Ε Χ Θ Ρ Ο Ι

ΤΗΣ

Ε Λ Ι Α Σ

( Όψιµες ̟εριοχές)

Πυρηνοτρήτης : Ωοτοκία ̟άνω στον κάλυκα νεαρού καρ̟ού και
̟υρήνας ̟ροσβεβληµένος α̟ό την ̟ρονύµφη.

Ωτιόρυγχος: Περιφερειακά στα
φύλλα φαίνονται τα ̟ριονωτά
φαγώµατα ̟ου ̟ροδίδουν την
̟αρουσία του στον ελαιώνα.

Ρυγχίτης: Ενήλικο, χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό ρύγχος. Καρ̟οί µε ξηρές τρύ̟ες µορφής
«κρατήρα» ̟άνω στην ε̟ιφάνεια και δί̟λα µικροί ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί, ξηροί και µαυρισµένοι ̟άνω
στο δέντρο λίγο ̟ριν την καρ̟ό̟τωση.
( Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου )

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

8.

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΙΑΣ Ο Ψ Ι Μ Ω Ν ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ̟οικιλία Κορωνέϊκη ) :
Ολοκληρώθηκε το στάδιο της καρ̟όδεσης - µικροί καρ̟οί µεγέθους κόκκου σταριού.
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:
(Prays oleae)

Οδηγίες:

Χρόνος ε̟έµβασης:

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης των όψιµων ̟εριοχών, η ̟τήση της καρ̟όβιας
γενιάς του ̟υρηνοτρήτη ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου. ∆ια̟ιστώθηκαν
̟υκνές ωοτοκίες στους νεαρούς καρ̟ούς.
Οι νεαρές ̟ρονύµφες εκκολά̟τονται ̟άνω στον κάλυκα, µ̟αίνουν
στον καρ̟ό και ανα̟τύσσονται τρώγοντας τον ̟υρήνα. Οι
̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί ̟έφτουν ̟ρόωρα.
− Συστήνεται ψεκασµός κάλυψης κατά των ̟ρονυµφών µε κατάλληλα
εγκεκριµένα εντοµοκτόνα. Στόχος είναι η κατα̟ολέµηση των νεαρών
̟ρονυµφών ̟ριν µ̟ουν στον καρ̟ό.
− Ό ψ ι µ ε ς ̟ ε ρ ι ο χ έ ς : 14 - 17 Ιουνίου.
Ανάγκη κατα̟ολέµησης έχουν ελαιώνες µε χαµηλή καρ̟όδεση. Αν
τα δέντρα έχουν δέσει ικανο̟οιητικά ή ̟αρουσιάζουν ασήµαντη
καρ̟οφορία δε χρειάζεται να ψεκάσετε.

Σκαθάρι µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό
ρύγχος ̟ου µετά την καρ̟όδεση τρέφεται στους νεαρούς καρ̟ούς και
στη συνέχεια ωοτοκεί σχηµατίζοντας µε το ρύγχος του τρύ̟ες µορφής
(Rhynchites cribripennis) «κρατήρα» στην ε̟ιφάνεια των καρ̟ών. Η ̟ρονύµφη τρέφεται µέσα
στον ̟υρήνα του ̟ροσβεβληµένου καρ̟ού ̟ροκαλώντας ̟ρόωρη
καρ̟ό̟τωση.
∆ια̟ιστώσεις: ∆ια̟ιστώνονται ανησυχητικές ̟ροσβολές το̟ικού χαρακτήρα στις
̟ρώιµες και στις µεσο̟ρώιµες ̟εριοχές ό̟ου οι ̟ροσβεβληµένοι
καρ̟οί διακρίνονται ξεκάθαρα.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ:
( µ̟ίµ̟ικας )

Οδηγίες:

− Συστήνεται συχνή και ̟ροσεκτική εξέταση των ελαιώνων όλων των
̟εριοχών για έγκαιρη και α̟οτελεσµατική αντιµετώ̟ιση.
− Στους ελαιώνες όψιµων ̟εριοχών να γίνει έλεγχος ̟υκνότητας
̟ληθυσµού νωρίς το ̟ρωί µε τίναγµα κλαδιών ̟άνω σε λευκή
ε̟ιφάνεια. Αν καταµετρηθούν ̟ερισσότερα α̟ό 3 - 4 ακµαία ανά
κλάδο συστήνεται ψεκασµός µετά την ολοκλήρωση της
καρ̟όδεσης, ιδιαίτερα εάν είχατε δια̟ιστώσει ζηµιές στην
̟αραγωγή κατά τα δύο ̟ροηγούµενα χρόνια.
Με ε̟ιλογή κατάλληλου εντοµοκτόνου γίνεται συνδυασµένη
αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη.

ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ:
(Otiorrynchus cribricollis)

Οδηγίες:

Νυχτόβιο σκαθάρι ̟ου βρίσκεται την ηµέρα κρυµµένο στο χώµα και
τη νύχτα ανεβαίνει στο φύλλωµα α̟ό τον κορµό. Προσβάλει τα
τρυφερά µέρη της βλάστησης ̟ροκαλώντας χαρακτηριστικά ̟ριονωτά
φαγώµατα ̟εριφερειακά στα φύλλα και ̟τώση καρ̟ών µαζί µε τον
̟οδίσκο ή µέρος του τρυφερού βλαστού.
− Στις όψιµες ̟εριοχές και µόνο σε ελαιώνες µε ιστορικό
̟ροσβολών συνιστάται να γίνουν ε̟εµβάσεις στο έδαφος σε ακτίνα
50 εκ. γύρω α̟ό τη βάση του κορµού εναντίον των ακµαίων, µε
εγκεκριµένο οργανοφωσφορικό σκεύασµα για τη διακο̟ή της
ανόδου του εντόµου στα δέντρα.
Μ̟ορεί να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη
φροντίζοντας να ψεκάζονται ο λαιµός και ο κορµός των δέντρων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στην ήδη εγκεκριµένη στην καλλιέργεια της ελιάς δραστική phosmet για τον
̟υρηνοτρήτη και το δάκο, δόθηκε έγκριση σε σκεύασµα α̟ό 29-3-2017 µε τρο̟ο̟οίηση του
φάσµατος δράσης και για τη µαργαρόνια, τον ωτιόρυγχο και το λεκάνιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στατιστικά α̟οτελέσµατα του Υ̟. ΑΑΤ για ̟αραβάσεις λόγω χρήσης φυτο̟ρο-στατευτικών
̟ροϊόντων στην καλλιέργεια της ελιάς α̟ό το 2013 µέχρι σήµερα, έδειξαν σε δείγµατα φύλλων,
καρ̟ών και ελαιολάδου ότι τα ̟ερισσότερα ευρήµατα µη ε̟ιτρε̟τών υ̟ολειµµάτων
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων αφορούσαν το ελαιόλαδο και τη δραστική ουσία chlorpyriphos
̟ου δεν ε̟ιτρέ̟εται να χρησιµο̟οιείται στην ελιά (διοικητικές και ̟οινικές κυρώσεις, Ν.
4036/2012). Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην καλλιέργεια
της ελιάς.
Ηράκλειο 13 Ιουνίου 2017
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

