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Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 

 - βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 
 - επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

 - αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 

 
Πιεξνθνξίεο : Φσηνπνύινπ Αλλέηα                                                                    ΔΛΙΑ   Ν

ν
 1/22-02-2013 

 

ΔΛΙΑ 

ΚΑΡΚΙΝΩΗ Ή ΦΤΜΑΣΙΩΗ 

Pseudomonas syringae subsp. savastanoi 

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Βαθηήξην είλαη ην αίηην ηεο αζζέλεηαο πνπ πξνθαιεί θαξθηλώκαηα (όγθνπο) ζε λεαξνύο βιαζηνύο 

θιάδνπο, ζηνλ θνξκό, θαη ζηηο ξίδεο, ζην ιαηκό, ζπαληόηεξα ζε θύιια. ηα κηθξήο ειηθίαο δέλδξα όηαλ νη 

όγθνη πξνζβάιινπλ έληνλα, ηνλ θνξκό ή βξίζθνληαη ζην ιαηκό ή ηηο θεληξηθέο ξίδεο πξνθαινύλ κεγάιε 

εμαζζέλεζε  ηνπ θπηνύ, κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη αθόκα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην ηνπ δέλδξνπ. 

ΤΝΘΗΚΔ ΜΟΛΤΝΗ: Οη πξνζβνιέο επλννύληαη από βξνρεξό θαηξό θαη θπξίσο κέζσ πξνζθάησλ πιεγώλ πνύ 

πξνθαινύληαη από ην θιάδεκα, κε θαιιηεξγεηηθά εξγαιεία, από ην ραιάδη, ηνλ παγεηό ,θαη από ηηο κε 

επνπισκέλεο νπιέο πνύ δεκηνπξγνύληαη κε ηελ πηώζε ησλ θύιισλ. Η κεηάδνζε ηνπ παζνγόλνπ ζε 

ακόιπληεο πεξηνρέο γίλεηαη κε ην πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό θαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο κε ηε βξνρή θαη ηνλ 

άλεκν. 

ΤΣΑΔΙ:   
1) Αθαίξεζε θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηκεκάησλ ησλ δέλδξσλ.  

2) Απνθπγή θιαδεύκαηνο κε πγξό θαη βξνρεξό θαηξό.  

3) Φεθαζκόο ησλ δέλδξσλ κεηά από ην θιάδεπκα θαζώο θαη κεηά από ραιάδη ή παγεηό κε ραιθνύρα ζθεπάζκαηα. 

4) Όηαλ ε πξνζβνιή εληνπίδεηαη ζηνλ θνξκό ή ζε κεγάινπο βξαρίνλεο ,ζπληζηάηαη αθαίξεζε ησλ όγθσλ κε θνθηεξό καραίξη 

θαη επάιεηςε ηεο πιεγήο κε ππθλό βνξδηγάιεην πνιηό. Οη εξγαζίεο απηέο λα γίλνληαη ηνπο ζεξηλνύο κήλεο θαη κε μεξό 

θαηξό. 

5) Σα εξγαιεία γηα ην θιάδεκα λα απνιπκαίλνληαη κε εκβάπηηζε ζε δηάιπκα θνξκόιεο ζε λεξό ζε αλαινγία 5% ή ζε άιιν 

θαηάιιειν απνιπκαληηθό. 

6) ε πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσο λένπ ειαηώλα, πξέπεη λα θπηεύνληαη δελδξύιιηα εληειώο πγηή πνπ λα πξνέξρνληαη από 

θπηώξηα πνπ δελ έρνπλ ηελ αζζέλεηα (ειεγρόκελα θπηώξηα). 

