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Έναρξη της νέας βλάστησης στην 
ελιά. 

 

Σχηµατισµός των 
ανθοταξιών. 

 

Φούσκωµα των ανθιδίων στις 
ανθοταξίες. 

 

 

Κυκλοκόνιο: Σχηµατισµός 
καστανών κυκλικών κηλίδων 
στα φύλλα. 

Ακάρεα: ∆ιάστικτη χλώρωση  
στην ̟άνω ε̟ιφάνεια των 
φύλλων. 

Ακάρεα: Προσβολή 
στον κάλυκα νεαρού 
καρ̟ού ελιάς. 

 

  Καλόκορη: Ενήλικο.  

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Ο ή̟ιος χειµώνας ώθησε την ελιά σε ̟ρώιµη βλαστική εξέλιξη. Στις ̟ρώιµες 

̟εριοχές έχει ολοκληρωθεί το βλαστικό στάδιο του σχηµατισµού των ανθοταξιών και ξεκινάει το 

φούσκωµα των ανθέων. Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές σταδιακά εξελίσσονται οι ανθοταξίες ενώ στις 

όψιµες η νέα βλάστηση βρίσκεται στο ξεκίνηµα. 
 



   

 

Κ Υ Κ Λ Ο Κ Ο Ν Ι Ο :  

(Spilocaea  

oleaginea) 
  

 
 
 

Οδηγίες : 

 
 
 
 

Σύσταση: 

Ασθένεια ̟ου ̟ροκαλεί φυλλό̟τωση και εξασθένιση των δέντρων 
ιδιαίτερα σε ̟εριοχές µε υψηλή υγρασία. Μολύνσεις γίνονται µε 
βροχερό ή ̟ολύ υγρό καιρό και µέτριες θερµοκρασίες (16-20οC). 
Χαρακτηριστικό σύµ̟τωµα είναι ο σχηµατισµός καστανών 
κυκλικών κηλίδων στην ̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων (µάτια 
̟αγωνιού). Σε έντονες ̟ροσβολές τα φύλλα κιτρινίζουν και 
̟έφτουν. Ευ̟αθείς ̟οικιλίες είναι η θρουµ̟ολιά και η τσουνάτη, 
ενώ η κορωνέϊκη είναι ανθεκτικότερη. 
Η κατα̟ολέµηση της ασθένειας την άνοιξη στοχεύει στην 
̟ροστασία της νέας βλάστησης. Ο βροχερός καιρός των τελευταίων 
ηµερών ευνοεί νέες µολύνσεις. Συνιστάται ̟ρολη̟τικός ψεκασµός 
µε χαλκούχο µυκητοκτόνο σε ελαιώνες ευαίσθητων ̟οικιλιών στο 
ξεκίνηµα της νέας βλάστησης (2 - 5 εκατ.). 
 

Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεµα ̟εριορίζουν την ασθένεια.  

 

Α Κ Α Ρ Ε Α  

E R R I O P H Y I D A E :  

 
∆ια̟ιστώσεις: 

 
 

 

 
Οδηγίες : 

Την ̟ερίοδο αυτή τα ακάρεα µετακινούνται ̟ρος τη νέα 
βλάστηση, ό̟ου διαδοχικά ̟ροσβάλλουν τα νεαρά φύλλα, τα άνθη 
και αργότερα τους νεαρούς καρ̟ούς της ελιάς. Α̟αραίτητη 
̟ροϋ̟όθεση για την εµφάνιση ζηµιών είναι η ύ̟αρξη ιδιαίτερα 
υψηλών ̟ληθυσµών κατά την ̟ερίοδο του σχηµατισµού των 
ανθοταξιών και των νεαρών καρ̟ών (ανθό̟τωση, ̟ρόωρη 
καρ̟ό̟τωση).  
 

Στα νεαρά δέντρα και στα φυτώρια, σοβαρές ̟ροσβολές µ̟ορεί να 
̟ροκαλέσουν σηµαντική φυλλό̟τωση µε ε̟ι̟τώσεις στην 
ανά̟τυξη. 
 

