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oLIVE CLIMA-  

Έργο LIFE11 ENV/GR/942  

 

 
Τίτλος:  “Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην ελαιοκομία με 

στόχο τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις νέες 

κλιματικές συνθήκες” 

 
 

Στόχοι:  

 Μελέτη και εισαγωγή νέων καλλιεργητικών πρακτικών για τη μετατροπή 

της ελαιοκομίας σε εργαλείο διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής.  

 Μελέτη του δυναμικού των πιλοτικών περιοχών ως προς τη δυνατότητα 

αύξησης της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τα εδάφη, καθώς 

και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 
 

Πιλοτικές περιοχές μελέτης: ελαιώνες στο Ν. Μεσσηνίας (Ο.Π. Νηλέας), στο 

Ν. Λασιθίου (Ε.Α.Σ. Μεραμβέλλου) και στο Ν. Ηρακλείου (Ε.Α.Σ. Πεζών).  
 

   Διάρκεια έργου: 1/10/12- 30/9/17 

 



Εισαγωγή 

Στοιχεία για την παραγωγή ΥΑΕ στην Ελλάδα: 

 Υπάρχουν > 2200 ελαιουργεία 

 Η πλειοψηφία των ελαιουργείων χρησιμοποιεί φυγοκεντρικά 

συστήματα 3-φάσεων 

 Ο λόγος παραγωγής ΥΑΕ προς επεξεργαζόμενο καρπό για τα 

συστήματα 3-φάσεων είναι περίπου 1:1  

 

 

 

 

Παραγωγή 3.000.000 tn ΥΑΕ ετησίως σε διάστημα 

περίπου 4-5 μηνών  

 



Εισαγωγή 

 Παρότι προέρχονται από την επεξεργασία ενός 

φυσικού προϊόντος, τα ΥΑΕ θεωρούνται ρυπαντές 

για τις υδάτινες επιφάνειες κυρίως λόγω: 

 Υψηλού οργανικού φορτίου (BOD μέχρι 50 g/l, 

COD μέχρι 100 g/l) 

 Χαμηλού pH (5) 

 Υψηλής αγωγιμότητας (7-11 dS/m) και 

συγκέντρωσης ανόργανων στοιχείων 

 Ύπαρξη δυσάρεστης οσμής και χρώματος 

 Τοξικές ιδιότητες 



Διαχείριση των ΥΑΕ στις 

μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες 

Ελλάδα / Κρήτη 
Νομοθεσία εφαρμογής των ΥΑΕ στο 
έδαφος δεν υπάρχει. 
 

Η σημερινή πρακτική:  Αποθήκευση σε 
ανοικτές δεξαμενές εξάτμισης 
 

Πλεονεκτήματα: Χαμηλό κόστος 

Μειονεκτήματα: 
• Επιβάρυνση επιφανειακών και υπογείων υδάτων 
• Εστίες πολλαπλασιασμού εντόμων 
• Δυσάρεστες οσμές ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο 
 

Για τη μείωση προβλημάτων εκπομπών οσμών  αύξηση pH με 
χρήση υδράσβεστου (CaO) ή με χρήση αποσμητικών. Οι λάσπες 
που απομένουν μετά την εξάτμιση των υγρών μπορούν με 
κατάλληλη επεξεργασία να χρησιμοποιηθούν ως 
εδαφοβελτιωτικά. 



Διαχείριση των ΥΑΕ στις 

μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες 

Ιταλία 

Υπάρχει νομοθεσία εφαρμογής στο έδαφος 

 5 m3/στρέμμα/έτος για ΥΑΕ από κλασσικά ελαιοτριβεία  

 8 m3/στρέμμα/έτος για YAΕ από τριφασικά ελαιοτριβεία 

Ισπανία 

Υπάρχει νομοθεσία εφαρμογής στο έδαφος (Ανδαλουσία) 

 5 m3/στρέμμα/έτος (διφασικά ελαιοτριβεία)  

Πορτογαλία 

Υπάρχει νομοθεσία εφαρμογής στο έδαφος (Ανδαλουσία) 

 8 m3/στρέμμα/έτος (τριφασικά ελαιοτριβεία)  

Κύπρος 

Τα ΥΑΕ αποθηκεύονται προσωρινά σε σφραγισμένες και στεγανές δεξαμενές. 

