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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                                                                                             3. 

   Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Μαρία Ροδιτάκη, Ρ. Οικονοµάκη. 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Στις ̟αραλιακές και ̟ρώιµες ̟εριοχές ̟αρατηρείται το βλαστικό στάδιο του 
φουσκώµατος των ταξιανθιών (στάδιο D). Στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές ολοκληρώνεται το στάδιο 
του σχηµατισµού των ταξιανθιών και ξεκινάει το φούσκωµα (στάδια C και D) ενώ στις όψιµες 

αρχίζει ο σχηµατισµός των ανθοταξιών (στάδιο C). 

 

  
 

Στάδιο C: Σχηµατισµός 

ταξιανθιών.  

Στάδιο D: Φούσκωµα των 

ανθέων. 

  Στάδιο Ε: Κρόκιασµα  Ακάρεα: ∆ιάστικτη χλώρωση  

στην ̟άνω ε̟ιφάνεια φύλλων. 

   

 

 

 

 

Καλόκορη: Προνύµφη του εντόµου αριστερά 

και ακµαίο δεξιά.          

  Ακάρεα: Προσβολή σε φύλλα.  

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

 

        Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. 

  Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον. 



 

 

    Α Κ Α Ρ Ε Α :  

    E r i o p h y i d a e  

 

 
 
 
 

 
∆ια̟ιστώσεις: 

 

 
 

 
Οδηγίες: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Φυτο̟ροστατευτικά 

̟ροϊόντα: 

Οι ή̟ιες καιρικές συνθήκες της χρονιάς ̟ου ̟έρασε (̟αρατεταµένη 
καλοκαιρία φθινό̟ωρο και χειµώνα) υ̟ήρξαν εξαιρετικά ευνοϊκές για την 
ανά̟τυξη ε̟ιζήµιων ̟ληθυσµών και ̟ροσβολών α̟ό τα ακάρεα 
E r i o p h y i d a e  (Eriophyes oleae, Aceria oleae). 

Έντονες ̟ροσβολές αναγνωρίζονται στο ̟αλαιό φύλλωµα µε τη µορφή 
καστανών ανάγλυφων ̟εριοχών (̟αραµορφώσεις) στην κάτω ε̟ιφάνεια 
των φύλλων και χλωρώσεων (κιτρίνισµα) αντίστοιχα στην ε̟άνω 
ε̟ιφάνεια. 

Αυτή την ̟ερίοδο τα ακάρεα κινούνται ̟ρος τις ταξιανθίες και τα νεαρά 
φύλλα ̟ροσβάλλοντας αρχικά τη νέα βλάστηση. Το στάδιο του 
σχηµατισµού των ταξιανθιών συµ̟ί̟τει µε τη µέγιστη ̟ληθυσµιακή τους 
̟υκνότητα. Αργότερα θα µεταναστεύσουν διαδοχικά στα άνθη και στους 
νεαρούς καρ̟ούς.  

−  Ο ψεκασµός για την ̟ροστασία της νέας βλάστησης γίνεται όταν η 
ακραία βλάστηση έχει µήκος  6–8 εκ. και τα άνθη είναι ακόµα κλειστά, 
λίγο ̟ριν την άνθηση (βλαστικά στάδια D και Ε). Συστήνεται άµεσα 
ψεκασµός στις ̟ρώιµες και στις ̟αραλιακές ̟εριοχές ̟ου βρίσκονται 
στα βλαστικά στάδια αυτά. Για τις µεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές 
η ε̟έµβαση θα γίνει όταν θα φτάσουν στα ανάλογα στάδια.  

− Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα σε νέους 
ελαιώνες και σε φυτώρια ό̟ως και τα αυστηρά κλαδεµένα και τα 

̟οτιστικά δέντρα ̟ου διαθέτουν ̟λούσια τρυφερή βλάστηση. 

− Στους ̟αρα̟άνω ελαιώνες και σε όσους ελαιώνες η ένταση της 
̟ροσβολής στο ̟αλαιό φύλλωµα είναι µεγάλη θα χρειαστεί 
ε̟ανάληψη της ε̟έµβασης αµέσως µετά την ̟τώση των ̟ετάλων. 

Παραφινικά λάδια, Βρέξιµο θειάφι (̟ράσινη Χαλκιδικής),  abamectin 
(ε̟ιτρα̟έζιες ̟οικιλίες)  

Με τα ̟αραφινικά λάδια κατα̟ολεµώνται ̟αράλληλα αυτή την ε̟οχή 
οι νεαρές ̟ρονύµφες κοκκοειδών (̟ολλίνια, ̟αρλατόρια, ασ̟ιδιωτός) και της 
ψύλλας (βαµβακάδας). 

      Κ Α Λ Ο Κ Ο Ρ Η :  

     Calocoris 

     t r iv ial is 

                  

Μην ̟ροβαίνετε σε ̟ρολη̟τικούς ψεκασµούς χωρίς να έχετε ελέγξει 
την ̟αρουσία και την ̟υκνότητα ̟ληθυσµού του εντόµου ̟άνω στα 

ελαιόδεντρα. 

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

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

         Ηράκλειο 29 Μαρτίου  2018 

                Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

         Κληρονόµου Ευφροσύνη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ∆ελτία για την ελιά εκδίδονται µε δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό συγκεκριµένο δίκτυο 

βιολογικών,  φαινολογικών κα ι  µετεωρολογικών  ̟αρατηρήσεων σε τρεις αντι̟ροσω̟ευτικές ζώνες 
̟ρωιµότητας: ̟ρώιµη (̟αραλιακή), µεσο̟ρώιµη (ενδοχώρα) και όψιµη (ορεινή). Στις α̟οφάσεις ̟ου 

λαµβάνετε για την ̟ροστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόµενοι στις συστάσεις των ∆ελτίων ̟ρέ̟ει να 
συνεκτιµάτε τις το̟ικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε ̟εριοχής) και την ατοµικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, 

θρε̟τική κατάσταση, φορτίο ̟αραγωγής, ̟οτιστικός, κ.ά). 


