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Ελαιόδεντρο….
Σύμβολο ειρήνης, σοφίας, γονιμότητας, ευημερίας,
ευφορίας, τύχης, νίκης. Κανένα καρποφόρο δέντρο
στον τόπο μας δεν υμνήθηκε, δε ζωγραφίστηκε, δεν

τραγουδήθηκε όσο το λιόδεντρο. Αυτό το δέντρο που
αγαπάει τη θάλασσα και το μεσογειακό ήλιο,

μεγαλώνει ακόμα και σε άγονα & πετρώδη εδάφη και
αντέχει σε συνθήκες ανομβρίας και δυνατών ανέμων.

Συντρόφευε τους κατοίκους αυτών των περιοχών τόσο
σε εποχές ευμάρειας, όσο και σε εποχές στέρησης και

άφησε το αποτύπωμα του σε κάθε πολιτισμική
παράδοση των λαών της Μεσογείου.

Οι ελιές αγκαλιάζονται……
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

Η αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών της ελιάς τα τελευταία χρόνια
προσανατολίζεται στην ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών παρασιτοκτόνων
και κατευθύνεται στην ορθολογική φυτοπροστασία. Στόχος της παρούσας
εκπαιδευτικής συνάντησης είναι η αναγνώριση των σημαντικότερων εχθρών και
ασθενειών της ελιάς, η αντιμετώπιση τους με έμφαση στην πρόληψη και τη
μικρότερη δυνατή χρήση χημικών μεθόδων αντιμετώπισης.

Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στοχεύει στην αποκατάσταση της
οικολογικής ισορροπίας ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα οικονομικής
σημασίας από τις προσβολές λόγω των εξάρσεων των εχθρών και των
ασθενειών. Προϋποθέτει τη σωστή εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών
εργασιών (κλάδεμα, λίπανση, άρδευση) και την προστασία των ωφέλιμων
οργανισμών. Επίσης στηρίζεται στην πρόληψη και αποτροπή εμφάνισης
προσβολών από εχθρούς και ασθένειες. Η χρήση χημικών επεμβάσεων
χρησιμοποιείται μόνο σαν διορθωτικό μέτρο σε περίπτωση που όλες οι άλλες
μεθοδολογίες δεν αποφέρουν αποτέλεσμα.

Α. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Α.1. ΔΑΚΟΣ (Bactrocera oleae)

- Περιγραφή εντόμου – Συνθήκες ανάπτυξης

Ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς με μεγάλη οικονομική
σημασία στην ελαιοκαλλιέργεια. Αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισης
του μπορεί να προκαλέσει ζημιές της τάξης του 50-80%. Χαρακτηριστικό είναι ότι
για την αντιμετώπιση του κινητοποιείται ολόκληρος κρατικός μηχανισμός
γεγονός που δεν γίνεται για κανένα άλλον εχθρό σε καμία καλλιέργεια.

Ο δάκος είναι μονοφάγο και καρποφάγο έντομο ευρέως διαδεδομένος στις
Μεσογειακές χώρες. Είναι ένα μικρό έντομο με κίτρινο-κόκκινη κεφαλή,

καστανοκόκκινο θώρακα, καστανή κοιλία με κόκκινες κηλίδες και διαφανή
πτέρυγες με χαρακτηριστικό μαύρο στίγμα στην άκρη.

Έχει 3-5 γενιές το έτος οι οποίες είναι αλληλεπικαλυπτόμενες και
διαχειμάζει σαν νύμφη στο έδαφος ή σαν ενήλικο (μυγάκι) σε προστατευμένες
θέσεις π.χ. κάτω από το φλοιό του κορμού. Τα στάδια ανάπτυξης του δάκου είναι
4 (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο -μυγάκι). Σε ορισμένες περιοχές όπου τα
τελευταία χρόνια ο χειμώνας είναι ήπιος δεν διαχειμάζει καθόλου και είναι σε
συνεχή δραστηριότητα ιδιαίτερα εάν παραμείνει ελαιόκαρπος πάνω στα δέντρα.
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Εικόνα 1-2-3. Πάνω: Δάκος (ενήλικο άτομο) – Κάτω: Δάκος κατά την ωοτοκία.

Οι ζημιές που προκαλούνται πάνω στον καρπό οφείλονται στα νύγματα
(οπή) που κάνουν τα θηλυκά ενήλικα προκειμένου να αφήσουν τα αυγά τους. Σε
κάθε οπή αφήνει ένα και μόνο αυγό. Το θηλυκό έχει ικανότητα να αποθέσει ως
και 12 αυγά την ημέρα ενώ συνολικά αποθέτει περί τα 200-400 αυγά. Από αυτά
τα αυγά θα προκύψουν οι προνύμφες μετά από 2-4 ημέρες, οι οποίες ανοίγουν
στοές μέσα στο μεσοκάρπιο της ελιάς (σάρκα) για να τραφούν. Όταν η
προνύμφη ολοκληρώσει την ανάπτυξη της νυμφώνεται κοντά στην επιδερμίδα
του καρπού τρώγοντας τη σάρκα κάτω από την επιδερμίδα ενώ η επιδερμίδα
μένει ανέπαφη. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της νύμφης το ενήλικο
έντομο εξέρχεται ανοίγοντας την οπή εξόδου. Αυτός ο βιολογικός κύκλος που
περιγράψαμε παραπάνω ολοκληρώνεται περίπου σε ένα μήνα όταν οι καιρικές
συνθήκες είναι ευνοϊκές (θερμοκρασία 20oC-28oC και υψηλή σχετική υγρασία). Σε
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους 35oC και σχετική υγρασία χαμηλή η
δραστηριότητα του εντόμου διακόπτεται. Μεγάλους πληθυσμούς δάκου
συναντάμε το φθινόπωρο όπου πέφτει η θερμοκρασία και αυξάνεται η υγρασία.

