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Η επιστημονική ομαδα του Καθ. Σταματάκη του τμήματος Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηίου Αθηνών, έχουν 

εμπλακεί σε εφαρμοσμένη έρευνα των βιομηχανικών ορυκτών στον αγροτικό τομέα 

(π.χ. 1-Ζεόλιθος και πέτρες διατομίτη χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα σε 

υδροπονικές καλλιέργειες, και  2- Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση συγκεκριμένων 

τύπων ζεολίθου ως βελτιωτικά εδάφους και ως λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης’). 

Επιπρόσθετα, ο Καθ. Σταματάκης έχει εργασθεί πάνω στα αποθέματα χουντίτη (HU) 

και υδρομαγνησίτη (HYM) στην Ελλάδα, Περσία και Καναδάαπό το  1988 μέχρι και 

σήμερα. Ως εκ τούτου, ο χαρακτηρισμός και οι ιδιότητες τέτοιων μην συνηθισμένων 

ορυκτών έχουν μελετηθεί πολύ καλά.  

Το γεγονός ότι το μίγμα των ανθρακικών αλάτων Μαγνησίου και Ασβεστίου 

των ορυκτών στην περιοχή της Νεράιδας Κοζάνης, που αποτελούνται από Χουντίτη 

και Υδρομαγνησίτη, είναι πολύ λεπτόκκοκα και λευκά σας το χιόνι ως προς το χρώμα, 

είναι ελεύθερα από ανεπιθύμητα συστατικά για την γεωργια  και έχουν μεταστατική 

φύση, οδηγούν στο να πιστέψουμε ότι τα ορυκτά αυτα θα μπορούσαν να είναι 

αποτελεσματικά και αποδοτικά  1- ως  δότες ιόντων Mg και Ca για καλλιέργειες  που 

απαιτούν αυτα τα στοιχεία και αναπτύσσονται σε οξινα εδάφη και  2- ως 

αποτελεσματικό και αποδοτικό σπρέυ φυλλωμάτος σε διάφορες καλλιέργειες και 

κυρίως στην προστασία των ελαιόδεντρων από  τον δάκο και αλλα έντομα.  

Σε αυτό το πλάισιο, ένα διπλό ερευνητικό έργο συμφωνήθηκε μεταξύ της 

SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και του Ε.Κ.Π.Α. με τους τίτλους  “Μετρήσεις για την 

αποτελεσματικότητα των υποπροιόντων Χουντίτη- Υδρομαγνησίτη ως 
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εδαφοβελτιωτικά” , και  “Χουντίτης – Υδρομαγνησίτης σε λεπτόκκοκη σκόνη ως 

σπρέϋ φυλλώματος σε ελαιόδεντρα”. 

Παρακάτω είναι η αναφορά του 2ου μέρους του έργου, με τίτλο : “Χουντίτης  - 

Υδρομαγνησίτης σε λεπτοκοκκη σκόνη ως σπρέϋ φυλλώματος σε ελαιόδεντρα”. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έχοντας ήδη κάνει κάποια επιτυχημένα προκαταρκτικά τεστ της χρήσης των 

φυσικών μιγμάτων του Χουντίτη – Υδρομαγνησίτη ως σπρέϋ φυλλωμάτων σε 

ελαιόδεντρα, που εκελέστηκαν σε καλλιέργειες ελαιοδέντρων στην Σπηλία, 

Κυπαρρισία , Δυτική Πελοπόννησο, η SIBELCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Κος Στέλιος 

Καραβαλάσης) σε συνεργασία με  τον Καθ. Σταματάκη αποφασίστηκε να διερευνηθεί 

η δυνατότητα   των ανθρακικών προιόντων τους με περιεκτικότητα σε μαγνήσιο κι 

ασβέστιο να χρησιμοποιηθούν ως σπρέϋ φυλλωμάτος. Αποφασίστηκε λοιπον  και από 

τις δύο πλευρές  να υλοποιηθεί απο το Ε.Κ.Π.Α. ένα προκαταρκτικό ερευνητικό έργο 

στο οποίο το εμπορικό προιόν με το όνομα Helioprotect  θα εξεταστεί για την 

αποτελεσμάτικότητα του σε τέτοιες εφαρμογές. 

Τα πιο συνήθη ανόγρανα σπρέϋ φυλλώματος που χρησιμοποιούνται για την 

προστασία των ελαιόδεντρων από τον δάκο (Bactrocera oleae) είναι ο καολίνης, 

ακολουθούμενος από τον ζεόλιθο (Mazor and Erez, 2004; Saour and Makee, 2004; 

Vossen and Kicenik Devarenne, 2006; Mozhdehi et al. 2016; Anonymous, 2019). To  

πιο συνηθισμένο εισαγόμενο και/ή τοπικό σπρέυ φυλλώματος που κυκλοφορεί 

εμπορικά και χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι οι λεπτοκοκκες σκονες λευκού 

καολίνη και επίσης λευκού Ασβεστίτη, πρασινογκρίζου και υπόλευκου ζεόλιθου και 

γκρίζου αργιλώδους διατομίτη σε μικρές ποσότητες, με ενα μέγεθος κοκκομετρίας   

<100 μm η ακόμα  <45μm.  

Προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα  (υφή του ανόργανου φιλμ 

πάνω στους καρπούς της ελιάς και στα φύλλα) του Helioprotect, η ομάδα του  Ε.Κ.Π.Α. 

αποφάσισε να διεξάγει μετρήσεις χρησιμοποιώντας αυτο το υλικό, το οποίο είναι 

πλούσιο σε Μαγνήσιο , περιέχει Ασβέστιο μέσω ανθρακικών αλάτων και ειναι σε 

μορφή λεπτόκκοκης σκόνης  <70μm σε μέγεθος , ένα κατάλευκο σαν το χιόνι τελικό 

προιόν που αποτελείται σχεδόν από 80-85% χουντίτη και 20-15% υδρομαγνησίτη, που 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/78750176_Michal_Mazor?_sg%5B0%5D=3fzaPJkELo6pKIe88h_CfNKPSjOb6PTHW4TyXtO4qBfWOt70Bg0fTyOFgf9_nE6lrmd-fp0.bFFtny8LU-ywZFuUZj2ozAb4UmJT3SxdQ3Il-7p_HZ5OY5IXc6C8vMIPHLECtEiPOyXbffU_JLo2K0CWoo49qQ&_sg%5B1%5D=L5h5512CxyqO6a9mMksoGKOyU0RUId_IPr2EG00e_4jc2JKHyZp6zvoKqU7-jKgHTIvyRb8.dMcqJ8R_YEMNaLcQave6Zd37FerpqJtWw1kIt4X2xBb_iqQuuP8k1McagWpr-mLdEgtBdM4L3HnIGvsNe_gteg
https://www.researchgate.net/profile/Amnon_Erez?_sg%5B0%5D=3fzaPJkELo6pKIe88h_CfNKPSjOb6PTHW4TyXtO4qBfWOt70Bg0fTyOFgf9_nE6lrmd-fp0.bFFtny8LU-ywZFuUZj2ozAb4UmJT3SxdQ3Il-7p_HZ5OY5IXc6C8vMIPHLECtEiPOyXbffU_JLo2K0CWoo49qQ&_sg%5B1%5D=L5h5512CxyqO6a9mMksoGKOyU0RUId_IPr2EG00e_4jc2JKHyZp6zvoKqU7-jKgHTIvyRb8.dMcqJ8R_YEMNaLcQave6Zd37FerpqJtWw1kIt4X2xBb_iqQuuP8k1McagWpr-mLdEgtBdM4L3HnIGvsNe_gteg
https://www.researchgate.net/profile/George_Saour?_sg%5B0%5D=ujXrxfhcCOpvidgzgFPSiiJN7iqpBJYjzx5oR899AbebmLS636QvZ_MeFhwmfcBfnz7jNuY.dT-GVd7Spgax7lCzx2HnkOrVa2Q2CUQiRr4_83KC95x6hyf9h1GUxTu5J_RQbCW5EsUJZB8UWu0rx6yYw5qpzQ&_sg%5B1%5D=9Ty7ytb3zLNoxeAml93MusmvrG_XdcRT0i6mFBN09n4UzFTMMI-phXKO0JgzHtSCxTM2Np0.Q0gbMY41K_bEDLWb4w767c6hogZ9A1d0Bc2TsWBP6r9fbcI8nKCKc57LzWiTf1Waxo7Rad2McF163JIwqLVGTQ
https://www.researchgate.net/profile/H_Makee?_sg%5B0%5D=ujXrxfhcCOpvidgzgFPSiiJN7iqpBJYjzx5oR899AbebmLS636QvZ_MeFhwmfcBfnz7jNuY.dT-GVd7Spgax7lCzx2HnkOrVa2Q2CUQiRr4_83KC95x6hyf9h1GUxTu5J_RQbCW5EsUJZB8UWu0rx6yYw5qpzQ&_sg%5B1%5D=9Ty7ytb3zLNoxeAml93MusmvrG_XdcRT0i6mFBN09n4UzFTMMI-phXKO0JgzHtSCxTM2Np0.Q0gbMY41K_bEDLWb4w767c6hogZ9A1d0Bc2TsWBP6r9fbcI8nKCKc57LzWiTf1Waxo7Rad2McF163JIwqLVGTQ


