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Βλαστικά στάδια της ελιάς 

Έναρξη άνθισης (στάδιο F) Πτώση ̟ετάλων-καρ̟όδεση 
(στάδια G - H) 

Ολοκλήρωση καρ̟όδεσης- καρ̟οί 
µεγέθους σταριού (στάδια H - I) 

 
Καρ̟ός ελιάς ̟ροσβεβληµένος  

α̟ό ̟υρηνοτρήτη. Πάνω στον 

κάλυκα διακρίνονται αυγό σε 
εκκόλαψη και εκκολα̟τόµενη 

̟ρονύµφη. 

Ενήλικο ρυγχίτη. 
 

Έντονη ̟ροσβολή α̟ό ενήλικα 

ρυγχίτη. ∆ιακρίνονται χαρακτηριστικές 

ο̟ές ωοτοκίας µορφής «κρατήρα». 

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



 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ: Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές η καρ̟όδεση έχει ολοκληρωθεί. Στις µεσο̟ρώιµες συνεχίζεται η ̟τώση 
̟ετάλων – καρ̟όδεση και στις όψιµες ξεκινάει η άνθηση. 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ : 

∆ια̟ιστώσεις: 

 
 

 

Οδηγίες: 

 

 

Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές η ̟τήση της καρ̟όβιας γενιάς ξεκίνησε στις αρχές 
Μαΐου. Ο ̟υρηνοτρήτης άρχισε να ωοτοκεί στους µικρούς καρ̟ούς των 

̟ρώιµων ̟εριοχών. Οι νεαρές ̟ρονύµφες µ̟αίνουν µέσα στον καρ̟ό α̟ό τον 
κάλυκα και τρέφονται α̟ό τον ̟υρήνα. Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί  είτε 
ξηραίνονται, µαυρίζουν και ̟έφτουν λόγω τραυµατισµού του ̟οδίσκου, µε 
̟ρώιµη θερινή καρ̟ό̟τωση (4-6 χιλ. «̟ι̟έρι»,  8-10 χιλ. «καλογρί») είτε 
̟αραµένουν στο δέντρο και ̟έφτουν το φθινό̟ωρο κατά την έξοδο των 
̟ρονυµφών.  

 Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές συστήνεται κατα̟ολέµηση στο διάστηµα: 17 - 20 Μαΐου. 
Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν ελαιώνες µε µέτρια καρ̟οφορία. 

 Σε ε̟όµενο δελτίο θα ανακοινωθούν οι ηµεροµηνίες κατα̟ολέµησης για τις 
µεσο̟ρώιµες και τις όψιµες ̟εριοχές. 

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ  : 

      (Palpita unionalis) 

Αντιµετώ̟ιση: 

 

Η ̟τήση της µαργαρόνιας συνεχίζεται µε µέτριους ̟ληθυσµούς σε όλες τις 

̟εριοχές του δικτύου ̟αγίδευσης. Οι ̟ρονύµφες καταστρέφουν εκτός α̟ό την 
τρυφερή βλάστηση και τους ̟ράσινους καρ̟ούς. 
Να συνεχιστεί η ̟ροστασία των νεαρών δέντρων σε φυτώρια και νέους ελαιώνες 
καθώς και σε δέντρα ̟ου έχουν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης.  

         

   Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 

           ή µ̟ίµ̟ικας  

(Rhynchites cribripennis) 
 

                   Ζηµιές: 
 

 

            ∆ια̟ίστωση: 

 
                Οδηγίες: 

 

 

 

 

Πρόκειται για µικρό σκαθάρι µήκους 5-6 χιλ., χρώµατος κεραµιδί ̟ου ζηµιώνει 
τους καρ̟ούς. Τα ενήλικα ̟ρωτοεµφανίζονται στα δέντρα αρχές Μαΐου, µε 
µέγιστους ̟ληθυσµούς τον Ιούνιο. Μετά την καρ̟όδεση τρέφονται στους 
νεαρούς καρ̟ούς. Α̟οτέλεσµα έντονων ̟ροσβολών είναι το µαύρισµα και η 
µετέ̟ειτα ̟τώση των καρ̟ών (̟ρώιµη θερινή καρ̟ό̟τωση). Κατά τον Ιούλιο τα 
θηλυκά ωοτοκούν στους καρ̟ούς, οι ο̟οίοι ̟αραµένουν στα δέντρα έχοντας 
τρύ̟ες µορφής «κρατήρα» στην ε̟ιφάνεια τους.  

Πέρυσι ο ρυγχίτης ̟ροκάλεσε κατά τό̟ους σοβαρότατες ζηµιές αν και η  
εµφάνιση του σε µεγάλους ̟ληθυσµούς είναι ̟εριοδική και ακανόνιστη.                                                                                                                            

Στους ελαιώνες των ̟ρώιµων ̟εριοχών ό̟ου τα δύο ̟ροηγούµενα χρόνια 
δια̟ιστώθηκαν σοβαρές ̟ροσβολές, να γίνεται ανίχνευση του ̟ληθυσµού του 
µε τινάγµατα κλάδων, ̟ολύ νωρίς το ̟ρωί. Τα σκαθάρια είναι ναρκωµένα 
ακόµη και ̟έφτουν εύκολα σε ̟ανιά ̟ου έχουµε α̟λώσει κάτω α̟ό την ελιά.  

Με την εκλογή κατάλληλου εγκεκριµένου εντοµοκτόνου, κατά ̟ροτίµηση 
οργανοφωσφορικού, ο ρυγχίτης αντιµετω̟ίζεται συνδυασµένα µε την ε̟έµβαση 
κατά του ̟υρηνοτρήτη, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της καρ̟όδεσης. 

  
Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ ΟΙ : 

(Otiorrynchus cribricollis)  

       

                  Οδηγίες:  

Είναι νυχτόβια σκαθάρια ̟ου ανεβαίνουν στα δέντρα α̟ό τον κορµό τις 
νυχτερινές ώρες. Χαρακτηριστικός είναι ο τρό̟ος ̟ου κατατρώνε ̟εριφερειακά 
τα φύλλα (̟ριονωτά) ό̟ως χαρακτηριστική είναι και η καρ̟ό̟τωση ̟ου 
συντελείται  µαζί µε τον ̟οδίσκο του καρ̟ού. 

Ό̟ου δια̟ιστώνονται έντονες ̟ροσβολές χρειάζεται ψεκασµός του λαιµού και 
των κορµών των δέντρων µε ένα εγκεκριµένο για την καλλιέργεια 
εντοµοκτόνο µεγάλης υ̟ολειµµατικής διάρκειας.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αµ̟ελιού και της ελιάς να γίνονται 
µε την ε̟ιλογή των κατάλληλων σκευασµάτων σύµφωνα µε τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών 
ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει.  
 

    Ηράκλειο 14 Μαΐου 2014 

                           Ο  Προϊστάµενος  ∆/νσης  

                                                          Τρουλλάκης Γιάννης 
 
 
 

 

 