Οι προσβεβλημένες από το δάκο ελιές ωριμάζουν γρηγορότερα.
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Οι καρποί της ελιάς είναι επιδεκτικοί για εναπόθεση αυγών όταν
αποκτήσουν μέγεθος περίπου ρεβιθιού και έχει πήξει ο πυρήνας τους. Η
εναπόθεση αυγών περιορίζεται σε ανέπαφους καρπούς αλλά σε περιόδους
περιορισμένης καρποφορίας μπορεί να συναντήσουμε περισσότερες από μία
προσβολές στον ίδιο καρπό.

Εικόνα 4. Προνύμφη δάκου

Ο δάκος προκαλεί σοβαρές ζημιές γιατί κατατρώει το μεσοκάρπιο της ελιάς
και στη συνέχεια η ελιά πέφτει. Οι στοές που ανοίγουν οι προνύμφες στους
άγουρους καρπούς εμφανίζονται εξωτερικά σαν σκούρες ελαιώδεις κηλίδες. Στα
σημεία αυτά ο καρπός συρρικνώνεται και ξεραίνεται σε συνθήκες ξηρασίας ή
σαπίζει όταν υπάρχει υγρασία. Η οπή ωοτοκίας του δάκου βοηθά την
εγκατάσταση μυκήτων. Εκτός από τις άμεσες ζημιές από το δάκο έχουμε επίσης
ποιοτική υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου με αύξηση των οξέων και
αλλοίωση των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών.

Εικόνα 5-6. Προσβεβλημένοι καρποί από δάκο

- Αντιμετώπιση του δάκου

● Χημική καταπολέμηση
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Για την αντιμετώπιση του δάκου συνιστάται αρχικά η παρακολούθηση του
ενήλικου πληθυσμού. Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση παγίδων τύπου McPhail

στις οποίες τοποθετείται ένα μίγμα υδρολυμένης πρωτεΐνης και γίνεται
καταγραφή των αρσενικών και θηλυκών ατόμων που παγιδεύονται καθώς και
μέτρηση της γονιμότητας των θηλυκών. Ανάλογα με τους πληθυσμούς που
παγιδεύονται, τη γονιμότητα των θηλυκών καθώς και τις δειγματοληψίες
ελαιοκάρπου που γίνονται αποφασίζονται οι δολωματικοί ψεκασμοί από τις κατά
τόπου Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΟΚ). Σε περιπτώσεις που οι
δολωματικοί ψεκασμοί από τη ΔΑΟΚ δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα
συζητήστε το με τον επιβλέποντα γεωπόνο της ομάδας ώστε να αξιολογηθεί η
κατάσταση και να αποφασιστούν από κοινού οι τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Εικόνα 7. Παγίδα τύπου McPhail για παρακολούθηση πληθυσμών δάκου

● Μαζική παγίδευση

Η μέθοδος της μαζικής παγίδευσης βασίζεται στη σύλληψη όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου αριθμού εντόμων ώστε να μειωθεί ο πληθυσμούς του σε τέτοια
επίπεδα που να μην επιφέρει οικονομικές ζημιές. Βασίζεται στην ίδια αρχή με
τους δολωματικούς ψεκασμούς δηλαδή στην προσέλκυση και εξόντωση του
δάκου. Η μέθοδος αυτή είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας για αύξηση της
αποτελεσματικότητας καταπολέμησης του δάκου.Έχει αποδειχθεί, ότι η πλήρης
αποτελεσματικότητα της μαζικής παγίδευσης εκδηλώνεται μετά το 2ο ή 3ο έτος
συνεχούς εφαρμογής της σε μια περιοχή, χρόνος προφανώς απαραίτητος για
την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας του ελαιώνα. Μια παγίδα
μακράς διάρκειας που συνδυάζει τροφικό ελκυστικό και ελκυστικό φύλου, σε
πυκνότητα μια παγίδα ανά δύο δέντρα, είναι ικανή να κρατήσει τον πληθυσμό
του εντόμου σε επίπεδα που δεν είναι ικανά να προξενήσουν ζημιά οικονομικής
σημασίας στην παραγωγή (Broumas etal., 2002).
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Εικόνα 8. Τύποι παγίδων μαζικής παγίδευσης

Η προσέλκυση των δάκων στις παγίδες μαζικής παγίδευσης γίνεται με τη
βοήθεια τροφικών ελκυστικών, φερομονικών ελκυστικών αλλά και χρωματικών
ελκυστικών. Μόλις ο δάκος προσελκυστεί στην παγίδα και ακουμπήσει
απορροφά μικρή ποσότητα χημικής ουσίας (με την οποία είναι εμποτισμένη η
παγίδα) και  θανατώνεται σε λίγα λεπτά.

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου καταπολέμησης του δάκου γίνεται με την
έγκαιρη τοποθέτηση παγίδων μαζικής παγίδευσης σε κάθε δέντρο εάν αυτό είναι
μεγάλης ανάπτυξης ή σε δέντρο παρά δέντρο εάν αυτό είναι μικρότερης
ανάπτυξης. Ο κατάλληλος χρόνος ανάρτησης των παγίδων, ανάλογα τις
καιρικές συνθήκες, είναι τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

● Χρήση καολινίτη

Ο καολινίτης ή καολίνης είναι ένα ορυκτό πυριτικού αργιλίου που διατηρεί
σε χαμηλό επίπεδο τους εντομολογικούς εχθρούς και παρεμποδίζει την
πρόσληψη τροφής, παρενοχλεί την ωοθεσία των θηλυκών και περιορίζει την
περιοχή κίνησης της δραστηριότητας των εντόμων. Επίσης βοηθάει την ελιά να
αντιμετωπίσει τη θερμική και υδατική καταπόνηση και παρέχει υψηλή προστασία
από τα ηλιοεγκαύματα.

