θα αποκτήσουν τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα πάνω στην πώληση του προϊόντος.  
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Πίνακας 20 

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΤΟΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟ 

ΠΟΣΟ ΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΤΗΣΙΟΣ 

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Μέσος όρος Τυπική 
απόκλιση 

1,94 € 0,41 € 0,97 € 0,69 € 3.564,00 € 3.564,00 € 

 

Σε αυτόν το πίνακα 20 θα δούµε το πόσο που κοστίζει κατά µέσο όρο η παραγωγή 

ελαιολάδου ανά κιλό  στον παραγωγό, είναι 1,94€ του κοστίζει το κιλό ελαιολάδου 

του παραγωγού µε τυπική απόκλιση 0,41€. Πάνω από αυτή την µέση τιµή πρέπει να 

πουλήσει ο παραγωγός στο νοµό Ηρακλείου το βιολογικό ελαιόλαδο του για να έχει 

κέρδος η καλλιέργεια του.  

Κατά µέσο όρο το ποσό του κέρδους ανά κιλό λαδιού του παραγωγού είναι 0,97€ 

µε µία τυπική απόκλιση 0,69€.  

 

Πίνακας 21 

ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΟΥ 

ΒΓΑΖΕΤΕ; 

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ  ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ναι Όχι 
Ακριβό κόστος 

παραγωγής µε µη 
αποδοτικά µέσα 

Μη βοήθεια 
πολιτείας 

Μειωµένη 
ζήτηση 

Πολυµερισµός 
των χωραφιών 

Άλλα 

25,81% 74,19% 55,56% 6,35% 17,46% 12,70% 7,94% 

 

Στον πίνακα 21 παρατηρούµε ότι το ποσοστό των παραγωγών του νοµού 

Ηρακλείου που είναι ευχαριστηµένο από το κέρδος που κερδίζει από το βιολογικό 

ελαιόλαδο είναι µόνο το 25,81%, ενώ το ποσοστό των παραγωγών που δεν είναι 

ικανοποιηµένοι από το κέρδος είναι το 74,19%. Τα κύρια προβλήµατα που πιστεύουν 

οι παραγωγοί ότι ευθύνονται για το αυξηµένο κόστος παραγωγής είναι: 
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1. Το 55,56% των παραγωγών πιστεύει ότι ευθύνεται το ακριβό κόστος 

παραγωγής µε µη αποδοτικά µέσα. 

2. Το 6,35% ότι ευθύνεται η έλλειψη βοήθειας από την ίδια την πολιτεία που 

δεν στηρίζει τους παραγωγούς. 

3. Το 17,46% πιστεύει ότι ευθύνεται η µειωµένη ζήτηση που έχει το προϊόν 

από την αγορά. 

4. Το 12,70% πιστεύει ότι ευθύνεται ο µεγάλος πολυµερισµός των χωραφιών 

που υπάρχει στο νοµό. 

5. Και το 7,94% για διάφορους άλλους λόγους που ανεβάζουν το κόστος. 

Πόλοι παραγωγοί είπαν ότι το µόνο κέρδος ορισµένες χρονιές που έχουν από την 

καλλιέργεια είναι η επιδότηση που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγµα που 

καθιστά κάποιες φορές πολύ δύσκολή την διαβίωση τους. 

 

Πίνακας 22 

ΕΙΣΤΕ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

Αν ένα νέο σύστηµα παραγωγής επέτρεπε τη 
χρήση λιπασµάτων σύµφωνα µε την 

ολοκληρωµένη διαχείριση αλλά απαγόρευε 
τη χρήση φυτοφαρµάκων σύµφωνα µε τη 
βιολογική γεωργία, θα το βλέπατε θετικά ή 

αρνητικά; 

 Σε ποια θέµατα θα θέλατε να 
ενηµερωθείτε αν γίνουν εκπαιδεύσεις 
στην περιοχή σας στη βιολογική 

ελαιοπαραγωγή; 

