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Κυκλοκόνιο: Κηλίδες (µάτια ̟αγωνιού) 
αρχικά  τεφροκαστανές   και  στη 
συνέχεια  καστανόµαυρες. 

Καρκίνωση: Όγκος σε 
κλαδί ελιάς. 

Λειχήνες: Έντονη ανά̟τυξη σε 
βραχίονα. 

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

                     
    Πληροφορίες: MSc  Μαρία Ζ. Ροδιτάκη,  MSc, PhD  Αργυρή Γ. Καλλιονάκη                  28.  

 

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ: 

(Spilocaea  

oleaginea) 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 
 
 

Οδηγίες: 

Μυκητολογική ασθένεια ̟ου ̟ροκαλεί ̟ρόωρη φυλλό̟τωση και εξασθένιση 
των δέντρων. Κύριο σύµ̟τωµα της ασθένειας είναι οι χαρακτηριστικές  
κυκλικές καστανές κηλίδες «µάτια ̟αγωνιού» στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια των 
φύλλων. Οι ̟ερισσότερες µολύνσεις γίνονται το φθινό̟ωρο µε την ̟τώση της  

θερµοκρασίας (16-20οC) και βροχερό ή ̟ολύ υγρό καιρό (δροσιά, ̟άχνη). 

Ευ̟αθείς ̟οικιλίες : Θρουµ̟ολιά, Καλαµών, Άµφισσας και Τσουνάτη. 
 

Η Κορωνέϊκη (ψιλολιά) είναι σχετικά ανθεκτική. 

− Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεµα ̟εριορίζουν την ασθένεια.  

− Συνιστάται ̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα σε 
ελαιόδεντρα ευ̟αθών ̟οικιλιών ̟ου βρίσκονται σε ̟εριοχές µε αυξηµένη 
υγρασία. 



 

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ: 

(Pseudomonas 

savastanoi) 
 

            ∆ια̟ιστώσεις: 

 
 

Οδηγίες: 

Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό 
εξογκωµάτων (καρκινώµατα) στα κλαδιά, στους βραχίονες και στον κορµό 
των ελαιοδέντρων. 
 

Οι µολύνσεις γίνονται α̟ό µη ε̟ουλωµένες ̟ληγές (ράβδισµα, κλάδεµα ή 
̟ληγές µετά α̟ό ̟αγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεµο) εφόσον ε̟ικρατεί υγρός ή 
βροχερός καιρός. 

Η ̟οικιλία Κορωνέϊκη είναι ̟ολύ ευαίσθητη στο βακτήριο. 
 

Η καρκίνωση αντιµετω̟ίζεται µε ̟ρολη̟τικά µέτρα: 

− Α̟οφεύγετε το ράβδισµα  και το κλάδεµα των δέντρων µε βροχερό καιρό. 

− Εφαρµογή ̟ρολη̟τικού ψεκασµού µε εγκεκριµένο χαλκούχο µυκητοκτόνο 
αµέσως µετά α̟ό ράβδισµα, κλάδεµα, ̟αγετό ή χαλάζι. 

− Η αφαίρεση των ̟ροσβεβληµένων κλαδιών ̟ρέ̟ει να γίνεται κατά τη 
διάρκεια ξηρών ̟εριόδων και ακολούθως α̟οµάκρυνση και κάψιµό. Τα 
εργαλεία κλαδέµατος ̟ρέ̟ει να α̟ολυµαίνονται συστηµατικά. 

− Στην φύτευση νέου ελαιώνα να χρησιµο̟οιούνται υγιή δενδρύλλια, 
α̟αλλαγµένα α̟ό την ασθένεια και να α̟οφεύγεται η ̟υκνή φύτευση. 

 

Κ Α Π Ν Ι Α : 

(Capnodium 

olaeoprhilum)  
 

 
 

                 Οδηγίες:                           

Είναι µύκητας ̟ου ανα̟τύσσεται ̟άνω στις µελιτώδεις εκκρίσεις εντόµων, 
κυρίως του λεκανίου. Κλαδιά και φύλλα καλύ̟τονται α̟ό µαύρο στρώµα 
κα̟νιάς ̟ου δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες (ανα̟νοή, δια̟νοή, 
φωτοσύνθεση).  
Ευνοείται σε υγρές ̟εριοχές και σε ελαιώνες µε ̟υκνή βλάστηση. 
 

Η κα̟νιά αντιµετω̟ίζεται µε την κατα̟ολέµηση του λεκανίου και κατάλληλο 
κλάδεµα.  
Μετά τη συγκοµιδή συνιστάται µια ε̟έµβαση µε χαλκούχο σκεύασµα. 

 

ΛΕΙΧΗΝΕΣ : 
 

 

Οδηγίες:              

Κιτρινο̟ράσινο ε̟ίχρισµα ̟ου καλύ̟τει τον κορµό και τους κλάδους των 
ελαιοδέντρων κυρίως σε υγρές ̟εριοχές. 

Για την α̟οκόλληση των λειχήνων συστήνονται κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα ψεκασµοί των κορµών και των κλάδων µε χαλκούχα σκευάσµατα. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στη λίστα των µυκητοκτόνων φυτο̟ροστατευτικών δραστικών στην καλλιέργεια της 

ελιάς ̟ροστέθηκε η δραστική Difenoconazole (ντιφενοκοναζόλ) µε ̟ρολη̟τική και θερα̟ευτική 

δράση για την αντιµετώ̟ιση του κυκλοκονίου. Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική 

̟ερίοδο: 2 και 30 ηµέρες αναµονή ̟ριν τη συγκοµιδή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ε̟ιλέγετε τα φάρµακα α̟ό τις λίστες φυτο̟ροστατευτικών δραστικών ουσιών ̟ου σας 

έχουµε α̟οστείλει. Φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι µεταξύ τελευταίας ε̟έµβασης και 

συγκοµιδής. Οι εφαρµογές χαλκούχων σκευασµάτων ̟ρέ̟ει να γίνονται τουλάχιστον 21 ηµέρες ̟ριν 

τη συγκοµιδή. 

       
       Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2014 
         Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  
 

                       Τρουλλάκης Γιάννης        


