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Βλαστικά στ άδια ελιάς στην ̟ οικι λία Κ ορω νέϊκη : Στους ελαιώνες των ̟αραλιακών
και των ̟ρώιµων ̟εριοχών ̟αρατηρούνται τα ̟ρώτα ζεύγη νέων φύλλων και το στάδιο του
σχηµατισµού των ανθοταξιών (βλαστικό στάδιο C). Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές σταδιακά
ανοίγουν οι οφθαλµοί και διαµορφώνονται οι ανθοταξίες (βλαστικό στάδιο B και έναρξη
βλαστικού σταδίου C).

Βλαστικό στάδιο Β:
Άνοιγµα ανθοφόρων
οφθαλµών.

Βλαστικό στάδιο C:
Έναρξη σχηµατισµού
ανθοταξιών.

Καλόκορη: Νύµφη του εντόµου αριστερά
και ενήλικο δεξιά.

Βλαστικό στάδιο C: Πλήρης Κυκλοκόνιο: Κηλιδώσεις
σχηµατισµός ανθοταξιών.
φύλλων «µάτια ̟αγωνιού».

Eriophyidae: Ανάγλυφες
καστανές κηλιδώσεις
στην κάτω ε̟ιφάνεια,
κιτρίνισµα στην ̟άνω
ε̟ιφάνεια των φύλλων.

Κερκόσ̟ορα: Εξασθένιση βλάστησης
και σκούρος µεταχρωµατισµός στην
κάτω ε̟ιφάνεια ̟αλιών φύλλων.

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

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ : Μυκητολογική ασθένεια ̟ου ̟ροκαλεί κυρίως φυλλό̟τωση και εξασθένιση
των ελαιοδέντρων. Μέτριες θερµοκρασίες 16-20οC σε συνδυασµό µε
( S pil o c ae a
βροχερό ή ̟ολύ υγρό καιρό ευνοούν νέες ανοιξιάτικες µολύνσεις ̟ου
ol e ag i ne a )
εκδηλώνονται µε την εµφάνιση χαρακτηριστικών καστανών κυκλικών
κηλίδων στην ̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων, γνωστές και ως «µάτια
∆ια̟ιστώσεις: ̟αγωνιού». Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και α̟οφύλλωση
συχνότερα των κλαδιών ̟ου βρίσκονται χαµηλά στις ̟οδιές. Μολύνσεις
̟αρατηρούνται σε µεγαλύτερη ένταση σε ̟εριοχές αυξηµένης υγρασίας
ιδιαίτερα µετά α̟ό ανοιξιάτικες βροχο̟τώσεις.
Ευ̟αθείς ̟οικιλίες: Θρουµ̟ολιά, Τσουνάτη, Άµφισσας, Καλαµών.
Η Κορωνέικη (ψιλολιά) ̟αρουσιάζει σχετική αντοχή στην ασθένεια.
Οδηγίες: Η αντιµετώ̟ιση του κυκλοκονίου βασίζεται σε ̟ρολη̟τικά µέτρα:
 Ε̟ιλογή λιγότερο ευαίσθητων ̟οικιλιών και α̟οφυγή ̟υκνής φύτευσης
κατά την εγκατάστασή νέων ελαιώνων σε ̟εριοχές ̟εδινές, υγρές και
κακώς αεριζόµενες.
 Περιορισµός της υγρασίας του φυλλώµατος µε κατάλληλο και
συστηµατικό κλάδεµα ̟ου εξασφαλίζει καλό αερισµό και φωτισµό.
 Ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και λι̟άνσεις.
 Σε ̟εριοχές µε υψηλή υγρασία συστήνεται ̟ρολη̟τικός ψεκασµός σε
ελαιώνες ευ̟αθών ̟οικιλιών για την ̟ροστασία της νέας
βλάστησης (ακραία νεαρή βλάστηση 2 έως 5 εκ.) µε χαλκούχα και άλλα
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα.
Σύσταση:

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ :

( P s e u d o c e r c o s po r a
c l ad o s po r io id e s )
Συµ̟τώµατα:

Οδηγίες:

