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Κερκόσ̟ορα: Μεταχρωµατισµός
γκρίζου χρώµατος, ̟ου µοιάζει µε Κερκόσ̟ορα: Χλωρωτικά φύλλα,
κα̟νιά, βρίσκεται µόνο στη κάτω α̟οφύλλωση και εξασθένιση.
Κυκλοκόνιο: Χαρακτηριστικές κυκλικές ε̟ιφάνεια ̟αλαιότερων φύλλων.
καστανές κηλίδες στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια
των φύλλων.

Καρκίνωση: Έντονη ̟ροσβολή.

Κα̟νιά: Μαύρο ε̟ίχρισµα
καλύ̟τει φύλλα και κλαδιά.

Λειχήνες: Προσβεβληµένο κλαδί.

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ηρακλείου)
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Συµ̟τώµατα:

∆ια̟ιστώσεις:

Μυκητολογικές ασθένειες ̟ου ̟ροσβάλλουν κυρίως τα φύλλα
̟ροκαλώντας ̟ρόωρη φυλλό̟τωση, εξασθένηση των ̟ροσβεβληµένων
ελαιοδέντρων και µείωση της ̟αραγωγής. Έντονες µολύνσεις
̟ροσβάλλουν και τους καρ̟ούς.
− Το κυκλοκόνιο εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό κυκλικών καστανών
κηλίδων στην ̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλονται τα
̟αλιότερα φύλλα ̟ου βρίσκονται στα κλαδιά χαµηλά στις ̟οδιές.
− Η κερκόσ̟ορα σχηµατίζει ακανόνιστες χλωρωτικές κηλίδες στην ̟άνω
ε̟ιφάνεια και γκρίζο µεταχρωµατισµό µόνο στην κάτω ε̟ιφάνεια των
̟αλαιότερων φύλλων.
Οι κηλιδώσεις και στις δύο ασθένειες εξελίσσονται σε ξηράνσεις και τα
φύλλα κιτρινίζουν και ̟έφτουν.
Το φθινό̟ωρο εµφανίζονται νέες µολύνσεις όταν ο καιρός είναι
βροχερός ή ̟ολύ υγρός και οι θερµοκρασίες σχετικά χαµηλές. Ιδιαίτερα σε
̟υκνοφυτεµένους, µε κακό αερισµό ελαιώνες ευνοούνται οι µολύνσεις
λόγω αυξηµένης υγρασίας.
Ευ̟αθείς ̟οικιλίες: Θρουµ̟ολιά, Τσουνάτη, Άµφισσας, Καλαµών.
Η Κορωνέικη (ψιλολιά) ̟αρουσιάζει σχετική αντοχή στο κυκλοκόνιο.

Οδηγίες:

Η αντιµετώ̟ιση των ασθενειών βασίζεται κυρίως σε ̟ρολη̟τικά µέτρα:
− Ε̟ιλέγετε λιγότερο ευαίσθητες ̟οικιλίες σε ̟εριοχές ό̟ου ευνοούνται
οι ασθένειες.
− Α̟οφεύγετε την ̟υκνή φύτευση και την εγκατάσταση νέων ελαιώνων
σε ̟εριοχές υγρές και κακώς αεριζόµενες (κλειστές κοιλάδες, ρεµατιές).
− Μείωση της σχετικής υγρασίας στο ̟εριβάλλον των δέντρων µε
κατάλληλο και συστηµατικό κλάδεµα ̟ου εξασφαλίζει καλό αερισµό.
− Ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και λι̟άνσεις.
− Έναρξη φθινο̟ωρινής ̟ροστασίας ευ̟αθών ̟οικιλιών σε
ελαιώνες ̟ου βρίσκονται σε ̟εριοχές ̟ου οι ασθένειες ενδηµούν.
Συστήνονται ̟ρολη̟τικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα και άλλα
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα κατά τη βροχερή ̟ερίοδο.

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ

( P se u do mo n a s
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∆ια̟ιστώσεις:

Ασθένεια ̟ου οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό
εξογκωµάτων (καρκινώµατα) στα κλαδιά, στους µεγάλους κλάδους, στον
κορµό ή σ̟ανιότερα στα φύλλα. Προκαλεί ξήρανση κλαδιών και
εξασθένηση των δέντρων.
Συνθήκες υψηλής υγρασίας και σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες ευνοούν
̟ροσβολές µέσω ̟ληγών ̟ου δηµιουργούνται συνήθως α̟ό δυνατό
άνεµο, χαλάζι, ̟αγετό ή µετά το ράβδισµα ή το κλάδεµα.
Η ̟οικιλία Κορωνέϊκη είναι ̟ολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.

