
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-14 

 

 



1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

• Συλλέχθηκαν  43 δείγματα ελαιολάδου (Κωδικός: 

101-143) με τις πληροφορίες που αφορούν τα 

στοιχεία των παραγωγών, τις ποικιλλίες, τις συνθήκες 

συλλογής ελαιοκάρπου, ελαιοπαραγωγής καθώς και 

αποθήκευσης των δειγμάτων ελαιολάδου. 

 
 



Κωδικός 

Δείγματος 

Ελαιο/κή 

Περίοδος 

Ημερ. 

Δειγματ/ψ

είας 

Ημερ. 

Παραγωγής 
Ποικιλία/ες ελιάς 

Τύπος 

Ελαιολάδου 
Στοιχεία παραγωγού 

Στοιχεία 

κτήματος 

101-19/11/13 2013 19/11/13 19/11/13 κορωνέϊκη βιολογικό 

Αναγνωστόπουλος 

Δημήτριος, Ανάληψη 

Μεσσηνίας πεδινό 

102-23/11/13 2013 23/11/13 23/11/13 κορωνέϊκη συμβατική 

Γαϊτάνης, Νεοχώρι 

Μεσσηνίας, ακτίνα: 5 

χλμ πεδινό 

103-26/11/13 2013 26/11/13 26/11/13 κορωνέϊκη συμβατική 

Κότσιρας Γεώργιος, 

Μαυρομμάτι-Πιπερίτσα 

Μεσσηνίας, ακτίνα: 9 

χλμ ημιορεινό 

104-26/11/13 2013 26/11/13 26/11/13 κορωνέϊκη συμβατική 

Βλασαράς Θεόδωρος, 

Μάδαινα Μεσσηνίας, 

ακτίνα: 2 χλμ πεδινό 

105-26/11/13 2013 26/11/13 26/11/13 κορωνέϊκη συμβατική 

Κατσούλης 

Κωνσταντίνος, 

Αβραμιού Μεσσηνίας, 

ακτίνα: 4 χλμ πεδινό 

106-27/11/13 2013 27/11/13 27/11/13 κορωνέϊκη συμβατική 

Αγγελόπουλος 

Δημήτριος, Αβραμιού 

Μεσσηνίας, ακτίνα: 4 

χλμ ημιορεινό 

107-27/11/13 2013 27/11/13 27/11/13 κορωνέϊκη συμβατική 

Σκορδάκης Αναστάσιος, 

Δρακονέρι Μεσσηνίας, 

ακτίνα: 3 χλμ πεδινό 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-14 



Κωδικός 

Δείγματος 
Χρόνος 

Μέσο 

Αποθήκευσης 

Χαρακ/κά 

Καρπού 

Κλιματ/κές 

Συνθήκες 

101-19/11/13 3 

σακιά από 

λινάτσα 

άγουρος, λείος, 

σκληρός, λίγα 

στίγματα 

(δάκος),περισσό

τερο πράσινος   

102-23/11/13 2 

σακιά από 

λινάτσα 

άγουρος, λείος, 

σκληρός, λίγα 

στίγματα 

(δάκος),περισσό

τερο πράσινος   

103-26/11/13 1 

σακιά από 

λινάτσα 

άγουρος, λείος, 

σκληρός, λίγα 

στίγματα 

(δάκος),περισσό

τερο πράσινος   

104-26/11/13 2 πλαστικά σακιά 

άγουρος, λείος, 

σκληρός, λίγα 

στίγματα 

(δάκος),περισσό

τερο πράσινος   

105-26/11/13 3 ανοιχτή κλούβα 

άγουρος, λείος, 

σκληρός, λίγα 

στίγματα 

(δάκος),περισσό

τερο πράσινος βροχή, 15 C 

106-27/11/13 2 πλαστικά σακιά 

μέτρια 

ωρίμανση, λείος, 

σκληρός, λίγα 

στίγματα 

(δάκος),πρασινό

μαυρος   



Κωδικός Δείγματος Πληροφορίες Ελαιοποίησης Πληροφορίες Αποθήκευσης 

Θερμοκρασί

α Ελαιοζύμης 

Θερμοκρασία 

Ελαιολάδου 

Χρόνος 

Μάλαξης 

Σύστημα 

Φυγοκέντρισης 

Ολική Ποσότητα 

Παραγωγής 

Ποσότητα 

Δείγματος 

101-19/11/13 33,1   1 15 διφασικό 328 kg 2*250ml 

102-23/11/13 33   1 10 διφασικό 325 kg 1*250ml 

103-26/11/13 32   1 15 διφασικό 169 kg 2*250ml 

104-26/11/13 33   1 15 διφασικό 149 kg 2*250ml 

105-26/11/13 35   1 10 διφασικό 64 kg 2*250ml 

106-27/11/13 33   1 15 διφασικό 324 kg 2*250ml 



 

Οξύτητα 

 

K270 

 

K232 

 