5 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

Ιανουάριος  2020 

 

πωλείται στις διεθνείς αγορές για διάφορες περιβαλλοντικές εφαρμογές. Στις 

περισσότερες περιγραφές των εμπορικών δειγμάτων που χρησιμοποιούνται ως σπρέϋ 

φυλλωμάτων , υπήρχε η οδηγία να χρησιμοποιούνται σε  2-5% διαλύματα νερού. 

Βασιζόμενοι σε αυτό και λαμβάνοντας υπ¨οψην την υψηλή ειδική επιφάνεια του  

Helioprotect, αποφασίσαμε να το εφαρμοσουμε σε 2% υδατικά διαλύματα. 

Αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθούν πιο πυκνά διαλύματα για δύο λόγους: 1ον  – 

για λόγους κόστους, και  2ον  – για να αποφευχθεί παχιά επικάλυψη των καρπών της 

ελιάς και των φύλλων που μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό ρωγμών στην επιφάνεια 

τους, και ως εκ τούτου μια γρήγορη αποκόλληση των κομματιών του φιλμ χουντιτη-

υδρομαγνησίτη απο τον άνεμο η την βροχή. 

Συνήθως, σε προιόντα ψεκασμού πάνω σε φυτά, συνθετικά χημικά συστατικά 

ορυκτών ελαίων , ή προιόντα που βασίζονται σε φυτικά έλαια χρησιμοποιούνται ως 

μέσα πρόσφυσης και φυτοφάρμακα. Ορισμένα κοινά ορυκτά και φυτικά έλαια που 

χρησιμοποιούνται ειναι  Παραφίνη, Λινέλαιο, Βαμβακέλαιο, Σησαμέλαιο, Σογιέλαιο, 

λάδι Canola  (Bogran et al., 2006). Στην Ελλάδα,  η εφαρμογή σκόνης λευκού 

ασβεστίτη ως σπρέϋ φυλλώματος σε ελαιόδεντρα υποστηρίχθηκε με την χρήση 

παραφινέλαιου ως παράγονρα πρόσφυσηςσε ποσοστό  0.1%. 

Στην Ελλάδα, το λάδι απο βαμβακόσπορο και το σογιέλαιο είναι φθηνοτερα 

από το σημαμέλαιο. Παρ¨όλα αυτά , το σησαμέλαιο μπορει να χρησιμοποιηθεί σαν 

εντομοκτόνο με αποπνιχτικους και συνεργιστικούς τροπους δράσης (Pusadkar et al. 

2015; Baker and Grant 2017). Σύμφωνα με τους  Baker και  Grant (2017), τόσο το 

αλεσμένο σουσάμι όσο και το σησαμέλαιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ενεργά 

συστατικά  για προιόντα φυτοφαρμάκων. 

Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε να χρησιμοποήσουμε σησαμέλαιο σαν 

συστατικό πρόσφυσης και παράγοντα φυτοφαρμάκου σε συγκέντρωση 0.1% μέσα στο 

διάλυμα του Helioprotect/νερού, που είναι η συνηθως χρησιμοποιούμενη 

συγκέντρωση. Σύμφωνα με τις παλαιότερες μετρήσεις μας , προσθέτοντας 

παραφινέλαιο η φυτικά έλαια, πετυχαίνουμε καλύτερη κατακάθιση των ορυκτών 

κονιαμάτων πάνω στα φύλλα των ελαιοδέντρων και των καρπών, συγκριτικά με 

εφαρμογές χωρις την χρήση φυτικών ελαίων.  
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Οι συσκευές ψεκασμού που χρησιμοποήθηκν έχουν όγκο  18L και  5L, και μέγεθος 

ακροφυσίου του ψεκαστήρα  1mm. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για όλα τα σπρέϋ ψεκασμού φυλλωμάτων, η 

εφαρμογή ψεκασμών των ελαίων πάνω σε φυτά πρέπει να αποφεύγεται κατα την 

διάρκεια υψηλής υγρασίας  (>90%) για 2 ημέρες, σε ομιχλώδη ατμόσφαιρα, σε ημέρες 

με ισχυρούς ανέμους, η όταν τα δέντρα είναιor when the plants are drought stressed, 

και σε θερμοκρασίες παγετού η υψηλότερες από 32oC [90oF] (Dreistadt, 2016). In 

addition, the application time has to be adjusted in early morning or in the evening to 

avoid contact with foraging bees and high temperatures, or before an expected rain 

(Livengood, 2019). 

Αυτές οι παρατηρήσεις αποδείχθηκαν κατα την διάρκεια των δοκιμών μας, 

καθώς όταν ειχαμε υψηλή υγρασία , το σπρέϋ φυλλωμάτων δεν ειχε καλή πρόσφυση  

πάνω στους καρπούς, ενώ σε υπερβολικές θερμοκρασίες  (35oC), το σπρέύ 

φυλλωμάτων στέγνωνε πολύ γρήγορα, σχηματίζοντας ανεπιθύμητες ρωγμές στο φιλμ 

του χουντιτη -υδρομαγνησίτη πάνω στους καρπούς της ελιάς. In addition, preliminary 

trials in windy days were unsuccessful, as the foliar was moved far from the trees, 

leading to significanl mass loss. 

 

Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου 2019,  στα χωράφια  του Λουτρόπυργου, μια 

περιοχή μεταξύ της Ελευσίνας και των Μεγάρωνa, στην Αττική της Ελλάδος, 12 

ελαιοδεντρα με καρπούς ελιάς και μικρά, μακριά και μεγάλα φύλλα, επιλέχθηκαν  για 

ψεκασμό με πέντε διαφορετικά προιόντα. Στην ίδια περιοχή , υπάρχουν άλλα 20 

ελαιόδεντρα τα οποία έμειναν αψέκαστα. Τον χρόνο του ψεκασμού, την 7η Ιουνίου, ο 

καιρός ήταν ξηρός , με ένα ελαφρό αεράκι απο τον βορρά. Επιπλέον , δεν υπήρχε 

κανένα σημάδι από προσβολή των καρπών από έντομα. 

 

Η δοκιμή/πείραμα έχει τα επόμενα βήματα: 

1. Έρευνα πεδίου διεξήχθηκε μερικές εβδομάδες πριν τον ψεκασμό (19η και 31η 

Μαιού  2019) και κατα την διάρκεια του 1ου ψεκασμού  (7η Ιουνιου).  
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2. To examine the leach ability of the Helioprotect foliar after receiving rainwater, 

we examined the olive tree leaves and fruits two more times, on  June16th, after 

the 1st rainy period (11 -  12 June 2019 - 6.4mm rainfall height), and in June 

31st , after the 2nd raining period (June 19th 2019 – 13.6mm rainfall height and 

20mm rainfall in total till  June 20th 2019). Rainfall data used are referring to 

the Elefsina Meteo Station which is the closest to the field we work (Figure 1). 

3. Moreover, we performed additional (2nd) spaying in eight (8) olive trees on July 

10th 2019, after the two rainy periods. 

4. Μια  3η περίοδος βροχής  παρατηρήθηκε την 14η Ιουλίου 2019, η οποία έδωσε  

9.8mm ύψος βροχόπτωσης.  

5. Another examination of the leaves and fruits was performed to determine the 

leachability of both badges on July 22nd 2019, after the 4th rainy period ( 16-

17 July 2019) which yields 1.0mm height rain. 

6. Additional examinations were performed on August 19th and September 11th 

2019 to inspect any presence of olive fruits and leaves from insects.  