Οδηγίες:

Η καρκίνωση αντιµετω̟ίζεται µε ̟ρολη̟τικά µέτρα:
− Α̟οφεύγετε ράβδισµα και κλάδεµα των δέντρων µε βροχερό καιρό.
− Αµέσως µετά τη συγκοµιδή, το κλάδεµα, ̟αγετό ή χαλάζι συστήνεται
̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα.
− Αφαίρεση, α̟οµάκρυνση και καταστροφή των ̟ροσβεβληµένων
κλαδιών στη διάρκεια ξηρών ̟εριόδων για να α̟οφευχθούν νέες
µολύνσεις. Τα εργαλεία κλαδέµατος να α̟ολυµαίνονται συστηµατικά
σε διάλυµα οινο̟νεύµατος ή χλωρίνης 5%.
− Στη σύσταση νέου ελαιώνα α̟οφεύγετε την ̟υκνή φύτευση και
χρησιµο̟οιείτε υγιή δενδρύλλια ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό φυτώρια ̟ου
δεν έχουν την ασθένεια.

ΚΑΠΝΙΑ

( C a p n o di u m
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Οδηγίες:

Είναι µύκητας ̟ου ανα̟τύσσεται συνήθως ̟άνω στα µελιτώµατα των
κοκκοειδών. Φύλλα και κλαδιά καλύ̟τονται α̟ό ένα λε̟τό µαύρο
στρώµα του µύκητα ̟ου δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες και
οδηγεί το δέντρο σε εξασθένηση.
Ευνοείται σε υγρές ̟εριοχές και σε ελαιώνες µε ̟υκνή βλάστηση.
− Η κατα̟ολέµηση των κοκκοειδών την κατάλληλη ε̟οχή ό̟ως και το
κλάδεµα ̟εριορίζουν την ανά̟τυξη της κα̟νιάς.
− Σε δέντρα ̟ου εµφανίζουν έντονη ̟ροσβολή συστήνεται ε̟έµβαση µε
χαλκούχο σκεύασµα µετά τη συγκοµιδή.

ΛΕΙΧΗΝΕΣ
Οδηγίες:

Οι λειχήνες ανα̟τύσσονται σε ̟εριοχές µε υγρό κλίµα και καλύ̟τουν µε
λε̟τή κιτρινο̟ράσινη στρώση κορµούς, κλάδους και φύλλα.
− Κατά τη διάρκεια της βροχερής ̟εριόδου ψεκάζετε µε χαλκούχα
σκευάσµατα για την α̟οκόλληση των λειχήνων. Φροντίζετε να
λούζονται καλά οι κορµοί και οι βραχίονες.

Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην καλλιέργεια της ελιάς. Στην
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/188irakleio ό̟ου αναρτώνται όλα τα ∆ελτία Γεωργικών Προειδο̟οιήσεων Π.Κ.Π.Φ.Π.& Φ.Ε. Ηρακλείου
βρίσκεται κατάλογος των εγκεκριµένων δραστικών των µυκητοκτόνων για την ̟ροστασία
της ελιάς. Μ̟ορείτε ε̟ίσης να ενηµερώνεστε α̟ό την ιστοσελίδα http://wwww.minagric.gr/syspest/
SYSPEST_astenia_CROPS.aspx . Οι κατάλογοι είναι ενδεικτικοί και δέχονται τρο̟ο̟οιήσεις.
Οι ε̟εµβάσεις µε χαλκούχα σκευάσµατα έχουν δράση ̟ροστατευτική και συνιστούν ̟ρολη̟τική
αντιµετώ̟ιση. ∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες ̟ου αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασµάτων
και τηρείτε αυστηρά το χρόνο αναµονής µεταξύ τελευταίας ε̟έµβασης και συγκοµιδής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Σύµφωνα µε την υ̟’ αρ. 9061/118958/14-09-2018 Υ̟ουργική Α̟όφαση τρο̟ο̟οιείται η άδεια διάθεσης
στην αγορά του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος RELDAN 225 EC (δραστική ουσία chlorpyrifos-methyl)
ως ̟ρος το φάσµα δράσης και δεν χρησιµο̟οιείται ̟λέον στην καλλιέργεια της ελιάς. Οι υ̟εύθυνοι
ε̟ιστήµονες των καταστηµάτων εµ̟ορίας φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων οφείλουν να ενηµερώνουν
τους χρήστες µέχρι την αλλαγή της ετικέτας συσκευασίας στα ήδη υ̟άρχοντα α̟οθέµατα
Ηράκλειο 5 Οκτωβρίου 2018
Η Προϊστάµενη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

