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Πυρηνοτρήτης: Αυγά ̟άνω στον 
κάλυκα του καρ̟ού σε στάδιο 
εκκόλαψης και ̟ρονύµφη ̟ου 
µόλις εκκολάφθηκε. 

Πυρηνοτρήτης: Ζηµιά στον 
̟υρήνα του καρ̟ού α̟ό 
̟ρονύµφη και η έξοδος α̟ό 
τον ̟οδίσκο.  

Ρυγχίτης: Ενήλικο µε 
χαρακτηριστικό ρύγχος. 

 

Ρυγχίτης: Προσβολή ακµαίων στους 
καρ̟ούς. ∆ιακρίνονται τρύ̟ες 
µορφής «κρατήρα». 

 

Ακάρεα Eriophyidae: Κιτρίνισµα 
στην ̟άνω ε̟ιφάνεια των φύλλων. 

 

Ακάρεα Eriophyidae: Κηλίδες 
χλωρωτικές και αργότερα 
ανάγλυφες καστανές στην κάτω  
ε̟ιφάνεια των φύλλων. 

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

 



      

( Ο Ψ Ι Μ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ )  

  

Πληροφορίες : MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη                                                                                         12. 

Παρατηρήσεις υ̟αίθρου: Ρ. Οικονοµάκη, Ρ. Ηλιάκη, Μ. Ροδιτάκη. 

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ Η Σ: 

  (Prays oleae) 

Οδηγίες: 

 

 

 

 

 

 

Στις όψιµες ̟εριοχές οι ελιές βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της 
ολοκλήρωσης της καρ̟όδεσης. 
Στο δίκτυο ̟αγίδευσης, η ̟τήση της καρ̟όβιας γενιάς του 
̟υρηνοτρήτη στις όψιµες ̟εριοχές ξεκίνησε στα µέσα Μαΐου. 
∆ια̟ιστώθηκαν οι ̟ρώτες ωοτοκίες στους νεαρούς καρ̟ούς. 

Συστήνεται ψεκασµός κάλυψης µε κατάλληλα εγκεκριµένα 
εντοµοκτόνα. 

− Όψιµες ̟εριοχές: 30 Μαΐου – 2 Ιουνίου. 

Στόχος της ε̟έµβασης είναι η κατα̟ολέµηση των νεαρών ̟ρονυµφών 
̟ριν µ̟ουν στον καρ̟ό. 

Μεγαλύτερη ανάγκη ̟ροστασίας έχουν ελαιώνες µε µέτρια 
καρ̟οφορία.  

Ρ Υ Γ Χ Ι Τ Η Σ : 

           ( µ̟ίµ̟ικας ) 

(Rhynchites cribripennis) 

 

 

 
Οδηγίες: 

 

 

 

 
 

 

Είναι ένα µικρό σκαθάρι µεγέθους ̟ερί̟ου 0,5 εκ., χρώµατος κεραµιδί 
µε χαρακτηριστικό ρύγχος  ̟ου ̟ροκαλεί κατά ̟εριοχές σηµαντικές 
ζηµιές. 

Τα ακµαία µετά την καρ̟όδεση τρέφονται α̟ό τους νεαρούς καρ̟ούς. 
Κατά την διατροφή τους όσο και αργότερα κατά την ωοτοκία 
σχηµατίζουν µε το ρύγχος τους τρύ̟ες µορφής «κρατήρα» ̟άνω στην 
ε̟ιφάνεια των καρ̟ών και οι ̟ρονύµφες εισέρχονται και τρέφονται 
στον ̟υρήνα. Οι ̟ροσβεβληµένοι καρ̟οί ̟έφτουν ̟ρόωρα. 

− Στους ελαιώνες των όψιµων ̟εριοχών συστήνεται έλεγχος 
̟υκνότητας ̟ληθυσµού µε τίναγµα των κλαδιών νωρίς το ̟ρωί ̟άνω 
σε λευκό χαρτί. Αν καταµετρηθούν ̟ερισσότερα α̟ό τέσσερα άτοµα 
̟ρέ̟ει να γίνει µια ε̟έµβαση µετά την ολοκλήρωση της καρ̟όδεσης, 
ιδιαίτερα εκεί ό̟ου δια̟ιστώθηκαν ζηµιές τα δύο ̟ροηγούµενα 
χρόνια. Με τη ε̟ιλογή κατάλληλου εντοµοκτόνου γίνεται 
συνδυασµένη  αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη. 

− Σε όλες τις ̟εριοχές καλλιέργειας  φαίνεται κατά τη φετινή 
χρονιά να ̟αρουσιάζονται το̟ικά εξάρσεις του ̟ληθυσµού του 
ρυγχίτη. Συστήνεται συχνή και ̟ροσεκτική εξέταση των ελαιώνων για 
την έγκαιρη κατα̟ολέµηση του εντόµου.  

   Α Κ Α Ρ Ε Α :  
    (Eriophyidae) 

Στις όψιµες ̟εριοχές για την αντιµετώ̟ιση των Εriophyidae  στα νεαρά 

̟ροσβεβληµένα δέντρα, συστήνεται µια ε̟έµβαση στο διάστηµα: 28 
Μαΐου – 2 Ιουνίου.  

   Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ Ο Σ : 
(Otiorrynchus cribricollis)  

Σε ελαιώνες όψιµων ̟εριοχών µε ιστορικό ̟ροσβολών συστήνεται 
συνδυασµένη αντιµετώ̟ιση µε τον ̟υρηνοτρήτη φροντίζοντας να 
γίνεται ε̟ιµελής ψεκασµός στο λαιµό και τον κορµό των δέντρων. 

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

σκευασµάτων α̟ό τις λίστες εγκεκριµένων δραστικών ουσιών ̟ου σας έχουµε α̟οστείλει. 

Ηράκλειο 25 Μαΐου 2016 

Προϊσταµένη Τµήµατος  

            Κληρονόµου Ευφροσύνη 


