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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

       

ΘΕΜΑ : «ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΛΙΑΣ» 

 

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγ/κου Ελέγχου της Δνσης Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας 

ενημερώνει ότι: 

Οι ελαιοπαραγωγοί των οποίων τα κτήματά τους υπέστησαν ζημιές από τις χαμηλές θερμοκρασίες που 

σημειώθηκαν κατά τον μήνα Ιανουάριο και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικράτησαν στην συνέχεια 

(έντονες και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις) θα πρέπει με την βελτίωση του καιρού (άνοδος θερμοκρασίας 

>5
ο
C) να προβούν άμεσα σε ψεκασμό για την καταπολέμηση των παρακάτω ασθενειών.  

Α. Η ασθένεια  Κυκλοκόνιο ή κηλίδωση των φύλλων  της ελιάς προκαλεί μεγάλη εξασθένιση των δένδρων, λόγω 

μεγάλης φυλλόπτωσης, και μείωση της παραγωγής μέχρι πλήρους ακαρπίας. 

Συμπτώματα: Πιο συχνά και εμφανή συμπτώματα εκδηλώνονται στα φύλλα με το σχηματισμό τεφροκαστανών 

κηλίδων με ασαφή όρια και καπνώδη εμφάνιση. Τα εντόνως προσβλημένα φύλλα πέφτουν και το δέντρο είναι 

δυνατόν να απογυμνωθεί τελείως.  

Συνθήκες ανάπτυξης: Οι προσβολές από το κυκλοκόνιο ευνοούνται από βροχή ή πολύ υψηλή ατμοσφαιρική 

υγρασία και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (6-12
ο
 C). 

Αντιμετώπιση: Βασίζεται στην εκτέλεση προληπτικών ψεκασμών των δένδρων με χαλκούχα μυκητοκτόνα 

(βορδιγάλειος, υδροξείο, οξυχλωριούχος κ.ά.). Σε περιοχές που έχουν υποστεί σοβαρή μόλυνση συστήνεται η 

χρήση του μυκητοκτόνου με δ.ο. Kresoxim-methyl (ομάδα στρομπιλουρινών) που δρά θεραπευτικά αυτούσιο ή 

σε συνδυασμό με χαλκούχο μυκηκτόνο. 

 

2. Η ασθένεια Καρκίνωση εκδηλώνεται με την ξήρανση μικρών ή μεγάλων κλαδιών. Η μόλυνση γίνεται πάντοτε 

μέσω πρόσφατων πληγών που προκαλούνται με το ράβδισμα των δένδρων για τη συλλογή του ελαιοκάρπου, με 

το κλάδεμα, με καλλιεργητικά εργαλεία, από το χαλάζι, τον παγετό, καθώς και από τις μη επουλωμένες ουλές 

που δημιουργούνται με την πτώση των φύλλων. 

Κατά τη διάρκεια υγρού καιρού (ιδίως με συχνές βροχοπτώσεις που συνοδεύονται από άνεμο) τα βακτήρια 

μεταφέρονται σε άλλα μέρη του δένδρου ή σε γειτονικά δένδρα, μπαίνουν μέσα στους ιστούς από τις πληγές και 

προκαλούν νέες μολύνσεις. 

Συστήνεται ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό ή χαλκούχα σκευάσματα αμέσως μετά από κλάδευμα καθώς και 

μετά από παγετό ή χαλάζι με χαλκούχα σκευάσματα όπως το κυκλοκόνιο. 

Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγ/κου Ελέγχου Ελ. 

Βενιζέλου 1, Λαμία και στο τηλέφωνο 2231353171 
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