Α̟οφύγετε αυστηρά τις ε̟εµβάσεις µε χαλκούς κατά την άνθιση. Οι
χαλκοί µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν µέχρι το κρόκιασµα των ανθέων,
λίγο ̟ριν την άνθιση. Αν υ̟άρξει ανάγκη ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιηθεί µη
χαλκούχο µυκητοκτόνο.
Σηµαντική µυκητολογική ασθένεια ̟ου ̟ροκαλεί ̟ρόωρη φυλλό̟τωση.
Χαρακτηριστικό σύµ̟τωµα της ασθένειας είναι η εµφάνιση γκρίζου
µεταχρωµατισµού µόνο στην κάτω ε̟ιφάνεια των ̟αλαιότερων φύλλων
̟ου µακροσκο̟ικά µοιάζει µε την κα̟νιά αλλά δεν ̟αρατηρείται σε άλλα
σηµεία. Στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων σχηµατίζονται ακανόνιστες
χλωρωτικές ή κίτρινες κηλιδώσεις ̟ου αργότερα νεκρώνονται και
̟ροκαλείται έντονη ̟ρόωρη φυλλό̟τωση το καλοκαίρι. Στους άωρους
καρ̟ούς ̟ροκαλεί καστανές κηλίδες, ελαφρά βυθισµένες ενώ στους
ώριµους η συνένωση των γειτονικών κηλίδων ̟ροκαλεί σήψη.
 Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεµα συµβάλουν στον ̟εριορισµό
εµφάνισης της ασθένειας.
 Συστήνεται ̟ρολη̟τική ε̟έµβαση για την ̟ροστασία της νέας
βλάστησης (2 - 5 εκ.) α̟ό νέες ανοιξιάτικες ̟ροσβολές µε χαλκούχα και
άλλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα ̟ου έχουν ταυτόχρονη δράση και κατά
του κυκλοκονίου.
 Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν οι ̟ροσβεβληµένοι ελαιώνες
για να α̟οφευχθεί η µόλυνση της νεαρής βλάστησης α̟ό το µόλυσµα
̟ου βρίσκεται ήδη στο ̟αλαιότερο φύλλωµα.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ
Prays oleae

Οι ̟ρονύµφες ̟ου διαχείµασαν στα φύλλα συµ̟ληρώνουν την ανά̟τυξή
τους τρεφόµενες α̟ό την ακραία τρυφερή βλάστηση και τις ανθοταξίες.

Οδηγίες:

Οι ̟ροσβολές της φυλλόβιας γενιάς αυτή την ̟ερίοδο δεν είναι
αξιόλογες και δεν δικαιολογούν καµία ε̟έµβαση.

Έντοµο ̟ολυφάγο (β ρ ωμ ούσα) ̟ου ̟ροσβάλει την ελιά ̟εριστασιακά και
το̟ικά και ̟ροκαλεί καταστροφή µέρους ή ολόκληρης της ανθοταξίας. Τα
C al oc or is
κρίσιµα βλαστικά στάδια ̟ου µ̟ορεί να ̟ροσβάλλει τις ανθοταξίες είναι
tr iv i al is
α̟ό την ανά̟τυξη τους (βλαστικό στάδιο C) µέχρι το κρόκιασµα των
ανθέων, λίγο ̟ριν την άνθιση.
∆ια̟ιστώσεις: Νύµφες και ενήλικα του εντόµου έχουν χαρακτηριστικό ανοικτό ̟ράσινο
χρώµα και διαβιούν αυτή την ̟ερίοδο στα ζιζάνια ̟ου βρίσκονται κάτω
α̟ό τα ελαιόδεντρα (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Η
αυτοφυής αυτή βλάστηση δίνει άφθονη τροφή στο έντοµο.
Οδηγίες:  Συστήνεται µη α̟οµάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης µέσα α̟ό
τους ελαιώνες τουλάχιστον µέχρι το κρόκιασµα των ανθοταξιών
ανάλογα µε την ̟ρωιµότητα της κάθε ̟εριοχής. Όσο καθυστερεί η
µετακίνηση του εντόµου για αναζήτηση τροφής τόσο ̟εριορίζεται η
̟ιθανότητα ζηµιάς στην ανθοφορία της ελιάς. Εάν χρειαστεί να
ε̟έµβετε στα ζιζάνια νωρίτερα, µ̟ορείτε να αφήνετε διάσ̟αρτα
ακαλλιέργητες ζώνες µέσα ή στα ̟εριθώρια του ελαιώνα.

