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ΘΕΜΑ: «Χαµηλές θερµοκρασίες και ελαιόδεντρα» 
    

Οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικρατούν τελευταία (Ιστιαία -2.5°C,  Αυλίδα -1.5°C,  Στενή - 
3.5°C) είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της βακτηρίωσης  (καρκίνωση) στα ελαιόδεντρα γι αυτό 
επιβάλλεται άµεσα ο ψεκασµός µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα. Η εφαρµογή γίνεται µε ήπιο 
καιρό χωρίς βροχή και άνεµο και θερµοκρασία µεγαλύτερη των 7°C..  

Η ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ  (καρκίνωση) οφείλεται σε βακτήριο (pseudomonas savastanoi). Τα 
συµπτώµατα που προκαλεί το παθογόνο είναι ο σχηµατισµός χαρακτηριστικών µικρών 
εξογκωµάτων σε βραχίονες, στον κορµό ακόµη στις ρίζες και σπανιότερα στα φύλλα, µε 
αποτέλεσµα την εξασθένηση του δέντρου.      

Το βακτήριο εισέρχεται στο φυτό από πρόσφατες πληγές που πιθανό δηµιούργησε ο παγετός , 
καθώς και  από τις πληγές κλαδέµατος, από τη συγκοµιδή µε ράβδισµα, από  δυνατό άνεµο ή 
χαλάζι. 

Η πλέον ευαίσθητη ποικιλία είναι η Κορωνέικη,  Αµφίσσης . Συνίσταται η αφαίρεση των 
προσβεβληµένων τµηµάτων, των χαρακτηριστικών εξογκωµάτων, καύση αυτών και ακολουθεί 
επέµβαση µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα, καθώς επίσης και η αποφυγή του κλαδέµατος µε 
βροχερό και υγρό καιρό. 

 
Με τον ψεκασµό αυτό επιτυγχάνουµε συγχρόνως και την καταπολέµηση του κυκλοκόνιου. 
ΤΟ ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ προκαλείται από το µύκητα cycloconium oleaginum. Προσβάλει κυρίως 

τα φύλλα αλλά έχει παρατηρηθεί και στους ποδίσκους των ταξιανθιών.  
Κύριο σύµπτωµα της ασθένειας είναι ο σχηµατισµός κυκλικών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια 

των φύλλων της ελιάς µε χρώµα τεφροκαστανό στο κέντρο που περιβάλλεται από καστανόµαυρες 
ζώνες (µάτια του παγωνιού), µε αποτέλεσµα να µειώνεται η φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων 
και να ακλουθεί η πτώση τους. Στην έντονη προσβολή προκαλείται ολοσχερή φυλλόπτωση και 
εξασθένιση του δέντρου, οδηγώντας το στη πλήρη ακαρπία. 

Τα συµπτώµατα στους ποδίσκους των ταξιανθιών  είναι πάλι τεφροκαστανής απόχρωσης και 
είναι επιµήκης. Αποτέλεσµα της προσβολής αυτής είναι η ανθόρροια και η καρπόπτωση. Οι 
µολύνσεις γίνονται καθ όλο το έτος, αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητες βροχοπτώσεις και 
θερµοκρασίες από 9 έως 25°C. Η πυκνή φύτευση σε συνδυασµό µε το ελλιπές κλάδεµα και τις 
ισχυρές λιπάνσεις ευνοούν την ανάπτυξη και εξέλιξη τις ασθένειας. 

Στους ελαιώνες µε ιστορικό της ασθένειας συνίστανται οι ψεκασµοί το φθινόπωρο                    
(Σεπτέµβριο – Οκτώβριο) και νωρίς την άνοιξη ( Μάρτιο  - Απρίλιο ) όταν το µήκος της νέας 
βλάστησης είναι 2-5 εκ, µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα. 

Ο οξυχλωριούχος  χαλκός προκαλεί φυλλόπτωση των προσβεβληµένων και σε περιπτώσεις 
υψηλής υγρασίας και υγιών φύλλων.             
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