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Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Ι Α  
 

 

Καρκίνωση: Όγκοι σε κλαδιά.  
Κα̟νιά: Μαυρίλα ̟άνω στα 
φύλλα και στα κλαδιά. 

Λειχήνες: Κιτρινο̟ράσινο στρώµα 
̟άνω σε βραχίονες και κορµούς. 

 

  

 
Σκολύτες: Προσβολή στις µασχάλες λε̟τών κλαδιών ή σε µεγαλύτερους κλάδους µε ̟αρουσία ̟ριονιδιού.  
Σε κορµό ελιάς έντονα ̟ροσβεβληµένο φαίνονται ̟ολλα̟λές ο̟ές εξόδου των ακµαίων.   

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

 

 

        Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. 

  Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον. 



        Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                  1. 

           

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ:     

(Pseudomonas 
savastanoi )  

 

 

 

Ασθένεια µε χαρακτηριστικό σύµ̟τωµα το σχηµατισµό εξογκωµάτων 

(όγκων) σε κλαδιά, µεγαλύτερους κλάδους, στον κορµό και σ̟ανιότερα 

στα φύλλα (νεύρα ή µίσχο). Όταν ε̟ικρατεί υγρός καιρός µεταφέρεται 

το βακτήριο µε το νερό α̟ό τα καρκινώµατα σε ανοικτές ̟ληγές  

και µολύνει άλλα µέρη του δέντρου ή γειτονικά δέντρα. Έντονης 

µορφής εκδήλωση της ασθένειας ̟αρουσιάζει ξήρανση κλαδιών και 

εξασθένηση των δέντρων.  

 Η ̟οικιλία Κορωνέικη (ψιλολιά) είναι ιδιαίτερα ευ̟αθής στο βακτήριο. 
 

Οδηγίες: Λήψη ̟ρολη̟τικών µέτρων για την α̟οφυγή νέων µολύνσεων: 

� Ε̟ιλέγετε υγιή δενδρύλλια στην εγκατάσταση νέου ελαιώνα. 

� Προσβεβληµένα κλαδιά µε όγκους ̟ρέ̟ει να αφαιρούνται µε ξηρό 

καιρό στο κλάδεµα και να καίγονται, ιδιαίτερα στα νεαρά δέντρα 

̟ου η ασθένεια εξελίσσεται γρήγορα. Το κάψιµο των κλαδιών 

α̟αγορεύεται κατά τους θερινούς µήνες. 

� Α̟οφεύγετε να κλαδεύετε µε υγρό ή βροχερό καιρό. Φροντίζετε να 

α̟οφεύγονται τραυµατισµοί του φλοιού των κλάδων. Τα εργαλεία 

κλαδέµατος να α̟ολυµαίνονται σε οινό̟νευµα εµ̟ορίου 70% ή 

διάλυµα χλωρίνης 5-10% σε νερό. Οι µεγάλες τοµές να καλύ̟τονται 

µε ̟υκνό βορδιγάλειο ̟ολτό (διάλυµα 6%). 

� Συστήνεται ̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε χαλκούχο σκεύασµα αµέσως 

µετά α̟ό κλάδεµα, ανοιξιάτικο ̟αγετό ή χαλαζό̟τωση, 

ιδιαίτερα στις υγρές ̟εριοχές (βορδιγάλειος πολτός, οξυχλωριούχος 

χαλκός, υδροξείδιο του χαλκού, τριβασικός θειικός χαλκός).  

 Ξ Υ Λ Ο Φ Α Γ Α    

Ε Ν Τ Ο Μ Α :  

Σ Κ Ο Λ Υ Τ Ε Σ  

 ( Φλοιοφάγος  & 

φλοιοτρ ίβης)  

 

 

 
Οδηγίες : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Σύσταση: 

Μικροσκο̟ικά σκαθάρια (2-4 χλστ.) ̟ου κατά κανόνα ̟ροσβάλουν 

εξασθενηµένους κλάδους. Τα τελευταία χρόνια ̟αρουσιάζουν αυξηµένη 

δραστηριότητα κυρίως λόγω της ̟αραµονής στους ελαιώνες κλάδων ή 

δέντρων µη ̟αραγωγικών και εξασθενηµένων. 

Προνύµφες και ακµαία ̟ροκαλούν νέκρωση του φλοιού και ξήρανση 

λε̟τών κλαδιών ή κλάδων µεγαλύτερης διαµέτρου ανάλογα µε την 

ένταση της ̟ροσβολής.  Μεγαλύτεροι κλάδοι συνήθως δεν ξηραίνονται 

αλλά έχουν καχεκτική βλάστηση και µειωµένη καρ̟οφορία.  

