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Όταν ρώτησαν τον Ιταλό καθηγητή στο
πανεπιστήμιο της Πίζας Riccardo Gucci γιατί
κλαδεύουμε τα δέντρα αυτός απάντησε απλά

«Κλαδεύουμε το δέντρο για να ξανανιώσει….»

Επίσης ο ίδιος έχει αναφέρει

«Νομίζω ότι οι ελιές είναι σαν τις γάτες.
Αργούν να σε εμπιστευθούν και να σου δώσουν
καρπούς, αλλά όταν τις κερδίσεις μπορούν και

μένουν για πάντα μαζί σου.»

Ξεφόρτωσε τη την ελιά, να σε φορτώσει λάδι.
ΠΑΡΟΙΜΙΑ

Καλλιά ψαλίδι (μπαλτάς) στα κλαδιά παρά
κοπρά στη ρίζα

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ
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Όταν ο γεωργός ρώτησε την ελιά, τι χρειάζεται για να
παράγει πολύ καρπό, εκείνη του απάντησε:

«Όταν με λιπαίνεις με παρακαλάς να παράγω, όταν με
ποτίζεις με ικετεύεις και όταν με κλαδεύεις με υποχρεώνεις

ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
Το κλάδεμα θεωρείται η σημαντικότερη καλλιεργητική φροντίδα της

ελαιοκαλλιέργειας. Σύμφωνα με το Γ. Μπαλατσούρα στο βιβλίο του «Το
ελαιόδεντρο» το κλάδεμα της ελιάς είναι εργασία λεπτή και δύσκολη γιατί το
ελαιόδεντρο παρουσιάζει φυσιολογικές ιδιορρυθμίες. Είναι αειθαλές και είναι
φυσικό να αφαιρείται με το κλάδεμα σημαντικό μέρος από φύλλα που βρίσκονται
σε πλήρη δραστηριότητα. Το ελαιόδεντρο καρποφορεί σε ξύλο δύο ετών και
επομένως το κλάδεμα πρέπει να γίνεται με αυτή τη λογική.

Βασικό χαρακτηριστικό της ελιάς είναι ότι έχει την ικανότητα να
αναβλαστάνει σε οποιοδήποτε σημείο του ξύλου μετά από κοπή και αυτό το
χαρακτηριστικό είναι που της δίνει τη μακροζωία.

Κατά το κλάδεμα της ελιάς αυτό που επιδιώκουμε είναι:

● Να έχουμε ισορροπία βλάστησης – καρποφορίας – ριζικού συστήματος
(ισοζύγιο)

● Να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία

● Να οδηγήσουμε το ελαιόδεντρο στην παραγωγή νέου ξύλου που θα
καρποφορήσει

● Να έχουμε μια ζώνη καρποφόρα με υγιή βλάστηση για υψηλή ποιοτική και
ποσοτική παραγωγή

● Να έχουμε ένα ελαιόδεντρο με ισχυρό μόνιμο σκελετό το οποίο θα έχει
σωστά κατανεμημένες διακλαδώσεις

● Παράταση της παραγωγικής ζωής του δέντρου
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● Διευκόλυνση των καλλιεργητικών εργασιών (φυτοπροστασία, κατεργασία
εδάφους) και της συγκομιδής

● Εξοικονόμηση υγρασίας που είναι σημαντικός παράγοντας ιδιαίτερα σε
ξηρικούς ελαιώνες

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

1. Με τον όρο κλάδεμα εννοούμε ένα σύνολο χειρισμών που χρησιμοποιούνται
για τη διαμόρφωση της κόμης (το σύνολο των κλαδιών και των φύλλων), τη
ρύθμιση της ανάπτυξης των βλαστικών και αναπαραγωγικών οργάνων και
τη διαμόρφωση της ανάπτυξης των τμημάτων του δέντρου με σκοπό τη
μεγιστοποίηση παραγωγής και ποιότητας.

