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   Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                           10. 

   Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Σ. Λούρου, ∆. Τσαγκαράκης, Μ. Ροδιτάκη.  
  

 

  Μαργαρόνια: Ακµαία αριστερά, φαγώµατα στην ακραία βλάστηση και σε καρ̟ούς α̟ό ̟ρονύµφες. 

 
 

 

Ακάρεα Eriophyidae: Φύλλα ̟ροσβεβληµένα µε χαρακτηριστικό σύµ̟τωµα το καστανό ανάγλυφο στην                                             

κάτω ε̟ιφάνεια. Προσβολή στο σηµείο ε̟αφής του κάλυκα µε τον καρ̟ό (βυθισµένη καστανή ̟εριοχή). 

 

 

 

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

        Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. 

  Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον. 



ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ  : 

  (Palpita unionalis) 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

 

Οδηγίες: 

 

 

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης καταγράφεται αυξηµένη δραστηριότητα του 
εντόµου. Κατά ̟εριοχές ̟αρουσιάζεται έξαρση ̟ληθυσµών και 
̟ροσβολών. 

Οι ̟ρονύµφες ως φυλλοδέτες ̟ροσβάλλουν τις κορυφές και τα φύλλα 
των τρυφερών βλαστών. Οι ζηµιές µ̟ορεί να α̟οβούν καταστροφικές 
στην ανά̟τυξη και τη διαµόρφωση των νεαρών δέντρων ό̟ως και των 
δέντρων ̟ου διαθέτουν ζωηρή βλάστηση (αρδευόμενα, αυστηρά 

κλαδεμένα). Αυξηµένοι ̟ληθυσµοί αυτή την ε̟οχή ̟ροκαλούν και 
φαγώµατα στους ̟ράσινους ανε̟τυγµένους καρ̟ούς (επιφανειακό ή 

βαθύτερο άδειασμα της σάρκας).  

Συστήνεται ̟ροστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και 
νεοσύστατους ελαιώνες και δέντρων ̟ου έχουν δεχτεί αυστηρό 

ανανεωτικό κλάδεµα. Σε µεγάλα ελαιόδεντρα συνήθως η ζηµιά δεν 
είναι αξιόλογη. Ό̟ου ̟αρουσιαστούν εκτεταµένες ̟ροσβολές στη 
βλάστηση και στους καρ̟ούς ε̟εµβαίνετε  ψεκάζοντας µαζί και τους 
λαίµαργους βλαστούς της βάσης. 

− Ενδεικτικές ηµεροµηνίες ε̟έµβασης µε εγκεκριµένα σκευάσµατα 
κατά των ̟ρονυµφών: 21 - 23 Ιουλίου. 

 

       Α Κ Α Ρ Ε Α :  

         (Eriophyidae) 

Οδηγίες: 

 
 

Συστήνεται αντιµετώ̟ιση για την ̟ροστασία της τρυφερής βλάστησης 
και τη µείωση των ̟ληθυσµών των ακαρέων στα ̟ροσβεβληµένα δέντρα 

νεαρής ηλικίας (φυτώρια, νέοι ελαιώνες) και στα αυστηρά κλαδεµένα ή 
αρδευόµενα δέντρα µε ̟λούσια βλάστηση.  

Όταν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες χρησιµο̟οιείτε ̟αραφινικά 

λάδια οι ψεκασµοί ̟ρέ̟ει να γίνονται σε θερµοκρασίες κάτω των 32οC 
και σε ελαιόδεντρα καλά ̟οτισµέναγια την α̟οφυγή φυτοτοξικότητας. 

Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην καλλιέργεια της ελιάς. Στην 
ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/188-irakleio του 
ΥΠΑΑΤ ό̟ου αναρτώνται όλα τα ∆ελτία Γεωργικών Προειδο̟οιήσεων Π.Κ.Π.Φ.Π.& Φ.Ε. Ηρακλείου 
βρίσκεται  κατάλογος εγκεκριµένων  δραστικών εντοµοκτόνων και ακαρεοκτόνων  της 
ελιάς (7ο ∆ελτίο Ελιάς, 8/5/2018). Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και δέχεται τρο̟ο̟οιήσεις κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς. ∆ιαβάζετε µε ̟ροσοχή και τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες ̟ου αναγράφονται στις 
ετικέτες των σκευασµάτων για να α̟οφεύγετε κινδύνους στην ανθρώ̟ινη υγεία και στο ̟εριβάλλον.   

 Ηράκλειο 20 Ιουλίου  2018 

                     Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

 Κληρονόµου Ευφροσύνη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ∆ελτία για την ελιά εκδίδονται µε δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό συγκεκριµένο δίκτυο βιολογικών,  
φαινολογικών και µετεωρολογικών ̟αρατηρήσεων σε τρεις αντι̟ροσω̟ευτικές ζώνες ̟ρωιµότητας: ̟ρώιµη 
(̟αραλιακή), µεσο̟ρώιµη (ενδοχώρα) και όψιµη (ορεινή). Στις α̟οφάσεις ̟ου λαµβάνετε για την ̟ροστασία της 
καλλιέργειάς σας στηριζόµενοι στις συστάσεις των ∆ελτίων ̟ρέ̟ει να συνεκτιµάτε τις το̟ικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε 
̟εριοχής) και την ατοµικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρε̟τική κατάσταση, φορτίο ̟αραγωγής, κ.ά). 

Η κατα̟ολέµηση του ∆άκου στις ελιές διεξάγεται ως «Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας» α̟ό τις ∆ιευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της Περιφέρειας Κρήτης. Για θέµατα ∆ακοκτονίας 
α̟ευθύνεστε στις αντίστοιχες Υ̟ηρεσίες κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 


