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Εκπαιδευτικό υλικό  
 

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στην 

καλλιέργεια της ελιάς 

 
3ο έτος  2020-2021 

2018-2021 

 

ΟΕΦ Creta Green Agrofarm  

 

 

 

Η ορθολογική φυτοπροστασία σε κάθε καλλιέργεια θα πρέπει 

να στηρίζεται στην πρόληψη. 



1. Δάκος της ελιάς 

2. Πυρηνοτρήτης 

3. Μαργαρόνια 

4. Ρυγχίτης 

5. Βαμβακάδα 

6. Θρίπες 

7.Κηκιδόμυιγες φύλλων και κλαδιών 

8. Ακάρεα 

9. Καλοκόρης 

 

 

 



1η Γενιά Ιούνιος-Ιούλιος 
 

2η Γενιά Ιούλιος Αύγουστος 

 
3η Γενιά  Αύγουστος-Σεπτέμβριος  

 

4η Γενιά Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 
 

5η Γενιά Οκτώβριος-Δεκέμβριος 

 
6η Γενιά Απρίλιος-Μάιος 

 



1. Συστηματική παρακολούθηση των παραγόντων 

που επηρεάζουν το δυναμικό του πληθυσμού 
• Εποχιακή συχνότητα πτήσεων 
• Καρποφορία και μετασυλλεκτικά υπολείμματα  καρπού 

• Βροχόπτωση και θερμοκρασία 

• Στοιχεία βιολογίας (γονιμότητα, σχέση φύλου, 

παρασιτισμός) 

• Ανάπτυξη καρπού 
 

2. Ενίσχυση του δυναμικού των ωφέλιμων 

(βιοποικιλότητα) 

  

3. Δολωματικοί ψεκασμοί στον κατάλληλο χρόνο 



1. Χρήση παγίδων για μαζική παγίδευση 

 

2. Δολωματικός ψεκασμός (π.χ. με βιολογικό σκεύασμα) 

 

3. Χρήση καολίνη 

 

4. Χρήση παγίδων σε συνδυασμό με χρήση καολίνη 

 

 

  



  

   

Εφαρμογή καολίνη 
Συνδυαστική χρήση 

 (καολίνη & παγίδες μαζικής παγίδευσης) 



Bιολογικός κύκλος 

 

1. Ανθόβια γενεά 

2. Καρπόβια γενεά 

3. Φυλλόβια γενεά  

1. Βάκιλος Θουριγγίας –

Σκόνισμα 

2. Σεξουαλική σύγχυση 

 

 



Φυλλόβια γενεά 

Προσβολή  στα φύλλα ανάλογα με την ανάπτυξη 

του εντόμου 





Αντιμετώπιση 

Χημικά το έντομο καταπολεμάται με ανοιξιάτικους ψεκασμούς με εντομοκτόνο επαφής  
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Αντιμετώπιση 

       Όταν παρουσιαστεί η πρώτη προσβολή 
πρέπει να γίνει ψεκασμός του 
φυλλώματος των δένδρων εναντίον των 

πρώτων τέλειων εντόμων της άνοιξης 
και επανάληψη μετά 15 ημέρες με το 
εντομοκτόνα 

       Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας 
έχουν:  

       τα νεαρά δένδρα, 
       τα φυτώρια,  
       τα αυστηρά κλαδεμένα δένδρα,  
        καθώς και  
       τα δένδρα που την προηγούμενη χρονιά 

υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το 

έντομο. 



Αντιμετώπιση 

1. Κλάδεμα και  καλός αερισμός 

 

2. Προστασία βιολογικών εχθρών 









Καλλιεργητικά μέτρα 
 

• Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων 

βλαστών 

• Αφαίρεση του φλοιού σε περίπτωση 

προσβολής  κλάδων  

• Αποφυγή τραυματισμών του φλοιού  
 



Κηκιδόμυιγα φύλλων ελιάς, Dasyneura oleae 





 Βαμβακάδα 

 

Σκολύτης (φλοιοτρίβης) 

 

 Οτιόρυγχος 

 

 Θρίπας 

 

 Κηκιδόμυγες 

 

 Κηκιδόμυγα των φύλλων 

 

 Κηκιδόμυγα των βλαστών 

 