ΒΔΡΣΙΣΙΛΛΙΩΗ 

        

Απνηειεί ηελ ζνβαξόηεξε αζζέλεηα ηεο ειηάο ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη εγθαηαζηαζεί ζε ζεκαληηθό αξηζκό 

ειαηώλσλ θαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. Πξόθεηηαη γηα κύθεηα εδάθνπο κε πνιύ κεγάιν θύθιν μεληζηώλ, ν νπνίνο κνιύλεη ηα 

δέλδξα από ηηο ιεπηέο ξίδεο θαη πξνθαιεί απόθξαμε ησλ αγγείσλ ηνπ μύινπ. Η αζζέλεηα μεθηλά κε ηνλ κεηαρξσκαηηζκό ησλ 

θπηώλ θαη γίλεηαη ηειηθώο θαλεξή είηε κε ηε κνξθή κεκνλσκέλσλ μεξώλ θιάδσλ ζηα κεγαιύηεξεο ειηθίαο δέλδξα 

(εκηπιεγία) είηε κε ηελ πιήξε μήξαλζε ησλ λεαξώλ δέλδξσλ (απνπιεμία). 



Η αζζέλεηα κεηαδίδεηαη θπξίσο από ηα κνιπζκέλα  θύιια ηεο ειηάο ή άιισλ εππαζώλ μεληζηώλ θαη είλαη ζνβαξόηεξε 

όηαλ ν ειαηώλαο ζπγθαιιηεξγείηαη κε άιια εππαζή ζην κύθεηα θπηά όπσο βακβάθη, ηνκάηεο, παηάηεο θ.ά. ή γεηηνλεύεη κε 

εππαζείο θαιιηέξγεηεο.  

ΤΣΑΔΙ: Δπεηδή δελ ππάξρνπλ ρεκηθά κέζα γηα ηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο, ζπληζηάηαη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ 

παξαθάησ θαιιηεξγεηηθώλ κέηξσλ.  

1) Κνπή θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ κε ηα πξώηα ζπκπηώκαηα εθδήισζεο ηεο αζζέλεηαο Σα κνιπζκέλα 

δέλδξα ζπρλά αλαβιαζηάλνπλ από ηε βάζε θαη δίλνπλ λέα θιαδηά ρσξίο ζπκπηώκαηα ελώ είλαη ζπρλό ην θαηλόκελν ηεο 

αλάξξσζεο. 

2) Απνθπγή νξγσκάησλ 

3) Καηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ  

4) Άξδεπζε κε ζηαγόλεο θαη απνθπγή ηεο θαηάθιπζεο θαη ησλ απιαθηώλ 

5) Υξεζηκνπνίεζε πγεηώλ δελδξπιιίσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελόο ειαηώλα  

6) Απνθπγή θπηέκαηνο εθεί όπνπ πξνεγήζεθε θαιιηέξγεηα εππαζώλ ζηεο αζζέλεηα θπηώλ (παηάηα, ηνκάηα, βακβάθη θ.α.) 

7) Απνθπγή ζπγθαιιηέξγεηαο ή γεηηλίαζεο κε εππαζή ζηελ αζζέλεηα θπηά. 

8) Δθαξκνγή ειηναπνιύκαλζεο ζε εγθαηεζηεκέλνπο ειαηώλεο  

 

 

ΞΤΛΟΦΑΓΑ ΔΝΣΟΜΑ ΚΟΛΤΣΔ 

Phloeotribus scarabeoides, Hylesinus oleiperda 

      
 

πλήζσο πξνζβάινπλ δεπηεξνγελώο ηα εμαζζελεκέλα από δηάθνξεο αηηίεο ειαηόδελδξα. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηώλ 

ησλ εληόκσλ ζπληζηώληαη θαιιηεξγεηηθά κέηξα όπσο:  

1) Eπηκειέο θαζάξηζκα ησλ δέλδξσλ από πξνζβεβιεκέλα ή κε μεξά ή εμαζζελεκέλα θιαδηά θαη άκεζε θαύζε απηώλ.  

2) Απνθπγή δηαηήξεζεο πξνζβεβιεκέλεο μπιείαο ζηνπο ειαηώλεο.  

3) Γηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε θαιή θαηάζηαζε πγείαο θαη ζξέςεο.  

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ  ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ γηα ηελ 

αλαινγία ρξήζεο, ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο ην δηάζηεκα κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη 

ζπγθνκηδήο θαη κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δειεηεξηάζεσλ.  

 

Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings.html  

 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο α.α. 

 

 

Γεκ. Λύθαο 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings.html