7. After the rain on September 13th 2019, which yields 2.4mm in total, and on 

September 24th 2019, which yields 3.4mm in total, the 5th rainy period 

(5.8mm in total), a new inspection took place at September 27th 2019 , in order 

to see the degree of leaching of the Helioprotect from the olive fruits and leaves. 

8. Από την 4η Οκτβρίου 2019, υπήρξε λενα ακόμα βροχερό διάστημα το οποίο 

απέδωσε 5.2mm βροχής συνολικά (6η περίοδος βροχής). Φωτογραφίες από τα 

ψεκασμένα δέντρα ελήφθησαν επίσης και την 19η  October  2019. 

9. Met;a thn  7h  per;iodo brox;hw (31 Oktvbr;ioy  - 5 Noembr;ioy 2019q 31 

Oktvbr;ioy – 26.6mm, 4 &5 Noembr;ioy 2019 – 9mm ύψος βροχόπτωσης) field 

observation carried out on November 7th 2019. Moreover, one more, the  8th 

raining period with 7.6mm rain height was observed on 8 November 2019.  

Totally, the rain height in the olive tree field of Loutropyrgos, during the 

implementation of the present research was 90.8mm 
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Εικ. 1. Η εικόνα των βροχοπτώσεων στην Αττικη την 19η Ιουνίου 2019. Το πεδίο των 

ελαιόδεντρων υπο έρευνα φαινεται ως μπλέ τετράγωνο , πλησίον της ακτής , βόρεια της 

νησου Σαλαμίνα (http://penteli.meteo.gr/stations/elefsina/NOAAMO.TXT). 

 

  

http://penteli.meteo.gr/stations/elefsina/NOAAMO.TXT
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2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΙΟΥ  - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Οι δοκιμές πεδίου και τα αποτελέσματα τους διεξήχθησαν πριν , κατά την 

διάρκεια και μετα τον ψεκασμό των ελαιόδεντρων. 

 

2.1. Περίοδος Μάΐος  2019 
 

 

Εικ. 2. Τα ελαιόδεντρα στον Λουτρόπυργο, πριν τον ψεκασμό – 19η Μαίου  2019. 

 

 

Εικ. 3. Τα ελαιόδεντρα στον Λουτρόπυργο, πριν τον ψεκασμό  – 19η Μαίου  2019. 
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Εικ. 4. Τα ελαιόδεντρα στον Λουτρόπυργο, πριν τον ψεκασμό. Τα δέντρα έχουν ακόμα 

λουλούδια – 19η Μαίου  2019. 

 

 

Εικ. 5. Τα ελαιόδεντρα στον Λουτρόπυργο, πριν τον ψεκασμό. Τα δέντρα έχουν ακόμα 

λουλούδια – 19η Μαίου  2019. 

 

 

 

 

 



11 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

Ιανουάριος  2020 

 

 

Εικ. 6. Τα ελαιόδεντρα στον Λουτρόπυργο, πριν τον ψεκασμό. Οι ελιές είναι σε καλό μέγεθος 

(~0.5cm) για ψεκασμό – 31η Μαίου   2019. 

 

 

 

Εικ. 7. Το πεδίο με τα ελαιόδεντρα στον Λουτρόπυργο, πριν τον ψεκασμό. Οι καρποί της 

ελιάς είναι σε καλό μέγεθος (~~0.5cm) για ψεκασμό και δεν υπάρχει καμια προσβολή από 

έντομα – 31η Μαίου   2019. 
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2.2. Περίοδος Ιούνιους  2019 
 

 

Εικ. 8. Τα ελαιόδεντρα αμέσως πριν τον ψεκασμό. Οι ελιές έχουν μέγεθος  ~0.5-1cm. Δεν 

παρατηρείται προσβολή από έντομα – 7η Ιουνίου 2019. 

 

 

Εικ. 9. Τα ελαιόδεντρα λίγο πριν τον ψεκασμό. Οι ελιές έχουν μέγεθος  ~0.5-1cm. Δεν 

παρατηρείται προσβολή από έντομα – 7η Ιουνίου  2019. 
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Εικ. 10. Η εφαρμογή του  Helioprotect στα ελαιόδεντρα – 7η Ιουνίου 2019. 

 

 

 

Εικ. 11. Το υγρό σπρέυ φυλλώματος αμέσως μετα τον ψεκασμό – 7η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 12. Το υγρό σπρέυ φυλλωμάτος αμέσως μετα τον ψεκασμό – 7η Ιουνίου 2019. 

 

 

Εικ. 13. Το υγρό σπρέϋ φυλλώματος αμέσως μετα τον ψεκασμό – 7η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 14. Το υγρό σπρέϋ φυλλώματος αμέσως μετα τον ψεκασμό – 7η Ιουνίου 2019. 

 

 

 

Εικ. 15. Το υγρό σπρέϋ φυλλώματος αμέσως μετα τον ψεκασμό – 7η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 16. Το στεγνό  Helioprotect, αμέσως μετά τον ψεκασμό – 7η Ιουνίου 2019. 

 

 

 

Εικ. 17. Το στεγνό  Helioprotect, αμέσως μετα τον ψεκασμό – 7η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 18. Το στεγνό  Helioprotect, αμέσως μετα τον ψεκασμό – 7η Ιουνίου 2019. 

 

Εικ 19. Το στεγνό  Helioprotect, αμέσως μετά τον ψεκασμό – 7η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 20. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την 1η περίοδο βροχών. ¨Εχει κολλήσει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς, αντιστεκόμενη στην έκπλυση – 16η Ιουνίου 2019. 

 

 

Εικ. 21. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την 1η περίοδο βροχών. ¨Εχει κολλησει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς, αντιστεκόμενο στην έκπλυση  - 16η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 22. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την 1η περίοδο βροχών. Έχει κολλήσει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς , αντιστεκόμενο στην έκπλυση – 16η Ιουνίου 2019. 

 

 

Εικ. 23. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την  1ην περίοδο βροχών. ¨Εχει κολλήσει πάνω στα 

φύλλα και τους καρπούς , αντιστεκόμενο στην έκπλυση,  16η Ιουνίου 2019. 

 

 

 



20 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

Ιανουάριος  2020 

 

 

Εικ. 24. The dried Helioprotect, after the 1st rainy period. It has stuck on the leaves and 

fruits, persisting leaching - 16th  June 2019. 

 

 

Εικ. 25. To στεγνό  Helioprotect, μετα την 2η περίοδο βροχών. Εχει κολλήσει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς, αντιστεκόμενο στην έκπλυση. Δεν υπάρχουν ίχνη προσβολής από 

δάκο η αλλα έντομα – 29η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 26. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την 2η περίοδο βροχών. ¨Εχει κολλήσει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς , αντιστεκόμενο στην έκπλυση. Δεν υπαρχουν ίχνη από προσβολής 

από δάκο ή άλλα έντομα – 29η Ιουνίου 2019. 

 

 

Εικ. 27. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την 2η περίοδο βροχών. Έχει κολλήσει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς , αντιστεκόμενο στην έκπλυση. Κανένα ίχνος από προσβολή δάκου 

ή αλλων εντόμων  - 29η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 28. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την 2η περίοδο βροχών. Έχει κολλησει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς , αντιστεκόμενο στην έκπλυση. Δεν υπάρχουν ίχνη προσβολής από 

δάκο η άλλα έντομα – 29η Ιουνίου 2019. 

 

 

Εικ. 29. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την 2η περίοδο βροχών. Έχει κολλησει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς , αντιστεκόμενο στην έκπλυση. Δεν υπάρχουν ίχνη προσβολής από 

δάκο η άλλα έντομα – 29η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 30. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την  2η περίοδο βροχών. Έχει κολλήσει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς  αντιστεκόμενο στην έκπλυση. Κανένα ίχνος προσβολής από δάκο 

η άλλα έντομα – 29η Ιουνίου 2019. 

 

 

Εικ. 31. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την 2η περίοδο βροχών. Έχει κολλησει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς , αντιστεκόμενο στην έκπλυση. Δεν υπάρχουν ίχνη προσβολής από 

δάκο η άλλα έντομα – 29η Ιουνίου 2019. 
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Εικ. 32. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την 2η περίοδο βροχών. Έχει κολλησει πάνω στα 

φύλλα και στους καρπούς , αντιστεκόμενο στην έκπλυση. Δεν υπάρχουν ίχνη προσβολής από 

δάκο η άλλα έντομα – 29η Ιουνίου 2019. 

