Surround® Crop Protectant WP
Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Surround® Crop Protectant WP
εναντίον της θερμικής καταπόνησης της ελιάς
Πειραματική Μονάδα ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.: Δρ. Μίλτος Χριστόπουλος, Βασίλειος Χαλδούπης, Δρ. Γιώργος Κυρίτσης.

Περίληψη: Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019, πραγματοποίησε στους ίδιους ελαιώνες, δύο καλοκαιρινές εφαρμογές (Ιούνιο/Ιούλιο & Αύγουστο) με Surround® στην εγκεκριμένη δόση των 3 kg ανά στρέμμα. Κατά
τη συγκομιδή, η συνολική παραγωγή ελαιοκάρπου και το μέσο βάρος ελαιοκάρπου στα ψεκασμένα με Surround® δέντρα ήταν 28,7% μεγαλύτερη και 9% μεγαλύτερο αντίστοιχα από τα αψέκαστα δέντρα, ενώ η παραγωγή ελαιολάδου
ήταν 31,4% αυξημένη(στατιστικά σημαντικές διαφορές). Η χημική ανάλυση του ελαιολάδου που παρήχθηκε από τα
ψεκασμένα δέντρα έδειξε μία τάση βελτίωσης των βασικών δεικτών ποιότητας. Η ανάλυση κόστους-οφέλους δείχνει
αύξηση 27,5% στην καθαρή πρόσοδο του παραγωγού (+420 ευρώ ανά 100 δέντρα).

Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες του Surround® Crop Protectant
Το Surround® (Aluminium silicate 95% β/β) αποτελεί τη νέα τεχνολογία για την προστασία των καλλιεργειών. Η δραστική ουσία του είναι ο άνυδρος καολίνης AL4Si4O14 και είναι
ο μοναδικός εγκεκριμένος καολίνης στην Ε.Ε. για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν.
Η καθοριστική διαφορά του Surround® από τους υπόλοιπους καολίνες, η οποία τον
διαφοροποιεί και του δίνει όλες τις εντομοαπωθητικές και ανακλαστικές του ιδιότητες, είναι ότι έχει μετατραπεί με τη διαδικασία της πύρωσης σε άνυδρη μορφή και δεν
βρίσκεται πλέον στην αρχική ένυδρη μορφή όπως οι κοινοί καολίνες.
Με τη διαδικασία της πύρωσης, αλλάζει η στερεομετρία του κόκκου του καολίνη και μετατρέπεται από επίπεδη μορφή σε τρισδιάστατη μορφή (Εικόνες 1 και 2).
Η αλλαγή αυτή στο σχήμα του κόκκου προσδίδει στο Surround® τις μοναδικές εντομοαπωθητικές ιδιότητές του καθώς με το άσπρο φιλμ που δημιουργεί πάνω στην καλλιέργεια
προσκολλάται στο σώμα των εντόμων και προκαλεί την όχλησή τους, εμποδίζει την ωοθεσία, παρεμποδίζει την πρόσληψη τροφής και εμποδίζει την μετακίνηση και την συγκράτηση
του εντόμου πάνω στα φυτικά μέρη.
Παράλληλα το χαρακτηριστικό αυτό σχήμα των κόκκων διασφαλίζει το απρόσκοπτο
άνοιγμα των στοματίων και την συνέχιση των φυσιολογικών λειτουργιών του φυτού (Εικόνα
3) ενώ δεν επηρεάζεται η απορρόφηση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων (Εικόνα 4).
Το χαρακτηριστικά έντονο άσπρο χρώμα που προσδίδει το Surround® στους φυτικούς
ιστούς ανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία προστατεύοντας την καλλιέργεια από τα ηλιακά
εγκαύματα και το θερμικό στρες.
Τέλος, η διαδικασία καθαρισμού και διαχωρισμού του Surround® εξασφαλίζει ότι
δεν περιέχει κρυσταλλικό πυρίτιο (crystalline silica) σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη του
ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου (<0.1% β/β). Σε αντίθεση οι κοινοί καολίνες περιέχουν
όλοι κρυσταλλικό πυρίτιο σε ποσοστά που τους καθιστούν καρκινογόνους εξ αναπνοής.
Εξυπακούεται ότι όλες οι παραπάνω ιδιότητες του Surround®, η αποτελεσματικότητά του
και η ασφάλειά του για τον χρήστη και το περιβάλλον έχουν ελεγχθεί από την Ευρωπαική
Ένωση, μέσω της διαδικασίας έγκρισής του ως φυτοπροστατευτικό προϊόν. Σε αντίθεση με
τους ανεξέλεγκτους καολίνες που διατίθενται παράνομα χωρίς έγκριση, χωρίς αποτελεσματικότητα και βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη.

