
 

 

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΙΑΣ 
 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 

    

Καρκίνωση: Όγκος σε 
κλαδί ελιάς. 

Κα̟νιά: Μαυρίλα στην 
ε̟ιφάνεια φύλλων και 
βλαστών. 

Λειχήνες σε βραχίονες 
και κορµούς. 

Ξυλοφάγα έντοµα: 
Ξήρανση λε̟τών κλαδιών   

(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου) 

 

 

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη                                  2. 

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ : 

(Pseudomonas 

savastanoi )  
 

   

Η ασθένεια εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό εξογκωµάτων “καρκινώµατα” σε 

κλαδιά, βραχίονες, στον κορµό των δέντρων ακόµα και στα φύλλα. Το 

βακτήριο µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει νέες µολύνσεις όταν ε̟ικρατεί υγρός ή 

βροχερός καιρός καθώς µεταφέρεται α̟ό τα υ̟άρχοντα καρκινώµατα σε 

µη ε̟ουλωµένες ̟ληγές.  

Η ̟οικιλία Κορωνέικη είναι ιδιαίτερα ευ̟αθής στο βακτήριο. 

 

 

 



 

 

  Οδηγίες: 
� Να α̟οφεύγεται το ράβδισµα και το κλάδεµα των ελαιοδέντρων µε 

υγρό ή βροχερό καιρό. Τα εργαλεία κλαδέµατος να α̟ολυµαίνονται και 

οι µεγάλες τοµές να καλύ̟τονται µε  ̟υκνό βορδιγάλειο ̟ολτό. Μετά 

α̟ό κλάδεµα, χαλαζό̟τωση ή ̟αγετό να γίνεται άµεσα ̟ρολη̟τικός 

ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα (βορδιγάλειος ̟ολτός, 

οξυχλωριούχος χαλκός, υδροξείδιο του χαλκού, τριβασικός θειικός 

χαλκός). 

� Ό̟ου δια̟ιστώνονται σοβαρές ̟ροσβολές, ιδιαίτερα στα νεαρά δέντρα, 

να γίνεται εξυγίανση µε αφαίρεση, α̟οµάκρυνση και κάψιµο των 

̟ροσβεβληµένων κλαδιών (α̟αγορεύεται το κάψιµο κλαδιών κατά τους 

θερινούς µήνες). 

Ξ Υ Λ Ο Φ Α Γ Α  

Ε Ν Τ Ο Μ Α :  

( Σ Κ Ο Λ Υ Τ Ε Σ )  

 Φλοιοφάγος 

 & φλοιοτρίβης  
 

Οδηγίες : 

Προκαλούν ξηράνσεις λε̟τών κλαδιών, καχεκτική βλάστηση, µικρή 

καρ̟οφορία και ξήρανση µεγαλύτερων κλάδων σε ̟ερι̟τώσεις έντονης 

̟ροσβολής. Προσβάλουν κυρίως τα εξασθενηµένα δένδρα (φλοιοτρίβης) 

και ανα̟αράγονται στα κοµµένα και ̟αρατηµένα κλαδιά.  

Αντιµετω̟ίζονται κυρίως µε καλλιεργητικά µέτρα: 

� ∆ιατήρηση της ευρωστίας των ελαιοδέντρων µε κατάλληλο κλάδεµα και  

λί̟ανση. 

� Έγκαιρη αφαίρεση των ξηρών και ηµίξηρων κλάδων το αργότερο 

µέχρι τις αρχές Μαρτίου µε άµεση α̟οµάκρυνση και καταστροφή 

τους.  

  ΚΑΠΝΙΑ 

(Capnodium 

olaeoprhi lum )  

& 

ΛΕΙΧΗΝΕΣ : 

 

  Οδηγίες:                           

Ανα̟τύσσονται σε ελαιώνες υγρών ̟εριοχών και σε δέντρα µε ̟υκνή 

βλάστηση. Η κα̟νιά είναι  µύκητας ̟ου ανα̟τύσσεται ̟άνω στα µελιτώδη 

εκκρίµατα εντόµων, κυρίως του  λεκανίου και καλύ̟τει φύλλα και κλαδιά 

ενώ οι λειχήνες καλύ̟τουν κορµούς και βραχίονες (κιτρινο̟ράσινο 

χρώµα). 

Αντιµετω̟ίζονται µε κατάλληλο κλάδεµα ̟ου εξασφαλίζει ε̟αρκή αερισµό 

και φωτισµό στο εσωτερικό των δέντρων. Η έγκαιρη αντιµετώ̟ιση του 

λεκανίου ̟εριορίζει την ανά̟τυξη της κα̟νιάς. Ο ψεκασµός µε χαλκούχα 

σκευάσµατα κατά τη διάρκεια του χειµώνα βοηθά στην ̟ροστασία των 

δέντρων α̟ό την κα̟νιά και στην α̟οκόλληση των λειχήνων. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ:   

∆ιαχείριση Ζιζανίων 

                  Συστάσεις:  

 

Η µηχανική κατεργασία του εδάφους δεν ̟ρέ̟ει να ξε̟ερνά σε βάθος τα  

25 εκ. και να α̟οφεύγεται η χρήση βαρέων µηχανηµάτων. Σε ε̟ικλινή 

εδάφη ̟ρέ̟ει να ̟εριορίζεται στο ελάχιστο η καλλιέργεια του εδάφους για 

να ̟ροστατεύονται α̟ό την διάβρωση. 

Στους ελαιώνες συστήνεται να α̟οφεύγεται η καταστροφή των ζιζανίων 

̟ριν α̟ό τα τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα στις ̟εριοχές ̟ου ενδηµεί η 

καλόκορη. Η διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης, ό̟ου το έντοµο 

τρέφεται κατά ̟ροτίµηση, καθυστερεί τη µετακίνησή του στα άνθη της 

ελιάς.     

Μην καταστρέφετε την ξινήθρα (Oxalis sp.). ∆εν είναι ε̟ιζήµιο ζιζάνιο 
καθώς δεν ανταγωνίζεται τις δενδρώδεις καλλιέργειες (ελιά, αµ̟έλι, κ.α.) 
και ̟εριορίζει την εµφάνιση άλλων ανταγωνιστικών ζιζανίων. 

 

  Ευχές για µια καλή χρονιά 
       Ηράκλειο 3 Φεβρουαρίου  2016 

                 Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

           Κληρονόµου Ευφροσύνη    


