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Βλαστικά στάδια ̟οικιλίας κορωνέικη 

Πρώιµες ̟εριοχές : ολοκλήρωση καρ̟όδεσης – καρ̟οί µεγέθους κόκκου σιταριού 
Mεσο̟ρώιµες ̟εριοχές : ̟τώση ̟ετάλων – έναρξη καρ̟όδεσης 
Όψιµες ̟εριοχές : κρόκιασµα ανθέων (λίγο ̟ριν την άνθηση) – έναρξη άνθησης 

Βλαστικά στάδια της ελιάς 

  

Έναρξη άνθισης  Πτώση ̟ετάλων-καρ̟όδεση Ολοκλήρωση καρ̟όδεσης- καρ̟οί 

µεγέθους σταριού  

Ενήλικο ρυγχίτη µε το 

χαρακτηριστικό ρύγχος. 
 

 

Έντονη ̟ροσβολή α̟ό ενήλικα 

ρυγχίτη. ∆ιακρίνονται 
χαρακτηριστικές ο̟ές µορφής 

«κρατήρα». 

 

Χαρακτηριστικά «̟ριονωτά» 

φαγώµατα σε φύλλα α̟ό ωτιόρυγχο. 

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



 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ 

(Prays oleae) 
 

 

 

 
 

 

 

Οδηγίες: 
 

 

Χρόνος ε̟έµβασης: 

Στις ̟ρώιµες και στις ̟αραλιακές ̟εριοχές ξεκίνησε η ̟τήση της 

καρ̟όβιας γενιάς του ̟υρηνοτρήτη στα τέλη του ̟ρώτου δεκαηµέρου του 
Μαΐου. Οι συλλήψεις στις φεροµονικές ̟αγίδες αυξάνονται και 

̟αρατηρούνται οι ̟ρώτες ωοτοκίες και εκκολάψεις στους µικρούς καρ̟ούς.  

Το έντοµο γεννάει τα αυγά του κυρίως ̟άνω στον κάλυκα και οι νεαρές 

̟ρονύµφες εισέρχονται κατευθείαν µέσα στον καρ̟ό.  

Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί είτε ξηραίνονται, µαυρίζουν και ̟έφτουν λόγω 
τραυµατισµού του ̟οδίσκου δίνοντας ̟ρώιµη θερινή καρ̟ό̟τωση, είτε 

̟αραµένουν στο δέντρο και ̟έφτουν το φθινό̟ωρο κατά την έξοδο των 
̟ρονυµφών. 

Στόχος της ε̟έµβασης είναι η θανάτωση των νεαρών ̟ρονυµφών ̟ριν 

µ̟ουν στον καρ̟ό.  

Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν οι ελαιώνες µε µέτρια 

καρ̟οφορία. Συνιστάται ψεκασµός κάλυψης µε κατάλληλα εγκεκριµένα 
εντοµοκτόνα:  

-  Πρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές των νοµών Λασιθίου Ηρακλείου 

και Ρεθύµνου: 28 - 30 Μαΐου.  
 

Για τις ̟ρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές του ν. Χανίων καθώς και για 
όλες τις  µεσο̟ρώιµες και όψιµες ̟εριοχές θα ενηµερωθείτε σε ε̟όµενο 

δελτίο. 

Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 

           ή µ̟ίµ̟ικας  

(Rhynchites cribripennis) 

 
Οδηγίες: 

 

 

 

   

Είναι ένα µικρό καστανόχρωµο σκαθάρι µεγέθους ̟ερί̟ου        0,5 εκ., µε 

χαρακτηριστικό ρύγχος. Μετά το τέλος της καρ̟όδεσης τρέφεται µε τους 
καρ̟ούς οι ο̟οίοι εµφανίζουν χαρακτηριστικές τρύ̟ες µορφής «κρατήρα» 

στην ε̟ιφάνειά τους. Αργότερα το καλοκαίρι ωοτοκεί στους καρ̟ούς ό̟ου 
οι ̟ρονύµφες ̟ροσβάλουν τον ̟υρήνα. Έντονες ̟ροσβολές µ̟ορούν να 

̟ροκαλέσουν ̟ρόωρη καρ̟ό̟τωση το καλοκαίρι και κυρίως το φθινό̟ωρο. 

Σε ελαιώνες ̟ρώιµων και ̟αραλιακών ̟εριοχών ̟ου ̟αρατηρήθηκαν  
ζηµιές τα δύο ̟ροηγούµενα χρόνια να γίνεται τίναγµα των κλάδων ̟άνω 

σε λευκό ̟ανί για εκτίµηση της ̟υκνότητας του ̟ληθυσµού. Eαν ̟έσουν 

̟ερισσότερα α̟ό τέσσερα άτοµα ανά κλάδο µε 5 – 7 ετήσιους καρ̟οφόρους 
κλαδίσκους, να γίνεται ε̟έµβαση αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 
καρ̟όδεσης.  

Ε̟ιλέγοντας το κατάλληλο εντοµοκτόνο γίνεται συνδυασµένη  

αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη. 

Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ Ο Σ : 

(Otiorrynchus cribricollis)   

 

 
 

Οδηγίες: 

 

 

   

Είναι νυχτόβιο σκαθάρι ̟ου ανεβαίνει στα δέντρα α̟ό τον κορµό τις 
νυχτερινές ώρες. Προκαλεί χαρακτηριστικά ̟εριφερειακά φαγώµατα στα 

φύλλα (̟ριονωτά) καθώς και χαρακτηριστική καρ̟ό̟τωση µαζί µε τον 

̟οδίσκο του καρ̟ού. Σ̟άνια ̟ροκαλεί ζηµιές οικονοµικής σηµασίας 
ωστόσο το̟ικά έχουν αναφερθεί έντονες ̟ροσβολές.  

Σε ελαιώνες ̟ρώιµων και ̟αραλιακών ̟εριοχών µε ιστορικό έντονων 

̟ροσβολών τα ̟ροηγούµενα χρόνια µ̟ορεί να γίνει συνδυασµένη 
αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη φροντίζοντας να γίνεται ε̟ι̟λέον 

ψεκασµός στο λαιµό και τον κορµό των δέντρων. 

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν  Ι Α 
(Palpita unionalis) 

Στις ̟ρώιµες και ̟αραλιακές ̟εριοχές να συνεχιστεί η ̟ροστασία των 

νεαρών δέντρων στα φυτώρια και στους νέους ελαιώνες. 

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών της ελιάς να γίνονται µε την ε̟ιλογή 

κατάλληλων σκευασµάτων α̟ό τις λίστες εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας 
α̟οστείλαµε. 

 
 
                                                                                           Ηράκλειο  26  Μαΐου 2015 

 

                         Η  Προϊστάµενη  Τµήµατος 

                                               Κληρονόµου Ευφροσύνη 
 


