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ΕΛΙΑ 
1. ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ 
Συµπτώµατα: Το κύριο σύµπτωµα είναι ο σχηµατισµός χαρακτηριστικών 

κυκλικών κηλίδων («µάτια παγωνιού»), στην πάνω επιφάνεια 
των  φύλλων. Αποτέλεσµα της προσβολής είναι η πρόωρη και 
έντονη φυλλόπτωση και η εξασθένηση των δένδρων. 

∆ιαπιστώσεις: Για να  πραγµατοποιηθεί νέα µόλυνση, απαιτείται σταγόνα 
νερού (βροχή ή δροσιά) και θερµοκρασίες 9-25ο C. Τα φύλλα 
που προσβάλλονται την άνοιξη θα αποτελέσουν την πηγή 
µολυσµάτων για τις φθινοπωρινές µολύνσεις. 

Οδηγίες:  Όπου η ασθένεια δηµιουργεί πρόβληµα, να γίνει 
επέµβαση όταν το µήκος της νέας βλάστησης φτάσει τα 
2-5 εκ. Αν συνεχίζονται οι προσβολές να γίνει 
επανάληψη της επέµβασης µετά από 2-3 εβδοµάδες. Η 
αραίωση της κόµης διευκολύνει τον αερισµό 
µειώνοντας έτσι την υγρασία στο φύλλωµα. 
 

Φυτ/κά 
προϊόντα: 
Σηµείωση: 

Εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα, 
Τριφλοξιστροµπίν+Τεµπουκοναζόλ,  Τριφλοξιστροµπίν (όταν οι 
βλαστοί φτάσουν στο 70% του τελικού τους µεγέθους).  
Ο ψεκασµός µε χαλκούχο σκεύασµα και ιδιαίτερα µε 
βορδιγάλειο πολτό (1%), όταν εφαρµόζεται σε περιόδους 
υψηλής υγρασίας, προκαλεί πτώση των προσβεβληµένων 
φύλλων, η οποία είναι επιθυµητή στην αντιµετώπιση της 
ασθένειας.  

 
2. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ 
Η προνύµφη προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς. Οι 
προνύµφες της φυλλόβιας γενεάς του εντόµου, εγκαταλείπουν αυτή την εποχή τις 
στοές στα φύλλα και τρέφονται από τη νεαρή βλάστηση. 
Οδηγίες: Οι ζηµιές από το φάγωµα της νεαρής βλάστησης είναι ελάχιστες. 

∆εν συνιστάται καµία επέµβαση αυτή την περίοδο.  
 

3. ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ 
Οι νεαρές νύµφες προτιµούν κάποια ζιζάνια (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, 
σινάπι, ζοχός, µολόχα, αγριοσέλινο κλπ) τα οποία αν δεν βρουν στον ελαιώνα 
ανεβαίνουν στα δένδρα.                                                                           
Οι προσβολές ξεκινούν από τα αρχικά στάδια της βλάστησης , µέχρι το στάδιο του 
µούρου. Οι προσβολές από το έντοµο είναι συνήθως περιοδικές και σποραδικές. ► 
 



Οδηγίες: Επειδή η ύπαρξη των ανωτέρω ζιζανίων παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της προσβολής 
από το έντοµο,  όπου είναι εφικτό, η αυτοφυής 
βλάστηση να παραµένει στον ελαιώνα µέχρι την άνθιση 
των ελαιοδένδρων. 
 Σε ελαιώνες που αναµένεται µικρή ανθοφορία και 
διαπιστώνεται η ύπαρξη υψηλών πληθυσµών του εντόµου(6-7 
άτοµα σε κλαδίσκο 50-60 εκ. (στο κρίσιµο διάστηµα 
προσβολών), να γίνει επέµβαση. 

Φυτ/κά  
προϊόντα Μπέτα συφλουθρίν. 
 
4. ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ 
Το έντοµο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση, τα κλειστά άνθη και µερικές φορές 
και πράσινους ανεπτυγµένους καρπούς.  
Οδηγίες: Στα µεγάλα ελαιόδενδρα δεν απαιτείται επέµβαση. Στα 

φυτώρια ελιάς και νεαρά δενδρύλλια που µπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές ζηµιές,  να γίνει επέµβαση όταν 
παρουσιαστούν έντονες προσβολές.  

Φυτ/κά  
προϊόντα 

∆ελταµεθρίν. 
 

 
5. ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ(Φλοιοτρίβης, Φλοιοφάγος) 
Η λήψη καλλιεργητικών µέτρων είναι αρκετή για την αντιµετώπισή τους. 
Οδηγίες: Καλλιεργητικά µέτρα: 

1. Αφαίρεση µε κλάδεµα πολύ προσβεβληµένων, ξερών ή 
µισόξερων κλάδων και κλαδίσκων και αποµάκρυνσή 
τους από τον ελαιώνα. H εναπόθεση των κλαδιών στα 
όρια του ελαιώνα αποτελεί εκτροφείο των ξυλοφάγων. 

2. ∆ιατήρηση των δένδρων σε καλή θρεπτική κατάσταση 
µε ισορροπηµένη λίπανση. 

 
Σηµειώσεις: 1. Να διαβάζετε και να εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που 

αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
2. Η αραίωση της κόµης διευκολύνει τον αερισµό και τον φωτισµό 
των δένδρων και βοηθά έµµεσα στην καταπολέµηση διαφόρων 
εχθρών και ασθενειών. 
2. Όλα τα δελτία µας υπάρχουν στο διαδίκτυο 
(www.minagric.gr) 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ 
 


