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             Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                           3. 
 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Ο ή̟ιος χειµώνας έφερε ̟ρώιµη βλαστική εξέλιξη στην ελιά.  

Πρώιµες ̟εριοχές: σχηµατισµός ανθοταξιών, έναρξη στο φούσκωµα των ανθέων. 
Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: σταδιακή εξέλιξη των ανθοταξιών. 
Όψιµες ̟εριοχές: η νέα βλάστηση βρίσκεται στο ξεκίνηµα. 

  

Στάδιο Β: Έναρξη βλάστησης Στάδιο C: Σχηµατισµός 
ανθοταξιών. 

Στάδιο D: Φούσκωµα 
ανθέων στις ανθοταξίες. 

 Στάδιο Ε: Κρόκιασµα 
 

    

 
Καλόκορη: Η ̟ρονύµφη και το ακµαίο του 
εντόµου. 

Ακάρεα: ∆ιάστικτη χλώρωση  
στην ̟άνω ε̟ιφάνεια φύλλων. 

Κυκλοκόνιο:Kυκλικές 
κηλίδες  στα φύλλα «µάτι 
̟αγωνιού». 

 

  (Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου) 

 

 



 
  

   Κ Α Λ Ο Κ Ο Ρ Η :  

Calocoris tr iv ialis  
 

∆ια̟ιστώσεις: 

 
 
 

 
 
 
 

                  Οδηγίες : 
 
 
 
 
 
 

 
Φάρµακα: 

Είναι έντοµο ̟ολυφάγο ̟ου ̟εριστασιακά, κατά τό̟ους ζηµιώνει 
τα άνθη της ελιάς. Συνήθως βρίσκεται στα ζιζάνια των ελαιώνων 
και τρέφεται α̟ό τα άνθη τους (διανόχορτο, ̟ερδικούλι, 
τσουκνίδα, βρούβα, κ.α.) χωρίς να ̟ροκαλεί ζηµιά οικονοµικής 
σηµασίας στα ελαιόδεντρα. 
Μ̟ορεί να ζηµιώσει την ̟αραγωγή ̟ροκαλώντας ̟τώση τµήµατος 
ή ολόκληρης της ανθοταξίας στα ευαίσθητα βλαστικά στάδια της 
ελιάς, ̟ου είναι α̟ό την ανά̟τυξη των ανθοφόρων οφθαλµών 
µέχρι το κρόκιασµα (στάδια C, D, Ε). 

Κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων βλαστικών σταδίων: 

− Μην καταστρέφετε τα ζιζάνια, τουλάχιστον µέχρι την 
έναρξη της άνθησης.  

− Ελέγχετε τακτικά τους ελαιώνες, ιδιαίτερα όταν η ανθοφορία 

είναι χαµηλή. Συνιστάται χηµική αντιµετώ̟ιση µόνο ό̟ου 
δια̟ιστώνεται σηµαντικός αριθµός εντόµων (6-7 άτοµα/κλαδί 
µήκους 50-60 εκ.). 

Βeta-cyfluthrin. 

 

      Α Κ Α Ρ Ε Α :  

   E r i o p h y i d a e  

 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

Οδηγίες : 

Την ε̟οχή αυτή ̟ροσβάλλουν τη νέα βλάστηση,  ξεκινώντας α̟ό 
τα νεαρά φύλλα, τα άνθη και αργότερα τους νεαρούς καρ̟ούς. 
Στα νεαρά δέντρα και στα φυτώρια, όταν ανα̟τυχθούν υψηλοί 
̟ληθυσµοί, µ̟ορεί να ̟ροκαλέσουν φυλλό̟τωση ε̟ηρεάζοντας 
την ανά̟τυξή τους.  

Ανάγκη ̟ροστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα στις νέες φυτείες, τα 
φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεµένα δέντρα όταν η νέα βλάστηση 
έχει µήκος 6-8 εκ. (3-4 ζεύγη φύλλων). 

Συνιστάται η χρησιµο̟οίηση θερινών ορυκτέλαιων. 

 

Κ Υ Κ Λ Ο Κ Ο Ν Ι Ο :  

Spilocaea  
oleaginea  

 

 

 
 

 

Οδηγίες : 

 
Φάρµακα: 

 
Σύσταση : 

Είναι ασθένεια ̟ου ̟ροκαλεί φυλλό̟τωση και εξασθένιση των 
ελαιοδέντρων. Χαρακτηριστικό σύµ̟τωµα είναι ο σχηµατισµός 
καστανών κυκλικών κηλίδων στην ̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων, 
«µάτια ̟αγωνιού». Η υψηλή σχετική υγρασία και οι ανοιξιάτικες 
βροχο̟τώσεις ευνοούν τις νέες µολύνσεις. Η κατα̟ολέµηση 
στοχεύει στην ̟ροστασία της νέας βλάστησης. Η αραιή φύτευση 
και το κατάλληλο κλάδεµα ̟εριορίζουν την ασθένεια. 
Ευ̟αθείς ̟οικιλίες είναι η θρουµ̟ολιά και η τσουνάτη ενώ η 
κορωνέικη είναι σχετικά ανθεκτική. 

Συνιστάται ̟ρολη̟τικός ψεκασµός στους ελαιώνες ευαίσθητων 
̟οικιλιών, στο ξεκίνηµα της νέας βλάστησης (2-5 εκ.). 

Χαλκούχα µυκητοκτόνα, difenoconazole, dodine, trifloxystrobin, 
tebuconazole + trifloxystrobin, kresoxim-methyl. 

Γενικά να α̟οφεύγεται η χρήση του χαλκού κατά την άνθηση. 

 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ :  
 

Prays oleae 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

Οι ̟ρονύµφες της διαχειµάζουσας φυλλοφάγου γενιάς, τρέφονται 
και συµ̟ληρώνουν την ανά̟τυξη τους ̟ερι̟λανώµενες στις 
ανθοταξίες και την ακραία τρυφερή βλάστηση.  
Οι ζηµιές ̟ου ̟ροκαλούν αυτή την ̟ερίοδο είναι ̟εριορισµένες 
και δεν δικαιολογούν καµία  ε̟έµβαση. 

 

 Ηράκλειο 29 Φεβρουαρίου 2016   

                         Η  Προϊσταµένη Τµήµατος  

                        α/α  
                Οικονοµάκη Ροζάνα 


