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3.

Βλαστικά στάδια ελιάς (̟ οικιλ ία Κ ορω νέϊκη ): Στις ̟ρώιµες και στις ̟αραλιακές
̟εριοχές ̟αρατηρείται το βλαστικό στάδιο του φουσκώµατος των ταξιανθιών (στάδιο D) και
ξεκινάει το κρόκιασµα (στάδιο Ε). Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές ολοκληρώνεται το στάδιο του
σχηµατισµού των ταξιανθιών και ̟ερνάνε στο φούσκωµα (στάδια C και D) ενώ στις όψιµες
σχηµατίζονται οι ταξιανθίες (στάδιο C).

Στάδιο D: Σχηµατισµός των ̟ρώτων
Στάδιο Ε: Κρόκιασµα ανθιδίων.
3 - 4 ζευγών φύλλων.
Στάδιο C: Σχηµατισµός
των ταξιανθιών.

Στάδιο D: Φούσκωµα
ανθιδίων στις ταξιανθίες.

Ακάρεα: ∆ιάστικτη χλώρωση στην ̟άνω ε̟ιφάνεια των
φύλλων (νεαρά φύλλα αριστερά, ̟αλιότερα δεξιά).

Ακάρεα: Καστανές ανάγλυφες κηλιδώσεις στην κάτω ε̟ιφάνεια
των ̟αλιών φύλλων και ̟ροσβολή στα άνθη.

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

Την τελευταία δεκαετία ̟αρατηρούνται µεγάλες ̟ροσβολές α̟ό τα
ακάρεα E r i o p h y i d a e (Eriophyes oleae, Aceria oleae) ̟ου οδηγούν σε
Eriophyidae
εξασθένιση λόγω φυλλό̟τωσης ελαιόδεντρα όλων των ηλικιών. Στην
εξέλιξη αυτή συντέλεσαν κυρίως οι ή̟ιες καιρικές συνθήκες ̟ου ευνοούν
∆ια̟ιστώσεις: την ανά̟τυξη υψηλών ε̟ιζήµιων ̟ληθυσµών.
Αυτή την ̟ερίοδο τα ακάρεα ̟αρουσιάζουν έντονη τροφική
δραστηριότητα στις ταξιανθίες και τα νεαρά φύλλα. Τα βλαστικά στάδια
του σχηµατισµού και της ανά̟τυξης των ταξιανθιών (στάδια C και D)
συµ̟ί̟τουν µε τη µέγιστη ̟ληθυσµιακή τους ̟υκνότητα. Αργότερα
µεταναστεύουν διαδοχικά στα άνθη και στους νεαρούς καρ̟ούς και
µ̟ορεί να ̟ροκαλέσουν ανθό̟τωση ή καρ̟ό̟τωση, σε έντονες
̟ροσβολές. Σε νεαρά φυτά οι ̟ροσβολές σε οφθαλµούς στη διάρκεια της
άνοιξης ̟ροκαλούν εκτεταµένες ζηµιές, µέχρι ̟λήρη ανάσχεση της
βλαστικής τους ανά̟τυξης.

ΑΚΑΡΕΑ:

Συµ̟τώµατα: Τα συµ̟τώµατα της ̟ροσβολής στο ̟αλαιό φύλλωµα είναι καστανές
ανάγλυφες κηλίδες (̟αραµορφώσεις) στην κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων
και χλωρώσεις (κιτρίνισµα) αντίστοιχα στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια.
Οδηγίες: − Συστήνεται ψεκασµός όταν η ακραία βλάστηση έχει µήκος 6–8 εκ.
(3 έως 4 ζεύγη νέων φύλλων) και τα άνθη είναι ακόµα κλειστά, λίγο ̟ριν
την άνθηση (βλαστικά στάδια D και Ε).
o Παραλιακές και ̟ρώιµες ̟εριοχές: Άµεσα.
o Μεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές: Όταν τα ελαιόδεντρα
φτάσουν στα ανάλογα βλαστικά στάδια.
− Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα σε νέους
ελαιώνες και σε φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεµένα και τα ̟οτιστικά
̟ου διαθέτουν ̟λούσια τρυφερή βλάστηση. Σε ̟ερι̟τώσεις έντονων
̟ροσβολών η ε̟έµβαση να ε̟αναληφθεί αµέσως µετά την ̟τώση των
̟ετάλων.
Φυτο̟ροστατευτικά Παραφινικά λάδια, abamectin (ε̟ιτρα̟έζιες ̟οικιλίες), Βρέξιµο θειάφι
̟ροϊόντα: (̟ράσινη ελιά Χαλκιδικής).
Αυτή την ε̟οχή µε τα ̟αραφινικά λάδια ̟αράλληλα γίνεται
κατα̟ολέµηση και στις νεαρές ̟ρονύµφες της ψύλλας (βαµβακάδας) και
των κοκκοειδών (̟ολλίνια, ̟αρλατόρια, ασ̟ιδιωτός).
Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε
̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά για
να α̟οφύγετε κινδύνους για την ανθρώ̟ινη υγεία και το ̟εριβάλλον.
Μη ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, ̟χ. άνεµος, βροχή.

Ηράκλειο 16 Α̟ριλίου 2019
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ∆ελτία για την ελιά εκδίδονται µε δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό συγκεκριµένο δίκτυο
βιο λο γι κώ ν, φα ιν ολ ογ ικ ών κ αι µ ετε ωρ ολ ογ ικ ών ̟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).