Ναι Όχι Θετικά Αρνητικά Μάρκετινγκ 
Συστήµατα 
καλλιέργειας 

41,94% 58,06% 67,74% 32,26% 35,00% 65,00% 

 

Στον πίνακα 22 το ποσοστό των παραγωγών που βλέπει αισιόδοξα το µέλλον  της 

βιολογικής γεωργίας είναι 41,94%. Το ποσοστό των παραγωγών που δεν βλέπει 

αισιόδοξα το µέλλον της βιολογικής γεωργίας είναι το 58,06%. Οι παραγωγοί που δεν 

βλέπουν αισιόδοξα το µέλλον της βιολογικής γεωργίας είναι περισσότεροι και αυτό 

οφείλεται στο ότι έχουν απογοητευτεί πολύ από την καλλιέργεια που έχουν επιλέξει 

να ασχοληθούν όπως λένε οι ίδιοι από συζητήσεις που έχουν γίνει µαζί τους.  

Το ποσοστό των παραγωγών που δήλωσε ότι αν σε ένα νέο σύστηµα παραγωγής 

επέτρεπε τη χρήση λιπασµάτων σύµφωνα µε την ολοκληρωµένη διαχείριση αλλά 

απαγόρευε τη χρήση φυτοφαρµάκων σύµφωνα µε τη βιολογική γεωργία, θα το 

βλέπατε θετικά ή αρνητικά, το 67,74% απάντησε ότι θα το έβλεπε θετικά. Ενώ το 
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32,26% θα το έβλεπε αρνητικά.  Το µεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών δηλώνει 

ότι το µέτρο αυτό θα ήταν θετικό γιατί τα συµβατικά λιπάσµατα που 

χρησιµοποιούνται στην ολοκληρωµένη διαχείριση πετυχαίνουν καλύτερες αποδόσεις 

στην παραγωγή από τα βιολογικά λιπάσµατα. Ενώ το ποσοστό των παραγωγών που 

δηλώνει ότι το µέτρο θα ήταν αρνητικό υποστηρίζει ότι τα προϊόντα αυτά δεν θα 

είχαν  την ίδια διατροφική αξία µε την χρήση το λιπασµάτων όπως τα βιολογικά.  

Οι ενηµερώσεις που θα ήθελαν οι παραγωγοί να γίνουν στον νοµό είναι το 35% σε 

θέµατα που αφορούν το µάρκετινγκ που είναι πολύ αδύναµο και λίγοι από τους 

παραγωγούς το γνωρίζουν ελάχιστα. Το 65% των παραγωγών απάντησε σε 

συστήµατα καλλιέργειας (άρδευση, φυτοπροστασία, αντιµετώπιση εχθρών, λίπανση 

κλ.) όπου οι γνώσεις είναι ελλιπής ή δεν έχουν καθόλου.   
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ΕΜΠΟΡΟΙ 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την συλλογή ερωτηµατολογίων από 

εµπόρους στο νοµό Ηρακλείου µετά από συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε µαζί τους. 

Το δείγµα το εµπόρων ήταν µικρό. 

 

 

Τα κιλά που αγοράζει ένας έµπορος του νοµού κατά µέσο όρο είναι 65.150κ. Αν 

σκεφτούµε ότι οι έµποροι του νοµού είναι ελάχιστοι τότε η ποσότητα που αγοράζουν 

από τους παραγωγούς είναι πολύ µικρή. 

Η ποσότητα ελαιολάδου που πουλάνε ανά έτος κατά µέσο όρο οι έµποροι είναι 

62.650 κιλά. 

Όλοι οι έµποροι αποθηκεύουν το ελαιόλαδο σε δεξαµενές για καλύτερη 

εξοικονόµηση του χώρου και πιο οικονοµικό µέσο αποθήκευσης.  

Όλες οι δεξαµενές που χρησιµοποιούν οι έµποροι είναι από ανοξείδωτο υλικό για 

να µην υποβαθµίζεται η ποιότητα του ελαιολάδου.  