1. Καρκίνωση 

2. Γλοιοσπόριο  

3. Βερτιτσιλίωση 

4. Κυκλοκόνιο 

5. Βούλα (ξεροβούλα, σαποβούλα) 

6. Ίσκα 

 

 

 



Καρκίνωση της ελιάς 

 

 

Αντιμετώπιση 

- Φύτευση υγιών δενδρυλλίων 

- Αφαίρεση και κάψιμο των ασθενών κλαδιών ή των όγκων από 

τον κορμό με ξηρό καιρό 

- Απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος  

- Αποφυγή κλαδέματος και ελαιοσυλλογής  (με ράβδισμα) με 

υγρό και βροχερό καιρό 

- Ψεκασμός των δένδρων με βορδιγάλειο πολτό 1% ή με άλλο 

χαλκούχο σκεύασμα τις δύο περιόδους βλάστησης & αμέσως 

μετά από παγετό ή χαλάζι 
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Γλοιοσπόριο της ελιάς 

Όταν οι καρποί αρχίζουν να ωριμάζουν εμφανίζονται πάνω τους 

σκούρες κηλίδες οι οποίες σταδιακά μπορεί να καλύψουν όλο τον 
κορμό. Στο σημείο της κηλίδας ο καρπός ζαρώνει, ενώ μπορεί να 
εμφανίζονται και μαύρα στίγματα. Κηλίδες αναπτύσσονται και στα 
φύλλα.  

Αντιμετώπιση Για την καταπολέμηση του μύκητα συνίσταται να 

πραγματοποιούνται δύο ψεκασμοί με χαλκούχο 
μυκητοκτόνο.  
Ο πρώτος πρέπει γίνεται όταν οι καρποί αρχίζουν να 
ωριμάζουν και ο δεύτερος ένα μήνα μετά τον πρώτο. 



 

 

 

 
Πρόκειται για έναν μύκητα που προσβάλλει τα αγγεία του 

ξύλου, οδηγώντας σε ξήρανση.  

 

Συνήθως προσβάλλονται μεμονωμένα δένδρα, ενώ μπορεί 
να ξηρανθεί μέρος του δέντρου ή ολόκληρο το δέντρο.  
 

Η Κορωνέικη ελιά δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα από την 
ασθένεια αυτή. 



Αντιμετώπιση 

- Αποφυγή περιοχών με υψηλή υγρασία και κακό αερισμό 

- Κατάλληλο κλάδεμα 

- Επιλογή ποικιλιών: Κορωνέικη ανθεκτική, Χονδρολιά, Λιανολιά 

Κερκύρας, Αμφίσσης ευαίσθητη 

Προληπτικοί ψεκασμοί 

-Μάρτιο-Απρίλιο, όταν το μήκος της βλάστησης είναι περίπου 2-5 

cm 

-Το φθινόπωρο πριν την έναρξη των βροχών 



Αντιμετώπιση 

Αντιμετωπίζεται με χαλκό το φθινόπωρο, και, αν η ασθένεια ενδημεί, 

γίνεται άλλος ένας ψεκασμός τέλη άνοιξης – αρχές καλοκαιριού. 



Αντιμετώπιση 

- συλλογή κλάδων και 

καταστροφή με φωτιά  

-ισορροπημένη θρέψη 

-αύξηση του pH στο 

έδαφος 

-απολύμανση εργαλείων 

κλαδέματος.  



 Προσέχουμε τη χρήση των χημικών εντομοκτόνων γιατί 

καταστρέφουν και τους φυσικούς εχθρούς των βλαβερών 
εντόμων. 

 Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο ώστε να γίνεται 

καλός αερισμός και φωτισμός της κόμης. Τα έντομα, οι 

μύκητες και τα βακτήρια αναπτύσσονται  σε μέρη σκιερά και 
υγρά. 

Δεν πρέπει να κλαδεύονται τα δέντρα όταν ο καιρός είναι 

βροχερός. 

Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται προσεκτικά για να μη 

δημιουργούνται στα δέντρα πληγές και διευκολύνονται οι 

προσβολές από μύκητες. 

Τα προσβεβλημένα τμήματα των ελαιόδεντρων πρέπει να 

κόβονται, να απομακρύνονται από την καλλιέργεια και να 

καταστρέφονται. 
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