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Καρκίνωση: Όγκοι στα κλαδιά. Κα̟νιά: Μαύρισµα φύλλων
και κλαδιών µε κοκκοειδή.

1.

Λειχήνες: Στρώµα έντονου
χρώµατος καλύ̟τει τους κλάδους.

Σκολύτες: Προσβολή λε̟τών κλαδιών ή µεγαλύτερων κλάδων µε ̟αρουσία ̟ριονιδιού.
Χαρακτηριστικές ̟ολλα̟λές ο̟ές εξόδου των ακµαίων ̟άνω στο φλοιό και ̟ρονυµφικές στοές
εσωτερικά.
(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Κ ΑΡΚΙΝΩΣΗ:
( Pseudomonas
savastanoi )

Είναι ασθένεια µε χαρακτηριστικό σύµ̟τωµα το σχηµατισµό
εξογκωµάτων (όγκων) στα κλαδιά, σε µεγαλύτερους κλάδους ή στον
κορµό. Οφείλεται σε βακτήριο ̟ου µεταφέρεται α̟ό τους όγκους µε το
νερό και µολύνει άλλα µέρη του δέντρου ό̟ου υ̟άρχουν ανοικτές
̟ληγές ή γειτονικά δέντρα. Σοβαρές µολύνσεις συµβαίνουν µετά α̟ό
̟αγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεµο σε ̟ερίοδο βροχο̟τώσεων.
Τα δέντρα µικρής ηλικίας ̟ροσβάλλονται εντονότερα και µ̟ορεί
να οδηγηθούν σε εξασθένηση, καχεξία και ξήρανση.
Η ̟οικιλία Κορωνέικη (ψιλολιά) είναι ιδιαίτερα ευ̟αθής.

Οδηγίες:

Για α̟οφυγή των νέων µολύνσεων ̟ροτείνονται µέτρα καλλιεργητικά ̟ρολη̟τικά :

 Α̟οφεύγετε το κλάδεµα µε υγρό ή βροχερό καιρό και τους
τραυµατισµούς στο φλοιό των κλάδων. Τα εργαλεία κλαδέµατος
̟ρέ̟ει να α̟ολυµαίνονται συστηµατικά µε εµβά̟τιση σε διάλυµα
οινο̟νεύµατος ή χλωρίνης 5%. Οι µεγάλες τοµές να καλύ̟τονται µε
̟υκνό βορδιγάλειο ̟ολτό ( διάλυμα 6% ).

 Προσβεβληµένα κλαδιά ή κλάδοι µε όγκους να αφαιρούνται µε
ξηρό καιρό και να καίγονται. Όγκοι ̟ου βρίσκονται στον κορµό ή
σε βραχίονες να αφαιρούνται µε κοφτερό µαχαίρι και να γίνεται
άµεσα ε̟άλειψη της τοµής. Οι εργασίες αυτές ̟ροτιµότερο είναι να
γίνονται το καλοκαίρι.
 Στη σύσταση νέου ελαιώνα ε̟ιλέγετε δενδρύλλια α̟αλλαγµένα α̟ό
την ασθένεια και α̟οφεύγετε την ̟υκνή φύτευση.

 Συστήνεται ̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα αµέσως
µετά α̟ό κλάδεµα, ανοιξιάτικο ̟αγετό ή χαλαζό̟τωση
ιδιαίτερα σε ̟εριοχές µε αυξηµένη υγρασία.

Κ ΑΠΝΙΑ
( Capnodium
olaeoprhilum )
&

Λ ΕΙΧΗΝΕΣ:

Οδηγίες:

Κλαδιά, βλαστοί και φύλλα καλύ̟τονται α̟ό µαύρο στρώµα κα̟νιάς.
Η κα̟νιά είναι µύκητας ̟ου ανα̟τύσσεται ̟άνω στα µελιτώδη
εκκρίµατα κοκκοειδών εντόµων.
Οι λειχήνες είναι στρώµα κιτρινο̟ράσινου χρώµατος ̟ου σχηµατίζεται
κυρίως ̟άνω στους κορµούς και στους βραχίονες αλλά και στα κλαδιά.
Κα̟νιά και λειχήνες συναντώνται συχνά σε ελαιώνες υγρών ̟εριοχών
και δέντρα µε ̟υκνή βλάστηση.
 Κλάδεµα και α̟οµάκρυνση ασθενούς βλάστησης. Ε̟ιτυγχάνεται
έτσι καλός αερισµός και φωτισµός στο εσωτερικό των δέντρων.
 Έγκαιρη κατα̟ολέµηση των κοκκοειδών στον ελαιώνα την
κατάλληλη ε̟οχή ̟εριορίζει µετέ̟ειτα την ανά̟τυξη της κα̟νιάς.
 Κατά τη βροχερή ̟ερίοδο (χειμώνας) οι ε̟εµβάσεις µε κατάλληλα
εγκεκριµένα σκευάσµατα δρουν ̟ροστατευτικά και συµβάλλουν
στην α̟οκόλληση των λειχήνων.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ
ΕΝΤΟΜΑ:
ΣΚΟΛΥΤΕΣ
∆ια̟ιστώσεις:

