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Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου 

www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε 

ενδιαφερόμενο με αίτημα στo agrodeltiokriti@gmail.com 

 
 

     Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Ι Α  
 

   Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                   10. 

   Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Μ. Ροδιτάκη, Ρ. Οικονοµάκη, Σ. Λούρου, ∆. Τσαγκαράκης.   

    

Μαργαρόνια: Ενήλικα σε φεροµονική ̟αγίδα και ̟ρονύµφη ̟ου ̟ροσβάλει καρ̟ούς και ακραία 
βλάστηση. 

 

 

 

Μαργαρόνια: Έντονη ̟ροσβολή τρυφερής βλάστησης σε αυστηρά κλαδεµένο δέντρο και φαγώµατα 
στους καρ̟ούς. 

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

 

        Εφαρµόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρµάκων. 

  Έτσι προστατεύεστε εσείς, o καταναλωτής και το περιβάλλον. 



 

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ  : 

(Palpita unionalis) 

∆ια̟ιστώσεις: 

 

Οδηγίες: 

 

 

 

Στο δίκτυο ̟αγίδευσης σηµειώνεται συνεχής δραστηριότητα του 
εντόµου µε αλληλε̟ικαλυ̟τόµενες γενιές και µεγάλους 
̟ληθυσµούς. Κατά τό̟ους ̟αρατηρούνται ̟ροσβολές µεγάλης 
έντασης ό̟ου εκτός α̟ό τις βλαστικές κορυφές οι ̟ρονύµφες 
α̟οδεκατίζουν κοµµάτια φύλλων ή ολόκληρα τα φύλλα και οι 
νεαροί βλαστοί φαίνονται α̟οφυλλωµένοι. Σε ελαιώνες µε έντονη 
̟ροσβολή τρώνε και τους καρ̟ούς δηµιουργώντας σ̟ηλαιώδη 
φαγώµατα στη σάρκα ̟ου φτάνουν µέχρι τον ̟υρήνα.  

− Συστήνεται ̟ροστασία και συνεχής ̟αρακολούθηση των νεαρών 

δέντρων στα φυτώρια και στους νέους ελαιώνες και των 
ελαιοδέντρων ̟ου είχαν δεχτεί κλάδεµα ανανέωσης. 

− Εξετάζετε αυτή την ̟ερίοδο τους ̟αραγωγικούς ελαιώνες και 
όταν δια̟ιστώνετε έντονη ̟ροσβολή στην βλάστηση και στους 
καρ̟ούς να γίνει έγκαιρη ε̟έµβαση µε εγκεκριµένα 
σκευάσµατα για την α̟οφυγή νέων ̟ροσβολών. Οι ̟ρονύµφες 
όσο µεγαλώνουν γίνονται ανθεκτικές στα εντοµοκτόνα. 
Φροντίζετε να λούζονται οι λαίµαργοι βλαστοί στη βάση των 
δέντρων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµο̟οιείτε µόνο φυτο̟ροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα στην  
καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε ̟ροσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων και φροντίζετε να 
τηρούνται αυστηρά για να α̟οφύγετε κινδύνους στην ανθρώ̟ινη υγεία και το ̟εριβάλλον. Στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http: //wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx 
ενηµερώνεστε για  εγκεκριµένα  εντοµοκτόνα και ακαρεοκτόνα  της ελιάς.  

∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2019: Ανακοινώσεις & ∆ράσεις του ̟ρογράµµατος ∆ακοκτονίας των ∆ιευθύνσεων 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου 
και Λασιθίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας: 

(https://www.crete.gov.gr/category/enimerosi/grafeio-typoy/release/enimerosi-agroton/dakoktonia/) 

 ή    www.crete.gov.gr/ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΩΝ / ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ: Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας 
Κρήτης σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ελιάς Υ̟οτρο̟ικών Φυτών & Αµ̟έλου του ΕΛΓΟ - ∆ήµητρα, 
εκδίδει Εβδοµαδιαία ∆ελτία ̟ου αναρτώνται  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης  στον 
σύνδεσµο: 
(https://www.crete.gov.gr/category/enimerosi/grafeio-typoy/release/enimerosi-agroton/deltia-
ardeysis/deltia-ardeysis-2019/ )    ή 

www.crete.gov.gr/ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΩΝ/∆ΕΛΤΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ/∆ΕΛΤΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 2019  

      Ηράκλειο 30  Ιουλίου 2019 

            Η  Προϊσταµένη Τµήµατος 

    Κληρονόµου Ευφροσύνη 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ∆ελτία για την ελιά εκδίδονται µε δεδοµένα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό συγκεκριµένο δίκτυο 
βιολογικών, φαινολογικών και µετεωρολογικών ̟αρατηρήσεων σε τρεις αντι̟ροσω̟ευτικές ζώνες 
̟ρωιµότητας: ̟ρώιµη (̟αραλιακή), µεσο̟ρώιµη (ενδοχώρα) και όψιµη (ορεινή). Στις α̟οφάσεις ̟ου λαµβάνετε για 
την ̟ροστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόµενοι στις συστάσεις των ∆ελτίων ̟ρέ̟ει να συνεκτιµάτε τις το̟ικές 
συνθήκες (ανάγλυφο κάθε ̟εριοχής) και την ατοµικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρε̟τική κατάσταση, φορτίο 
̟αραγωγής, κ.ά). 