Ένα µεγάλο ποσοστό των εµπόρων που χρησιµοποιεί άζωτο στις δεξαµενές για 

τον περιορισµό της οξείδωσης του λαδιού. 

Οι έµποροι που πωλούν το ελαιόλαδο τους συσκευασµένο ή χύµα είναι 

µοιρασµένοι. Οι έµποροι που πωλούν συσκευασµένο το ελαιόλαδο έχουν µεγαλύτερο 

ποσοστό κέρδους ανά κιλό λαδιού σύµφωνα µε την συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε 

µαζί τους.  

Οι περισσότεροι έµποροι πουλούν συσκευασµένο αλλά και χύµα για να καλύψουν 

τις ανάγκες των πελατών τους. Το ελαιόλαδο που πωλείται χύµα είναι πολύ 

περισσότερο από αυτό που πωλείτε συσκευασµένο γιατί έχει πιο χαµηλό κόστος 

εµπορίας από ότι το συσκευασµένο. 

Κατά µέσο όρο το λάδι που αγοράζεται από εµπόρους είναι 5 γραµµές µε τυπική 

απόκλιση 0,71%. 

Οι περισσότεροι έµποροι πουλούν το ελαιόλαδό τους, σε άλλους ιδιώτες εµπόρους 

άλλων περιοχών, σε διάφορα καταστήµατα του νοµού κλ. Στο νοµό µερικοί 

συνεταιρισµοί λειτουργούν και σαν έµποροι βιολογικού ελαιολάδου για να 

ενισχύσουν την τοπική αγορά αλλά και τους παραγωγούς. 

Το ποσοστό του λαδιού κατά µέσο όρο που πωλείται στο εξωτερικό από την 

ετήσια παραγωγή λαδιού του νοµού είναι το 21,25% µε τυπική απόκλιση 18,83%. 

∆εν είναι ικανοποιητικό το ποσοστό του βιολογικού ελαιολάδου που εξάγουµε, αυτό 
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µπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως είναι π.χ. υψηλή τιµή, κακή ή 

καθόλου διαφήµιση του προϊόντος κλ. 

Το ποσοστό του αγορασθέντος ελαιολάδου που πωλείται σε χώρες του εξωτερικού 

είναι: µε το µεγαλύτερο ποσοστό που αγγίζει το 55,56% η Γερµανία, το 22,22% η 

Ρωσία, το 7,41% ΗΠΑ, το 5,19% η Ελβετία, το 2,22% η Ολλανδία και ένα µικρό 

ποσοστό 7,41% σε διάφορες άλλες χώρες. Πρέπει να γίνει και µία προσπάθεια από 

την πολιτεία σε συνεργασία µε τους εµπόρους να βελτιώσουµε τις εξαγωγές µας σε 

άλλα κράτη. 

Και εδώ όπως και στους εµπόρους παρατηρούµε µία πτώση στην τιµή του λαδιού 

από το 2007-08 µέχρι σήµερα, αυτό οφείλεται στον ανταγωνισµό που υπάρχει µε 

άλλα κράτη. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των εµπόρων απάντησε ότι δεν το πουλάει ιδιαίτερα 

εύκολα, αυτό οφείλεται ότι στην χώρα µας το βιολογικό λάδι δεν έχει αυξηµένη 

ζήτηση σε σχέση µε το συµβατικό, δεν το προτιµάει ο κόσµος. 

 

Οι παράγοντες που είναι υπεύθυνη για την χαµηλή ζήτηση του βιολογικού 

ελαιολάδου είναι: 

� Η ελλιπή ή καθόλου διαφήµιση του προϊόντος. 

� Η κακή ενηµέρωση του κόσµου για τα ευεργετικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος. 

� Η υψηλή τιµή του βιολογικού ελαιολάδου σε σχέση µε το συµβατικό.    