ΚΑΛΟΚΟΡΗ:

 Έ λεγχος ̟ υκνότ η τ α ς τ ου εντ όµο υ: Πρόκειται για ένα µέτρο
ελέγχου του ̟ληθυσµού ̟άνω στο ελαιόδεντρο ̟ου καθορίζει εάν
µ̟ορεί να ̟ροκαλέσει οικονοµική ζηµιά στην ̟αραγωγή. Με την
εµφάνιση των ανθοταξιών ̟ρέ̟ει να ελέγχετε τακτικά τα νεαρά κλαδιά
τινάζοντας τα ̟άνω σε λευκό υ̟οδοχέα.
Συστήνεται χηµική αντιµετώ̟ιση µόνο όταν η ανθοφορία είναι µικρή
και ̟αρατηρηθούν 6–7 έντοµα ανά κλαδί µήκους 50–60 εκ.
Σύσταση:

ΑΚΑΡΕΑ:
Eriophyidae

Μην ̟ροβαίνετε σε ̟ρολη̟τικούς ψεκασµούς χωρίς να έχετε ελέγξει την
̟υκνότητα του εντόµου ε̟άνω στα ελαιόδεντρα. Εκτεταµένοι
̟ρολη̟τικοί ψεκασµοί είναι αδικαιολόγητοι και καταστρε̟τικοί για το
̟εριβάλλον.
Οι ή̟ιες καιρικές συνθήκες της ̟ροηγούµενης χρονιάς και η ̟αρατεταµένη
καλοκαιρία του φθινο̟ώρου υ̟ήρξαν εξαιρετικά ευνοϊκές για την
ανά̟τυξη ε̟ιζήµιων ̟ληθυσµών και ̟ροσβολών α̟ό τα ακάρεα
E r i o p h y i d a e (Eriophyes oleae, Aceria oleae).

Συµ̟τώµατα: Τα συµ̟τώµατα της ̟ροσβολής στο ̟αλιό φύλλωµα είναι καστανές
ανάγλυφες κηλίδες (̟αραµορφώσεις) στην κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων
και χλωρώσεις (κιτρινίσµατα) στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια αντίστοιχα.
∆ια̟ιστώσεις: Στις νεαρές ανθοταξίες και στα νέα φύλλα τα ακάρεα ̟αρουσιάζουν έντονη
τροφική δραστηριότητα. Το βλαστικό στάδιο του σχηµατισµού και της
ανά̟τυξης των ανθοταξιών (στάδιο C) συµ̟ί̟τει µε τη µέγιστη
̟ληθυσµιακή ̟υκνότητα E r i o p h y i d a e . Αργότερα θα µεταναστεύσουν
διαδοχικά στα ανα̟τυγµένα άνθη και στους νεαρούς καρ̟ούς και µ̟ορεί
σε έντονες ̟ροσβολές να ̟ροκαλέσουν ανθό̟τωση ή καρ̟ό̟τωση. Στα
νεαρά ελαιόδεντρα οι ̟ροσβολές στους οφθαλµούς ̟ροκαλούν εκτεταµένες
ζηµιές, µέχρι ανάσχεση της βλαστικής ανά̟τυξης.
Οδηγίες:

 Συστήνεται ̟ρολη̟τικός ψεκασµός όταν η νεαρή βλάστηση έχει µήκος
6 - 8 εκ. (3 - 4 ζεύγη νέων φύλλων, στάδιο C ).
 Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα σε νέους
ελαιώνες και στα φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεµένα και τα ̟οτιστικά
ελαιόδεντρα ̟ου έχουν ̟λούσια τρυφερή βλάστηση. Στις ̟ερι̟τώσεις
έντονων ̟ροσβολών ̟ρέ̟ει η ε̟έµβαση να ε̟αναληφθεί αµέσως µετά
την ̟τώση των ̟ετάλων.

 Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα µε έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς. Στις
ιστοσελίδες
του
ΥΠΑΑΤ
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx
και
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx µ̟ορείτε να ενηµερώνεστε για
τα
ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α ε ν τ ο µ ο κ τ ό ν α και µ υ κ η τ ο κ τ ό ν α αντίστοιχα σύµφωνα µε τις
τελευταίες τρο̟ο̟οιήσεις των εγκρίσεων.

 ∆ιαβάζετε και εφαρµόζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων για να α̟οφύγετε
κινδύνους για την ανθρώ̟ινη υγεία και για το ̟εριβάλλον.
 Οι ε̟εµβάσεις µε χαλκούχα µυκητοκτόνα συνιστούν ̟ρολη̟τική αντιµετώ̟ιση και έχουν δράση
̟ροστατευτική. Α̟οφεύγετε αυστηρά τις ε̟εµβάσεις µε χαλκούς κατά την άνθιση.
 Ενηµερώνεστε ̟αρακολουθώντας τα δελτία καιρού. Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν
είναι κατάλληλες, ̟.χ. δυνατός άνεµος ή βροχή.

Ηράκλειο 19 Μαρτίου 2020
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ∆ελτία για την φυτο̟ροστασία της ελιάς εκδίδονται µε δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό συγκεκριµένο
δίκτυο βιολογ ικώ ν, φα ινολογικώ ν κα ι µετεωρολογικώ 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, κ.ά).

