
 

 
 

   Ε Χ Θ Ρ Ο Ι  -  ΑΣ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ  ΑΜ Π Ε ΛΙ Ο Υ  ΚΑΙ  Ε ΛΙ ΑΣ  
 

Α Μ Π Ε Λ Ι                                                                                                                    4. 
 

   

Περονόσ̟ορος. Κίτρινες κηλίδες στην 
̟άνω ε̟ιφάνεια του φύλλου. 
Μοιάζουν µε λαδιές και είναι λείες 
χωρίς εξογκώµατα ή βαθουλώµατα. 

Περονόσ̟ορος. Λευκό χνούδι 
στην κάτω ε̟ιφάνεια του φύλλου. 
Είναι τα σ̟όρια της ασθένειας και 
εµφανίζονται όταν υ̟άρχει 
δροσιά ή υψηλή σχετική υγρασία. 

Ερίνωση. Εξογκώµατα (φουσκάλες) στην 
̟άνω ε̟ιφάνεια του φύλλου (αριστερά). 
Α̟ό την άλλη ̟λευρά των φουσκαλών 
υ̟άρχουν βαθουλώµατα ̟ου έχουν µέσα 
̟υκνό δίκτυο α̟ό µικρές λευκές τρίχες 
(δεξιά). 

 
 

 Πληροφορίες : Νίκος Ι. Μ̟αγκής – Ευάγγελος Α. Αλατσατιανός  
 

 

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : 

 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

 

 

 

 

 
 

 Οδηγίες: 

 

 

 

 

− Οι συνθήκες ανοµβρίας ̟ου ε̟ικράτησαν µαζί µε τους συχνούς νότιους 
ανέµους και τις χαµηλές σχετικές υγρασίες δεν ευνόησαν τον 
̟ερονόσ̟ορο. Η ασθένεια, ακόµα και στις θέσεις ̟ου εµφανίστηκε α̟ό 
τα µέσα Μαρτίου (βόρεια ̟αραλιακή ζώνη), δεν είχε καµία εξέλιξη.   

− Οι τελευταίες βροχές ̟ου σηµειώθηκαν κατά τό̟ους στις 8 του µήνα, 
κυρίως στις κεντρικές και νότιες ̟εριοχές, ̟ιθανόν να δώσουν κηλίδες 
µέχρι τις 16-18 Α̟ριλίου. 

− Μην µ̟ερδεύετε τις ̟ροσβολές ̟ερονοσ̟όρου µε εκείνες α̟ό το άκαρι 
(ερίνωση). Ο ̟ερονόσ̟ορος δηµιουργεί κίτρινες κηλίδες στην ̟άνω 
ε̟ιφάνεια του φύλλου µε λευκό χνούδι στις αντίστοιχες θέσεις στην 
κάτω. Το άκαρι  κάνει εξογκώµατα ̟ου µοιάζουν µε φουσκάλες στην 
̟άνω ε̟ιφάνεια του φύλλου. Οι φουσκάλες α̟ό κάτω φαίνονται 
βυθισµένες και έχουν µικρές λευκές τρίχες. 

 

− ∆εν χρειάζονται γενικοί ̟ρολη̟τικοί ψεκασµοί. Η µεγάλη ταχύτητα 
αύξησης της βλάστησης µειώνει την α̟οτελεσµατικότητα τους. 

− Ελέγχετε συστηµατικά τα αµ̟έλια σας. Εφόσον εντο̟ίσετε 
συµ̟τώµατα της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) να κάνετε 
αµέσως κατα̟ολέµηση και να ενηµερώσετε τους το̟ικούς 
γεω̟όνους. 



  

 
  

                        Ω Ι ∆ Ι Ο : 
 

                   Οδηγίες: 

                         

− Είναι η σηµαντικότερη ασθένεια των αµ̟ελιών της Κρήτης και οι  
συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν την ευνοούν.  

Συνιστάται ε̟έµβαση σε αµ̟έλια ̟ου δεν έχει γίνει ακόµα ψεκασµός.  

           Ε Υ ∆ Ε Μ Ι ∆ Α : Η ̟τήση της ανθόβιας γενιάς έχει ξεκινήσει. ∆εν χρειάζεται αντιµετώ̟ιση. 

