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ΕΛΙΑ
Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum)
Μπθεηνινγηθή αζ ζέλ εηα πνπ εκθαλ ίδεηαη θπξίσο ζηα θύιια ησλ ει αηνδέληξσλ. Πξνθαι εί
θπιιόπησζ ε, εμαζ ζέλ ηζε ησλ δέληξσλ θαη ζ ε έληνλ εο πξνζβνι έο κεξηθή ή νιηθή αθαξπία. Οη ζ πλ ζήθεο πνπ
επηθξαηνύλ (πςειή πγξαζία ζ ε ζπλδπαζκό κε πηώζ ε ζεξκνθξαζ ίαο)
είλ αη επλντθέο γηα κνιύλζεηο.
Σπλ ηζηάηαη λ α γίλ εη ηηο επόκελ εο εκέξεο έλ αο ς εθαζκόο κε
θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα.
Σε πεξηνρ έο όπνπ ππάξρ εη απμεκέλε πγξαζ ία λα γ ίλεη έλαο
επαλ αιεπηηθόο ς εθαζ κόο κεηά από έλ α κήλα. Εάλ ζπκπίπηεη κε ηελ
πεξίνδν ζπγθνκηδήο, ν ς εθαζκόο λα αθνινπζήζ εη ηελ ζπιινγή ηνπ
ει αηνθάξπνπ.
Καπν ιά
Είλ αη ην καύξηζκα πνπ παξαηεξείηαη επάλ σ ζηα θύιια θαη ζηνπο θι αδίζ θνπο ησλ ειαηνδέληξσλ κε
απνηέι εζ κα λ α εκπνδίδεη ηηο δηαδηθαζ ίεο θσηνζύλζεζ εο θαη δηαπλνήο. Δ εκηνπξγ είηαη από κύθεηεο πνπ
αλ απηύζζνληαη ζηα κει ηηώκαηα εληόκσλ (θνθθνεηδώλ). Αληηκεησπίδεηαη ηαπηόρξνλ α κε ην θπθινθόλ ην.
Ιαιύηεξε θαηαπνι έκεζε επηηπγράλ εηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνθθνεηδώλ ηελ θαηάιιειε επνρ ή.
Καρκίν ωση (Pseudomonas sy ringae subsp. sav astanoi)
Η αζ ζέλ εηα δεκηνπξγ είηαη από ηελ είζνδν ηνπ βαθηεξίνπ ς επδνκνλ άδα ζηηο
πιεγέο θαη ζρ ηζκέο ηνπ θινηνύ ησλ θι άδσλ ηεο ει ηάο. Θδαληθέο ζπλ ζήθεο γ ηα ηελ
είζνδν ηνπ βαθηεξίνπ ππάξρνπλ κεηά ην θι άδεκα, ραι άδη, παγ εηό, ζπγθνκηδή. Τν
ρ αξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηεο θαξθίλσζ εο είλαη νη όγ θνη πνπ δεκηνπξγνύληαη
ζηνπο βξαρ ίνλ εο θαη ζηνπο βι αζηνύο ησλ ει αηνδέληξσλ .
Αληηκεησπίδεηαη κε αθαίξεζε θαη θάς ηκν ησλ θιαδίζ θσλ θαη θι άδσλ πνπ έρ νπλ ηνπο όγ θνπο.
Σηνπο κεγάινπο βξαρίνλ εο ζπληζηάηαη λ α γ ίλ εηαη αθαίξεζε ησλ όγ θσλ θαη
απνιύκαλζε ησλ πι εγώλ κε έλ α ππθλό δηάιπκα ρ αι θνύρνπ ζ θεπάζ καηνο.
Φξεηάδεηαη απνιύκαλζε ησλ θι αδεπηηθώλ εξγ αι είσλ θαη έλ αο ς εθαζκόο κε έλ α
ρ αιθνύρν ζ θεύαζ κα κεηά από ρ αι άδη, παγεηό, θιάδεκα θαη ζπιινγή.
ην δειηίν αλ αξηάηαη ζηελ ηζηνζει ίδα ηνπ Υπνπξγ είνπ Αγξνηηθήο
Αλ άπηπμεο & Τξνθίκσλ www.minagric.gr (Γεσξγ ηθέο πξνεηδνπνηήζ εηο ).
Η Πξντζηακέλε Τκήκαηνο
θ.α.α.
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