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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                                                                                    7. 

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

Βλαστικά στάδια ελιάς (̟οικιλία Κορωνέϊκη): 

Πρώιµες ̟εριοχές: Ολοκληρώθηκε το στάδιο της καρ̟όδεσης (στάδιο H) - φαίνονται οι 
µικροί καρ̟οί µεγέθους κόκκου σταριού (στάδιο Ι). Παρατηρείται ανοµοιόµορφη και  
διαταραγµένη καρ̟όδεση στη βόρεια ̟ρώιµη ζώνη. 

Mεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: Πτώση ̟ετάλων (στάδιο G) – Kαρ̟όδεση (στάδιο H). 

Όψιµες ̟εριοχές: Έναρξη άνθισης (στάδιο F). 

Βλαστικά στάδια G και Η:  
Πτώση ̟ετάλων και 
καρ̟όδεση. 

                                                         

 Στάδιο Ι: Καρ̟οί µεγέθους               
σ σταριού. 

 

Πυρηνοτρήτης: Αυγό ̟άνω 
στον   κάλυκα νεαρού καρ̟ού. 

 

Ρυγχίτης: Ακµαίο µε 
χαρακτηριστικό ρύγχος. 

 

 

Ακάρεα: Προσβολή φύλλων.  Πολλίνια: Προσβεβληµένα   
κλαδιά. 

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

 

        Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. 

  Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον. 



 

Π Ρ Ω 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) 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

 

Οδηγίες: 

 

 

 

 
 

∆ραστικές 
φυτο̟ροστατευτικών 

̟ροϊόντων: 

Ενηµέρωση: 

Η ̟τήση της καρ̟όβιας γενιάς στις βόρειες ̟αραλιακές και στις 
̟ρώιµες ̟εριοχές ξεκίνησε µέσα στο 2ο δεκαήµερο του Μαΐου στο 
δίκτυο των φεροµονικών ̟αγίδων. Οι ωοτοκίες στους µικρούς καρ̟ούς 
άρχισαν. Οι νεαρές ̟ρονύµφες µ̟αίνουν στον καρ̟ό α̟ό τον κάλυκα 
και ανα̟τύσσονται µέσα στον ̟υρήνα. Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί 
ξηραίνονται, µαυρίζουν και ̟έφτουν ̟ριν την συγκοµιδή. 
Για την  ̟αρακολούθηση του εντόµου χρησιµο̟οιήθηκαν οι µέθοδοι της 
̟αγίδευσης (δίκτυο φεροµονικών ̟αγίδων) και των δειγµατοληψιών 
µικρών καρ̟ών για τις ωοτοκίες. 

Συστήνεται ψεκασµός κατά των νεαρών ̟ρονυµφών µε εγκεκριµένα 
εντοµοκτόνα. Μεγαλύτερη ανάγκη κατα̟ολέµησης έχουν ελαιώνες 
µικρής καρ̟οφορίας. Ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 

− Παραλιακές και ̟ολύ ̟ρώιµες ̟εριοχές: 24 – 26 Μαΐου. 

− Π.Ε. Χανίων και υ̟όλοι̟ες ̟ρώιµες ̟εριοχές: 26 – 28 Μαΐου. 

Για τις µεσο̟ρώιµες και τις όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε σε 
ε̟όµενο δελτίο. 
Ε̟ιλέγοντας κατάλληλο σκεύασµα αντιµετω̟ίζετε και το ρυγχίτη. Με 
αυτή την ε̟έµβαση κατα̟ολεµούνται ακάρεα και κοκκοειδή (ψώρες) µε 
̟ροσθήκη 30-50% ̟αραφινικού λαδιού στο ψεκαστικό υγρό. Η χρήση 
των ̟αραφινικών λαδιών γίνεται σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 
300C. 

Acetamiprid (2 εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 7 ηµ.), Beta cyfluthrin (2 
εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 56 ηµ.), Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή 7 
ηµέρες), Deltamethrin + Thiacloprid (2 εφαρµογές,  αναµονή 14 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), Spinetoram (2 εφαρµογές/28 ηµ., αναµονή 21 ηµ). 

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. 

 

 Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 

            ( µ̟ίµ̟ικας ) 

 (Rhynchites cribripennis) 

 

 

 

Οδηγίες: 

 

 

 

∆ραστικές 
φυτο̟ροστατευτικών 

̟ροϊόντων: 

Μικρό σκαθάρι, µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό 
ρύγχος, τρέφεται στους νεαρούς καρ̟ούς. Τα τελευταία χρόνια έχει 
σηµειώσει κατά ̟εριοχές εξάρσεις ̟ληθυσµών και έχει ̟ροξενήσει 
σηµαντικές ̟ροσβολές στην ̟αραγωγή.  

Τα ακµαία για διατροφή και ωοτοκία σχηµατίζουν µε το ρύγχος τους 
τρύ̟ες µορφής “κρατήρα” ̟άνω στην ε̟ιφάνεια των καρ̟ών. Οι 
̟ρονύµφες ανα̟τύσσονται µέσα στον ̟υρήνα ̟ροξενώντας  ̟ρόωρη 
καρ̟ό̟τωση. 

