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Βλαστικά στάδια ελιάς (̟οικιλ ία Κορωνέϊκη): Στους ελαιώνες της ̟αραλιακής και
της ̟ρώιµης ζώνης ̟αρατηρούνται τα ̟ρώτα ζεύγη νέων φύλλων και ολοκληρώνεται το στάδιο
του σχηµατισµού των ανθοταξιών (βλαστικό στάδιο C). Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές σταδιακά
ανοίγουν οι οφθαλµοί και διαµορφώνονται οι ανθοταξίες (βλαστικό στάδιο Β και έναρξη
στάδιου C) ενώ στις όψιµες τώρα ξεκινάει η έκ̟τυξη (βλαστικό στάδιο Β). Στους ̟ερισσότερους
ελαιώνες, ιδιαίτερα της βόρειας ̟ρώιµης ζώνης ̟αρατηρείται µεγάλη ανοµοιοµορφία και
διαταραγµένη έκ̟τυξη οφθαλµών.

Στάδιο Β: Έναρξη βλάστησης.

Στάδιο C: Σχηµατισµός
Κερκόσ̟ορα: Εξασθένιση των δέντρων και ακανόνιστη έκ̟τυξη
ανθοταξιών.
της νέας βλάστησης.

Καλόκορη:Προνύµφη αριστερά
̟άνω, ακµαίο κάτω και ̟ροσβολή ανθοταξιών.
Κερκόσ̟ορα:Μεταχρωµατισµός
γκρίζου χρώµατος µόνο στην
κάτω ε̟ιφάνεια των φύλλων.

Κυκλοκόνιο: Kυκλικές
κηλίδες στα φύλλα “µάτια
̟αγωνιού”.

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

Έντοµο ̟ολυφάγο (βρωμ ούσα) ̟ου ̟ροσβάλει την ελιά ̟εριστασιακά
σε ορισµένες ̟εριοχές, καταστρέφοντας µέρος ή ολόκληρες τις
C a loc or is
ανθοταξίες. Τα κρίσιµα βλαστικά στάδια ̟ροσβολής είναι α̟ό την
t r iv i al is
ανά̟τυξη των ανθοταξιών µέχρι το κρόκιασµα των ανθέων (λίγο πριν την
άνθιση).
∆ια̟ιστώσεις: Αυτή την ε̟οχή οι νύµφες της καλόκορης βρίσκονται στα ζιζάνια κάτω
α̟ό τα ελαιόδεντρα και τρέφονται µε αυτά (διανόχορτο, περδικούλι,
τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Φέτος λόγω της αυξηµένης υγρασίας και των
βροχο̟τώσεων, η αυτοφυής βλάστηση είναι ̟ολύ ανε̟τυγµένη και δίνει
άφθονη τροφή στο έντοµο.

ΚΑΛΟΚΟΡΗ:

Οδηγίες: − Συστήνεται να µην α̟οµακρύνονται τα ζιζάνια α̟ό τους ελαιώνες
µέχρι την έναρξη της άνθισης ώστε να καθυστερήσει η µετακίνηση
του εντόµου ̟ρος τις ελιές για αναζήτηση τροφής και να
̟εριοριστούν ̟ιθανές ̟ροσβολές στην ανθοφορία. Ό̟ου υ̟άρχει
ανάγκη α̟οµάκρυνσης των ζιζανίων νωρίς, να αφήνονται ζώνες
ακαλλιέργητες διάσ̟αρτες µέσα και στα ̟εριθώρια του ελαιώνα.
− Έλεγχος ̟ληθυσµού του εντόµου: Μετά την εµφάνιση των
ανθοταξιών ελέγχετε τακτικά τις ελιές τινάζοντας κλαδιά ̟άνω σε
λευκή ε̟ιφάνεια. Οι νύµφες και τα ακµαία έχουν χαρακτηριστικό
ανοικτό ̟ράσινο χρώµα. Χηµική αντιµετώ̟ιση συστήνεται µόνο
όταν η ανθοφορία είναι χαµηλή και ̟αρατηρούνται ̟ληθυσµοί
ικανοί να ̟ροκαλέσουν οικονοµική ζηµιά στην ̟αραγωγή ( 6–7
έντοµα ανά κλαδί µήκους 50–60 εκ).
Εκτεταµένοι ̟ρολη̟τικοί ψεκασµοί είναι αδικαιολόγητοι και
καταστρε̟τικοί για το ̟εριβάλλον.
Φυτο̟ροστατευτικά Βeta-cyfluthrin, Lambda cyhalothrin, Άλατα λι̟αρών οξέων. Ε̟έµβαση
̟ροϊόντα: ̟ριν την άνθιση.

