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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

1) Γενικές αρχές       Σελ. 2 

 

2) Διαχείριση ζιζανίων      Σελ. 2 

 

3) Εχθροί της ελιάς       Σελ. 3 

 

4) Ασθένειες της ελιάς       Σελ. 7 

 

Στην εκπαιδευτική ενότητα για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στην 

καλλιέργεια της ελιάς τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:  

 

 Γενικές αρχές για την πρόληψη των προβλημάτων φυτοπροστασίας  

 

 Πλεονεκτήματα και πλεονεκτήματα από την παρουσία των ζιζανίων 

και τρόποι διαχείρισης τους  

 

 Κυριότεροι εχθροί της ελιάς και η αντιμετώπισή τους 

 

 Κυριότερες ασθένειες της ελιάς και η αντιμετώπισή τους 

 

Σκοπός της δράσης της εκπαίδευσης είναι η διάδοση της γνώσης και της 

πληροφορίας σε ότι αφορά τα σημαντικά προβλήματα φυτοπροστασίας της 

ελαιοκαλλιέργειας και το πώς αυτά μπορούν να διαχειριστούν με το μικρότερο 

δυνατό κόστος, τόσο οικονομικό, όσο και οικολογικό. Επιχειρείται ο διαχωρισμός 

των φυτοπαράσιτων που απαιτούν τη λήψη μέτρων από αυτά που δε χρειάζονται 

διαχείριση. Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με σύνεση και 

λογική, ώστε να μειωθούν οι απώλειες της παραγωγής με τις μικρότερες δυνατές 

αρνητικές συνέπειες στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Η ορθολογική φυτοπροστασία σε κάθε καλλιέργεια θα πρέπει να στηρίζεται στην 

πρόληψη. Η φυτοπροστασία ξεκινάει από την εγκατάσταση του ελαιώνα και την επιλογή 

της κατάλληλης περιοχής. Τα καλλιεργητικά μέτρα μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις 

ανάγκες για φυτοπροστασία, η οποία θα πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της, αφού τα 

διάφορα παράσιτα συνδέονται μεταξύ τους με ποικίλους τρόπους. 

Το ετήσιο κλάδεμα και αραίωμα της κόμης για καλό αερισμό και φωτισμό μειώνει 

την υγρασία εντός της ελιάς και δεν ευνοεί τον δάκο, ασθένειες και τα κοκκοειδή έντομα. 

Επίσης, μέτριες και μεγάλες τομές κλαδέματος θα πρέπει να καλύπτονται με μυκητοκτόνο 

πάστα.  Σε ότι έχει να κάνει με το κλαθοκάθαρο, μπορεί να γίνει ενσωμάτωση στο έδαφος 

μόνο στην περίπτωση που δεν είναι προσβεβλημένος από κάποιο παράσιτο. 

Αναφορικά με την κατεργασία του εδάφους, αποφεύγουμε την καλλιέργεια στην 

προβολή της κόμης  για να μην τραυματίζονται οι ρίζες. Στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, η 

φυσική βλάστηση στα όρια του ραφιού και σε πρανή θα πρέπει να διατηρείται καθώς 

αποτελεί καταφύγια για ωφέλιμους οργανισμούς. Παραδείγματα σημαντικών φυτών είναι 

η χαρουπιά, η ακονιζιά, ο ασπάλαθος, η κάπαρη, ο βάτος, η λαδανιά κλπ. 

Η ορθολογική άρδευση και η σωστή θρέψη αυξάνουν την αντοχή των φυτών στα 

παράσιτα. Το υπερβολικό πότισμα ευνοεί παράσιτα όπως δάκος, κυκλοκόνιο, ασθένειες 

εδάφους, ενώ η υπερβολική αζωτούχος λίπανση ευνοεί τους πληθυσμούς των εντόμων. 