2. Όταν κάνουμε ένα πολύ «βαρύ» και απερίσκεπτο κλάδεμα σε ελαιόδεντρα
αυτά μπορεί να κάνουν έως και 5 χρόνια να ξαναδώσουν καρπό.

3. Είναι καταστροφή για το ελαιόδεντρο όταν στη συγκομιδή του ελαιόκαρπου
κόβουμε κλαδιά για να μαζέψουμε πιο εύκολο τον καρπό. Και αυτό γιατί στις
άκρες αυτών των κλαδιών βρίσκονται οι καρποφόροι οφθαλμοί «μάτια» που
θα δώσουν τον ελαιόκαρπο την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
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4. Όταν αγοράζουμε νεαρά δενδρύλλια ελιάς προτιμούμε αυτά που
διακλαδίζονται και τα κλαδιά τους κατευθύνονται προς τα πλάγια και όχι αυτά
που έχουν δύο ή τρία το πολύ κλαδιά με κατακόρυφη κατεύθυνση.

5. Η κόμη του ελαιόδεντρου πρέπει να ξεκινάει από το 1,0m και να μην
ξεπερνάει τα 4m. Εάν η κόμη είναι μικρή και αυστηρά κλαδεμένη
οδηγούμαστε σε βλαστομανία με πολλούς λαίμαργους και ακαρπία.

6. Τα νεαρά δενδρύλλια στις περιοχές με ανέμους όπως όλα τα νησιά του
Αιγαίου χρειάζονται στήριγμα για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

7. Οι λαίμαργοι βλαστοί πρέπει να απομακρύνονται αμέσως εκτός και αν
θέλουμε να κάνουμε ανανέωση του δέντρου.

8. Το κέντρο του ελαιόδεντρου πρέπει να λιάζεται και να αερίζεται αλλά όχι να
είναι απογυμνωμένο.

9. Με ένα ισορροπημένο κλάδεμα (όχι πολύ αυστηρό) αποτρέπουμε την
παρενιαυτοφορία (παραγωγή κάθε δεύτερη χρονιά) και επιτρέπουμε να
έχουμε ισορροπημένη παραγωγή κάθε χρόνο.

10. Καλύτερη εποχή για το κλάδεμα είναι αφού περάσουν τα κρύα του χειμώνα
(αρχές Μαρτίου). Πρέπει να αποφεύγεται το κλάδεμα το χειμώνα εάν η
περιοχή πλήττεται από παγετούς γιατί η βλάστηση λειτουργεί σαν ασπίδα
του δέντρου. Κλαδεύουμε πάντα με ξηρό και ήπιο καιρό χωρίς τα δέντρα να
είναι υγρά.

11. Αποφεύγουμε υπερβολές στο κλάδεμα και το προσαρμόζουμε ανάλογα με
την πυκνότητα φύτευσης.

Λαίμαργοι είναι οι νέοι βλαστοί που είναι πολύ ζωηροί, κάθετοι και
απορροφούν άπληστα χυμούς ζημιώνοντας και εξασθενίζοντας όλους τους
γειτονικούς τους. Η εμφάνιση πολλών λαίμαργων βλαστών στο ελαιόδεντρο
αποτελεί δείκτη ανωμαλίας στην κυκλοφορία των χυμών και λαθών που έγιναν
στο παρελθόν κατά το κλάδεμα. Οι λαίμαργοι βλαστοί ανταγωνίζονται τους
καρποφόρους βλαστούς που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Όμως πολλές φορές
οι λαίμαργοι βλαστοί είναι σημαντικοί για την ανανέωση των εξαντλημένων
κλάδων ή και ολόκληρου του δέντρου.

