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ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Κερκόσ̟ορα: Μόνο στην κάτω
ε̟ιφάνεια των φύλλων, σκούρος
µεταχρωµατισµός ̟ου µοιάζει µε
κα̟νιά.

Κυκλοκόνιο: Χαρακτηριστικές κυκλικές
καστανές κηλίδες στην ̟άνω ε̟ιφάνεια
των φύλλων.

Κερκόσ̟ορα: Προσβεβληµένο δέντρο
µε ̟ρόωρη φυλλό̟τωση, εξασθενηµένο.

Καρκίνωση: Όγκος σε κλαδί.

Κα̟νιά: Μαύρισµα σε φύλλα και
κλαδιά.

Λειχήνες: Προσβεβληµένο δέντρο.

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

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη
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Συµ̟τώµατα:

12.

Μυκητολογικές ασθένειες ̟ου ̟ροκαλούν κη λ ι δώ σ ε ι ς στα φύλλα,
̟ρόωρη φυλλό̟τωση και εξασθένηση των ̟ροσβεβληµένων
ελαιοδέντρων. Μεγάλης έντασης µολύνσεις µ̟ορεί να ̟ροσβάλλουν και
τους καρ̟ούς ̟ροκαλώντας καρ̟ό̟τωση.
Φέτος οι κλιµατολογικές συνθήκες συνέβαλαν στην ευρωστία των δέντρων
και οι καλλιεργητικές τακτικές ̟ου εφαρµόστηκαν ̟εριόρισαν τις
ασθένειες.
− Το κυκλοκόνιο εκδηλώνεται µε κυκλικές καστανές κηλίδες στην ̟άνω
ε̟ιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλονται κυρίως τα ̟αλιότερα φύλλα
χαµηλά στις ̟οδιές.
− Η κερκόσ̟ορα σχηµατίζει ακανόνιστες κίτρινες κηλίδες στην ̟άνω
ε̟ιφάνεια των φύλλων και ελαφρώς σκούρο µεταχρωµατισµό µόνο
στην κάτω ε̟ιφάνεια των ̟αλαιότερων φύλλων.
Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και στις δύο ασθένειες και τα
φύλλα ̟έφτουν. Το φθινό̟ωρο, θερµοκρασίες 16-20οC και βροχερός ή
υγρός καιρός ευνοούν νέες µολύνσεις.
Ευ̟αθείς ̟οικιλίες: Θρουµ̟ολιά, Άµφισσας, Τσουνάτη, Καλαµών.
Σχετική αντοχή ̟αρουσιάζει η Κορωνέικη (ψιλολιά).

Οδηγίες:

Η αντιµετώ̟ιση των ασθενειών είναι ̟ρολη̟τική:
− Ε̟ιλέγετε λιγότερο ευαίσθητες ̟οικιλίες σε ̟εριοχές ό̟ου ευνοούνται οι
ασθένειες.
− Α̟οφεύγετε την ̟υκνή φύτευση ελαιοδέντρων και την εγκατάσταση
νέων ελαιώνων σε υγρές και κακώς αεριζόµενες ̟εριοχές.
− Σωστό και συστηµατικό κλάδεµα εξασφαλίζει καλό αερισµό, φωτισµό
και ̟εριορισµένη υγρασία στο φύλλωµα.
− Ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και λι̟άνσεις.
− Συστήνεται φθινο̟ωρινή ̟ροστασία, ̟ριν την ε̟όµενη βροχή µε
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα σε ελαιώνες ευ̟αθών ̟οικιλιών ̟ου
βρίσκονται σε ̟εριοχές αυξηµένης υγρασίας.

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ:
( Pseudomonas
savast anoi )
∆ια̟ιστώσεις:

Οδηγίες:

Ασθένεια ̟ου οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό
εξογκωµάτων (καρκινώµατα) στα κλαδιά, στους µεγάλους κλάδους, στον
κορµό και σ̟ανιότερα στα φύλλα. Προκαλεί ξήρανση κλαδιών και
εξασθένηση των δέντρων.
Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή βροχής και σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες
το βακτήριο µ̟ορεί να ̟ροσβάλει τα δέντρα µέσω ̟ληγών ̟ου
δηµιουργούνται συνήθως α̟ό ̟αγετό, χαλάζι, δυνατό άνεµο ή µετά α̟ό
ράβδισµα ή κλάδεµα.
Η ̟οικιλία Κορωνέϊκη είναι ̟ολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.
Η καρκίνωση αντιµετω̟ίζεται µε ̟ρολη̟τικά µέτρα:
− Α̟οφεύγετε ράβδισµα και κλάδεµα των δέντρων µε βροχερό καιρό.
− Αµέσως µετά τη συγκοµιδή, 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:
( Capnodium
olaeoprhilum)
Οδηγίες:

Είναι µύκητας ̟ου ανα̟τύσσεται 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 στην κατάλληλη ε̟οχή ό̟ως και το
κλάδεµα ̟εριορίζουν την κα̟νιά.
− Συστήνεται ε̟έµβαση µε χαλκούχο σκεύασµα µετά τη συγκοµιδή.

ΛΕΙΧΗΝΕΣ :

Οι λειχήνες ανα̟τύσσονται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και καλύ̟τουν
κορµούς, κλάδους και φύλλωµα µε µια λε̟τή κιτρινο̟ράσινη στρώση.

Οδηγίες:

− Η α̟οκόλληση των λειχήνων γίνεται µε ψεκασµούς µε χαλκούχα
σκευάσµατα κατά τη διάρκεια της βροχερής ̟εριόδου. Φροντίζετε να
βρέχονται καλά κορµοί και κλάδοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ε̟εµβάσεις µε χαλκούχα σκευάσµατα έχουν δράση ̟ροστατευτική, συνιστούν
̟ρολη̟τική αντιµετώ̟ιση και ̟ρέ̟ει να γίνονται τουλάχιστον 21 ηµέρες ̟ριν α̟ό τη συγκοµιδή.
Χρησιµο̟οιείτε φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε
̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι µεταξύ
τελευταίας ε̟έµβασης και συγκοµιδής.
Ηράκλειο 19 Οκτωβρίου 2017
Η Προϊστάµενη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