 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 

 

Τα ζιζάνια σε μια καλλιέργεια προκαλούν κάποια προβλήματα, αφού:  

 Ανταγωνίζονται για νερό και θρεπτικά στοιχεία 

 Δυσκολεύουν τη συγκομιδή 

 Εγκυμονούν κίνδυνο πυρκαγιάς 

 Αποτελούν ξενιστές επιβλαβών οργανισμών 

Δε θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι έχουν και κάποια θετικά, όπως: 

 Προστασία από τη διάβρωση 

 Διατήρηση και αύξηση ωφέλιμων εντόμων 

 Εμπλουτισμός εδάφους με οργανική ουσία 

 Ενίσχυση της βιοποικιλότητας 
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Μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 

 Κατεργασία εδάφους (στα πρώτα στάδια) 

 Χορτοκοπή 

 Φυτοκάλυψη με μη ανταγωνιστικά φυτά 

 Κάλυψη εδάφους με υλικά (π.χ. άχυρο) 

 Ζιζανιοκτονία 

 

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του 10% επιβάλλεται η 

διατήρηση της φυσικής βλάστησης κατά την περίοδο των βροχών για τον περιορισμό της 

διάβρωσης. Η ξυνίδα αποτελεί το ιδανικότερο ζιζάνιο για τους ελαιώνες αφού δεν 

ανταγωνίζεται την ελιά, ενώ δεν απορροφά σημαντικές ποσότητες αζώτου από το έδαφος. 

 

3. ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ               

 

3.1. Δάκος της ελιάς  

Ο δάκος είναι το σημαντικότερο παράσιτο της 

ελιά. Μοιάζει με μικρή μύγα και προσβάλλει τον 

καρπό, οδηγώντας σε καρπόπτωση και αύξηση της 

οξύτητας του λαδιού. Έχει έως και πάνω από 7 γενιές 

στην Κρήτη. Διαχειμάζει ως κουκούλι σε έδαφος, 

καταφύγια, καρπούς. Τα ενήλικα εμφανίζονται 

Απρίλιο-Μάιο στα ηλιόλουστα μέρη του δέντρου και 

οι πρώτες προσβολές ξεκινάνε στην έναρξη της πήξης του πυρήνα (Ιούνιο-Ιούλιο). Το 

έντομο ευνοείται από: 

  Μέτριες συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας 

  Παρουσία καρπού το χειμώνα 

  Το υπερβολικό πότισμα των δένδρων 

Αντιμετώπιση 

Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα για την αντιμετώπιση του δάκου, όπως 

καλλιεργητικά, δολωματικοί ψεκασμοί κλπ.  

Καλλιεργητικά μέτρα 

 Πρώιμη συλλογή ελαιοκάρπου 
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 Συλλογή όλης της ποσότητας του 

ελαιοκάρπου 

 Αντιμετώπιση στις πρώιμες περιοχές 

– αρδευόμενους ελαιώνες 

Δολωματικοί ψεκασμοί  

 Θα πρέπει η παραγωγή να είναι > 

25-30% 

 Πολύ σημαντική η έγκαιρη εφαρμογή του 1ου ψεκασμού 

 Έγκαιρη και σωστή εφαρμογή όλων των ψεκασμών 

Μαζική παγίδευση 

 Προσέλκυση του δάκου με τροφικά ελκυστικά ή/και φερομόνη ή/και χρώμα 

και θανάτωση με εντομοκτόνο 

 Συμπληρωματικά γίνονται και δολωματικοί ψεκασμοί 

 Με τα χρόνια εφαρμογής της μεθόδου αυξάνονται τα ωφέλιμα έντομα 

Ψεκασμοί κάλυψης 

 Θα πρέπει όσο γίνεται να αποφεύγονται αφού: 

 Θανατώνουν ωφέλιμα, έξαρση δευτερευόντων 

 Υπολείμματα στο λάδι 

 Επίδραση ωφέλιμων εντόμων στη μείωση πληθυσμών δάκου 

 Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες της ετικέτας και χρησιμοποιούμε ΜΟΝΟ 

εγκεκριμένα σκευάσματα 

 

3.2. Πυρηνοτρήτης της ελιάς  

Πρόκειται για μια μικρή πεταλούδα που έχει 3 γενιές το χρόνο: 

  1η γενιά: Φυλλόβιος. Προσβάλει τα φύλλα 

(Σεπτέμβριο-Μάρτιο). Είναι η λιγότερο ζημιογόνος. 

