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ΠΔΡ/ΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ 
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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 

- βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 
- επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

- αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 

 

 

Πληπουοπίερ: Φωτοπούλος Αννέτα     ΔΛΙΑ Νο 6/7-10-2014 

  
ΚΤΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleagina συν. Cycloconium oleaginum) 

 

     
 

                                                                   
  ςμπτώματα: Ο κύθεηαο  απηή ηελ επνρή πξνζβάιεη θπξίσο ηα  θύιια, ηνπο κίζρνπο ησλ θύιισλ, ηνπο 

πνδίζθνπο ησλ θαξπώλ θαη ζπαληόηεξα ηνπο θαξπνύο. Δκθαλίδεηαη  θπξίσο ζηελ επάλσ επηθάλεηα ησλ 

θύιισλ πξνθαιώληαο ζε απηά ραξαθηεξηζηηθέο ζηξνγγπιέο ηεθξνθαζηαλέο  θειίδεο, πνπ πεξηβάιινληαη από 

θαζηαλόκαπξεο δώλεο. Οη θειίδεο ζηνπο κίζρνπο ησλ θύιισλ θαη ζηνπο πνδίζθνπο ησλ θαξπώλ είλαη 

ζηελόκαθξεο θαη ηεθξνθαζηαλέο. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο θειίδσλ εκθαλίδεηαη ζηα παιαηνηέξα θύιια θαη 

ζηα θαηώηεξα κέξε ηνπ δέλδξνπ. Όηαλ ε πξνζβνιή είλαη έληνλε ηα θύιια θηηξηλίδνπλ θαη πέθηνπλ. 

Απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο ησλ πνδίζθσλ ησλ θαξπώλ είλαη ε ζπξξίθλσζε θαη ε πηώζε ησλ θαξπώλ. 

  ςνθήκερ ανάπτςξηρ:   Οη κνιύλζεηο επλννύληαη όηαλ επηθξαηεί βξνρεξόο θαη πγξόο θαηξόο. Η έληαζε ηεο 

αζζέλεηαο επεξεάδεηαη  όρη κόλν από ην ύςνο θαη ηηο εκέξεο βξνρήο, άιια θαη από ηελ πνιύ πςειή πγξαζία 

(δηαβξνρή θπιιώκαηνο  κε ηελ κνξθή δξνζηάο ή νκίριεο). 

Άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο  αλάπηπμεο ηνπ κύθεηα είλαη 16-20
ν
C. Οη πξνζβνιέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλήζσο ηελ 

άλνημε θαη ην θζηλόπσξν. Καηά ην ρεηκώλα ζπκβαίλνπλ εθόζνλ ν θαηξόο είλαη ήπηνο (ζεξκνθξαζίεο 3-5
 ν

C). 

Δληνλόηεξεο πξνζβνιέο εκθαλίδνληαη ζε ειαηώλεο πνπ βξίζθνληαη ζε πγξέο θαη θιεηζηέο πεξηνρέο, θαζώο  

επίζεο θαη ζε ειαηώλεο ππθλήο  θύηεπζεο.  

Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο  ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ επλννύλ ηε   δξαζηεξηόηεηα ηνπ παζνγόλνπ. 

  ςστάσειρ: 1) Αξαίσκα ηνπ θπιιώκαηνο ζηα ππθλά δέλδξα γηα ηελ δεκηνπξγία ζπλζεθώλ  θαινύ αεξηζκνύ 

θαη θσηηζκνύ. 2) Φζηλνπσξηλόο ςεθαζκόο κε ραιθνύρα ζθεπάζκαηα, όπσο copper oxychloride, copper 

hydroxid, calcium copper sulfate, dodine, trifloxystrobin, tebuconazole, difenoconazole θαη επαλάιεςε κεηά 

από βξνρή   
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ΚΔΡΚΟΠΟΡΑ (Cercospora cladosporioides) 

   
    Η αζζέλεηα πξνζβάιεη άσξνπο θαη  ώξηκνπο θαξπνύο,  θαζώο θαη θύιια. Οη πξνζβνιέο (θαζηαλέο ειαθξά 

βπζηζκέλεο θειίδεο αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο ζηνπο πξάζηλνπο θαη  ώξηκνπο θαξπνύο) εκθαλίδνληαη θαη 

εμειίζζνληαη ηελ επνρή ηνπ θζηλνπώξνπ. Οη ςεθαζκνί κε ραιθνύρα ζθεπάζκαηα νη νπνίνη δηελεξγνύληαη γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θπθινθόληνπ θαηαπνιεκνύλ θαη απηή ηελ αζζέλεηα. 

