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Η αλόγιζηη
σπήζη θςηοθαπμάκων :
Βόινο,8-3-2018
- βλάπηει ηην ςγεία ηων καηαναλωηών
- επιβαπύνει ηο πεπιβάλλον
- αςξάνει ηο κόζηορ παπαγωγήρ

Αξ. Πξση.374

Σαρ.Γ/λζε: Σνξνύηδηα-Νηθνιαΐδε, 38334 Βόινο
Σει: 2421066525 - Fax: 2421069545
Πιεξνθνξίεο: Φσηνπνύινπ Αλλέηα

ΕΛΙΑ Νο 2/12-3-2018

ΚΤΚΛΟΚΟΝΙΟ ΣΗ ΕΛΙΑ
(Cycloconium oleaginum)

Διαπιζηώζειρ: Ένηονερ πποζβολέρ από ηο κςκλοκόνιο παπαηηπούνηαι ζε Ελαιόδενηπα ηων
Νομών Μαγνηζίαρ Φθιώηιδορ και Λάπιζαρ μεηά ηιρ ένηονερ βποσοπηώζειρ και ηον ήπιο σειμώνα
πος επικπάηηζε.
ςμπηώμαηα: Σν θύξην ζύκπησκα ηεο αζζέλεηαο είλαη ν ζρεκαηηζκόο ζηξνγγπιώλ θειίδσλ, κε
ρξώκα ζηαρηί-θαζηαλό ζην θέληξν πνπ πεξηβάιινληαη από θαζηαλόκαπξεο δώλεο. Ο κύθεηαο
πξνζβάιιεη ηα θύιια ηνπο κίζρνπο ησλ θύιισλ, ηνπο πνδίζθνπο ησλ αλζέσλ, ηαμηαλζηώλ θαη θαξπώλ.
Όηαλ ε πξνζβνιή γίλεηαη ζνβαξή ηα θύιια θηηξηλίδνπλ θαη πέθηνπλ.
ςνθήκερ ανάπηςξηο :Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ απηή ηελ επνρή είλαη επλντθέο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ παζνγόλνπ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κνιύλζεσλ. Η έληαζε ηεο αζζέλεηαο επεξεάδεηαη
από ην ύςνο ηεο βξνρήο αιιά θαη από ηελ πνιύ πςειή πξσηλή πγξαζία (δηαβξνρή θπιιώκαηνο
δξόζνπ ή νκίριεο) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ύπαξμε κνιύζκαηνο. Άξηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ κύθεηα είλαη 16-200C
ςζηάζειρ: 1) Αξαίσκα ηνπ θπιιώκαηνο ζηα ππθλά δέλδξα γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ αεξηζκνύ
θαη θσηηζκνύ πνπ δελ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θπθινθνλίνπ. 2) πλίζηαηαη λα γίλεη ςεθαζκόο όηαλ
ε λέα βιάζηεζε έρεη κήθνο 2-6 εθαηνζηά. Υξεηάδεηαη θαιό ινύζηκν ησλ δέλδξσλ θαη επαλάιεςε κεηά
από βξνρή.
Φςηοπποζηαηεςηικά ζκεςάζμαηα: ραιθνύρα ζθεπάζκαηα όπσο βνξδηγάιεηνο πνιηόο, πδξνμείδην ηνπ
ραιθνύ θ.ά. (Copper oxychloride ,Copper oxide, Copper hydroxide Dodine κ.α.).

ΚΩΛΗΚΟΜΟΡΦΑ ΑΚΑΡΕΑ (eriophyes oleae, Aceria oleae κ.α)

Διαπιζηώζειρ: ηνπο λνκνύο Μαγλεζίαο Λάξηζαο, θαη Φζηώηηδαο ηα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξνύληαη
έληνλεο πξνζβνιέο ηεο λεαξήο βιάζηεζεο θαη αξγόηεξα ησλ αλζνθόξσλ νθζαικώλ θαη θαξπώλ από
ηα ζθσιεθόκνξθα αθάξεα.
Σα αθάξεα ηνλ ρεηκώλα είλαη θξπκκέλα ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θύιισλ θαη δηαρεηκάδνπλ θάησ από
ηηο ηξίρεο ησλ θύιισλ. Σελ άλνημε κεηαθηλνύληαη πξνο ηελ λεαξά βιάζηεζε θαη ηηο ζρεκαηηδόκελεο
αλζνηαμίεο όπνπ θαη αλαπηύζζνπλ κεγάινπο πιεζπζκνύο θπξίσο ιίγν πξηλ ηελ άλζεζε ηεο ειηάο.
ςζηάζειρ: 1) Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αθάξεσλ απηώλ θη επεηδή δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλα ζθεπάζκαηα, ζπλίζηαηαη επέκβαζε κε θαηάιιεια γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζεξηλά
νξπθηέιαηα όηαλ ε λέα βιάζηεζε έρεη θζάζεη ηα 6-8 εθαηνζηά. εκεηώλεηαη όηη κηα ηέηνηα επέκβαζε
θαηαπνιεκά ηαπηόρξνλα ηηο πξνλύκθεο θνθθνεηδώλ θαη άιισλ νκνπηέξσλ εληόκσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη απηή ηελ επνρή. 2) Κξίζηκε επνρή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αθάξεσλ είλαη ην
ηειεπηαίν δεθαήκεξν .πξηλ ηελ αλζνθνξία (όηαλ νη αλζνθόξνη νθζαικνί είλαη θιεηζηνί). Δίλαη ε επνρή
πνπ ηα αθάξεα δεκηνπξγνύλ κεγάινπο πιεζπζκνύο θαη ν δεύηεξνο θξίζηκνο ρξόλνο επέκβαζεο κεηά
ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ θαηά ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ λεαξώλ θαξπώλ.
ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ ΣΗ ΕΛΙΑ

Aspidiotus nerii

Philippia oleae

Lepidosaphes ulmi

Saissetia oleae

Leucaspis riccae

Parlatoria oleae

Pollinia pollini.