 

Οι έµποροι που συσκευάζουν το βιολογικό ελαιόλαδο χρησιµοποιούν γυάλινη 

φιάλη 0,5L και µεταλλικό δοχείο 5L. Είναι πιο εύχρηστες συσκευασίες κατανάλωσης 

και προσφέρουν µεγαλύτερη προστασία στο προϊόν από άλλες για αυτό το λόγο τις 

χρησιµοποιούν το σύνολο των εµπόρων. 

Οι έµποροι του νοµού Ηρακλείου κατά µέσο όρο τον χρόνο συσκευάζουν 

26.666,67 κιλά. Οι ποσότητα που συσκευάζουν σε σχέση µε την παραγωγή του νοµού 

δεν είναι πολύ µεγάλη αυτό οφείλεται µάλλον στην δύσκολη διαθέσει του στην 

αγορά. 

Η συσκευασία κατά µέσο όρο ανά κιλό λαδιού έχει αρκετά υψηλό κόστος. Αυτό 

δεν µπορούµε να το προσδιορίσουµε µε ακρίβεια λόγω ότι το δείγµα των εµπόρων 

δεν ήταν αντιπροσωπευτικό. 
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Εικόνα 6. Μεταλλικά δοχεία 0,25L - 1L. (Προσφορά αφοί Πρωτογεράκη, 2011) 

 

 
Εικόνα 7. Γυάλινη φιάλη 0,25L. (Προσφορά αφοί Πρωτογεράκη, 2011) 
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Το ποσοστό των εµπόρων που διαφηµίζει το ελαιόλαδο του είναι µεγαλύτερο. 

Αυτό δείχνει ότι οι έµποροι δίνουν βάση στην διαφήµιση των προϊόντων τους. 

Οι τρόποι που διαφηµίζουν το ελαιόλαδο τους είναι: 

• Μέσα από ιστοσελίδες του ιντερνέτ, όπου είναι το πιο οικονοµικό µέσω 

διαφήµισης και το προτιµούν οι περισσότεροι έµποροι που διαφηµίζουν τα 

προϊόντα τους στην αγορά.  

• Μέσα από χορηγίες που κάνουν, είναι και αυτός ένας τρόπος διαφήµισης 

πολύ πετυχηµένος. 

 

Οι έµποροι που διαφηµίζουν το βιολογικό ελαιόλαδο η διαφήµιση κατά µέσο όρο 

το χρόνο για κάθε έµπορο τους στοιχίζει 1000€. Ένα µεγάλο ποσό από τον έµπορο 

διατίθενται για να διαφηµιστεί το συγκεκριµένο προϊόν, αλλά χρειάζεται γιατί έτσι 

γίνεται γνωστό από το ευρύ κοινό το βιολογικό ελαιόλαδο για να µπει στην 

διαδικασία το κοινό να το αναζητήσει και να το αγοράσει. 

Ένα πολύ ικανοποιητικό κέρδος βγάζουν από την πώληση  του βιολογικού 

ελαιολάδου όπως δήλωσαν οι έµποροι, είναι πολύ ευχαριστηµένοι από την πώληση 

του. Ένα πολύ µικρό ποσοστό  δεν είναι ευχαριστηµένο µε το κέρδος που βγάζει, εδώ 

µπορεί να οφείλονται διάφοροι λόγοι που δεν είναι ευχαριστηµένοι οι έµποροι όπως, 

κακό µάρκετινγκ από πλευράς των εµπόρων. 

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα που υπάρχουν στο εµπόριο βιολογικού ελαιολάδου 

σύµφωνα µε τους εµπόρους του νοµού Ηρακλείου, τα οποία είναι: 

• Οι µεσάζοντες. 

• Οι µικροί παραγωγοί, µε συνέπεια να έχουµε αυξηµένο κόστος. 

• Χαµηλή ζήτηση, λόγω της αυξηµένης ζήτησης και της έλλειψης 

διαφήµισης που υπάρχει στην αγορά.   

