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ΘΕΜΑ: « Προζβολή ελαιόδενηρων από ηον μύκηηα Γλοιοζπόριο».
Από ην Τκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ
αλαθνηλώλεηαη όηη, ζε δείγκα πξνζβεβιεκέλνπ ειαηόθαξπνπ πνηθηιίαο Μεγαξείηηθεο
ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε από ην Μπελάθεην
Φπηνπαζνινγηθό Ιλζηηηνύην, δηαπηζηώζεθε πξνζβνιή από ηνλ κύθεηα
Gloeosporioum olivarum (Γλοιοζπόριο), πνπ πξνθαιεί ζηελ ειηά ηελ αζζέλεηα
γλσζηή σο «αλζξάθσζε».
Τν παζνγόλν πξνζβάιιεη θπξίσο ηνπο ώξηκνπο θαξπνύο ή απηνύο πνπ πιεζηάδνπλ
ζηελ σξίκαλζε πξνθαιώληαο ηε ζήςε ηνπο θαη ιηγόηεξν ηνπο πνδίζθνπο ησλ
θαξπώλ, ηα θύιια θαη ηνπο βιαζηνύο.
Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη κνιύλζεηο είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε ζηαγόλαο λεξνύ
ή πνιύ πςειή ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Η πξνζβνιή ησλ θαξπώλ γίλεηαη είηε κε απεπζείαο δηάηξεζε ηεο επηδεξκίδαο, είηε
από πιεγέο πνπ πξνθαινύληαη από εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο.
Η θύξηα πεγή κνιπζκάησλ είλαη νη πξνζβεβιεκέλνη θαξπνί πνπ παξακέλνπλ ζηα
δέλδξα ή ην έδαθνο.
Η αζζέλεηα, απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε ζεκαληηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
ππνβάζκηζε ηεο παξαγσγήο, ιόγσ ηεο ζήςεο ησλ θαξπώλ θαη ηεο πξόσξεο
πηώζεο ηνπο, επλνείηαη ζε ειαηώλεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε εδάθε κε αλεπαξθή
απνζηξάγγηζε θαη ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη πςειή ζρεηηθή πγξαζία.
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο ζπληζηάηαη:
 Απνθπγή εγθαηάζηαζεο ειαηώλα ζε ρακειέο, πγξέο θαη θαθώο αεξηδόκελεο
ζέζεηο. Σε ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ειαηώλεο λα γίλεηαη θαηάιιειν θιάδεκα γηα ηνλ
θαιύηεξν αεξηζκό ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ.
 Σπιινγή θαη θαηαζηξνθή ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θαξπώλ πνπ παξακέλνπλ πάλσ
ζην δέλδξν ή πέθηνπλ ζην έδαθνο, κεηά ην πέξαο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ.
 Έγθαηξε αληηκεηώπηζε ησλ εληνκνινγηθώλ πξνζβνιώλ (θπξίσο ηνπ δάθνπ).
 Εθαξκνγή πξνιεπηηθώλ ςεθαζκώλ κε βορδιγάλειο ποληό ή άιια ραιθνύρα
κπθεηνθηόλα, ηδηαίηεξα ζηηο πγξέο πεξηνρέο θαη ζε ειαηώλεο κε ηζηνξηθό ηεο
αζζέλεηαο. Οη ςεθαζκνί ζα πξέπεη λα αξρίδνπλ κε ηελ έλαξμε ηνπ ζηαδίνπ
σξίκαλζεο ησλ θαξπώλ θαη λα ζπλερίδνληαη εθόζνλ επηθξαηνύλ επλντθέο
θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Επηζεκαίλεηαη όηη θαηά ηηο εθαξκνγέο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ ζα
πξέπεη λα αθνινπζνύληαη πάληα νη νδεγίεο ηεο εγθεθξηκέλεο από ηνπ ΥΠΑΑΤ
εηηθέηαο, νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία θαη λα ηεξνύληαη όινη νη θαλόλεο
πξνθύιαμεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.
Από ην Τκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο
& Αιηείαο

