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Φόµοψη. Προσβεβληµένη
κληµατίδα.

Σύµ̟λοκο ίσκας. Προσβολή ξύλου.

1.

Ευτυ̟ίωση. Μεταχρωµατισµός
καστανός και σκληρός.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ( Ίσκα, Ευτυ̟ίωση, Φόµοψη )
Οι ασθένειες του ξύλου µειώνουν αργά αλλά σταθερά τις α̟οδόσεις του αµ̟ελώνα. Χηµική αντιµετώ̟ιση
µ̟ορεί να γίνει µόνο για τη φόµοψη, νωρίς την άνοιξη, στα ̟ρώτα βλαστικά στάδια του αµ̟ελιού. Για την
ίσκα και την ευτυ̟ίωση δεν υ̟άρχουν φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα και συστήνονται τα ̟αρακάτω
καλλιεργητικά µέτρα ̟ου είναι ̟ιο α̟οτελεσµατικά όταν εφαρµόζονται α̟ό το σύνολο των ̟αραγωγών.
 Τα κλαδέµατα να γίνονται µε ξηρό καιρό και ̟ρος το τέλος του χειµώνα. Η έλλειψη υγρασίας και η
δακρύρροια εµ̟οδίζουν την εγκατάσταση των ̟αθογόνων µυκήτων.
 Να α̟οφεύγονται οι µεγάλες και βαθιές τοµές, ειδικά κοντά στον κορµό - βραχίονες. Εφόσον όµως
είναι α̟αραίτητες, θα ̟ρέ̟ει να ε̟αλείφονται µε α̟ολυµαντική ̟άστα εντός της ηµέρας.
 Τα αφαιρούµενα µέρη ξύλου να α̟οµακρύνονται και να καταστρέφονται.
 Να γίνεται αφαίρεση των ύ̟ο̟των κληµατίδων φόµοψης (λευκές και κούφιες, µε σκασίµατα στη
βάση τους και ̟ολλά µικρά µαύρα στίγµατα).
 Τα ̟ροσβεβληµένα ̟ρέµνα α̟ό ίσκα και ευτυ̟ίωση ̟ου τυχόν έχουν σηµανθεί α̟ό την ̟ερσινή
̟ερίοδο να κλαδεύονται τελευταία. Εφόσον ο µεταχρωµατισµός του ξύλου έχει ̟ροχωρήσει χαµηλά
στον κορµό τα ̟ρέµνα αυτά να ξεριζώνονται και να καίγονται. Σε όσα όµως δεν έχει ̟ροχωρήσει,
συστήνεται να γίνεται ανασχηµατισµός αφαιρώντας τα ̟ροσβεβληµένα µέρη µαζί µε αρκετό υγιές
τµήµα φροντίζοντας να α̟ολυµαίνονται τα εργαλεία σε κάθε τοµή. Ε̟ι̟λέον, οι τοµές θα ̟ρέ̟ει να
καλύ̟τονται άµεσα µε α̟ολυµαντική ̟άστα και τα αφαιρούµενα µέρη να καίγονται. Το σκίσιµο του
κορµού δεν εξασφαλίζει την ε̟ιβίωση του ̟ρέµνου. Η ̟ρακτική αυτή ̟ρέ̟ει να εγκαταλειφθεί.
 Κατά το κλάδεµα τα εργαλεία καλό είναι να α̟ολυµαίνονται τακτικά µε οινό̟νευµα. Η µετάδοση
των ασθενειών του ξύλου σχετίζεται και µε τα εργαλεία.

ΕΛΙΑ

Καρκίνωση Κλάδος ελιάς
µε χαρακτηριστικά
εξογκώµατα.

Σκολύτες. Ο̟ές διατροφής στις
µασχάλες κλαδίσκων.

Λειχήνες. Εκτεταµένη ̟ροσβολή σε
κλάδο ελιάς

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Αργυρή Γ. Καλλιονάκη, Νίκος Ι. Μ̟αγκής
Το κυριότερο σύµ̟τωµα της ασθένειας είναι τα εξογκώµατα (καρκινώµατα) στα

Κ ΑΡΚΙΝΩΣΗ : κλαδιά, στους βραχίονες και στον κορµό. Το βακτήριο όταν ε̟ικρατεί υγρός ή

βροχερός καιρός µεταφέρεται α̟ό τα καρκινώµατα σε ̟ρόσφατες µη
ε̟ουλωµένες ̟ληγές και ̟ροκαλεί νέες µολύνσεις. Η ̟οικιλία Κορωνέϊκη
(ψιλολιά), κύρια καλλιεργουµένη ̟οικιλία της Κρήτης, είναι ιδιαίτερα ευ̟αθής
Οδηγίες: στο βακτήριο.
 Να α̟οφεύγεται το ράβδισµα και το κλάδεµα των ελαιοδέντρων µε υγρό ή
βροχερό καιρό.