     Π Λ Α Ν Ο Κ Ο Κ Κ Ο Σ : 

 

∆εν έχει ̟αρατηρηθεί ακόµα η µετακίνηση του στη νέα βλάστηση και δεν 
χρειάζεται ψεκασµός. Θα ειδο̟οιηθείτε µε νεότερο δελτίο. 

       T Z I T Z I K A K I :  
∆εν έχει µετακινηθεί ακόµα στα αµ̟έλια και δεν χρειάζεται 
κατα̟ολέµηση. 

 
 
Ε  Λ  Ι  Α   -  Π Ρ Ω Ι  Μ Ε Σ   Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ  
   

  
 

Έναρξη άνθησης στην ελιά. Τα 
άνθη στις ανθοταξίες φουσκώνουν, 
κιτρινίζουν (κρόκιασµα) και 
αρχίζουν να ανοίγουν. 

Κλειστά άνθη ελιάς ̟ροσβεβληµένα α̟ό 
̟ρονύµφες ̟υρηνοτρήτη. Τα άνθη 
ξεραίνονται και ̟αραµένουν στην  ανθοταξία 
ενωµένα µε νηµάτια. 

Ανοιξιάτικη ̟ροσβολή νεαρής 
ακραίας βλάστησης α̟ό 
̟ρονύµφες µαργαρόνιας. 

 

  

 

Προσβεβληµένα κλαδιά ελιάς α̟ό 
̟ολλίνια: Καχεκτική βλάστηση, 
µικροφυλλία, ακαρ̟ία και σταδιακή 
νέκρωση των κλαδιών. 

Προσβολή ̟ολλίνιας στη µασχάλη 
λε̟τού κλαδιού. ∆ιακρίνονται οι 
έρ̟ουσες ̟ρονύµφες του κοκκοειδούς 
γύρω α̟ό µικρούς όγκους 
καρκίνωσης. 

Προσβολή α̟ό ασ̟ιδιωτό 
σε φύλλα ελιάς. Συνήθως 
̟αρουσιάζεται σε κλαδιά 
δέντρων ̟ου σκονίζονται. 

 
 

 

 Πληροφορίες: MSc Μαρία  Ζ. Ροδιτάκη 
  

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ: Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές ξεκίνησε η άνθηση. Στις µεσο̟ρώιµες τα άνθη συνεχίζουν να  
φουσκώνουν ενώ στις όψιµες ̟εριοχές σχηµατίζονται και ολοκληρώνονται οι ανθοταξίες. 
 



 
 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: 

∆ια̟ιστώσεις: 
 

Οδηγίες: 

 

 

 

Χρόνος ε̟έµβασης: 

 

Σύσταση: 

 

Η ̟τήση των ακµαίων της ανθόβιας γενιάς του ̟υρηνοτρήτη βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Οι συλλήψεις είναι υψηλές σε όλο το δίκτυο ̟αγίδευσης. Τα θηλυκά 
γεννούν τα αυγά τους στα κλειστά άνθη λίγο ̟ριν την άνθηση. Οι νεαρές 
̟ρονύµφες ̟ου εκκολά̟τονται εισέρχονται στα άνθη και τα καταστρέφουν. 
 

Ανάγκη κατα̟ολέµησης έχουν οι ελαιώνες συµβατικής γεωργίας µε 
µειωµένη ανθοφορία (30-40% της κανονικής) ή ιστορικό έντονης 
καρ̟ό̟τωσης α̟ό ̟υρηνοτρήτη. Ιδιαίτερα συνιστάται κατα̟ολέµηση στους 
ελαιώνες βιολογικής γεωργίας µε σκο̟ό τη µείωση των ̟ληθυσµών του 
εντόµου στην ε̟όµενη γενιά (καρ̟όβια). 

Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές και στις ̟αραλιακές συνιστάται κατα̟ολέµηση της 

ανθόβιας γενιάς στην έναρξη της άνθησης, όταν έχουν ανοίξει 5-25% των 

ανθέων. Ενδεικτικές ηµεροµηνίες ψεκασµού: 15-17 Α̟ριλίου. 
Προτείνεται η χρήση σκευασµάτων του βάκιλλου της Θουριγγίας ή άλλου 
εκλεκτικού  εγκεκριµένου σκευάσµατος για την ̟ροστασία των ωφέλιµων 
̟αρασίτων και αρ̟ακτικών ̟ου ανα̟τύσσονται αυτή την ε̟οχή. 

