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Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η  Ε Ι   

ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ   ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΩΝ  

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ 

Σαρ.Γ/λζε: Σνξνύηδηα-Νηθνιαΐδε, 38334 Βόινο 

Σει: 2421066525 - Fax: 2421069545 

  

Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : 

 - βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών 
 - επιβαπύνει το πεπιβάλλον 

 - αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ 

 
Πιεξνθνξίεο: Φσηνπνύινπ Αλλέηα                                   ΔΛΙΑ   Ν

ν
 2/13-03-2013 

 

ΚΤΚΛΟΚΟΝΙΟ ΣΗ ΕΛΙΑ  (CYCLOCONIUM OLEAGINUM) 

 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Σν θύξην ζύκπησκα ηεο αζζέλεηαο είλαη ν 

ζρεκαηηζκόο ζηξνγγπιώλ θειίδσλ δηακέηξνπ 2-12 mm,κε 

ρξώκα ζηαρηί-θαζηαλό ζηνλ θέληξν πνπ πεξηβάιινληαη από 

θαζηαλόκαπξεο δώλεο θαη ζπρλά από κηα ρισξσηηθή άισ. Ο 

κύθεηαο πξνζβάιιεη ηα θύιια ηνπο κίζρνπο ησλ θύιισλ, 

ηνπο πνδίζθνπο ησλ αλζέσλ, ηαμηαλζηώλ θαη θαξπώλ 

ζπαληόηεξα ηνπο θαξπνύο. Όηαλ ε πξνζβνιή γίλεηαη ζνβαξή 

ηα θύιια θηηξηλίδνπλ θαη πέθηνπλ. 

πλζήθεο αλάπηπμεο: Άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κύθεηα είλαη γύξσ 

ζηνπο 16-20C.Oη κνιύλζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ηελ άλνημε θαη ην θζηλόπσξν, όηαλ επηθξαηεί 

βξνρεξόο θαη πγξόο θαηξόο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ύπαξμε ηνπ κνιύζκαηνο. Οη κνιύλζεηο ηεο 

αλνίμεσο είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο, δηόηη από απηέο πξνέξρεηαη ην κόιπζκα γηα ηηο κνιύλζεηο 

ηνπ θζηλνπώξνπ. 

Η αζζέλεηα  εκθαλίδεηαη κε κεγαιύηεξε έληαζε ζε ειαηώλεο πνπ βξίζθνληαη ζε πγξέο 

θαη θιεηζηέο πεξηνρέο θαζώο θαη ζε ειαηώλεο ππθλήο θύηεπζεο. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εκεξώλ επλννύλ ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θπθινθόληνπ. 

ΤΣΑΕΙ: Αξαίσκα ηνπ θπιιώκαηνο ζηα ππθλά δέλδξα γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ 

αεξηζκνύ θαη θσηηζκνύ πνύ δελ επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θπθινθόληνπ. πληζηάηαη λα γίλεη 

ςεθαζκόο κε ηελ ιήςε ηνπ δειηίνπ, ρξεηάδεηαη θαιό ινύζηκν ησλ δέλδξσλ θαη επαλάιεςε 

κεηά από βξνρή. 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ: ραιθνύρα ζθεπάζκαηα όπσο βνξδηγάιεηνο 

πνιηόο, πδξνμείδην ηνπ ραιθνύ θ.ά. (COPPER OXYCHLORIDE, COPPER OXIDE, 

COPPER HYDROXIDΔ, DODINE). 

 

ΚΩΛΗΚΟΜΟΡΦΑ ΑΚΑΡΕΑ (ERIOPHYIDAE)   

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ: Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην 

εξγαζηήξην θπηνπξνζηαζίαο ηεο ππεξεζίαο καο δηαπηζηώζεθε όηη 

ζηνπο Ννκνύο Μαγλεζίαο Φζηώηηδαο θαη Λάξηζαο, ηα ηειεπηαία 

ρξόληα παξαηεξνύληαη πξνζβνιέο ηεο λεαξήο βιάζηεζεο θαη 

αξγόηεξα ησλ  θαξπώλ από ζθσιεθόκνξθα αθάξεα. 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Η πξνζβνιή γίλεηαη εκθαλήο ζηα ώξηκα θύιια 

πνπ εκθαλίδνπλ παξακνξθώζεηο ππό ηε κνξθή ππόθαησλ αλάγιπθσλ 

ζηελ θάησ επηθάλεηα. Οη πξνζβεβιεκέλνη θαξπνί όηαλ είλαη κηθξνί 

καπξίδνπλ θαη πέθηνπλ θαη νη κεγάινη παξακνξθώλνληαη. 