 

 

Εικ. 33. Το στεγνό  Helioprotect, μετά την  2η περίοδο βροχών. Έχει κολλήσει πάνω στα 

φύλλα και τους καρπού , αντιστεκόμενο στην έκπλυση. Κανένα ίχνος προσβολής από δάκο η 

άλλα έντομα – 29η Ιουνίου 2019. 
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Παρατηρήσεις: 

i. Η εμφάνιση των ψεκασμένων ελαιόδεντρων άλλαξε αμέσως μετά τον ψεκασμό. 

ii. Λόγω του γρήγορου στεγνώματος του διαλύματος υπήρξε η ανάπτυξη ένος 

λεπτού , άσπρου φίλμ , το οποίο καλύπτει  σχεδόν πλήρως τα φύλλα και μερικώς 

τους καρπούς της ελιάς.  

iii. Περιπου 2.5lt του διαλύματος χρησιμοποιήθηκε για κάθε δέντρο με διαστάσεις 

περίπου 4 μέτρα σε ύψος – 4 μέτρα σε διάμετρο. 

iv. Το γρήγορο στέγνωμα των τελικών προιόντων από ανθρακικά άλατα 

Μαγνησίου αποδίδεται στην υψηλή ειδική επιφάνεια και την απορροφητική 

ικανότητα τους. 

2.3. Περίοδος του 2ου ψεκασμού , αρχές Ιουλίου 2019 
 

Η 2η περίοδος ψεκασμού εκτελέστηκε με τις ίδιες συνθήκες. Για να διερευνηθεί 

τυχον μεταβλητότητα της ικανότητας του  Helioprotect  για να κάνει πυκνή κάλυψη 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς, οκτώ (8) νέα δέντρα και οκτώ (8) δέντρα 

προήγουμενα καλυμμένα με  Helioprotect κατα την  1η περίοδο ψεκασμού, 

ψεκάστηκαν με τις ίδιες συνθήκες. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στο πεδίο ήταν 

ότι κόκκοι του καρπού  της ελιάς ήταν σκληροί και το μέγεθος των καρπών ήταν 

περίπου κατα 60% μεγαλυτερο.  

 

 

Εικ. 34. Ψεκασμός των πρόσθετων  (νέων) οκτώ  (8) ελαιόδεντρων  – 10η Ιουλίου 2019. 
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Εικ. 35. Ψεκασμός των πρόσθετων  (νέων) οκτώ (8) ελαιόδεντρων – 10η Ιουλίου 2019. 

 

 

Εικ. 36. Ψεκασμος των πρόσθετων (νέων) οκτώ (8) ελαιόδεντρων. To Helioprotect 

παραμένει υγρό για λιγότερο από  15λεπτά – 10η Ιουλίου 2019. 
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Εικ. 37. Ψεκασμός των πρόσθετων  (προηγουμένως ήδη ψεκασμένων μια φορά) οκτώ (8) 

ελαιόδεντρων. Το Helioprotect παραμένει υγρό για λιγότερο από 15 λεπτά – 10η Ιουλίου 

2019. 

 

 

Εικ. 38. Ψεκασμός των πρόσθετων  (προηγούμενα ήδη ψεκασμένων μια φορά)  οκτώ (8) 

ελαιόδεντρων. Το  Helioprotect παραμένει υγρό για λιγότερο από 15 λεπτά – 10η Ιουλίου 

2019. 
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Εικ.  39. Ψεκασμός των πρόσθετων  (προηγουμένων ήδη ψεκασμενων μια φορά) οκτώ (8) 

ελαιόδεντρων. Το Helioprotect  παραμένει υγρό για λιγότερο από 15 λεπτά – 10η   Ιουλίου 

2019. 

 

 

Εικ.  40. Ψεκασμός των πρόσθετων  (ήδη προηγούμενα ψεκασμένων μια φορά) οκτω (8) 

ελαιόδεντρων. Το  Helioprotect είναι ήδη στεγνό πάνω στην επιφάνεια των καρπών και των 

φύλλων – 10η    Ιούλιος 2019.  
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Εικ. 41.  Ψεκασμός των πρόσθετων  (ήδη προηγούμενα ψεκασμένων μια φορά) οκτω (8) 

ελαιόδεντρων. Το  Helioprotect είναι ήδη στεγνό πάνω στην επιφάνεια των καρπών και των 

φύλλων – 10η    Ιούλιος 2019.  

 

Πρόσθετες Παρατηρήσεις: 

i. Ο 2ος ψεκασμός επιφέρει πολύ καλύτερη καλυππτικότητα των ελιών και των 

φύλλων.  

ii. Τα δέντρα φαίνονται σχεδόν άσπρα , ακόμα και από απόσταση. 

iii. Λόγω του γρήγορου στεγνώματος του διαλύματος , αναπτύχθηκε ένα λεπτό 

άσπρο φιλμ , το οποίο καλύπτει  σχεδόν πλήρως τα φύλλα, και , σε σημαντική 

έκταση , και τους καρπούς που είναι ήδη μεγαλύτεροι από την πρώτη περίοδο 

της εφαρμογής.  

iv. Η επικάλυψη των φύλλων και των καρπών ήταν καλύτερη , λόγω της ελαφρα 

υψηλότερης θερμοκρασίας και του πιο ξηρού μικροκλίματος  (λιγότερη 

υγρασία) κατα τον χρόνο της εφαρμογής του δευτερου ψεκασμού. 
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v. Δεν υπήρξε κάποια ένδειξη για προσβολή των καρπών και των φύλλων από 

έντομα τοσο στα ψεκασμένα όσο και στα μη ψεκασμένα δέντρα. 

 

2.4. Περίοδος μέσα Ιουλίου 2019 
 

Στις  14τη, 16τη -  17τη Ιουλίου , ήταν η Τρίτη και τέταρτη περίοδος βροχής ως 

ακολούθως: 

- 14η Ιουλίου, 9.8mm ύψος βροχής 

- 16η Ιουλίου, 0.4mm ύψος βροχής και συνεχίστηκε την  

17η Ιουλίου, 0.6mm ύψος βροχής 

Σύνολο για την  3η και 4η  περιόδους βροχής: 10.8 mm 

 

Το απόγευμα της 22ας  Ιουλίου 2019 έγινε άλλη μία επίσκεψη στο πεδίο με τα 

ελαιόδεντρα, προκείμένου να δούμε την επίδραση της βροχής στις δύο περιόδους 

βροχης (3η και 4η), μετα τον τελευταίο ψεκασμό της 10ης Ιουλίου 2019. Επίπλέον 

διεξήχθηκε εργασία πεδίου προκειμένου να παρατηρηθεί αν ξεπλύθηκε το σπρέυ 

φυλλώματος με το    Helioprotect πάνω από τα φύλλα και τους καρπούς και αν υπάρχει 

προσβολή δάκου στα φύλλα και στους καρπούς.  

 

 

 

Fig. 42. Αναμενόμενο ύψο βροχόπτωσης στην Νεα Πέραμο – Λουτρόπυργο την 16η Ιουλίου 

έως 17η Ιουλίου. Βροχόπτωση  ~ 25-50mm. 
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Εικ.  43. Δέντρα με διπλό ψεκασμό. Παρατηρήσεις για τον βαθμό της έκπλυσης μετα την 3η  

και 4η περίοχο βροχόπτωσης. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική έκπλυση του  Helioprotect που 

εφαρμοστηκε τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς. Μικρής κλίμακος φαινομενα 

παρατηρήθηκαν στα ανώτερα κλαδία , αλλα το εκτιμώμενο ξέπλυμα ήταν λιγότερο από 30%. 

Δεν υπήρξαν ίχνη από προσβολή στα φύλλα και στους καρπούς από έντομα – 22α Ιουλίου 

2019. 

 

Εικ. 44. Δέντρα με διπλό ψεκασμό. Παρατηρήσεις για τον βαθμό της έκπλυσης μετα την 3η 

και 4η περίοδο βροχών. Δεν υπήρξε σημαντική έκπλυση του Helioprotect που 

εφαρμοστηκε τοσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς. Μικρης κλίμακας  φαινόμενα 

παρατηρήθηκαν στα ανώτερα κλαδιά, αλλα το εκτιμώμενο ποσοστό ξεπλύματος ηταν 

λιγότερο απο  30% -  22α Ιουλίου 2019. 
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Εικ. 45. Δέντρα με διπλό ψεκασμό. Παρατηρήσεις για τον βαθμό της έκπλυσης μετα την 3η 

και 4η περίοδο βροχών. Δεν υπήρξε σημαντική έκπλυση του Helioprotect που 

εφαρμοστηκε τοσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς. Μικρης κλίμακας  φαινόμενα 

παρατηρήθηκαν στα ανώτερα κλαδιά, αλλα το εκτιμώμενο ποσοστό ξεπλύματος ηταν 

λιγότερο απο  30% -  22α Ιουλίου 2019. 

