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             Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                        3. 
 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΕΛΙΑΣ (̟οικιλία Κορωνέικη)  

Παραλιακές και ̟ρώιµες ̟εριοχές:  Φούσκωµα των ανθέων στις ανθοταξίες (στάδιο D). 

Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: Σχηµατισµός των ανθοταξιών(στάδιο C). 

Όψιµες ̟εριοχές: Η νέα βλάστηση βρίσκεται στο ξεκίνηµα (στάδιο Β, έναρξη σταδίου C). 

Η εξέλιξη της βλάστησης είναι όψιµη σε σχέση µε τα τελευταία χρόνια. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε µε 
φυσιολογικές για την ε̟οχή κλιµατολογικές συνθήκες (θερµοκρασίες, βροχο̟τώσεις). Υ̟άρχει όµως 
µια αθροιστική “συσσώρευση” ε̟ίδρασης της ξηρασίας και της ανοµβρίας των τελευταίων ετών, 
ανε̟άρκεια θρε̟τικών στοιχείων αλλά και χρονίζουσες ̟ροσβολές ̟ου δεν έτυχαν αντιµετώ̟ισης 
α̟ό ̟ολλίνια (ψώρα) και ακάρεα E r i o p h y i d a e  ̟ου φαίνεται να συνδέονται µε µια γενικότερη 
ε̟ιβάρυνση των ελαιοδέντρων. Σε ̟ολλούς ελαιώνες ε̟ίσης εµφανίζονται ̟ροσβολές α̟ό το  µύκητα 
της κερκόσ̟ορας. Η αντιµετώ̟ιση ̟ρέ̟ει να είναι γενική και στηρίζεται στην ενδυνάµωση της 
καλλιέργειας (λι̟άνσεις, αρδεύσεις) και σε έγκαιρες κατα̟ολεµήσεις.   

Βλαστικά στάδια ελιάς 

 
  

 

 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 

Εµφανή συµτώµατα εξασθέ-

νισης ελαιοδέντρων. 

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



 

 

      Α Κ Α Ρ Ε Α :  

      E r i o p h y i d a e  

 

∆ια̟ιστώσεις: 
 
 

Οδηγίες : 
 
 
 
 
 
 

 
 

Φάρµακα: 

Την ε̟οχή αυτή τα ακάρεα  E r i o p h y i d a e  (Eriophyes oleae, Aceria oleae) 
̟ροσβάλλουν τη νέα βλάστηση,  ξεκινώντας α̟ό τα νεαρά φύλλα και τις 
ανθοταξίες. Οι ̟ροσβολές αναγνωρίζονται στο ̟αλιό φύλλωµα µε τη 
µορφή καστανών ανάγλυφων ̟εριοχών (̟αραµορφώσεις) στην κάτω 
ε̟ιφάνεια των φύλλων και χλωρώσεων (κιτρίνισµα) αντίστοιχα στην 
ε̟άνω ε̟ιφάνεια. 

Στις µεσο̟ρώιµες και στις όψιµες ̟εριοχές συνιστάται ψεκασµός όταν η 
νέα βλάστηση α̟οκτήσει µήκος 6 - 8 εκ. (3-4 ζεύγη φύλλων, στάδιο C ). 

 Ό̟ου έχουν ̟αρατηρηθεί σοβαρές ̟ροσβολές τα ̟ροηγούµενα χρόνια 
χρειάζεται ε̟ανάληψη της ε̟έµβασης λίγο ̟ριν την άνθηση, στο 
κρόκιασµα (στάδιο Ε). Η ε̟ανάληψη ισχύει για όλες τις ̟εριοχές όταν 
φτάσουν σε αυτό το στάδιο (̟ρώιµες- µεσο̟ρώιµες – όψιµες). 

Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα στις νέες 
φυτείες, τα φυτώρια και τα αυστηρά κλαδεµένα δέντρα καθώς   υψηλοί 
̟ληθυσµοί των ακαρέων  µ̟ορεί να ̟ροκαλέσουν φυλλό̟τωση και να 
ε̟ηρεάσουν την ανά̟τυξή τους.  

Παραφινικά λάδια, buprofezin, abamectin, βρέξιµο θειάφι.  
  

    Κ Α Λ Ο Κ Ο Ρ Η :  

Calocoris tr iv ialis  
 
 
 
 
 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

 
                  Οδηγίες : 

 
 
 

 
 

Φάρµακα: 

Είναι έντοµο ̟ολυφάγο ̟ου βρίσκεται στα ζιζάνια και τρέφεται α̟ό τα 
άνθη τους (διανόχορτο, ̟ερδικούλι, τσουκνίδα, βρούβα, κ.α.). 
Περιστασιακά και κατά τό̟ους ζηµιώνει την ανθοφορία της ελιάς 
̟ροκαλώντας ̟τώση τµήµατος ή ολόκληρης της ανθοταξίας στα 
ευαίσθητα βλαστικά στάδια: α̟ό την ανά̟τυξη των ανθοφόρων 
οφθαλµών µέχρι το κρόκιασµα (στάδια C, D, Ε). 

