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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                   Το παρόν δελτίο εκδίδεται µόνο ηλεκτρονικά !!

Νο 09/05-05-2016 
ΕΛΙΑ 

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ 

Βλαστικό στάδιο  
 Παρατηρείται έναρξη της ανθοφορίας της ελιάς στην περιοχή της Σαµοθράκης. 
 Στις υπόλοιπες πρώιµες περιοχές η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο Ε (διαφοροποίηση 
της στεφάνης) και αναµένεται έναρξη της ανθοφορίας τις επόµενες ηµέρες. 
 Τη φετινή χρονιά παρατηρείται πρωϊµότητα σε σχέση µε την προηγούµενη και 
προβλέπεται υψηλή ανθοφορία. !
Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) 
 Η πτήση του εντόµου βρίσκεται σε εξέλιξη από 
το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου. Ο αριθµός των 
συλλήψεων στις φεροµονικές παγίδες παρουσίασε 
µείωση αυτές τις ηµέρες ενώ η ελιά στις πρώιµες 
περιοχές βρίσκεται ένα στάδιο πριν την ανθοφορία. 
 Στις περιοχές νότια της Σαµοθράκης και της 
Θάσου, η ανθοφορία ξεκίνησε και ο αριθµός των 
συλλήψεων στις φεροµονικές παγίδες είναι χαµηλός.  !
Ψεκασµοί : 
 Οι επεµβάσεις έχουν ως στόχο τα ενήλικα πριν προλάβουν να γεννήσουν το µέγιστο των 
αυγών τους και τις προνύµφες πριν µπουν στο φυτό.  
 Λαµβάνοντας όµως υπόψη, την αυξηµένη ανθοφορία της φετινής χρονιάς και τον µικρό 
αριθµό συλλήψεων στις παγίδες, η επέµβαση για την καταπολέµηση της ανθόβιας γενιάς του 
εντόµου µπορεί να παραληφθεί.  
 Ταυτόχρονα θα διατηρηθούν και οι πληθυσµοί των φυσικών εχθρών που είναι δραστήριοι 
την εποχή της ανθοφορίας.  
 Συνιστάται να γίνουν ψεκασµοί σε περιοχές µε µέτρια ανθοφορία ή σε ελαιώνες όπου 
εµφανίστηκαν και άλλοι εντοµολογικοί εχθροί, όπως στον νοµό Έβρου όπου εµφανίστηκε 
βαµβακάδα και πρέπει να γίνει συνδυασµένη καταπολέµηση στα αγροκτήµατα που εντοπίστηκε. 
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 Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα µε βάκιλλο, τα οποία είναι 
δραστικά εναντίον των προνυµφών της ανθόβιας γενιάς και δεν βλάπτουν τους φυσικούς εχθρούς 
των βλαβερών εντόµων που είναι δραστήριοι την εποχή της ανθοφορίας. 
Σε κάθε περίπτωση οι ψεκασµοί θα πρέπει να γίνονται λαµβάνοντας υπόψη το βλαστικό στάδιο 
της ελιάς που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασµα) ή και στο 
ξεκίνηµα της ανθοφορίας. !
Ψύλλα (βαµβακάδα) Euphyllura 
phillyreae  
Παρατηρήθηκαν χαµηλοί έως µέτριοι πληθυσµοί 
ψύλλας, κυρίως σε ελαιοκτήµατα όπου δε γίνονται 
συστηµατικοί ψεκασµοί. Όπου υπάρχει πρόβληµα 
βαµβακάδας να γίνει ένας ψεκασµός σε συνδυασµό µε 
την καταπολέµηση του πυρηνοτρήτη. !
Ακάρεα 
Τα ακάρεα προκαλούν παραµορφώσεις στα φύλλα και 
στους καρπούς των ελαιοδέντρων, υποβαθµίζοντας την ποιότητα των καρπών, ιδιαίτερα στις 
επιτραπέζιες ποικιλίες. 
Ψεκασµοί : 
Όπου υπάρχει πρόβληµα ακάρεων, συνιστάται να γίνει καταπολέµηση του εντόµου σε 
συνδυασµό µε την αντιµετώπιση του πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία. Επίσης θα πρέπει να 
γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασµός µε την πτώση των πετάλων και όταν ο καρπός της ελιάς έχει 
το µέγεθος της κεφαλής καρφίτσας. Ο επαναληπτικός ψεκασµός είναι απαραίτητος µόνο στις 
επιτραπέζιες ποικιλίες. !
Παρλατόρια (Parlatoria oleae)  
Συνιστάται να γίνει καταπολέµηση του εντόµου λίγο πριν την ανθοφορία µε ένα κατάλληλο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις επιτραπέζιες ποικιλίες και σε 
ελαικτήµατα όπου το πρόβληµα ήταν έντονο την προηγούµενη χρονιά. !!
σηµείωση :   
1. Όταν γίνεται συνδυασµένη καταπολέµηση να χρησιµοποιούνται φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που αντιµετωπίζουν περισσότερους εχθρούς και να ελέγχεται η 
συδυαστικότητά τους. 

2. Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρµακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων που σας αποστέλλουµε και εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. !

προσοχή :   
• Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
✦ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

www.minagric.gr (Γεωργικές προειδοποιήσεις). !
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                    Η Προϊσταµένη Τµήµατος 

        κ.α.α. 
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        Αδαµίδου Ζωή
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