Η αντιµετώ̟ιση βασίζεται σε καλλιεργητικούς χειρισµούς και είναι 

α̟οτελεσµατικοί όταν εφαρµόζονται σε σχετικά µεγάλη έκταση: 

� Έγκαιρη αφαίρεση ̟ροσβεβληµένων ξερών ή ηµίξηρων κλάδων και 

κάψιµο. Στόχος είναι η α̟οµάκρυνση των εντόµων ̟ου 

φιλοξενούνται ̟ριν ξεκινήσουν να γεννούν την άνοιξη. 

� Ενίσχυση της ζωηρότητας των ελαιοδέντρων µε κατάλληλο κλάδεµα, 

άρδευση και λί̟ανση. 

� Προσβεβληµένα κλαδιά ̟ου α̟οθηκεύονται ως καύσιµη ύλη 

µεταφέρουν και διασ̟είρουν τα έντοµα. 

Κλαδιά ξερά ή ηµίξηρα ̟ροσβεβληµένα α̟ό διάφορες αιτίες 

(κηκιδόµυγα των βλαστών, τζιτζίκια, µαργαρόνια, ίσκα, αδροµυκώσεις, κ.α.) 

να α̟οµακρυνθούν και να καταστραφούν το αργότερο µέχρι τα µέσα 

Μαρτίου. Ε̟ίσης τα υ̟ολείµµατα του κλαδέµατος ̟ρέ̟ει να 

α̟οµακρύνονται άµεσα α̟ό τους ελαιώνες.  



   ΚΑΠΝΙΑ 

(Capnodium  
olaeoprhilum )  

         & 

ΛΕΙΧΗΝΕΣ: 

 
  Οδηγίες:                           

Κλάδοι, βλαστοί και φύλλα καλύ̟τονται α̟ό ένα µαύρο στρώµα ̟ου 
οφείλεται στην κα̟νιά. Η κα̟νιά είναι µύκητας ̟ου ανα̟τύσσεται 
̟άνω στα µελιτώδη εκκρίµατα των κοκκοειδών εντόµων. 
Οι λειχήνες είναι στρώµα κιτρινο̟ράσινου χρώµατος ̟ου ανα̟τύσσεται 
κυρίως στους κορµούς και στους βραχίονες αλλά και στα κλαδιά. 
Κα̟νιά και λειχήνες συναντώνται σε ελαιώνες υγρών ̟εριοχών και σε 

δέντρα µε ̟υκνή βλάστηση. 

� Κοινή αντιµετώ̟ιση ε̟ιτυγχάνεται µε το κλάδεµα (καλός αερισµός 

και φωτισµός στο εσωτερικό των δέντρων). 

� Έγκαιρη αντιµετώ̟ιση των κοκκοειδών ̟εριορίζει την ανά̟τυξη της 

κα̟νιάς. 

� Κατά τη χειµερινή ̟ερίοδο οι ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα 

δρουν ̟ροστατευτικά για την κα̟νιά και συµβάλλουν στην 

α̟οκόλληση των λειχήνων. 

 

  Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  ∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ  Ζ Ι Ζ Α Ν Ι Ω Ν  

� Μην καταστρέφετε την ξινήθρα (Oxalis sp). ∆εν είναι ε̟ιζήµιο ζιζάνιο, δεν ανταγωνίζεται 

τις δενδρώδεις καλλιέργειες και ̟εριορίζει την εµφάνιση άλλων ανταγωνιστικών ζιζανίων. 

� Α̟οφύγετε την καταστροφή των ζιζανίων ̟ριν α̟ό τα τέλη Μαρτίου, ιδιαίτερα στις 

̟εριοχές ̟ου ενδηµεί η καλόκορη . Η διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης µέσα 

στον ελαιώνα καθυστερεί τη µετακίνηση του εντόµου ̟ρος τις ανθοταξίες της ελιάς. 

� Στους ελαιώνες, η µηχανική κατεργασία του εδάφους δεν ̟ρέ̟ει να ξε̟ερνά σε βάθος τα 

25 εκ. ώστε να α̟οφεύγονται οι τραυµατισµοί των ριζών. Στα ε̟ικλινή εδάφη υ̟άρχει 

κίνδυνος διάβρωσης και ̟ρέ̟ει να ̟εριορίζετε στο ελάχιστο την εδαφική καλλιέργεια.  
 
 
 

� Οι ε̟εµβάσεις µε χαλκούχα µυκητοκτόνα συνιστούν ̟ρολη̟τική αντιµετώ̟ιση και έχουν δράση  
̟ροστατευτική. Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού, διότι αν ο ψεκασµός α̟ο̟λυθεί α̟ό τη βροχή, 
̟ρέ̟ει να ε̟αναληφθεί. 

� Μη ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, ̟.χ. άνεµος, βροχή. 

Ηράκλειο 26 Φεβρουαρίου  2018 

    Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

     Κληρονόµου Ευφροσύνη    


