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ΕΛΙΑ 
 ΛΕΚΑΝΙΟ: 

 

     
Προσβολή από λεκάνιο 

(υωτ. Ε. Σακκούλη)                        (πηγή: lakoniacoop.gr)   
 

πκπηώκαηα: 
 
 
Δηαπηζηώζεηο:  

Σν έληνκν πξνζβάιιεη ηνπο βιαζηνύο θαη ηα θύιια  ηεο ειηάο θαη ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη  έσο θαη απνθύιισζε ησλ δέλδξσλ. ηα κειηηώδε εθθξίκαηά ηνπ 
αλαπηύζζνληαη κύθεηεο πνπ δεκηνπξγνύλ θαπληά. 
Σν ιεθάλην δελ απνηειεί ηδηαίηεξν πξόβιεκα ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηηο ειηέο. πλήζσο 
δηαπηζηώλεηαη ζε ειαηόδεληξα όπνπ ην θύιισκα είλαη ππθλό θαη δελ αεξίδεηαη. Επηπιένλ ην 
ιεθάλην έρεη έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκό παξαζίησλ θαη αξπαθηηθώλ ηα νπνία ζπλήζσο 
θξαηνύλ ηνλ πιεζπζκό ζε ρακειά επίπεδα.    

πζηάζεηο: Καηαπνιέκεζε ρξεηάδεηαη κόλν ζηα ειαηόδελδξα πνπ δηαπηζηώλεηαη Λεθάλην. 

 ΑΠΡΗ ΣΡΟΓΓΤΛΗ ΨΩΡΑ (ΑΠΙΔΙΩΣΟ): 
 

           
Πξνζβνιή από άζπξε ζηξνγγπιή ςώξα ζε θύιια ειηάο (θση. Ε. αθθνύιε) 
 

Ζεκηέο: 
 
 
Δηαπηζηώζεηο: 
 
πζηάζεηο: 

Όηαλ ε πξνζβνιή είλαη έληνλε, θαξπνί, θύιια θαη θιαδίζθνη θαιύπηνληαη από έλα ζπλερέο 
ζηξώκα αζπηδίσλ. Οη δεκηέο είλαη ζεκαληηθόηεξεο ζηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ειηάο, δηόηη ιόγσ 
ησλ θειίδσλ, νη θαξπνί ράλνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο αμία. 
ε νξηζκέλεο πεξηνρέο (θπξίσο ζηελ Αηησιναθαξλαλία) δηαπηζηώζεθε ζνβαξό πξόβιεκα από 
πξνζβνιέο ηνπ θνθθνεηδνύο ζηηο βξώζηκεο ειηέο (Καιακώλ).  
πληζηάηαη άκεζνο ςεθαζκόο ζηνπο ειαηώλεο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί  πξνζβνιέο. Γηα 
απνθπγή θαηαζηξνθήο ησλ σθέιηκσλ εληόκσλ θαιό ζα είλαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
ςεθαζκό εληνκνθηόλα ρακειήο ηνμηθόηεηαο όπσο είλαη νη ζεξηλνί πνιηνί. 
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 Γεληθέο νδεγίεο γηα κείσζε πιεζπζκνύ ησλ εληόκσλ. 
 λα απνθεύγεηαη ην ππεξβνιηθό πόηηζκα. 

 λα απνθεύγεηαη ε ππεξβνιηθή αδσηνύρα ιίπαλζε. 

 λα γίλεηαη θαηάιιειν θιάδεκα γηα ηε κείσζε ησλ πξνζβνιώλ. 
λα γίλνληαη ςεθαζκνί κόλν όηαλ είλαη απνιύησο απαξαίηεηνη θαη θαιό ζα είλαη λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη εληνκνθηόλα ρακειήο ηνμηθόηεηαο ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα 
σθέιηκα παξάζηηα θαη αξπαθηηθά.    

 
ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ: 

πκπηώκαηα: Οη πξνλύκθεο ηνπ εληόκνπ πξνζβάιινπλ θύιια, βιαζηνύο θαη λεαξνύο θαξπνύο. 
πζηάζεηο: Ψεθαζκόο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηώλνληαη πξνζβνιέο, θπξίσο ζηα θπηώξηα θαη ζε 

λεαξά  ή απζηεξά θιαδεκέλα ειαηόδελδξα πνπ έρνπλ ηξπθεξή βιάζηεζε. 
Φάξκαθα: Στη λίστα των εντομοκτόνων που έχει αποσταλεί. 
   
 ΔΑΚΟ: 

Το ένηομο παρακολοσθείηαι από ηις Διεσθύνζεις Γεωργίας, οι οποίες είναι και σπεύθσνες 
για ηην καηαπολέμηζή ηοσ. Για πληροθορίες να απεσθύνεζηε ζηοσς αρμόδιοσς ηων 
σπηρεζιών ασηών. 
 
ΗΜ: Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ησλ θαξκάθσλ. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΘΕΤΘΤΝΗ 
Π. ΟΡΦΑΝΟ 

MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟ-ΣΕΥΝ.ΣΡΟΦΘΜΩΝ 