Εικόνα 1. Ένυδρος καολίνης

Εικόνα 2. Surround® ή Άνυδρος
Καολίνης

Εικόνα 3. Ανοιχτά στομάτια σε
φύλλα ψεκασμένα με Surround®

Εικόνα 4. Επιφάνεια φύλλων μετά
από ψεκασμό με Surround®
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Το Surround® στην καλλιέργεια της Ελιάς
Το Surround®, είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΑΑΤ για την
καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς. Λόγω του πρωτοποριακού τρόπου δράσης, της υψηλής αποτελεσματικότητάς και
της ασφάλειάς του για το περιβάλλον και τον χρήστη, αποτελεί
πλέον προϊόν αναφοράς για την καταπολέμηση του Δάκου της
Ελιάς πανελλαδικά.
Το άσπρο φιλμ που σχηματίζει το Surround® στην επιφάνεια
της ελιάς λειτουργεί απωθητικά εναντίον του δάκου. Ειδικότερα οι κόκκοι του καθιστούν τους καρπούς των ψεκασμένων
δέντρων μη προτιμητέους για την εναπόθεση των αυγών από
τα θηλυκά, με πλήθος εργασιών να επιβεβαιώνουν τη αποτελεσματικότητά του. Συγκεκριμένα, τα ενήλικα του δάκου
της ελιάς αποφεύγουν την επαφή με τις ψεκασμένες φυτικές
επιφάνειες καθώς η προσκόλληση των μικροσωματιδίων στο
σώμα τους λειτουργεί «ερεθιστικά». Επιπλέον, η δημιουργία
του φιλμ καθιστά δύσκολη την ανεύρεση και αναγνώριση του
ξενιστή καθώς μεταβάλει το μήκος κύματος του φωτός που
αντανακλά η φυτική επιφάνεια.
Η διαρκής και συνεχόμενη δακοπροστασία που προσφέρει
το Surround® για μεγάλο διάστημα, ελαχιστοποιεί και τα
άγονα τσιμπήματα του δάκου, αποτρέποντας εστίες εισόδου και μολύνσεις από τους μύκητες Καμαροσπόριο (Σαπιοβούλα) και Γλοιοσπόριο.
Για την καταπολέμηση του Δάκου προτείνονται δύο
εφαρμογές Surround® με δόση 3 κιλά/100 λίτρα νερό. Οι
χρόνοι εφαρμογής που προτείνονται για την καταπολέμηση
του Δάκου είναι αρχές Ιουνίου (πριν την σκλήρυνση του πυρήνα) και μετά επανάληψη στα μέσα προς τέλη Αυγούστου. Το
φθινόπωρο αν το λευκό φιλμ εξαλειφθεί μερικά ή ολικά από
βροχή και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος προσβολής, ο ψεκασμός μπορεί να επαναληφθεί.
Η προστασία από το δάκο όμως δεν είναι το μόνο όφελος
από την χρήση του. Το λευκό φιλμ που δημιουργείται πάνω
στην καλλιέργεια ανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία επιτυγχάνοντας τον περιορισμό της θερμικής καταπόνησης κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, επιτρέποντας στο φυτό να διατηρεί ένα
υψηλό φωτοσυνθετικό ρυθμό.