Επίσης για τους λαίμαργους βλαστούς θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη
μας τα παρακάτω:

1. Λαίμαργοι που βρίσκονται στο σημείο αφαίρεσης βλαστών είναι
ένδειξη αυστηρού κλαδέματος
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2. Λαίμαργοι πολλοί στη βάση του κορμού δηλώνουν αδυναμία καλής
κυκλοφορίας των χυμών

3. Λαίμαργοι στο λαιμό νέων ελαιόδεντρων δηλώνουν ζημιά από
ηλιακά εγκαύματα στον κορμό

4. Λαίμαργοι στη βάση των διακλαδώσεων δηλώνουν πρόβλημα στην
κυκλοφορία των χυμών

Οι χυμοί στο ελαιόδεντρο κατευθύνονται προς τα μέρη που φωτίζονται
καλύτερα ενώ αυτοί που σκιάζονται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας γίνονται
ατροφικοί (Γ. Μπαλατσούρας, Το Ελαιόδεντρο, Αθήνα, 1986). Επίσης αυτό που
πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι χυμοί στο ελαιόδεντρο κυκλοφορούν σε ένα
λεπτό εξωτερικό στρώμα του φλοιού και εκεί δεν πρέπει να υπάρχουν
χαράγματα ή βαθιές τομές. Και έτσι δικαιολογείται και το φαινόμενο να βλέπουμε
ελιές που να στερούνται μεγάλο τμήμα του κορμού τους και όμως αυτές οι ελιές
να καρποφορούν και σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις και ικανοποιητικά
(Riccardo Gucci, εκπαίδευση στα Μεσόγεια, 2014).

Το ελαιόδεντρο έχει την τάση να καρποδένει περισσότερους καρπούς από
αυτούς που έχει τη δυνατότητα θα θρέψει. Αυτό οδηγεί στην εξασθένιση της
ετήσιας βλάστησης και περιορισμένη καρποφορία το επόμενο έτος. Το
φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως παρενιαυτοφορία και είναι πολύ έντονο στην
ελιά (παραγωγή χρονιά παρά χρονιά). Οι μικρόκαρπες ποικιλίες (π.χ.

Κορωνέϊκη) εμφανίζουν μικρότερο βαθμό παρενιαυτοφορίας σε αντίθεση με τις
μεσόκαρπες και μεγαλόκαρπες (π.χ. Αδραμυττινή, Κολοβή, Θρούμπα,

Χοντρολιά κ.λπ.) που εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό παρενιαυτοφορίας.

Επίσης η παρενιαυτοφορία επηρεάζεται εκτός από το κλάδεμα από τη
λίπανση και την άρδευση. Χρειάζεται να εφαρμόσουμε ισορροπημένη λίπανση
και άρδευση και να αφαιρούμε μέρος της βλάστησης το χειμώνα ή την άνοιξη
πριν τη χρονιά που θα έχουμε μεγάλη παραγωγή για να μην έχουμε εξάντληση
του ελαιόδεντρου και να είναι σε θέση να θρέψει τον ελαιόκαρπο αλλά και να
δώσει νέα βλάστηση η οποία θα καρποφορήσει την επόμενη χρονιά.

Αβαθή, πετρώδη και άγονα εδάφη έχουν ελαιόδεντρα με μικρό ριζικό
σύστημα και πρέπει να διατηρείται αναλογία ριζικού συστήματος και φυλλικής
επιφάνειας αλλιώς έχουμε απορρόφηση των λίγων θρεπτικών στοιχείων από τα
φύλλα και οδηγούμαστε σε μειωμένη καρποφορία.

Μια πολύτιμη οδηγία για επιτυχημένο κλάδεμα είναι ότι μπαίνουμε
κάτω από το δέντρο με την πλάτη γυρισμένη στον κορμό και εντοπίζουμε τι
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πρέπει να αφαιρεθεί βάσει της αρχής ότι ο κορμός θα πρέπει να φωτίζεται
επαρκώς χωρίς να είναι εκτεθειμένος υπερβολικά στην ηλιακή
ακτινοβολία. Επίσης πριν ξεκινήσουμε να κλαδεύουμε ένα ελαιόδεντρο
είναι απαραίτητη η παρατήρηση περιμετρικά της κόμης αλλά και κοντά
στον κορμό και μετά αποφασίζουμε τι ενέργειες κλαδέματος θα κάνουμε.