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν  Ι Α: 
 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

Χρόνος ε̟έµβασης: 

Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές ξεκίνησαν οι συλλήψεις ακµαίων της ̟ρώτης 
ανοιξιάτικης γενιάς. Οι ̟ρονύµφες ̟ροσβάλλουν τη νεαρή βλάστηση.  
Αξιόλογη ζηµιά ̟ροκαλούν αυτή την ̟ερίοδο καταστρέφοντας φύλλα, 
οφθαλµούς ή εµβόλια σε νεαρά δέντρα, φυτώρια και αυστηρά κλαδεµένα 
δέντρα, τα ο̟οία έχουν ανάγκη ̟ροστασίας. 

Πρώιµες ̟εριοχές: 16-18 Α̟ριλίου. 

 

Π  Ο Λ Λ Ι  Ν Ι  Α  

Α Σ Π Ι ∆ Ι Ω Τ Ο Σ 

Π Α Ρ Λ Α Τ Ο Ρ Ι Α : 

 

Οδηγίες: 

 

 

 

Χρόνος ε̟έµβασης: 

Τα τελευταία χρόνια η ̟ολλίνια α̟οτελεί σοβαρό εχθρό της ελιάς κυρίως 
στα ̟αραµεληµένα και εξασθενηµένα δέντρα. Είναι ψώρα ̟ου 
εγκαθίσταται σε ̟ληγές και σκασίµατα του φλοιού των κλαδίσκων, στις 
µασχάλες των διακλαδώσεων και στους οφθαλµούς. Εµ̟οδίζει την κανονική 
ανά̟τυξη των οφθαλµών µε α̟οτέλεσµα να µειώνει τη νέα βλάστηση και 
την καρ̟οφορία του ε̟όµενου έτους και να νεκρώνει λε̟τά κλαδιά. 

Η αντιµετώ̟ιση των κοκκοειδών ε̟ιτυγχάνεται κυρίως µε καλλιεργητικές 
̟ρακτικές ̟ου σκο̟ό έχουν τη βελτίωση της ζωτικότητας των ελαιοδέντρων 
(κλάδεµα, άρδευση, ισορρο̟ηµένη λί̟ανση). Ο αερισµός και ο φωτισµός 
του εσωτερικού της κόµης καθώς και η εξυγίανση των δέντρων µε αφαίρεση 
και καύση των ̟ροσβεβληµένων και εξασθενηµένων κλαδιών ̟αρεµ̟οδίζει 
την ανά̟τυξη των κοκκοειδών.  

 Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές, σε ελαιόδεντρα µε σοβαρές ̟ροσβολές αυτών των 
κοκκοειδών, συστήνεται ε̟έµβαση µε θερινό ̟ολτό στις  18 - 20 Α̟ριλίου.  

Β Α Μ Β Α Κ Α ∆ Α : 

            ( Ψ Υ Λ Λ Α )  

Οδηγίες: 
  

Προσβάλει τη νέα βλάστηση καλύ̟τοντας µε λευκό βαµβακώδες έκκριµα 
φύλλα και ανθοταξίες. Σ̟άνια ζηµιώνει την ̟αραγωγή. 
Ελαιώνες µε κανονική ανθοφορία δεν έχουν ανάγκη  κατα̟ολέµησης. 
 

Συστήνεται κατα̟ολέµηση µόνο σε ελαιώνες µειωµένης ανθοφορίας όταν 
εµφανίζονται µεγάλοι ̟ληθυσµοί (̟ροσβολή ̟άνω α̟ό 30% στο σύνολο 
των ανθέων). Στο ψεκαστικό διάλυµα ̟ροστίθεται ειδικό διαβρεκτικό ώστε 
να δια̟ερνά τα κηρώδη εκκρίµατα και να φτάνει στις νύµφες του εντόµου. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού και της ελιάς να γίνονται µε την 
ε̟ιλογή κατάλληλων σκευασµάτων α̟ό τις λίστες εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας α̟οστείλαµε. 
 

Ηράκλειο  11 Α̟ριλίου 2013 

                   Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                        Τρουλλάκης Γιάννης 


