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5.

Α Ν Θ Ο Φ Ο Ρ Ι Α (ποικιλ ία Κορ ωνέϊκη)
Πρώ ιµες κα ι ̟ αρα λ ιακές ̟ εριοχ ές: Άνθιση (στάδια F και F1).
Μεσο̟ ρώ ιµες ̟ εριο χές: «Κρόκιασµα» των ανθοταξιών, λίγο ̟ριν την άνθιση (στάδιο Ε).
Όψιµες ̟ εριοχ ές: Συνεχίζεται το φούσκωµα των ανθοταξιών (στάδιο D).

Βλαστικά στάδια ελιάς

Στάδια D & Ε: Φ ού σκ ωµ α
(αριστερά) και κ ρ όκ ια σµα ( δεξ ιά)
στην ίδια ανθοταξία.

Μαργαρόνια: Ενήλικα σε ̟αγίδα
φεροµόνης.

Στάδιο F : Έναρξη της άνθισης.

Στάδιο F1 : Πλήρης άνθιση.

Μαργαρόνια: Προνύµφη ̟ροσβάλει Βαµβακάδα: Λευκά κηρώδη
εκκρίµατα καλύ̟τουν τις
την ακραία βλάστηση.
ανθοταξίες.

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

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑΣ
Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ:
(Prays oleae)
∆ια̟ιστώσεις:
Οδηγίες:

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης των µεσο̟ρώιµων ̟εριοχών η ̟τήση της ανθόβιας
γενιάς ξεκίνησε µέσα στο 1ο δεκαήµερο του Α̟ριλίου. Καταγράφονται
̟ληθυσµοί µέτριοι έως υψηλοί. Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους ̟άνω στα
κλειστά άνθη και οι νεαρές ̟ρονύµφες εισέρχονται και τρέφονται µε αυτά
µέχρι να συµ̟ληρώσουν την ανά̟τυξή τους.
• Σε ελαιώνες µε ̟λούσια ή ικανο̟οιητική ανθοφορία η γενιά αυτή δεν
̟ροκαλεί σηµαντική µείωση στην ̟αραγωγή και δεν χρειάζονται καµία
ε̟έµβαση στην ανθοφορία ( 3-5% των ανθέων αρκεί για µια καλή σοδειά).
• Σε ελαιώνες µε µέτρια ή µειωµένη ανθοφορία (µικρότερη του 50% της
κανονικής) µ̟ορεί να ̟ροκληθεί ζηµιά οικονοµικής σηµασίας.
• Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η αντιµετώ̟ιση του ̟υρηνοτρήτη
̟ρέ̟ει να γίνεται στην ανθόβια γενιά, ανεξαρτήτως του µεγέθους της
ανθοφορίας ώστε να µειωθεί ο ̟ληθυσµός της ε̟όµενης γενιάς
(καρ̟όβια). Συστήνεται ε̟ανάληψη της ε̟έµβασης.
− Χρόνος ε̟έµβασης: Κατά την έναρξη της άνθισης (α̟ό το κ ρ ό κ ι ασ µ α έως
2 5 % α ν οι κ τ ώ ν α ν θ έ ω ν). Ενδεικτικές ηµεροµηνίες: 9 - 12 Μαΐου.
Για όψιµες ̟εριοχές θα δοθούν οδηγίες σε ε̟όµενο δελτίο.

Φυτο̟ροστατευτικά
̟ροϊόντα:

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).

Σύσταση:

Προτείνονται τα µικροβιακά σκευάσµατα του βακίλου της Θουριγγίας ή
άλλου εκλεκτικού εγκεκριµένου σκευάσµατος ̟ου δεν διαταράσσουν τα
έντοµα ε̟ικονίασης και τα ωφέλιµα ̟αράσιτα και αρ̟ακτικά.

Ενηµέρωση:

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

ΒΑΜΒΑΚΑ∆Α:

(ΨΥΛΛΑ)
(Euphyllura phillyreae)
Οδηγίες:

Φυτο̟ροστατευτικά
̟ροϊόντα:

Προσβάλει τη νέα βλάστηση µε α̟οµύζηση του χυµού των οφθαλµών,
βλαστών και ανθέων καλύ̟τοντας µε χαρακτηριστικό λευκό κηρώδες
έκκριµα (βαµβακάδα) και µελιτώµατα τις ανθοταξίες και τις κορυφές των
νέων βλαστών. Συνήθως δεν χρειάζεται αντιµετώ̟ιση.
− 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 µε το σκεύασµα),
Άλατα λι̟αρών οξέων (1 εφαρµογή, αναµονή 3 ηµέρες), Deltamethrin
(1 εφαρµογή, αναµονή 7 ηµέρες).

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α : Οι ̟ρονύµφες της ανοιξιάτικης γενιάς ̟ροσβάλουν τη νεαρή ακραία
βλάστηση.
(Palpita unionalis)
Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές συστήνεται άµεσα ̟ροστασία των νεαρών
Οδηγίες: δέντρων σε νέες φυτείες και σε φυτώρια καθώς και των αυστηρά
κλαδεµένων δέντρων.
Φυτο̟ροστ/κά ̟ροϊόντα: Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή 7 ηµέρες).
Ηράκλειο 8 Μαΐου 2019
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : 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).

Σ ΗΜ Ε ΙΩ Σ Η: Τα ∆ελτία για την ελιά εκδίδονται µε δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό συγκεκριµένο δίκτυο βι ολ ογ ικ ών,
φαι νο λο γι κώ ν κα ι µ ετ ε ωρο λο γι κώ ν ̟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, ̟οτιστικός, κ.ά).

