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Βλαστικά στάδια ελιάς ( ̟οικιλία Κορ ωνέϊκη):
Όψιµες ̟εριοχές: Μικροί καρ̟οί µεγέθους κόκκου σταριού (στάδιο Ι).

Στάδιο Ι: Καρ̟οί µεγέθους
σταριού.

Πυρηνοτρήτης: Εκκόλαψη
Πολλίνια: Προσβολή και καχεξία.
νεαρής ̟ρονύµφης στον κάλυκα.

Ρυγχίτης: Ακµαίο µε
χαρακτηριστικό ρύγχος.

Ρυγχίτης: Προσβολή καρ̟ών.

Ωτιόρυγχος: Πριονωτά φαγώµατα
̟εριφερειακά στα φύλλα.

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

ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: Στις όψιµες ̟εριοχές ολοκληρώθηκε το βλαστικό στάδιο της
καρ̟όδεσης. Στο δίκτυο ̟αγίδευσης η ̟τήση της καρ̟όβιας γενιάς του
(Prays oleae)
̟υρηνοτρήτη εξελίσσεται µε µέτριους ̟ληθυσµούς.
Οι νεαρές ̟ρονύµφες εισέρχονται στον καρ̟ό α̟ό τον κάλυκα και
ανα̟τύσσονται µέσα στον ̟υρήνα. Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί
µαυρίζουν, ξηραίνονται και ̟έφτουν ̟ριν την συγκοµιδή.
Οδηγίες:

Συστήνεται ψεκασµός µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα κατά των νεαρών
̟ρονυµφών ̟ριν ̟εράσουν µέσα στον καρ̟ό. Μεγαλύτερη ανάγκη
̟ροστασίας έχουν οι ελαιώνες χαµηλής καρ̟οφορίας.
− Όψιµες ̟εριοχές: 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου.
Με την ε̟έµβαση αυτή αντιµετω̟ίζετε ̟αράλληλα τον ρυγχίτη και την
κηκιδόµυγα των βλαστών ε̟ιλέγοντας κατάλληλο σκεύασµα.

Ενηµέρωση:

Στις Π.Ε. Χανίων και Λασιθίου τα δεδοµένα των συλλήψεων του εντόµου
λαµβάνονται µε την συνεργασία της ∆ΑΟΚ Χανίων και της Α.Ε.Σ. Ένωση
Μεραµβέλλου Α.Ε.

Μικρό σκαθάρι µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό
ρύγχος ̟ου τρέφεται στους νεαρούς καρ̟ούς. Τα τελευταία χρόνια έχει
̟ροκαλέσει κατά τό̟ους σηµαντικές ̟ροσβολές στην ̟αραγωγή.
(Rhynchites cribripennis) Τα ακµαία είτε για να τραφούν είτε για να ωοτοκήσουν σχηµατίζουν µε
το ρύγχος τους τρύ̟ες µορφής «κρατήρα» ̟άνω στην ε̟ιφάνεια των
καρ̟ών. Οι ̟ρονύµφες ανα̟τύσσονται µέσα στον ̟υρήνα
̟ροκαλώντας ̟ρόωρη καρ̟ό̟τωση.
Οδηγίες: − Στους ελαιώνες όψιµων ̟εριοχών αµέσως µετά την ολοκλήρωση της
καρ̟όδεσης συστήνεται συχνός έλεγχος της ̟υκνότητας ̟ληθυσµού
µε τίναγµα κλαδιών ̟ολύ νωρίς το ̟ρωί ̟άνω σε λευκή ε̟ιφάνεια.
Περισσότερα α̟ό 3 - 4 ακµαία ανά κλάδο είναι ένδειξη ε̟ιζήµιου
̟ληθυσµού και χρειάζεται κατα̟ολέµηση. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να γίνεται
όταν έχετε δια̟ιστώσει ζηµιά α̟ό ρυγχίτη στην ̟αραγωγή τα δύο
τελευταία χρόνια.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ:
( µ̟ίµ̟ικας )

Συστήνεται συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη.

Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ Ο Σ : Μικρό νυχτόβιο σκαθάρι ̟ου κρύβεται την ηµέρα µέσα στο χώµα και
τη νύχτα ανεβαίνει στα δέντρα α̟ό τον κορµό. Προκαλεί
(Otiorrynchus
χαρακτηριστικά ̟εριφερειακά ̟ριονωτά φαγώµατα στα φύλλα και
cribricollis)
̟τώση των καρ̟ών µαζί µε τον ̟οδίσκο ή ̟τώση µέρους του
τρυφερού βλαστού.
Οδηγίες: − Σε ελαιώνες όψιµων ̟εριοχών µε ιστορικό ̟ροσβολών συστήνεται
ε̟έµβαση ή συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη
ψεκάζοντας ε̟ι̟λέον το λαιµό και τον κορµό των δέντρων.
ΑΚΑΡΕΑ:
(Eriophyidae)

Συστήνεται αντιµετώ̟ιση σε ̟ροσβεβληµένα δέντρα νεαρής ηλικίας
των όψιµων ̟εριοχών.

(Aspidiotus nerii)

Η αντιµετώ̟ιση των κοκκοειδών ε̟ιτυγχάνεται κυρίως µε
καλλιεργητικές φροντίδες για βελτίωση της ζωτικότητας των δέντρων
(αφαίρεση - α̟οµάκρυνση ̟ροσβεβληµένων κλαδιών, διατήρηση καλής
θρε̟τικής κατάστασης). Η χηµική αντιµετώ̟ιση, ό̟ου κρίνεται
α̟αραίτητη µόνο, συµ̟ληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες.

ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ:

− Όψιµες ̟εριοχές: 31 Μαΐου - 3 Ιουνίου.

Π Ο Λ Λ Ι Ν Ι Α:
(Pollinia pollini)
ΑΣΠΙ∆ΙΩΤΟΣ:

(Parlatoria oleae)

Χρησιµο̟οιώντας ̟αραφινικά λάδια αντιµετω̟ίζετε συνδυασµένα
Οδηγίες: ακάρεα και κοκκοειδή. Όµως χρειάζεται ̟ροσοχή διότι τα δέντρα δεν
̟ρέ̟ει να είναι διψασµένα ( ̟οτίζετε 1-2 µέρες ̟ριν τον ψεκασµό) και οι
θερµοκρασίες των ε̟όµενων δύο τουλάχιστον ηµερών µετά τον
ψεκασµό δεν ̟ρέ̟ει να ξε̟ερνούν τους 30οC.

Στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/188-irakleio του
ΥΠΑΑΤ ό̟ου αναρτώνται όλα τα ∆ελτία Γεωργικών Προειδο̟οιήσεων Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Ηρακλείου
βρίσκεται κατάλογος των εγκεκριµένων δ ραστικών εντοµοκτόνων και ακαρεοκτόνων της
ελιάς (7ο ∆ελτίο Ελιάς, 8/5/2018). Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιηθεί κατά τη
διάρκεια της χρονιάς. Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την
καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε µε ̟ροσοχή τις οδηγίες στην ετικέτα συσκευασίας και φροντίζετε να τηρούνται
αυστηρά α̟οφεύγοντας κινδύνους για την ανθρώ̟ινη υγεία και το ̟εριβάλλον.
Ηράκλειο 30 Μαΐου 2018
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ∆ελτία για την ελιά εκδίδονται µε δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό συγκεκριµένο δίκτυο βι ολογι κών,
φαιν ολογικώ ν κα ι µετε ωρολογι κών ̟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).

