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Τα ϋντομα γύνονται βλαβερϊ από τη ςτιγμό
που διαταρϊςςεται ςοβαρϊ η βιολογικό
ιςορροπύα μεταξύ αυτών και των βιολογικών
εχθρών τουσ
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Απηή ε ηζνξξνπία επεξεάδεηαη

1. Βηνπνηθηιόηεηα

Ζ βηνπνηθηιόηεηα απνηειεί παξάγνληα ζηαζεξόηεηαο ηεο 

βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο γηαηί εμαζθαιίδεη ηξνθή θαη 

πνιιαπιαζηαζκό ησλ βηνινγηθώλ ερζξώλ.

Π.ρ. ε ραξνππηά, ε θάπαξε, θιπ

ΚϊπαρηEuphorbia 
helioscopia

Υαξνππηά  Ceratonia

siliqua
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2. Κλιματικούσ παρϊγοντεσ

Ακραύεσ μεταβολϋσ ςε θερμοκραςύα, υγραςύα 
επηρεϊζουν την επιβύωςό τουσ
π.χ. θερμοκραςύεσ  > 35  ºC ό > 40

3. Καλλιεργητικϋσ τεχνικϋσ

Χρόςη εντομοκτόνων, κλϊδεμα, ϊρδευςη, όργωμα, 
διϊταξη ςτο χώρο κλπ
π.χ.  Λεκϊνιο τησ ελιϊσ επηρεϊζεται από το κλϊδεμα, 
τη πυκνότητα φύτευςησ και τη ςυχνότητα ϊρδευςησ.



Oη ζπνπδαηόηεξνη ερζξνί ηεο ειηάο
• Γάθνο ηεο ειηάο

• Ππξελνηξήηεο

• Ρπγρίηεο

• Καιόθνξηο

• Μαξγαξόληα

• Λεθάλην

• Βακβαθάδα

• Κεθηδόκπηγεο θύιισλ θαη θιαδηώλ

• Αθάξεα

• Ξπινθάγα



Bactrocera oleae Rossi (Diptera, Tephritidae)

Υςνίξ εθανμμγή 
μέηνςκ 

ακηημεηώπηζεξ

Δεμηά

40-80%

Ιε εθανμμγή 
μέηνςκ 

ακηημεηώπηζεξ

Δεμηά

2-15%

Ιμκμθάγμ, ζηε θύζε εκαπμζέηεη ηα ςά ημο αιιά θαη 
ε πνμκύμθε ακαπηύζζεηαη θαηακαιώκμκηαξ 

απμθιεηζηηθά ημκ θανπό ηεξ Γιηάξ αιιά θαη ηεξ 

αγνηειηάξ.



L1

L2
L3

Ωό

Κύμθε



Σνέθεηαη από:

Δηαηνμθή εκειίθςκ

εθθνίζεηξ θοηώκ  (κέθηαν)

πιεγέξ ζε θνμύηα, θύιια, βιαζημύξ 
δηαθόνςκ θοηώκ, γύνε

εθθνίζεηξ εκηόμςκ (π.π. μειίηςμα ιεθακίμο,
αθίδςκ)



Τα αθμαία άημμα μπμνεί κα επηβηώζμοκ γηα 1-4 μήκεξ. Η μεγαιύηενε
δηάνθεηα δςήξ παναηενείηαη ζηα αθμαία ημο θζηκμπώνμο αολακόμεκε από
ημ Σεπηέμβνημ μέπνη ημ Νμέμβνημ θαη ε μηθνόηενε ηέιε άκμηλεξ θαη
θαιμθαίνη

.

Δηάνθεηα Δςήξ 

Γηάξθεηα

δσήο 

ελειίθσ

λ 

ζειπθώλ

(εκέξεο)

Απγ. επη

.

Οθη. Ννεκ. Γεθ. Ηαλ. Φεβξ. Μαξ. Απξ. Μάη.

34,7α 34,3α 80,8αb 83,5ab 86,4b 44,5αb 61,6ab 65,3ab 41,6αb 23,9α

(Michelakis, 1984)



Τα ζειοθά δμοκ πμιύ πενηζζόηενμ από όηη ηα ανζεκηθά.

Ε επηβίςζε ηςκ 
εκειίθςκ ημ πεημώκα 
ελανηάηαη 

Δηαζεζημόηεηα ημο 
θανπμύ

Ηιημαημιμγηθέξ ζοκζήθεξ 
(ζενμμθναζία)

Aκεύνεζε ηνμθήξ ζηεκ 
θύζε 

Δηάνθεηα Δςήξ 



Mπμνεί κα θηάζεη ηα 4-10 πηιηόμεηνα ακάιμγα με ηηξ θιημαηηθέξ
ζοκζήθεξ, ημ ακάγιοθμ ημο εδάθμοξ θαη ηεκ δηαζεζημόηεηα ημο
ειαημθάνπμο.

Ηάης όμςξ από θακμκηθέξ πενηβαιιμκηηθέξ ζοκζήθεξ ε μεηακάζηεοζε αοηή

είκαη μηθνή (Remund et al., 1979)

άκμηλε θαη ανπέξ ζένμοξ μεηακαζηεύεη από ηηξ 
εμημνεηκέξ πενημπέξ ζηηξ πεδηκέξ 

Ιεηαθίκεζε 

Ιε θανπμθμνία 30%: 180m /εβδμμάδα

Απειεοζένςζε ζε ειαηώκα πςνίξ
θανπμθμνία: 400m /εβδμμάδα

.

