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ΕΛΙΑ 
1. ΚΤΚΛΟΚΟΝΙΟ 
Πξνζβάιιεη θπξίσο ηα θύιια θαη πξνθαιεί θπιιόπησζε, αιιά πνιιέο θνξέο θαη 
ηνπο πνδίζθνπο ηαμηαλζηώλ θαη θαξπώλ θαη ζπαληόηεξα ηνπο θαξπνύο θαη ηνπο 
ηξπθεξνύο βιαζηνύο. 
πκπηώκαηα: Τν θύξην ζύκπησκα είλαη ν ζρεκαηηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ 

θπθιηθώλ θειίδσλ («κάηηα παγσληνύ»), ζηελ πάλσ επηθάλεηα 
ησλ  θύιισλ. Απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο είλαη ε πξόσξε θαη 
έληνλε θπιιόπησζε θαη ε εμαζζέλεζε ησλ δέλδξσλ. 

Δηαπηζηώζεηο: Γηα λα  πξαγκαηνπνηεζεί λέα κόιπλζε, απαηηείηαη βξνρή ή πνιύ 
πςειή πγξαζία. Τα θύιια πνπ πξνζβάιινληαη ηελ άλνημε ζα 
απνηειέζνπλ ηελ πεγή κνιπζκάησλ γηα ηηο θζηλνπσξηλέο 
κνιύλζεηο. 

Οδεγίεο: Η θαηαπνιέκεζε ηνπ θπθινθόληνπ βαζίδεηαη ζε 
πξνιεπηηθνύο ςεθαζκνύο. Όπνπ ε αζζέλεηα δεκηνπξγεί 
πξόβιεκα, λα γίλεη ςεθαζκόο όηαλ ην κήθνο ηεο λέαο 
βιάζηεζεο θηάζεη ηα 2-5 εθ. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
εκείσζε: 

Εγθεθξηκέλα ραιθνύρα ζθεπάζκαηα.  
 
Ο ςεθαζκόο κε ραιθνύρν ζθεύαζκα θαη ηδηαίηεξα κε 
βνξδηγάιεην πνιηό (1%), όηαλ εθαξκόδεηαη ζε πεξηόδνπο 
πςειήο πγξαζίαο, πξνθαιεί πηώζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ 
θύιισλ, ε νπνία είλαη επηζπκεηή ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
αζζέλεηαο.  
O θαιόο αεξηζκόο θαη θσηηζκόο ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ βνεζά 
ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο.  

 
2. ΠΤΡΗΝΟΣΡΗΣΗ 
Η πξνλύκθε πξνζβάιιεη ηα άλζε, ηνπο θαξπνύο θαη ηα θύιια ηεο ειηάο. Οη 
πξνλύκθεο ηεο θπιιόβηαο γελεάο ηνπ εληόκνπ, εγθαηαιείπνπλ απηή ηελ επνρή ηηο 
ζηνέο ζηα θύιια θαη ηξέθνληαη από ηε λεαξή βιάζηεζε. 
Οδεγίεο: Οη δεκηέο από ην θάγσκα ηεο λεαξήο βιάζηεζεο είλαη ειάρηζηεο. 

Δελ ζπληζηάηαη θακία επέκβαζε απηή ηελ πεξίνδν. 
 

 

► 



3. ΑΚΑΡΕΑ 
Πξνζβάιινπλ ηνπο βιαζηνύο θαη ηα θύιια, πνπ εκθαλίδνπλ παξακνξθώζεηο, θαη 
πξνθαινύλ πηώζε ησλ αλζέσλ θαη ησλ θαξπώλ, αθνύ ν ζρεκαηηζκόο ησλ 
ηαμηαλζηώλ ζπκπίπηεη κε ηε κέγηζηε πιεζπζκηαθή ηνπο ππθλόηεηά.  
Δηαπηζηώζεηο: Υπάξρνπλ πξνζβνιέο ζε αξθεηνύο ειαηώλεο. Ο βαζκόο 

πξνζβνιήο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ππθλόηεηα ηνπ 
πιεζπζκνύ θαη ηελ πεξηνρή. 

Οδεγίεο: Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο, ζε ειαηώλεο πνπ ππάξρνπλ 
πξνζβνιέο (5-10 άηνκα αλά ηαμηαλζία), λα γίλεη 
επέκβαζε πξηλ ηελ αλζνθνξία (θιεηζηή ηαμηαλζία). ε 
πεξηπηώζεηο εληόλσλ πξνζβνιώλ ε επέκβαζε λα 
επαλαιεθζεί κεηά από 2 εβδνκάδεο. 

Φπη/θά 
πξντόληα: Θεξηλά ιάδηα. 
 
4. ΚΑΛΟΚΟΡΙ 
Τόζν ηα ηέιεηα έληνκα όζν θαη νη αηειείο κνξθέο (λύκθεο) πξνζβάιινπλ ηα άλζε 
ηεο ειηάο θαη πξνθαινύλ αλζόξξνηα. Η εθθόιαςε ησλ λεαξώλ λπκθώλ γίλεηαη από 
ην Φεβξνπάξην κέρξη ηηο αξρέο  Απξίιε. Οη λεαξέο λύκθεο πξνηηκνύλ θάπνηα 
δηδάληα (δηαλόρνξην, πεξδηθνύιη, ηζνπθλίδα, ζηλάπη, δνρόο, κνιόρα, αγξηνζέιηλν 
θιπ) ηα νπνία αλ δελ βξνπλ ζηνλ ειαηώλα αλεβαίλνπλ ζηα δέλδξα. Οη πξνζβνιέο 
μεθηλνύλ από ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο βιάζηεζεο σο θαη ηηο αξρέο ηεο άλζηζεο ησλ  
ειαηνδέλδξσλ.   
Δηαπηζηώζεηο: Οη πξνζβνιέο από ην έληνκν είλαη ζπλήζσο πεξηνδηθέο 

θαη ζπνξαδηθέο. 
 

Οδεγίεο: Επεηδή ε ύπαξμε ησλ αλσηέξσ δηδαλίσλ παίδεη 
ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πξνζβνιήο 
από ην έληνκν,  όπνπ είλαη εθηθηό, ε απηνθπήο 
βιάζηεζε λα παξακέλεη ζηνλ ειαηώλα κέρξη ηελ 
άλζηζε ησλ ειαηνδέλδξσλ. 
 Σε ειαηώλεο πνπ αλακέλεηαη κηθξή αλζνθνξία θαη 
δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε πςειώλ πιεζπζκώλ ηνπ εληόκνπ(6-7 
άηνκα ζε θιαδίζθν 50-60 εθ. (ζην θξίζηκν δηάζηεκα 
πξνζβνιώλ), λα γίλεη επέκβαζε. 
 

Φπη/θά  
πξντόληα Θεξηλά ιάδηα. 
 
εκεηώζεηο: 

 
1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ. 
2. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν 
(www.minagric.gr) 
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