ΔΚ 

 

Αριθμός 

Υπεροξει

-δίων 

Οργαν. Αξιολόγηση 

Me 

Φρουτώ-

δους 

Me 

Ελαττώματος 

Εξαιρετικό  0,8  

0,22 

 2,50  

0,01 

 20 > 0 =0 

Παρθένο  2,0 0,25  2,50  

0,01 

 20 > 0  2,5 

Κοινό  3,3   

0,25 

 2,60  

0,01 

 20 -  6,0 

Μειονεκτικ

ό  

2  

(ή >3,3) 

- - - - - > 2,5 

(ή > 6,0) 

Εξευγενισμέ

νο 

Ελαιόλαδο 

 0,3   

1,10 

- 0,16  5 - - 

Ελαιόλαδο  1,0     

0,90 

-  

0,15 

 15 - - 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2568/91 ΕΟΚ 



• 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Κ  

(2568/91 ΕΟΚ ΠΑΡ. ΙΧ)  

 

Κ232: από 1,39 έως 1,69<2.5,   

Κ268: από 0,027 έως 0,139<0.22, 

Κ272: από 0,007 έως 0,132<0.2,  

ΔΚ: από -0,002 έως -0,005<0.01 



Μετρήσεις δείκτη Κ232 για τα δείγματα 1-126 της 

ελαιοκομικής περιόδου 2013-14 



Μετρήσεις δείκτη Κ264,K268, K272 για τα δείγματα 1-

126 της ελαιοκομικής περιόδου 2013-14 



Μετρήσεις δείκτη ΔΚ για τα δείγματα 1-126 της 

ελαιοκομικής περιόδου 2013-14 



Οξύτητα (%ελαϊκό οξύ) για τα δείγματα 101-120 

ελαιοκομικής περιόδου 2013-14  

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2568/91 ΕΟΚ ΠΑΡ. ΙΙ) 



Αριθμός υπεροξειδίων (meq O2/kg ελαίου) για τα 

δείγματα 101-120 ελαιοκομικής περιόδου 2013-14 

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2568/91 ΕΟΚ ΠΑΡ. ΙΙ) 



Ολικές φαινόλες  

(mg γαλλικού οξέος/kg ελαίου) στα δείγματα 101-120 της 

ελαιοκομικής περιόδου 2013-14 

5. ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΩΝ 
ΦΑΙΝΟΛΩΝ (Folin-Ciocalteau)  

(Gutfinger JAOCS 58 (1981) 966-68) 



6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Κ232, Κ268, Κ272 ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ (232, 268, 272nm)  

• Από τα δείγματα της ελαιοκομικής περιόδου 2012-2013 

επιλέχθηκαν τα εξής:  

 1, 2, 7, 13, 20, 22, 23, 15, 27, 42,  

• η επιλογή των δειγμάτων έγινε με βάση τις τιμές των 

δεικτών K για τα μήκη κύματος 232 nm  και 268 nm έτσι 

ώστε να καλύπτουν όλο το εύρος των τιμών Κ,  

συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης και της 

μικρότερης τιμής  



• Βρέθηκε γραμμική συσχέτιση μεταξύ Κ232 και 
αντίστοιχης απορρόφησης καθαρού δείγματος 
ελαιολάδου στα 232nm όταν χρησιμοποιήθηκε 
κυψελίδα PL 0,01mm (r2=0,83).   

• Η συσχέτιση αυτή αυξήθηκε γραμμικά σημαντικά 
(r2=0,9) όταν χρησιμοποιήθηκε κυψελίδα PL 0,1mm.  

• Μεταξύ των μετρήσεων K264, K 268, K 272  και των 
αντίστοιχων απορροφήσεων Abs (232, 264, 268, 
272) η συσχέτιση που βρέθηκε ήταν  σχεδόν 
γραμμική με συντελεστή r2= 0,96  



 

 

Schimadzu UV-3600 







ΣΦΑΙΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 









• ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΟΡΑΤΟΥ – ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ- ΕΓΓΥΣ 
ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ  

• Α. Κυρίως όργανο 

• εύρος μήκους κύματος τουλάχιστον από 185 έως 3.300 nm. 

• μεταβλητό εύρος σχισμής στην περιοχή του ορατού – 
υπεριώδους από 0.1 έως τουλάχιστον 5 nm.  

• μεταβλητό εύρος σχισμής στην περιοχή του εγγύς υπερύθρου 
από 0.2 έως τουλάχιστον 20 nm, με τουλάχιστον 8 βήματα. 

• διακριτική ικανότητα 0.1 nm. 

• ακρίβεια μήκους κύματος στην περιοχή του ορατού – 
υπεριώδους καλύτερη από ± 0.3 nm και στην περιοχή NIR-IR 
καλύτερη από ± 0.9 nm. 

 

 

 



• διαχεόμενη ακτινοβολία μικρότερη από 0.00008 % στα 340 nm. 