 

 

Εικ. 46. Δέντρα με διπλό ψεκασμό. Παρατηρήσεις για τον βαθμό της έκπλυσης μετα την 3η 

και 4η περίοδο βροχών. Δεν υπήρξε σημαντική έκπλυση του Helioprotect που 

εφαρμοστηκε τοσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς. Μικρής κλίμακας  φαινόμενα 

παρατηρήθηκαν στα ανώτερα κλαδιά, αλλα το εκτιμώμενο ποσοστό ξεπλύματος ηταν 

λιγότερο απο  30% -  22α Ιουλίου 2019. 
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Εικ.  47. Δέντρα με διπλό ψεκασμό. Παρατηρήσεις για τον βαθμό της έκπλυσης μετα την 3η 

και 4η περίοδο βροχών. Δεν υπήρξε σημαντική έκπλυση του Helioprotect που 

εφαρμοστηκε τοσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς. Μικρης κλίμακας  φαινόμενα 

παρατηρήθηκαν στα ανώτερα κλαδιά, αλλα το εκτιμώμενο ποσοστό ξεπλύματος ηταν 

λιγότερο απο  30% -  22α Ιουλίου 2019. 

 

 

Εικ.  48. Δέντρα με διπλό ψεκασμό. Παρατηρήσεις για τον βαθμό της έκπλυσης μετα την 3η 

και 4η περίοδο βροχών. Δεν υπήρξε σημαντική έκπλυση του Helioprotect που 

εφαρμοστηκε τοσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς. Μικρης κλίμακας  φαινόμενα 

παρατηρήθηκαν στα ανώτερα κλαδιά, αλλα το εκτιμώμενο ποσοστό ξεπλύματος ηταν 

λιγότερο απο  30% -  22α Ιουλίου 2019. 
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Εικ. 49. Δέντρα με διπλό ψεκασμό. Παρατηρήσεις για τον βαθμό της έκπλυσης μετα την 3η 

και 4η περίοδο βροχών. Δεν υπήρξε σημαντική έκπλυση του Helioprotect που 

εφαρμοστηκε τοσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς. Μικρης κλίμακας  φαινόμενα 

παρατηρήθηκαν στα ανώτερα κλαδιά, αλλα το εκτιμώμενο ποσοστό ξεπλύματος ηταν 

λιγότερο απο  30% -  22α Ιουλίου 2019. 

 

2.5. Περίοδος Αύγουστος  2019 
 

Κατα την διάρκεια του απογεύματος της 19ης Αυγούστου 2019,  

πραγματοποιήθηκε μια ακόμα επίσκεψη στο πεδίο των ελαόδεντρων, προκειμένου να 

δούμε τυχόν προσβολή από δάκο στους καρπούς και στα φύλλα, μια και την 

προηγούμενη περίοδο δεν υπηρχε κάποια βροχόπτωση στην περιοχή.  
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Εικ. 50. Ψεκασμένα δέντρα, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα έντομα 

πάνω στα φύλλα και στους καρπούς  -19η Αυγούστου 2019. 

 

 

Εικ.  51. Ψεκασμένα δέντρα, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα έντομα 

πάνω στα φύλλα και στους καρπούς  -19η Αυγούστου 2019. 
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Εικ. 52. Ψεκασμένα δέντρα, δεν παρατηρούνται ίχνη από προσβολή των καρπών και των 

φύλλων από δάκο η άλλα έντομα – 19η Αύγουστου 2019. 

 

 

Εικ. 53. Ψεκασμένα δέντρα, δεν παρατηρούνται ίχνη από προσβολή των καρπών και των 

φύλλων από δάκο ή άλλα έντομα – 19η Αυγούστου 2019. 
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Εικ. 54. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 19η Αυγούστου 2019. 

 

 

Εικ. 55. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στους καρπούς ή στα φύλλα – 19η Αύγουστου  2019. 
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Εικ.  56. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα στους καρπούς ή στα φύλλα – 19η Αύγουστου  2019. 

 

 

Εικ.  57. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα στους καρπούς ή στα φύλλα – 19η Αύγουστου  2019. 
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Fig. 58. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα στους καρπούς ή στα φύλλα – 19η Αύγουστου  2019. 

 

 

Fig. 59 Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα στους καρπούς ή στα φύλλα – 19η Αύγουστου  2019. 
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Fig. 60 Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα στους καρπούς ή στα φύλλα – 19η Αύγουστου  2019. 

 

 

Fig. 61. Δέντρα με ένα ψεκασμό,  παρατηρήθηκαν ορισμένα ίχνη προσβολής από δάκο ή 

άλλα έντομα στους καρπούς ή στα φύλλα – 19η Αύγουστου  2019. 
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Fig. 62. Δέντρα με ένα ψεκασμό, παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα έντομα 

πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 19η Αυγούστου 2019. 

 

 

Εικ.  63. Μη ψεκασμένα δέντρα,  παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα έντομα 

πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 19η Αυγούστου 2019. 
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Εικ.  64. Μη ψεκασμένα δέντρα,  παρατηρήθηκαν ίχνη από προσβολή από δάκο και αλλα 

έντομα σε καρπούς και σε φύλλα  - 19η  Αυγούστου h 2019. 

 

 

Εικ.  65. Μη ψεκασμένα δέντρα,  παρατηρήθηκαν ίχνη από προσβολή από δάκο και αλλα 

έντομα σε καρπούς και σε φύλλα  - 19η  Αυγούστου h 2019. 
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Εικ.  66. Γενική άποψη του πεδίου των  ελαιόδεντρων στον Λουτρόπυργο – 19η Αυγούστου 

2019. 

 

 

 

Εικ.  67. Γενική άποψη των διπλά ψεκασμένων με  Helioprotect ελαιόδεντρων στον 

Λουτρόπυργο. Το λευκό χρώμα των ελαιόδεντρων φαίνεται καθαρά – 19η Αυγούστου  2019. 
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2.6. Περίοδος Σεπτέμβριος  2019  
 

 

Εικ. 68. Διπλά ψεκασμένα ελαιόδεντρα , δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή 

άλλα έντομα. Το  Helioprotect σε περισσοτερο από  80% πάνω στους καρπούς και στα 

φύλλα – 11η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

Fig. 69.  Διπλά ψεκασμένα ελαιόδεντρα , δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή 

άλλα έντομα. Το  Helioprotect σε περισσοτερο από  80% πάνω στους καρπούς και στα 

φύλλα – 11η Σεπτεμβρίου 2019. 
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Fig. 70.  Διπλά ψεκασμένα ελαιόδεντρα , δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή 

άλλα έντομα. Το  Helioprotect σε περισσοτερο από  80% πάνω στους καρπούς και στα 

φύλλα – 11η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

Fig. 71.  Διπλά ψεκασμένα ελαιόδεντρα , δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή 

άλλα έντομα. Το  Helioprotect σε περισσοτερο από  80% πάνω στους καρπούς και στα 

φύλλα – 11η Σεπτεμβρίου 2019. 
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Εικ. 72. Δέντρα με μονό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παραμένει για περισσότερο 

από  60% πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 11η Σπετεμβρίου 2019. 

 

 

Εικ. 73. Δέντρα με μονό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παραμένει για περισσότερο 

από  60% πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 11η Σπετεμβρίου 2019. 
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Εικ. 74. Δέντρα με μονό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παραμένει για περισσότερο 

από  60% πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 11η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

 

Εικ. 75. Δέντρα με μονό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παραμένει για περισσότερο 

από  60% πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 11η Σεπτεμβρίου 2019. 
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Εικ. 76. Μη ψεκασμένα δέντρα,  παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο και άλλα έντομα 

πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 11η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

Εικ. 77. Μη ψεκασμένα δέντρα,  παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο και άλλα έντομα 

πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 11η Σεπτεμβρίου 2019. 
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Εικ. 78. Μη ψεκασμένα δέντρα,  παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο και άλλα έντομα 

πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 11η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

Εικ. 79. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παραμένει για πάνω από  70% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 27η Σεπτεμβρίου  2019. 
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Εικ. 80. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παραμένει για πάνω από  70% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 27η Σεπτεμβρίου  2019. 