Σημαντικό είναι να παρατηρήσουμε τη θέση του ήλιου.

Στόχος είναι η διατήρηση ζωηρής καρποφόρας ζώνης με πλούσιο και
υγιές φύλλωμα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου τα καρποφόρα δέντρα
πρέπει να κλαδοκαθαρίζονται μέτρια κάθε χρόνο (ελαφρύ κλάδεμα) και να
διατηρούν μια ιδανική κατάσταση συνεχούς ανανέωσης της καρποφόρας
βλάστησης, του αερισμού και του φωτισμού.

(Γ. Μπαλατσούρας, Το Ελαιόδεντρο, Αθήνα, 1986).

Γ. ΤΥΠΟΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Οι σπουδαιότεροι τύποι κλαδέματος της ελιάς είναι οι ακόλουθοι:

- ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ

Το κλάδεμα διαμόρφωσης εφαρμόζεται από τη φύτευση ενός ελαιόδεντρου
μέχρι και την είσοδο του στην καρποφορία (συνήθως σε δενδρύλλια ηλικίας 3-4

ετών) με κύριο σκοπό τη διαμόρφωση ενός ισχυρού σκελετού.

Η διαμόρφωση γίνεται με επιλογή 3-5 βλαστών σε ύψος περίπου 30-60cm

από το έδαφος οι οποίοι θα αποτελούν τους μελλοντικές βραχίονες του
ελαιοδέντρου. Αυτοί οι βλαστοί πρέπει να έχουν περιμετρική διάταξη και να μην
αλληλεπικαλύπτει ο ένας τον άλλον. Η γωνία που θα σχηματίζουν αυτοί οι
βλαστοί από 90-120 μοίρες.
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Οι βλαστοί που επιλέγονται είναι ζωηροί με τη μεγαλύτερη διάμετρο και την
καλύτερη κατανομή στο ελαιόδεντρο. Βασικό είναι να αφήνεται και ένας
αντικαταστάτης σε περίπτωση που οι πρώτοι βλαστοί τον επόμενο χρόνο έχουν
πρόβλημα τότε αφαιρούνται και μένει ο αντικαταστάτης. Η διατήρηση της
δημιουργούμενης επιφάνειας ανέπαφης στο σύνολό της, εξασφαλίζει την
ισορροπία ανόργανων/οργανικών ουσιών στο συντομότερο δυνατό χρόνο και
έτσι τα δέντρα μπαίνουν νωρίς σε καρποφορία (Δ. Ποντίκης, Γεωπόνος –

Ελαιοκαλλιεργητής, Το κλάδεμα της ελιάς – Περιοδικό Γεωργία & Κτηνοτροφία,

τεύχος 9/2013). Οι παραφυάδες αφαιρούνται και γίνεται αραίωμα της μη
επιθυμητής βλάστησης και αφαίρεση των βλαστών που φύονται κάτω από τη
διακλάδωση των μελλοντικών βραχιόνων.

Η αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών γίνεται κάθε χρόνο όπως και όλοι οι
βλαστοί που δεν βρίσκονται σε επιθυμητή για το σχήμα μας θέση. Τα κορυφαία
τμήματα των βλαστών δεν πρέπει να αφαιρούνται, σε περίπτωση όμως που
γίνεται η αφαίρεση να είναι ελάχιστη. Κατά την περίοδο της διαμόρφωσης του
ελαιόδεντρου δεν πρέπει να γίνεται αυστηρό κλάδεμα γιατί αυτό καθυστερεί την
είσοδο του δέντρου στην καρποφορία. Στόχος δεν είναι η ωραία εμφάνιση του
δέντρου αλλά η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του.

- ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ

Το κλάδεμα καρποφορίας γίνεται σε ενήλικα ελαιόδεντρα (παραγωγικά
δέντρα) αμέσως μετά το ράβδισμα της ελιάς ως και το Μάρτιο πριν αρχίσει η
έκπτυξη της νέας βλάστησης. Τα ελαιόδεντρα που είχαν μεγάλη παραγωγή
μπορούν να κλαδευτούν νωρίς ώστε να αφαιρεθεί η εξασθενημένη βλάστηση για
να μπορέσει το δέντρο να ξεκουραστεί. Ελαιόδεντρα με μικρή παραγωγή
μπορούν να κλαδευτούν όψιμα όπως και ελαιόδεντρα σε περιοχές που
υπάρχουν παγετοί. Στόχος του κλαδέματος καρποφορίας είναι να δημιουργεί
βλαστούς μεσαίου μήκους στην «ποδιά» του ελαιόδεντρου οι οποίοι θα έχουν
επαρκή φωτισμό και αερισμό.

Στο κλάδεμα καρποφορίας αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να
διατηρήσουμε το σχήμα του ελαιόδεντρου, να αφαιρέσουμε τους λαίμαργους
βλαστούς, να αφαιρέσουμε τους προσβεβλημένους και εξαντλημένους κλάδους
και αν χρειαστεί να μειώσουμε την κόμη του δέντρου.
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Οι βλαστοί που δεν είναι σε σωστή θέση ή παρεμποδίζουν το σχήμα μας
πρέπει να αφαιρούνται όπως και οι βλαστοί που είναι στο εσωτερικό και
εμποδίζουν το σωστό φωτισμό και αερισμό του ελαιόδεντρου.

Όλοι οι λαίμαργοι βλαστοί αφαιρούνται και μόνο στην περίπτωση που
αυτοί θα χρησιμοποιηθούν ως αντικαταστάτες τότε αφήνονται και
κορυφολογούνται.

Οι προσβεβλημένοι και εξαντλημένοι κλάδοι αφαιρούνται σε όποιο σημείο
και αν βρίσκονται. Αν βρίσκονται σε σημείο που μας χαλάει το επιθυμητό σχήμα
τότε δημιουργούνται αντικαταστάτες από τους λαίμαργους βλαστούς.

Σε περίπτωση που το ελαιόδεντρο έχει αναπτυχθεί πολύ σε ύψος τότε
αφαιρούμε την ορθόκλαδη βλάστηση ή την μειώνουμε (κόντεμα – χαμήλωμα)

ώστε να φέρουμε ξανά το δέντρο στο επιθυμητό ύψος.

Εφαρμόζουμε:

● Ελαφρύ κλάδεμα: όταν αφαιρούμε το 1/6 του μήκους των βλαστών.

● Μέτριο κλάδεμα: όταν αφαιρούμε το 1/3 του μήκους των βλαστών.

● Αυστηρό κλάδεμα: όταν αφαιρούμε πάνω από το 50% του δέντρου και το
μήκος των βλαστών είναι κάτω από 15cm.

Αριστερά πάνω: βλαστός πριν
την αφαίρεση

Δεξιά πάνω: σωστή κοπή

Αριστερά κάτω: το τμήμα του
βλαστού που μένει είναι πολύ
μακρύ (τακούνι)

Δεξιά κάτω: πολύ κοντή κοπή
κοντά στο βραχίονα

(Δρ. Ν. Βολακάκης, Πρόγραμμα LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10)
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- ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Το ελαιόδεντρο είναι γνωστό για τη μακροζωία του και την
παραβλαστικότητα του δηλαδή την ικανότητα του να εκπτύσσει βλαστούς σε
οποιοδήποτε σημείο του. Η ανάγκη για ανανέωση των δέντρων είναι
αναγκαστική ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ηλικιωμένων δέντρων,

εγκαταλελειμμένων δέντρων ή σε δέντρα τα οποία έχουν πληγεί από
παγετό.

Κατά το κλάδεμα ανανέωσης μπορούμε να κάνουμε ένα από τα παρακάτω:

1. Περιορισμός της κόμης

Περιορίζουμε τους ορθόκλαδους ή πλαγιόκλαδους δευτερεύοντες
βραχίονες και τους υπεράριθμους. Αυτό γίνεται όταν έχουν
εξασθενημένες κορυφές ενώ ο κορμός και οι κύριες διακλαδώσεις είναι
υγιείς. Επίσης αφαιρούνται τα ξερά κλαδιά και τα κλαδιά που
διασταυρώνονται.

