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ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ  ΕΛΙΑΣ  
(Spilocaea oleagina (Castagne) Hughes) 

 
• Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια. Τα 

κηλιδωμένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση και 
καρπόπτωση και τα δένδρα οδηγούνται σε καχεξία. 

 

 
 

 
Κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων 
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• Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, βοήθησαν την 
βλάστηση των κονιδίων του μύκητα. Σε δειγματοληψίες φύλλων που πραγματοποιήθηκαν σε αψέκαστους 
ελαιώνες της περιοχής μας, διαπιστώθηκαν ενεργά κονίδια σε μικρό ποσοστό. 

• Ο μύκητας μολύνει με τα κονίδια τα οποία μεταφέρονται με το νερό της βροχής. Η μόλυνση γίνεται 
απαραίτητα με σταγόνα νερού σε θερμοκρασία 7-250C με άριστη τους 12-150C. 

• Σε ελαιώνες που υπάρχουν φθινοπωρινές προσβολές (χαρακτηριστικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια) 
συνιστάται επέμβαση όταν το μήκος της νέας βλάστησης θα είναι 2 - 5 εκατοστά. Η βλάστηση των 
κονιδίων είναι μεγαλύτερη στα νεαρά φύλλα. 

 

         
Μήκος νέας βλάστησης 2 - 5 εκατοστά 

 

                   
                                    Νωρίς                                                              Ιδανικό (2 - 5 εκατοστά) 

 
• Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο): Azoxystrobin + Difenoconazole (1), Bordeaux mixture (2), Copper hydroxide 
(2), Copper oxide (2), Copper oxychloride (2), Copper oxychloride + Mancozeb (2), Dodine (2), 
Fenbuconazole (1), Kresoxim-methyl  (2), Kresoxim-methyl + Difenoconazole (2, BBCH 50-59*), 
Mancozeb (1), Pyraclostrobin (3), Tebuconazole  (1), Tebuconazole + Trifloxystrobin (1), Tribasic 
copper sulfate (2), Trifloxystrobin (2, BBCH 37-79*). 

 

* Η κλίμακα ή κώδικας BBCH αποτελεί ένα σύστημα κωδικοποίησης του σταδίου ανάπτυξης φυτών με βάση    
φαινολογικά κριτήρια. Μπορείτε να αναζητήσετε την κλίμακα BBCH της ελιάς στο διαδίκτυο.  

 
• Εάν επιλεγεί ο βορδιγάλειος ή ο οξυχλωριούχος χαλκός να ληφθεί υπόψη ότι προκαλούν πτώση των 

προσβεβλημένων φύλλων. Ειδικότερα ο οξυχλωριούχος προκαλεί και πτώση υγιών φύλλων σε υγρές 
περιοχές. Συνιστάται η εφαρμογή του οξυχλωριούχου χαλκού να αποφεύγεται στις πολύ υγρές περιοχές.  

• Η φυλλόπτωση των προσβεβλημένων φύλλων σε ελαιώνες είναι επιθυμητή διότι λειτουργεί εξυγιαντικά, 
όμως σε πολύ προσβεβλημένους ελαιώνες μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην απόδοση των δέντρων και 
καλό είναι να αποφεύγεται σε αυτές τις περιπτώσεις. 
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• Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και 
χρόνο εφαρμογής. 

• Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας καλλιέργεια (ΕΛΙΑ/ΕΛΙΑ - ΕΛΙΕΣ 
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ - ΕΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ) και παθογόνο (Spilocaea oleagina, Κυκλοκόνιο): 
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx 

 
 

• Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για  τα οποία έχει εκδοθεί  άδεια 
κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

• Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνεται τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.  

• Τα  κενά  μέσα  συσκευασίας (σακίδια,  σακούλες)  μαζί  με  τα  κουτιά, αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
Νέος κορωνοϊός Covid-19 

 
Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του 

Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου Νέου Κορωνοϊού Covid-19. 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος 
του Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης 

α/α 

Μακρίδου Ευγενία 
Γεωπόνος 
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