− Στους ελαιώνες των ̟ρώιµων ̟εριοχών, µετά την ολοκλήρωση της 
καρ̟όδεσης συστήνεται συχνός έλεγχος της ̟υκνότητας ̟ληθυσµού µε 
τίναγµα των κλαδιών ̟ολύ νωρίς το ̟ρωί ̟άνω σε λευκή ε̟ιφάνεια. 
Κατα̟ολέµηση χρειάζεται αν καταµετρήσετε ̟ερισσότερα α̟ό 3 - 4 
ακµαία ή υ̟ήρξε ̟ροσβολή του εντόµου τα τελευταία δύο χρόνια. 

   Συστήνεται συνδυασµένη  αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη. 

Lambda cyhalothrin (2 εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 7 ηµ). 



    Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ Ο Σ : 

(Otiorrynchus 

cribricollis)   

Οδηγίες: 

∆ραστικές 
φυτο̟ροστατευτικών 

̟ροϊόντων: 

Μικρό νυχτόβιο σκαθάρι, κρύβεται την ηµέρα µέσα στο χώµα και 
ανεβαίνει α̟ό τον κορµό στα δέντρα τη νύχτα. Προκαλεί 
χαρακτηριστικά ̟ριονωτά φαγώµατα στα φύλλα και ̟τώση των 
καρ̟ών µαζί µε τον ̟οδίσκο ή ̟τώση µέρους του τρυφερού βλαστού.  

Σε ελαιώνες ̟ρώιµων ̟εριοχών µε ιστορικό ̟ροσβολών συστήνεται 
συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη ψεκάζοντας ε̟ιµελώς 
τον λαιµό και τον κορµό των δέντρων. 

Lambda cyhalothrin (2 εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 7 ηµ.), Beta cyfluthrin (2 
εφαρµογές/14 ηµ., αναµονή 56 ηµ.), Phosmet (2 εφαρµ./10 ηµ., αναµονή 21 ηµ.). 

  Α Κ Α Ρ Ε Α :  

  (Eriophyidae) 
 

∆ραστικές 
φυτο̟ροστατευτικών 

̟ροϊόντων: 

Στις ̟ρώιµες  ̟εριοχές συστήνεται στο διάστηµα 24 - 28 Μαΐου 
ψεκασµός των νεαρών δέντρων ̟ου ̟αρουσιάζουν στα φύλλα τους 
συµ̟τώµατα ̟ροσβολής α̟ό τα ακάρεα για µείωση του ̟ληθυσµού.  

Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρµογές/αναµονή έως 21 ηµ. ανάλογα το σκεύασµα). 

 Κ Ο Κ Κ Ο Ε Ι ∆ Η   
(Ψώρες) 

 Π  Ο Λ Λ Ι  Ν Ι  Α :  
   (Pollinia pollini) 

 Α Σ Π Ι ∆ Ι Ω Τ Ο Σ : 

(Aspidiotus nerii) 

  Π Α Ρ Λ Α Τ Ο Ρ Ι Α : 

 (Parlatoria oleae) 

Οδηγίες: 

Χρόνος ε̟έµβασης: 

∆ραστικές 
φυτο̟ροστατευτικών 

̟ροϊόντων: 

Η ̟ολλίνια  είναι σηµαντική αιτία εξασθένισης ̟ολλών ελαιώνων τα 
τελευταία χρόνια. Είναι κοκκοειδές γκρίζου χρώµατος ̟ου 
ανα̟τύσσεται σε σχισµές και σκασίµατα του φλοιού λε̟τών κλαδιών 
(̟ληγές α̟ό φυσικά αίτια, α̟ό άλλα έντοµα ή χειρισµούς ό̟ως κλάδεµα, 
ράβδισµα). Προκαλεί ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση και µειωµένη 
καρ̟οφορία ε̟ειδή α̟οµυζά και καταστρέφει τους οφθαλµούς. Όταν 
δεν αντιµετω̟ίζεται οι ̟ροσβολές ε̟εκτείνονται κάθε χρόνο 
̟ροκαλώντας ξηράνσεις των λε̟τών κλαδιών στις ̟οδιές των δέντρων.  

Η αντιµετώ̟ιση των κοκκοειδών ε̟ιτυγχάνεται κυρίως µε 
καλλιεργητικές φροντίδες ̟ου σκο̟ό έχουν τη βελτίωση της ζωτικότητας 
των δέντρων (αφαίρεση και α̟οµάκρυνση ̟ροσβεβληµένων κλαδιών, 
διατήρηση καλής θρε̟τικής κατάστασης). Η χηµική αντιµετώ̟ιση 
συµ̟ληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες.  

−  Πρώιµες ̟εριοχές:  24 – 28 Μαΐου. 

Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρµογές/αναµονή έως 21 ηµ. ανάλογα το σκεύασµα), 
Άλατα λι̟αρών οξέων (1 εφαρµογή, αναµονή 3 ηµ.), Spirotetramat (2 
εφαρµ./21 ηµ., αναµονή 14 ηµ.). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν  χρησιµο̟οιείτε ̟αραφινικά λάδια  ̟ρέ̟ει να γνωρίζετε ότι  δεν ̟ρέ̟ει οι 
θερµοκρασίες να ξε̟ερνούν τους 30οC τουλάχιστον ένα διήµερο µετά τον ψεκασµό. Ε̟ίσης να µην 
εφαρµόζονται σε ελαιόδεντρα ̟ου υ̟οφέρουν α̟ό στρες ή έλλειψη νερού.  

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 23 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). 
 


