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ΚΛΑΔΕΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Καρποφορία ελιάς και κλάδεμα:

Η ελιά καρποφορεί σε βλαστούς προηγούμενου έτος μέτριας ζωηρότητας και μήκους 15 – 30

cm

Μήκος Ετήσιας βλάστησης και κλάδεμα:

Πριν από το κλάδεμα να εξετάζεται το μήκος της ετήσιας βλάστησης και η γενικά κατάσταση

των ελαιοδέντρων.

● ≥ 30 cm ελαφρύ κλάδεμα (5-15% αφαίρεση κόμης)

● 15 – 30 cm μέτριο κλάδεμα (25-30% αφαίρεση κόμης)

● ≤ 15cm αυστηρό κλάδεμα (50% αφαίρεση κόμης)

Όψιμο – Πρώιμο κλάδεμα

● Όψιμο κλάδεμα να γίνεται σε ελαιώνες που βρίσκονται σε παγετόπληκτες περιοχές και

σε ελαιόδεντρα που καρποφόρησαν ελάχιστα.

● Όψιμο κλάδεμα την άνοιξη αμέσως μετά την καρπόδεση όταν έχουμε υπερβολική

καρποφορία και θέλουμε να οδηγήσουμε το δέντρο σε καρποφορία κάθε χρόνο.

● Πρώιμο κλάδεμα να γίνεται σε ελαιώνες που έδωσαν πολύ καρπό και έχουν των οποίων

τα ελαιόδεντρα έχουν εξαντλημένη κόμη.

Ζωηρότητα και κλάδεμα

● Αν το ελαιόδεντρο είναι πολύ ζωηρό τότε το κλάδεμα πρέπει να είναι μέτριο ή ελαφρύ.

● Αν το ελαιόδεντρο δεν είναι ζωηρό τότε πρέπει να κλαδευτεί αυστηρά.
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Έδαφος και κλάδεμα

● Σε γόνιμα και αρδευόμενα εδάφη να προτιμάται το μέτριο κλάδεμα

● Σε ξηρικά και άγονα εδάφη με έντονο το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας το κλάδεμα

να είναι αυστηρότερο.

Πάχος κλαδιών - κλάδεμα

● Γενικά, τα χοντρά κλαδιά με διάμετρο > 5cm να κλαδεύονται νωρίς το χειμώνα και να

αλείφονται με πάστα

● Τα λεπτότερα κλαδιά μπορούν μέχρι το Μάρτιο ή ακόμα και άνοιξη-καλοκαίρι

Καρκινώματα και κλάδεμα

● Ένα βακτήριο κάνει τη ζημιά. Βρίσκεται παντού (έδαφος κλπ) και ευνοείται από υγρασία.

Εισχωρεί στην ελιά από τραυματισμούς κλαδιών (κλάδεμα, ραβδισμός, αέρας).

● Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, όμως προσπαθούμε με τις παρακάτω ενέργειες να

μην εξαπλωθεί περισσότερο ή στην καλύτερη περίπτωση να το περιορίσουμε.

● Όταν κλαδεύουμε να απολυμαίνουμε τα εργαλεία κλαδέματος (σάρακας, αλυσοπρίονο,

κλαδευτήρι).

● Πρακτικά, το πιο απλό, έχουμε έτοιμο ένα ψεκαστηράκι με διάλυμα χλωρίνης 5-7% (π χ

σε 10 λίτρα νερό μισό λίτρο χλωρίνης) ή οινοπνευμα αραιωμένο σε νερό. Ψεκάζουμε τα

κλαδευτικά εργαλεία από δέντρο σε δέντρο. Εναλλακτικά το διάλυμα σε κουβά και

βουτάω τα εργαλεία.

● Επιβάλλεται το καθάρισμα (κλαδοκάθαρος) των πολύ προσβεβλημένων κλαδίσκων για

περιοριστεί η εξάπλωση της καρκίνωσης.

● Η αφαίρεση κλάδων που έχουν καρκινώματα είναι προτιμότερο να γίνεται καλοκαίρι και

με ξηρό καιρό γιατί έτσι μειώνεται η μετάδοση της ασθένειας.
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● Θετικά αποτελέσματα έχουμε όταν μετά το κλάδεμα διενεργείται ψεκασμός με χαλκούχο

σκεύασμα. Όσο το δυνατόν γρηγορότερος γίνεται ο ψεκασμός τόσο καλύτερα

αποτελέσματα έχουμε.

Τομές κλαδέματος

● Να είναι λείες, χωρίς τραύματα στο φλοιό και το ξύλο και με ελαφρά κλίση

● Αποφεύγω τομές με τακούνια

● Απαραίτητη η απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με διάλυμα χλωρίνης 10%, σε

νερό ή οινόπνευμα.  Γενικός κανόνας για τομές κλαδέματος:

● Για τομές διαμέτρου > 5cm, εφαρμογή αλοιφής (πάστας)

● Για τομές διαμέτρου < 5cm, ψεκασμός με χαλκό. Όσο εκατοστά πάχος έχουν οι τομές

τόσα περίπου χρόνια θα χρειαστούν για να κλείσουν, π χ. τομή 5cm θα χρειαστεί 5

χρόνια για να κλείσει.

Πάστες κλαδέματος

● Έτοιμη πάστα εμπορίου (novaril, arbocol κλπ)

● Βορδιγάλειος πολτός πυκνός σε μορφή πάστας

● Λειωμένη παραφίνη

● Παρασκευή πάστας από λάδι και κερί

○ Χρησιμοποιώ 2 κιλά λάδι, 2 λίτρα κερί, λίγη κανέλα ή πρόπολη

○ Σε παλιό μαγειρικό σκεύος βάζω το λάδι και το κερί να βράζουν μέχρι να λιώσουν

και να ομογενοποιηθούν.

○ Προσθέτω λίγη κανέλα ή πρόπολη που έχουν μυκητοκτόνο δράση και ανακατεύω

○ Αφήνω το μίγμα να κρυώσει και το αποθηκεύω σε βάζο

Με την εφαρμογή πάστας αποφεύγεται η σήψη (μελλοντικό σάπισμα ξύλου), η προσβολή από

καρκινώματα και επιταχύνεται η επούλωση.
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Μετά το κλάδεμα

Προτείνεται να διενεργείται ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα. Μάλιστα τα καλύτερα

αποτελέσματα τα έχουμε όταν ο ψεκασμός γίνει την ίδια ημέρα. Γενικά όσο νωρίτερα ψεκάσω

τόσο καλύτερα.
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