Στην χώρα μας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι υψηλές
θερμοκρασίες που πλέον επικρατούν, συνοδευόμενες από
ακτινοβολία υψηλής εντάσεως και περιορισμένα αποθέματα
νερού, καταπονούν το δέντρο της ελιάς και το οδηγούν σε
μεγάλες διαπνευστικές απώλειες και ταυτόχρονη μείωση της
φωτοσύνθεσης και άλλων κρίσιμων λειτουργιών που έχουν
σχέση με την παραγωγή.
Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Cordoba στην
Ισπανία, διαπιστώθηκε ότι η φωτοσύνθεση μειώνεται ή και
αναστέλλεται όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 36οC. Αυτό
μπορεί να επιφέρει δραματική μείωση των αποδόσεων, αλλά
και των ποιοτικών παραμέτρων της ελιάς.
Άρα στη θερινή περίοδο όταν το δένδρο έχει τις υψηλότερες
ανάγκες για προϊόντα φωτοσύνθεσης, τα οποία χρησιμοποιεί για τη δημιουργία νέας βλάστησης, τη δημιουργία ανθικών
καταβολών για το επόμενο έτος και την ανάπτυξη του υπάρχοντος ελαιοκάρπου που φέρει, εμφανίζεται με σημαντικά λιγότερα φωτοσυνθετικά διαθέσιμα λόγω αυτών των συνθηκών
καταπόνησης.
Επομένως, το λογικό συμπέρασμα είναι ότι η μείωση της
έντασης της καταπόνησης των ελαιοδένδρων κατά το καλοκαίρι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και άρα και του εισοδήματος του παραγωγού.
Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. με στόχο να επιδείξει τα οφέλη του
Surround®στο δέντρο της ελιάς από την μείωση του θερμικού στρες, πραγματοποίησε μια τριετή σειρά πειραμάτων
(2017-2019) στους ίδιους ελαιώνες. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο εφαρμογές με Surround®, αλλά σε χρόνους
διαφορετικούς από τους προτεινόμενους για τον έλεγχο του
Δάκου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όποιες διαφορές στην
απόδοση βρίσκονταν μεταξύ των ψεκασμένων με Surround®
δέντρων και του αψέκαστου μάρτυρα δεν θα οφείλονταν στην
καλύτερη προστασία των δέντρων από τον Δάκο. Για την προστασία από τον Δάκο στους πειραματικούς ελαιώνες, οι παραγωγοί εφάρμοσαν κανονικά το ίδιο πρόγραμμα φυτοπροστασίας

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η πειραματική εργασία της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ:
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Πειραματική εργασία εφαρμογής Surround® Crop Protectant
σε ελαιώνες και επίδραση στην ποσότητα και την ποιότητα παραγωγής
Στόχος Πειράματος

Να ερευνηθεί αν η εφαρμογή του Surround® συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής ελαιοκάρπου
και ελαιολάδου καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου.

Πειραματική Μονάδα

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν από την πειραματική μονάδα της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. Η Μονάδα
είναι διαπιστευμένη από το ΥΠΑΑΤ για πειράματα αποτελεσματικότητας αγρού σύμφωνα με τις αρχές
της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Αρ. Αδείας 3670/42518/7-4-2016).

Περιοχές πειραματισμού
–πειραματικοί ελαιώνες

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν κατά την τριετία 2017-2019 σε Μεσσηνία και Κρήτη σε ποικιλία
Κορωνέϊκη (Πίνακας 1).

Πρωτόκολλα
πειραματισμού

Ο σχεδιασμός του πειράματος βασίστηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες του EPPO (European and
Mediterranean Plant Protection Organization). Γενικές κατευθύνσεις του IOC (International Olive
Council) λήφθηκαν επίσης υπόψη.

