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  ΕΛΙΑ 
1. ΚΤΚΛΟΚΟΝΙΟ 
Η αζζέλεηα πξνζβάιιεη ηα θύιια αιιά θαη ηνπο πνδίζθνπο ησλ θαξπώλ θαη ζπαληόηεξα ηνπο 
θαξπνύο θαη ηνπο ηξπθεξνύο βιαζηνύο. 
πκπηώκαηα: Ο κύθεηαο παξνπζηάδεηαη  θπξίσο ζηελ επάλσ επηθάλεηα ησλ θύιισλ κε 

ζρεκαηηζκό θπθιηθώλ θειίδσλ κε ρξώκα ζηαρηί θαζηαλό θαη θαπλώδε 
εκθάληζε. Όηαλ ε πξνζβνιή γίλεηαη ζνβαξή, παξαηεξείηαη θπιιόπησζε, κε 
απνηέιεζκα ην δέλδξν λα εμαζζελεί. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κνιύλζεηο 
είλαη απαξαίηεηε ε βξνρή ή πνιύ πςειή πγξαζία (ζρεκαηηζκόο δξόζνπ) θαη 
ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  

Οδεγίεο: Ο θζηλνπσξηλόο ςεθαζκόο είλαη θαζνξηζηηθόο γηα ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο. 
 Να γίλεη άκεζα επέκβαζε θαη λα πξνζερηνύλ ηδηαίηεξα νη ειαηώλεο 
πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε πγξαζία  θαη νη επαίζζεηεο πνηθηιίεο. 
Τν ςεθαζηηθό πγξό λα βξέρεη θαιά ην θύιισκα. Ιδηαίηεξα επαίζζεηεο 
πνηθηιίεο ζην θπθινθόλην είλαη ε Καιακώλ θαη δεπηεξεπόλησο ην Μαλάθη.  
Η πνηθηιία Μεγαξίηηθε (Λαδνιηά) θαη θπξίσο ε Κνξσλέτθε παξνπζηάδνπλ 
ζρεηηθή αληνρή ζηελ αζζέλεηα. 

Φπη/θά 
πξντόληα: 

Τα εγθεθξηκέλα ραιθνύρα ζθεπάζκαηα, Νηνληίλ, Νηηθελνθνλαδόι, 
Τξηθινμηζηξνκπίλ (1 εθαξκνγή αλά θαι. πεξίνδν). 

 
2. ΚΕΡΚΟΠΟΡΑ - ΓΛΟΙΟΠΟΡΙΟ 
Κεξθόζπνξα: Οη πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα μεθηλνύλ απηήλ ηελ επνρή. Πξνθαιεί θειίδεο 
ζηνπο θαξπνύο θαη ζηα θύιια. 
Γινηνζπόξην:  Πξνζβάιιεη θπξίσο ηνπο θαξπνύο ζηελ αξρή ηεο σξίκαλζεο θαη κέρξη ηελ 
πιήξε σξίκαλζε.                                                 
Οδεγίεο:  Η επέκβαζε κε ραιθνύρν ζθεύαζκα πξνιακβάλεη ηηο πξνζβνιέο από 

ηνπο δπν κύθεηεο.  
 
3.ΚΑΠΝΙΑ 
Οθείιεηαη ζε κύθεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε κειηηώδε εθθξίκαηα δηαθόξσλ θνθθνεηδώλ  θαη 
επνκέλσο ε έγθαηξε θαηαπνιέκεζή ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία από ηελ θαπληά.                                                    
Οδεγίεο:  Ο ςεθαζκόο κε ραιθνύρν ζθεύαζκα πνπ γίλεηαη γηα ην θπθινθόλην, 

βνεζά ζην θαζάξηζκα ησλ δέλδξσλ από ηελ θαπληά θαη ηηο ιεηρήλεο.                       
 
4.ΚΑΡΚΙΝΩΗ ΣΗ ΕΛΙΑ 
Η αζζέλεηα νθείιεηαη ζε βαθηήξην θαη ην πην ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηεο  είλαη ν 
ζρεκαηηζκόο ππεξπιαζηώλ (θαξθηλώκαηα), θπξίσο ζε βιαζηνύο θαη θιάδνπο.  ► 
 

 



 
 
Η κόιπλζε γίλεηαη κέζσ πξόζθαησλ πιεγώλ πνπ πξνθαινύληαη θαηά ηε ζπιινγή ηνπ 
ειαηόθαξπνπ, κε ην θιάδεκα, κε θαιιηεξγεηηθά εξγαιεία, από ραιάδη θαη παγεηό θαζώο θαη από 
κε θαιά επνπισκέλεο νπιέο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ηελ πηώζε ησλ θύιισλ. 
Η αζζέλεηα επλνείηαη από βξνρεξό θαηξό. 
 Η πνηθηιία Κνξσλέτθε είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηελ αζζέλεηα. 
Οδεγίεο:  Αθαίξεζε θαη θάςηκν ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ηκεκάησλ ησλ 

δέλδξσλ. Όηαλ ε πξνζβνιή εληνπίδεηαη ζηνλ θνξκό θαη ζε 
κεγάινπο βξαρίνλεο, ζπληζηάηαη αθαίξεζε ησλ όγθσλ κε 
θνθηεξό καραίξη θαη επάιεηςε ηεο πιεγήο κε ππθλό 
βνξδηγάιεην πνιηό. Οη εξγαζίεο απηέο λα γίλνληαη ην 
θαινθαίξη θαη νπσζδήπνηε  κε μεξό θαηξό. 

 Ακέζσο κεηά ηε ζπγθνκηδή, ην θιάδεκα ή θαζάξηζκα ησλ 
δέλδξσλ θαζώο θαη κεηά από παγεηό ή ραιάδη, λα γίλεηαη 
ςεθαζκόο κε ραιθνύρν ζθεύαζκα.  Να απνθεύγεηαη ε 
ζπιινγή ηνπ θαξπνύ κε ξαβδηζκό. 

 
ΗΜΕΙΩΕΙ: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.  
2.Όια ηα δειηία καο βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

 

 
                                                            Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
                                             
                                                                           Σ. ΣΟΛΗ 
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