 

ΒΟΤΛΑ (ΞΔΡΟΒΟΤΛΑ─ΑΠΟΒΟΤΛΑ) 

(Camarosporium dalmatica συν. Macrophoma dalmatica) 

 
  Αζζέλεηα ε νπνία πξνζβάιεη ηνπο άσξνπο θαξπνύο ην θαινθαίξη θαη ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπώξνπ 

(μεξνβνύια)  θαζώο θαη ηνπο ώξηκνπο θαξπνύο ην θζηλόπσξν θαη ζηηο αξρέο ηνπ ρεηκώλα (ζαπνβνύια). 

  ςμπτώματα: Καζηαλόρξσκεο  θπθιηθέο βπζηζκέλεο θειίδεο κε μεξή ζύζηαζε  ζηνπο πξάζηλνπο θαξπνύο 

(μεξνβνύια) θαη θαζηαλόρξσκε ζήςε ζηνπο ώξηκνπο (ζαπνβνύια).                              

  ςνθήκερ ανάπτςξηρ: Οη ζεξκνθξαζίεο αλάπηπμεο ηνπ κύθεηα είλαη 20-30
ν
C. Η εκθάληζε θαη ε έληαζε 

ηεο αζζέλεηαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ δάθνπ θαη ηνλ βαζκό ηεο  δαθνπξνζβνιήο ηνπ 

ειαηνθάξπνπ. Σν παζνγόλν είλαη παξάζηην πιεγώλ, αθνύ ε πξνζβνιή γίλεηαη κέζσ ησλ λπγκάησλ ηνπ δάθνπ. 

Για την πποστασία των καππών από την ασθένεια απαιτείται η σςστηματική καταπολέμηση τος 

εντόμος. 

 

ΓΛΟΙΟΠΟΡΙΟ (Gloeosporium olivarum συν. Glomerella cingulata) 

   
  ςμπτώματα: Καζηαλνηώδεηο θειίδεο ζηελ θνξπθή ησλ θαξπώλ ή ζην ζεκείν πξόζθπζεο ηνπ πνδίζθνπ.  

Οη πξνζβεβιεκέλνη θαξπνί ζπξξηθλώλνληαη θαη  κεηαβάιινληαη ζε κνύκηεο. Η αζζέλεηα πξνζβάιεη θπξίσο 

ηνπο ώξηκνπο θαη ηνπο ππεξώξηκνπο θαξπνύο. Οη πξώηεο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα παξαηεξνύληαη θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο αιιαγήο ηνπ ρξώκαηνο ησλ θαξπώλ. 
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  ςνθήκερ ανάπτςξηρ: Για ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κνιύλζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε πνιύ πςειήο 

πγξαζίαο 92-100% γηα δηάζηεκα 2-5 εκεξώλ, ζεξκνθξαζίεο 10-25
ν
C, θαη ε ύπαξμε πιεγώλ. Οη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο εθδήισζεο θαη δηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο είλαη παξόκνηεο κε εθείλεο ηνπ θπθινθόληνπ. Η είζνδνο ηνπ 

παζνγόλνπ γίλεηαη κέζσ πιεγώλ από λύγκαηα  ηνπ δάθνπ. Πεγή κνιύζκαηνο απνηεινύλ νη κνιπζκέλνη 

θαξπνί ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ζην δέλδξν θαη ζην έδαθνο. 