 Νερό πλυσίματος ελιών  άρδευση καλλιεργειών 

 Δεξαμενές εξάτμισης για YAΕ από τριφασικά ελαιοτριβεία 

 Αποτέφρωση/καύση ή κομποστοποίηση για ΥΑΕ από διφασικά ελαιοτριβεία  

 Στερεό υπόλειμμα τριφασικού  ζωοτροφή ή λίπασμα (έως 0,35 tn/στρέμμα/έτος) 

  



Εφαρμογή YAE σε ελαιώνες 

 Οι μηχανισμοί αποδόμησης και η ρυθμιστική ικανότητα του εδάφους μπορούν να 
χρησιμεύσουν σαν ένα φυσικό σύστημα επεξεργασίας των ΥΑΕ 

 

 Πλεονεκτήματα: 
Χαμηλό κόστος εφαρμογής 

Επιστροφή των ανόργανων στοιχείων (κυρίως Κ) στο έδαφος 

Αποδόμηση του οργανικού μέρους των ΥΑΕ χωρίς ρύπανση των επιφανειακών ή 
υπόγειων υδάτων 

 

 Οι επιδράσεις από την εφαρμογή των ΥΑΕ στο έδαφος εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τις χρησιμοποιούμενες δόσεις: 

 

 Αρνητικές Επιδράσεις: 
Έχουν παρατηρηθεί μόνο σε ετήσιες καλλιέργειες και μόνο αν αυτές φυτευτούν πριν ή λίγο 
μετά από την εφαρμογή των ΥΑΕ 

Μείωση του ποσοστού βλάστησης των σπόρων 

Οι αρνητικές επιδράσεις δεν παρατηρούνται αν η σπορά γίνει 2-3 μήνες μετά την εφαρμογή 

 

 Θετικές επιδράσεις: 
   Αύξηση παραγωγής σε διάφορες καλλιέργειες (ελιά, καλαμπόκι, αμπέλι κ.α.) 



Πειράματα Εφαρμογής YAE σε 

ελαιώνες του ΙΕΛΥΑ 

Χειρισμοί: 

• ΜΑΡ: Μάρτυρας (Χωρίς εφαρμογή ΥΑΕ) 

• ΥΑΕ: Εφαρμογή νωπών ΥΑΕ κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Νοέμβριος-

Μάρτιος) 

Περίοδος εφαρμογής ΥΑΕ 

1η 2η  3η 

Αριθμός 

εφαρμογών 

και δόση 

3 x 5 x 5 x 

300 lt/δέντρο 300 lt/δέντρο 300 lt/δέντρο 

Ετήσια δόση 
900 lt/δένδρο 1500 lt/δένδρο 1500 lt/δένδρο 

25 m3/στρ. 41.6 m3/στρ. 41.6 m3/στρ. 

Εφαρμογή ΥΑΕ σε 
πειραματικό ελαιώνα: 

Η εφαρμογή ΥΑΕ στο έδαφος είναι μια πρακτική που 
εφαρμόζεται σε πολλές χώρες. Στο Ινστιτούτο μελετήθηκε η 

διάθεση των ΥΑΕ σε ελαιώνα 



Διαστάσεις Λυσιμέτρου: 
Επιφάνεια: 30 m2 

Βάθος:  2 m 
 

Δέντρα: 
Ηλικία:     20 έτη 
Ποικιλ.:    ‘Καλαμών’ 
 

Χειρισμοί: 
ΛΜΑΡ 
ΛΥΑΕ 
 

Διάρκεια: 
Δεκ. 2001–Μάιος 2003 
 

Ιδιότητες του εδάφους: 
Ίδιες με το πείραμα του αγρού 

2
 m

 
6 m 

Συλλογή νερού  
στράγγισης σε βάθος 2 m 

Πειράματα Εφαρμογής YAE σε 

λυσίμετρα 



Πειράματα Εφαρμογής YAE σε 

στήλες εδάφους 

 Τρεις τύποι εδαφών: 

 Ελαφρύ 

 Μέσο 

 Βαρύ 

 Δόση εφαρμογής:  

 58,5 m3/στρ. 

