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Μαργαρόνια: Ακμαία, προσβολή στην ακραία βλάστηση και σε πράσινους καρπούς από προνύμφες.

Κηκιδόμυγα των βλαστών της ελιάς: Προσβεβλημένο κλαδί, στο σημείο της προσβολής αρχίζει
η ξήρανση και ο φλοιός εμφανίζει κοκκινωπό ή ιώδες χρώμα. κίζοντας και ανασηκώνοντας το
φλοιό στο σημείο του μεταχρωματισμού φαίνονται από κάτω σε ομάδες οι προνύμφες χρώματος
κιτρινοπορτοκαλί.
(Φω(Φωτογραφίες: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου)

ΜΑ ΡΓΑ ΡΟΝΙΑ : το δίκτυο παγίδευσης οι συλλήψεις εμφανίζουν αύξηση. Σοπικά έχουν
παρουσιαστεί προσβολές.
(Palpita unionalis)
Οι προνύμφες προσβάλουν τις βλαστικές κορυφές και τα φύλλα των
Διαπιστώσεις: τρυφερών βλαστών. Οι ζημιές μπορεί να αναστείλουν την ανάπτυξη και
τη διαμόρφωση νεαρών και με ζωηρή βλάστηση δέντρων (αυςτηρά
κλαδεμζνα, αρδευόμενα). Σην περίοδο του καλοκαιριού εξάρσεις
πληθυσμών προκαλούν φαγώματα και στους πράσινους ανεπτυγμένους
καρπούς (επιφανειακά ή βαθφτερα ξηρό ςπηλαιώδεσ άδειαςμα τησ ςάρκασ).
Οδηγίες:  υστήνεται άμεσα προστασία των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και
στους νεοσύστατους ελαιώνες και των δέντρων που έχουν δεχτεί
αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα.
 τα μεγάλα ελαιόδεντρα συνήθως δεν προκαλεί αξιόλογη ζημιά.
Εκτεταμένες προσβολές στη βλάστηση και στους καρπούς
αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα σκευάσματα κατά των προνυμφών
ψεκάζοντας και τους λαίμαργους βλαστούς της βάσης.
Κ Η Κ Ι Δ Ο Μ Τ Γ Α Είναι δευτερεύων εχθρός της ελιάς που περιστασιακά και κατά τόπους
Σ Ω Ν Β Λ Α  Σ Ω Ν: προσβάλει κυρίως λεπτά κλαδιά. Οι προνύμφες ζουν και τρέφονται μέσα
(Resseliella oleisuga)

στο φλοιό. το σημείο της προσβολής αναπτύσσεται εσωτερικά προνυμφική
στοά ενώ εξωτερικά παρατηρείται κοκκινωπός ή ιώδης (μώβ)
μεταχρωματισμός του φλοιού με αποτέλεσμα τη σταδιακή εκδήλωση
ξηράνσεων στα κλαδιά. Έντονη προσβολή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα
καταστροφική στα φυτώρια και στα νεαρά δέντρα κυρίως σε περιοχές
με χαλαζόπτωση ή έντονη βροχόπτωση αργά την άνοιξη (Απρίλιο-Μάιο).

ύσταση: Όπου διαπιστώνετε ξηράνσεις λεπτών κλαδιών σταδιακά μέσα στην περίοδο
του καλοκαιριού να γίνεται έλεγχος της παρουσίας του χαρακτηριστικού
μεταχρωματισμού στη βάση της ξήρανσης. Ξεφλουδίζοντας προσεκτικά τον
φλοιό κάτω από το σημείο του μεταχρωματισμού διακρίνονται οι
προνύμφες σε ομάδες, χρώματος κιτρινοπορτοκαλί.

Οδηγίες: Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων ξηρών
κλαδιών. Χημική αντιμετώπιση δε συνιστάται αφού αυγά και προνύμφες
αναπτύσσονται εσωτερικά του φλοιού. Οι επεμβάσεις καταπολέμησης
άλλων εντόμων αργά την άνοιξη περιορίζουν την κηκιδόμυγα. Η αποφυγή
τραυματισμών του φλοιού είναι μέτρο πρόληψης των ζημιών.

 Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς. τις
ιστοσελίδες
του
ΤΠΑΑΣ
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx
και
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx μπορείτε να ενημερώνεστε για τα
ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ε ν τ ο μ ο κ τ ό ν α και μ υ κ η τ ο κ τ ό ν α αντίστοιχα, σύμφωνα με τις
τελευταίες τροποποιήσεις των εγκρίσεων. Διαβάζετε και εφαρμόζετε τις οδηγίες στις ετικέτες των
σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
 Ενημερώνεστε παρακολουθώντας τα δελτία καιρού. Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν
είναι κατάλληλες, π.χ. δυνατός άνεμος ή αναμενόμενη βροχή.
ΔΑΚΟΚΣΟΝΙΑ 2021: Η καταπολέμηση του δάκου διεξάγεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Κρήτης. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις
ανακοινώσεις και τις δράσεις του Προγράμματος Δακοκτονίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Φανίων,
Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Π ερι φέρειας :
(https://www.crete.gov.gr/category/enimerosi/grafeio-typoy/release/enimerosi-agroton/dakoktonia)
ή www.crete.gov.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΗ/ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ/ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΓΡΟΣΩΝ
/ΔΑΚΟΚΣΟΝΙΑ
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