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Όταν ο γεωργός ρώτησε την ελιά τί 
χρειάζεται για να ̟αράγει ̟ολύ καρ̟ό, 

εκείνη του α̟άντησε: 
«όταν µε λι̟αίνεις, µε ̟αρακαλάς (να 

̟αράγω), 
όταν µε ̟οτίζεις, µε ικετεύεις 

όταν µε κλαδεύεις, µε αναγκάζεις». 
 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ 
 

 

 

 

Καλύτερα ψαλίδι στα κλαδιά ̟αρά κο̟ριά στη 
ρίζα. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ   
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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 

• Να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία 

• Να οδηγήσουμε το ελαιόδεντρο στην παραγωγή νέου ξύλου που θα 

καρποφορήσει 

• Να έχουμε μια ζώνη καρποφόρα με υγιή βλάστηση 

• Να έχουμε ένα ελαιόδεντρο με ισχυρό σκελετό το οποίο θα έχει σωστά 

κατανεμημένες διακλαδώσεις 
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Β. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ 

Κατά το κλάδεμα οι επιδράσεις του στο ελαιόδεντρο είναι πολλές. Αυτό 

που πρέπει να γνωρίζει ο κλαδευτής είναι ότι: 

1. Βελτιώνει τον αερισμό και την περατότητα του φωτός με συνέπεια να 

αυξάνεται η φωτοσύνθεση και να έχουμε ποσοτική και ποιοτική 

βελτίωση της παραγωγής. 

2. Τραυματίζει το ελαιόδεντρο και το εκθέτει σε μυκητολογικές μολύνσεις 

3. Αρχικά εξασθενίζει το ελαιόδεντρο με συνέπεια τα πολύ βαριά 

κλαδεμένα δέντρα να έχουν, τουλάχιστον στην αρχή, βραδύ ρυθμό και 

να εμφανίζουν μια σχετική καθυστέρηση σε σχέση με τα λιγότερο 

κλαδεμένα. 

4. Εξασφαλίζει ζωηρότητα στους κλάδους που απομένουν και είναι 

εύκολο να διαταράξει την ισορροπία μεταξύ βλαστήσεως και 

καρποφορίας. 

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. 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 

2. Λαίμαργοι πολλοί στη βάση του κορμού δηλώνουν αδυναμία 

καλής κυκλοφορίας των χυμών 

3. Λαίμαργοι στο λαιμό νέων ελαιοδέντρων 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).  
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Το ελαιόδεντρο έχει την τάση να δένει παραπάνω 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. 

 

 

Γ. ΤΥΠΟΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
Οι σπουδαιότεροι τύποι κλαδέματος της ελιάς είναι οι ακόλουθοι: 

- ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ 

Το κλάδεμα διαμόρφωσης εφαρμόζεται από τη φύτευση ενός 

ελαιόδεντρου μέχρι και την είσοδο του στην καρποφορία 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.  

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 (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 αφαιρούνται 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 ελαιοδέντρου 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. 
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- ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ 

Το κλάδεμα καρποφορίας γίνεται σε ενήλικα ελαιόδεντρα 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 και 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 ελαιοδέντρου οι οποίοι θα έχουν 

επαρκή φωτισμό και αερισμό. 

Στο κλάδεμα καρποφορίας αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να 

διατηρήσουμε το σχήμα του ελαιοδέντρου, να αφαιρέσουμε τους λαίμαργους 

βλαστούς, να αφαιρέσουμε τους προσβεβλημένους και εξαντλημένους 

κλάδους και αν χρειαστεί να μειώσουμε την κόμη του δέντρου. 

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 ελαιοδέντρου. 

Όλοι οι λαίμαργοι βλαστοί αφαιρούνται και μόνο στην περίπτωση που 

αυτοί θα χρησιμοποιηθούν ως αντικαταστάτες αφήνονται.  

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 ώστε να φέρουμε ξανά 

το δέντρο στο επιθυμητό ύψος. 
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(Γ. Μπαλατσούρας, Το Ελαιόδεντρο, Αθήνα, 1986). 

- 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 οι ορθόκλαδοι ή πλαγιόκλαδοι δευτερεύοντες βραχίονες 

και οι υπεράριθμοι. Αυτό γίνεται όταν έχουν εξασθενημένες κορυφές 

αλλά ο κορμός και οι κύριες διακλαδώσεις είναι υγιείς.  

2. Κατέβασμα του ελαιοδέντρου στο επίπεδο των κύριων 

διακλαδώσεων (σταυρός) 

3. Κατέβασμα του ελαιοδέντρου 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 διακοπή και η λίπανση. Μετά 

από 3-4 χρόνια αφήνονται 3-4 βλαστοί οι οποίοι θα αποτελέσουν το σκελετό 

για το νέο 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 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. 
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Δ. 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 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 υπάρχουν δόντια στις τομές τότε θα πρέπει να γίνει λείανση τους 

• Αν ένα χρόνο μετά το κλάδεμα υπάρχουν πολύ 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 τότε είχα γίνει σωστό 

κλάδεμα 
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Ε. 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.  

Μέχρι σήμερα γίνεται αφαίρεση των μεγάλων ξύλων προς για καύσιμη 

ύλη και τα υπόλοιπα λεπτά κλαδιά να καίγονται με αποτέλεσμα τα 

υπολείμματα να παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό ανεκμετάλλευτα και 

συγχρόνων 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 αυτό 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. 

 