 Ύψος βροχής: 

 Πραγματικό: 378,6 mm 

 Επιπλέον: 325 mm σε 3 

ημέρες 

10 cm 

85 cm 

15 cm 

Έδαφος 

Λεπτό 

χαλίκι 

Συλλογή νερού 

στράγγισης 



Εφαρμογή ΥΑΕ ως επίδειξη τεχνολογίας 
(πρόγραμμα Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης) 



Αποτελέσματα - Πείραμα αγρού 

 Έδαφος:  

 Καμία επίδραση σε pH, αγωγιμότητα, και Άζωτο, Φώσφορο 

 Το Κάλιο του εδάφους αυξήθηκε σημαντικά 

 Οι φαινόλες αυξάνονταν μετά την εφαρμογή, αλλά 

διασπώνταν σχετικά γρήγορα στο έδαφος, με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει αύξηση σε βάθος χρόνου 

 Φυτά: 

 Δεν επηρεάστηκε η φωτοσύνθεση 

 Δεν επηρεάστηκε η παραγωγή και το ποσοστό ελαιολάδου 

στους καρπούς 



Αποτελέσματα - Λυσίμετρα 

 Έδαφος:  

 Παρόμοιες επιδράσεις με το πείραμα αγρού 

 Νερό στράγγισης: 

 Δεν παρουσιάστηκαν επιδράσεις σε:  

 pH 

 Αγωγιμότητα 

 Κάλιο 

 COD 

 Φαινόλες 



Αποτελέσματα – Στήλες εδάφους 

 Έδαφος:  

 Αύξηση Καλίου και φαινολών 

 

 Νερό στράγγισης: 

 Δεν υπήρξαν διαφορές στην έκπλυση νιτρικού αζώτου 

 Υπήρξε αυξημένη έκπλυση Καλίου στο ελαφρύ έδαφος 

 Η συγκέντρωση των φαινολών αυξήθηκε στο ελαφρύ και στο 

μέσης σύστασης έδαφος, αλλά οι συγκεντρώσεις παρέμειναν 

ιδιαίτερα χαμηλές 



Αποτελέσματα –  

Πρακτικές Παράμετροι (αρχικά πειράματα) 

 Για την εφαρμογή 1.500 m3 ΥΑΕ απαιτείται έκταση 36 

στρεμμάτων 

 

 Με περίοδο απόσβεσης των επενδύσεων τα 10 έτη, το 

κόστος της μεθόδου υπολογίζεται σε 0,007 € ανά kg 

επεξεργαζόμενου καρπού 



Προγράμματα - Δημοσιεύσεις 

 Προγράμματα: 

 WAWAROMED 

 Διακρατική Συνεργασία Ελλάδας-Μαυροβουνίου 

 Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης 

 OLEICO 

 

 Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις: 
 Chartzoulakis K., Psarras G., Moutsopoulou M., Stefanoudaki E. 2010. Application of olive mill 

wastewater to a Cretan olive orchard: Effects on soil properties, plant performance and the 

environment. Agriculture Ecosystems & Environment, 138: 293-298. 

 

 Χαρτζουλάκης Κ., Ψαρράς Γ., Μουτσοπούλου Μ., Στεφανουδάκη Ε. 2004. Εφαρμογή των υγρών 

αποβλήτων ελαιουργείων στο έδαφος των ελαιώνων – Μια περιβαλλοντικά αποδεκτή και οικονομικά 

εφικτή μέθοδος διαχείρισης. Ελιά & Ελαιόλαδο 38: 49-52. 

