
Θρυμματισμός  Προϊόντων Κλαδέματος Και Επιδότηση 

Σε Καλλιεργητές Που Δεν Καίνε Τα Κλαδιά 

 

Το κλάδεμα των ελαιόδενδρων είναι μια σημαντική εργασία που αποσκοπεί στην 

προσαρμογή της ανάπτυξη της καρποφορίας των δένδρων στις  εδαφοκλιματικές 

συνθήκες της περιοχής και στις καλλιεργητικές μας επιδιώξεις, ιδιαίτερα στη 

διευκόλυνση της συγκομιδής, η οποία αποτελεί και το σπουδαιότερο πρόβλημα της 

ελαιοκαλλιέργειας σήμερα. 

Το κλάδεμα του ελαιόδενδρου μπορεί να αρχίσει αμέσως μετά την συγκομιδή του 

καρπού. Έτσι, στις ποικιλίες της επιτραπέζιας ελιάς μπορεί να αρχίσει το Νοέμβριο–

Δεκέμβριο, αν οι ελιές μαζεύτηκαν πράσινες ή αργότερα, Φεβρουάριο–Μάρτιο, αν 

μαζεύτηκαν μαύρες.  

Γενικά το κλάδεμα μπορεί να γίνει σε όλη την περίοδο από το φθινόπωρο ως τους 

πρώτους μήνες της άνοιξης. Όμως δεν θα πρέπει να γίνεται πριν και κατά την περίοδο  

Τα ελαιόδεντρα  πρέπει να  διαμορφώνονται κανονικά και  να  κλαδεύονται ώστε   να 

πετύχουμε μία ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και κανονικής απόδοσης και να 

επιτρέπουν καλή διείσδυση φωτός και σταγονιδίων ψεκασμού. Aυστηρό κλάδεμα 

πρέπει να αποφεύγεται εκτός των περιπτώσεων ανανέωσης κόμης ή βαριάς 

προσβολής από Λεκάνιο (Saissetia oleae). Κατάλληλος αερισμός της κόμης είναι μια 

σπουδαία προστασία εναντίο ασθενειών ειδικά του Spilocaea oleaginum 

(γλοιοσπόριο ή παστέλα) και κοκκοειδών. Μετά το κλάδεμα η επούλωση των 

μεγάλων πληγών πρέπει να βοηθηθεί με ειδικές ουσίες (mastics) .H απολύμανση των 

εργαλείων κλαδέματος είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί η διασπορά 

μολυσμάτων των ασθενειών (π.χ. Rseudomonasspp.). Συνιστάται η μηχανική 

καταστροφή των υλικών κλαδέματος σαν εναλλακτική λύση του καψίματος ώστε να 

αυξηθεί η οργανική ουσία στο έδαφος με εξαίρεση την περίπτωση μόλυνσης από το 

Verticillium dahlia. (βερτισιλλίωση) Σε κάθε περίπτωση αυτά τα υπολείμματα πρέπει 

να απομακρυνθούν ώστε να αποφύγουμε προβλήματα από το Phloeotribes 

scarabeoides.  

 

 

 



Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδιών μετά το κλάδεμα των 

ελαιόδεντρων είναι η άμεση καύση τους στο χωράφι. Αυτή η πρακτική έχει πολλά 

μειονεκτήματα, τα κυριότερα των οποίων είναι η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα 

αερίων θερμοκηπίου και η καταστροφή ενός πολύτιμου οργανικού υλικού. Η 

πρακτική που συνίσταται είναι ο τεμαχισμός των κλαδιών και η απόθεσή τους στο 

έδαφος, ώστε μακροπρόθεσμα να αυξηθεί η οργανική ουσία του εδάφους, ενώ άμεσα 

οφέλη θα είναι η μείωση απωλειών εδαφικής υγρασίας και ο περιορισμός ανάπτυξης 

ζιζανίων κατά την περίοδο αυξημένων υδατικών και θρεπτικών αναγκών της ελιάς 

(άνοιξη-καλοκαίρι). 

Στην Θεσπρωτία  η καλλιέργεια της ελιάς είναι από τις πλέον σημαντικές 

δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα στο Νομό καταλαμβάνοντας έκταση της τάξης 

των 120.000 στρεμμάτων, η οποία είναι στο σύνολο της καλλιέργεια ελιάς για 

ελαιοποίηση.  