Δηαζεζημόηεηα ειαημθάνπμο

ηέιε θζηκμπώνμο μεηακαζηεύεη  από ηηξ πεδηκέξ ζε  
εμημνεηκέξ πενημπέξ

(Fletcher & Kapatos, 1981)



Γκημπηζμόξ ημο δέκδνμο

Εκηόξ ημο μναημύ θάζμαημξ ημο
εκηόμμο (330-650nm) ημ πνάζηκμ-γθνη
πνώμα ηςκ θύιιςκ ακηακαθιά ζε θάζμα
500-600 nm

(Delrio, 1985)

Ηιεθηνμθεναημγνάμμαηα έδεηλακ όηη ακηαπμθνίκεηαη ζε
πηεηηθέξ μοζίεξ ημο θανπμύ όπςξ ελακόιε, μθηακόιε,
εκκεακάιε, ηζμεκκεακόιε

(Guerin et al., 1983)

Tμ πνώμα ημο θοιιώμαημξ 
(Prokopy & Haniotakis, 1975)

Οζθνεηηθά 
ενεζίζμαηα



Η 
εκαπόζεζε 

επενεάδεηαη 
από

ειθοζηηθέξ

δηεγενηηθέξ

Απμηνεπηηθέξ 
πηεηηθέξ 
μοζίεξ 

εκώζεηξ  πμο πανάγμκηαη από ηεκ 
ειαημεονςπίκε 

(θαηκμιηθμγιοθμδίδημ)

μπηηθή επαθή

όζθνεζε

γεύζε

με πηεηηθέξ θενώδεηξ 
μοζίεξ 

πηεηηθέξ μοζίεξ από 
εθποιίζμαηα θύιιςκ



Γκαπμζέηεη 12 ςά/εμένα θαη 
ζοκμιηθά 150-400 ςά

http://www.clker.com/clipart-2828.html


Δηάνθεηα ημο 
βημιμγηθμύ 
ημο θύθιμο 

30 εμένεξ ημ θαιμθαίνη, 

40 εμένεξ ημ θζηκόπςνμ

~ 90 εμένεξ ημ πεημώκα



Έπεη 3-5 γεκηέξ ημ πνόκμ ακάιμγα με ηεκ πενημπή θαη ηηξ
επηθναημύζεξ θιημαηηθέξ ζοκζήθεξ αιιά ζε πενημπέξ με ήπημ
πεημώκα μπμνεί κα έπεη μέπνη θαη 6-7 γεκηέξ ημ πνόκμ:

1ε γεκηά εμθακίδεηαη ηεκ άκμηλε

2ε εμθακίδεηαη ζηα μέζα ημο θαιμθαηνημύ

3ε εμθακίδεηαη ζηα ηέιε ημο θαιμθαηνημύ

4ε θαη ε 5ε εμθακίδεηαη ημ θζηκόπςνμ μέπνη ημ
Δεθέμβνημ.



Ε ηδακηθή ζενμμθναζία ςμημθίαξ είκαη 20-280C εκώ
ζηαμαηάεη γηα ζενμμθναζίεξ μηθνόηενεξ ηςκ 15 ή μεγαιύηενεξ
ηςκ 330C

Σα ηέιεηα έκημμα ζε ζενμμθναζίεξ άκς 35°C θαη θάης ηςκ
9°C ε δναζηενηόηεηα ημοξ δηαθόπηεηαη

Σα ηέιεηα έκημμα δεκ μπμνμύκ κα επηδήζμοκ ζε ζενμμθναζίεξ
άκς ηςκ 45°C θαη θάης από 0°C

Ηαηά ηηξ ζενμέξ θαη λενέξ εμένεξ ημο ζένμοξ παναηενμύκηαη
ζοπκά άγμκα κύγμαηα (κύγμαηα δηαηνμθήξ).



Υεμηθή ακηημεηώπηζε

Βημηεπκηθέξ μέζμδμη (Mαδηθή παγίδεοζε)

Βημιμγηθή θαηαπμιέμεζε

Ηαιιηενγεηηθά μέηνα

ΙΓΘΟΔΟΖ ΟΘΟΗΘΕΡΩΙΓΚΕ 
ΑΚΣΖΙΓΣΩΠΖΕ



Αληηκεηώπηζε ηνπ δάθνπ
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1. Παρακολούθηςη ςυςτηματικό των παραγόντων που 
επηρεϊζουν το δυναμικό του πληθυςμού

• Εποχιακό ςυχνότητα πτόςεων
• Καρποφορύα και μεταςυλεκτικϊ υπολεύμματα  καρπού
• Βροχόπτωςη και θερμοκραςύα
• Στοιχεύα βιολογύασ (γονιμότητα, ςχϋςη φύλου, παραςιτιςμόσ)
• Ανϊπτυξη καρπού

2. Ενύςχυςη του δυναμικού ωφελύμων (βιοποικιλότητα)

3. Δολωματικού ψεκαςμού ςτο κατϊλληλο χρόνο



Χεμηθή 
ακηημεηώπηζε

Δμιςμαηηθμύξ από 

εδάθμοξ ρεθαζμμύξ

Φεθαζμμύξ θάιορεξ
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ΙΑΔΖΗΕ ΠΑΖΔΓΤΕ