  ςστάσειρ: 1) Να απνθεύγεηαη ε εγθαηάζηαζε ειαηώλσλ ζε ρακειέο, πγξέο θαη θαθώο αεξηδόκελεο 

πεξηνρέο. 2) Καιό είλαη λα γίλεηαη θαηάιιειν θιάδεκα γηα ηελ αξαίσζε ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ. 3) Υεκηθή 

θαηαπνιέκεζε ηεο αζζέλεηαο ζπληζηάηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο σξίκαλζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ κε ραιθνύρα ή 

άιια  εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα. 4) Η ζπζηεκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ βνεζά 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο αζζέλεηαο θαη νη επεκβάζεηο ελαληίνλ ηνπ θπθινθόληνπ, θαηαπνιεκνύλ 

θαη ην γινηνζπόξην. 

 

ΚΑΡΚΙΝΩΗ─ΦΤΜΑΣΙΩΗ (Pseudomonas syringae  sub sp.savastanoi) 
 

   
                                                                           

  ςμπτώματα: Σν βαθηήξην πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ραξαθηεξηζηηθώλ όγθσλ  θπξίσο ζε θιαδίζθνπο, ζε 

θιάδνπο, ζηνλ θνξκό θαη ηηο ξίδεο  ησλ ειαηόδεληξσλ.  

  ςνθήκερ ανάπτςξηρ: Σν παζνγόλν βαθηήξην είλαη θπξίσο παξάζηην πξόζθαησλ πιεγώλ, νη νπνίεο  

πξνθαινύληαη από ξαβδίζκαηα θαηά ηε ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ, ην θιάδεκα, ην ραιάδη, ηνλ παγεηό θαη 

ηηο νπιέο από ηελ πηώζε ησλ θύιισλ.  Οη κνιύλζεηο απαηηνύλ βξνρεξό θαη δξνζεξό θαηξό θαζώο θαη ηε 

βνήζεηα ηνπ αλέκνπ. 
ςστάσειρ: 1) Αθαίξεζε θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ. Ο θαζαξηζκόο ησλ ειαηόδελδξσλ από ηα 

πξνζβεβιεκέλα κέξε είλαη θαιιίηεξα λα δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλώλ κελώλ θαη δελ πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα βξνρεξώλ θαη ηδηαίηεξα πγξώλ πεξηόδσλ.  2) Όηαλ επηθξαηεί βξνρεξόο θαη πγξόο θαηξόο, 

θαιό είλαη λα απνθεύγεηαη ε ζπιινγή ηνπ ειαηόθαξπνπ κε ξάβδηζκα ησλ δέλδξσλ θαζώο θαη ην θιάδεκα, ηδίσο ζε 

ειαηώλεο πνπ έρνπλ πξνζβνιή ή γεηηνλεύνπλ κε πξνζβεβιεκέλνπο. 3) Οη ςεθαζκνί κε ραιθνύρα ζθεπάζκαηα γηα 

ην θπθινθόλην θαη ηηο άιιεο επνρηαθέο κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο, πξνζηαηεύνπλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη από 

βαθηεξηαθέο κνιύλζεηο. Ο ςεθαζκόο ησλ δέλδξσλ κε ραιθνύρα ζθεπάζκαηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο 

κεηά από ην θιάδεπκα, θαζώο θαη κεηά από  ραιαδόπησζε θαη παγεηό. 4) ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λένπ 

ειαηώλα πξέπεη λα θπηεύνληαη δελδξύιηα  πγηή, ηα νπνία λα πξνέξρνληαη από πηζηνπνηεκέλα θπηώξηα. 

 
ΠΡΟΟΥΗ : Να ηεξνύληαη απζηεξά : 

1) Οη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ 

2) Σν ηειεπηαίν επηηξεπόκελν ρξνληθό όξην ςεθαζκνύ πξηλ ηε ζπγθνκηδή, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ                          

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα θάζε ζθεπάζκαηνο. 

Όια ηα Γειηία καο βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

«www.minagric.gr» 

 

                      Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο α.α. 

                                                   Γεκήηξηνο Λύθαο 


