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     Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Ι Α  
 

 Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                 6. 

   Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Μ. Ροδιτάκη, Ρ. Οικονοµάκη, Σ. Λούρου, ∆. Τσαγκαράκης.  

ΑΝΘΟΦΟ ΡΙΑ  (̟οικιλία Κορωνέϊκη)  

   Όψιµες ̟εριοχές : «Κρόκιασµα» των ανθοταξιών(στάδιο Ε), έναρξη άνθισης(στάδιο F). 
 

Βλαστικά στάδια ελιάς  

  

Στάδιο Ε : Κρόκιασµα .  Στάδιο F : Έναρξη άνθισης. Πυρηνοτρήτης: Προσβολή σε             
κλειστό άνθος. 

 

Μαργαρόνια: Ενήλικα σε 
̟αγίδα φεροµόνης. 

 

Μαργαρόνια: Φαγώµατα 
στην ακραία βλάστηση. 

 

Βαµβακάδα: Λευκά κηρώδη 
εκκρίµατα στις ανθοταξίες. 

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

        Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. 

  Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον. 



Ο Ψ Ι Μ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ  

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: 

  (Prays oleae) 

Οδηγίες: 

 

 

 
 

∆ραστικές 
φυτο̟ροστατευτικών 

̟ροϊόντων: 

 

Σύσταση: 
 
 

Ενηµέρωση: 

Στις όψιµες ̟εριοχές η ανθόβια γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη µε µέτριους 

̟ληθυσµούς στο δίκτυο των φεροµονικών ̟αγίδων. Οι ωοτοκίες της γενιάς 

αυτής γίνονται ̟άνω στα κλειστά άνθη και οι νεαρές ̟ρονύµφες τρέφονται 

µε τους ανθήρες µέχρι να συµ̟ληρώσουν την ανά̟τυξή τους. 

− Ελαιώνες µε ̟λούσια ή ικανο̟οιητική ανθοφορία κατά κανόνα δεν 

χρειάζονται στην άνθιση καµία ε̟έµβαση  (3-5% των ανθέων αρκεί για µια 

καλή σοδειά).  

− Ελαιώνες µε µέτρια ή µικρή ανθοφορία έχουν ανάγκη ̟ροστασίας. 

−  Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η κατα̟ολέµηση ̟ρέ̟ει να γίνεται 

στην ανθόβια γενιά ανεξαρτήτως του µεγέθους της ανθοφορίας για να 

µειωθεί ο ̟ληθυσµός της ε̟όµενης γενιάς (καρ̟όβιας). Συστήνεται 

ε̟ανάληψη της ε̟έµβασης σε 7 ηµέρες. 

− Χρόνος ε̟έµβασης: Κατά την έναρξη της άνθισης (α̟ό το κρόκιασµα  έως  

25% ανοικτών ανθέων). 
 

Περίοδος άνθοφορίας : Bacillus thuringiensis, Acetamiprid (2 εφαρµογές/14 
ηµ., αναµονή 7 ηµ.), Beta cyfluthrin (2 εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 56 ηµ.), 
Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή 7 ηµέρες), Dimethoate (2 εφαρµογές/20 
ηµ., αναµονή 28 ηµ.) Lambda cyhalothrin (2 εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 7 ηµ.), 
Phosmet (2 εφαρµογές/10 ηµ., αναµονή 21 ηµ), Zeta cypermethrin (1 εφαρµ. 
µέχρι το τέλος της άνθισης). 

Κατά τη διάρκεια της άνθισης ̟ροτείνεται χρήση των µικροβιακών 
σκευασµάτων του βακίλου της Θουριγγίας ή άλλου εκλεκτικού 
εγκεκριµένου σκευάσµατος ̟ου δεν διαταράσσει τα έντοµα ε̟ικονίασης και 
τα ωφέλιµα (̟αράσιτα, αρ̟ακτικά). 

Τα δεδοµένα ̟αγίδευσης και βλαστικών σταδίων της ελιάς  λαµβάνονται µε την 
συνεργασία της ∆ΑΟΚ  Χανίων για την Π.Ε. Χανίων και για την Π.Ε. 
Λασιθίου α̟ό την Α.Ε.Σ. Ένωση Μεραµβέλλου Α.Ε και τον Α.Σ. Κριτσάς. 

     Β Α Μ Β Α Κ Α ∆ Α : 

      ( Ψ Υ Λ Λ Α ) 

(Euphyllura phillyreae) 
  

Οδηγίες: 

∆ραστικές 
φυτο̟ροστατευτικών 

̟ροϊόντων: 

Προσβάλλει τη νεαρή βλάστηση και τις ανθοταξίες καλύ̟τοντας τις µε 
χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες έκκριµα (βαµβακάδα) και µελιτώµατα.    

− Συστήνεται αντιµετώ̟ιση µόνο σε ελαιώνες µειωµένης ανθοφορίας ̟ου 
̟αρουσιάζουν ̟ροσβεβληµένα άνθη σε ̟οσοστό µεγαλύτερο α̟ό 30%.  

Ε̟ιλέγοντας κατάλληλο σκεύασµα και ̟ροσθήκη ̟αραφινικού λαδιού 
γίνεται συνδυασµένη κατα̟ολέµηση µε τον ̟υρηνοτρήτη. 

− Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρµογές/αναµονή έως 21 ηµ. ανάλογα το σκεύασµα), 
Άλατα λι̟αρών οξέων (1 εφαρµογή, αναµονή 3 ηµ.), Deltamethrin (1 εφαρµ./ 
αναµονή 7 ηµ.).  

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν  Ι Α : 
      (Palpita unionalis) 

Οδηγίες: 

∆ραστικές 
φυτο̟ροστατευτικών 

̟ροϊόντων: 

Οι ̟ρονύµφες της ανοιξιάτικης γενιάς ̟ροσβάλλουν την τρυφερή 
βλάστηση ̟ροκαλώντας εκτεταµένα φαγώµατα και στοές στις βλαστικές 
κορυφές. 

− Στις όψιµες ̟εριοχές συστήνεται ̟ροστασία των νεαρών δέντρων στις 
νέες φυτείες και στα φυτώρια και των δέντρων ̟ου έχουν δεχτεί αυστηρά 
ανανεωτικά κλαδέµατα. 

Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή 7 ηµέρες). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. 
∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων και φροντίζετε να τις τηρείτε αυστηρά για 
να α̟οφύγετε κινδύνους για την ανθρώ̟ινη υγεία και το ̟εριβάλλον. Ενηµερώνεστε α̟ό τα δελτία καιρού 
ώστε να ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (άνεµος, βροχή). 

              Ηράκλειο 21 Μαΐου 2019 

                   Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

            Κληρονόµου Ευφροσύνη 



 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ∆ελτία για την ελιά εκδίδονται µε δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό συγκεκριµένο δίκτυο βιολογικών,  
φαινολογικών και  µετεωρολογικών ̟αρατηρήσεων σε τρεις αντι̟ροσω̟ευτικές ζώνες ̟ρωιµότητας: ̟ρώιµη 
(̟αραλιακή), µεσο̟ρώιµη (ενδοχώρα) και όψιµη (ορεινή). Στις α̟οφάσεις ̟ου λαµβάνετε για την ̟ροστασία της 
καλλιέργειάς σας στηριζόµενοι στις συστάσεις των ∆ελτίων ̟ρέ̟ει να συνεκτιµάτε τις το̟ικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε 
̟εριοχής) και την ατοµικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρε̟τική κατάσταση, φορτίο ̟αραγωγής, κ.ά). 
 

 