Ανάγκη ̟ροστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες, τα φυτώρια και τα 
αυστηρά κλαδεµένα δέντρα όταν η νέα βλάστηση έχει µήκος 6 - 8 
εκατοστά (3-4 ζεύγη φύλλων). Συνιστάται η χρησιµο̟οίηση 
θερινών ορυκτέλαιων καθώς δεν υ̟άρχουν εγκεκριµένα 
ακαρεοκτόνα σκευάσµατα. 

 

 Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ :  
 

(Prays oleae) 
 

 

Οι ̟ρονύµφες της φυλλοφάγου γενιάς ̟ου διαχείµασε, για να 
συµ̟ληρώσουν την ανά̟τυξη τους, ̟ερι̟λανώνται τρεφόµενες µε 
τις ανθοταξίες και την ακραία τρυφερή βλάστηση. Οι ζηµιές ̟ου 
̟ροκαλούν αυτή την ̟ερίοδο είναι ̟εριορισµένες και δεν 
δικαιολογούν καµία  ε̟έµβαση. 

 

  Κ Α Λ Ο Κ Ο Ρ Η :  
 

( C a l o c o r i s  

t r i v i a l i s )  

 
∆ια̟ιστώσεις: 

 
 
 

 
 

                     Οδηγίες : 

Είναι έντοµο αρκετά διαδεδοµένο. Αυτή την ε̟οχή βρίσκεται και 
κατά ̟ροτίµηση τρέφεται στην τρυφερή ̟οώδη αυτοφυή βλάστηση 
των ελαιώνων (τσουκνίδα, ̟ερδικούλι, µολόχα, ζωχός, βρούβα, 
διανόχορτο, κ.α.) και λιγότερο στην τρυφερή βλάστηση της ελιάς. 
Η καλόκορη ̟ροξενεί στην ελιά ζηµιές οικονοµικής σηµασίας κατά 
τό̟ους και ̟εριστασιακά υ̟ό τις εξής ̟ροϋ̟οθέσεις: όταν οι 
̟ληθυσµοί είναι ̟υκνοί και η ανθοφορία είναι µικρή και 
βρίσκεται σε ̟ολύ ̟ρώιµο στάδιο ή η τρυφερή ̟οώδης βλάστηση 
έχει καταστραφεί α̟ό φυσικά ή άλλα αίτια. Σ΄ αυτές τις 
̟ερι̟τώσεις µ̟ορεί να ζηµιώσει την ̟αραγωγή ̟ροκαλώντας 
̟τώση τµήµατος ή ολόκληρης της ανθοταξίας. 
 

Η όψιµη καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης των ελαιώνων 
(µέχρι την ανθοφορία) είναι το σηµαντικότερο µέτρο 
̟ρολη̟τικής αντιµετώ̟ισης. Με αυτόν τον τρό̟ο καθυστερεί η 
µετακίνηση του εντόµου στα ελαιόδεντρα και ̟εριορίζονται οι 
̟ροσβολές των ανθοταξιών. 



 
 

    

 Σε ελαιώνες ̟ου ̟αρουσιάστηκαν σοβαρές ̟ροσβολές την 
̟ροηγούµενη χρονιά συνιστάται µια ε̟έµβαση στο στάδιο του 
σχηµατισµού των ανθοταξιών µε κατάλληλο εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια της ελιάς εντοµοκτόνο. Εκτεταµένοι ̟ρολη̟τικοί 
ψεκασµοί για την κατα̟ολέµηση της καλόκορης είναι 
αδικαιολόγητοι ό̟ως και ψεκασµοί για την καταστροφή των 
ζιζανίων µε συνδυασµό εντοµοκτόνου και ζιζανιοκτόνου ̟ου 
βλά̟τουν ανε̟ανόρθωτα το οικοσύστηµα. 

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας α̟οστέλλουµε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών για την 
κατα̟ολέµηση των εχθρών και των ασθενειών της ελιάς για το έτος 2014.  Παρακαλούµε να 
τις κρατήσετε σε αρχείο και κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής ̟εριόδου να ε̟ιλέγετε 
α̟ό αυτές τα κατάλληλα σκευάσµατα. 

 
 

Ηράκλειο  12 Μαρτίου 2014 
                     Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  
 

             Τρουλλάκης Γιάννης             

 