 2η γενιά: Ανθόβιος. Προσβάλει τα άνθη 

(Απρίλιο-Μάιο). Οι ζημιές είναι σοβαρές μόνο σε μέτρια 

ανθοφορία. 

  3η γενιά: Καρπόβιος. Προσβάλει τους 

καρπούς (Ιούνιο-Σεπτέμβριο). Η ζημιά εδώ είναι 

σημαντική γιατί προξενεί καρπόπτωση (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο).  

Αντιμετώπιση 

 Παρακολούθηση του πληθυσμού των ακμαίων με παγίδες φερομόνης, 

εμφάνιση νεαρών προνυμφών μετά από 12-14 ημέρες 
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 Καταπολέμηση με σκευάσματα βάκιλλου (Βacillus thuringiensis) 

 Αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς με ρυθμιστές ανάπτυξης. Ο ψεκασμός με 

αυτές τις ουσίες πρέπει να γίνει στην έναρξη της ωοτοκίας (αρχές Ιουνίου) 

 Υπάρχουν πολλά είδη ωφέλιμων που τρέφονται με τον πυρηνοτρήτη 

 

3.3. Ρυγχίτης  

Είναι ένα μικρό σκαθάρι χρώματος 

καστανού, που εμφανίζεται στις ελιές Απρίλιο-Μάιο. 

Για λίγες εβδομάδες τρέφεται με τρυφερά φύλλα και 

κορυφές νέων βλαστών και, όταν δέσουν οι καρποί, 

κάνει μικροσκοπικές τρύπες στην επιφάνεια τους. 

Αργότερα, κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο, γεννάει αυγά 

μέσα στον καρπό, όπου τρέφονται νεαρές προνύμφες. Η προσβολή οδηγεί σε πρώιμη 

καρπόπτωση.  

Για την αντιμετώπισή του, και σε περιοχές με έντονο πρόβλημα, συνιστάται η 

καλλιέργεια του εδάφους πριν τα μέσα Απριλίου για να θανατωθούν οι προνύμφες του που 

ζουν στο έδαφος. Καλά αποτελέσματα δίνει και η χρήση του καολινίτη. 

 

3.4. Λεκάνιο  

Έχει 1 γενιά το χρόνο (σπανιότερα 2). Τα 

ενήλικα δραστηριοποιούνται τέλη Απριλίου μέχρι 

αρχές Ιουνίου, και ωοτοκούν Μάιο ως Αύγουστο. Οι 

νύμφες, που είναι και το πιο ευαίσθητο στάδιο του 

εντόμου, εμφανίζονται Ιούλιο-Αύγουστο. Οι 

προσβολές μπορεί να είναι σε περιοχές ιδιαίτερα 

υγρές το καλοκαίρι και όπου η οικολογική ισορροπία 

έχει ανατραπεί λόγω ψεκασμών. Το έντομο προκαλεί 

άμεσες ζημίες λόγω της μύζησης των χυμών και έμμεσες από την ανάπτυξη της καπνιάς στα 

μελιτώματα που παράγει. 

Συνήθως δε χρειάζεται καταπολέμηση. Ο καλός αερισμός και φωτισμός του 

δέντρου περιορίζει την ανάπτυξη, ενώ υπάρχουν πολλά ωφέλιμα έντομα. Αν χρειαστεί, 

χρησιμοποιούνται ήπια σκευάσματα Ιούλιο-Αύγουστο, όταν βρεθούν 5-10 νύμφες/φύλλο 

στο 5-10% των δέντρων. Οι θερινοί πολτοί επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κάνοντας 

δύο ψεκασμούς, ένας στην εκκόλαψη του 60-70% των αυγών (τέλη Ιουλίου) και ένας στο 
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τέλος των εκκολάψεων (τέλη Αυγούστου). Οι ψεκασμοί κάλυψης με πυρεθρίνες θα πρέπει 

να αποφεύγονται. 