Διαπιζηώζειρ: Πξνζβνιέο από θνθθνεηδή δηαπηζηώζεθαλ ζε ειαηώλεο ησλ λνκώλ. Μαγλεζίαο,
Φζηώηηδαο θαη Λάξηζαο (πξνζβνιέο από ην Pollinia-pollini, Parlatoria, ζπνξαδηθά θαη θαηά ηόπνπο
θαζώο θαη από ηα ππόινηπα θνθθνεηδή ηεο ειηάο)
Σν pollinia pollini απηή ηελ επνρή βξίζθεηαη κέζα ζηηο ξσγκέο ηνπ θινηνύ ή νπιέο ησλ θιάδσλ θαη
θιαδίζθσλ θαζώο θαη ζηε βάζε πιαγίσλ ή θνξπθαίσλ νθζαικώλ.
ςζηάζειρ: 1) Αθαίξεζε θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ από θνθθνεηδή θιαδίζθσλ πξνηνύ αξρίζνπλ
νη εθθνιάςεηο πξνλπκθώλ. 2) Αλαλεσηηθά θιαδεύκαηα ζε γεξαηά δέλδξα. 3) Καηάιιειε ιίπαλζε.
ηνπο ειαηώλεο πνύ έρνπλ παξαηεξεζεί πξνζβνιέο από ηα θνθθνεηδή ζπλίζηαηαη ε επέκβαζε κε
ζεξηλό πνιηό ή ζεξηλά νξπθηέιαηα όηαλ ε λέα βιάζηεζε έρεη θζάζεη ηα 6-8 εθαηνζηά θαη πξηλ ηελ
αλζνθνξία.

Φςηοπποζηαηεςηικά κεςάζμαηα: Paraffin oil/(Cas64742-46-7), Paraffin Oil/(Cas 8042-47-5),
Paraffin Oil/(Cas 97862-82-3), Fenoxycarb, Pyriproxyfen (Admiral)
ΚΑΛΟΚΟΡΙ (kalocoris trivialis)

Δίλαη πνιπθάγν έληνκν. Σα λεαξά ελήιηθα άηνκα ηνπ εληόκνπ εκθαλίδνληαη από ηα κέζα Μαξηίνπ έσο
θαη ηνλ Μάην θαη πξνζβάιινπλ ηε λεαξή βιάζηεζε θπξίσο βιαζηνύο θαη αλζνθόξνπο νθζαικνύο.
ςζηάζειρ: ηνπο ειαηώλεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί πξνζβνιέο από ην έληνκν ζπζηήλεηαη ςεθαζκόο
κε έλα εγθεθξηκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα εληνκνθηόλν επαθήο κε ηελ εκθάληζε ησλ αθκαίσλ ή θαηά
ηελ πεξίνδν ηεο έθπηπμεο ηεο λέαο βιάζηεζεο θαη πξηλ ηελ αλζνθνξία.
MΑΡΓΑΡΟΝΙΑ (Μargaronia unionalis)
ηελ ειηά νη πξνλύκθεο ηνπ εληόκνπ πξνζβάιινπλ ηηο θνξπθέο θαη ηα θύιια ησλ ηξπθεξώλ βιαζηώλ
ή αθόκα θαη θιεηζηά άλζε θαη πξάζηλνπο αλαπηπγκέλνπο θαξπνύο. Σν έληνκν κπνξεί λα πξνθαιέζεη
αμηόινγε δεκηά θπξίσο ζε θπηώξηα θαη ζε λενζύζηαηνπο ειαηώλεο θαηαλαιίζθνληαο κεγάιν πνζνζηό
θύιισλ θαη αθξαίσλ νθζαικώλ. ε κεγάια ειαηόδεληξα ε δεκηά δελ είλαη ζπλήζσο αμηόινγε, εθηόο
από νξηζκέλεο ηνπνζεζίεο θαη ρξνληέο.
ςζηάζειρ: ηνπο ειαηώλεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί πξνζβνιέο από ην έληνκν ζπζηήλεηαη ςεθαζκόο
κε έλα εγθεθξηκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα εληνκνθηόλν επαθήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έθπηπμεο ηεο λέαο
βιάζηεζεο .

Πξνζβνιή ηεο θνξπθήο θαη θύιισλ
ειηάο από πξνλύκθεο ηεο Margaronia
unionalis
ΠΡΟΟΥΗ ε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ
πξντόλησλ γηα ηελ αλαινγία ρξήζεο, ζπλδπαζηηθόηεηα, ηνλ θίλδπλν θπηνηνμηθόηεηαο ην δηάζηεκα
κεηαμύ ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ζπγθνκηδήο θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή
δειεηεξηάζεσλ.
Οη παξαγσγνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο Διηάο λα ην δειώζνπλ κε
ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ Τπεξεζία καο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε email: fyto12@otenet.gr
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
ζην δηαδίθηπν http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings
Δλήιηθν άηνκν:Margaronia unionalis

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο
Λύθαο Γεκήηξηνο.