Πειραματικός
σχεδιασμός

Το πείραμα διεξήχθη σε τρεις διαφορετικούς ελαιώνες. Ο κάθε ελαιώνας χωρίστηκε σε δυο ισομεγέθη πειραματικά τεμάχια (> 1000 τμ το καθένα) όπου στο ένα έγινε η εφαρμογή του Surround® και
το άλλο αποτέλεσε τον αψέκαστο μάρτυρα. Εντός του κάθε πειραματικού τεμαχίου οριοθετήθηκαν
δύο ισομεγέθη υπο-τεμάχια (> 500 τμ) στα οποία έγιναν οι εκτιμήσεις. Κάθε πειραματικό υπο-τεμάχιο
θεωρήθηκε ως μία ξεχωριστή επανάληψη (6 επαναλήψεις Surround® και 6 επαναλήψεις αψέκαστου
μάρτυρα).
Συνολικά, οι τρεις πειραματικοί ελαιώνες αποτελούνταν από 224 ελαιόδέντρα (112 δέντρα μεταχείρισης Surround® και 112 μεταχείρισης αψέκαστου μάρτυρα).
Οι πειραματικοί ελαιώνες καλύπτονταν από το πρόγραμμα δακοκτονίας των κατά τόπους Περιφερειών
ενώ εφαρμόζονταν και 1-2 χημικοί ψεκασμοί εναντίον του δάκου από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Εφαρμογές - Δοσολογία

Το Surround® δοκιμάστηκε στην εγκεκριμένη δόση των 3kg/στρ (100lt ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα) με δυο εφαρμογές κατ’ έτος (ψεκασμοί πλήρους κάλυψης). Η 1η γινόταν τον Ιούνιο-Ιούλιο και η
2η τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Συγκομιδή

Οι συγκομιδές κατά τα τρία έτη πραγματοποιήθηκαν από τέλη Νοεμβρίου μέχρι αρχές Ιανουαρίου.

Στατιστική ανάλυση

Για κάθε παράμετρο υπολογιζόταν ο μέσος όρος των τιμών της τριετίας σε κάθε πειραματική επανάληψη και οι τιμές αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη στατιστική ανάλυση. Εφαρμόσθηκε t-test σε επίπεδο
σημαντικότητας α=0,05

Στους Πίνακες 1 και 2 καταγράφονται οι πληροφορίες κάθε πειραματικού ελαιώνα.

Πίνακας 1. Στοιχεία Πειραματικών ελαιώνων. Ποικιλία Κορωνέικη.
Τοπογραφικές
συντεταγμένες

Έτος
Φύτευσης

Άρδευση

Πυκνότητα
Φύτευσης
(δέντρα/στρ.)

Όγκος ψεκ.
(lt/στρ.)

Ποσότητα Surround® ανά
ψεκασμό
(kg/στρ. –kg/δέντρο)

Μεσσηνία 1
Στενοσιά

36057.698’Ν
21044.929’Ε

1953

Μη ποτιστικό

13,9

100

3kg/στρ - 0,22kg
ανά δέντρο*

Μεσσηνία 2
Κουκουνάρα

36058.466’Ν
21044848’Ε

1994

Ποτιστικό

27,8

100

3kg/στρ - 0,11kg
ανά δέντρο

Ηράκλειο
Ροτάσι

3501.610’Ν
25010.525’Ε

1998

Μη ποτιστικό (2017, 2018)
Ποτιστικό (2019)

27,8

100

3kg/στρ - 0,11kg
ανά δέντρο

Περιοχή

*Χρησιμοποιήθηκε η ίδια δόση Surround® και στα 3 πειραματικά αγροτεμάχια (3 kg/στρ). Η εκφρασμένη σε kg/δέντρο
ποσότητα Surround® ήταν μεγαλύτερη στον ελαιώνα «Στενοσιά» καθώς τα ελαιόδεντρα στο συγκεκριμένο ελαιώνα ήταν
μεγαλύτερα από αυτά των ελαιώνων «Κουκουνάρα» και «Ροτάσι».
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Εικόνα 5. Διάταξη και αεροφωτογρφίες πειραματικών ελαιώνων
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Μεσσηνία 1 (Στενοσιά)
Ελαιόδεντρα

