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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής
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Συστήνεται στους καλλιεργητές των χαλαζόπληκτων περιοχών να επέμβουν άμεσα με
χαλκούχα σκευάσματα για την προστασία του Ελαιώνα τους από φυτοπαθογόνους μύκητες, και
βακτήρια.
.

(Cycloconium oleaginum)

Διαπιστώσεις: Έντονες προσβολές από το κυκλοκόνιο παρατηρούνται σε
Ελαιόδεντρα των Νομών Μαγνησίας Φθιώτιδος και Λάρισας.
Συνθήκες ανάπτυξης :Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή είναι ευνοϊκές
για την ανάπτυξη του παθογόνου και την πραγματοποίηση μολύνσεων. Η ένταση της
ασθένειας επηρεάζεται από το ύψος της βροχής αλλά και από την πολύ υψηλή πρωινή
υγρασία (διαβροχή φυλλώματος δρόσου ή ομίχλης) σε συνδυασμό με την ύπαρξη
0
μολύσματος. Άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι 16-20 C
Συστάσεις: 1) Αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δένδρα για τη δημιουργία συνθηκών
αερισμού και φωτισμού που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκονίου. 2) Συνίσταται να
γίνει ψεκασμός όταν η νέα βλάστηση έχει μήκος 2-6 εκατοστά. Χρειάζεται καλό λούσιμο των
δένδρων και επανάληψη μετά από βροχή.
Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: χαλκούχα σκευάσματα όπως βορδιγάλειος πολτός,
υδροξείδιο του χαλκού κ.ά. (Copper oxychloride ,Copper oxide, Copper hydroxide Dodine
κ.α.).
ΣΚΩΛΗΚΟΜΟΡΦΑ ΑΚΑΡΕΑ (eriophyes oleae,Aceria oleae,κ.α)

Ακάρεα

προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς από ακάρεα

Διαπιστώσεις: Την εμφάνισή τους έκαναν τα ακάρεα στη νεαρά βλάστη των
Ελαιοδένδρων στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές των Νομών
Μαγνησίας Λάρισας, και Φθιώτιδας .αναμένονται στις όψιμες.
Συμπτώματα: Οι προσβολές από τα ακάρεα προκαλούν παραμορφώσεις των
φύλλων, στενώσεις εγκολπώσεις και βαθουλώματα.
Η προσβολή από ακάρεα κατά την περίοδο σχηματισμού των ανθοφόρων
οφθαλμών και της άνθησης προκαλεί μείωση των ανθοφόρων οφθαλμών και
οδηγεί στην ξήρανση και πτώση των ταξιανθιών.
Οι προσβολές στους καρπούς εμφανίζονται κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης
τους. Τα ακάρεα βρίσκονται σε μεγάλους πληθυσμούς κάτω από τους κάλυκες και
γύρο από τον μίσχο των καρπών.
Οι προσβεβλημένοι καρποί όταν είναι μικροί μαυρίζουν και πέφτουν ενώ οι
μεγάλοι παραμορφώνονται.
Συστάσεις:. Να γίνει καταπολέμηση των ακάρεων όταν η νεαρά βλάστηση έχει
μήκος 6-8 εκατοστά στα κλειστά άνθη έως και το κρόκκιασμα και επανάληψη
μετά την πτώση των πετάλων.
Κρίσιμη εποχή για την καταπολέμηση των ακάρεων είναι το τελευταίο
δεκαήμερο πριν την ανθοφορία (όταν οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι κλειστοί).
Είναι η εποχή που τα ακάρεα δημιουργούν μεγάλους πληθυσμούς και ο
δεύτερος κρίσιμος χρόνος επέμβασης μετά την πτώση των πετάλων κατά τον
σχηματισμό των νεαρών καρπών.
Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: Επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εξειδικευμένα σκευάσματα, συνίσταται επέμβαση με επιτρεπόμενα για την
καλλιέργεια θερινά λάδια όπως Paraffin oil, Buprofezin για την ποικιλία Χαλκιδικής
έχει έγκριση η Abamectin (aKa avermectin).
ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον
κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής
και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Ελιάς να το
δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
email: pkpfpfevolou@minagric.gr
Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και
Τροφίμων
στο
διαδίκτυο
http://www.minagric.gr/index.php/el/forfarmer/agricultural-warnings
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