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Εικόνες της γενικευµένης ζηµιάς στην ελαιο̟αραγωγή.

Η ελαιο̟αραγωγή της χρονιάς ̟ου ̟έρασε δέχτηκε µεγάλο ̟λήγµα ̟οσοτικής και
̟οιοτικής υ̟οβάθµισης. Το γραφείο των Γεωργικών Προειδο̟οιήσεων συγκέντρωσε
µεγάλο αριθµό α̟οτελεσµάτων εργαστηριακών αναλύσεων αντι̟ροσω̟ευτικών δειγµάτων
ελαιοκάρ̟ου τα ο̟οία εξετάστηκαν σε ε̟ίσηµα, εξειδικευµένα εργαστήρια (Μ̟ενάκειο
Φυτο̟αθολογικό Ινστιτούτο, Ελληνικό Μεσογειακό Πανε̟ιστήµιο, Σχολή Τεχνολογίας Γεω̟ονίας,
Εργαστήριο Φυτο̟αθολογίας και Βακτηριολογίας, ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υ̟οτρο̟ικών Φυτών & Αµ̟έλου). Παράλληλα µελετήσαµε και αξιολογήσαµε µακροσκο̟ικές
βιολογικές ̟αρατηρήσεις για ̟ιθανές ̟αθογένειες της ελιάς καθώς και µετεωρολογικά
δεδοµένα α̟ό 12 Αυτόµατους Τηλεµετρικούς Μετεωρολογικούς Σταθµούς της υ̟ηρεσίας
̟ου βρίσκονται σε όλη την Κρήτη. Εκτιµώντας τα ̟αρα̟άνω σας γνωστο̟οιούµε τα εξής:
Η γενικευµένη ̟οσοτική και ̟οιοτική ζηµιά του ελαιόκαρ̟ου, ό̟ως καταγράφηκε
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξηµένη δακο̟ροσβολή λόγω έντονης ̟ληθυσµιακής
έκρηξης του δάκου την ̟ερίοδο του φθινο̟ώρου. Οι ̟αρατεταµένα ευνοϊκές καιρικές
συνθήκες θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας ενίσχυσαν την ταχύτατη ανά̟τυξη υψηλών
̟ληθυσµών του εντόµου. Οι ̟ροσβεβληµένοι ελαιόκαρ̟οι ̟αρέµειναν ̟άνω στα
δέντρα µέχρι τη συγκοµιδή εφόσον δεν καταρρίφθηκαν α̟ό καιρικά φαινόµενα
και αφού αφυδατώθηκαν έδιναν την εικόνα “µουµιο̟οιηµένου” καρ̟ού ̟ου
συγχέεται ως σύµ̟τωµα µε τα συµ̟τώµατα του µύκητα του γλοιοσ̟ορίου. Τα ̟ρώτα
̟αραγόµενα ελαιόλαδα ήταν ̟ολύ ε̟ιβαρυµένα καθώς ̟ροέρχονταν α̟ό έντονα
̟ροσβεβληµένους ελαιώνες µικρής κυρίως ̟αραγωγής µε ̟ρόωρη ωρίµανση.
∆ια̟ιστώθηκε ̟ληθώρα µυκητολογικών ̟ροσβολών, οι ̟ερισσότερες δευτερογενείς.
Η εκτεταµένη δακο̟ροσβολή τραυµάτισε ̟ολλα̟λά τους ελαιόκαρ̟ους. Τα νύγµατα του

δάκου α̟οτέλεσαν ̟ύλες εισόδου για διάφορους µύκητες ορισµένοι εκ των ο̟οίων
συνδέονται µε ασθένειες της ελιάς και άλλοι σα̟ροφυτικοί. Καταγράφηκαν µύκητες ̟ου
ανήκουν κυρίως στα γένη Camarosporium sp. (Ξερόβουλα ή Σαπόβουλα), Pseudocercospora
sp.(Κερκόσπορα), Alternaria spp. (Αλτερνάρια), Colletotrichum spp. (Γλοιοσπόριο), Fusarium sp.
(Φουζάριο), κ.α. ∆ιευκρινίζεται ότι σε διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες, οι µολύνσεις
α̟ό τους µικροοργανισµούς αυτούς θα ̟ερνούσαν σχεδόν α̟αρατήρητες ό̟ως σε
̟ροηγούµενες ̟εριόδους. Ε̟ισηµαίνουµε ότι σε κανένα α̟ό τα δείγµατα ̟ου
αναλύθηκαν δεν δια̟ιστώθηκε µακροσκο̟ικά ή µικροσκο̟ικά αυξηµένη ̟αρουσία
του µύκητα του γλοιοσ̟ορίου έναντι άλλων µυκήτων, συνε̟ώς δεν α̟οτέλεσε αιτία
υ̟οβάθµισης του ελαιολάδου. Είναι ένας µύκητας ̟ου λόγω κλιµατικών α̟αιτήσεων δεν
ενδηµεί στο νησί µέχρι σήµερα.
Οι ελαιώνες ̟ου ̟αρέµειναν ασυγκόµιστοι διατηρούν σε διαχείµαση το δυναµικό
της ̟ροηγούµενης χρονιάς (δάκος, μικροβιακές εστίες ). Οι µυκητολογικές µολύνσεις στην
ελιά αντιµετω̟ίζονται κατά κύριο λόγο την Άνοιξη µε ε̟εµβάσεις για την ̟ροστασία της
νέας βλάστησης και ξανά το φθινό̟ωρο, ε̟οχές ̟ου οι µύκητες είναι ενεργοί.
Συµβουλεύεστε τα Τεχνικά µας ∆ελτία και µην ̟ροβαίνετε σε άκαιρες ε̟εµβάσεις
̟ου σας ε̟ιβαρύνουν άσκο̟α και ανατρέ̟ουν την βιολογική ισορρο̟ία του
̟εριβάλλοντος. Την ̟ερίοδο αυτή, του χειµώνα και µέχρι να εκ̟τυχθεί η νέα βλάστηση
συστήνονται µόνο ε̟εµβάσεις ̟ου αφορούν το βακτήριο της καρκίνωσης και την
εξάλειψη λειχήνων και κα̟νιάς, θέµατα ̟ου ανα̟τύσσονται στο Τεχνικό ∆ελτίο Ελιάς
Νο1., 30-01-2020.
Για την ε̟όµενη ̟αραγωγική ̟ερίοδο συστήνεται γενικότερη µέριµνα λί̟ανσης και
κλαδέµατος ώστε τα δέντρα να διατηρηθούν εύρωστα µε καλό αερισµό και φωτισµό του
φυλλώµατος. Μέσω ενός ε̟ιµεληµένου κλαδέµατος καρ̟οφορίας ακόµη και στα δέντρα
̟ου δεν έγινε ελαιοσυλλογή θα α̟οµακρυνθεί µεγάλο µέρος των φυτο̟αρασίτων. Για να
υ̟άρχει ε̟άρκεια θρε̟τικών στοιχείων σε συνεχή βάση µε σωστή λί̟ανση, θα ̟ρέ̟ει σε
κάθε ελαιώνα να γίνονται τακτικές αναλύσεις εδάφους ή φυλλοδιαγνωστικής, σε
κατάλληλο εργαστήριο.
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