 

 

Εικ 81. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παραμένει για πάνω από  70% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 27η Σεπτεμβρίου  2019. 

 



51 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

Ιανουάριος  2020 

 

 

Εικ. 82. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παραμένει για πάνω από  70% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 27η Σεπτεμβρίου  2019. 

 

 

Εικ. 83. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παραμένει για πάνω από  70% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 27η Σεπτεμβρίου  2019. 
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Εικ. 84. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο η άλλα 

έντομα. Το Helioprotect παραμένει σε ποσοστό πάνω από  50% πάνω στους καρπούς και 

τα φύλλα – 27η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

Εικ. 85. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο η άλλα 

έντομα. Το Helioprotect παραμένει σε ποσοστό πάνω από  50% πάνω στους καρπούς και 

τα φύλλα – 27η Σεπτεμβρίου 2019. 
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Εικ. 86. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο η άλλα 

έντομα. Το Helioprotect παραμένει σε ποσοστό πάνω από  50% πάνω στους καρπούς και 

τα φύλλα – 27η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

Εικ 87. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο η άλλα 

έντομα. Το Helioprotect παραμένει σε ποσοστό πάνω από  50% πάνω στους καρπούς και 

τα φύλλα – 27η Σεπτεμβρίου 2019. 
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Εικ. 88. Δέντρα με ένα ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο η άλλα 

έντομα. Το Helioprotect παραμένει σε ποσοστό πάνω από  50% πάνω στους καρπούς και 

τα φύλλα – 27η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

Εικ. 89. Μη ψεκασμένα δέντρα, παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο και άλλα έντομα 

πάνω στους καρπούς και στα φύλλα. 27η Σεπτεμβρίου 2019. 
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Εικ. 90. Καρποί ελίάς από ψεκασμένα μια φορά δέντρα,  δεν υπαρχει προσβολή από δάκο ή 

άλλα έντομα των καρπών και των φύλλων – 27η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

 

Εικ. 91. Καρποί Ελιάς απο μη ψεκασμένα δέντρα, ίχνη από προσβολή από δάκο και άλλα 

έντομα σε  καρπούς και σε φύλλα – 27η Σεπτεμβρίου 2019. 
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Εικ. 91. Καρποί ελίάς από μη ψεκασμένα δέντρα,  ίχνη προσβολής από δάκο και άλλα έντομα 

στους καρπούς και στα φύλλα – 27η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

 

 

 

2.7. Περίοδος Οκτώβριος  2019 
 

Περίοδος Βροχόπτωσης : 4-6 Οκτωβρίου 2019,  10.6mm ύψος βροχοπτωσης στο 

σύνολο (6η  περίοδος βροχής). 

Σε ένα ταξίδι  στο πεδίο ελαιόδεντρων του Λουτρόπυργου , ληφθησαν αρκετες 

φωτογραφίες ως ακολούθως. 
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Εικ. 92. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στους καρπούς ή στα φύλλα. Το Helioprotect παραμένει σε ποσοστό πάνω 

από 60% πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 19η Οκτωβρίου 2019. 

 

Εικ. 93. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στους καρπούς ή στα φύλλα. Το Helioprotect παραμένει σε ποσοστό πάνω 

από 60% πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 19η Οκτωβρίου 2019 
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Εικ. 94. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στους καρπούς ή στα φύλλα. Το Helioprotect παραμένει σε ποσοστό πάνω 

από 60% πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 19η Οκτωβρίου 2019

 

Εικ. 95 Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στους καρπούς ή στα φύλλα. Το Helioprotect παραμένει σε ποσοστό πάνω 

από 60% πάνω στους καρπούς και στα φύλλα – 19η Οκτωβρίου 2019 
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Εικ. 96. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παρέμεινε πάνω απο 60% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 19η Οκτωβρίου 2019. 

 

 

Fig. 97. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παρέμεινε πάνω απο 60% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 19η Οκτωβρίου 2019. 
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Fig. 98. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παρέμεινε πάνω απο 60% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 19η Οκτωβρίου 2019. 

 

Fig. 99. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παρέμεινε πάνω απο 60% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 19η Οκτωβρίου 2019. 
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Εικ. 100. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής από δάκο ή άλλα 

έντομα πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Το Helioprotect παρέμεινε πάνω απο 60% 

πάνω στα φύλλα και τους καρπούς – 19η Οκτωβρίου 2019. 

 

 

2.8. Περίοδος Νοέμβριος  2019 
 

7η Περίοδος Βροχής: 31 Οκτωβρίου  –  5 Νοεμβρίου 2019,  Συνολικό ύψος βροχής: 

33.6mm ύψος βροχής (31η Οκτωβρίουr 26.6mm, 4-5 Νοεμβρίου 9mm). 

 

8η Περίοδος Βροχής: 8η Νοέμβριου 2019, 7.6mm ύψος βροχόπτωσης.  

 

Την 7η και 8η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε  μια τελευταία επιθεώρηση των 

ελαιόδεντρων ψεκασμένων με Helioprotect και των μη ψεκασμένων. Η περίοδος μέτα 

την 8η Νοεμβρίου θεωρείται ως περίοδος συγκομιδής. Σημειωτέον ότι ε άλλες περιοχές 

της Αττιής οπως π.χ. Μαρκόπουλο-Μεσόγεια , κατα την διάρκεια του 2019 η περίοδος 

συγκομιδής  είχε ξεκινήσει κατα το τέλος Οκτωβρίου. 
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Μη Ψεκασμένα Δέντρα 

Τα μη ψεκασμένα δέντρα παρουσιάζουν μία μέτριας κλίμακας προσβολή απο 

δάκο και άλλα έντομα, λόγ των κλιματικών συνθηκών του 2019 στην δυτική Αττική. 

Παρόμοι συμπεριφορά παρατηρήθηκε στην δυτική Πελοπόνησο , ενώ η εικόνα στην 

δυτική Κρήτη ήταν τελείως αντίθετη καθώς η επίπτωση από τον δάκο ήταν πολύ 

μεγάλη. 

 

 

 

Εικ. 101. Μη ψεκασμένα δέντρα, καρποί και φύλλα έχουν προσβληθεί από έντομα– 7η 

Νοεμβρίου  2019. 
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Εικ. 102. Μη ψεκασμένα δέντρα, καρποί και φύλλα έχουν προσβληθεί από έντομα– 7η 

Νοεμβρίου  2019. 

 

Fig. 103. Μη ψεκασμένα δέντρα, καρποί και φύλλα έχουν προσβληθεί από έντομα– 7η 

Νοεμβρίου  2019. 
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 Εικ. 104. Μη ψεκασμένα δέντρα, καρποί και φύλλα έχουν προσβληθεί από έντομα– 7η 

Νοεμβρίου  2019. 

 

 

Εικ. 105. Μη ψεκασμένα δέντρα, καρποί και φύλλα έχουν προσβληθεί από έντομα– 7η 

Νοεμβρίου  2019. 
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Εικ. 106. Μη ψεκασμένα δέντρα, καρποί και φύλλα έχουν προσβληθεί από έντομα. 

Παρατηρήστε το έντομο στο πάνω δεξιά μέρος , που προσπαθεί να διεισδύσει στον καρπό.– 

7η Νοεμβρίου 2019. 

 

 

Fig. 107. Μη ψεκασμένα δέντρα, καρποί και φύλλα έχουν προσβληθεί από έντομα. 

Παρατηρήστε το έντομο στο πάνω δεξιά μέρος , που προσπαθεί να διεισδύσει στον καρπό.– 

7η Νοεμβρίου 2019. 

 

Τα Ψεκασμένα Δέντρα 

Η έκπλυση του  Helioprotect ελιναι μεταβλητή, με το πιο έντονο ξέπλυμα μόνο στα 

εξωτερικά μέρη των φύλλων του δέντρου και των καρπών. Το ξέπλυμα των διπλά 
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ψεκασμένων με Helioprotect με το συνολικό ύψος βροχόπτωσης  από τον Μαιο μέχρι 

τις αρχές Νοεμβρίου 2019 να είναι  77.4mm (χωρίς την 8η περιοδο βροχών) κυμαίνεται 

από περίπου 60% στα εξωτερικά μέρη , έως περίπου 30% στα εσωτερικά μέρη. 

