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Μαργαρόνια: Προσβολή ακραίας βλάστησης και φαγώµατα στους καρ̟ούς α̟ό τις ̟ρονύµφες. 

Κηκιδόµυγα των βλαστών της ελιάς: Προσβεβληµένο κλαδί. Στο σηµείο της ̟ροσβολής του κλαδιού ̟ου 
ξηραίνεται εµφανίζεται ̟άνω στο φλοιό κοκκινω̟ό ή ιώδες χρώµα. Ανασηκώνοντας τον φλοιό στο σηµείο του 
µεταχρωµατισµού φαίνονται α̟ό κάτω σε οµάδες οι ̟ρονύµφες χρώµατος ̟ορτοκαλί-κιτρινω̟ές. 

       (Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου) 

 

   



 

     

 

       Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                             11.  
       Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Ν. Μ̟αγκής, Μ. Ροδιτάκη  

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ : 

      (Palpita unionalis) 

Οδηγίες: 

 

 

∆ια̟ιστώνονται αυξηµένοι ̟ληθυσµοί στο δίκτυο ̟αγίδευσης. Κατά 

̟εριοχές ̟αρατηρούνται σε ελαιώνες ̟ροσβολές στη βλάστηση και στους 

καρ̟ούς. 

− Στους ελαιώνες ̟ου ̟αρουσιάζονται σηµαντικές ̟ροσβολές αυτή την 

̟ερίοδο συστήνεται άµεση κατα̟ολέµηση κατά των ̟ρονυµφών µε 

εγκεκριµένα σκευάσµατα. 

− Σε ελαιώνες ̟ου δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα καµία ε̟έµβαση µε δραστική 

̟ου να κατα̟ολεµάει το έντοµο και το µέγεθος της ζηµιάς είναι µεγάλο 

θα χρειαστεί ε̟ανάληψη της ̟αρα̟άνω ε̟έµβασης σε διάστηµα ανάλογα 

µε το σκεύασµα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί. 

− Ιδιαίτερη ̟ροσοχή να δοθεί σε νεαρά δέντρα (φυτώρια - νέοι ελαιώνες), 

σε ελαιοδέντρα ̟ου έχουν δεχτεί αυστηρά κλαδέµατα και σε ̟οτιστικά 

δέντρα ̟ου έχουν άφθονη τρυφερή βλάστηση.  

  Κ Η Κ Ι ∆ Ο Μ Υ Γ Α 

ΤΩΝ  Β Λ Α Σ Τ ΩΝ: 

(Resseliella oleisuga) 

 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

 

 

 Συστάσεις: 

 

 

Καταγράφονται διάσ̟αρτες ̟ροσβολές σε αρκετές ̟εριοχές. Πρόκειται για 

δευτερεύοντα εχθρό ̟ου κατά τό̟ους και ̟εριστασιακά ̟ροσβάλει 

µικρούς ή µέτριους κλαδίσκους. Οι ̟ρονύµφες καταστρέφουν τρώγοντας 

εσωτερικά στρώµατα του φλοιού. Στο σηµείο της ̟ροσβολής ανα̟τύσσεται 

εσωτερικά ̟ρονυµφική στοά και εξωτερικά ̟αρατηρείται κοκκινω̟ός ή 

ιώδης µεταχρωµατισµός του φλοιού. Προκαλούνται ξηράνσεις των κλαδιών 

α̟ό το σηµείο ̟ροσβολής και ̟άνω ̟ου εκδηλώνονται σταδιακά την 

̟ερίοδο του καλοκαιριού. 

Η δια̟ίστωση της ̟αρουσίας της µύγας γίνεται ξεφλουδίζοντας ̟ροσεκτικά 

τον φλοιό στο σηµείο του µεταχρωµατισµού ό̟ου διακρίνονται α̟ό κάτω 

σε οµάδες ̟ορτοκαλί - κιτρινω̟ές ̟ρονύµφες. 

Η ζηµιά µ̟ορεί να γίνει ιδιαίτερα σηµαντική σε φυτώρια ελιάς και σε νεαρά 

δέντρα. 

Συνιστάται αφαίρεση και καταστροφή των ̟ροσβεβληµένων κλαδιών. 

Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγονται οι τραυµατισµοί του φλοιού των 

δέντρων. Χηµική αντιµετώ̟ιση δεν συνιστάται καθώς οι ̟ρονύµφες 

ανα̟τύσσονται εσωτερικά του φλοιού.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την 

καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε και εφαρµόζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων για να 

α̟οφύγετε κινδύνους για την ανθρώ̟ινη υγεία και το ̟εριβάλλον. 

−  Ψεκάζετε µόνο όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τους ψεκασµούς, ̟χ. ̟ολύ νωρίς το ̟ρωί ή αργά το 

α̟όγευµα, ̟οτέ µε δυνατό άνεµο. 
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                                Η  Προϊσταµένη  Τµήµατος 

               Κληρονόµου Ευφροσύνη 


