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Η νέα βλάστηση στην ελιά έχει ξεκινήσει. Στις ̟αραλιακές και στις ̟ρώιµες ̟εριοχές 
σχηµατίζονται τα ̟ρώτα ζεύγη φύλλων και σταδιακά ε̟ιµηκύνονται οι ανθοφόροι οφθαλµοί 
σχηµατίζοντας τις ανθοταξίες (στάδια Β και C). Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές ξεκινάει η έκ̟τυξη 
των οφθαλµών (στάδιο Β). Στους ̟ερισσότερους ελαιώνες ̟αρουσιάζεται εµφανής εξασθένιση 
των δέντρων και σχετική ανοµοιοµορφία στο δυναµικό της νέας βλάστησης.  

  

 

 

 

Στάδιο Β: Έναρξη της 

βλάστησης.  

Στάδιο Β: Εµφάνιση 

των ̟ρώτων φύλλων.

Στάδιο C: Σχηµατισµός 

ανθοταξιών. 

Στάδιο D: Φούσκωµα 

των ανθέων.  

  Στάδιο Ε: Κρόκιασµα 
 

 

 
 

Καλόκορη: Προνύµφη αριστερά, δεξιά 

ανθοταξίες κατεστραµµένες α̟ό τις 
α̟οµυζήσεις του εντόµου.          

Ακάρεα: Προσβολή σε 

φύλλα και σε ανθοταξίες. 

Κερκόσ̟ορα: Σκούρος 

µεταχρωµατισµός µόνο 
στην κάτω ε̟ιφάνεια 

̟αλαιών φύλλων. 

Κυκλοκόνιο:Kυκλικές 

κηλίδες στα φύλλα  
“µάτια ̟αγωνιού”. 

 

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



 ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ  

Pseudocercospora  

cladosporioides  
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  Κ Υ Κ Λ Ο Κ Ο Ν Ι Ο  

Spilocaea 

oleaginea  

 
 

 
∆ια̟ιστώσεις: 

 
 

 
 

 
 

Οδηγίες: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Φάρµακα: 
 
 

Προσοχή : 

Μυκητολογικές ασθένειες ̟ου ̟ροκαλούν α̟οφύλλωση και 
εξασθένιση των ̟ροσβεβληµένων ελαιοδέντρων. Έντονες µολύνσεις 
µε ̟ροσβολές στους καρ̟ούς, υ̟οβαθµίζουν την ̟οιότητα του 
ελαιολάδου και µειώνουν την ̟αραγωγή. 

− Χαρακτηριστικό σύµ̟τωµα του κυκλοκονίου είναι ο σχηµατισµός 
καστανών κυκλικών κηλίδων, γνωστές ως “µάτια ̟αγωνιού” στην 
ε̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλονται κυρίως τα 
̟αλιότερα φύλλα, χαµηλά στις ̟οδιές. 

− Η κερκόσ̟ορα εµφανίζει ̟εριοχές µε σκούρο µεταχρωµατισµό 
µόνο στην κάτω ε̟ιφάνεια των ̟αλαιότερων φύλλων. Αντίστοιχα 
στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια των ̟ροσβεβληµένων φύλλων, κίτρινες 
ακανόνιστες κηλίδες εξελίσσονται σε ξηράνσεις και τα φύλλα 
̟έφτουν. 

Η σοβαρότητα των συµ̟τωµάτων σχετίζεται µε την ε̟ικράτηση 
υγρών καιρικών συνθηκών ό̟ως συµβαίνει αυτές τις ηµέρες, µε 
συνεχείς βροχο̟τώσεις. Υψηλή σχετική υγρασία και ανοιξιάτικες 
βροχές ευνοούν νέες µολύνσεις. Τελευταία δια̟ιστώνεται ε̟έκταση 
των µολύνσεων και σε ̟εριοχές ̟ου δεν είναι τόσο ευνοϊκό το 
µικροκλίµα. Ε̟ίσης η ̟οικιλία Κορωνέικη (ψιλολιά) ̟ου µέχρι 
σήµερα θεωρούνταν σχετικά ανθεκτική, α̟οδεικνύεται ευαίσθητη.  
Ευ̟αθείς ̟οικιλίες: Θρουµ̟ολιά,  Άµφισσας, Τσουνάτη, Καλαµών. 

� Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεµα συµβάλλουν στην 
αντιµετώ̟ιση των ασθενειών. 

� Άµεσα κάνετε έλεγχο για την ύ̟αρξη χαρακτηριστικών 
συµ̟τωµάτων στα ελαιόδεντρα. 

� Σε ̟ρώιµες ̟εριοχές κυρίως αλλά και σε µεσο̟ρώιµες ̟ου οι 

ελιές βρίσκονται στο ξεκίνηµα της νέας βλάστησης, ό̟ου 
δια̟ιστώνετε ̟ροσβεβληµένο ̟αλαιό φύλλωµα και α̟οφύλλωση 
συστήνεται ̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε χαλκούχα και άλλα 
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα. Σκο̟ός είναι η ̟ροστασία της νέας 
βλάστησης όταν βρίσκεται στα 2-5εκ. 

Χαλκούχα µυκητοκτόνα, difenoconazole, dodine, trifloxystrobin, 
tebuconazole+trifloxystrobin, kresoxim-methyl, pyraclostrobin µόνο 
ε̟ιτρα̟έζιες, macnozeb εκτός ̟οικιλιών Κορωνέικη και Καλαµών.  

Α̟οφύγετε αυστηρά τη χρήση χαλκού κατά την άνθιση .  