Κ ΕΡΚΟΣΠ ΟΡΑ
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ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ
Sp iloc a e a ole a g i n e a
Συµ̟τώµατα:

Μυκητολογικές ασθένειες ̟ου ̟αρατηρούνται µε µεγαλύτερη ένταση σε
̟εριοχές αυξηµένης υγρασίας και ̟ροκαλούν αρχικά κηλίδωση των
φύλλων και στη συνέχεια α̟οφύλλωση και εξασθένιση των
̟ροσβεβληµένων δέντρων. Οι καιρικές συνθήκες αυτής της ̟εριόδου
ευνοούν νέες µολύνσεις, ιδιαίτερα µετά α̟ό ανοιξιάτικες βροχές.
− Το κυκλοκόνιο εκδηλώνεται µε το σχηµατισµό κυκλικών καστανών
κηλίδων (μ άτια παγωνιού)στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων.
Προσβάλλονται τα ̟αλιότερα φύλλα σε κλαδιά χαµηλά στις ̟οδιές.
− Η κερκόσ̟ορα σχηµατίζει γκρίζο µεταχρωµατισµό µόνο στην κάτω
ε̟ιφάνεια των ̟αλαιότερων φύλλων ενώ στην ε̟άνω ε̟ιφάνεια
ακανόνιστες κίτρινες κηλίδες εξελίσσονται σε ξηράνσεις.
Οι κηλιδώσεις των φύλλων και στις δύο ασθένειες οδηγούν σε ξηράνσεις.

Οδηγίες:

− Η αραιή φύτευση και το κλάδεµα συµβάλλουν στην αντιµετώ̟ιση
των ασθενειών.
− Σε ̟εριοχές ̟ου ευνοούνται οι ασθένειες και ελαιώνες ̟ου υ̟άρχει
ήδη µόλυσµα στο ̟αλιό φύλλωµα συστήνεται ̟ρολη̟τικός
ψεκασµός µε χαλκούχα και άλλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα για την
̟ροστασία της νέας βλάστησης, όταν αυτή είναι µέχρι 5εκ.

Φυτο̟ροστατευτικά
̟ροϊόντα:

− Χαλκούχα µυκητοκτόνα, fenbuconazole, difenoconazole, dodine,
trifloxystrobin, tebuconazole, tebuconazole+trifloxystrobin,
kresoxim-methyl, pyraclostrobin, macnozeb.
Α̟οφύγετε αυστηρά τη χρήση χαλκού κατά την άνθιση.
Ο χαλκός µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί µέχρι το κρόκιασµα των ανθέων.
Ό̟ου υ̟άρχει ανάγκη µ̟ορείτε να χρησιµο̟οιήσετε µη χαλκούχο
εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

Προσοχή :

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:
Prays oleae

Οι ̟ρονύµφες ̟ου διαχείµασαν στα φύλλα συµ̟ληρώνουν την
ανά̟τυξή τους στην ακραία τρυφερή βλάστηση και στις ανθοταξίες.
Οι ̟ροσβολές αυτής της ̟εριόδου δεν δικαιολογούν καµία ε̟έµβαση.

 Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. ∆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.
 Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, ̟χ. βροχή, άνεµος.
Ηράκλειο 20 Μαρτίου 2019
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ∆ελτία για την ελιά εκδίδονται µε δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό συγκεκριµένο δίκτυο β ιο λο γι κών ,
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, κ.ά).

