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Νο 7/20-03-2017 

Κςκλοκόνιο  

Μύθεηαο επξέσο δηαδεδνκέλνο ζηνπο ειαηώλεο. Πξνθαιεί θειίδεο ζηελ επάλσ επηθάλεηα ησλ 

θύιισλ. Πξνζβάιεη αθόκε ηνπο θιαδίζθνπο θαη ηηο ηαμηαλζίεο. Πξνθαιεί θπιιόπησζε θαη 

εμαζζέλεζε ησλ δέληξσλ, ελώ ζε έληνλεο πξνζβνιέο νδεγεί ζε κεξηθή ή νιηθή αθαξπία. Σε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο δελ απνηειεί πξόβιεκα ζηα 

ειαηόδεληξα. Σε πεδηλέο πεξηνρέο θαη θπξίσο ζε κέξε κε 

πςειή πγξαζία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα 

κέηξα.  

ςμπηώμαηα : 

Σηελ επάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ εκθαλίδνληαη θπθιηθέο 

θειίδεο ν,5 - 1 εθ. κε ρξώκα ζηαθηί θαζηαλό ζην θέληξν 

πνπ πεξηβάιιεηαη από δώλε θαζηαλόκαπξε θαη από άιιε θίηξηλε ηδίσο ην θαινθαίξη. 

ςνθήκερ ανάπηςξηρ : 

Βαζηθόο παξάγνληαο αλάπηπμεο είλαη ε πγξαζία. Ηδαληθέο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

κύθεηα είλαη από 10 έσο 20 
0 

C πεξίπνπ.  

Ανηιμεηώπιζη : 

Σε πεξηνρέο πνπ νη ζπλζήθεο επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ κύθεηα εθαξκόδεηαη άκεζα έλαο 

ςεθαζκόο όηαλ ην κήθνο ηεο λέαο βιάζηεζεο είλαη πεξίπνπ 2-5 cm. Δθόζνλ ζπλερίζνπλ λα 

επηθξαηνύλ ζπλζήθεο απμεκέλεο πγξαζίαο ν ςεθαζκόο ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί κεηά από 25 - 

30 εκέξεο, κε θαιή δηαβξνρή. Ζ πνζόηεηα ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο γηα ραιθνύρα ζθεπάζκαηα 

είλαη 150 - 200 ιίηξα / ζηξέκκα ζε ειαηόδεληξα ειηθίαο 10 ρξνλώλ θαη πάλσ. 

 

Καπνιά  

Δίλαη ην καύξηζκα πνπ παξαηεξείηαη ζηα θύιια θαη 

ζηνπο βιαζηνύο ησλ ειαηνδέληξσλ. Γεκηνπξγείηαη από 

κύθεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα κειηηώκαηα ησλ 

θνθθνεηδώλ. Αληηκεησπίδεηαη ηαπηόρξνλα κε ην 

θπθινθόλην κε ηε ρξήζε ραιθνύρσλ ζθεπαζκάησλ. Καιύηεξε αληηκεηώπηζε επηηπγράλεηαη κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θνθθνεηδώλ ηελ θαηάιιειε επνρή. 

 

 

 



 

Καπκίνωζη  

Ζ αζζέλεηα δεκηνπξγείηαη από ηελ είζνδν ηνπ βαθηεξίνπ ςεπδνκνλάδα ζηηο πιεγέο θαη ζρηζκέο 

ηνπ θινηνύ ησλ θιάδσλ ηεο ειηάο. Ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ είζνδν ηνπ 

βαθηεξίνπ ππάξρνπλ κεηά ην θιάδεκα, ραιάδη, παγεηό, ζπγθνκηδή. Τν 

ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηεο θαξθίλσζεο είλαη νη όγθνη πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ζηνπο βξαρίνλεο θαη ζηνπο βιαζηνύο ησλ ειαηνδέληξσλ.  

 

Ανηιμεηώπιζη : 

Αθαίξεζε θαη θάςηκν ησλ θιαδίζθσλ θαη θιάδσλ 

πνπ έρνπλ ηνπο όγθνπο. Σηνπο κεγάινπο βξαρίνλεο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη 

αθαίξεζε ησλ όγθσλ θαη απνιύκαλζε ησλ πιεγώλ κε έλα ππθλό δηάιπκα 

ραιθνύρνπ ζθεπάζκαηνο. Φξεηάδεηαη απνιύκαλζε ησλ θιαδεπηηθώλ 

εξγαιείσλ θαη έλαο ςεθαζκόο κε έλα ραιθνύρν ζθεύαζκα κεηά από 

ραιάδη, παγεηό, θιάδεκα θαη ζπιινγή. 

 

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ 

1. Απνκάθξπλζε θαη θάςηκν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ θαη δέληξσλ από δηάθνξεο αζζέλεηεο 

(θαξθίλσζε, βεξηηηζίιην θ.α.) 

2. Απνιύκαλζε ησλ θιαδεπηηθώλ εξγαιείσλ κεηά ην θιάδεκα (νηλόπλεπκα, ρισξίλε 1/9 λεξό). 

3. Κιάδεκα κε μεξό θαη ήπην θαηξό ρσξίο πγξαζία ζηα δέληξα. 

4. Γε γίλεηαη θιάδεκα πξνζβεβιεκέλσλ θαη πγηώλ δέληξσλ ηαπηόρξνλα. 

5. Γίλεηαη νκνηόκνξθν θαη ζσζηό θιάδεκα, ώζηε ην ςεθαζηηθό πγξό λα εηζέξρεηαη ζε όια ηα 

κέξε ηνπ θπηνύ. 

6. Χεθαζκόο πάληα κε έλα ραιθνύρν ζθεύαζκα κεηά ην θιάδεκα θαη ηε ζπιινγή. 

 

σημείωση :  Δπηιέγεηε ηα θαηάιιεια θάξκαθα από ηηο ιίζηεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

πξντόλησλ πνπ ζαο απνζηέιινπκε θαη εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 

 

✦ ην δειηίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ  
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