Κατά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα προστατευτικό επίστρωμα (φιλμ)

στην επιφάνεια των φύλλων και του καρπού το οποία δρα απωθητικά και
ερεθιστικά στο δάκο. Η προστασία οφείλεται στο λευκό επίστρωμα με το οποίο
καλύπτεται το ελαιόδεντρο όταν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει. Αν εξαλειφθεί
μερικά ή ολικά από βροχή ή αέρα, ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται. Για μια
αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου με καολίνη χρειάζονται να γίνουν δύο
εφαρμογές, μια τον Ιούνιο και μία προς το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται να συνδυαστεί με τη μέθοδο της μαζικής
παγίδευσης με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.
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Εικόνα 9-10. Ψεκασμένες ελιές με καολινίτη στην περιοχή Μυλοποτάμου
Ρεθύμνου

Α.2. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ  (Prays oleae)

- Περιγραφή εντόμου – Συνθήκες ανάπτυξης

Ο πυρηνοτρήτης είναι ο δεύτερος σημαντικός εχθρός της ελιάς μετά το
δάκο. Είναι ένα μικρό νυκτόβιο λεπιδόπτερο μήκους 6mm περίπου χρώματος
καστανο-γκρι. Ο κύκλος ζωής του περιλαμβάνει τρεις ευδιάκριτες γενιές το έτος,

η 1η εξελίσσεται στα άνθη και λέγεται ανθόβια, η 2η στους καρπούς και λέγεται
καρπόβια και η 3η στα φύλλα και λέγεται φυλλόβια. Η ανθόβια γενιά προκαλεί
ελαφρά έως μέτρια προσβολή μόνο σε περίπτωση μειωμένης ανθοφορίας, η
καρπόβια αναπτύσσεται στους καρπούς και είναι η γενιά που προκαλεί τις ζημιές
ενώ αμελητέες είναι οι ζημιές από τη φυλλόβια γενιά.

Εικόνα 11-12. Ακμαίο έντομο πυρηνοτρήτη αριστερά, προσβεβλημένα άνθη
δεξιά.

Τα ενήλικα της ανθόβιας γενιάς τοποθετούν τα αυγά τους στα κλειστά άνθη
της ελιάς. Η προνύμφη μπαίνει αμέσως στο κλειστό άνθος όπου αναπτύσσεται
τρώγοντας κυρίως τους ανθήρες ώσπου να συμπληρώσει την ανάπτυξη της. Η
κάθε προνύμφη προσβάλλει πολλά άνθη τα οποία τα συνδέει με νήματα.
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Οι προνύμφες της καρπόβιας γενιάς εισχωρούν στον καρπό και
προχωρούν στον πυρήνα ο οποίος ακόμα δεν έχει πήξει. Υπάρχει περίπτωση
κατά τη μετακίνησή τους στο εσωτερικό του καρπού οι προνύμφες να
καταστρέφουν τα αγγεία που συνδέουν τον ποδίσκο με τον καρπό και να
προκαλείται καρπόπτωση. Στους προσβεβλημένους καρπούς που παραμένουν
στο δέντρο, οι προνύμφες συνεχίζουν την ανάπτυξη τους μέχρι να σκληρύνει ο
πυρήνας. Οι καρποί αυτοί συρρικνώνονται και πέφτουν κατά το Σεπτέμβριο –

Οκτώβριο (δεύτερη καρπόπτωση). Πολλοί μπερδεύουν αυτή την καρπόπτωση
με αυτή του δάκου.

Οι ζημιές από τον πυρηνοτρήτη εκτός από άμεσες είναι και έμμεσες με την
ποιοτική υποβάθμιση του παραγόμενου ελαιολάδου και την αυξημένη οξύτητα
του.

Υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή σχετική υγρασία δεν ευνοούν την
ανάπτυξη του πυρηνοτρήτη. Επίσης οι νεαρές προνύμφες δεν επιβιώνουν σε
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30οC.

- Αντιμετώπιση πυρηνοτρήτη

Η καταπολέμηση των προνυμφών της ανθόβιας γενιάς γίνεται μόνο σε
περίπτωση που έχουμε μικρή έως μέτρια ανθοφορία στο στάδιο του
κροκκιάσματος έως την αρχή της άνθησης. Σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία
ΔΕΝ συστήνεται ψεκασμός εκτός και αν οι πληθυσμοί του εντόμου είναι
εξαιρετικά υψηλοί. Σε ελαιώνες με μικρή ανθοφορία και μεγάλη πυκνότητα
πληθυσμού μπορεί να καταστραφεί μεγάλο ποσοστό ανθέων και να μειωθεί η
καρποφορία. Σε περίπτωση βιολογικής γεωργία συστήνεται υποχρεωτικός
ψεκασμός στην ανθόβια γενιά με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού της
καρπόβιας με σκευάσματα βακίλου (Bacillus thuringiensis).

Η καρπόβια γενιά όπως έχει αναφερθεί είναι η πιο επικίνδυνη για την
ελαιοπαραγωγή και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καρπόπτωση για αυτό όταν
υπάρχουν υψηλοί πληθυσμοί ενδείκνυται ψεκασμός. Στόχος της επέμβασης
στην καρπόβια γενιά είναι η θανάτωση των νεαρών προνυμφών πριν μπουν
στον καρπό κατά τη διάρκεια της «αλητείας» τους.

Λαμβάνετε υπόψη σας τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων που
εκδίδονται και βάσει των δικών τους οδηγιών προχωρήστε σε επεμβάσεις.

Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα για την καταπολέμηση του
πυρηνοτρήτη που θα σας συστήσει ο επιβλέποντας γεωπόνος της ομάδας.
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Εικόνα 13-14-15. Προσβεβλημένοι καρποί από πυρηνοτρήτη

Α.3. ΡΥΓΧΙΤΗΣ (Rhynchites cribripennis)

- Περιγραφή εντόμου – Συνθήκες ανάπτυξης

Ο ρυγχίτης είναι ένα σκαθάρι αρκετά διαδεδομένο στις ελαιοκομικές χώρες
της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Προσβάλλει μόνο την ελιά και κυρίως
τις μικρόκαρπες ποικιλίες όπως π.χ. Ψιλολιά ή λιανολιά). Προκαλεί σημαντικές
ζημιές σε αρκετές περιοχές οι οποίες οφείλονται αφενός στη σημαντική
καρπόπτωση και αφετέρου στην ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου.

Το ενήλικο είναι ένα μικρό κολεόπτερο μήκους 5-6 χιλιοστών χρώματος
κοκκινοκάστανου ή κοκκινοκεραμιδί με χαρακτηριστικό ρύγχος.
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Εικόνα 16. Ενήλικο του ρυγχίτη

Ο ρυγχίτης συμπληρώνει μία γενιά κάθε δύο χρόνια. Γύρω στο τέλος
Απριλίου έως στα μέσα Μαΐου τα ενήλικα βγαίνουν από το έδαφος, όπου
διαχείμασαν, και πετώντας φτάνουν στα ελαιόδεντρα. Εκεί τρέφονται από τις
βλαστικές κορυφές, τα άνθη και κυρίως τα φύλλα. Από τα φύλλα τρώνε την κάτω
επιδερμίδα και το μεσόφυλλο ενώ αφήνουν σχεδόν ανέπαφη την επάνω.

Κάποιες φορές διατρυπώντας εντελώς το φύλλο φτάνουν και στην επάνω
επιφάνεια. Οι φαγωμένες περιοχές των φύλλων έχουν ελλειπτικό ή κυκλικό
σχήμα με διάμετρο 1-2mm και κάποιες φορές παραμορφώνονται. Μετά το τέλος
της καρπόδεσης τα έντομα μετακινούνται στους νεαρούς καρπούς στους
οποίους βυθίζουν το ρύγχος τους μέχρι τον πυρήνα για να διατραφούν με το
ενδοσπέρμιο τους. Στο σημείο εισόδου του ρύγχους δημιουργείται μια
χαρακτηριστική τρύπα με τη μορφή «κρατήρα» η οποία ονομάζεται τροφικό
βοθρίο ή στοά διατροφής. Οι νεαροί προσβεβλημένοι καρποί μετά από λίγο
αφυδατώνονται, μαυρίζουν και πέφτουν. Η διατροφική δραστηριότητα του
εντόμου και η δημιουργία τροφικών βοθρίων συνεχίζεται μέχρι την σεξουαλική
ωρίμανση του εντόμου δηλαδή μέχρι Ιούλιο – Αύγουστο.

Το ενήλικο γονιμοποιημένο θηλυκό ανοίγει με το ρύγχος του μια μικρή οπή
στη σάρκα του καρπού, οπή ωοτοκίας, η οποία φτάνει μέχρι το πυρήνα της
ελιάς και εκεί τοποθετεί ένα αυγό. Μετά από 10 ημέρες εξέρχεται από το αυγό η
νεαρή κάμπια, η οποία διατρυπά τα τοιχώματα του πυρήνα και μπαίνει στο
εσωτερικό του με το οποίο και τρέφεται. Το φθινόπωρο όταν η κάμπια
ολοκληρώσει την ανάπτυξή της, εγκαταλείπει τον κατεστραμμένο πυρήνα και
μέσω μιας πλευρικής στοάς πέφτει στο έδαφος. Εκεί παραμένει ακίνητη για
έναν ολόκληρο χρόνο μέχρι το επόμενο φθινόπωρο.
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Εικόνα 17. Προσβεβλημένα φύλλα και καρποί πυρηνοτρήτη

- Αντιμετώπιση ρυγχίτη

Σε ελαιώνες που παρατηρήθηκαν ζημιές τα δύο προηγούμενα χρόνια και
ταυτόχρονα διαπιστώνονται ανοιξιάτικες προσβολές στα φύλλα είναι
απαραίτητο να γίνει ένας ψεκασμός αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
καρπόδεσης. Ενδείκνυται να συνδυάζεται με την καταπολέμηση του
πυρηνοτρήτη. Ενδεδειγμένος τρόπος διαπίστωσης πληθυσμών ρυγχίτη είναι να
γίνεται τίναγμα των κλάδων πάνω σε λευκό πανί και αν πέσουν περισσότερα
από 4 άτομα ανά κλάδο να γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
καρπόδεσης. Τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η
επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής για το ψεκασμό και η επιμελημένη
κάλυψη των δέντρων.Λαμβάνετε υπόψη σας τα δελτία γεωργικών
προειδοποιήσεων που εκδίδονται και βάσει των δικών τους οδηγιών
προχωρήστε σε επεμβάσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα
για την καταπολέμηση του ρυγχίτη που θα σας συστήσει ο επιβλέποντας
γεωπόνος της ομάδας.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι ικανοποιητικά αποτελέσματα έχει δώσει και η
χρήση καολινίτη (περιγράφεται παραπάνω στην αντιμετώπιση του δάκου).

Α.4. ΛΕΚΑΝΙΟ (Saissetia oleae)

- Περιγραφή εντόμου – Συνθήκες ανάπτυξης

Το λεκάνιο είναι ευρέως διαδεδομένος εχθρός της ελιάς μετά το δάκο και
τον πυρηνοτρήτη. Το λεκάνιο είναι ένα κοκκοειδές έντομο που συμπληρώνει μια
γενιά το χρόνο στην περιοχή της Μεσογείου. Στην Ελλάδα και γενικότερα στην
περιοχή της Μεσογείου το λεκάνιο αναπαράγεται παρθενογενετικά δηλαδή δεν
υπάρχει ανάγκη του αρσενικού για τη γονιμοποίηση του θηλυκού.

