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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

1) Γενικά για το κλάδεμα της ελιάς                      Σελ. 2 

2) Είδη κλαδέματος                Σελ. 3 

3) Βασικές γνώσεις για το κλάδεμα                                    Σελ. 4 

4) Περιγραφή διαφορετικών ειδών κλαδέματος            Σελ. 5 

5) Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος                                                      Σελ. 9 

 

Στην εκπαιδευτική ενότητα για το κλάδεμα και τη διαχείριση των υπολειμμάτων 

του κλαδέματος τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: 

o Ανάλυση σκοπιμότητας του κλαδέματος 

o Επίδειξη διαφόρων τύπων κλαδέματος ανάλογα με τις εκάστοτε 

επιδιώξεις (πχ. κλάδεμα διαμόρφωσης, κλάδεμα καρποφορίας, 

κλάδεμα ανανέωσης) 

o Επίδειξη χρήσης εργαλείων κλαδέματος και πρακτικών ατομικής 

προστασίας 

o Ανάλυση της αναγκαιότητας αποφυγής καύσης των υπολειμμάτων 

της καλλιέργειας 

o Επίδειξη χρήσης θρυμματιστή υπολειμμάτων κλαδέματος και 

αξιοποίησης των θρυμμάτων 

Σκοπός της δράσης της εκπαίδευσης είναι η διάδοση της γνώσης και της 

πληροφορίας για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς. Στόχος είναι η βιώσιμη 

διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες αφενός 

αυξάνουν τις αποδόσεις και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της 

ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

Το κλάδεμα αποτελεί μια από τις βασικότερες καλλιεργητικές φροντίδες της 

ελιάς. Αυτή η καλλιεργητική εργασία εξασφαλίζει στον παραγωγό την καρποφορία 

την επόμενη χρονιά και τη μακροζωία του ελαιώνα. Σκοπός του κλαδέματος είναι να 

εξασφαλίσει και να διατηρήσει ένα ισοζύγιο μεταξύ του ριζικού συστήματος και του 

υπέργειου τμήματος (κόμη του δέντρου). Αν το κλάδεμα είναι επιτυχή το 

ελαιόδεντρο οδηγείται σε υψηλές αποδόσεις και περιορίζει την παρενιαυτοφορία 

(την παραγωγή κάθε δεύτερη χρονιά). 

 

 

Οι σκοποί του κλαδέματος στην ελιά είναι: 

1. Η δημιουργία ισχυρού σκελετού  

2. Η ισορροπία μεταξύ στη βλάστηση και στην καρποφορία 

3. Η παραγωγή νέου καρποφόρου ξύλου για υψηλή ποσοτική και ποιοτική 

παραγωγή 

4. Ο έλεγχος της παρενιαυτοφορίας 

5. Η αποφυγή πρόωρης γήρανσης  

6. Η παράταση της περιόδου σταθερής απόδοσης  

7. Η συνεχή παραγωγή καρποφόρου ξύλου 

8. Η διατήρηση ζωηρής καρποφόρας ζώνης με πλούσιο και υγιές φύλλωμα 

9. Η διευκόλυνση των καλλιεργητικών εργασιών 



 

ΔΡΑΣΗ Γ.ΙΙΙ.1. / Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  3  

Οι παραπάνω σκοποί του κλαδέματος επιτυγχάνονται με: 

1. Την απομάκρυνση της ξερής βλάστησης που οφείλεται στη σκίαση 

2. Την απομάκρυνση της βλάστησης που έχει καρποφορήσει 

3. Στον περιορισμό της ορθόκλαδης βλάστησης που είναι υπεύθυνη για την 

υπερβολή αύξηση του ύψους 

4. Στον περιορισμό των πλευρικών διαστάσεων του ελαιοδέντρου 

5. Στη διαμόρφωση σχήματος ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και ο ήλιος στο 

εσωτερικό του ελαιοδέντρου 

 

 

2. ΕΙΔΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη κλαδέματος ανάλογα με την ηλικία των 

ελαιοδέντρων και τη γενικότερη κατάσταση του ελαιώνα 

Τα είδη του κλαδέματος των ελαιοδέντρων είναι: 

1. ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: αφορά νεαρά δενδρύλλια από τη φύτευση τους 

μέχρι και την είσοδο τους στην καρποφορία με σκοπό τη διαμόρφωση 

ισχυρού σκελετού. 

2. ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: αφορά ενήλικα παραγωγικά 

ελαιόδεντρα με σκοπό τη διατήρηση της καρποφόρας ζώνης με πλούσιο και 

υγιές φύλλωμα. 

3. ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: αφορά παραμελημένα ελαιόδεντρα με σκοπό την 

ανανέωση τους. 

4. ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ: αφορά παραμελημένα, εγκαταλειμμένα και 

γερασμένα ελαιόδεντρα με σκοπό την ανανέωση τους. 
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5. ΚΛΑΔΕΜΑ ΠΑΓΕΤΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ: αφορά παγετόπληκτα 

ελαιόδεντρα με σκοπό την ανανέωση τους. 

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ 

Οι βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να κάνει ένα επιτυχημένο 

κλάδεμα είναι οι ακόλουθες: 

 Το κάθε ελαιόδεντρο έχει διαφορετικές ανάγκες σε κλάδεμα. 

 Η ελιά καρποφορεί σε βλαστούς του προηγούμενου έτους. Οι πολύ ζωηροί 

βλαστοί δεν έχουν καρποφόρους οφθαλμούς αλλά μόνο βλαστοφόρους ενώ 

οι αδύνατοι βλαστοί έχουν λίγους καρποφόρους. 

 Πριν ξεκινήσουμε το κλάδεμα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά όλη την 

εμφάνιση του ελαιοδέντρου για να έχουμε μια συνολική εικόνα του. 

 Όλα τα κλαδιά του ελαιοδέντρου πρέπει να δέχονται τις ακτίνες του ήλιου 

και να αερίζονται. Το φως και ο αέρας πρέπει να μπορεί να διαχυθεί σε όλη 

την κόμη. 

 Η ασυνήθιστη έκπτυξη λαίμαργων σε κάποιο σημείο του σκελετού του 

ελαιοδέντρου υποδηλώνει εμπόδια στην κίνηση των χυμών, πάνω από το 

σημείο αυτό, το οποίο πρέπει να αναζητείται και η βλάβη άμεσα να 

αποκαθίσταται. Πιθανά αίτια εμποδίων: ζημιές από έντομα, μύκητες, 

παγετός, μηχανικές βλάβες, ασυμφωνία εμβολίου – υποκειμένου κ.α.) 

(Δημήτριος Ποντίκης, Γεωπόνος – Ελαιοκαλλιεργητής, Το κλάδεμα της ελιάς 

– Γεωργία & Κτηνοτροφία, τεύχος 9/2013). 

 Οι προσβεβλημένοι από μύκητες βλαστοί αφαιρούνται και πρέπει να 

καταστρέφονται άμεσα και να μην μένουν μέσα στον ελαιώνα γιατί υπάρχει 

περίπτωση πολλαπλασιασμού του μολύσματος. 

 Η απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος αποτελεί βασική εργασία για την 

αποφυγή διασποράς μολυσμάτων ασθενειών μέσα στον ελαιώνα. 

 Το κλάδεμα μειώνει σημαντικά την αντοχή του ελαιοδέντρου στους 

παγετούς (Δημήτριος Ποντίκης, Γεωπόνος – Ελαιοκαλλιεργητής, Το κλάδεμα 

της ελιάς – Γεωργία & Κτηνοτροφία, τεύχος 9/2013). 
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 Η ελιά έχει την ικανότητα να αναβλαστάνει σε οποιοδήποτε σημείο του 

ξύλου μετά από κοπή και αυτό το χαρακτηριστικό της είναι που της δίνει τη 

μακροζωία.  