 Ως εκ τούτου , προτείνεται να μετριέται το ύψος της βροχόπτωσης από 

τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό, προκειμένου να γίνουν  αν χρειαστεί 

πρόσθετοι ψεκασμοί. Σημειώστε ότι το  2018, στη Δυτική Μεσσηνία, οι καλλιεργητές 

ψέκασαν τα ελαιόδεντρα τους 7 φορές  με χημικά εντομοκτόνα, προκειμένου να 

πάρουν ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα. 

 

 

Εικ. 108. Δέντρα με ένα ψεκασμό, τόσο οι καρποί όσο και τα φύλλ είναι σε καλή κατάσταση. 

Μόνο ορισμένα ίχνη από το  Helioprotect είαι ορατά – 7η Νοεμβρίου 2019. 
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Fig. 109. Δέντρα με ένα ψεκασμό, τόσο οι καρποί όσο και τα φύλλ είναι σε καλή κατάσταση. 

Μόνο ορισμένα ίχνη από το  Helioprotect είαι ορατά – 7η Νοεμβρίου 2019. 

 

 

Εικ. 110. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, εσωτερικό μέρος του δέντρου. Τόσο οι καρποί οσο και 

τα φύλλα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Περίπου 60-70% του ψεκασμένου Helioprotect 

παρέμεινε πάνω στα φύλλα και είναι ορατό – 7η Νοεμβρίου 2019. 
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Εικ. 111. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, εξωτερικό μέρος του δέντρου. Τόσο οι καρποί όσο και 

τα φύλλα είναι σε καλή κατάσταση. Περίπου  30-40% του ψεκασμένου  Helioprotect 

παρέμεινε πάνω στα φύλλα και ειναι ορατό – 7η Νοεμβρίου 2019. 

 

 

Εικ. 112. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, εσωτερικό μέρος του δέντρού. Τόσο οι καρποί όσο και 

τα φύλλα είναι σε καλή κατάσταση. Περίπου  60-70% του ψεκασμένου Helioprotect 

παρέμεινε πάνω στα φύλλα και είναι ορατό – 7η Νοεμβρίου 2019. 
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Εικ.  113. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, εσωτερικό μέρος του δέντρου. Τόσο οι καρποί όσο και 

τα φύλλα είναι σε καλή κατάσταση. Περίπου  70-80% του ψεκασμένου  Helioprotect 

παραμένε πάνω στα φύλλα και είναι ορατό – 7η Νοεμβρίου 2019. 

 

 

Εικ. 114. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, τόσο οι καρποί όσο και τα φύλλα είναι σε καλή 

κατάσταση. Περίπου  80% του ψεκασμένου Helioprotect παρέμεινε πάνω στα φύλλα και 

είναι ορατό – 7η Νοεμβρίου  2019. 
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Εικ. 115. Δέντρα με διπλό ψεκασμό, εσωτερικό μέρος του δέντρου. Τόσο οι καρποί όσο και 

τα φύλλα είναι σε καλή κατάσταση. Περίπου  70-80% του ψεκασμένου  Helioprotect 

παρέμεινε πάνω στα φύλλα και ειναι ορατό – 7η Νοεμβρίου  2019. 

 

 

2.9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – SCANNING ELECTRON 
MICROSCOPY (SEM)  ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΕΝΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ  (καρποί ελιάς και φύλλα) 

 

Επιλεγμένα και αντιπροσωπευτικά δείγματα επιλέχθηκαν για να αναλυθούν με το  

JEOL JSM-5600 Scanning Electron Microscopy (SEM) εφοδιασμένο με ένα  

backscatter electron detector (BSE) στο εργαστήριο της Οικονομικής Γεωλογίας και 

Γεωχημείας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η τάση επιτάχυνσης ήταν  20 kV, ρεύμα δέσμης 0.5 nA, 

διάρκεια ζωής στα 50 sec και η διάμετρος της δέσμης μικρότερη των  2 microns. H 

Μικροανάλυση των ελεύθερων επιφανειών των δειγμάτων ήταν επικαλυμένη με 

γραφίτη ή/και χρυσό.  

 

Έρευνες πεδίου σε κάθε τμήμα των ψεκασμένων δέντρων αποκάλυψαν μεταβολές 

του πάχους του φίλμ που αναπτύχθηκε πάνω στα φύλλα και τους καρπούς. Είναι κοινό 

χαρακτηριστικό όταν τέτοια υλικά εφαρμόζονται σε βιομηχανική κλίμακα. 

Προκειμένου να μελετήσουμε την συμπεριφορά του μίγματος χουντίτη-υδρομαγνησίτη 
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(HU-HYM), έγινε μια αντιπροσωπευτική επιλογή από φύλλα και καρπούς από δέντρα 

που έχουν την βέλτιστη κάλυψη.  

As it was seen under the SEM, the scales and stomata of leaves are abundant and 

they seem to be more on the back side of the leave. Μετά την   βροχή της 13ης  

Σεπτεμβρίου   η οποία έδωσε  2.4mm στο σύνολο, 5η περίοδος βροχών, μια νέα 

επιθεώρηση έλαβε χώρα, προκειμένου να δούμε τον βαθμό του ξεπλύματος του  

Helioprotect από τους καρπούς και τα φύλλα. Υπολοιήθηκε την 14η Σεπτεμβρίου. 

 

3.1. Τα φίλμ του  Helioprotect υπό το  SEM 

3.3.1. Πίσω πλευρά των φύλλων ψεκασμένων με Helioprotect 

 

Εικ. 116. Πίσω πλευρά των φύλλων, μερικώς καλυμμένα από  Helioprotect ανοίγματα and 

φολίδες. 
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Εικ. 117. Μερικώς καλυμένα με  Helioprotect ανοίγματα και φολίδες, πίσω πλευρά. 

 

 

Fig. 118. Σχεδον πλήρως καλυμμένο από Helioprotect ανοίγματα και φολίδες, πίσω πλευρά 
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Εικ. 119. Μερικώς καλυμμένα με Helioprotect ανοίγματα και φολίδες, πίσω πλευρά. 

 

 

Εικ. 120. Μερικώς καλυμμένα από  Helioprotect ανοίγματα και φολίδες, πίσω πλευρά side. 
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Εικ. 121. Μερικώς καλυμμένα από Helioprotect ανοίγματα και φολίδες, πίσω πλευρά. 

 

 

Εικ. 122. Μερικώς καλυμμένα από  Helioprotect ανοίγματα και φολίδες, πίσω πλευρά. 
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Εικ. 123. Σχεδόν πλήρως καλλυμμένα από  Helioprotect ανοίγματα και φολίδες, πίσω 

πλευρά. 

 

 

Εικ. 124. Σχεδόν πλήρως καλυμμένα από Helioprotect ανοίγματα και φολίδες, πίσω πλευρά. 
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3.3.2. Μπροστινή πλευρά μεγάλων φύλλων ψεκασμένων με ανθρακικά πλούσια 

σε Mg 

 

Εικ. 125. Σχεδόν πλήρως καλυμμένα από  Helioprotect μπροστινή πλευρά επιδερμίδας του 

φύλλου. 

 

 

Εικ. 126. Σχεδόν πληρως καλυμμένο από Helioprotect μπροστινή πλευρά επιδερμίδας του 

φύλλου. 
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Εικ. 127. Μερικώς καλυμμένη από  Helioprotect μπροστινή πλευρά επιδερμίδας του 

φύλλου. 

 

 

Εικ. 128. Σχεδόν πλήρως καλυμένη από  Helioprotect μπροστινή πλευρά επιδερμίδας του 

φύλλου. 
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Εικ. 129. . Σχεδόν πλήρως καλυμένη από  Helioprotect μπροστινή πλευρά επιδερμίδας 

του φύλλου. 

 

 

Εικ. 130. Μερικώς καλυμμένη από  Helioprotect μπροστινή πλευρά επιδερμίδας του 

φύλλου. 
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Εικ. 131. Σχεδόν πλήρων καλυμμένη από  Helioprotect μπροστινή  πλευρά επιδερμίδας του 

φύλλου. 

 

3.3.3. Καρποί ελιάς ψεκασμένοι με ανθρακικά πλούσια σε  Mg 

 

Εικ. 132. Το Helioprotect καλύπτει την φλούδα του καρπού ελιάς 
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Εικ. 133. Το Helioprotect καλύπτει την φλούδα του καρπού ελιάς. 

 

 

Εικ. 134. Σχεδόν πλήρως καλυμμένη από Helioprotect φλούδα καρπού ελιάς. 
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Εικ. 135.Το Helioprotect καλύπτει την φλούδα καρπού ελιάς. 

