
  

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι   ΤΗΣ  Ε Λ Ι  Α Σ 

    Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                        4. 

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ: Παρατηρείται ανοµοιοµορφία στην εξέλιξή της.  

Πρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές: Κρόκιασµα των ανθοταξιών, έναρξη της άνθισης (στάδια Ε και F). 

Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: Φούσκωµα των ανθοταξιών (στάδιο D). 

Όψιµες ̟εριοχές: Ολοκληρώνεται ο σχηµατισµός ανθοταξιών και ξεκινάει το φούσκωµα (στάδιο D). 

Βλαστικά στάδια της ελιάς (̟οικιλία Κορωνέϊκη) 

  

Στάδιο D : Φούσκωµα των 
ανθοταξιών 

Στάδιο Ε : Κρόκιασµα 
  Στάδιο F : Έναρξη άνθισης 

  
Πυρηνοτρήτης: Προσβολή α̟ό 
̟ρονύµφη σε κλειστό άνθος. Ασ̟ιδιωτός: Προσβεβληµένα 

φύλλα (κάτω ε̟ιφάνεια). 

Βαµβακάδα: Λευκά κηρώδη 
εκκρίµατα καλύ̟τουν τις 
ανθοταξίες. 

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



( Π ρ ώ ι µ ε ς  ̟ ε ρ ι ο χ έ ς  ) 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: 

(Prays oleae) 

 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

 

 

 

Οδηγίες: 

 

 

 

Σύσταση: 

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης των ̟ρώιµων ̟εριοχών  καταγράφονται µέτριοι  

̟ληθυσµοί στην ανθόβια γενιά. Οι ̟ρονύµφες τρώνε και καταστρέφουν τα 

άνθη και µ̟ορεί να ̟ροκαλέσουν σηµαντικές ̟ροσβολές σε ελαιώνες 

µέτριας ή µειωµένης καρ̟οφορίας (µικρότερη του 50% της κανονικής). 

Κατά κανόνα σε ελαιώνες µε ̟λούσια ή ικανο̟οιητική ανθοφορία οι ζηµιές 

είναι ̟εριορισµένες. 

Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η κατα̟ολέµηση του 

̟υρηνοτρήτη γίνεται κυρίως σε αυτή τη γενιά. Στόχο έχει να µειώσει τον 

̟ληθυσµό της ε̟όµενης γενιάς (καρ̟όβια) της ο̟οίας η αντιµετώ̟ιση δεν 

είναι εύκολη στη βιολογική γεωργία. 

−  Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές συνιστάται κατα̟ολέµηση της ανθόβιας γενιάς    

στην έναρξη της άνθισης ( κρόκιασµα έως 25% ανοιχτών ανθέων).  

Ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 27 - 30 Α̟ριλίου. 

Για τις µεσο̟ρώιµες και τις όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε αργότερα.  

Προτείνεται η χρήση µικροβιακών σκευασµάτων του Βακίλου της 

Θουριγκίας (Bacillus thuringiensis) διότι η εφαρµογή τους δεν βλά̟τει τα 

ωφέλιµα έντοµα ̟ου δραστηριο̟οιούνται αυτή την ε̟οχή. 

Στη βιολογική γεωργία συστήνεται ε̟ανάληψη της ε̟έµβασης µετά α̟ό 7 

ηµέρες, ιδιαίτερα όταν υ̟άρχει ιστορικό ̟ροσβολής. Εάν ακολουθήσει 

βροχή σε διάστηµα 7-10 ηµερών µετά τον ψεκασµό µε βάκιλο, τότε ̟ρέ̟ει 

να ε̟αναληφθεί. 

Β Α Μ Β Α Κ Α ∆ Α : 

 ( Ψ Υ Λ Λ Α ) 

(Euphyllura phillyreae) 
  

Οδηγίες: 

Προσβάλει τη νέα βλάστηση. Χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες έκκριµα 
(βαµβακάδα) µαζί µε µελιτώµατα καλύ̟τουν τις ανθοταξίες και τις 
κορυφές των νέων βλαστών εµ̟οδίζοντας τη γονιµο̟οίηση και την 
ανά̟τυξη της καρ̟οφορίας. Συνήθως δεν ζηµιώνει την ̟αραγωγή. 

Ελαιώνες µε µειωµένη ανθοφορία ̟ου εµφανίζουν ̟ροσβολή σε ̟οσοστό 
ανθέων µεγαλύτερο α̟ό 30% χρειάζονται αντιµετώ̟ιση.  

Με ε̟ιλογή κατάλληλου σκευάσµατος και ̟ροσθήκη ̟αραφινικού λαδιού 
γίνεται συνδυασµένη κατα̟ολέµηση µε τον ̟υρηνοτρήτη. 

Α Σ Π Ι ∆ Ι Ω T Ο Σ 

(Aspi d i ot us  ner i i) 

Π Α Ρ Λ Α Τ Ο Ρ Ι Α 
(Parl ator i a ol eae)  

Οδηγίες: 

 

 

Τα κοκκοειδή αντιµετω̟ίζονται κυρίως µε καλλιεργητικά µέτρα ̟ου 
ε̟ιτρέ̟ουν καλύτερο αερισµό και φωτισµό της κόµης των ελαιοδέντρων 
(κλαδοκάθαρος, ̟εριορισµένες αρδεύσεις και λι̟άνσεις). 

− Στα ελαιόδεντρα των ̟ρώιµων ̟εριοχών ̟ου ̟αρουσιάζονται σοβαρές 
̟ροσβολές α̟ό τα κοκκοειδή συστήνεται ψεκασµός µε ̟αραφινικά 
λάδια. Για τις µεσο̟ρώιµες και τις όψιµες ̟εριοχές θα δοθούν οδηγίες σε 
ε̟όµενο δελτίο.  

Α̟ό τις ̟αρατηρήσεις µας στην εξέλιξη της ̟ολλίνιας δια̟ιστώνεται ότι 
δεν είναι ακόµα οι συνθήκες κατάλληλες για ε̟εµβάσεις.  

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν  Ι Α : 

      (Palpita unionalis) 

Η ̟τήση της ανοιξιάτικης γενιάς συνεχίζεται.  

− Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές να συνεχιστεί η ̟ροστασία των νεαρών δέντρων 
σε νέες φυτείες και φυτώρια και των δέντρων ̟ου έχουν υ̟οστεί 

αυστηρά ανανεωτικά κλαδέµατα. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας α̟οστέλλουµε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών για την αντιµετώ̟ιση 
εχθρών και ασθενειών της ελιάς για το έτος 2017. Ε̟ιλέγετε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα 
εγκεκριµένα για την καλλιέργεια.  

         Ηράκλειο 26 Α̟ριλίου 2017  
         Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

          Κληρονόµου Ευφροσύνη    