ΗΟΠΟ

Σύιιερε θαη ζακάηςζε όζμ ημ δοκαηόκ μεγαιύηενμο
ανηζμμύ αθμαίςκ δάθμο, ώζηε κα μεηςζεί μ πιεζοζμόξ
ημοξ ζε επίπεδα πμο κα μεκ πνμθαιμύκ μηθμκμμηθέξ
δεμηέξ



Σέιμξ Ιαΐμο

Ανπέξ επηεμβνίμο

1 παγίδα/δέκηνμ

1 παγίδα/ θάζε 2μ δέκηνμ



Μαδηθή παγίδεπζε
Παγίδεο δάθνπ γηα καδηθή παγίδεπζε

24



Παγίδεο ρακεινύ θόζηνπο

25

Τοrrula yeast + 

pheromone



Pnigalio mediterraneusEupelmus urozonus

Eurytoma martelli Cyrtoptyx latipes

Lasioptera berlesiana
Psyttalia (Opius) concolor

Βημιμγηθή θαηαπμιέμεζε
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Παραςιτοειδό από ϊγριεσ ελιϋσ (A) Psyttalia lounsburyi, (B) 

Bracon celer  (C) Utetes africanus, και από ϊλλα εύδη 
διπτϋρων (D) Diachasmimorpha longicaudata, (E) D. kraussii 

and (F) Fopius arisanus.



Γάθνο ηεο ειηάο
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Pteromalus sp



Bηνινγηθνί ερζξνί ηνπ Γάθνπ
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Pnigalio pectinicornis
Εupelmus 

urozonus



Bηνινγηθή αληηκεηώπηζε
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1. Δμαπόιπζε σθειίκσλ π.ρ. Opius concolor, 

2. Bηνινγηθά εληνκνθηόλα π.ρ. Νaturalyte (ειθπζηηθό 

+spinosad)= πξντόλ δύκσζεο ηνπ Saccharopolyspora

spinosa) 

Aξαίσζε 1:4 Γόζε  7 θ.εθ- 10θ.εθ δξαζηηθήο 

νπζίαο/ζηξέκκα ε  30-40 θ.εθ δηάιπκα/ ζηξέκκα 

Μέγεζνο ζηαγόλαο: δηάκεηξνο 4-5ρηι
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3. Συμβιωτικϊ βακτόρια : Ελεγχο  
ςε ςυνδυαςμό με χαλκό  

Πρόβλημα τα υπολεύμματα χαλκού

Άλλα μϋςα ςυμβατϊ με βιολογικϊ μϋςα

1. Καολύνησ μϋχρι και 80% προςταςύα
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2. Τεχνικό ςτεύρου εντόμου

•Μαζικό εκτροφό εντόμου
•Στεύρωςη ςτο ςτϊδιο τησ pupa με ϋκθεςη ςε δόςη 
ακτινοβολύασ γ 
•Εξαπόλυςη ςτεύρων αρςενικών ακμαύων δϊκου 
(ϋδαφοσ/ αϋρα)
•Διαφοροποιημϋνη ςυμπεριφορϊ των εντομών 
εκτροφόσ = αποτυχύα 



Δλδεηθηηθό ζρήκα ειέγρνπ ηα δάθνπ 

ηεο ειηάο πνπ πξέπεη λα δνθηκαζηεί

34

1. Χρόςη παγύδων για μαζικό παγύδευςη

2. Δολωματικόσ ψεκαςμόσ με spinosad (βιολογικό)

3. Χρόςη καολύνη

Ενασ ςυνδυαςμόσ αυτών των μϋςων για να επιτευχθεύ
το καλλύτερο οικονομικό αποτϋλεςμα ςε ςυνδυαςμό με
την ενδυνϊμωςη του παραςιτιςμού.



Ζ ςύιια ηεο ειηάο (θλ. βακβαθάδα)

• Euphyllura philyreae



2. Ππξελνηξήηεο ηεο ειηάο, Prays 

oleae

36



• Prays oleae

•Έρεη ηξεηο γεληέο ην έηνο: θπιιόβην, αλζόβην θαη θαξπόβην.

O ππξελνηξήηεο ηεο ειηάο



Bηνινγηθόο θύθινο

38

1.Ανθόβια γενεϊ

2.Καρπόβια γενεϊ

3.Φυλλόβια γενεϊ 



Αλζόβηα γελεά

39



Prays oleae

– Ανθόβια γενιά

• Επεμβάσεις ίσως τρειαστεί να γίνοσν εναντίον της

ανθόβιας γενιάς.

• Ψεκασμός όταν τα άνθη αρτίσοσν να ανοίγοσν (5-

25% ανοικτά άνθη)
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Φυλλόβια γενεϊ
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Προςβολό  ςτα φύλλα ανϊλογα με την 
ανϊπτυξη του εντόμου



Καξπόβηα γελεά

43



Φσζικοί Ετθροί:

Neuroptera: Chrysopidae



Heteroptera: Anthocoridae



 Ο τρόνος επέμβαζης μπορεί να καθοριζηεί και με

παρακολούθηζη ηφν ζσλλήυεφν ηφν ακμαίφν

αρζενικών ζε θερομονικές παγίδες

Prays oleae – Καρπόβια γενιά

 Γενικά ο πσρηνοηρήηης δεν μεηαναζηεύει

ζε άλλοσς ελαιώνες



Διεγρνο ππξελνηξήηε

47

1. Βϊκιλοσ Θουριγγύασ –Σκόνιςμα

2. Σεξουαλικό ςύγχυςη



O ππξελνηξήηεο ηεο ειηάο



Chalcidoidea: Trichogrammatidae



Ο ΡΤΓΥΗΣΖ ΣΖ ΔΛΗΑ 

Rhynchites cribripennis



Ο ΡΤΓΥΗΣΖ ΣΖ ΔΛΗΑ 

Rhynchites cribripennis



• ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΟΤ 

RHYNCHITES CRIBRIPENNIS

• Εεη ζηελ λόηηα Ηηαιία, ζηελ ηθειία, ζηελ 

Κνξζηθή, ζηελ Διιάδα, θαη ζηελ Σνπξθία. 