 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

4.1. ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το κλάδεμα διαμόρφωσης εφαρμόζεται σε νεαρά δενδρύλλια από τη 

φύτευση τους μέχρι και την είσοδο τους στην καρποφορία με σκοπό τη 

διαμόρφωση ισχυρού σκελετού. Στην περιοχή του Συκολόγου η διαμόρφωση 

των ελαιοδέντρων γίνεται σε ελεύθερο κύπελλο ή σε σχήμα ομπρέλας. 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 90o έως 120ο. 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 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 δένδρα μπαίνουν νωρίς σε καρποφορία 
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(Δημήτριος Ποντίκης, Γεωπόνος – Ελαιοκαλλιεργητής, Το κλάδεμα της ελιάς – 

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 και οι 

παραφυάδες αφαιρούνται κάθε χρόνο όπως και όλοι οι βλαστοί που δεν 

βρίσκονται σε επιθυμητή για το σχήμα μας θέση. Κατά την περίοδο της 

διαμόρφωσης του ελαιοδέντρου δεν πρέπει να γίνεται αυστηρό κλάδεμα γιατί 

καθυστερεί την είσοδο του δέντρου στην καρποφορία. Επίσης τα κορυφαία 

τμήματα των βλαστών δεν πρέπει να αφαιρούνται σε περίπτωση όμως που 

γίνεται η αφαίρεση να είναι ελάχιστη.  

 

4.2. ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Το κλάδεμα καρποφορίας γίνεται στα ελαιόδεντρα που έχουν μπει στην 

παραγωγή και γίνεται με γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοεί τη δημιουργία 

βλαστών μετρίου μήκους, να διατηρεί την ποδιά (καρποφόρα ζώνη) σε καλή 

ζωηρότητα με επαρκή φωτισμό. 

Το κλάδεμα καρποφορίας γίνεται αμέσως μετά τη συλλογή του 

ελαιοκάρπου έως και αρχές Μαρτίου πριν αρχίσει η έκπτυξη της νέας 

βλάστησης. Τα ελαιόδεντρα που είχαν μεγάλη παραγωγή μπορούν να 

κλαδευτούν πρώιμα ώστε να αφαιρεθεί η εξασθενημένη βλάστηση και να 

μπορέσει το δέντρο να «ξεκουραστεί». Ελαιόδεντρα με μικρή παραγωγή 

μπορούν να κλαδευτούν όψιμα όπως και ελαιόδεντρα σε περιοχές που 

υπάρχουν παγετοί. 

Κατά το κλάδεμα καρποφορίας οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Διατήρηση σχήματος 

Οι βλαστοί που είναι σε λάθος θέση και παρεμποδίζουν να παραμείνει το 

επιθυμητό σχήμα αφαιρούνται. Οι βλαστοί που βρίσκονται στο εσωτερική 
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του ελαιοδέντρου πρέπει να αφαιρούνται αλλά με μέτρο. Δεν πρέπει να 

απογυμνώνεται το δεντρο και να εκτίθεται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία 

γιατί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα προκαλέσει εγκαύματα.  

2. Αφαίρεση λαίμαργων βλαστών 

Αφαιρούνται οι όλοι λαίμαργοι βλαστοί εκτός από την περίπτωση αυτή που 

θα τους χρησιμοποιήσουμε ως αντικατάστες. 

3. Αφαίρεση προσβεβλημένων κλάδων και εξαντλημένων κλάδων 

Οι προσβεβλημένοι και οι εξαντλημένοι κλάδοι αφαιρούνται όπου και αν 

βρίσκονται και αν βρίσκονται σε σημείο που μας δημιουργεί πρόβλημα στο 

ελαιόδεντρο τότε δημιουργούνται αντικαταστάτες από λαίμαργους 

βλαστούς. 

4. Χαμήλωμα της κορυφής της κόμης 

Αφαιρείται η ορθόκλαδη βλάστηση ή μειώνεται ώστε να μην μας ξεφύγει σε 

ύψος το ελαιόδεντρο. 

 

 

4.3. ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

Το κλάδεμα αυτό αφορά ελαιόδεντρα τα οποία είναι παραμελημένα, έχουν 

μειωμένη καρποφορία, καχεκτική ανάπτυξη και γίνεται με σκοπό την 

ανανέωσης τους. Το κλάδεμα ανανέωσης μπορεί να γίνει και σταδιακά και όχι 

μέσα σε ένα έτος αλλά σταδιακά μέσα στα χρόνια.  

Κατά το κλάδεμα ανανέωσης οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι 

ακόλουθες: 
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1. Κοπή στις πρώτες διακλαδώσεις  

Κοπή γίνεται στις πρώτες διακλαδώσεις σε ανάλογο με το επιθυμητό ύψος. 