Προκαλεί άμεση εξασθένηση του δέντρου λόγω της απομύζησης των
χυμών, ενώ προκαλεί και δευτερογενείς μολύνσεις μέσω της παραγωγής
μελιτωδών εκκριμάτων στα φύλλα και τους βλαστούς. Τα μελίτωμα καλύπτει τα
φύλλα και έτσι αποτελεί υπόστρωμα ανάπτυξης διαφόρων μυκήτων, εμποδίζει
τη φωτοσύνθεση και προκαλείται φυλλόπτωση. Η υψηλή σχετική υγρασία και οι
ήπιες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη του λεκανίου.

- Αντιμετώπιση λεκανίου

Το κλάδεμα που επιτρέπει τον καλό αερισμό και φωτισμό του ελαιόδεντρου
μειώνει την προσβολή από λεκάνιο. Το έντομο έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς
και για αυτό καλό είναι να αποφεύγονται οι χημικές καταπολεμήσεις με
πολυδύναμα εντομοκτόνα γιατί καταστρέφουν τους ωφέλιμους οργανισμούς.

Εικόνα 18. Θηλυκό άτομο λεκανίου με τις προνύμφες του που έχει
ωοτοκήσει
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Β. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Στον παρόν εκπαιδευτικό υλικό θα περιγραφούν οι κυριότερες ασθένειες
που προσβάλλουν την καλλιέργεια της ελιάς (το κυκλοκόνιο, η καρκίνωση, το
γλοιοσπόριο και οι λειχήνες).

Β.1. ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleagina)

- Συνθήκες ανάπτυξης - Συμπτώματα

Ο μύκητας μολύνει με τα κονίδια τα οποία μεταφέρονται με το νερό της
βροχής. Η μόλυνση γίνεται απαραίτητα με τα σταγονίδια της βροχής, σε μικρές
αποστάσεις, σε θερμοκρασία 7-25oC με άριστη τους 12-15oC. Επίσης διασπορά
του μύκητα μπορεί να γίνει και με την πρωινή δροσιά όταν φυσάει συγχρόνως
και άνεμος. Κατά συνέπεια οι μολύνσεις γίνονται το φθινόπωρο, το χειμώνα, για
τις συνθήκες της Λέσβου και την άνοιξη αρκεί να επικρατεί βροχερός και υγρός
καιρός. Κατά την ξηρή και θερμή περίοδο η δράση του μύκητα αναστέλλεται. Ο
μύκητας επιβιώνει κυρίως πάνω στα προσβεβλημένα φύλλα που παραμένουν
στο ελαιόδεντρο.

Ο μύκητας προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και σπανιότερα τους καρπούς. Η
ασθένεια εκδηλώνεται με το σχηματισμό καστανών κηλίδων (2-12mm) με ασαφή
όρια και καπνώδη εμφάνιση. Στη συνέχεια οι κηλίδες γίνονται κυκλικές και
περιβάλλονται από χλωρωτική άλω. Οι κηλίδες είναι περισσότερο εμφανείς την
άνοιξη και εξελίσσονται γρηγορότερα την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι. Σε
περιπτώσεις έντονων προσβολών έχουμε φυλλόπτωση και μπορεί να
απογυμνωθούν κλαδίσκοι και να παρουσιάσει το δέντρο καχεξία. Στους μίσχους
και τους καρπούς σχηματίζονται σπάνια μικρές καφέ βυθισμένες κηλίδες.

Η ασθένεια προκαλεί μεγάλη εξασθένηση του δέντρου λόγω μεγάλης
φυλλόπτωσης και μείωση της παραγωγής μέχρι πλήρους ακαρπίας, μικρή
ανθοφορία, πτώση ανθέων και ταξιανθιών, πρόωρη καρπόπτωση.
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Εικόνα 19-20. Προσβεβλημένα φύλλα από κυκλοκόνιο

- Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση του μύκητα βασίζεται κυρίως σε προληπτικές επεμβάσεις
όταν ο καιρό είναι υγρός. Ενδείκνυται η χρήση των διαφόρων σκευασμάτων
χαλκού και ιδιαίτερα του βορδιγάλειου πολτού. Μία επέμβαση στα μέσα περίπου
της άνοιξης όταν η νεαρή βλάστηση έχει μήκος 1-2cm. Κατά τη διάρκεια του
φθινοπώρου, όταν δεν υπάρχει παραγωγή, μπορεί να γίνει ακόμα μια επέμβαση
και μόνο όταν έχουμε αυξημένες υγρασίες.

Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης είναι το σωστό κλάδεμα με στόχο τον
καλύτερο αερισμό και φωτισμό του εσωτερικού της κόμης και επίσης τον
περιορισμό της υγρασίας του φυλλώματος.

Β.2. Καρκίνωση (Pseudomonas syringae)

- Συνθήκες ανάπτυξης - Συμπτώματα

Η ασθένεια υπάρχει σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές του κόσμου.Άριστες
θερμοκρασίες ανάπτυξης είναι οι 25-26οC αλλά οι μολύνσεις είναι δυνατόν να
γίνονται όλο το έτος εφόσον επικρατεί υγρός καιρός και υπάρχουν μη
επουλωμένες πληγές.

Τον καρκίνο της ελιάς τον δημιουργεί ένα βακτήριο το οποίο εισχωρεί στο
ελαιόδεντρο από πληγές που δημιουργούνται από:

● την ελαιοσυλλογή

● το κλάδεμα

● τα καλλιεργητικά εργαλεία

● το χαλάζι

● τον παγετό

Οι ιστοί της ελιάς είναι ευπαθείς στις μολύνσεις του βακτηρίου όλο το έτος
αρκεί να υπάρχει υγρός καιρός και μη επουλωμένες πληγές στο δέντρο.

Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο σχηματισμός μικρών
εξογκωμάτων (όγκων) τα οποία είναι γνωστά ως καρκινώματα. Αρχικά
παρουσιάζονται σαν μικρές διογκώσεις πάνω στα κλαδιά και έχουν σπογγώδη
σύσταση. Μετά από μερικούς μήνες μεγαλώνουν και παίρνουν ανώμαλη
επιφάνεια με βαθιές σχισμές και σκληρή σύσταση. Σε περιπτώσεις έντονων
προσβολών τα δέντρα γίνονται καχεκτικά και πολλές φορές ξεραίνονται. Σε
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νεαρά δενδρύλλια προκαλούν μεγάλη εξασθένηση και μπορεί να οδηγήσουν σε
θάνατο. Οι προσβεβλημένοι ακραίοι βλαστοί μαραίνονται ή ξεραίνονται και τα
δέντρα καταβάλλονται πάρα πολύ που είτε γίνονται εντελώς αντιπαραγωγικά
είτε ξεραίνονται.

Η επίπτωση της ασθένειας είναι σοβαρότερη σε περιοχές που επικρατούν
ισχυροί άνεμοι, ύστερα από ανεμοθύελλες με χαλάζι, μετά από παγετό και όπου
γίνεται απρόσεκτο κλάδεμα.

- Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση του βακτηρίου βασίζεται κυρίως σε προληπτικά μέτρα τα
οποία είναι:

● να αποφεύγεται το κλάδεμα και η συλλογή του ελαιοκάρπου με υγρό
και βροχερό καιρό

● να απολυμαίνονται τα εργαλεία του κλαδέματος

● οι μεγάλες τομές να καλύπτονται με πυκνό διάλυμα βορδιγάλειου
πολτού

● μετά από το κλάδεμα, χαλαζόπτωση ή παγετό να γίνεται ένας
προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα

● την άνοιξη ή το καλοκαίρι όταν έχει ξηρό καιρό να αφαιρούνται τα
έντονα προσβεβλημένα κλαδιά και να καταστρέφονται

● σε περίπτωση εγκατάστασης νέου ελαιώνα να χρησιμοποιούνται
υγιή δενδρύλλια

Εικόνα 20-21. Προσβεβλημένα ελιές με καρκίνωση

Β.3. Γλοιοσπόριο (Colletotrichum gloeosporioides)

- Συνθήκες ανάπτυξης - Συμπτώματα
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Η ασθένεια είναι γνωστή ως ανθράκωση και παστέλλα. Προσβάλλει
κυρίως τους ώριμους καρπούς και πολύ σπάνια τα φύλλα και τους νεαρούς
κλαδισκους. Ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία και θερμοκρασία από
10-25οC. Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ασθένειας αποτελεί η
δακοπροσβολή καθώς διευκολύνουν τις δευτερεύουσες προσβολές από το
παθογόνο. Οι προσβολές γίνονται το φθινόπωρο και το χαρακτηριστικό
σύμπτωμα της ασθένειας σε συνθήκες υψηλής υγρασίας είναι η σήψη των
καρπών και η παρουσίας μιας ρόδινης γλοιώδης μάζας, οι καρποί πέφτουν στο
έδαφος ενώ αυτοί που μένουν στο δέντρο μουμιοποιούνται. Στην Ελλάδα
βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια σε περιοχές με υψηλά επίπεδα
βροχοπτώσεων. Οι προσβολές από το παθογόνο ξεκινούν την άνοιξη καθώς
υπάρχει διαθέσιμο μόλυσμα κυρίως από τους μουμιοποιημένους καρπούς που
βρίσκονται είτε πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος. Στη διάρκεια του καλοκαιριού
παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση ενώ το φθινόπωρο αρχίζει η έξαρση των
μολύνσεων.

Στα φύλλα προκαλεί μεταχρωματισμό και φυλλόπτωση. Τα μολυσμένα
φύλλα γίνονται χλωρωτικά, καρουλιάζουν προς τα πάνω και σταδιακά πέφτουν
στο έδαφος. Η ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και
την εξάπλωση του μύκητα καθώς κατά την περίοδο αυτή το δυναμικό της
ανάπτυξής του εμφανίζει έξαρση. Τα προσβαλλόμενα φυτικά μέρη κατά το
στάδιο αυτό αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας.

Από τα μολυσμένα φύλλα και τους κλάδους, ο μύκητας εξαπλώνεται στους
αναπτυσσόμενους καρπούς μέσω του ποδίσκου. Σε ποικιλίες με επιμήκεις
καρπούς, η σήψη ξεκινά συνήθως από το κορυφαίο άκρο και επεκτείνεται στην
υπόλοιπη επιφάνεια. Στις ποικιλίες με μεσαίους - μεγάλους καρπούς, τα
πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται ως κυκλικές βυθισμένες κηλίδες ή υπό την
μορφή ομόκεντρων δακτυλίων ξεκινώντας από το κέντρο της προσβολής. Σε
ώριμους καρπούς, παρατηρείται μια εσωτερική φαιά σήψη της σάρκας γύρω
από την κηλίδα.

Κατά την περίοδο της ανθοφορίας και όσο πλησιάζουμε τη συγκομιδή, τα
ποσοστά μόλυνσης των φυτικών ιστών από το γλοιοσπόριο, φτάνει το μέγιστο. Η
πίεση της προσβολής αλλάζει και επηρεάζεται ανάλογα με τις πρακτικές
διαχείρισης, ενώ είναι υψηλότερη στα συστήματα πυκνής φύτευσης.
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Εικόνα 22-23. Προσβολές ελαιόκαρπου με γλοιοσπόριο (Πηγή: Φυλλάδιο
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης - 2020)

Το ελαιόλαδο που παράγεται από τους μολυσμένους καρπούς είναι
υποβαθμισμένης ποιότητας έχει κοκκινωπό χρώμα, ενώ παρατηρούνται χημικές
μεταβολές στη σύστασή του, όπως η υψηλή οξύτητα και η μείωση της
β-σιτοστερόλης, των πολυφαινολών και της α-τοκοφερόλης.

