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     Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Ι Α  
 
  Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                             2. 

  Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Μαρία Ροδιτάκη, Ρ. Οικονοµάκη. 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Η καλοκαιρία των τελευταίων ηµερών µε νότιους ανέµους σε συνδυασµό µε την 
̟αρατεταµένη ανοµβρία έφεραν ̟ρώιµη βλαστική εξέλιξη, ιδιαίτερα στην ̟ρώιµη ζώνη. Έτσι 
̟αρατηρούνται τα ̟ρώτα ζεύγη φύλλων και ανθοταξίες (στάδιο C) στις ̟αραλιακές και ̟ρώιµες 
̟εριοχές ενώ στις µεσο̟ρώιµες ξεκινάει η έκ̟τυξη των οφθαλµών και σταδιακά η ̟ρώτη 
εµφάνιση των ανθοταξιών (στάδιο Β και έναρξη σταδίου C). Στους ελαιώνες της ̟ρώιµης ζώνης 
̟αρατηρείται ανοµοιόµορφη εξέλιξη της νέας βλάστησης.  

  
Στάδιο Β : Έναρξη της βλάστησης. Στάδιο C : Σχηµατισµός των 

ανθοταξιών.    
    ∆ιαταραχές στη µορφολογική εξέλιξη των ανθοταξιών. 
 

  
 

  Καλόκορη: Προνύµφη του εντόµου ̟άνω 
αριστερά, ακµαίο κάτω. Προσβολή µε α̟οµύζηση. 

  

 

  
Κερκόσ̟ορα:Μεταχρωµατισµός 
σκούρου χρώµατος στην κάτω 
ε̟ιφάνεια  φύλλων, χλωρώσεις. 

Κυκλοκόνιο: Kυκλικές 
κηλίδες στα φύλλα 
“µάτια ̟αγωνιού”. 

 

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

 

        Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. 

  Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον. 



      Κ Α Λ Ο Κ Ο Ρ Η :  

     Calocoris 
     t r iv ial is 

∆ια̟ιστώσεις: 

                  Οδηγίες: 
 
 
 
 
 

 
Φυτο̟ροστατευτικά 

̟ροϊόντα: 

Έντοµο ̟ολυφάγο, ζηµιώνει ̟εριστασιακά και κατά τό̟ους την ελιά, 
καταστρέφοντας µέρος ή ολόκληρη την ανθοταξία. 
Νύµφες και ακµαία τρέφονται στα ζιζάνια  ̟ου βρίσκονται κάτω α̟ό τα 

ελαιόδεντρα (διανόχορτο, ̟ερδικούλι, τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Τα 
κρίσιµα βλαστικά στάδια της ελιάς ̟ου µ̟ορούν να ̟ροσβληθούν α̟ό 
την καλόκορη είναι α̟ό την ανά̟τυξη των ανθοφόρων οφθαλµών µέχρι 
λίγο ̟ριν την άνθιση. Συνήθως δεν ̟ροκαλεί ζηµιές οικονοµικής 
σηµασίας. 

− Προλη̟τικά µην καταστρέφετε το χλοοτά̟ητα των ελαιώνων 

µέχρι την έναρξη της άνθισης. 

− Μόλις σχηµατιστούν οι ανθοταξίες και τα ̟ρώτα φύλλα ελέγχετε 
τακτικά τινάζοντας τα κλαδιά ̟άνω σε λευκό χαρτί (κατάρριψη και 
καταµέτρηση εντόµων). Συστήνεται χηµική αντιµετώ̟ιση µόνο όταν 

η ανθοφορία είναι ̟εριορισµένη και δια̟ιστώνετε σηµαντικό 

αριθµό εντόµων (6–7 έντοµα ανά κλαδί µήκους 50 – 60 εκ). 

 Βeta-cyfluthrin, Άλατα λι̟αρών οξέων. Ε̟έµβαση ̟ριν την άνθιση. 

Π Υ ΡΗΝΟΤ ΡΗ ΤΗ Σ :  
 

Prays oleae 

∆ια̟ιστώσεις: 

Οι ̟ρονύµφες ̟ου διαχείµασαν στα φύλλα συµ̟ληρώνουν την 
ανά̟τυξή τους στην ακραία τρυφερή βλάστηση και στις ανθοταξίες.  

Οι ̟ροσβολές αυτής της ̟εριόδου είναι ̟εριορισµένες και δεν 
δικαιολογούν καµία ε̟έµβαση. 

   ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ  

Pseudocercospora  

cladosporioides  

& 

   Κ Υ Κ Λ Ο Κ Ο Ν Ι Ο  

Spilocaea 

oleaginea  

 

 
 

 
 

Οδηγίες: 
 
 
 

 
Φυτο̟ροστατευτικά 

̟ροϊόντα: 
 

 
      Προσοχή : 

Μυκητολογικές ασθένειες ̟ου ̟ροκαλούν α̟οφύλλωση και εξασθένιση 
των ̟ροσβεβληµένων ελαιοδέντρων σε ̟εριοχές µε αυξηµένη υγρασία. 

Χαρακτηριστικό σύµ̟τωµα του κυκλοκονίου είναι ο σχηµατισµός 
καστανών κυκλικών κηλίδων γνωστών ως “µάτια ̟αγωνιού” στην ̟άνω 
ε̟ιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλονται κυρίως τα ̟αλιότερα φύλλα. 

Η κερκόσ̟ορα σχηµατίζει σκούρο µεταχρωµατισµό µόνο στην κάτω 

ε̟ιφάνεια των φύλλων και κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες στην ̟άνω 
ε̟ιφάνεια ̟ου εξελίσσονται σε ξηράνσεις και τα φύλλα ̟έφτουν. 

Νέες µολύνσεις ευνοούνται σε ̟εριοχές µε υψηλή σχετική υγρασία ή 
µετά α̟ό ανοιξιάτικες βροχές. 

− Η αραιή φύτευση και το κλάδεµα συµβάλλουν στην αντιµετώ̟ιση των 
ασθενειών. 

− Σε ̟εριοχές ̟ου ευνοούνται οι ασθένειες συστήνεται ̟ρολη̟τικός 
ψεκασµός µε χαλκούχα και άλλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα για την 
̟ροστασία της νέας βλάστησης, όταν αυτή είναι 2-5εκ.  

 Χαλκούχα µυκητοκτόνα, fenbuconazole, difenoconazole, dodine, 
trifloxystrobin, tebuconazole, tebuconazole+trifloxystrobin, kresoxim-
methyl, pyraclostrobin µόνο σε ε̟ιτρα̟έζιες ̟οικιλίες, macnozeb εκτός 
των ̟οικιλιών Κορωνέικη και Καλαµών.  

Α̟οφύγετε αυστηρά τη χρήση χαλκού κατά την άνθιση.  

� Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε 
και εφαρµόζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων για να α̟οφύγετε 
κινδύνους για την ανθρώ̟ινη υγεία και το ̟εριβάλλον. 

� Οι ε̟εµβάσεις µε χαλκούχα µυκητοκτόνα συνιστούν ̟ρολη̟τική αντιµετώ̟ιση και έχουν δράση 
̟ροστατευτική. 

� Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, ̟χ. βροχή, άνεµος. 

           Ηράκλειο 13 Μαρτίου 2018 

                  Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

           Κληρονόµου Ευφροσύνη 