Δίλαη επξύηαηα δηαδεδνκέλν ζηε ρώξα καο 

θαη έρεη πξνθαιέζεη θαηά ην παξειζόλ 

ζνβαξέο δεκίεο ζηηο ειηέο ζε δηάθνξεο 

ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο (Μεζζελία ,Κέξθπξα, 

Λαθσλία, Ρέζπκλν – Κξήηεο, Πήιην ,Ρόδνο, 

Εάθπλζνο, θ.α )



πζηεκαηηθή θαηάηαμε ηνπ 

Rhynchites cribripennis

• ΣΑΞΖ: Coleoptera

• ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ: Attelabidae

• ΓΔΝΟ: Rhynchites

• ΔΗΓΟ: Cribripennis



Αθκαίν

• Δρεη ρξώκα εξπζξό – θεξακηδί, πιελ ησλ 

γλάζσλ, ηεο θνηιηάο, θαη ηνλ νλύρσλ, πνπ είλαη 

καύξα

• ηα λώηα θαιύπηεηαη από θνληέο ηξίρεο πνπ 

είλαη ππόιεπθεο ζηελ θνηιηά θαη μαλζέο ή ηεθξέο 

ζην ινηπό ζώκα. Κάζε έιπηξό έρεη 10 θαηά κήθνο 

απιάθηα. Σν πιάηνο ζηε βάζε ησλ ειύηξσλ είλαη 

πεξίπνπ δηπιάζην ηνπ πιάηνπο ηνπ πξνζώξαθα.

• Οη θεξαίεο θύνληαη από ηε κέζε πεξίπνπ ηνπ 

κήθνπο ηνπ ξύγρνπο.



Πξνλύκθε:

• Ζ θεθαιή είλαη εξπζξνθαζηαλή ή 

ζθσξηόρξνπο θαη νη γλάζνη καύξεο κε 

αξαηέο ηξίρεο

• Σν ζώκα πνπ είλαη ηνμνεηδέο θπξησκέλν 

θαη απνηειείηαη από 13 ζσκαηηθά 

ηκήκαηα (ζώξαθα + θνηιηά) απνθηά 

κήθνο ζε πιήξε αλάπηπμε γύξσ ζηα 

7mm.



ΒΗΟ- ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ

πκπιεξώλεη κία γελεά αλά δύν έηε.

Γηαρεηκάδεη σο αλαπηπγκέλε πξνλύκθε ζην έδαθνο ηνλ 

πξώην ρεηκώλα θαη σο ελήιηθν, επίζεο ζην έδαθνο ηνλ 

δεύηεξν ρεηκώλα. 

Σα ελήιηθα πνπ δηαρείκαζαλ, εμέξρνληαη από ηα θαηαθύγηα 

ηνπο, ηελ άλνημε  (Απξίιην- Μάε) θαη πεηώληαο θηάλνπλ 

ζην θύιισκα ησλ δέληξσλ. Σξέθνληαη γηα ιίγεο ή 

πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο από αθξαία θύιια θαη ηξπθεξέο 

βιαζηηθέο θνξπθέο, θαη αξγόηεξα από λεαξνύο θαξπνύο.

Σα αθκαία εκθαλίδνληαη αξρέο άλνημεο κέρξη ηέινο 

Ηνπιίνπ.



. ΕΖΜΗΔ



Βξαδύηεξα θαηά ηνλ Μάην-Ηνύλην πνπ έρνπλ 

ζρεκαηηζζεί νη λεαξνί θαξπνί, ηα ηέιεηα θέξνληαη 

ζε απηνύο γηα λα ζπλερίζνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο 

θαη λα σξηκάζνπλ ζεμνπαιηθώο

.       ΕΖΜΗΔ



ΕΖΜΗΔ



ΒΗΟ- ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ

Σνλ Ηνύιην θαη Αύγνπζην, ηα ζειπθά κεηά ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο σξηκόηεηα θαη αθνύ 

Σν ζειπθό  κε  ην ξύγρνο ηνπ αλνίγεη νπή ζην  

κεζνθάξπην ζε ηθαλό βάζνο κέρξη λα θζάζεη ην 

ηξπθεξό ελδνθάξπην (ππξήλα) πνπ δελ έρεη αθόκα 

μπινπνηεζεί  θαη εηζάγεη κε ηνλ σνζέηε ηνπ έλα απγό.



Ζ λεαξή πξνλύκθε εθθνιάπηεηαη ζε 10 πεξίπνπ εκέξεο, 

νξύζζεη ζηνά ζην ελδνθάξπην θαη θηάλεη ην γαιαθηώδεο 

ακύγδαιν (ελδνζπέξκην) από ην νπνίν ηξέθεηαη  κέρξη λα 

ζπκπιεξώζεη ηελ αλάπηπμε ηεο. 

ε θάζε θαξπό αλαπηύζζεηαη κία κόλν πξνλύκθε.