2. Κατέβασμα του ελαιόδεντρου στο επίπεδο των κύριων
διακλαδώσεων (σταυρός)

3. Κατέβασμα του ελαιόδεντρου στο επίπεδο του λαιμού (καρατόμηση)

Γίνεται καρατόμηση του κορμού σε επιθυμητό ύψος από τον παραγωγό
είτε των βραχιόνων σε απόσταση περίπου 20-30cm από το σημείο που
διακλαδίζονται από τον κορμό. Μετά την καρατόμηση δεν γίνεται καμία
επέμβαση στη νέα βλάστηση ενώ καλό είναι να διακοπεί και η λίπανση. Μετά
από 3-4 χρόνια επιλέγοντα 3-4 βλαστοί οι οποίοι θα αποτελέσουν το νέο σκελετό
για το ελαιόδεντρο.

4. Κλάδεμα στα παγετόπληκτα ελαιόδεντρα

Τα ελαιόδεντρα που έχουν πληγεί από παγετό δεν κλαδεύονται αλλά
αφήνονται μέχρι να εκδηλωθεί πλήρως η ζημιά τους. Αν η ζημιά περιορίζεται στα
φύλλα τότε δεν χρειάζεται καμία επέμβαση γιατί τα δέντρα θα επανέλθουν χωρίς
κλάδεμα. Σε περίπτωση που υπάρχει ζημιά στο σκελετό του ελαιόδεντρου τότε
χρειάζεται να γίνει κόψιμο ή καρατόμηση των βραχιόνων ή του κορμού κάτω από
το νεκρωμένο σημείο αφαιρώντας και υγιές ξύλο. Στη συνέχεια οι επεμβάσεις
που γίνονται είναι όμοιες με το κλάδεμα ανανέωσης ή αναγέννησης ανάλογα την
περίπτωση.
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Κλάδεμα ανανέωσης σε ελαιόδεντρο μεγάλης ηλικίας

Δ. ΕΠΟΧΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Η κατάλληλη εποχή κλαδέματος είναι γύρω στα τέλη του χειμώνα. Σε
ελαιώνες που έχουν ιστορικό με παγετούς προτιμάμε να κλαδεύουμε μετά τα
μέσα Μαρτίου ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ζημιάς στη νέα βλάστηση.

Επίσης αποφεύγουμε το κλάδεμα τις βροχερές μέρες και υγρές ώρες της ημέρας
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα ελαιόδεντρα προσβάλλονται από
καρκινώματα.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Υπάρχουν κάποια κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να αξιολογήσουμε
το κλάδεμα που έχουμε κάνει και να διορθώσουμε τυχόν λάθη.

● Αν υπάρχουν κενά ακανόνιστα διανεμημένα μέσα στο ελαιόδεντρο τότε
θα πρέπει να βρούμε βλαστούς για αντικαταστάτες.

● Αν η βάση των κλάδων είναι γυμνή τότε έχει γίνει πολύ αυστηρό κλάδεμα
των κορυφών

● Αν δεν υπάρχουν αντικαταστάτες τότε θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα
επόμενα χρόνια

● Αν οι τομές δεν είναι λείες τότε θα πρέπει να γίνει λείανση τους

● Οι τομές πρέπει να έχουν μια μικρή κλίση ώστε να μην συγκρατούν
υγρασία

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα - καν (Ε.Ε.) 611/2014 και 615/2014
της Επιτροπής - Δράση Γiii2 « Επιδεικτική χρήση τεχνικών κλαδέματος τοπικών ποικιλιών ελιάς »
του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθ. 854/86909/04.08.2021 απόφαση της Προϊσταμένης
Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ



Ο.Ε.Φ.  / Α.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

● Αν ένα χρόνο μετά το κλάδεμα υπάρχουν πολλοί λαίμαργοι τότε είχε γίνει
πολύ αυστηρό κλάδεμα και θα πρέπει να γίνεται μετά κλαδοκάθαρο

● Αν οι βλαστοί δεν είναι ζωηροί τότε το κλάδεμα που είχε γίνει ήταν πολύ
ελαφρύ και θα πρέπει να γίνει αυστηρό κλάδεμα την επόμενη φορά

● Αν οι βλαστοί είχαν μια μεσαία ζωηρότητα (10-30cm) τότε έχει γίνει
σωστό κλάδεμα

● Δεν αδειάζουμε το κέντρου του δέντρου γιατί έχουμε τον κίνδυνο
από ηλιοεγκαύματα

Αποτυχημένα κλαδέματα έχουν σαν συνέπεια:

1) Εξασθένηση δέντρου

2) Δημιουργία  περιττών τομών οι οποίες είναι εστίες μολύνσεων

3) Ηλιοεγκαύματα

4) Μείωση παραγωγής
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Στ. ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τα εργαλεία κλαδέματος παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση ασθενειών
π.χ. κυκλοκόνιο, καρκίνος κ.λπ. γιατί μπορεί να μεταδώσουν εύκολα μολύσματα
από δέντρο σε δέντρο ή από ελαιώνα σε ελαιώνα. Δεν κλαδεύουμε ταυτόχρονα
τα προσβεβλημένα ελαιόδεντρα με τα υγιή.

Τα κλαδευτικά εργαλεία πρέπει να είναι κοφτερά, να μην αφήνουν «δόντια –

τακούνια». Τα εργαλεία να απολυμαίνονται τακτικά για να αποφεύγεται η
μόλυνση από παθογόνους οργανισμούς ειδικά εάν υπάρχει ένδειξη
εξογκωμάτων καρκίνου. Η απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων μπορεί να
γίνει με εμβάπτιση σε χλωρίνη ή οινόπνευμα ή σε πυκνό διάλυμα χαλκού.

Στα ελαιόδεντρα που γίνονται μεγάλες τομές πρέπει κάλυψη με ειδική
αλοιφή για την προστασία από την υγρασία και τις ασθένειες.

Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

Τα υπολείμματα που προκύπτουν από το κλάδεμα αποτελούν μια πολύ
καλή πηγή για τη βελτίωση του εδάφους και την αύξηση της οργανικής ουσίας.

Κατά το κλάδεμα προκύπτουν μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων οι οποίες
μπορούν να αξιοποιηθούν στην καλλιέργεια.

Η σωστή διαχείριση των υπολειμμάτων του κλαδέματος μέσω της μη
καύσης μπορεί να συμβάλλει στην ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων
καθώς και στην αποφυγή της ρύπανσης του αέρα και των γειτονικών ελαιώνων
που δεν έχουν συγκομισθεί.

Μέχρι σήμερα γίνεται αφαίρεση των μεγάλων ξύλων για καύσιμη ύλη και τα
υπόλοιπα λεπτά κλαδιά να καίγονται με αποτέλεσμα τα υπολείμματα να
παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό ανεκμετάλλευτα και συγχρόνως να έχουμε
περιβαλλοντικά προβλήματα από την καύση.

Τα υπολείμματα του κλαδέματος ενδείκνυται να επαναχρησιμοποιούνται
στην καλλιέργεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση θρυμματιστή ο οποίος
θρυμματίζει τα λεπτά κλαδιά που προκύπτουν από το κλάδεμα. Τα θρύμματα
αυτά ενσωματώνονται ελαφριά στο έδαφος και αποτελούν μια πολύ καλή πηγή
θρεπτικών στοιχείων για την καλλιέργεια μας άμεσα αφομοιώσιμη. Η καύση
πρέπει να αποτελεί την τελευταία λύση διαχείρισης των υπολειμμάτων του
κλαδέματος.
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