15 Δέντρα

15 Δέντρα

Επανάληψη Νο 2 Surround®

Επανάληψη Νο 2 Mάρτυρας

B

Ελαιόδεντρα

Επανάληψη Νο 1 Mάρτυρας
15 Δέντρα

Ελαιόδεντρα

Επανάληψη Νο 1 Surround®
15 Δέντρα

Αγροτικός δρόμος

Μεσσηνία 2 (Κουκουνάρα)
Ελαιόδεντρα

B

21 Δέντρα

21 Δέντρα

21 Δέντρα

21 Δέντρα

Επανάληψη Νο 4 Surround®

Επανάληψη Νο 4 Mάρτυρας

Ελαιόδεντρα

Επανάληψη Νο 3 Mάρτυρας

Ελαιόδεντρα

Επανάληψη Νο 3 Surround®

Ελαιόδεντρα

Ηράκλειο (Ροτάσι)
Ελαιόδεντρα

Επανάληψη
Νο 5
Mάρτυρας
20 Δέντρα

Ελαιόδεντρα
Αγροτικός δρόμος
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Επανάληψη
Νο 6
Mάρτυρας
20 Δέντρα

B

Ελαιόδεντρα

Επανάληψη
Νο 6
Surround®
20 Δέντρα

Ακαλλιέργητο

Επανάληψη
Νο 5
Surround®
20 Δέντρα

Αψέκαστος Μάρτυρας

Πίνακας 2. Στοιχεία εφαρμογής Surround® κατά την τριετία πειραματισμού.
Έτος

2017

2018

2019

Περιοχή

Τοπωνύμιο Ελαιώνα

1η εφαρμογή Surround®

2η εφαρμογή Surround®

Ημ/νία συγκομιδής

Μεσσηνία 1

Στενοσιά

3 Ιουλ.

7 Σεπ.

8 - 9 Ιαν. 2018

Μεσσηνία 2

Κουκουνάρα

3 Ιουλ.

7 Σεπ.

23 - 24 Ιαν. 2018

Ηράκλειο

Ροτάσι

14 Ιουλ.

14 Σεπ.

19 Δεκ. 2017

Μεσσηνία 1

Στενοσιά

12 Ιουλ.

17 Σεπ.

22 - 23 Νοε. 2018

Μεσσηνία 2

Κουκουνάρα

12 Ιουλ.

18 Σεπ.

29 - 30 Νοε. 2018

Ηράκλειο

Ροτάσι

3 Ιουλ.

3 Σεπ.

30 Οκτ. 2018

Μεσσηνία 1

Στενοσιά

21 Ιουν.

5 Σεπ.

14 - 15 Δεκ. 2019

Μεσσηνία 2

Κουκουνάρα

21 Ιουν.

6 Σεπ.

5 - 7 Δεκ. 2019

Ηράκλειο

Ροτάσι

18 Ιουν.

24 Αυγ.