Μέχρι τώρα δεν έχουν ̟αρατηρηθεί σοβαρές ζηµιές στις ελιές  ε̟ειδή 
φαίνεται να ̟ροτιµά την ̟οώδη βλάστηση για τη διατροφή του, ̟ου 
φέτος είναι εξαιρετικά ̟λούσια.  

∆ιατηρείτε τον χλοοτά̟ητα τουλάχιστον µέχρι την έναρξη της 
ανθοφορίας (στάδιο Ε) ή αφήνετε ζώνες ̟οώδους βλάστησης µέσα 
στους ελαιώνες. 

Οι ψεκασµοί κάλυψης δικαιολογούνται µόνο όταν η ανθοφορία είναι 
χαµηλή και έχει δια̟ιστωθεί σηµαντική ̟αρουσία του εντόµου στις 
ανθοταξίες της ελιάς, τινάζοντας τα κλαδιά σε λευκό χαρτί (6-7 
άτοµα/κλαδί µήκους 50-60 εκ.). 

Βeta-cyfluthrin ̟ριν την ανθοφορία. 

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν  Ι Α : 

      (Palpita unionalis) 
 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

 

 

                  Οδηγίες : 

 
 

 

 

Φάρµακα: 

Η ̟τήση της ̟ρώτης ανοιξιάτικης γενιάς έχει ξεκινήσει σε όλες τις 
̟εριοχές, ̟ρώιµες, µεσο̟ρώιµες και όψιµες.  

Αυτή την ̟ερίοδο µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει αξιόλογη ζηµιά 
καταστρέφοντας την ακραία βλάστηση και τα φύλλα των νεαρών 
δέντρων σε νέες φυτείες, σε φυτώρια και σε δέντρα µε αυστηρά 
ανανεωτικά κλαδέµατα ̟ου έχουν άφθονη τρυφερή βλάστηση για 
µεγάλο µέρος της βλαστικής ̟εριόδου. Στα µεγαλύτερης ηλικίας 
ελαιόδεντρα η ζηµιά δεν είναι συνήθως αξιόλογη. 

Η αντιµετώ̟ιση α̟οσκο̟εί στην εξόντωση των νεαρών ̟ρονυµφών ̟ου 
̟ροσβάλλουν τη νεαρή βλάστηση. 

 Ενδεικτικές ηµεροµηνίες ε̟έµβασης: 

 Πρώιµες ̟εριοχές: 13 - 15 Α̟ριλίου 

 Μεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές: 19 - 22 Α̟ριλίου 

Deltamethrin, lambda-cyhalothrin + thiamethoxam.  



  ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ  

Pseudocercospora  

cladosporioides  

& 

   Κ Υ Κ Λ Ο Κ Ο Ν Ι Ο  

Spilocaea 

oleaginea  
 

Οδηγίες: 

 
Φάρµακα: 

Τη χρονιά ̟ου ̟έρασε σε ̟ολλές ̟εριοχές σηµειώθηκαν ̟ροβλήµατα 
̟ροσβολής α̟ό τις δύο µυκητολογικές ασθένειες, οι ο̟οίες µειώνουν την 
̟αραγωγή ̟ροκαλώντας α̟οφύλλωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων 
και υ̟οβαθµίζουν την ̟οιότητα του ελαιολάδου. Σηµειώνεται ότι 
ανα̟τύσσονται κυρίως σε ̟εριοχές µε αυξηµένη υγρασία. 

Η κατα̟ολέµηση στοχεύει στην ̟ροστασία της νέας βλάστησης. 

− Στις µεσο̟ρώιµες και στις όψιµες ̟εριοχές, ό̟ου δια̟ιστώνετε 
̟ροσβεβληµένο ̟αλαιό φύλλωµα και α̟οφύλλωση να γίνει 
̟ρολη̟τικός ψεκασµός µε χαλκούχα και άλλα εγκεκριµένα 
µυκητοκτόνα όταν η  νέα βλάστηση 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,  

(ο χαλκός χρησιµο̟οιείται µέχρι και το στάδιο Ε).  

− 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 σκευάσµατα συνιστούν ̟ρολη̟τική αντιµετώ̟ιση και έχουν δράση  
̟ροστατευτική. Παρακολουθώντας τα δελτία καιρού, φροντίζετε ώστε να µην α̟ο̟λυθεί το 
χαλκούχο ψεκαστικό διάλυµα α̟ό βροχές. 

 Ηράκλειο 12 Α̟ριλίου  2017 

                      Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

    Κληρονόµου Ευφροσύνη    