  

      Κ Α Λ Ο Κ Ο Ρ Η :  

     Calocoris 

     t r iv ial is 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

 

 
                  Οδηγίες: 

 

 
 
 

 
Φάρµακα: 

Έντοµο ̟ολυφάγο, ̟εριστασιακά και κατά τό̟ους ζηµιώνει τις 
ανθοταξίες της ελιάς. Αυτή την ̟ερίοδο βρίσκεται στον χλοοτά̟ητα 
των ελαιώνων ό̟ου τρέφεται α̟ό τα άνθη των ζιζανίων (διανόχορτο, 
̟ερδικούλι, τσουκνίδα, βρούβα, κ.α.) συνήθως χωρίς να ̟ροκαλεί 
ζηµιές οικονοµικής σηµασίας στα ελαιόδεντρα. 
Στα κρίσιµα βλαστικά στάδια ευ̟άθειας της ελιάς, ̟ου είναι α̟ό την 
ανά̟τυξη των ανθοφόρων οφθαλµών µέχρι το κρόκιασµα (στάδια C, 
D και Ε) η καλόκορη µ̟ορεί να ζηµιώσει την ̟αραγωγή καταστρέ-
φοντας µέρος ή ολόκληρη την ανθοταξία. 

� Κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων βλαστικών σταδίων της ελιάς, 
̟ρολη̟τικά µην καταστρέφετε τα ζιζάνια στους ελαιώνες, 
τουλάχιστον µέχρι την έναρξη της άνθισης (στάδιο Ε).  

� Ελέγχετε τακτικά τα δέντρα τινάζοντας σε λευκό χαρτί κλαδιά µε 
ανθοταξίες. Χηµική αντιµετώ̟ιση συνιστάται µόνο όταν η 
ανθοφορία είναι χαµηλή και υ̟άρχει σηµαντικός αριθµός 
εντόµων (6–7     έντοµα ανά κλαδί µήκους 50 – 60 εκ). 

 Βeta-cyfluthrin, ̟ριν την ανθοφορία. 



 

    Α Κ Α Ρ Ε Α :  

    E r i o p h y i d a e  

 

 

∆ια̟ιστώσεις: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Οδηγίες: 

 
 

 
Φάρµακα: 

Τα τελευταία χρόνια ̟αρατηρούνται συχνά σε όλες τις ̟εριοχές, 
̟ερι̟τώσεις σοβαρών ̟ροσβολών στη νεαρή βλάστηση σε δέντρα 
κυρίως µικρής ηλικίας, τα ο̟οία αργά το φθινό̟ωρο καταλήγουν σε 
εξασθένιση λόγω µεγάλης α̟ώλειας φυλλώµατος. 
Η χρονιά ̟ου ̟έρασε είχε ̟ολύ ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για την 
ανά̟τυξη ̟υκνών ε̟ιζήµιων ̟ληθυσµών ακόµα και σε δέντρα 
µεγάλης ηλικίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του φθινό̟ωρου ̟ου 
υ̟ήρξε ̟αρατεταµένη καλοκαιρία. Έντονες ̟ροσβολές 
αναγνωρίζονται µε τη µορφή καστανών ανάγλυφων ̟εριοχών 
(̟αραµορφώσεις) στην κάτω ε̟ιφάνεια του ̟αλαιού φυλλώµατος και 
χλωρώσεων (κιτρίνισµα) αντίστοιχα στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια. 

Την ε̟οχή αυτή τα ακάρεα E r i o p h y i d a e  (Eriophyes oleae, Aceria 
oleae) κινούνται ̟ρος τους οφθαλµούς και τα νέα φύλλα. Αργότερα 
θα µεταναστεύσουν διαδοχικά στα άνθη και στους νεαρούς καρ̟ούς.  

� Συστήνεται ̟ρολη̟τικός ψεκασµός όταν η νέα βλάστηση έχει 
µήκος 6 - 8 εκ. (3-4 ζεύγη φύλλων, στάδιο C ) και ε̟ανάληψη λίγο 
̟ριν την άνθηση, στο κρόκιασµα (στάδιο Ε). 

� Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα στις νέες 
φυτείες, στα φυτώρια καθώς και τα αυστηρά κλαδεµένα δέντρα 
̟ου κινδυνεύουν ̟ερισσότερο γιατί διαθέτουν τρυφερή βλάστηση. 

Βρέξιµο θειάφι, ̟αραφινικά λάδια, buprofezin, abamectin.  

 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ :  
 

Prays oleae 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

Οι ̟ρονύµφες της διαχειµάζουσας φυλλοφάγου γενιάς του 
̟υρηνοτρήτη συµ̟ληρώνουν την ανά̟τυξή τους τρεφόµενες α̟ό την 
ακραία τρυφερή βλάστηση και τις µικρές ανθοταξίες.  
Οι ζηµιές ̟ου ̟ροκαλούν αυτή την ̟ερίοδο είναι ̟εριορισµένες 
και δεν δικαιολογούν ε̟εµβάσεις. 

� Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε 
̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά για 
να α̟οφύγετε κινδύνους για την ανθρώ̟ινη υγεία και το ̟εριβάλλον. 

� Μη ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τους ψεκασµούς, ̟χ. µε ̟αρουσία ανέµου. 

� Οι ε̟εµβάσεις µε χαλκούχα µυκητοκτόνα συνιστούν ̟ρολη̟τική αντιµετώ̟ιση και έχουν δράση  
̟ροστατευτική. Παρακολουθώντας τα δελτία καιρού, φροντίζετε ο ψεκασµός να µην α̟ο̟λυθεί 
α̟ό βροχή, αλλιώς θα ̟ρέ̟ει να ε̟αναληφθεί. 

        Ηράκλειο 10  Μαρτίου  2017 

                 Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

          Κληρονόµου Ευφροσύνη    

 

 