ΤΣΑΕΙ: Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αθάξεσλ απηώλ θη επεηδή 
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δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα εμεηδηθεπκέλα ζθεπάζκαηα, ζπληζηάηαη επέκβαζε κε θαηάιιειν 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζεξηλό πνιηό όηαλ ε λέα βιάζηεζε έρεη θζάζεη ηα 6-8 εθαηνζηά κέζα 

ζην Μάξηην. εκεηώλεηαη όηη κηα ηέηνηα επέκβαζε θαηαπνιεκά ηαπηόρξνλα ηη πξνλύκθεο 

θνθθνεηδώλ θαη άιισλ νκνπηέξσλ εληόκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη απηή ηελ επνρή. 

 

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ ΣΗ ΕΛΙΑ 

 

 

 

 

 

                   Aspidiotus nerii                     Lepidosaphes ulmi               Leucaspis riccae         Parlatoria oleae  

 

 

 

 

 

                                    Philippia oleae                   Saissetia oleae               Pollinia pollini. 

                                  Euphilippia olivina 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ: Από παξαηεξήζεηο ζηελ ύπαηζξν θαη ζην εξγαζηήξην θπηνπξνζηαζίαο 

ηεο ππεξεζίαο καο  δηαπηζηώζεθε όηη ζην Ν. Μαγλεζίαο θαη ζε ειαηώλεο ηεο Ν. Αγρηάινπ, 

Μηθξνζεβώλ, Αικπξνύ ππάξρνπλ: έληνλεο πξνζβνιέο από  Παξιαηόξηα θαη ζπνξαδηθά  θαηά 

ηόπνπο από ηα ππόινηπα θνθθνεηδή ηεο ειηάο. Δπίζεο πξνζβνιέο από θνθθνεηδή 

δηαπηζηώζεθαλ θαη ζε πεξηνρέο ησλ Ν. Φζηώηηδαο θαη Ν. Λάξηζαο. Σα θνθθνεηδή 

δηαρεηκάδνπλ ζηνπο βξαρίνλεο, θιαδίζθνπο ησλ δέλδξσλ σο ελήιηθα, ή πξνλύκθεο  άιια  θαη 

ζην ζηάδην ηνπ απγνύ. 

ΤΣΑΕΙ: Η θαηαπνιέκεζε ησλ θνθθνεηδώλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θαιιηεξγεηηθά 

κέηξα ηα νπνία  ζηνρεύνπλ ζηελ επξσζηία ησλ δέλδξσλ. Αθαίξεζε θαη θαύζε  ησλ 

πξνζβεβιεκέλσλ από θνθθνεηδή θιαδίζθσλ πξνηνύ αξρίζνπλ νη εθθνιάςεηο πξνλπκθώλ, 

αλαλεσηηθά θιαδεύκαηα ζε γεξαηά δέλδξα, θαηάιιειε ιίπαλζε. ηνπο ειαηώλεο πνύ έρνπλ 

παξαηεξεζεί πξνζβνιέο από ηα θνθθνεηδή, ζπληζηάηαη ε επέκβαζε κε θαηάιιειν γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ζεξηλό πνιηό ή ζεξηλά νξπθηέιαηα κέζα ζην Μάξηην όηαλ ε λέα βιάζηεζε έρεη  

θζάζεη ηα 6-8 εθαηνζηά θαη πξηλ ηελ αλζνθνξία. 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΑ ΚΕΤΑΜΑΣΑ 

PARAFFIN OIL/(CAS64742-46-7), PARAFFIN OIL/(CAS 8042-47-5), PARAFFIN 

OIL/(CAS 97862-82-3), FENOXYCARB, PYRIPROXYFEN (ΑDMIRAL) 

 

Kalocoris trivialis ΚΑΛΟΚΟΡΙ 

Δίλαη πνιπθάγν έληνκν. Γηαρεηκάδεη σο απγό ζε παιηέο ηνκέο 

θιαδεύκαηνο, θαη ζε ξσγκέο μεξνύ μύινπ. Οη πξνλύκθεο εθθνιάπηνληαη 

θπξίσο ηνλ Φεβξνπάξην-Μάξηην. Σα λεαξά ελήιηθα άηνκα ηνπ εληόκνπ 

εκθαλίδνληαη από ηα κέζα Μαξηίνπ έσο θαη ηνλ Μάην πξνζβάιινπλ ηε 

λεαξή βιάζηεζε θπξίσο βιαζηνύο θαη αλζνθόξνπο νθζαικνύο θαη 

ιηγόηεξν λεαξά θύιια.  

ΤΣΑΕΙ 

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. 
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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 κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ 

απνθπγή δειεηεξηάζεσλ.  

 

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.html  

 

     

         Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο α.α. 

 

                                                                                                Γξ. Γεκήηξηνο Λύθαο 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-warnings.html