 

 

Εικ. 136. Το Helioprotect καλύπτει την φλούδα καρπού ελιάς. 
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Εικ. 137. Το Helioprotect καλύπτει την φλούδα καρπού ελιάς. 

 

 

Παρατηρήσεις:  

i. Η λεπτοκοκκη σκόνη του  Helioprotect  έχει ένα πολύ δυναμικό 

αποτέλεσμα στην επικάλυψη τόσο των καρπών όσο και των φύλλων του 

ελαιόδεντρου.  

ii. Παρά ταύτα φαινόμενα έκπλυσης παρατηρήθηκαν κατα την διάρκεια της 

1ης πρώιμης εφαρμογής του διαλύματος  Helioprotect, λόγω του μικρού 

μεγέθους των καρπών και της υγρασίας του μικροπεριβάλλοντος. Αυτά τα 

μειονεκτήματα ήταν απόντα κατα την διάρκεια της 2ης περιόδου της 

εφαρμογής που ήταν μετά από περίπου  40 ημέρες, τόσο στον ψεκασμό μιας 

φοράς όσο και στον διπλό ψεκασμό. 

iii. Η μπροστινή πλευρά του φύλλου καλύπτεται σε μεγαλύτερη έκταση από 

ότι η πίσω πλευρά του φύλλου. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Ερμηνέυοντας τις μελέτες στο SEM και τις μακροσκοπικές, έρευνες πεδίου  από τις 

δοκιμές που γίναν στο πεδίο, καθώς επίσης και απο τα βιβλιογραφικά δεδομένα, the 

συμπεραίνονται τα ακόλουθα:    
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➢ Το προτεινόμενο υδατικό διαλυμα του  Helioprotect για να δράσει ω σπρέϋ 

φυλλώματος σε ελαιόδεντρα είναι  2%, με  0.1% προσθηκη φυτικού ελαίου, 

κατά προτίμηση σησαμέλαιου σας συγκολλητικό υλικό. 

➢ Η λεπτόκοκκη σκόνη του Helioprotect  έχει ένα  πολύ δυναμικό αποτέλεσμα  

στην επικάλυψη τόσο των καρπών όσο και των φύλλων.  

➢ Γύρων στα  2.5lt του διαλυματος του Helioprotect  2% χρησιμοποιήθηκαν καθε 

φορά για ένα δέντρο, μεγέθους  4m ύψος και 4m διάμετρος. 

➢ Διπλός ψεκασμός είναι ωφέλιμος για την συγκεκριμένη εφαρμογή ως σπρέϋ 

φυλλώματος στα ελαιόδεντρα. Ως εκ τούτου προτείνεται ένας πρώιμος ψεκασμός 

με  Helioprotect  τον Ιούνιο και ένας δεύτερος  στο δευτερο μισό του Ιουλίου. Οι δύο 

περίοδοι μπορούν νε τροποποιηθούν, σύμφωνα με τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες 

και τις ξαφνικές βροχοπτώσεις. 

➢ Τα καλύτερα φίλμ σχηματίζονται όταν το Helioprotect εφαρμόζεται πάνω στα φύλλα 

των ελαιόδεντρων. 

➢ Το Helioprotect έχει επίσης ικανοποιητικά καλή απόδοση πάνω στους καρπούς. 

➢ Καλύτερη απόδοση του Helioprotect πάνω στους καρπούς επιτυγχανεται όταν ο 

κόκκος  έχει ήδη σκληρύνει και το μέγεθος του καρπού είναι  > 0.5cm [μετά το 

μέσο του Ιουλίου]. 

➢ Το ξέπλυμα του δύο φορές ψεκασμένου Helioprotect  με το συνολικά δεδομένο 

ύψος βροχόπτωσης από το τέλος Μαίου μέχρι την αρχή Νοεμβρίου 2019 να είναι  

77.4mm *metcounting the 1st through 7th raining periods( is ranging from 60% 

outer parts, to 30% interior parts of the olive trees. 

➢ Η εφαρμογή του ψεκασμού πρέπει να αποφεύγεται κατά την διάρκεια υψηλής 

υγρασίας  (|90%) για  48 ώρες, σε ομιχλώδη ατμόσφαιρα, ημέρες με ισχυρους 

ανέμους, ή όταν  τα δέντρα είναι υπό στρες, και σε θερμοκρασίες παγετού η 

υψηλότερες από  32oC [90oF] 

➢ Ο χρόνος εφαρμογής πρέπει να ρυθμιστεί νωρίς το πρωϊ η το βραδάκι για να 

αποφύγουμε να ερθουμε σε επαφή με τυχόν μέλισσες που αναζητούν τροφή, 

υψηλές θερμοκρασίες , η πριν από μια αναμενόμενη βροχή. 

➢ Καθώς η εφαρμογή του  διαλύματος του Helioprotect πραγματοποιείται από μια 

απόσταση έως  2m από το ελαιόδεντρο, η μπροστινή πλευρά του φύλλου 

καλύπτεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η πίσω πλευρά του φύλλου. 
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➢ Όταν το Helioprotect φαρμόζεται με διπλό ψεκασμό,  ένα λεπτό φιλμ 

αναπτύσσεται , το οποίο καλύπτει σχεδόν πληρως τα φύλλα και σχεδόν πλήρως 

τους καρπούς. Αυτή η λευκή ασπίδα, προστατεύει κυρίως τα φύλλα, αλλά επίσης 

και τους καρπούς  από την υπεριώδη ακτινοβολία, διατηρώντας τους σε πολύ 

καλύτερη κατάσταση από τα μη ψεκασμένα φύλλα και καρπούς τα οποία είναι 

σχεδόν αφυδατωμένα κάτω από ισχυρή ηλιοφάνεια. 

➢ Ένα σημαντικό όφελος του Helioprotect είναι ο εμπλουτισμός του σε Ασβέστιο 

και Μαγνήσιο, ουσίες που είναι δευτερεύoντα* αναγκαία θρεπτικά συστατικά 

για την αναπτυξη των φυτών, και η απουσία ελεύθερου η δεσμευμένου 

πυριτίου και ανεπιθύμητων ιχνοστοιχείων.* Αυτά ονομάζονται  

“δευτερεύοντα” θρεπτικά συστατικά επειδή τα φυτά τα χρειάζονται σε μικρότερες 

ποσότητες από ότι το άζωτο, τον φώσφορο και το κάλιο(Oldham 2019). Αυτές οι 

αλκαλικές γαίες μπορούν να ειχαχθούν στο χώμα μετα την μερική  έκπλυση από 

την βροχή, βελτιώνοντας το, ειδικότερα σε εφαρμοφές που τα εδάφη είναι όξινα. 

➢ Μέσα στην περίοδο από τον Μάϊο μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου 2019, όταν 

συνήθως ξεκινά η περίοδος της συγκομιδής, καμία προσβολή από δάκο η άλλα 

έντομα δεν ανιχνεύθηκε στα δέντρα που είχαν ψεκασθεί δύο φορές με  

Helioprotect. Παρ’όλα αυτα , καθώς η περίοδος βροχών (το ύψος της 

βροχόπτωσης) και η αύξηση του πληθυσμού  των δάκων είναι διαφορετικά καθε 

χρονιά, τα πειράματα πρέπει να επαναληφθούν τουλάχιστον ακόμα μια περίοδο, 

για να εξαχθούν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα.  

Προτάσεις για οικονομική και βιομηχανική έρευνα: 

1. Μελέτες Marketing για την τιμολογηση του  Helioprotect, σε σακία των  20-

25kg ή σε Βig Βags. Είναι σημαντικό να παρουσιαστεί το  Helioprotect με μια 

σημαντικά χαμηλότερη τιμή από άλλα λευκού χρώματος σπρέύ φυλλωμάτος 

που χρησιμοποιούνται τωρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

2. Βασιζόμενοι σε ιδιωτικές μετρήσεις και σε ιδιόκτητες καλλιέργειες 

ελαιοδέντρων στον Λουτρόπυργο Μεγάρων και στην Κυπαρισσία  Μεσσηνίας 

το 2018, it was concluded the beneficial behavior of Helioprotect, ως προς την 

απόδοση του με βάση την λευκότητα , και την αντισταση στην θερμοκρασία 

και υπεριώδη ακτινοβολία στα ελαιόδεντρα [φύλλα και καρποί]. 
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