 

Γενικά για την αντιμετώπιση των κοκκοειδών 

 Ελέγχονται ικανοποιητικά από φυσικούς εχθρούς 

 Κλάδεμα για αερισμό και φωτισμό περιορίζουν τους πληθυσμούς 

 Εφαρμογή θερινών πολτών στο ευαίσθητο στάδιο (έρπουσας νύμφης) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ψεκασμοί κάλυψης για τον δάκο μπορεί να οδηγήσουν σε 

έξαρση των κοκκοειδών 

 

3.5. Μαργαρόνια 

Η μαργαρόνια είναι μία πεταλούδα που 

τρώει τα τρυφερά φύλλα και προκαλεί προβλήματα 

μόνο σε: 

 Φυτώρια 

 Έντονα κλαδεμένα δέντρα 

 Νεοσύστατους ελαιώνες 

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν απαιτείται αντιμετώπιση 

 

3.6. Ακάρεα 

Τα ακάρεα προσβάλουν τη νεαρή βλάστηση, με χαρακτηριστικές παραμορφώσεις. 

Ευνοούνται από την υγρασία και δραστηριοποιούνται με την άνοδο των θερμοκρασιών την 

άνοιξη. Έχουν φυσικούς εχθρούς και σπάνια θα χρειαστεί επέμβαση. Οι επεμβάσεις με 

θερινό πολτό για τα κοκκοειδή ελέγχουν και τα ακάρεα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ψεκασμοί κάλυψης για τον δάκο μπορεί να οδηγήσουν σε έξαρση 

των ακάρεων 

3.7. Καλόκορη 

Έχει 1 γενιά το έτος και παρουσιάζει 

μεγάλους πληθυσμούς Απρίλιο-Μάιο. Μετά τα 

μέσα Μαΐου εξαφανίζεται από τους ελαιώνες. Τα 

νεαρά ενήλικα προσβάλλουν την τρυφερή 

βλάστηση, προκαλώντας πτώση των ανθέων. Η 

ζημιά εξαρτάται από το ποσοστό ανθοφορίας και 

τον πληθυσμό του εντόμου. Αντιμετωπίζεται με 
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αποφυγή καταστροφής των αγριόχορτων μέχρι να φουσκώσουν οι οφθαλμοί της ελιάς. 

 

3.8. ΕΝΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 Βαμβακάδα   Θρίπας 

 Σκολύτης (Φλοιoτρίβης)  Κηκιδόμυγες 

 Κηκιδόμυγα των φύλλων 

 Κηκιδόμυγα των βλαστών 

 Οτιόρρυγχος 

 

  

 

4. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 

 

4.1. Καρκίνωση ή Φυματίωση της ελιάς 

Η ασθένεια προκαλείται από ένα βακτήριο, το οποίο εισέρχεται από πληγές και 

αναπτύσσεται σε όγκους. Για την εξέλιξη του, απαιτεί υγρασία και ευνοείται από υγρό 

καιρό. Χρειάζεται προσοχή κατά τη συγκομιδή, ενώ ευνοείται από ισχυρούς ανέμους και 

χαλάζι. Η παρουσία του είναι έντονη στην Κορωνέικη. 

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 

 

4.2. Βερτισιλίωση 

Πρόκειται για έναν μύκητα που προσβάλλει τα αγγεία του ξύλου, οδηγώντας σε 

ξήρανση. Συνήθως προσβάλλονται μεμονωμένα δένδρα, ενώ μπορεί να ξεραθεί μέρος του 

δέντρου ή ολόκληρο το δέντρο. Η Κορωνέικη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα από την 

ασθένεια αυτή. 

4.3. Κυκλοκόνιο 

Το κυκλοκόνιο προσβάλλει το έλασμα, τους μίσχους  των φύλλων, τους ποδίσκους 

των  καρπών και προκαλεί φυλλόπτωση και καρπόπτωση. Θέλει υψηλή υγρασία και μέτριες 
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θερμοκρασίες. Οι μολύνσεις γίνονται άνοιξη και φθινόπωρο. Η Κορωνέικη δεν 

προσβάλλεται, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει η Χονδρολιά. 