Σε αυτά τα σημεία θα αναπτυχθούν νέοι ζωηροί βλαστοί από τους οποίους 

θα επιλεγούν οι καταλληλότεροι για το σχηματισμό του νέου σκελετού. 

2. Αφαίρεση κλάδων 

Αφαιρούνται όλοι οι ξεροί κλάδοι, αυτοί που διασταυρώνονται μεταξύ τους 

και οι υπεράριθμοι βραχίονες και ιδιαίτερα αυτοί της κορυφής. 

3. Περιορισμό των δευτερευόντων βραχιόνων 

Περιορίζονται οι ορθόκλαδοι ή πλαγιόκλαδοι δευτερεύοντες βραχίονες 

σχεδόν στο μισό του μήκους τους 

4. Αραίωση νέας βλάστησης από το 2ο έτος της ανανέωσης 

Αραιώνεται η νέα βλάστηση που προκύπτει κατά το 2ο έτος της ανανέωσης 

με στόχο την καλύτερη κατανομή της στο ελαιόδεντρο 

 

 

 

4.4. ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Το κλάδεμα αναγέννησης γίνεται σε ελαιόδεντρα με υπερβολικό ύψος ή 

που είναι σε κατάσταση πλήρους ξήρανσης ενώ έχουν λαίμαργους βλαστούς 

στη βάση του κορμού τους.  

Κατά το κλάδεμα αναγέννησης γίνεται καρατόμηση είτε 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 
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διακοπή και η λίπανση. Μετά από 3-4 χρόνια αφήνονται 3-4 βλαστοί οι οποίοι 

θα αποτελέσουν το σκελετό για το νέο ελαιόδεντρο. 

 

4.5. ΚΛΑΔΕΜΑ ΠΑΓΕΤΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ 

Τα ελαιόδεντρα που έχουν πληγεί από παγετό δεν κλαδεύονται αλλά 

αφήνονται μέχρι να εκδηλωθεί πλήρως η ζημιά τους. Αν η ζημιά περιορίζεται 

στην φυλλική επιφάνεια τότε δεν χρειάζεται καμία επέμβαση γιατί τα δέντρα να 

επανέλθουν χωρίς κλάδεμα. Σε περίπτωση που υπάρχει ζημιά στο σκελετό του 

ελαιοδέντρου 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. 

 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 

Τα υπολείμματα που προκύπτουν από το κλάδεμα του ελαιώνα αποτελούν 

μια πολύ καλή πηγή για τη βελτίωση του εδάφους και την αύξηση της οργανικής 

ουσίας. Κατά το κλάδεμα του ελαιώνα προκύπτουν μεγάλες ποσότητες 

υπολειμμάτων οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της καλλιέργειας. 

Η μέχρι σήμερα πρακτική για την καταστροφή των υπολειμμάτων του κλαδέματος 

είναι η αφαίρεση των μεγάλων ξύλων προς οικιακή καύσιμη ύλη και τα υπόλοιπα 

λεπτά ξύλα να καίγονται με αποτέλεσμα τα υπολείμματα να παραμένουν σε μεγάλο 

ποσοστό ανεκμετάλλευτα και ταυτόχρονα να δημιουργούνται περιβαλλοντικά 

προβλημάτα από την καύση. 

Συνιστάται τα υπολείμματα στον ελαιώνα να χρησιμοποιούνται ως 

εδαφοβελτιωτικό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση θρυμματιστή ο οποίος 

θρυμματίζει τα λεπτά ξύλα που προκύπτουν από το κλάδεμα και στη συνέχεια 

γίνεται μια ελαφριά ενσωμάτωση τους στο έδαφος. Με αυτό τον τρόπο η 

καλλιέργεια παίρνει θρεπτικά στοιχεία άμεσα αφομοιώσιμα και συγχρόνως 

αυξάνεται και η οργανική ουσία του εδάφους. Η καύση να αποτελεί την τελευταία 



 

ΔΡΑΣΗ Γ.ΙΙΙ.1. / Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  10  

λύση διαχείρισης των υπολειμμάτων του κλαδέματος εφόσον δεν υπάρχει 

δυνατότητα άλλης επιλογής. 

 

 

 

 


