
 

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι   ΤΗΣ  Ε Λ Ι  Α Σ 
 

 

  

Λεκάνιο: Προσβολή ελαιοδέντρου και 

ανά̟τυξη κα̟νίας.  
Ρυγχίτης: Προσβεβληµένοι καρ̟οί µε χαρακτηριστικές ο̟ές τύ̟ου «κρατήρα». 

 

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

 

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD  Αργυρή Γ. Καλλιονάκη        18. 
 

 

Λ Ε Κ Α Ν Ι Ο : 

         ( Saissetia oleae ) 
 

 

Οδηγίες: 

 

 

 

 

 

 Συστάσεις:  

Ευνοείται σε ̟εριοχές µε υψηλή σχετική υγρασία και σε δέντρα µε ̟υκνό 
φύλλωµα. Σε έντονες ̟ροσβολές ανα̟τύσσονται δευτερογενώς ̟άνω στα 
µελιτώµατά του µύκητες της κα̟νιάς ̟ροκαλώντας  εξασθένιση των δέντρων. 

- Το κατάλληλο κλάδεµα εξασφαλίζει καλό αερισµό και φωτισµό στο 
εσωτερικό των δέντρων.  

- Α̟οφυγή υ̟ερβολικών αζωτούχων λι̟άνσεων και αρδεύσεων. 

- Συστήνεται ε̟έµβαση µόνο στα δέντρα ̟ου ̟αρατηρούνται σοβαρές 
̟ροσβολές:     

Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές :  4 - 8 Ιουλίου 

Όψιµες ̟εριοχές :  10 - 13 Ιουλίου 

Προτείνεται η χρήση εντοµοκτόνων χαµηλής τοξικότητας για την ̟ροστασία 
των ωφέλιµων εντόµων. Όταν χρησιµο̟οιούνται ̟αραφινικά λάδια τα 
δέντρα ̟ρέ̟ει να είναι καλά ̟οτισµένα και η θερµοκρασία να µην ξε̟ερνάει 
τους 32ο C.  



   Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 

            ή µ̟ίµ̟ικας  

(Rhynchites cribripennis) 

         ∆ια̟ιστώσεις: 
 

                  Οδηγίες: 

Παρατηρούνται εκτεταµένες κατά τό̟ους, σηµαντικές ̟ροσβολές α̟ό το 
ρυγχίτη στους καρ̟ούς και ̟ρόωρη καρ̟ό̟τωση. Σε ̟ροηγούµενα δελτία  
(Νο 10, 12 & 14) συστήθηκε ε̟έµβαση κατά των ενηλίκων µετά το τέλος της 
καρ̟όδεσης. Αυτή την ̟ερίοδο η δυνατότητα αντιµετώ̟ισης είναι 
̟εριορισµένη διότι οι ωοτοκίες έχουν ξεκινήσει και οι ̟ρονύµφες 
ανα̟τύσσονται µέσα στον ̟υρήνα. 

Ελέγχετε τους ελαιώνες, ιδιαίτερα ό̟ου υ̟άρχει ιστορικό ̟ροσβολής α̟ό 
ρυγχίτη. Σε ̟εριοχές ̟ου ̟αρουσιάζονται ̟ροσβολές για ̟ρώτη χρονιά 
συνιστάται έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώ̟ιση την ε̟όµενη χρονιά. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις να γίνονται µε την ε̟ιλογή των κατάλληλων φαρµάκων α̟ό τις 
λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει. 

Η αντιµετώ̟ιση του δάκου της ελιάς «Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας» βρίσκεται στην αρµοδιότητα των 
∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ό̟ου και 
µ̟ορείτε να α̟ευθύνεστε για ̟ληροφορίες. 
 
 

Ηράκλειο  2  Ιουλίου 2014 

                  Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                Τρουλλάκης Γιάννης 


