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Κερκόσ̟ορα: Σκουρόχρωµη κάτω
ε̟ιφάνεια των φύλλων ̟ου
συγχέεται µε κα̟νιά.
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εξογκωµάτων στα κλαδιά.
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Ασθένεια ̟ου ̟ροσβάλει κυρίως τα φύλλα και ε̟ιφέρει ̟ρόωρη

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ: φυλλό̟τωση και εξασθένιση των δέντρων. Θερµοκρασίες 16-20 οC και
( S pilo c a e a
βροχερός ή υγρός καιρός ευνοούν νέες µολύνσεις ̟ου εκδηλώνονται µε την
ole a g i ne a )
εµφάνιση χαρακτηριστικών κυκλικών κηλίδων «µάτια ̟αγωνιού» στην
∆ια̟ιστώσεις: ε̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων. Μολύνσεις γίνονται κυρίως το φθινό̟ωρο
αλλά και την άνοιξη.
Ευ̟αθείς ̟οικιλίες: Θρουµ̟ολιά, Καλαµών, Άµφισσας, Τσουνάτη.
Η Κορωνέϊκη (ψιλολιά) είναι ̟ερισσότερο ανθεκτική.
Οδηγίες:

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ:
(Pseudocercospora
cladosporioides)
Συµ̟τώµατα:

Οδηγίες:

Σύσταση:

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ:
( Pseudomonas
savast anoi )
∆ια̟ιστώσεις:

Οδηγίες:

− Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεµα εξασφαλίζουν σωστό αερισµό
και φωτισµό και ̟εριορίζουν την ασθένεια.
− Συστήνεται µε την έναρξη των βροχών, ̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα σε ελαιόδεντρα ̟ου βρίσκονται σε ̟εριοχές
µε υψηλή σχετική υγρασία.
Μυκητολογική ασθένεια ̟ου µαζί µε το κυκλοκόνιο ̟ροκάλεσαν φέτος
σηµαντικά ̟ροβλήµατα ̟ρόωρης φυλλό̟τωσης σε αρκετές ̟εριοχές. Οι
µολύνσεις α̟ό το µύκητα συχνά συνυ̟άρχουν µε ̟ροσβολές στα φύλλα
α̟ό τα ακάρεα Eriophyidae.
Αρχικά εµφανίζονται ̟εριοχές σκούρου χρώµατος στην κάτω ε̟ιφάνεια
των φύλλων ̟ου συγχέονται µε την κα̟νιά. Στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια
̟αρατηρούνται χλωρωτικές ή κίτρινες κηλίδες ̟ου αργότερα νεκρώνονται
και τα φύλλα ̟έφτουν κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι. Στους άωρους
καρ̟ούς ̟ροκαλεί καστανές κηλίδες, ελαφρά βυθισµένες ενώ στους
ώριµους η συνένωση των γειτονικών κηλίδων ̟ροκαλεί σήψη.
− Για την ̟ροστασία των ελαιοδέντρων α̟ό φθινο̟ωρινές ̟ροσβολές
συστήνεται άµεσα ̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε χαλκούχα µυκητοκτόνα ̟ου
έχουν ταυτόχρονη δράση και για το κυκλοκόνιο.
− Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν οι ελαιώνες ̟ου βρίσκονται σε
υγρές ̟εριοχές ή ̟εδινές ̟εριοχές µε ανε̟αρκή αερισµό ό̟ως και
ελαιώνες ̟υκνής φύτευσης.
− Κατά τις εφαρµογές των µυκητοκτόνων να δοθεί ιδιαίτερη ̟ροσοχή
στη συνιστώµενη δόση και στην αναµονή µεταξύ τελευταίας
ε̟έµβασης και συγκοµιδής ώστε να α̟οφευχθούν υ̟ολείµµατα των
φυτο̟ροστατευτικών στο ελαιόλαδο.
Ασθένεια ̟ου οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό
εξογκωµάτων (καρκινώµατα) στα κλαδιά, στους µεγάλους κλάδους, στον
κορµό και σ̟ανιότερα στα φύλλα.
Τα δέντρα µολύνονται µέσω ̟ληγών ̟ου δηµιουργούνται συνήθως α̟ό
̟αγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεµο ή µετά α̟ό ράβδισµα κατά τη συγκοµιδή ή
στο κλάδεµα εφόσον ε̟ικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός.
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 α̟ό ράβδισµα, κλάδεµα, ̟αγετό ή χαλάζι να γίνεται
̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα.
− Αφαίρεση, α̟οµάκρυνση και καταστροφή των ̟ροσβεβληµένων
κλαδιών κατά τη διάρκεια ξηρών ̟εριόδων ̟ρος α̟οφυγή νέων
µολύνσεων. Τα εργαλεία κλαδέµατος να α̟ολυµαίνονται συστηµατικά
µε εµβά̟τιση σε διάλυµα οινο̟νεύµατος ή χλωρίνης 5%.
− Στη σύσταση νέου ελαιώνα α̟οφεύγετε την ̟υκνή φύτευση και
χρησιµο̟οιείτε δενδρύλλια α̟αλλαγµένα α̟ό την ασθένεια.

ΚΑΠΝΙΑ:
( Capnodium
olaeoprhilum)
Οδηγίες:

Είναι µύκητας ̟ου ανα̟τύσσεται στις µελιτώδεις εκκρίσεις των κοκκοειδών
και ιδιαίτερα του λεκανίου. Φύλλα και κλαδιά καλύ̟τονται α̟ό µια λε̟τή
µαύρη στρώση του µύκητα ̟ου δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες
του δέντρου, µε α̟οτέλεσµα την εξασθένιση του.
Ευνοείται σε υγρές ̟εριοχές και σε ελαιώνες µε ̟υκνή βλάστηση.
− Η κατα̟ολέµηση των κοκκοειδών την κατάλληλη ε̟οχή αλλά και το
σωστό κλάδεµα για καλό φωτισµό και αερισµό του εσωτερικού των
δέντρων βοηθούν στην αντιµετώ̟ιση της κα̟νιάς.
− Συνιστάται µετά τη συγκοµιδή µια ε̟έµβαση µε χαλκούχο σκεύασµα.

ΛΕΙΧΗΝΕΣ :
Οδηγίες:

Οι λειχήνες ανα̟τύσσονται σε ̟εριοχές µε υψηλή υγρασία. Καλύ̟τουν
κορµούς και κλάδους µε µια λε̟τή κιτρινο̟ράσινη στρώση.
Ό̟ου υ̟άρχει ανάγκη αντιµετώ̟ισης, συστήνονται για την α̟οκόλληση
των λειχήνων ψεκασµοί των κορµών και των κλάδων µε χαλκούχα
σκευάσµατα κατά τη διάρκεια του χειµώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα φάρµακα α̟ό τις λίστες φυτο̟ροστατευτικών δραστικών ουσιών ̟ου
σας έχουµε α̟οστείλει. Φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι µεταξύ τελευταίας ε̟έµβασης
και συγκοµιδής. Οι εφαρµογές χαλκούχων σκευασµάτων ̟ρέ̟ει να γίνονται τουλάχιστον 21
ηµέρες ̟ριν α̟ό τη συγκοµιδή.
Ηράκλειο 23 Σε̟τεµβρίου 2016
Η Προϊστάµενη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

