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ΕΛΙΑ 
1.ΚΤΚΛΟΚΟΝΙΟ 

Ο κύθεηαο δεκηνπξγεί ραξαθηεξηζηηθέο θπθιηθέο θειίδεο («κάηηα παγσληνύ»), ζηελ 
πάλσ επηθάλεηα ησλ  θύιισλ. Απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο είλαη ε πξόσξε θαη 
έληνλε θπιιόπησζε θαη ε εμαζζέλεζε ησλ δέλδξσλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο 
κόιπλζεο, ρξεηάδεηαη ζηαγόλα λεξνύ (βξνρή ή δξνζηά) θαη ζεξκνθξαζίεο 9-25ν C. 
Τα θύιια πνπ πξνζβάιινληαη ηελ άλνημε ζα απνηειέζνπλ ηελ πεγή κνιπζκάησλ 
γηα ηηο θζηλνπσξηλέο κνιύλζεηο. 

Δηαπηζηώζεηο: Παξαηεξείηαη κηα πξσηκόηεηα 20κεξνπ ηνπιάρηζηνλ θπξίσο 
ζηελ Κνξσλέηθε θαη ζε δέλδξα πνπ θέηνο είλαη ρξνληά 
θαξπνθνξίαο.  
Υπάξρνπλ ειαηώλεο κε ζνβαξέο πξνζβνιέο από ηνλ κύθεηα. 

Οδεγίεο:  Όπνπ ε αζζέλεηα δεκηνπξγεί πξόβιεκα, λα γίλεη 
επέκβαζε όηαλ ην κήθνο ηεο λέαο βιάζηεζεο θηάζεη ηα 
2-5 εθ. Αλ ζπλερίδνληαη νη πξνζβνιέο λα γίλεη 
επαλάιεςε ηεο επέκβαζεο κεηά από 2-3 εβδνκάδεο. Η 
αξαίσζε ηεο θόκεο δηεπθνιύλεη ηνλ αεξηζκό 
κεηώλνληαο έηζη ηελ πγξαζία ζην θύιισκα. 
 

Φπη/θά 
πξντόληα: 
εκείσζε: 

Εγθεθξηκέλα ραιθνύρα ζθεπάζκαηα, Μαλθνδέκπ (όρη ζηηο 
πνηθηιίεο Καιακώλ & Κνξσλέηθε), Τεκπνπθνλαδόι, 
Τξηθινμηζηξνκπίλ+Τεκπνπθνλαδόι, Τξηθινμηζηξνκπίλ (όηαλ νη 
βιαζηνί θηάζνπλ ζην 70% ηνπ ηειηθνύ ηνπο κεγέζνπο).  
Ο ςεθαζκόο κε ραιθνύρν ζθεύαζκα θαη ηδηαίηεξα κε 
βνξδηγάιεην πνιηό (1%), όηαλ εθαξκόδεηαη ζε πεξηόδνπο 
πςειήο πγξαζίαο, πξνθαιεί πηώζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ 
θύιισλ, ε νπνία είλαη επηζπκεηή ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
αζζέλεηαο.  

 
2.ΠΤΡΗΝΟΣΡΗΣΗ 
 Οη πξνλύκθεο  ηνπ εληόκνπ απηή ηελ επνρή  ηξέθνληαη από ηε λεαξή βιάζηεζε. 
Οδεγίεο: Οη δεκηέο από ην θάγσκα ηεο λεαξήο βιάζηεζεο είλαη ειάρηζηεο. 

Δελ ζπληζηάηαη θακία επέκβαζε απηή ηελ πεξίνδν.  
 

3. ΚΑΛΟΚΟΡΙ 
Οη λεαξέο λύκθεο πξνηηκνύλ θάπνηα δηδάληα (δηαλόρνξην, πεξδηθνύιη, ηζνπθλίδα, 
ζηλάπη, δνρόο, κνιόρα, αγξηνζέιηλν θιπ) ηα νπνία αλ δελ βξνπλ ζηνλ ειαηώλα 
αλεβαίλνπλ ζηα δέλδξα.                                                                           
Οη πξνζβνιέο μεθηλνύλ από ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο βιάζηεζεο , κέρξη ην ζηάδην ηνπ 
κνύξνπ. Οη πξνζβνιέο από ην έληνκν είλαη ζπλήζσο πεξηνδηθέο θαη ζπνξαδηθέο. ► 



 
Οδεγίεο: Επεηδή ε ύπαξμε ησλ αλσηέξσ δηδαλίσλ παίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πξνζβνιήο 
από ην έληνκν, όπνπ είλαη εθηθηό, ε απηνθπήο 
βιάζηεζε λα παξακέλεη ζηνλ ειαηώλα κέρξη ηελ άλζηζε 
ησλ ειαηνδέλδξσλ. 
Σε ειαηώλεο πνπ αλακέλεηαη κηθξή αλζνθνξία θαη 
δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε πςειώλ πιεζπζκώλ ηνπ εληόκνπ(6-7 
άηνκα ζε θιαδίζθν 50-60 εθ. (ζην θξίζηκν δηάζηεκα 
πξνζβνιώλ), λα γίλεη επέκβαζε. 

Φπη/θά  
πξντόληα Άιαηα ιηπαξώλ νμέσλ, Μπέηα ζπθινπζξίλ. 
 
4. ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ 
Τν έληνκν πξνζβάιιεη ηελ ηξπθεξή βιάζηεζε, ηα θιεηζηά άλζε θαη κεξηθέο θνξέο 
θαη πξάζηλνπο αλεπηπγκέλνπο θαξπνύο.  
Οδεγίεο: ηα κεγάια ειαηόδελδξα δελ απαηηείηαη επέκβαζε. ηα 

θπηώξηα ειηάο θαη λεαξά δελδξύιιηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεκηέο, λα γίλεη επέκβαζε όηαλ 
παξνπζηαζηνύλ έληνλεο πξνζβνιέο.  

Φπη/θά  
πξντόληα 

Δειηακεζξίλ, Λάκληα ζπαινζξίλ+Θηακεζνμάκ. 
 

 
5. ΞΤΛΟΦΑΓΑ ΕΝΣΟΜΑ(Φινηνηξίβεο, Φινηνθάγνο) 
Η ιήςε θαιιηεξγεηηθώλ κέηξσλ είλαη αξθεηή γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. 
Οδεγίεο: Καιιηεξγεηηθά κέηξα: 

1. Αθαίξεζε κε θιάδεκα πνιύ πξνζβεβιεκέλσλ, μεξώλ ή 
κηζόμεξσλ θιάδσλ θαη θιαδίζθσλ θαη απνκάθξπλζή 
ηνπο από ηνλ ειαηώλα. H ελαπόζεζε ησλ θιαδηώλ ζηα 
όξηα ηνπ ειαηώλα απνηειεί εθηξνθείν ησλ μπινθάγσλ. 

2. Δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε 
κε ηζνξξνπεκέλε ιίπαλζε. 

 
εκεηώζεηο: 1. Να δηαβάδεηε θαη λα εθαξκόδεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. 
2. Η αξαίσζε ηεο θόκεο δηεπθνιύλεη ηνλ αεξηζκό θαη ηνλ θσηηζκό 
ησλ δέλδξσλ θαη βνεζά έκκεζα ζηελ θαηαπνιέκεζε δηαθόξσλ 
ερζξώλ θαη αζζελεηώλ. 
Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν (www.minagric.gr) 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
 

Σ. ΣΟΛΗ 
 