ΒΗΟ- ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ



• Σν θζηλόπσξν δηαηξππά ηνλ ππξήλα (θνπθνύηζη) θαη 

ηε ζάξθα ηνπ θαξπνύ θαη εμέξρεηαη, πέθηεη ζην 

έδαθνο όπνπ λπκθώλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη 

ην ηέιεην, ην νπνίν δηαρεηκάδεη ζην έδαθνο, γηα λα 

ζπλερίζεη ηελ επόκελε άλνημε ην θύθιν ηνπ.

• Οη πξνλύκθεο ζπκπιεξώλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο ηνλ 

Οθηώβξην ή Ννέκβξην θαη νη πεξηζζόηεξεο πξνλύκθεο 

εγθαηαιείπνπλ ηνπο ειαηόθαξπνπο θα κπαίλνπλ ζην 

έδαθνο όπνπ παξακέλνπλ σο ην ηέινο ηνπ επόκελνπ 

θαινθαηξηνύ ή αξρέο θζηλνπώξνπ.

ΒΗΟ- ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ



• . Ζ λύκθσζε γίλεηαη ην θζηλόπσξν θαη ε 

ελειηθίσζε ηνλ ρεηκώλα.

• Σα ελήιηθα βγαίλνπλ από ην έδαθνο ηελ άλνημε, 

ζπκπιεξώλνληαο έηζη ηνλ βηνινγηθό θύθιν ζε δύν 

έηε.

Παιηόηεξεο απόςεηο όηη ην είδνο απηό είλαη 

κνλνθπθιηθό, δελ απνδείρηεθαλ νξζέο. 

• Έλα κηθξό πνζνζηό πξνλπκθώλ παξακέλνπλ κέζα 

ζηνπο θαξπνύο ηνλ ρεηκώλα θαη ηνπο 

εγθαηαιείπνπλ ηνλ Απξίιην – Μάην γηα λα κπνπλ 

ζην έδαθνο.

ΒΗΟ- ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ
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Eθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο δεκηάο 

ηνπ ξπγρίηε ηεο ειηάο 



Eθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο 

δεκηάο ηνπ ξπγρίηε ηεο ειηάο 
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Καξπνί επί ησλ θιάδσλ Καξπνί κε > από 5

λύγκαηα

Μάξηπξαο

2 ελήιηθα

4 ελήιηθα 



 Σν πνζνζηό ησλ πεζκέλσλ 
θαξπώλ βξέζεθε απμεκέλν ζε 

ζρέζε κε ην κάξηπξα θαηά 
πεξίπνπ 15% όηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 ελήιηθα θαη 
θαηά 30% όηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 ελήιηθα ηνπ 
ξπγρίηε. 

Δπνκέλσο ν ξπγρίηεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

ηνπ αξηζκνύ ησλ 

θαξπώλ  ιόγσ 

θαξπόπησζεο  αιιά, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θαη κείσζε ηεο 

απόδνζεο ή ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ 

παξαγόκελνπ 

ειαηνιάδνπ;

Δπίζεο ην πνζνζηό ησλ 
θαξπώλ πνπ ηειηθά  κε > από 5 

λύγκαηα ήηαλ πεξίπνπ 20% όηαλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 ελήιηθα θαη 

θαηά 50% όηαλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 ελήιηθα ηνπ 

ξπγρίηε. 







Mean number of Rhynchites cribripennis

adults per trap  
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ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ

• Ο πξώηνο ςεθαζκόο ζα γίλεη κόιηο 

εκθαληζηνύλ ηελ άλνημε νη πξώηεο ξπγρίηεο.

• Γηα ηελ αλίρλεπζε ηηλάδνπκε λσξίο ην πξσί πξηλ ηελ 

αλαηνιή ηνπ ειίνπ ιίγα δέλδξα, αθνύ πξνεγνπκέλσο 

ηνπνζεηήζνπκε θάησ  απηά ειαηόπαλα. Οη ξπγρίηεο   

λσξίο ην πξσί είλαη αθόκα λαξθσκέλνη πάλσ ζηα 

δέλδξα, έηζη κε ην απόηνκν ηίλαγκα ζα πέζνπλ ζηα 

παληά θαη ζα ηνπο αληρλεύζνπκε θαη κεηξήζνπκε.



ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ                         

ΜΔ  ΝΖΜΑΣΩΓΔΗ   



• Closterotomus (Calocoris) trivialis

Η καλόκορη της ελιάς



1 γεκεά/ έημξ

Δηαπεημάδεη ςξ ςό ζηηξ νςγμέξ ημο λενμύ λύιμο θαη θονίςξ
ζε παιηέξ ημμέξ θιαδεύμαημξ

Η εθθόιαρε ηςκ κομθώκ παναηενείηαη θαηά ημκ Ιακμοάνημ-
Φεβνμοάνημ (ακάιμγα με ηεκ πενημπή)

Εκειηθίςζε ζηα ηέιε Μανηίμο μέπνη ημκ Μάημ

Ωμημθία ηέιε Απνηιίμο- μέζα Ιμοκίμο

Στοιτεία βιοοικολογίας







Τμ 2007, ζε θάζε θιςβό εηζήπζεζακ 3 ή 6

εκήιηθα ημο C. trivialis ζηηξ 29 Μανηίμο (11

επακαιήρεηξ) ζηεκ πενημπή ηεξ Κοπανηζζίαξ.

