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Το έργο LIFE Oliveclima
Στόχοι του έργου ήταν

• βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της 
παραγωγικότητας των ελαιώνων 

• μείωση του κόστους παραγωγής 

• Μείωση αερίων του θερμοκηπίου CO2CO2



120 ελαιώνες

5 έτη

4 περιοχές με διαφορετικό κλίμα 
και εδάφη

• ‘Νηλέας’ (Μεσσηνία)

• Πεζά (Ηράκλειο)

• Μεραμβέλο (Λασίθι)

• Χανιά

Σύγκριση ελαιώνων με συνηθισμένες πρακτικές (όργωμα, καύση κλαδιών, 

μόνο χημικά λιπάσματα)

και ελαιώνων με

•Κομποστοποίηση οργανικών υλικών

•Σπορά ψυχανθών

•Ελαχιστοποίηση οργώματος

•Ανακύκλωση κλαδεμάτων μετά από θρυμματισμό

•Τροποποιημένο κλάδεμα 



Όργωμα οδηγεί σε:

•Διάβρωση

•Δημιουργία αδιαπέραστου στρώματος 

•Επιφανειακή απορροή νερού

•Καταστροφή ριζών

•Ασθένειες εδάφους

•Οξείδωση οργανικής ουσίας

•Μείωση της γονιμότητας

Διαχείριση εδάφους

Προτείνεται η ελάχιστη καλλιέργεια

Επιφανειακή καταστροφή των ζιζανίων 

την Άνοιξη χωρίς διατάραξη εδάφους

Καταστροφέας, χορτοκοπτικό, τοπικά

ζιζανιοκτόνα.

Το χειμώνα αφήνουμε τα χόρτα



Ανακύκλωση κλαδιών

Φυσικό λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό

Αποφυγή ρύπανσης ατμόσφαιρας

Συνδυασμός με ζιζανιοκτονία



Εδαφοβελτιωτικό

Καύσιμο

Θρυμματισμός κλαδιών

Αλλά: σε άρρωστα δέντρα τα κλαδιά καίγονται



Μικρά κομμάτια δίνουν 

θρεπτικά στοιχεία πιο 

γρήγορα

Μεγάλα κομμάτια 

συμβάλουν στην 

αποθήκευση άνθρακα 

στο έδαφος



Κομποστοποίηση



Σπορά ψυχανθών





Τι θρεπτικά στοιχεία ανακυκλώνουμε;

Κομπόστ

Υγρό απόβλητο

Κλαδέματα

Σπορά και ζιζάνια

Κομπόστ

Υγρό απόβλητο

Κλαδέματα

Σπορά και ζιζάνια

Περιεκτικότητα υλικού %

Σε άνθρακα         άζωτο            φώσφορο          κάλιο

Κιλά ανά 10 στρέμματα

Σε άνθρακα         άζωτο            φώσφορο          κάλιο



Μεγιστοποίηση φωτοσύνθεσης

Στο δέντρο Στο χωράφι

Αλλά όχι υπερβολές στην πυκνότητα βλάστησης και φύτευσης



Παραγωγικό φύλλωμα 



Ρύθμιση καρποφορίας





Καθοδηγούμε το δέντρο



Βλάστηση

Καρποφορία

Ανθοφορία



Εργαλεία κλαδέματος

Βασικό στοιχείο το κόστος παραγωγής

– Αλυσοπρίονο: γρήγορο κλάδεμα και χαμηλό κόστος

– Πριόνι : λιγότερο αποτελεσματικό

– Ψαλίδι: λεπτομέρειες που πολλαπλασιάζουν το κόστος. 
Κατάλληλο κυρίως για βρώσιμες



Αποφυγή μόλυνσης

• Δεν κλαδεύουμε με βροχερό καιρό

• Καλύπτουμε μεγάλες τομές με αλοιφή π.χ. Novaryl

• Μετά από δέντρα με καρκίνο, ίσκα ή άλλη ασθένεια 
απολυμαίνουμε τα εργαλεία

• Σε ευνοϊκές συνθήκες για βακτηριακό καρκίνο ψεκάζουμε 
χαλκούχο αμέσως μετά το κλάδεμα  



Περιβαλλοντική πιστοποίηση

Αποτύπωμα άνθρακα και νερού
Καταγράφονται τα αέρια θερμοκηπίου που εκλύονται και το νερό που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελαιολάδου

Βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης
Μείωση κόστους παραγωγής 
Εργαλείο εμπορίας και διαφήμισης
Πώληση δικαιωμάτων ρύπων…

Συνεργασία Ινστιτούτου με 
ΕΑΣ Πεζών
ΕΑΣ Μεραμβέλου
ΟΠ Νηλέας
ΟΠ Πλατανιά Χανίων

Προγράμματα LIFE “OLIVECLIMA” και “AgroclimaWater”



Νομοθεσία για την ανακύκλωση κλαδεμάτων 
ελιάς

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπομέτρο 10.1 | Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων ελαιοκαλλιέργειας

Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 

εφαρμόζουν την πρακτική του θρυμματισμού των κλαδεμάτων μετά το 

κλάδεμα των δέντρων και την απόθεσή τους στην επιφάνεια του 

εδάφους.

Οικονομική ενίσχυση των παραγωγών.



Νομοθεσία για τη βελτίωση του εδάφους με 
σπορά

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΜΕΤΡΟ Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες που 

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της αρδευόμενης έκτασης. 

Οικονομική ενίσχυση των παραγωγών.



Νομοθεσία για την ανακύκλωση αποβλήτου 
ελαιοτριβείου

Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.15/4187/266/2012 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε σημεία σχετικά με τον καθορισμό 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στα ελαιουργεία. 

Με την εν λόγω τροποποίηση δίνονται επιπρόσθετες δυνατότητες στα 

μικρής και μεσαίας δυναμικότητας ελαιουργεία για τη διαχείριση των 

αποβλήτων τους. 

Επιστροφή στον ελαιώνα υγρού αποβλήτου έως 8 τόνους το στρέμμα





Εκπαιδευτικά βίντεο στο ίντερνετ – youtube

1. Το κλάδεμα της ελιάς

2. Λίπανση ελιάς

3. Διαχείριση ζιζανίων ελαιώνα

4. Κομπόστ από τα κλαδεύματα του ελαιώνα 


