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      ΕΛΙΑ 
Ι. ΚΤΚΛΟΚΟΝΙΟ 
 
Αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη ηα θύιια, ηνπο θιαδίζθνπο θαη ηηο ηαμηαλζίεο ησλ 

ειαηνδέλδξσλ, θπξίσο όκσο πξνθαιεί δεκηέο ζηα θύιια. Κε ηελ πξνζβνιή ησλ 

θύιισλ παξαηεξείηαη θπιιόπησζε, εμαζζέλεζε ησλ δέλδξσλ θαη ζε έληνλεο 

πξνζβνιέο έρνπκε κεξηθή ή νιηθή αθαξπία. 

ΤΚΠΣΧΚΑΣΑ – ΘΙΗΚΑΣΟΙΟΓΗΘΔ ΤΛΘΖΘΔ 

ηα θύιια εκθαλίδνληαη κηθξέο θπθιηθέο θειίδεο ζηαρηόρξσκνπ ρξώκαηνο κε 

ρξπζνθίηξηλν θύθιν γύξσ ηνπο, δηακέηξνπ 0,5 – 1 εθ., όπσο θαίλεηαη ζηηο 

παξαπάλσ εηθόλεο. Ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αζζέλεηα είλαη νη βξνρνπηώζεηο, ε 

πςειή πγξαζία θαη ζεξκνθξαζίεο από 10 έσο 20°C., ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύλ 

απηή ηελ πεξίνδν. 

ΦΔΘΑΚΟΗ 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο ζπληζηάηαη λα γίλεη άκεζα έλαο ςεθαζκόο. 

Δπαλαιεπηηθόο ςεθαζκόο κεηά από ηηο 25 – 30 εκέξεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα 

δνζεί ζε ειαηνθηήκαηα πγξώλ θαη ππθλνθπηεκέλσλ πεξηνρώλ. Υξεηάδεηαη  λα γίλεη 

θαιή δηαβξνρή ησλ δέλδξσλ. Απαηηείηαη πνζόηεηα 200ιίηξσλ/ζηξέκκα ςεθαζηηθνύ 

δηαιύκαηνο γηα ειαηόδελδξα ειηθίαο 10 ρξνλώλ θαη πάλσ. 

ΓΔΧΡΓΗΘΑ ΦΑΡΚΑΘΑ 

1. Βνξδηγάιεηνο πνιηόο (δηάθνξα ζθεπάζκαηα) 

2. Ομπρισξηνύρνο ραιθόο (δηάθνξα ζθεπάζκαηα) 

3. Τδξνμείδην ηνπ ραιθνύ (δηάθνξα ζθεπάζκαηα) 

θαη άιια εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα γηα ηελ αληηκεηώπηζε                    

ηνπ θπθινθνλίνπ.  

 

 

 

 



 

 

 

ΙΙ ΚΑΠΝΙΑ 

 

Δίλαη ην καύξηζκα πνπ παξαηεξείηαη ζηα θύιια θαη ζηνπο βιαζηνύο ησλ ειαηνδέλδξσλ. 

Γεκηνπξγείηαη από κύθεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα κειηηώκαηα ησλ θνθθνεηδώλ. 

Αληηκεησπίδεηαη κε ραιθνύρα ζθεπάζκαηα ηαπηόρξνλα κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θπθινθνλίνπ. 

Θαιύηεξε όκσο αληηκεηώπηζε επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνθθνεηδώλ ηελ 

θαηάιιειε επνρή. 

 

ΙΙΙ. ΚΑΡΚΙΝΩΗ 

 

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. Σν ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηεο θαξθίλσζεο 

είλαη νη όγθνη πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνπο βξαρίνλεο θαη ζηνπο βιαζηνύο ησλ ειαηνδέλδξσλ. 

 

ΑΛΣΗΚΔΣΧΠΗΖ 

Αθαίξεζε θαη θάςηκν ησλ θιαδίζθσλ θαη θιάδσλ πνπ έρνπλ ηνπο όγθνπο. ηνπο κεγάινπο 

βξαρίνλεο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη αθαίξεζε ησλ όγθσλ θαη απνιύκαλζε ησλ πιεγώλ κ΄ έλα 

ππθλό δηάιπκα ελόο ραιθνύρνπ ζθεπάζκαηνο. Υξεηάδεηαη απνιύκαλζε ησλ θιαδεπηηθώλ 

εξγαιείσλ θαη έλαο ςεθαζκόο κε έλα ραιθνύρν ζθεύαζκα κεηά από ραιάδη, παγεηό, θιάδεκα 

θαη ζπιινγή. 

  

IV. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ 

1. Απνκάθξπλζε θαη θάςηκν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ θαη δέλδξσλ από δηάθνξεο 

αζζέλεηεο (θαξθίλσζε, βεξηηηζίιην θ.α). 

2. Απνιύκαλζε ησλ θιαδεπηηθώλ εξγαιείσλ θαηά ην θιάδεκα (ρισξίλε, θνξκόιε). 

3. Θιαδεύνπκε πάληα κε μεξό θαη ήπην θαηξό ρσξίο ηα δέλδξα λα είλαη πγξά. 

4. Γελ θιαδεύνπκε ηαπηόρξνλα ηα πξνζβεβιεκέλα κε ηα πγεηή δέλδξα. 

5. Θάλνπκε νκνηόκνξθν θαη ζσζηό θιάδεκα γηα λα κπνξεί λα εηζέξρεηαη ην ςεθαζηηθό 

πγξό ζε όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ. 

6. Φεθάδνπκε πάληα κε έλα ραιθνύρν ζθεύαζκα κεηά ην θιάδεκα θαη ηελ ζπιινγή. 

 

            ΗΜΕΙΩΗ : 1. Δπηιέγεηε ηα θαηάιιεια θάξκαθα από ηηο ιίζηεο ησλ  

                                    θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζαο απνζηέιινπκε θαη 

                                 2.Δθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ                     

                                    Πξντόλησλ. 

 
 

          Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο 

 

 

 

 

           Αδακίδνπ Εσή 