ΓΗΣΖΙΕΕ ΣΟΤ ΠΟΟΣΟΤ 
ΔΕΙΖΑ

Τμ 2008, ζε θάζε θιςβό εηζήπζεζακ 8 εκήιηθα

ημο C. trivialis ζηηξ 7 θαη 27 Μανηίμο, θαη ζηηξ 18

Απνηιίμο (6 επακαιήρεηξ).



Ε ακηημεηώπηζε ημο C. trivialis είκαη ζοκάνηεζε ημο
θαηκμιμγηθμύ ζηαδίμο ακάπηολεξ ηεξ ειηάξ ζε
ζοζπέηηζε:

 με αοηό ηεξ αοημθομύξ βιάζηεζεξ,
 ημο είδμοξ ηεξ αοημθομύξ βιάζηεζεξ,
 ηεξ ποθκόηεηαξ ηςκ πιεζοζμώκ ημο εκηόμμο

Ακηημεηώπηζε 

 Η ακηημεηώπηζή ημο ζα πνέπεη κα
βαζίδεηαη ζηεκ παναθμιμύζεζε ημο
πιεζοζμμύ ημο ζηα ειαηόδεκδνα.
 Η δηαπείνηζε ηςκ δηδακίςκ πμο ημ

λεκίδμοκ μπμνεί κα έπεη επίζεξ μεγάιε
ζεμαζία.



Λεθάλην ηεο ειηάο, Saissetia oleae
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Αληηκεηώπηζε
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1. Κλϊδεμα και  καλόσ αεριςμόσ

2. Προςταςύα βιολογικών εχθρών



Βηνινγηθνί ερζξνί ιεθαλίνπ

87

Metaphycus helvolus

Scutellista cyanea
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Exochomus spp
Chilocorus spp.
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Chrysoperla 
carnea

Hemerobius 

sp



Αζπηδησηόο, Aspidiotus nerii
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Βηνινγηθνί ερζξνί ηνπ αζπηδησηνύ

92



93

Rhyzobius lophanthae



Λεύθαζπηο,

94



Μαξγαξόληα, Palpita unionalis

95



• Palpita unionalis

Μαξγαξόληα



Πνόθεηηαη γηα κοθηόβημ έκημμμ

Πνμζβάιιεη θύιια θαη θανπμύξ

Ε δεμηά δεκ είκαη ζεμακηηθή – ακαπιήνςζε ιόγς
αύλεζεξ ημο βάνμοξ ηςκ θανπώκ

Ιεγαιύηενε επίδναζε ζε δεκδνύιιηα ή εμβόιηα

Στοιτεία βιοοικολογίας



Σμπμζέηεζε θενμμμκηθώκ

παγίδςκ

Δεηγμαημιερίεξ

Δηαθύιαλε θαη αλημπμίεζε ηςκ πμιιώκ θοζηθώκ
επζνώκ ημο

Υνήζε εθιεθηηθώκ βημιμγηθώκ ζθεοαζμάηςκ
(βάθηιιμξ) ή Deltamethrin

Στοιτεία Αμτιμετώπισης



99





101



Βακβαθάδα ή ςύιια ηεο ειηάο, 

Euphyllura phillyreae

102



Ζ ςύιια ηεο ειηάο (θλ. βακβαθάδα)

• Euphyllura philyreae



Σε δεηγμαημιερίεξ ήδε ζηηξ ανπέξ Απνίιε βνίζθμκηακ ημ
1/3 ηςκ θιάδςκ με άημμα ημο ανπαθηηθμύ Anthocoris
nemoralis

Φσσικοί ετθροί  



Φινηνηξίβεο, Phloeotribus 

scarabaeoides

105
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Κεθηδόκπγα ησλ βιαζηώλ ηεο ειηάο, 

Resseliella oleisuga

107
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Κεθηδόκπγα ησλ βιαζηώλ ηεο ειηάο, 

Resseliella oleisuga



Bηνινγηθόο θύθινο θεθηδόκπηγαο

109

Έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο: Απξίιην, ην ζειπθό 

ηνπνζεηεί ηα απγά ηνπ ζε ζρηζκέο ησλ βιαζηώλ 

Ηνύλην – Ηαλνπάξην: αλάπηπμε πξνλύκθεο 

νκαδηθά θαηαζηξέθνληαο ην θάκβξην θαη κέξνο 

ηνπ θινηνύ Φεβξνπάξην: κεηαθίλεζε ζην 

έδαθνο θαη λύκθσζε



Αληηκεηώπηζε
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Καλλιεργητικϊ μϋτρα

•Αφαύρεςη και κϊψιμο των 
προςβεβλημϋνων βλαςτών
•- Αφαύρεςη του φλοιού ςε περύπτωςη 
προςβολόσ  κλϊδων 
•- Αποφυγό τραυματιςμών του φλοιού 



Η « ΙΚΑ » ΣΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΣΑΔΟΗ ΣΗ 

ΜΕ ΣΑ ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ



(Ίζθα)
Fomitiporia mediterranea M. Fischer (= Phellinus 

punctatus) Class: AGARICOMYCETES)

• Πξνθαιεί μεξάλζεηο θιάδσλ θαη δέλδξσλ. Ζ 

αζζέλεηα δελ απνηειεί ζεςηξξηδία, αιιά ην 

παζνγόλν κνιύλεη ηα ειαηόδελδξα θπξίσο δηα 

ησλ πιεγώλ θιαδεύκαηνο.

• H πξνζβνιή εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

μύινπ ηνπ θνξκνύ θαη ησλ θπξίσλ βξαρηόλσλ. 