Ο φλοιοφάγος και ο φλοιοτρίβης είναι µικροσκο̟ικά σκαθάρια της
τάξεως των 2 - 4 χλστ. ̟ου ̟ροσβάλουν κατά κανόνα εξασθενηµένους
κλάδους. Προνύµφες και ακµαία ̟ροκαλούν νέκρωση του φλοιού και
ξήρανση λε̟τών κλαδιών ή κλάδων µεγαλύτερης διαµέτρου ανάλογα µε
την ένταση της ̟ροσβολής.
Μεγαλύτεροι κλάδοι συνήθως δεν
ξηραίνονται αλλά έχουν καχεκτική βλάστηση και µειωµένη
καρ̟οφορία.
Την ̟ερίοδο αυτή τα έντοµα βρίσκονται µέσα στα ξερά κλαδιά. Σε ένα
ελαιώνα αυξάνεται η ̟ιθανότητα να ̟αρουσιαστούν ̟ροσβολές
ξυλοφάγων εντόµων ανάλογα µε το χρόνο ̟αραµονής µέσα σε αυτόν
κλάδων ή δέντρων εξασθενηµένων, µη ̟αραγωγικών.

Οδηγίες :

Η αντιµετώ̟ιση βασίζεται σε καλλιεργητικούς χειρισµούς και είναι
α̟οτελεσµατική όταν εφαρµόζεται σε σχετικά µεγάλη έκταση:
 Προσβεβληµένοι ξηροί ή ηµίξηροι κλάδοι να α̟οµακρύνονται
και να καίγονται το αργότερο µέχρι τέλη Μαρτίου, ̟ριν την έξοδο
των ακµαίων της ανοιξιάτικης γενιάς. Τα υ̟ολείµµατα του
κλαδέµατος ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να α̟οµακρύνονται νωρίς α̟ό τους
ελαιώνες.
 Ενισχύετε τη ζωηρότητα των ελαιοδέντρων µε κατάλληλο κλάδεµα,
ισορρο̟ηµένη άρδευση και λί̟ανση.
 Προσβεβληµένα κλαδιά ̟ου µεταφέρονται και α̟οθηκεύονται ως
καύσιµη ύλη διασ̟είρουν τα έντοµα και γίνονται εστίες νέων
µολύνσεων.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
Μην καταστρέφετε την ξινήθρα (Oxalis sp). ∆εν είναι ε̟ιζήµιο ζιζάνιο, ̟εριορίζει την
εµφάνιση άλλων ανταγωνιστικών ζιζανίων και δεν ανταγωνίζεται τις δενδρώδεις
καλλιέργειες.
Α̟οφύγετε την καταστροφή των ζιζανίων ̟ριν τα τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα στι ς
̟εριοχές ̟ου ενδηµεί η καλόκορη. Η διατήρηση αυτοφυούς βλάστησης µέσα στον
ελαιώνα καθυστερεί τη µετακίνηση του εντόµου ̟ρος τις ανθοταξίες της ελιάς.
Η µηχανική κατεργασία του εδάφους δεν ̟ρέ̟ει να ξε̟ερνά σε βάθος τα 25 εκ. για να
α̟οφεύγονται οι τραυµατισµοί των ριζών. Στους ε̟ικλινείς ελαιώνες υ̟άρχει κίνδυνος
διάβρωσης, γι αυτό ̟ρέ̟ει να ̟εριορίζεται η εδαφική καλλιέργεια.
Η ενσωµάτωση κο̟ριάς στο έδαφος και η χλωρή λί̟ανση συνιστώνται σε κάθε ̟ερί̟τωση
και ιδιαίτερα σε φτωχά εδάφη και στη βιοκαλλιέργεια.

 Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx
µ̟ορείτε να ενηµερώνεστε για τα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα της ελ ιάς.
 Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην καλλιέργεια της ελιάς.
Οι ε̟εµβάσεις µε χαλκούχα µυκητοκτόνα συνιστούν ̟ρολη̟τική αντιµετώ̟ιση και έχουν δράση
̟ροστατευτική.
 Ενηµερώνεστε ̟αρακολουθώντας τα δελτία καιρού. Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες
δεν είναι κατάλληλες, ̟.χ. δυνατός άνεµος ή βροχή.

Ευχές για μια παραγωγική χρονιά
Ηράκλειο 30 Ιανουαρίου 2020
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

