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Βλαστικά στάδια G και Η: Πτώση
̟ετάλων και καρ̟όδεση.

Ρυγχίτης: Ενήλικο, κεραµιδί χρώµα
και χαρακτηριστικό ρύγχος.

ΤΗΣ

Ε Λ Ι Α Σ

̟ ε ρ ι ο χ έ ς )

Στάδιο Ι: Καρ̟οί µεγέθους
σταριού.

Ρυγχίτης: Προσβολή καρ̟ών.
∆ιακρίνονται τρύ̟ες µορφής
«κρατήρα».

Πυρηνοτρήτης: Ωοτοκία ̟άνω
στον κάλυκα νεαρού καρ̟ού.

Ωτιόρυγχος: Περιφερειακά
̟ριονωτά φαγώµατα στα φύλλα.

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

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη
Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Σ. Λούρου, Μ. Ροδιτάκη.

6.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ (̟οικιλία Κορωνέϊκη)
Πρώιµες ̟εριοχές: Ολοκληρώθηκε η καρ̟όδεση – καρ̟οί µεγέθους κόκκου σταριού (στάδια Η και Ι).
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:
(Prays oleae)

Οδηγίες:

Χρόνος ε̟έµβασης:

Η ̟τήση της καρ̟όβιας γενιάς του ̟υρηνοτρήτη ξεκίνησε στις
̟αραλιακές και στις ̟ρώιµες ̟εριοχές.
Έχουν δια̟ιστωθεί οι ̟ρώτες ωοτοκίες στους µικρούς καρ̟ούς.
Η ̟ρονύµφη µ̟αίνει στον καρ̟ό τραυµατίζοντας τον ̟οδίσκο,
ανα̟τύσσεται και τρέφεται στον ̟υρήνα. Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί
ξηραίνονται, µαυρίζουν και ̟έφτουν ̟ριν τη συγκοµιδή.
− Συστήνεται ψεκασµός κάλυψης κατά των ̟ρονυµφών µε κατάλληλα
εγκεκριµένα εντοµοκτόνα. Στόχος της ε̟έµβασης είναι η
κατα̟ολέµηση των νεαρών ̟ρονυµφών ̟ριν µ̟ουν στον καρ̟ό.
Παραλιακές και ̟ρώιµες ̟εριοχές: 20 - 23 Μαΐου.
Εξετάστε την καρ̟οφορία των δέντρων. Ανάγκη κατα̟ολέµησης
έχουν ελαιώνες µε χαµηλά ε̟ί̟εδα καρ̟όδεσης. Αν τα δέντρα έχουν
δέσει ικανο̟οιητικά, δεν χρειάζεται να ψεκάσετε. Είναι ε̟ίσης
ε̟ιζήµιο για τα έντοµα “µη-στόχους” να ψεκάζονται δέντρα ̟ου
έχουν ασήµαντη καρ̟οφορία.
Λόγω της αστάθειας των καιρικών συνθηκών τις ηµέρες ̟ου
ακολουθούν να ενηµερώνεστε µέσω έγκυρων ̟ρογνώσεων καιρού
̟ροτού εκτελέσετε τον ψεκασµό ώστε να α̟οφύγετε ̟ιθανές
βροχο̟τώσεις.
Ηµεροµηνίες κατα̟ολέµησης µεσο̟ρώιµων και όψιµων ̟εριοχών θα
δοθούν σε ε̟όµενο δελτίο.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ:
( µ̟ίµ̟ικας )
(Rhynchites cribripennis)

Είναι ένα µικρό σκαθάρι µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε
χαρακτηριστικό ρύγχος. Εµφανίζει κατά ̟εριοχές, ̟εριοδικά και
ακανόνιστα εξάρσεις ̟ληθυσµών µε σηµαντικές ̟ροσβολές.
Μετά την καρ̟όδεση τα ακµαία τρέφονται µε τους νεαρούς καρ̟ούς
και αργότερα κατά τον Ιούνιο ωοτοκούν σχηµατίζοντας µε το ρύγχος
τους τρύ̟ες µορφής «κρατήρα» ̟άνω στην ε̟ιφάνεια των καρ̟ών. Οι
̟ρονύµφες τρέφονται στον ̟υρήνα των ̟ροσβεβληµένων καρ̟ών
̟ροκαλώντας ̟ρόωρη καρ̟ό̟τωση.

Οδηγίες: − Στους ελαιώνες των ̟ρώιµων ̟εριοχών συστήνεται έλεγχος
̟υκνότητας ̟ληθυσµού µε τίναγµα των κλαδιών νωρίς το ̟ρωί ̟άνω
σε λευκό χαρτί. Αν καταµετρηθούν ̟ερισσότερα α̟ό 3-4 ακµαία
̟ρέ̟ει να γίνει ψεκασµός µετά την ολοκλήρωση της καρ̟όδεσης,
ιδιαίτερα ό̟ου δια̟ιστώθηκαν ζηµιές τα δύο ̟ροηγούµενα
χρόνια. Με τη ε̟ιλογή κατάλληλου εντοµοκτόνου γίνεται
συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη.
Πρόκειται για ένα µικρό νυχτόβιο σκαθάρι ̟ου βρίσκεται την ηµέρα
(Otiorrynchus cribricollis) κρυµµένο στο χώµα και ανεβαίνει την νύχτα α̟ό τον κορµό στα
δέντρα. Προσβάλει τα τρυφερά µέρη των δέντρων ̟ροκαλώντας
χαρακτηριστικά ̟εριφερειακά ̟ριονωτά φαγώµατα στα φύλλα και
̟τώση καρ̟ών µαζί µε τον ̟οδίσκο ή µέρος του τρυφερού βλαστού.
Οδηγίες: − Στις ̟ρώιµες ̟εριοχές και µόνο σε ελαιώνες µε ιστορικό
̟ροσβολών συνιστάται να γίνουν ε̟εµβάσεις στο έδαφος εναντίον
των ακµαίων, σε ακτίνα 50 εκ. γύρω α̟ό τη βάση του κορµού µε
εγκεκριµένο οργανοφοσφωρικό σκεύασµα (διακο̟ή της ανόδου του
εντόµου στα δέντρα).
Μ̟ορεί να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη
φροντίζοντας να ψεκάζονται ο λαιµός και ο κορµός των δέντρων.

ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ:

Τα Τεχνικά ∆ελτία για την Π. Ε. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία µε το Τµήµα Αγροτικής Ανά̟τυξης Χανίων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στην ήδη εγκεκριµένη στην ελιά για τον ̟υρηνοτρήτη και τον δάκο δραστική
phosmet δόθηκε α̟ό 29-3-2017 µε τρο̟ο̟οίηση του φάσµατος δράσης έγκριση σε σκεύασµα και για τη
µαργαρόνια, τον ωτιόρυγχο και το λεκάνιο.
Οι ε̟εµβάσεις κατά των εχθρών της ελιάς ε̟ιλέγετε να γίνονται µόνο µε φυτο̟ροστατευτικά
σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια α̟ό τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών.

Ηράκλειο 19 Μαΐου 2017
Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