28 - 30 Δεκ. 2019

Εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας
Όλες οι εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας έγιναν κατά την περίοδο συγκομιδής του ελαιόκαρπου.
1. Συνολική παραγωγή
Συγκεκριμένα, όλη η παραγωγή συγκομίσθηκε και ζυγίσθηκε ξεχωριστά για κάθε μία από τις 6 επαναλήψεις.
Στη συνέχεια υπολογίσθηκαν:
• Τα kg καρπού ανά δέντρο για κάθε επανάληψη.
• Τα Kg ελαιολάδου για κάθε επανάληψη. Συγκεκριμένα, τα κιλά ελαιολάδου ανά επανάληψη υπολογίστηκαν ως εξής:
Δείγμα βάρους 7,5kg τυχαία συγκομισμένων καρπών ανά επανάληψη αναλύθηκε για τον υπολογισμό του ποσοστού
ελαιοπεριεκτικότητας και στη συνέχεια υπολογίστηκαν τα συνολικά κιλά ελαιολάδου βάση των συγκομισθέντων κιλών
καρπών για κάθε επανάληψη.
• Το μέσο βάρος των καρπών (δείγματα 100 τυχαία συγκομιζόμενων καρπών ανά επανάληψη)
Συνολικά, συγκομίσθηκαν 224 ελαιόδεντρα από τους 3 πειραματικούς ελαιώνες (112 δέντρα μεταχείρισης
Surround® και 112 αψέκαστου μάρτυρα).
2. Δείκτης ωριμότητας καρπών
Συγκεκριμένα, 100 τυχαία συγκομισμένοι καρποί ανά επανάληψη διαχωρίστηκαν σε 8 κατηγορίες βάση του εξωτερικού
χρώματος των καρπών και της σκληρότητας-χρώματος του μεσοκαρπίου τους, όπου
0: βαθύ πράσινο χρώμα εξωτερικά - σκληρό μεσοκάρπιο,
7: μωβ-μαύρο χρώμα εξωτερικά – μωβ μεσοκάρπιο μέχρι το ενδοκάρπιο.
Ο υπολογισμός του Δείκτη Ωρίμανσης έγινε με τον τύπο: Δ.Ω. = (Ax0 + Bx1 + Cx2 + Dx3 + Ex4 + Fx5 + Gx6 + Hx7) / 100,
όπου A-H= ο αριθμός των καρπών σε κάθε κατηγορία.
3. Ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις του ελαιολάδου
Αναλύθηκε δείγμα βάρους 7,5kg τυχαία συγκομισμένων καρπών ανά επανάληψη για τα κάτωθι:
• ελαιοπεριεκτικότητα καρπού (% β/β),
• υγρασία (% β/β)
• οξύτητα
• δείκτες K232, K270, ΔΚ, και αριθμός υπεροξειδίων
Οι αναλύσεις έγιναν από διαπιστευμένα εργαστήρια (Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,Terra Creta ΑΕ,
MultichromLab)σε δείγματα 7,5kg ελιών ανά επανάληψη.

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων παρουσιάζονται στα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν.
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Αποτελέσματα
Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά καρπών και παραγωγή καρπών και ελαιολάδου
Μεταχείριση

Μέσο βάρος
καρπού (gr)1

Δείκτης
ωρίμανσης

Ελαιοπεριεκτικότητα
(% β/β)

Υγρασία
(% β/β)

Παραγωγή καρπών
ανά δέντρο (kg/δέντρο)

Παραγωγή λαδιού
ανά δέντρο (kg/δέντρο)

Μάρτυρας

0,824a

2,81a

19,8a

52,2a

31,2a

6,15a

0,898b

2,96a

20,3a

51,7a

40,1b

8,09b

9,00

5,4

2,80

-1,10

28,70

31,40

0,003

0,195

0,186

0,548

0,001

0,001

Surround®
% Μεταβολή

2

t-test:

Παραγωγή Ελαιολάδου ανά δέντρο

Παραγωγή Καρπών ανά δέντρο
10

40,10 b

40
30
20
10
0

8,09 b

8

31,20 a

kg Ελαιολάδου

kg Ελαιοκάρπου

50

6,15 a

6
4
4

Μάρτυρας

0

Surround® Crop Protectant

Διάγραμμα 1. Ετήσια παραγωγή ελαιοκάρπου (kg) ανά
δέντρο στις δύο μεταχειρίσεις. Οι τιμές αφορούν μέσο όρο
τριετίας από τα τρία πειραματικά αγροτεμάχια.