Οι έµποροι θέλουν να γίνουν ενηµερώσεις σε θέµατα που έχουν να κάνουν: 

o Με το µάρκετινγκ τον προϊόντων.  

o Με ενηµερώσεις σε παραγωγούς σε  συστήµατα καλλιέργειας. 

o Με ενηµέρωση του κόσµου για το βιολογικό ελαιόλαδο. Ο κόσµος πρέπει να 

ενηµερωθεί  για τα θετικά που µας προσφέρει το βιολογικό λάδι στην διατροφή 

µας και ας έχει µια διαφορά στην τιµή του, αξίζει να τα δώσουµε. Οι 
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περισσότεροι δεν γνωρίζουν και γι αυτό το λόγο δεν υπάρχει µεγάλη ζήτηση 

του κόσµου για το βιολογικό ελαιόλαδο. 

Τα κύρια προβλήµατα που πιστεύουν οι έµποροι είναι: 

� Ότι υπάρχει δυσκολία στην πιστοποίηση της παραγωγής τους, δηλαδή οι 

παραγωγοί δηλώνουν ότι παράγουν  βιολογικό ελαιόλαδο χωρίς αυτό να 

τηρεί της προδιαγραφές και στην ουσία είναι συµβατικό.  

� Υπάρχει αδυναµία να καλύψουν την ζήτηση του προϊόντος οι παραγωγοί, 

δηλαδή καλλιεργούν λίγα στρέµµατα δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης και 

µε αυτόν τον τρόπο δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς.  

� Η προµήθεια των ειδικών τσουβαλιών που χρειάζονται οι παραγωγοί για 

να τοποθετούν µέσα τις ελιές την ώρα του µαζέµατος από το χωράφι για να 

διατηρούνται οι ελιές σε καλή κατάσταση.  Τα τσουβάλια αυτά έχουν 

αρκετά υψηλό κόστος και ανεβάζουν τα έξοδα των παραγωγών. 

Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι έµποροι του νοµού σε 

συνεργασία µε τους χονδρέµπορους βιολογικού λαδιού, είναι; 

� Η δυσκολία που υπάρχει στην συµφωνία µε την τιµή του ελαιολάδου, 

γίνονται σκληρά παζάρια  και υποχωρήσεις για να συµφωνήσουν στην 

τιµή. 

� Η πίστωση και η εξόφληση του χρέους. ∆ηλαδή οι χονδρέµποροι δεν είναι 

συνεπείς στις πληρωµές τους µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν χρέη 

απέναντι στους εµπόρους και µετά εκείνη να αδυνατούν να πληρώσουν µε 

την σειρά τους παραγωγούς που τους προµηθεύουν  µε βιολογικό 

ελαιόλαδο. 
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Μετά από ερευνά και καταγραφή που πραγµατοποιήθηκε στα ράφια των 

καταστηµάτων εµπορίας βιολογικού ελαιολάδου είδαµε ποιες µάρκες λαδιών 

διακινούνται και προτιµούν οι καταναλωτές στα ράφια των καταστηµάτων.    

 

 

Πίνακας 35 

Ποσοστό εµφάνισης της κάθε µάρκας ελαιολάδου στα ράφια των καταστηµάτων 
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Στον πίνακα 35 παρατηρούµε τις διαφορετικές µάρκες βιολογικού ελαιολάδου που 

πουλιούνται στα καταστήµατα του Ηρακλείου και το ποσοστό εµφάνισης της κάθε 

µάρκας στα ράφια των καταστηµάτων. Μεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισης έχει η 

εταιρία Μινέρβα µε το βιολογικό λάδι «Χωριό». 