Τα προστατευόμενα ελαιόδεντρα είναι 715.804 Ας κάνουμε παραδοχές και 

υπολογισμούς.Ένα μέσο δένδρο ελιάς κατά το κλάδεμα δίνει 2 κυβ. μέτρο κλαδί αν 

αφαιρέσουμε τα χονδρά. Η Θεσπρωτία παράγει 1.431.608 κ.μ. κλαδί. Σε μια σχέση 

1:5 αν θρυμματιζόταν όλο θα είχαμε 286.321,6 κ.μ. θρύμμα Σε μια σχέση 1:2 αν 

γινόταν κομπόστ θα είχαμε 143.160,08  κ.μ. το πολύ σε 6 μήνες. 

Σήμερα η μέση Οργανική Ουσία στα ελληνικά εδάφη είναι 1,15 κ.μ ανά στρέμμα.Αν 

το παραγόμενο κομπόστ σκορπιζόταν στα 120.000 στρέμματα της Θεσπρωτίας θα 

αντιστοιχούσε 1,193 κ.μ. έτοιμου κομπόστ ανά στρέμμα σημαντικό για εμπλουτισμό 

οργανικής ουσίας. Το σύνθημα είναι: Ο καρπός για τον παραγωγό, το κλαδί για το 

χωράφι.Άντί να καίμε μπορούμε να θρυματίζουμε! 

Η "Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια" είναι 

ένα νέο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα με το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, θα επιδοτεί τους ελαιοκαλλιεργητές 

να μην καίνε τα κλαδιά της ελιάς μετά το κλάδεμα, αλλά να τα θρυμματίζουν με 

καταστροφέα και να τα εναποθέτουν στο έδαφος του ελαιώνα για τουλάχιστον ένα 

εξάμηνο. 

Το ποσό της ενίσχυσης, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΑ, που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ανέρχεται στα 14 ευρώ το στρέμμα για μία χρονιά και απαιτεί πενταετή 

δέσμευση του παραγωγού. Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο 

γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο περιέχει το σχέδιο του ΠΑΑ, που αναφέρει τα εξής: 

"Η δέσμευση συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων 

στην ελαιοκαλλιέργεια με στόχο τόσο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή όσο και τη βελτίωση της δομής και την αύξηση της οργανικής 

ουσίας του εδάφους. Η συνηθισμένη πρακτική διαχείρισης των κλαδεμάτων των 

ελαιόδεντρων είναι η καύση τους στο χωράφι. Η πρακτική αυτή έχει πολλά 

μειονεκτήματα, τα κυριότερα των οποίων είναι η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα 

αερίων θερμοκηπίου και η καταστροφή οργανικής ουσίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόζουν 

την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το κλάδεμα των δέντρων, την 

απόθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους και την παραμονή των προϊόντων 



θρυμματισμού στο έδαφος για ένα τουλάχιστον εξάμηνο. Στο πλαίσιο αυτής της 

πρακτικής, τα κλαδέματα της ελιάς με διάμετρο μικρότερη των 6-7 εκατοστών 

θρυμματίζονται και είτε αποτίθενται απευθείας στην εδαφική επιφάνεια του 

αγροτεμαχίου είτε αναμιγνύονται με προϊόντα κομποστοποίησης και στη συνέχεια 

αποτίθενται στο έδαφος. 

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς 

διάρκειας και εφαρμόζονται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθ' όλη τη διάρκεια της 

πενταετίας. 

Η πρακτική συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αποφυγή καύσης των κλαδεμάτων, αλλά 

και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεδομένου ότι αυξάνοντας την 

οργανική ουσία και βελτιώνοντας τη δομή του εδάφους, τα ελαιόδεντρα γίνονται πιο 

εύρωστα και επομένως πιο ανθεκτικά σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Επιπλέον η 

αύξηση της οργανικής ουσίας και η βελτίωση της δομής του εδάφους που 

επιτυγχάνεται, προλαμβάνει τη διάβρωση. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της 

δράσης καλύπτει όλη τη χώρα. 

Δικαιούχοι και επιλέξιμα αγροτεμάχια 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι 

κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων. 

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να 

πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη 

για τη δράση καλλιέργεια (ελιά). 

• Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. 

• H ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 

ελαιόδεντρα/στρέμμα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό 

ελαιώνα. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για τις 

πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Ως πρόσθετη 

δαπάνη ορίζεται το κόστος των ημερομισθίων για τoν τεμαχισμό των κλαδεμάτων και 

την απόθεσή τους στην επιφάνεια του ενταγμένου αγροτεμαχίου. Το κόστος αγοράς 

μηχανής θρυμματισμού είναι επιλέξιμο για ενίσχυση από το υπομέτρο 4.4 «Στήριξη 

για μη παραγωγικές επενδύσεις». 
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