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Ακµαία µαργαρόνιας 

σε εντοµο̟αγίδα. 
Σοβαρή ̟ροσβολή α̟ό 
̟ολλίνια στις ̟οδιές 
ελαιόδεντρου. 

Προσβεβληµένο κλαδί 
ελιάς α̟ό ̟αρλατόρια. 

Φύλλα ελιάς µε ̟ροσβολή 
ασ̟ιδιωτού. 

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

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Η ανθοφορία εξελίσσεται ικανο̟οιητικά µε σχετική διαφορο̟οίηση ανάλογη των  
µικροκλιµάτων των ̟εριοχών. Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές έχει ολοκληρωθεί η άνθιση, στις µεσο̟ρώιµες  ξεκινάει 
η άνθιση ενώ στις όψιµες συνεχίζεται το φούσκωµα και το κρόκιασµα των ανθέων. 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: 

(Prays oleae) 

Οδηγίες: 

 

 

 

Σύσταση: 
 

 Βιολογική γεωργία: 

 

 

Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές η ̟τήση της ανθόβιας γενιάς ολοκληρώθηκε. Στο δίκτυο 
̟αγίδευσης των µεσο̟ρώιµων και των όψιµων ̟εριοχών η ̟τήση των 
ακµαίων συνεχίζεται µε µέτριους ̟ληθυσµούς.  
 

  Μεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές : 

Στο ξεκίνηµα της άνθισης, όταν έχουν ανοίξει 5-25% των ανθέων συνιστάται 
κατα̟ολέµηση της ανθόβιας γενιάς σε ελαιώνες µικρής ανθοφορίας ή µε 
ιστορικό καρ̟ό̟τωσης α̟ό ̟υρηνοτρήτη. Ελαιώνες µε ̟λούσια ή 
ικανο̟οιητική ανθοφορία δεν χρειάζονται ε̟έµβαση στην ανθόβια γενιά. 

 

Προτείνεται η χρήση σκευασµάτων του βακίλου της Θουριγγίας ή άλλου 
εγκεκριµένου εκλεκτικού σκευάσµατος ̟ου δεν βλά̟τει τα ωφέλιµα έντοµα. 

- Σε ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η ε̟έµβαση κατά της ανθόβιας γενιάς είναι 
αναγκαία διότι στοχεύει στη µείωση των ̟ληθυσµών στην καρ̟όβια γενιά, 
ό̟ου δεν υ̟άρχει η δυνατότητα βιολογικής αντιµετώ̟ισης. 

Ενδείκνυται εφαρµογή µε βάκιλο και ε̟ανάληψη µετά α̟ό 7-10 ηµέρες. Εάν 
βρέξει σε διάστηµα 7-10 ηµερών µετά τον ψεκασµό τότε αυτός ̟ρέ̟ει να 
ε̟αναληφθεί άµεσα. 



Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν  Ι Α: 

      (Palpita unionalis) 
   

Αντιµετώ̟ιση: 

 

Χρόνος ε̟έµβασης: 

 

Στο δίκτυο των φεροµονικών ̟αγίδων ξεκίνησαν οι συλλήψεις ακµαίων της 
δεύτερης ανοιξιάτικης γενιάς µε αυξηµένους κατά τό̟ους ̟ληθυσµούς. Οι 
̟ρονύµφες της µαργαρόνιας ̟ροσβάλλουν την ακραία βλάστηση. 

Νεαρά δενδρύλλια σε φυτώρια ή σε νεοσύστατους ελαιώνες και δέντρα ̟ου 
έχουν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης ̟ρέ̟ει να ελέγχονται και να ̟ροστατεύονται. 
Στα ̟αραγωγικά δέντρα η ζηµιά στη βλάστηση δεν είναι αξιόλογη. 

   Πρώιµες και µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: 8-10 Μαΐου.  

   Όψιµες ̟εριοχές : 12 – 14  Μαΐου. 

