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Δενδρύλλια ελιάς στις υπαίθριες εγκαταστάσεις Γραμμική καλλιέργεια ελιάς στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης

Το σύστημα Γραμμικής Καλλιέργειας Ελιάς έφτασε αισίως στον 8ο χρόνο παρουσίας του στην Ελλάδα. Οι σύγχρονοι ελαιώνες βρίσκονται σχεδόν 
σε όλη την Ελλάδα, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη. 
Η Arbequina είναι ορθόκλαδη, γρήγορης ανάπτυξης και μπαίνει σε παραγωγή από το 3ο έτος, η οποία αυξάνεται φτάνοντας τα 300-350 κιλά λάδι 
σύμφωνα με τα ισπανικά στοιχεία και μετά παραμένει σταθερό μέχρι την ανανέωση του ελαιώνα. Η περιεκτικότητα μπορεί να φτάσει το 25%1.

Η συνήθης πυκνότητα φύτευσης στην Ελλάδα είναι 166 φυτά/στρέμμα (4 × 1,5), αλλά μπορεί να φτάσει και τα 197 (3,75 × 1,35). Τα δενδρύλλια που 
παράγονται στο φυτώριό μας, υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη από γλαστράκι 7 × 7 μέχρι διετής σε σακουλάκι 2,5 λίτρων. 
Η συγκομιδή γίνεται με το ιδιόκτητο μηχάνημα μας μάρκας Gregoire, που παρέχουμε στους πελάτες μας σε πολύ χαμηλό κόστος. Η περίοδος 
συγκομιδής ξεκινάει από τις αρχές Οκτώβρη, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή. 
Το κλάδεμα επίσης γίνεται με το μηχάνημά μας αμέσως μετά την συγκομιδή.

1. ανά περίπτωση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Εκκίνηση απόδοσης από το 3ο έτος της καλλιέργειας.
• Λιγότερες ανάγκες σε νερό και λιπάσματα από τις ετήσιες καλλιέργειες.
• Αποτελεσματικότερο και ποιο προσοδοφόρο από άλλες μοντέρνες καλλιέργειες (ιπποφαές, ρόδι, gotzi berry, αρωματικά, κτλ).
• Αντοχή στο κρύο. Η ποικιλία αυτή πήρε το όνομα της από το χωριό Arbeca στην Ισπανία, όπου η θερμοκρασία πέφτει στους -18°C και αντέχει.
•  Ιδανικό για επενδυτές μη αγρότες

Το ιδιόκτητο μηχάνημά μας μάρκας Gregoire με το δικό μας μεταφορικό μέσο



Ελιά ποικιλίας Arbequina, με καρπό σε ηλικία μόλις 3 ετών.

Μηχάνημα κλαδέματος με δίσκους.

Ελαιώνας ποικιλίας Κορωνέικη στις Μικροθήβες.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Perrotis College (ΑΓΣΘ)

Η εταιρεία μας μέσα από την επιτυχημένη λειτουργία και συνεχή ανάπτυξή της πάνω από 40 χρόνια είναι σε θέση να 
προσφέρει τα κάτωθι:
1) Εξειδικευμένη εμπειρία: Μετά από πέντε έτη επιτυχημένων συγκομιδών και δέκα έτη ενασχόλησης με την παραγωγή των εγκεκριμένων 
δενδρυλλίων, η εταιρία μας είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στην Γραμμική Καλλιέργια Ελιάς στην Ελλάδα.
2) Μηχανική υποστήριξη (συγκομιδή και κλάδεμα): Με τα ιδιόκτητα μηχανήματά μας, που μπορούν να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε 
προσβάσιμο ελαιώνα πελάτου μας με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, μειώνεται κατά πολύ το συνολικό κόστος του τελικού προϊόντος.
3) Ερευνητικό έργο: Μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου που έγινε σε συνεργασία με το Perrotis College και υπό την αιγίδα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Ελαιολάδου (IOC), η αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ελλάδα αναμένεται ραγδαία.
4) Επιστημονική υποστήριξη: Ο έμπειρος γεωπόνος μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την καλλιέργεια 
και την φροντίδα του ελαιώνα. Η υποστήριξη μετά την πώληση (after sales) δεν περιορίζεται σε τηλεφωνική αλλά παρέχουμε και την 
δυνατότητα επιτόπιων ελέγχων.
5) Σημαντικές συνεργασίες: Η ανανέωση της συνεργασίας μας με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με 
το νεοιδρυθέν KRINOS OLIVE CENTER (www.olivecenterafs.com).
6) Ιδανικό για επενδύσεις: Λόγω των μικρών αναγκών και της χρονολογικά αραιής φροντίδας που έχει ο συγκεκριμένος τρόπος 
καλλιέργειας, δεν απευθύνεται μόνο σε αγρότες, αλλά σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο έχει ένα επίπεδο και αρδευόμενο αγροτεμάχιο με 
πρόσβαση για το μηχάνημα.

Στο φυτώριο μας παράγονται και αναπτύσσονται όλες οι ελληνικές ποικιλίες όπως Καλαμών, Αμφίσσης, Μεγάρων, Μανάκι, Κορωνέϊκη, 
Πατρινιά, ακόμα έχουμε στη διάθεσή μας εκτός από τις ισπανικές (arbequina και piqual) και τις ιταλικές (frantoio, leccino, carolea) και 
άλλες.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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