πκπηώκαηα.

Ζ πξνζβνιή εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ μύινπ ηνπ θνξκνύ θαη ησλ θπξίσλ 

βξαρηόλσλ. 

Παξαηεξείηαη θαζηαλόο 

κεηαρξσκαηηζκόο θαη ζήςε ηνπ μύινπ 

θαζώο θαη λέθξσζε ηνπ θινηνύ, ζπλήζσο 

πξνο ηε κία πιεπξά ηνπ θνξκνύ, 

δεκηνπξγώληαο ζπρλά έιθε. 

Σν μύιν γίλεηαη εύζξππην, 

δεκηνπξγώληαο ζπκπηώκαηα παξόκνηα 

κε απηά πνπ πξνθαιεί ε ίζθα ζην ακπέιη.

Δηθόλα πξνζβεβιεκέλσλ δέλδξσλ.



πκπηώκαηα. 

ηελ επηθάλεηα ηνπ θνξκνύ θαη 

ησλ θύξησλ βξαρηόλσλ 

εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο, ηα θαξπνζώκαηα 

ηνπ κύθεηα. 

Απηά  είλαη πνιπεηή, μπιώδε, κε 

πνξώδε επηθάλεηα θαζηαλή, 

ιεία (βεινύδηλε) θαη 

επεθηείλνληαη επηθαλεηαθά 

(resupinate)







Σα θαξπνζώκαηα δεκηνπξγνύληαη κε ηηο 

πξώηεο βξνρέο (ζπλζήθεο πςειήο 

πγξαζίαο), θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν 

Οθηώβξηνο-Γεθέκβξηνο.

Ζ κεηάδνζε ηεο αζζέλεηαο γίλεηαη θπξίσο 

θαηά ην θιάδεκα θαη κάιηζηα κε ηηο ηνκέο 

πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε ζπγθνκηδή 

ηνπ ειαηνθάξπνπ.

Ζ ρξήζε ηνπ αιπζνπξίνλνπ έρεη δηαδώζεη 

ηα κνιύζκαηα ηνπ κύθεηα ζε κεγάιε 

έθηαζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο (π. ρ. 

Ννηηνδπηηθή Πεινπόλλεζνο) έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζνβαξό πξόβιεκα.

(Ίζθα)
Fomitiporia mediterranea M. Fischer (= Phellinus punctatus)

Class: AGARICOMYCETES)



Ζ επνρή ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ ηαπηίδεηαη 

κε ηελ πεξίνδν εκθάληζεο ησλ κνιπζκάησλ 

(θαξπνζώκαηα) θαη, παξάιιεια, δηάδνζήο ηνπο κε 

ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ αιπζνπξηόλσλ κε ην 

θιάδεπκα ηεο ειηάο.

Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ε αιιαγή 

ησλ θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ νδήγεζε ζηελ 

επέθηαζε ηεο αζζέλεηαο. 

Ζ ειηά πξνζβάιιεηαη θαη από απνκνλώζεηο ηνπ 

κύθεηα από άιινπο μεληζηέο (εζπεξηδνεηδή, 

αθηηληδηά 

(Ίζθα)
Fomitiporia mediterranea M. Fischer (= Phellinus punctatus)

Class: AGARICOMYCETES)





Αληηκεηώπηζε
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Καιιηεξγεηηθά κέηξα

πληζηάηαη λα απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία κεγάισλ ηνκώλ 

θιαδεύκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο (ρξήζε 

αιπζνπξίνλνπ).

Σν θιάδεκα  λα γίλεηαη όςηκα ζε ζπλζήθεο ρακειήο πγξαζίαο 

(άλνημε).

Απνιύκαλζε ηνκώλ θιαδέκαηνο κε πάζηα (βνξδηγάιεηνο 

πάζηα).

Σα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα λα θιαδεύνληαη μερσξηζηά.

Απνιύκαλζε εξγαιείσλ θιαδέκαηνο.

πιινγή ησλ θαξπνζσκάησλ 



Κεξθόζπνξα ηεο Διηάο
Cercospora leaf spot

Pseudocercospora cladosporioides

(Mycocentrospora cladosporioides, Cercospora 

cladosporioides).



Κεξθόζπνξα ηεο Διηάο
Cercospora leaf spot

• Ζ αζζέλεηα πξνθαιεί θειίδσζε ζηνπο θαξπνύο θαη ζηα 
θύιια

• Παξαηεξήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 1972 
(Παππάο Υξ. 1975,1993)

• Παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηα θύιια θαη έρεη βξεζεί ζε 
πνιιέο ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο (Μεζζελία, 
Ζιεία, Αηησιναθαξλαλία, Πξέβεδα, Άξηα, Φζηώηηδα, 
Δύβνηα, Λάξηζα θαη Υαιθηδηθή)