Αντιμετώπιση 

Αποφυγή περιοχών με υψηλή υγρασία και κακό αερισμό 

Κατάλληλο κλάδεμα 

Επιλογή ποικιλιών: Κορωνέικη ανθεκτική, Χονδρολιά, Λιανολιά Κερκύρας, Αμφίσσης 

ευαίσθητη 

Προληπτικοί ψεκασμοί 

1. Το Μάρτιο-Απρίλιος, όταν το μήκος της βλάστησης είναι περίπου 2-5 cm 

2. Το φθινόπωρο πριν την έναρξη των βροχών 

 

4.4. Βούλα (ξεροβούλα, σαποβούλα) 

Είναι μία πολύ συνηθισμένη ασθένεια στη 

Μεσόγειο, που ξεκινάει συχνά ως ξεροβούλα και 

εξελίσσεται σε σαποβούλα. Η προσβολή γίνεται 

στο σημείο που ο δάκος χτυπάει την ελιά, οπότε η 

αντιμετώπιση του δάκου μειώνει το πρόβλημα. 

4.5. Κερκόσπορα 

Προσβάλλει το έλασμα των φύλλων, τους 

ποδίσκους καρπών και του καρπούς. Δημιουργεί 

ακανόνιστες, καστανές και ελαφρώς βυθισμένες 

κηλίδες στους καρπούς και κίτρινες χλωρωτικές 

κηλίδες στην άνω επιφάνεια των φύλλων, οι οποίες 

εξελίσσονται σε νεκρωτικές. Προκαλεί φυλλόπτωση 

την άνοιξη και το καλοκαίρι και καρπόπτωση. Οι 

μολύνσεις ξεκινούν το φθινόπωρο μαζί με τις 

βροχές, και συνεχίζονται το χειμώνα. Η ασθένεια 

διασπείρεται με τη βροχή. Αντιμετωπίζεται με χαλκό το φθινόπωρο, και, αν η ασθένεια 

ενδημεί, γίνεται άλλος ένας ψεκασμός τέλη άνοιξης – αρχές καλοκαιριού. 

 

4.6. Φόμα 

Είναι ένας μύκητας ξύλου που προσβάλλει κυρίως δέντρα μεγάλης ηλικίας. 

Παρατηρούνται διάσπαρτοι ξηροί βλαστοί με τα φύλλα, επιμήκεις νεκρώσεις και καστανός 

μεταχρωματισμός. Τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλα αίτια, γι’ αυτό απαιτείται 
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εργαστηριακή ανάλυση. Ευνοείται από την ύπαρξη ουλών (π.χ. λόγο κυκλοκόνιου), 

θερμοκρασία 25-29 oC και βροχερό καιρό. Η Κορωνέικη δεν παρουσιάζει πρόβλημα. 

 

4.7. Ίσκα της ελιάς 

Προκαλεί ξηράνσεις κλάδων και δέντρων. Οι 

μολύνσεις γίνονται από τις πληγές κλαδέματος και 

οδηγούν σε μεταχρωματισμό και σήψη του ξύλου 

στον κορμό και τους βραχίονες. Το ξύλο εσωτερικά 

γίνεται εύθρυπτο. Αντιμετωπίζεται με συλλογή 

κλάδων και καταστροφή με φωτιά, ισορροπημένη 

θρέψη, αύξηση του pH στο έδαφος, απολύμανση 

εργαλείων κλαδέματος. Υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης του παθογόνου κατά το κλάδεμα με 

αλυσοπρίονο (διασπορά με το πριονίδι) 

 

4.8. Καπνιά 

Είναι ένας μύκητας που αναπτύσσεται σε μελιτώδεις εκκρίσεις εντόμων, σε 

κλαδίσκους, βλαστούς και φύλλα. Δημιουργείται ένα μαύρο στρώμα, που περιορίζει τη 

φωτοσύνθεση. Η αντιμετώπιση βασίζεται στη καταπολέμηση των εντόμων που παράγουν 

μελιτώματα, όπως το λεκάνιο. 

 

4.9. Λειχήνες 

Οι λειχήνες είναι επιφυτικοί οργανισμοί που αναπτύσσονται πάνω στην ελιά σε 

υψηλές υγρασίες. Δε ζημιώνουν την ελιά και συνεπώς δεν απαιτείται καταπολέμηση. 

 