Μάρτυρας

Surround® Crop Protectant

Διάγραμμα 2. Ετήσια παραγωγή ελαιολάδου (kg) ανά
δέντρο στις δύο μεταχειρίσεις. Οι τιμές αφορούν μέσο όρο
τριετίας των τριών πειραματικών αγροτεμαχίων.

Στήλες που σημαίνονται με διαφορετικό γράμμα υποδεικνύουν την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφορών (P<0,05).

Παραγωγή Καρπών ανά δέντρο
Μάρτυρας
70
50

Surround® Crop Protectant
14,0

61,1

12,0

49,9
37,6

40

26,6

30

17,0

20

21,7

10
0

Μάρτυρας

kg Ελαιολάδου

kg Ελαιοκάρπου

60

Παραγωγή Ελαιολάδου ανά δέντρο

10,0

Surround® Crop Protectant

12,00
9,84
7,81

8,0

5,23

6,0

3,39 4,44

4,0
2,0

Μεσσηνία 1
Στενοσιά

Μεσσηνία 2
Κουκουνάρα

Ηράκλειο
Ροτάσι

Διάγραμμα 3. Ετήσια παραγωγή ελαιοκάρπου (kg) ανά
δέντρο σε κάθε ένα από τα πειραματικά αγροτεμάχια
(μέσος όρος τριετίας).

0

Μεσσηνία 1
Στενοσιά

Μεσσηνία 2
Κουκουνάρα

Διάγραμμα 4. Ετήσια παραγωγή ελαιολάδου (kg) ανά
δέντρο σε κάθε ένα από τα πειραματικά αγροτεμάχια
(μέσος όρος τριετίας).

Σε κάθε ζεύγος στηλών, στήλες που σημαίνονται με διαφορετικό γράμμα υποδεικνύουν την
ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφορών (P<0,05).
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Ηράκλειο
Ροτάσι

Πίνακας 4. Ποιοτικοί παράμετροι εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου3
Μεταχείριση

Οξύτητα (% β/β ολεϊκό οξύ)1

K232

K270

ΔΚ

Αριθμός Υπεροξειδίων (PV, meqO2/kg)

0,784a

1,47a

0,147a

-0,003a

5,52a

0,747a

1,463a

0,148a

-0,003a

5,09a

-4,70

-0,50

0,91

-9,10

-7,80

0,795

0,551

0,835

0,564

0,306

Μάρτυρας
Surround®
% Μεταβολή

2

t-test:

Τιμές μέσων όρων που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα υποδεικνύουν την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφορών (P<0,05).
Ποσοστιαία μεταβολή στη μεταχείριση Surround® σε σχέση με τον αψέκαστο μάρτυρα (θετικές τιμές υποδεικνύουν αύξηση
και αρνητικές μείωση).
3
Οι ποιοτικοί δείκτες για το Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο είναι οι ακόλουθοι: Οξύτητα < 0,8% - Κ232< 2,5% - Κ270< 0,22% - ΔΚ < 0,01.
1
2

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξήχθησαν κατά την τριετία 2017 - 2019 στους ίδιους ελαιώνες (Πίνακες 3 και 4,
Διαγράμματα 1 έως 4) έδειξαν ότι η εφαρμογή Surround®, σε πρόγραμμα δύο ψεκασμών κατ’ έτος:

1. Αύξησε την ετήσια παραγωγή ελαιοκάρπου
Συγκεκριμένα, η παραγωγή (kg καρπών/δέντρο) αυξήθηκε κατά 28,7% στα δέντρα που ψεκάστηκαν με
Surround®. Επίσης, το μέσο βάρος καρπού στα ψεκασμένα με Surround δέντρα αυξήθηκε κατά 9,0%
σε σχέση με τα αψέκαστα (επίσης στατιστικώς σημαντική διαφορά).
Και οι δύο διαφορές ήταν στατιστικώς σημαντικές από τον αψέκαστο μάρτυρα.
Άρα, στα ψεκασμένα με Surround® δέντρα υπήρχαν περισσότεροι και πιο βαρείς ελαιόκαρποι.