 

Πίνακας 36 

Οξύτητα (βαθµοί ) ανά µάρκα 
Κατηγορία στην οποία ανήκει το πλήθος τον προϊόντων 

(έξτρα παρθένο, παρθένο ελαιόλαδο, ραφιναρισµένο 
ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο) 

Έως 0,8 οξέα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

100 % 100 % 

 

Σε όλες τις συσκευασίες που αναγράφονταν η οξύτητα του βιολογικού 

ελαιολάδου που αναγράφεται αλλά όχι σε όλες τις συσκευασίες ήταν µέχρι 0,8 οξέα. 
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Όλες οι µάρκες λαδιών που ήταν πάνω στα ράφια των καταστηµάτων άνηκαν στην 

κατηγορία έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αυτό µας δείχνει ότι τα λάδια που κυκλοφορούν 

στο εµπόριο είναι άριστης ποιότητας.  

 

Πίνακας 37 

Συσκευασίες που πουλιέται το λάδι στα καταστήµατα. 
(ΣΕ ΛΙΤΡΑ) Τιµή(ευρώ) ανά λίτρο για την κάθε µάρκα 

0,25 0,5 0,75 1 1,5 3 5 Μέση τιµή Τυπική απόκλιση 

18,52% 14,81% 40,74% 7,41% 3,70% 3,70% 11,11% 10,16 € 3,83 € 

 

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφονται οι συσκευασίες που πουλιούνται στα 

καταστήµατα. Σε τι ποσοστό συναντάµε την κάθε συσκευασία στα καταστήµατα που 

επισκεφτήκαµε στο Ηράκλειο. Μεγαλύτερη προτίµηση δείχνει ο καταναλωτής στην 

συσκευασία µε τα 0,75L, για αυτό έχει και το µεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισης στα 

καταστήµατα. 

Η µέση τιµή ανά λίτρο είναι περίπου στα 10,16 € µε τυπική απόκλιση 3,83 € ανά 

λίτρο. Η τιµή όπως παρατηρούµε είναι αρκετά υψηλότερη από το συµβατικό 

ελαιόλαδο. 

 

Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, και κυρίως το ελαιόλαδο έχουν ζήτηση  και 

απολαµβάνουν τιµές ανώτερες των αντίστοιχων προϊόντων συµβατικής γεωργίας. Για 

αυτό τον λόγο οι οργανισµοί εµπορίας βιολογικών προϊόντων και ειδικότερα 

ελαιολάδου που ο νοµός Ηρακλείου παράγει µεγάλη ποσότητα, να λάβουν µέρος σε 

εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την προβολή και προώθηση του, για 

την εξασφάλιση µιας θέσης στην παγκόσµια αγορά. 

Η βιολογική καλλιέργεια ελαιόλαδου χρησιµοποιεί ήπιες τεχνικές καλλιέργειας 

και φυτοπροστασίας και λίπανσης, που δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον 

αξιοποιώντας τις σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήµης, της εµπειρίας και της 

ελληνικής παράδοσης.    
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Οι Κριτικοί σύµφωνα µε διεθνείς ιατρικές µελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό 

που ακολουθούν το παραδοσιακό διατροφικό πρότυπο του νησιού τους και 

χρησιµοποιούν το βιολογικό ελαιόλαδο καθηµερινά, απολαµβάνουν τη ζωή µέχρι τα 

βαθειά τους γεράµατα. ∆εν πάσχουν από καρδιοαγγειακά νοσήµατα ενώ οι καρκίνοι 

είναι πολύ λιγότερη σε σχέση µε άλλες περιοχές στον κόσµο. Σήµερα η Κρητική 

διατροφή µε βάση το βιολογικό ελαιόλαδο θεωρείται ολοκληρωµένη πρόταση και 

δίδαγµα ζωής  που συνδυάζει την καλή υγεία και την απόλαυση. Οι άνθρωποι που 

ζουν σε αυτό το νοµό έµαθαν από παιδιά να σέβονται τα αγνά υλικά που γεννά η γη 

τους και να µην χρησιµοποιούν µόνο ένα λιπαρό συστατικό στην κουζίνα: το αγνό 

παρθένο ελαιόλαδο! Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι Κρητικοί καταναλώνουν το 

περισσότερο ελαιόλαδο στον κόσµο. 
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