• εύρος φωτομετρικής μέτρησης -6 έως 6 Abs. 

• διαθέτει φωτομετρικό σύστημα διπλής δέσμης. 

• Πηγή φωτός: λυχνία αλογόνου 50 W (χρόνος ζωής 2000 ώρες)  και 
λυχνία δευτερίου (χρόνος ζωής 2000 ώρες) με ένα ακόμα ανταλλακτικό 
ζευγος αντίστοιχα 

• τρεις ανιχνευτές τύπου Pbs, InGaAs και PMT τοποθετημένους 
ταυτόχρονα  

 

Στην περιοχή ορατού-υπεριώδους λειτουργεί ο ανιχνευτής PMT (photomultiplier 

tube),  

Στην περιοχή του Εγγύς – Υπερύθρου λειτουργούν οι InGaAs και PbS ανιχνευτές. 

Ο ανιχνευτής InGaAs γεφυρώνει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του PMT (165 

έως 1000 nm) και του PbS (1600 έως 3300 nm) ανιχνευτή αυξάνοντας την 

ευαισθησία στην ενδιάμεση περιοχή. 

Άρα ο ανιχνευτής InGaAs (700 έως 1800 nm) εξασφαλίζει υψηλή ευαισθησία σε 

όλο το εύρος των μετρήσεων: από 185 έως 3300 nm (3030 cm-1). 

 
 



 

• επιπεδότητα γραμμής βάσης ίση η καλύτερη από 0,005 Αbs σε 
όλο το εύρος μέτρησης (185-3.300nm).  

• φωτομετρική ακρίβεια 0.003 Abs στο 1.0  Abs μετρούμενη με 
πιστοποιημένο φίλτρο NIST 930D. 

• δέχεται μελλοντικά θάλαμο μέτρησης ανάκλασης και 
διαπερατότητας μεγάλων δειγμάτων. 

• Β. Σφαίρα Ολοκλήρωσης 

• Το φασματοφωτόμετρο ακολουθείται από σφαίρα ολοκλήρωσης με τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Περιοχή μέτρησης μήκους κύματος τουλάχιστον από 220 έως 2.500 

nm. 

• Η σφαίρα ολοκλήρωσης έχει εσωτερική διάμετρο περίπου 60 mm και 
να ακολουθείται από ανεξάρτητο ανιχνευτή τύπου 
φωτοπολλαπλασιαστή. 

• δέχεται δείγμα με μέγιστο μέγεθος διαμέτρου περίπου 100 mm και 
πάχους 15 mm, για μέτρηση με ανάκλαση. 

• έχει δυνατότητες μέτρησης ανάκλασης από διάχυση και κατοπτρικής 
ανάκλασης στερεών και υγρών δειγμάτων.  

 



• ΠΡΩΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΗΨΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

(NEAT OIL)  

– ΜΕ ΚΥΨΕΛΙΔA PL=0.01 mm ΚΑΙ  

– ΜΕ ΣΦΑΙΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ.  

 

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ 

SCHIMADZU UV-3600  

 



Φάσματα UV-VIS-NIR (220 - 2700 nm)  
9 scans neat oil 124 με σφαίρα ολοκλήρωσης 



Φασματα UV (220-280 nm)  
επαναληψιμότητα: 9 scans neat oil 124 με σφαίρα ολοκλήρωσης 



Φασματα UV (220-280nm)  
3 scans neat oil 126 PL=0,01mm 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: 

 

•Συλλογή και ανάλυση τριών παραμέτρων          

(δείκτης Κ, οξύτητα, υπεροξείδια)         από 43 

δείγματα ελαιοκομικής περιόδου 2013-2014 

•Υπολογισμός ολικών φαινολών 

•Ποσοτικοποίηση στερολών με GC-MS 

•Πρώτες παράλληλες μετρήσεις με δύο νέα όργανα 

•Εγκατάσταση του UV-3600 και λήψη των πρώτων 

φασμάτων στο UV-VIS-NIR (IR-A)-SWIR (IR-B)    (185 – 

3300 nm) 

•Λήψη φασμάτων απευθείας από ελαιόλαδο με κυψελίδες 

0,01 και 0,1 mm  

•Λήψη φασμάτων ανάκλασης με τη σφαίρα ολοκλήρωσης 

με εμποτισμό ελαιολάδου σε θειικό βάριο 



ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 

 

•Επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με 

τα νέα όργανα 

•Στόχευση στην απευθείας λήψη φασμάτων απορρόφησης 

και ανάκλασης από καθαρό ελαιόλαδο 

•Επεξεργασία φασμάτων NIR για την εξαγωγή γραμμικής 

συσχέτισης και μέτρησης επιθυμητών παραμέτρων με 

χρήση στατιστικών πακέτων λογισμικού 

•Ελαιοκομική περίοδος 2014-2015. Δειγματοληψία και 

επιτόπια μέτρηση με τα νέα όργανα?  




