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ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ 

Ζημιά / 

Συμπτώματα: 

Τα συμπτώματα της ασθένειας γίνονται συνήθως αντιληπτά στο έλασμα των φύλλων. 

Ο μύκητας προσβάλει επίσης και τους μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των 

καρπών. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση και καρπόπτωση και τα 

δένδρα οδηγούνται σε καχεξία. Σπανιότερα προσβάλλονται οι καρποί και οι νεαροί 

κλαδίσκοι. Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι απαραίτητη η βροχή ή η 

υψηλή υγρασία (πχ. σχηματισμός δρόσου στην επιφάνεια των φύλλων) και οι σχετικά 

χαμηλές θερμοκρασίες (με άριστες μεταξύ 15- 20 0C). Οι συνθήκες τις τρέχουσας 

άνοιξης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για μολύνσεις.  

Συστάσεις: Συνιστάται: 

Α) κλάδεμα με στόχο τον καλύτερο αερισμό και φωτισμό του εσωτερικού της κόμης. 

Β) ψεκασμός με εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό μετά την έναρξη της βλαστικής 

περιόδου και όταν το μήκος της νέας βλάστησης είναι 2 με 5εκ. 

 

ΚΑΛΟΚΟΡΗ 

Ζημιά / 

Συμπτώματα: 

Προκαλεί κυρίως οφθαλμόπτωση, και πτώση ανθέων. Αναπτύσσει έντονη 

δραστηριότητα κατά τόπους και κατά χρόνους με αποτέλεσμα η ζημιά από την πτώση 

των οφθαλμών και των ανθέων να σημειώνεται ορισμένες φορές είτε σε ευρύτερες 

περιοχές, είτε σε ορισμένους ελαιώνες, είτε ακόμα σε ορισμένα δένδρα ενός ελαιώνα. 

Πυκνότεροι πληθυσμοί του εντόμου εμφανίζονται στο τέλος του χειμώνα με αρχές-

μέσα της άνοιξης. Σημαντικά πυκνότεροι πληθυσμοί ανευρίσκονται στην αυτοφυή 

βλάστηση (πχ. διανόχορτο, παριετάρια, τσουκνίδα, σινάπι, αγριοσέλινο ) σε σχέση 

με τα ελαιόδεντρα 

Συστάσεις: Συνιστάται παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου με τινάγματα κλάδων ελιάς 

σε υποδοχείς, από την. ολοκλήρωση της ανάπτυξης του ανθοφόρου οφθαλμού και 
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μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της ταξιανθίας (στάδιο μούρου). 

Η πληθυσμιακή πυκνότητα κατά την οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης 

είναι 4-6 άτομα/κλαδίσκο μήκους 60-70εκ. 

Αντιμετώπιση 

Καλλιεργητικά μέτρα 

Προτείνεται η διατήρηση των αυτοφυών φυτών (διανόχορτο, τσουκνίδα, παριετάρια, 

σινάπι, κλπ) μέχρι την έναρξη της άνθησης των ελαιοδένδρων. 

Χημική αντιμετώπιση 

Διενέργεια ψεκασμού εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν υψηλοί πληθυσμοί στα 

ελαιόδεντρα και χαμηλό ποσοστό ανθοφορίας. 

 

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ 

Ζημιά / 

Συμπτώματα: 

Προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς. 

Η πρώτη γενεά αναπτύσσεται στα άνθη (ανθόβια γενεά), η δεύτερη αναπτύσσεται 

στον καρπό (καρπόβια) και η τρίτη στο φύλλωμα (φυλλόβια γενεά). Την περίοδο 

αυτή οι πρώτες προνύμφες της διαχειμάζουσας γενεάς (φυλλοφάγου) συμπληρώνουν 

την ανάπτυξή τους και διαπιστώνεται έναρξη της πτήσης των ενηλίκων της 

διαχειμάζουσας γενεάς. 

Συστάσεις: Προς το παρόν δεν δικαιολογείται επέμβαση 

 

Φυτοπροστατευτικά 

Επιλογή από τα εγκεκριμένα σκευάσματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου για την επιλογή 

φυτοπροστατευτικού και δοσολογίας εφαρμογής. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας – 

Εφαρμόζετε, αποκλειστικά, εγκεκριμένα σκευάσματα. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ κ.α.α. 

 

 

ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

Τα δελτία αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr 

Δωρεάν παραλαβή των δελτίων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, με απλό αίτημα στα email της υπηρεσίας μας. 
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