ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Λεκάνιο: Προσβεβληµένα φύλλα µε κα̟νιά, µητρικά και ανήλικα λεκάνια. Ρυγχίτης: Προσβεβληµένοι καρ̟οί.
(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου)

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη
Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Μ. Ροδιτάκη
ΛΕΚΑΝΙΟ:
(Saissetia oleae)

∆ια̟ιστώσεις:

10.

Καστανόµαυρη ψώρα ̟ου εγκαθίσταται στα φύλλα και στα κλαδιά.
Κατά καιρούς ανα̟τύσσει ̟υκνούς ̟ληθυσµούς ̟ου µ̟ορούν να
̟ροκαλέσουν εξασθένιση των δέντρων άµεσα λόγω της α̟οµύζησης
χυµών και έµµεσα µε την ̟αραγωγή µελιτωδών εκκρίσεων ̟ου καλύ̟τουν
φύλλα και βλαστούς. Στα µελιτώµατα ανα̟τύσσεται κα̟νιά (µαύρισµα)
̟ου οδηγεί σε σοβαρή φυλλό̟τωση.
Η υψηλή σχετική υγρασία και οι ή̟ιες θερµοκρασίες ευνοούν την
ανά̟τυξη του λεκανίου. Ενδηµεί σε ̟εριοχές ̟αραθαλάσσιες, ρεµατιές,
κλειστές και α̟άνεµες κοιλάδες και σε δέντρα ̟ου διατηρούν αρκετή
υγρασία στο ̟υκνό τους φύλλωµα (ακλάδευτα, ̟οτιστικά).

Ε̟ίσης η ̟υκνότητα της κόµης των δένδρων, οι µικροκλιµατικές
συνθήκες, οι καλλιεργητικές ̟ρακτικές (̟υκνότητα φύτευσης, λι̟άσµατα,
κλάδεµα, κλ̟.) ασκούν σηµαντική ε̟ιρροή.

Οδηγίες: Το λεκάνιο αντιµετω̟ίζεται κυρίως µε καλλιεργητικά µέτρα:
− Κλάδεµα για να αερίζεται και να λιάζεται το εσωτερικό των δέντρων.
− Ισορρο̟ηµένες αρδεύσεις και ̟εριορισµένες αζωτούχες λι̟άνσεις.
Στις δειγµατοληψίες φαίνεται να ολοκληρώνονται οι εκκολάψεις και
εµφανίζεται το µέγιστο των ερ̟ουσών και των ανήλικων βιολογικών
σταδίων. Τα νεαρά άτοµα είναι ευαίσθητα στη χηµική κατα̟ολέµηση
και ̟αρουσιάζουν µεγάλη θνησιµότητα στις υψηλές θερµοκρασίες.
− Στα δέντρα ̟ου δια̟ιστώνετε έντονες ̟ροσβολές (3-5 άτοµα/φύλλο
ή 3-4 θηλυκά/40 εκ. βλαστού) µ̟ορεί να γίνει χηµική αντιµετώ̟ιση:
Πρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές: 10 - 12 Ιουλίου
Μεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές: 13 - 15 Ιουλίου

Σύσταση: Το λεκάνιο έχει ̟ολλούς φυσικούς εχθρούς (αρ̟ακτικά και ̟αρασιτοειδή)
̟ου ̟εριορίζουν τους ̟ληθυσµούς του σε χαµηλά ε̟ί̟εδα. Για να µην
καταστρέφονται τα ωφέλιµα έντοµα ̟ροτείνεται η χρήση εντοµοκτόνων
χαµηλής τοξικότητας (̟αραφινικά λάδια, buprofezin, fenoxycarb,
pyriproxifen, spirotetramat).

Προσοχή: Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες οι ψεκασµοί µε τα ̟αραφινικά λάδια
̟ρέ̟ει να γίνονται σε θερµοκρασίες κάτω των 32οC και σε καλά ̟οτισµένα
ελαιόδεντρα.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ:
ή µ̟ίµ̟ικας
(Rhynchites cribripennis)
Οδηγίες:

Μ Α ΡΓ Α ΡΟΝ ΙΑ :
(Palpita unionalis)

Οδηγίες:

Παρατηρούνται κατά τό̟ους σηµαντικές ̟ροσβολές στους καρ̟ούς και
̟ρόωρη καρ̟ό̟τωση.
Στις ̟εριοχές ̟ου υ̟άρχουν έντονες ̟ροσβολές ρυγχίτη να γίνει ένας
ψεκασµός των δέντρων άµεσα αυτή την ̟ερίοδο, ̟ριν α̟ό την έναρξη ή
στην αρχή των ωοτοκιών. Η ε̟έµβαση αυτή σκο̟ό έχει να ̟εριορίσει
̟υκνούς ̟ληθυσµούς ιδιαίτερα σε ελαιώνες ̟ου δεν έγινε ανάλογος
ψεκασµός κάλυψης στην ολοκλήρωση της καρ̟όδεσης.
Στο δίκτυο ̟αγίδευσης οι συλλήψεις ̟αραµένουν αυξηµένες.
− Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των νεαρών δέντρων (φυτώρια, νέες
φυτείες), δέντρων ̟ου έχουν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης καθώς και
αρδευόµενων δέντρων ̟ου έχουν ζωηρή βλάστηση σε όλες τις ̟εριοχές
µε ε̟ανάληψη της ε̟έµβασης ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης του
σκευάσµατος ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε.

Τα Τεχνικά ∆ελτία για την Π. Ε. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία µε το Τµήµα Αγροτικής Ανά̟τυξης Χανίων.
− 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.
− Σας ενηµερώνουµε ότι η αντιµετώ̟ιση του ∆άκου στην ελιά, «Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας» διεξάγεται α̟ό
τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της Περιφέρειας Κρήτης. Για τυχόν
̟ληροφορίες ̟αρακαλούµε να α̟ευθύνεστε στις αντίστοιχες Υ̟ηρεσίες κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Ηράκλειο 7 Ιουλίου 2017
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

