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«Κρόκιασµα»
ανθέων
και
έναρξη άνθησης στην ελιά.
Φαίνονται τα φαγώµατα από τις
προνύµφες πυρηνοτρήτη στα
κλειστά άνθη.

Νεαρή βλάστηση ελιάς
προσβεβληµένη από
προνύµφες µαργαρόνιας.

Φύλλα ελιάς προσβεβληµένα
από ασπιδιωτό.

Καρποί ελιάς µε προσβολή από
ασπιδιωτό.

Ανώµαλη έκπτυξη οφθαλµού σε
βλαστό ελιάς λόγω προσβολής από
πολλίνια. ∆ιακρίνονται οι νεαρές
έρπουσες προνύµφες που είναι το
ευαίσθητο
στάδιο
για
την
καταπολέµηση της ψώρας.

Κλαδί ελιάς µε τυφλωµένους
οφθαλµούς από πολλίνια. Στις
µασχάλες των κλαδιών βρίσκονται
τα ενήλικα.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ: Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές ολοκληρώνεται η άνθηση. Οι µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές
βρίσκονται λίγο ̟ριν την άνθηση, στο «κρόκιασµα» των ανθέων και οι όψιµες στο φούσκωµα των
ανθέων.
Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ:

∆ια̟ιστώσεις:

Οδηγίες:

Οι χαµηλές θερµοκρασίες ̟ου ε̟ικράτησαν στις µεσο̟ρώιµες και στις
όψιµες ̟εριοχές την ̟ροηγούµενη εβδοµάδα (7-14οC) είχαν σαν
α̟οτέλεσµα µειωµένη δραστηριότητα του ̟υρηνοτρήτη στην ̟τήση της
ανθόβιας γενιάς. Οι κλιµατικές συνθήκες σταδιακά ε̟ανέρχονται σε
κανονικά για την ε̟οχή ε̟ί̟εδα. Οι ̟ρονύµφες της ανθόβιας γενιάς
̟εριφέρονται 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 για τη µείωση των ̟ληθυσµών του
εντόµου στην ε̟όµενη γενιά (καρ̟όβια).

Χρόνος ε̟έµβασης:

− Μεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές : κατα̟ολέµηση της ανθόβιας γενιάς

Αντιµετώ̟ιση:

στην έναρξη της άνθησης, όταν ανοίξουν 5-25% των ανθέων.
Προτείνεται η χρήση σκευασµάτων του βακίλου της Θουριγγίας ή άλλου
εκλεκτικού εγκεκριµένου σκευάσµατος ̟ου δεν βλά̟τουν τα ωφέλιµα
̟αράσιτα και αρ̟ακτικά ̟ου ανα̟τύσσονται αυτή την ε̟οχή.

ΜΑΡΓΑΡΟΝ ΙΑ:

Η µαργαρόνια ̟ροσβάλλει τη νέα βλάστηση. Οι ̟ρονύµφες της
καταστρέφουν τις κορυφές και τα φύλλα των νεαρών βλαστών ή τα εµβόλια.

Οδηγίες:

Αυτή την ̟ερίοδο έχουν ανάγκη ̟ροστασίας φυτώρια, νεαρά δέντρα και
δέντρα ̟ου έχουν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης (̟.χ. ̟υρό̟ληκτες ̟εριοχές).

Ψ Ω Ρ Ε Σ
ΠΟ ΛΛΙ ΝΙ Α
ΑΣΠΙ∆ΙΩΤΟΣ
ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ:

Υ̟ενθυµίζουµε τη σοβαρότητα των ̟ροσβολών της ̟ολλίνιας κυρίως σε
ελαιόδεντρα ̟αραµεληµένα και εξασθενηµένα. Είναι ψώρα ̟ου
εγκαθίσταται σε ̟ληγές ή 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
καρ̟οφορία του ε̟όµενου έτους (µικρού µήκους βλαστοί, µικροφυλλία).

Οδηγίες:

Η αντιµετώ̟ιση των κοκκοειδών ε̟ιτυγχάνεται κυρίως µε καλλιεργητικές
̟ρακτικές ̟ου σκο̟ό έχουν τη βελτίωση της ζωτικότητας των δέντρων
(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.

Αντιµετώ̟ιση:

Σε ελαιόδεντρα µε σοβαρές ̟ροσβολές κοκκοειδών συστήνεται ε̟έµβαση µε
θερινό ̟ολτό. --Μεσο̟ρώιµες ̟εριοχές: 27-30 Α̟ριλίου.
− Όψιµες ̟εριοχές: 7-10 Μαΐου.

ΒΑΜΒΑΚΑ∆Α:

Προσβάλει τη νέα βλάστηση καλύ̟τοντας µε λευκό βαµβακώδες έκκριµα
φύλλα και ανθοταξίες. Σ̟άνια ζηµιώνει την ̟αραγωγή.
Ελαιώνες µε κανονική ανθοφορία δεν έχουν ανάγκη κατα̟ολέµησης.
Σε ελαιώνες µειωµένης ανθοφορίας µε ̟ροσβολή ̟άνω α̟ό 30% στο σύνολο
των ανθέων δικαιολογείται ψεκασµός. Στο ψεκαστικό διάλυµα ̟ροστίθεται
ειδικό διαβρεκτικό για να δια̟ερνά τα κηρώδη εκκρίµατα και να φτάνει
στις νύµφες του εντόµου.

(ΨΥΛΛΑ)
Οδηγίες:

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 έχουµε
α̟οστείλει.
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