2. Αύξησε την ετήσια παραγωγή ελαιολάδου
Συγκεκριμένα, η παραγωγή ελαιολάδου (kg ελαιολάδου/δέντρο) αυξήθηκε κατά 31,4% στα δέντρα
που ψεκάστηκαν με Surround® (στατιστικώς σημαντική διαφορά από τον αψέκαστο μάρτυρα).
Τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το Surround® λειτουργώντας ως «ασπίδα» κατά της
θερμικής καταπόνησης επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των φυσιολογικών λειτουργιών των ελαιοδέντρων, όπως π.χ. άνοιγμα στοματίων και αύξηση φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, γεγονός το οποίο
αντανακλάται σε διάφορες παραμέτρους της παραγωγής (αύξηση συνολικής παραγωγής και μέσου βάρους καρπού καθώς και πιθανή μείωση της καρπόπτωσης/βελτίωση της καρπόδεσης).

3. Τάση βελτίωσης δεικτών ποιότητας ελαιολάδου
Το ελαιόλαδο που παράχθηκε σε όλους τους ελαιώνες ήταν Εξαιρετικά Παρθένο. Από τη χημική ανάλυση του ελαιολάδου που παράχθηκε από τα δέντρα ψεκασμένα με Surround®, καταγράφηκε μία τάση βελτίωσης των περισσοτέρων δεικτών ποιότητας του Εξαιρετικά Παρθένου ελαιολάδου και συγκεκριμένα:
• 4,7% χαμηλότερη οξύτητα,
• 0,5% χαμηλότερη τιμή Κ232,
• 9,1% μικρότερη τιμή ΔΚ
• 7,8% μείωση του αριθμού υπεροξειδίων.
Η τιμή Κ270 εμφάνισε οριακή αύξηση κατά 0,91%.
Οι τιμές των ανωτέρω ποιοτικών δεικτών δεν διέφεραν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των δύο μεταχειρίσεων (ψεκασμένα και μη-ψεκασμένα δέντρα με Surround®).
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4. Αύξηση στην καθαρή πρόσοδο
Τέλος, η οικονομική ανάλυση για το εισόδημα του παραγωγού ανέδειξε ότι η σημαντική αύξηση στην
παραγωγή ελαιοκάρπου και λαδιού που οφείλεται στους δύο ψεκασμούς με Surround®, εξασφάλισαν
καθαρό όφελος + 420 ευρώ ανά 100 δέντρα ή 27,5% αύξηση στην καθαρή πρόσοδο του παραγωγού όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
Κόστος δύο εφαρμογών
ανά 100 δέντρα

Απόδοση
ανά 100 δέντρα

Εισόδημα
ανά 100 δέντρα

Καθαρή Αύξηση Εισοδήματος
ανά 100 δέντρα με Surround®

Μάρτυρας

0

615 κιλά λάδι

1.537 Ευρώ

Surround®

65 ευρώ

809 κιλά λάδι

2.022 Ευρώ

+ 420 ευρώ
(+27.5%)

Παραδοχές υπολογισμού:
α. Λιανικό κόστος πώλησης Surround® (άνευ ΦΠΑ): 31 ευρώ /σάκκο 12.5 κιλών
β. Ποσότητα Surround® ανά δέντρο για δύο εφαρμογές: 260 γρ./δέντρο (3 kg/στρέμμα)
γ. Μέση τιμή πώλησης λαδιού τριετίας 2017-2019: 2,5 ευρώ/κιλό.
Επιπλέον, αν αυτοί οι δύο ψεκασμοί πραγματοποιηθούν την χρονική περίοδο που ενδείκνυται για τον έλεγχο
του δάκου, τότε περαιτέρω οικονομικό όφελος προκύπτει από την μείωση του κόστους των ΦΠΠ που
χρησιμοποιούνται για τον δάκο.
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