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Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων : 
 - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών 
 - επιβαρύνει το περιβάλλον 
 - αυξάνει το κόστος παραγωγής 

 
Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα                                                         ΕΛΙΑ   Νο 3/19-04-2018 

 

ΣΚΩΛΗΚΟΜΟΡΦΑ ΑΚΑΡΕΑ (eriophyes oleae,Aceria oleae,κ.α)  

 
 Ακάρεα προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς από ακάρεα 

∆ιαπιστώσεις: Την εµφάνισή τους έκαναν τα ακάρεα στη νεαρά βλάστηση των 
ελαιοδένδρων στις πρώιµες και µεσοπρώιµες περιοχές των Νοµών Μαγνησίας, Λάρισας, και 
Φθιώτιδας, αναµένονται στις όψιµες. 

Συµπτώµατα: Οι προσβολές από τα ακάρεα προκαλούν παραµορφώσεις των φύλλων, 
στενώσεις εγκολπώσεις και βαθουλώµατα. 
Η προσβολή από ακάρεα κατά την περίοδο σχηµατισµού των ανθοφόρων οφθαλµών και της 
άνθησης προκαλεί µείωση των ανθοφόρων οφθαλµών και οδηγεί στην ξήρανση και πτώση 
των ταξιανθιών. 
Οι προσβολές στους καρπούς εµφανίζονται κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Τα 
ακάρεα βρίσκονται σε µεγάλους πληθυσµούς κάτω από τους κάλυκες και γύρο από τον µίσχο 
των καρπών. 
Οι προσβεβληµένοι καρποί όταν είναι µικροί µαυρίζουν και πέφτουν ενώ οι µεγάλοι 
παραµορφώνονται. 

Συστάσεις:. Να γίνει καταπολέµηση των ακάρεων όταν η νεαρά βλάστηση έχει µήκος 6-8 
εκατοστά στα κλειστά άνθη έως και το κρόκκιασµα και επανάληψη µετά την πτώση των 
πετάλων.  

 Κρίσιµη εποχή για την καταπολέµηση των ακάρεων είναι το τελευταίο δεκαήµερο πριν 
την ανθοφορία (όταν οι ανθοφόροι οφθαλµοί είναι κλειστοί). Είναι η εποχή που τα 
ακάρεα δηµιουργούν µεγάλους πληθυσµούς και ο δεύτερος κρίσιµος χρόνος επέµβασης 
µετά την πτώση των πετάλων κατά τον σχηµατισµό των νεαρών καρπών. 



 
 

 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριµένα -
εξειδικευµένα σκευάσµατα, συνίσταται επέµβαση µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια 
θερινά λάδια όπως Paraffin oil, Buprofezin. Για την ποικιλία Χαλκιδικής έχει έγκριση η 
Abamectin (aKa  avermectin). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο 
φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα 
προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. 
Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Ελιάς να το 
δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: 
fyto12@otenet.gr 
Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων στο διαδίκτυο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/agricultural-
warnings 
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