πκπηώκαηα

• ηα θύιια ε αζζέλεηα εθδειώλεηαη κε ηελ εκθάληζε 

ρισξσηηθώλ ή θίηξηλσλ πεξηνρώλ ζηελ θάησ επηθάλεηα 

ηνπ ειάζκαηνο νη νπνίεο ζηελ ζπλέρεηα εμειίζζνληαη ζε 

κεγάιε έθηαζε ζε λεθξσηηθέο

• ηα αξρηθά ζηάδηα ε αζζέλεηα γίλεηαη αληηιεπηή από ηελ 

εκθάληζε πεξηνρώλ ζθνύξνπ γθξηδσπνύ κεηαρξσκαηηζκνύ 

ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο



πκπηώκαηα 

• Ο κεηαρξσκαηηζκόο απηόο ζπγρέεηαη κε ηελ «θαπληά», σο 

ζπλέπεηα αλάπηπμεο ζαπξνθύησλ κπθήησλ, ε νπνία 

ζπλήζσο επεθηείλεηαη θαη ζηηο δύν επηθάλεηεο ησλ θύιισλ

• Μνιύλνληαη ζπλήζσο ηα κεγάιεο ειηθίαο θύιια θαη 

ζπαληόηεξα ηα λεαξά

• Δπαθόινπζν ηεο πξνζβνιήο είλαη ε έληνλε θπιιόπησζε, 

θπξίσο ( Άλνημε θαη Καινθαίξη)



πκπηώκαηα 

• Πξνζβάιιεη ηνπο άσξνπο θαη ώξηκνπο θαξπνύο

• ηνπο πξάζηλνπο θαξπνύο εκθαλίδνληαη θαζηαλέο 
αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο ειαθξά βπζηζκέλεο θειίδεο 

4-10 mm

• ηνπο ώξηκνπο θαξπνύο νη θειίδεο είλαη αλνηρηόηεξνπ 
ρξώκαηνο

• Πνιιέο θνξέο νη θειίδεο ζηνπο θαξπνύο ελώλνληαη θαη 
θαιύπηνπλ έηζη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
θαξπνύ



πκπηώκαηα

• Κάησ από ηηο θειίδεο θαη ζε βάζνο 0,5 mm ν ηζηόο είλαη 

θαζηαλόο θαη πεξηέρεη ηα θαζηαλά ζηξώκαηα ηνπ κύθεηα

• Αξγόηεξα ε επηδεξκίδα ζθίδεηαη θαη ηα ζηξώκαηα 

θαίλνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θειίδσλ ζαλ ζθιεξώηηα 

αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο



πλζήθεο αλάπηπμεο

• Οη κνιύλζεηο ζπλήζσο αξρίδνπλ ην θζηλόπσξν κε ηηο 

πξώηεο βξνρέο θαη ζπλερίδνληαη θαζ’όιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ρεηκώλα

• Πξνζβεβιεκέλα θύιια ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηηο 

πνδηέο ησλ δέλδξσλ θαζ’όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο

• Ο ξόινο ηεο βξνρήο ζεσξείηαη ζεκαληηθόο ζηελ 

δηαζπνξά ησλ θνληδίσλ από ηα κνιπζκέλα ζηα πγηή 

θύιια

• Ζ πξνζβνιή ησλ θαξπώλ δελ εκθαλίδεηαη θάζε ρξόλν 

θαη ζρεηίδεηαη κε έληνλεο βξνρέο ζην ηέινο ηνπ 

θαινθαηξηνύ – αξρέο θζηλνπώξνπ



ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ

• Ο έιεγρνο βαζίδεηαη ζε πξνιεπηηθνύο ςεθαζκνύο κε 
ραιθνύρα

• Οη ςεθαζκνί πνπ γίλνληαη γηα ην θπθινθόλην  
αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο θαη ηελ θεξθνζπνξίσζε

• ε πεξηνρέο όπνπ ε αζζέλεηα ελδεκεί θαη επηθξαηνύλ 
επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ κόιπλζε ησλ θαξπώλ, 
ζπληζηάηαη 

λα γίλεη έλαο επί πιένλ ςεθαζκόο ζην ηέινο ηεο άλνημεο 
ή ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνύ



ΓΛΟΗΟΠΟΡΗΟ

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ:

Ο µύθεηαο πξνζβάιεη θπξίσο ώξηµνπο θαξπνύο

Οη πξάζηλνη θαξπνί εµθαλίδνπλ αληνρή, πηζαλώλ 

ιόγσ αλαζηαιηηθώλ νπζηώλ πνπ ππάξρνπλ ζην ρπµό

Ληγόηεξν πξνζβάιινληαη ηα θύιια, νη πνδίζθνη θαη 

νη λεαξνί θιαδίζθνη



ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ – ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΤΚΛΟ

Σν παξάζηην µνιύλεη µόλν ηνπο ώξηµνπο θαξπνύο είηε 

µε  απεπζείαο δηάηξεζε ησλ πξνζηαηεπηηθώλ ζηξσµάησλ 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ θαξπνύ είηε από πιεγέο.

Γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε ησλ µνιύλζεσλ είλαη 

απαξαίηεηε ε ύπαξμε ζηαγόλαο λεξνύ ή ύπαξμε πνιύ

πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο, 92-100%.

Οη ζεξµνθξαζίεο  πνπ πξέπεη λα επηθξαηνύλ ζα πξέπεη λα

θπµαίλνληαη από 10ν έσο 25ν C

ΓΛΟΗΟΠΟΡΗΟ



ΓΛΟΗΟΠΟΡΗΟ

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

1.θαιιηεξγεηηθά µέηξα πνπ απνζθνπνύλ ζηελ

µείσζε ηεο πγξαζίαο

- ζσζηή θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο γηα         

θαιύηεξε ζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο  

- ζσζηό θιάδεµα πνπ µεηώλεη ηελ    

πγξαζία ηεο αηµόζθαηξαο

2. ςεθαζκνί κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα



Εσταριστώ