 

  Π  Ο Λ Λ Ι  Ν Ι  Α  

  (Pollinia pollini) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Π Α Ρ Λ Α Τ Ο Ρ Ι Α  

    (Parlatoria oleae) 
& 

   Α Σ Π Ι ∆ Ι Ω Τ Ο Σ 

   (Aspidiotus nerii) 
 

Οδηγίες: 

 

 

 

 

 

Χρόνος ε̟έµβασης: 

 

 

 

Σύσταση: 

Η ̟ολλίνια είναι ψώρα ̟ου εγκαθίσταται σε ̟ληγές και σκασίµατα του φλοιού 
των κλαδίσκων, στις µασχάλες των κλαδιών και στη βάση των οφθαλµών 
εµ̟οδίζοντας την κανονική τους ανά̟τυξη. 

Τα τελευταία χρόνια ̟αρουσιάζει γρήγορη εξά̟λωση ̟ροκαλώντας εξασθένηση 
στη βλάστηση και µείωση στην ̟αραγωγή των ελαιοδέντρων. Χρόνο µε το 
χρόνο, όσο ̟αραµένει χωρίς αντιµετώ̟ιση, εντείνονται τα συµ̟τώµατα ό̟ως η 
ακανόνιστη και ασθενική βλάστηση και η νέκρωση των λε̟τών κλαδιών κυρίως 
χαµηλά στις ̟οδιές των δέντρων. Η ζηµιά είναι σοβαρή σε ηλικιωµένα, 
̟αραµεληµένα δέντρα και σε δέντρα ̟ου υ̟οφέρουν α̟ό έλλειψη εδαφικού 
νερού. 

Η ̟αρλατόρια και ο ασ̟ιδιωτός εγκαθίστανται στα φύλλα, στα κλαδιά και 
στους καρ̟ούς. Περισσότερο ζηµιώνονται ̟οικιλίες βρώσιµης ελιάς λόγω των 
κηλίδων και των ̟αραµορφώσεων ̟ου δηµιουργούνται ̟άνω στους καρ̟ούς 
και µειώνουν την εµ̟ορική τους αξία. Μεγάλοι ̟ληθυσµοί µ̟ορεί να 
̟ροκαλέσουν ασθενική ανά̟τυξη και νέκρωση των κλαδιών. 

Η αντιµετώ̟ιση βασίζεται κυρίως σε καλλιεργητικές φροντίδες ̟ου στοχεύουν 
στην ευρωστία των δέντρων ό̟ως ενίσχυση της θρε̟τικής τους κατάστασης, 
κλάδεµα, ισορρο̟ηµένη λί̟ανση και άρδευση.  

Η αφαίρεση και καύση των ̟ροσβεβληµένων και εξασθενηµένων κλαδιών, τα 
ανανεωτικά κλαδέµατα σε ηλικιωµένα δέντρα, καλός αερισµός και φωτισµός 
στο εσωτερικό των δέντρων είναι µέτρα ̟ου ̟εριορίζουν τις ̟ροσβολές των 
κοκκοειδών.  

Σε ελαιόδεντρα ̟ου έχουν σοβαρές ̟ροσβολές συστήνεται ψεκασµός µε 
εγκεκριµένα σκευάσµατα.  

-  Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: 9 - 12 Μαΐου. 

-  Όψιµες ̟εριοχές:  12 – 15 Μαΐου. 
 

Για τη χρήση των θερινών ̟ολτών ̟ρέ̟ει τα δέντρα να βρίσκονται σε καλή 
θρε̟τική κατάσταση και να µην υ̟οφέρουν α̟ό ξηρασία, ιδιαίτερα όταν οι 
θερµοκρασίες είναι αρκετά υψηλές για την ε̟οχή.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών της ελιάς ̟ρέ̟ει να γίνονται µε την ε̟ιλογή κατάλληλων 
φυτο̟ροστατευτικών σκευασµάτων α̟ό τις λίστες εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε 
α̟οστείλει. 

 
Ηράκλειο  2 Μαΐου 2014 
 

                 Ο  Προϊστάµενος ∆/νσης  

                                        Τρουλλάκης Ιωάννης 

   