 

 Ψαρράς Γ., Χαρτζουλάκης Κ., Διγαλάκη Ν., Στεφανουδάκη Ε. 2011. Επίδραση της εφαρμογής υγρών 

αποβλήτων ελαιουργείων στα χαρακτηριστικά τριών διαφορετικών τύπων εδάφους και στη σύσταση 

του νερού στράγγισης. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, σελ. 849-854 



Εφαρμογή ΥΑΕ σε εδάφη ελαιώνων 

του oLIVECLIMA 

 Εφαρμογή ΥΑΕ: 15 ελαιώνες (ΕΑΣ Πεζών) τα έτη 2014 και 2015  

 



Εφαρμογή ΥΑΕ σε εδάφη 

ελαιώνων του oLIVECLIMA 
 

 

 

 Σκοπός της εφαρμογής ΥΑΕ στους ελαιώνες του oLIVECLIMA:  

αναπλήρωση μέρος των απωλειών του άνθρακα και των θρεπτικών στοιχείων που 

απομακρύνονται από τους ελαιώνες κατά την συγκομιδή του ελαιοκάρπου. 

 

 
 

 Η εφαρμογή των ΥΑΕ πραγματοποιήθηκε τα έτη 2014 και 2015 σε 15 ελαιώνες 

εφαρμογών του έργου στα Πεζά και σε δόση 1m3/στρέμμα, έπειτα από ειδική 

αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. 
 

 



Πρωτόκολλο εφαρμογής – 

Λεπτομερής οδηγία 

Τρόπος εφαρμογής 
 

Προσαρμογή ειδικής κατασκευής στο βυτίο          Ζώνη εφαρμογής  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εποχή εφαρμογής 

  Φεβρουάριο - Απρίλιο κάθε έτους 

 Να λαμβάνονται υπόψη οι μετεωρολογικές προβλέψεις και να μην 

πραγματοποιείται εφαρμογή ΥΑΕ σε περίπτωση πρόβλεψης βροχόπτωσης. 

 

 





Θέματα που προέκυψαν 

 Κύριο πρόβλημα: 

 Δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή «φρέσκων» 

αποβλήτων 

 Δεν υπήρχε υποδομή για τη διατήρηση μιας ποσότητας 

ΥΑΕ πριν πάνε στη δεξαμενή 

 Δεν υπήρξε ο συντονισμός που χρειάζεται, διότι η 

ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ασήμαντη σε σχέση 

με τη δυναμικότητα των ελαιουργείων 

 Δεν υπήρχε συμβατότητα με άλλες εφαρμοζόμενες 

πρακτικές (σπορά ψυχανθών/αγρωστωδών φυτών) 

 Υπήρχε κορεσμός δραστηριοτήτων από τους 

υπεργολάβους του προγράμματος 



Παράλληλες εξελίξεις 

 Αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για Νομοθεσία που 

θα επιτρέπει την εφαρμογή ΥΑΕ σε ελαιώνες, ανάλογη 

με αυτή άλλων Μεσογειακών χωρών 

 

 Αυτό οδήγησε την ομάδα του OLIVECLIMA σε 

τροποποίηση του αρχικού πρωτοκόλλου, ώστε να 

είναι πιο κοντά σε αυτά που πιθανότατα θα προβλέπει 

η νέα Νομοθεσία 



Πρωτόκολλο εφαρμογής – 

Λεπτομερής οδηγία 

 Η πιστή τήρηση των οδηγιών (εφαρμογή των ΥΑΕ σε εδάφη 

μέσης ή βαριάς σύστασης, παρακολούθηση κλιματικών 

συνθηκών, βάθους υδροφόρου ορίζοντα κτλ.) ελαχιστοποιεί 

την πιθανότητα ρύπανσης των εδαφών και των υπογείων 

υδάτων, συνεπώς δεν αναμένεται να δημιουργήσει 

περιβαλλοντικά προβλήματα στις περιοχές εφαρμογής.  



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!! 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και το εταιρικό σχήμα του έργου 