- Αντιμετώπιση

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνίστανται τα παρακάτω
προληπτικά μέτρα:

1) Αποφυγή εγκατάστασης ελαιώνων σε υγρές και κακώς αεριζόμενες
περιοχές με μικρή έκθεση στον ήλιο

2) Σωστό κλάδεμα για καλό αερισμό του δέντρου
3) Απομάκρυνση και καταστροφή κλαδιών με μουμιοποιημένους καρπούς
4) Πρώιμη συγκομιδή για να αποφευχθούν οι δευτερογενείς μολύνσεις σε

ώριμους καρπούς

Οι επεμβάσεις στην καλλιέργεια πριν την περίοδο της ανθοφορίας και της
καρπόδεσης, έχουν σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των συμπτωμάτων
από λανθάνουσες μολύνσεις, τη μείωση της πυκνότητας της μόλυνσης της
φυλλικής επιφάνειας από το παθογόνο, καθώς επίσης και τη μείωση της
συχνότητας εμφάνισης προσβεβλημένων κλάδων. Συνιστάται προληπτικός
ψεκασμός στη νεαρή βλάστηση με χαλκούχα σκευάσματα ιδιαίτερα σε περιοχές
που έχουν εμφανίσει μεγάλες προσβολές από το γλοιοσπόριο. Επίσης αυτή η
επέμβαση προστατεύει ταυτόχρονα και από το κυκλοκόνιο. Επίσης ιδιαίτερα
κρίσιμη για την προσβολή από το γλοιοσπόριο αποτελεί η επέμβαση στην
ανθοταξία, κατά το κρόκιασμα των ταξιανθιών (3-5% των ανθέων έχουν ανοίξει)
με εγκεκριμένο σκεύασμα της ομάδας των στρομπιλουρινών. Σε περιπτώσεις
έντονων προσβολών συνιστάται ακόμα μία επέμβαση στο νεαρό καρπίδιο
αμέσως μετά την καρπόδεση.

Β.4. ΒΟΥΛΑ ΕΛΙΑΣ (Camarosporium dalmatica)

- Συνθήκες ανάπτυξης – Συμπτώματα

Είναι μια ασθένεια διαδεδομένη στην Ελλάδα και γενικότερη στη λεκάνη
της Μεσογείου. Δεν υπάρχουν κάθε χρόνο προσβολές από τη βούλα αλλά όταν
υπάρξουν οι προσβολές είναι ιδιαίτερα έντονες και ονομάζονται «χρονιές
βούλας». Προσβάλει κατά κύριο λόγο τους καρπούς και εμφανίζεται με δύο
συμπτωματολογικές μορφές τη ξεροβούλα και τη σαποβούλα. Συνήθως το
καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου έχουμε προσβολή στους άγουρους

" Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα - καν (Ε.Ε.) 611/2014 και
615/2014 της Επιτροπής - Δράση Γiii1 « Εκπαίδευση παραγωγών σε αειφόρες τεχνικές
ελαιοκαλλιέργειας » του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθ. 854/86909/04.08.2021 απόφαση
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ"



Ο.Ε.Φ.   Α.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

καρπούς (ξεροβούλα) και το φθινόπωρο έως και αρχές του χειμώνα στους
ώριμους καρπούς (σαποβούλα). Και στις δύο περιπτώσεις προκαλείται
καρπόπτωση.

Στην ξεροβούλα η μόλυνση είναι πιο εντοπισμένη στην επιφάνεια των
καρπών με κυκλικές, βυθισμένες, καστανοχρωμες κηλιδες με ξηρή σύσταση. Οι
ιστοί κάτω από τις κηλίδες παρουσιάζουν φελλοποίηση και στίγματα. Είναι η πιο
συνηθισμένη μορφή της ασθένειας.

Στη σαποβούλα η μόλυνση είναι πιο γενικευμένη με καθολική,

καστανοχρωμη σήψη, στη συνέχεια αφυδάτωση, συρρίκνωση,μουμιοποίηση του
καρπού.

Εικόνα 24-25. Αριστερά ελαιόκαρπος με ξεροβούλα και δεξιά με σαποβούλα
(Πηγή: Φυλλάδιο Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης - 2020)

Η ασθένεια συνδέεται άμεσα με το δάκο αφού ο μύκητας εμφανίζεται μόνο
όταν υπάρχουν πληγές στον καρπό (νύγματα δάκου). Θεωρείται παράσιτο
πληγών με εμφάνιση και ένταση της ασθένεια ανάλογη της δακοπροσβολής. Οι
θερμοκρασίες ανάπτυξης του μύκητα είναι 20-30οC με ιδανική γύρω στους 30οC.

- Αντιμετώπιση

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνίστανται η συστηματική μείωση
του πληθυσμού του δάκου και σε περιπτώσεις έντονων δακοπροσβολών η
προληπτική χρήση σκευασμάτων χαλκού.

Β.5. ΒΕΡΤΙΣΙΛΙΩΣΗ (Verticillium dahliae)

- Συνθήκες ανάπτυξης – Συμπτώματα

Αποτελεί τη ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΗ ασθένεια της ελιάς παγκοσμίως.Είναι ΜΙΑ
ασθένεια των αγγείων (Αδρομύκωση). Προκαλεί απόφραξη των αγγείων του
ξύλου με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η απορρόφηση νερού και θρεπτικών
στοιχείων από το δέντρο. Το παθογόνο είναι εδαφογενές και επιβιώνει στο
έδαφος για πολλά χρόνια,μολύνει ελαιόδεντρα όλων των ηλικιών, και έχει
ευρύτατο φάσμα ξενιστών. Η μόλυνση μπορεί να γίνει είτε από τα λεπτά ριζίδια
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της ελιάς με απευθείας είσοδος του μύκητα είτε από τις πληγές που
δημιουργούνται στις ρίζες κατά την κατεργασία του εδάφους από τα
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα. Ο μύκητας ευνοείται από θερμοκρασίες 21-27οC

και μπορεί να μολύνει από νεαρά δενδρύλλια στο φυτώριο έως και αιωνόβια
ελαιόδεντρα.