(Pseudomonas
savastanoi)

 Ό̟ου δια̟ιστώνονται σοβαρές ̟ροσβολές, ιδιαίτερα σε νεαρά δέντρα, να
γίνεται εξυγίανση µε αφαίρεση, α̟οµάκρυνση και κάψιµο των
̟ροσβεβληµένων κλαδιών. Το κλάδεµα των δέντρων ̟ρέ̟ει να γίνεται µε
ξηρό καιρό. Τα εργαλεία ̟ρέ̟ει να α̟ολυµαίνονται τακτικά και οι µεγάλες
τοµές να καλύ̟τονται µε ̟υκνό βορδιγάλειο ̟ολτό. Μετά α̟ό κλάδεµα,
χαλαζό̟τωση ή ̟αγετό καλό είναι να γίνεται άµεσα, ̟ρολη̟τικός ψεκασµός
µε χαλκούχα σκευάσµατα.
Υ̟ενθυµίζεται ότι α̟αγορεύεται το κάψιµο των κλαδιών κατά τους
θερινούς µήνες.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ
ΕΝΤΟΜΑ:

Οι σκολύτες ̟ροσβάλλουν κυρίως εξασθενηµένους ή ξηρούς κλάδους. Σε
αυξηµένους ̟ληθυσµούς µ̟ορούν να ̟ροσβάλλουν και ζωηρούς κλαδίσκους.

(Φλοιοφάγος
&
φλοιοτρίβης)

Αντιµετω̟ίζονται κυρίως µε καλλιεργητικά µέτρα. Η διατήρηση της ευρωστίας
των ελαιοδέντρων µε κατάλληλο κλάδεµα, λί̟ανση και ̟ότισµα µειώνει τον
κίνδυνο ̟ροσβολών ενώ ή έγκαιρη αφαίρεση, α̟οµάκρυνση και κάψιµο των
Οδηγίες : ξηρών και ηµίξηρων κλάδων το αργότερο µέχρι τις αρχές Μαρτίου µειώνει τις
̟ιθανές εστίες µόλυνσης.

Κ ΑΠΝΙΑ
&

Λ ΕΙΧΗΝΕΣ :
Οδηγίες:

Ανα̟τύσσονται σε ελαιώνες υγρών ̟εριοχών και σε δέντρα µε ̟υκνή βλάστηση.
Κατάλληλο κλάδεµα ̟ου εξασφαλίζει στα δέντρα ε̟αρκή αερισµό και φωτισµό,
µειώνει τον κίνδυνο σοβαρών ̟ροσβολών α̟ό το κύριο αίτιο της κα̟νιάς, το
λεκάνιο, αφού η κα̟νιά ανα̟τύσσεται ̟άνω στα µελιτώδη εκκρίµατά του.
Ο ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα κατά τη διάρκεια του χειµώνα βοηθά στην
̟ροστασία των δέντρων α̟ό την κα̟νιά και στην α̟οκόλληση των λειχήνων.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Μην καταστρέφετε την ξινήθρα (Oxalis sp.), δεν είναι ε̟ιζήµιο ζιζάνιο. Προστατεύει τα ε̟ικλινή εδάφη
α̟ό τη διάβρωση, συγκρατεί τα νερά της βροχής και ανταγωνίζεται τα άλλα ζιζάνια.
Στους ελαιώνες ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγεται η καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης ̟ριν α̟ό τα τέλη
Μαρτίου, ιδιαίτερα στις ̟εριοχές ̟ου ενδηµεί η καλόκορη. Η διατήρηση της αυτοφυούς βλάστησης,
στην ο̟οία η καλόκορη τρέφεται κατά ̟ροτίµηση, καθυστερεί τη µετακίνηση του εντόµου στην ελιά στα
ευαίσθητα αρχικά στάδια έναρξης της άνθησης.
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(Στοιχεία Αυτόµατων Μετεωρολογικών Σταθµών Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου)
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