Η ασθένεια εκδηλώνεται από το Μάρτιο έως και το Νοέμβριο με ξήρανση
κλάδων, βραχιόνων ή και ολόκληρων δέντρων. Έχουμε περιπτώσεις που η
προσβολή είναι σε οξεία μορφή (αποπληξία) όπου προσβάλει ολόκληρο το
ελαιόδεντρο είτε με τη μορφή ημιπληγίας (ξήρανση μέρους του δέντρου) όπου
ξεραίνονται κλάδοι ή βραχίονες.

Η αποπληξία είναι σπανιότερη και παρατηρείται συνήθως σε νεαρά δέντρα
και χαρακτηρίζεται από γρήγορη ξήρανση κλάδων και οφθαλμών που οδηγούν
σε νέκρωση του δέντρου. Σε αυτήν την περίπτωση η ασθένεια αναπτύσσεται
ραγδαία από τα τέλη του χειμώνα έως τα μέσα της άνοιξης (Μάρτιο – Απρίλιο).

Τα φύλλα συστρέφονται προς τα κάτω, εμφανίζουν σκούρο γκρι ή καστανό
χρώμα, αποξηραίνονται και συνήθως παραμένουν πάνω στο δέντρο.

Η ημιπληγία εμφανίζεται ευδιάκριτα σε χρονιές με μεγάλη καρποφορία
κατά την άνθηση και κατά το καλοκαίρι όταν υπάρχει έντονη ανάγκη σε νερό. Τα
φύλλα χάνουν το ζωηρό πράσινο χρώμα τους, γίνονται χλωρωτικά,

αποξηραίνονται και πέφτουν από το δέντρο (αποφύλλωση).Οι ταξιανθίες επίσης
νεκρώνονται αλλά παραμένουν πάνω στο δέντρο, όπως και οι καρποί που
παρουσιάζουν αφυδάτωση και νέκρωση πριν τη συγκομιδή. Σταδιακά
αποξηραίνονται και οι κλαδισκοι. Στους βραχίονες μπορεί να παρατηρηθεί
εκτεταμένη νέκρωση του ξύλου που στα νεαρά δέντρα μπορεί να επεκταθεί και
στον κορμό (σχηματισμός έλκους).

Η ασθένεια εκδηλώνεται διάσπαρτα μέσα σε ένα ελαιώνα ή κατά κηλίδες ή
κατά γραμμές.
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Εικόνα 26-27. Αριστερά ελαιόδεντρο με ημιπληγία, δεξιά νεαρό δενδρύλλιο με
αποπληξία (Πηγή: Σημειώσεις εργαστηρίου φυτοπαθολογίας – βακτηριολογίας,

Ασθένειες της ελιάς, www.e-class.hmu.gr)

- Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι μόνο προληπτική καθώς δεν
υπάρχουν χημικά σκευάσματα αποτελεσματικά για τη βερτισιλλίωση. Σημαντική
είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη σε συνδυασμό με καλλιεργητικές
πρακτικές που αποσκοπούν στην αποφυγή εισαγωγής του μολύσματος στον
ελαιώνα και περιορισμό της διασποράς του.

Οι προληπτικές ενέργειες που προτείνονται είναι:

1) Απομάκρυνση, καταστροφή των προσβεβλημένων κλάδων ή βραχιόνων
πριν πέσουν τα φύλλα στο έδαφος

2) Αποφυγή δημιουργίας πληγών στις ρίζες κατά την καλλιέργεια του εδάφους
3) Καταστροφή των ζιζανίων
4) Αποφυγή συγκαλλιέργειας με ευπαθή φυτά
5) Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών
6) Αποφυγή της εφαρμογής άρδευσης με κατάκλιση για να μη μεταφέρεται με

το νερό ο μύκητας
7) Χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού
8) Εκρίζωση των αποξηραμένων δέντρων και απολύμανση του εδάφους

εφόσον αυτή είναι εφικτή
9) Αποφυγή μεταφοράς μολυσμένου χώματος μέσα στον αγρό ή από

μολυσμένα σε υγιή δέντρα
10) Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης καθώς μπορεί να διευκολύνει

τις προσβολές των ριζών από το μύκητα

Β.6. ΛΕΙΧΉΝΕΣ

- Συνθήκες ανάπτυξης – Συμπτώματα

Οι λειχήνες είναι ένα κιτρινοπράσινο επίχρισμα που καλύπτει τον κορμό και
τους κλάδους των ελαιοδέντρων σε υγρές κυρίως περιοχές.

Συστήνονται ψεκασμοί των κορμών και των κλάδων με χαλκούχα
σκευάσματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα για την αποκόλληση των λειχήνων.

Επίσης ικανοποιητικά αποτελέσματα έχει δώσει η χρήση εξουδετερωμένου
(σβησμένου) ασβέστη.
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Προληπτικά μέτρα είναι ο καλός αερισμός του ελαιόδεντρου με κατάλληλο
κλάδεμα ώστε να υπάρχει δυνατότητα να εισχωρήσει ο ήλιος και ο αέρας μέσα
στο ελαιόδεντρο.

Εικόνα 28. Προσβεβλημένος κλάδος ελιάς από λειχήνες
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τηρούνται όλα τα απαραίτητα Μέσα Προσωπικής
Προστασίας από τον ψεκαστή.
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