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ΠΡΟΙΜΙΟ 
Η ποιότητα του ελαιόλαδου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υγεία του καρπού. Ιδιαίτερα οι 
πολυφαινόλες μειώνονται δραστικά στον προσβεβλημένο καρπό. Χρέος του παραγωγού είναι 
να γνωρίζει τους κυριότερους κινδύνους που πρόκειται να συμβούν και τι μέτρα προφύλαξης 
πρέπει να λάβει. Τα θέματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια, από τον Επιστημονικό 
συνεργάτη του προγράμματος , Δημήτρη Κωστελένο , Γεωπόνο, είναι τα ελάχιστα που πρέπει 
να γνωρίζει καλά ο ελαιοκαλλιεργητής. H σειρά των προγραμμάτων ARISTOIL, έχει σκοπό την 
ενημέρωση των παραγωγών στην παραγωγή ανώτερα ποιοτικού ελαιόλαδου, πλούσιο σε 
πολυφαινόλες. Τα στάδια που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι: 

- Η φυτοπροστασία 
- Η συγκομιδή (χρόνος, τρόπος, μεταφορά και αποθήκευση του καρπού) 
- Το ελαιοτριβείο (χρόνος και συνθήκες αναμονής του καρπού, τεχνολογία δύο 

φάσεων, χρόνος και θερμοκρασία  μάλαξης, ελαχιστοποίηση της επαφής του 
ελαιόλαδου με νερό). 

- Αποθήκευση ελαιόλαδου – τυποποίηση (άμεσο φιλτράρισμα, δεξαμενές INOX, 
απουσία οξυγόνου, σταθερή θερμοκρασία περίπου μεταξύ 15ο C - 18ο C ) 

- Δειγματοληψία για κάθε δεξαμενή και έλεγχο, τουλάχιστον, χημικών, φαινολικών 
και  οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. 

- Διακίνηση – εμπορία (τα τυποποιημένα προϊόντα, να μην εκτίθεται σε 
θερμοκρασίες >25ο C)  
 
Το πρόγραμμα ARISTOIL PLUS, παρουσιάζει στο παρόν εγχειρίδιο τις βασικές αρχές 
φυτοπροστασίας με κείμενα του Δημήτρη Κωστελένου και φωτογραφίες του 
Γεώργιου Κωστελένου. Όλα τα στελέχη του προγράμματος καθώς και ο Συντονιστής 
Εταίρος ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, οι εταίροι SVIMED, Chamber of Commerce of Seville 
(CCSEV),VALDANOS, ANCO και οι συνεργαζόμενοι φορείς (για την Ελλάδα : 
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ ΑΕ, ΒΙΟΗΛΗΣ) είναι στη διάθεση όποιου παραγωγού ζητήσει 
βοήθεια ενημέρωσης για τα προαναφερόμενα στάδια , ώστε να παράγει ένα υγιές , 
φρουτώδες, πολυφαινολικό ελαιόλαδο. 

 
                

Δρ Νικόλαος Κρημνιανιώτης 
      Συντονιστής Έργου AristOil Plus        

                                                                                                                                                        

 

I.  
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ 

 Η αντοχή της ελιάς στο ψύχος εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες με 
σημαντικότερους: 
 α)  Την ποικιλία,  
β)  Τις εδαφοκλιματικές συνθήκες,  
γ)  Τις καλλιεργητικές φροντίδες. 
 
 Όσο αφορά τον παράγοντα ποικιλία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ποικιλία ελιάς που να αντέχει 
στους -18°C, ούτε καν τους -16°C. Συνεπώς, αφού δεν είναι εφικτό να αλλάξουν οι 
εδαφοκλιματικές συνθήκες μίας περιοχής, θα  πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
επιλογή των ποικιλιών  και των καλλιεργητικών φροντίδων που δέχονται τα φυτά. 
 Μία καλλιεργητική τεχνική που συχνά εφαρμόζεται για τη σκληραγώγηση των 
μικρότερων αλλά και μεγαλύτερων δενδρυλλίων ελιάς στο ψύχος, είναι η τεχνική των δύο (2) 
ψεκασμών με Βορδιγάλειο πολτό. Στην περίπτωση αυτή γίνονται δύο (2)  ψεκασμοί κάλυψης 
μέσα σε 1 εβδομάδα (7 ημέρες) με Βορδιγάλειο πολτό στην ανώτερη αναγραφόμενη δόση του 
παρασκευαστή.  
 Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται την περίοδο του χειμώνα και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
εκείνες όπου ο χειμώνας είναι ήπιος με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Κάτω από τέτοιες 
συνθήκες τα δενδρύλλια ελιάς, ακριβώς επειδή δεν πέφτουν σε πλήρη λήθαργο, καθίστανται 
ιδιαίτερα ευάλωτα ακόμα και σε παγετούς μέτριας έντασης.  
 Με την εφαρμογή της τεχνικής των δύο (2) ψεκασμών με Βορδιγάλειο πολτό, τα 
δένδρα ελιάς «σοκάρονται» και επιτυγχάνεται μία μεγαλύτερη αντοχή στο ψύχος.   

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΚΗ ΣΕ ΒΛΑΣΤΟΥΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ  ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ                                                                 ΚΑΦΕΤΙΑΣΜΑ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ       

 
ΙI. Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ 
 Η φυτοπροστασία της ελιάς για λόγους ευκολίας θα  μπορούσε να χωριστεί σε τρείς 
μεγάλους τομείς: 

1. Τη φυτοπροστασία των νεαρών δενδρυλλίων. 
2. Τη φυτοπροστασία των δενδρυλλίων σε παραγωγή. 

3. Τη φυτοπροστασία του ελαιόκαρπου. 
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ΙIα. Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ 
 Τα νεαρά δενδρύλλια ελιάς χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα όσο 
αφορά τη φυτοπροστασίας τους, τόσο περισσότερο όσο μικρότερα είναι. Αυτό δεν σημαίνει 
σε καμία περίπτωση ότι τα μεγαλύτερα φυτά είναι και καλύτερα. Το αντίθετο συμβαίνει. 
Όμως τα μεγαλύτερα φυτά είναι πιο ανθεκτικά στην «αμέλεια» που αφορά κυρίως τους 
εχθρούς και λιγότερο τις δευτερεύουσας σημασίας ασθένειες, όπως είναι π.χ. οι προσβολές 
από μαργαρόνια, ωτιόρυγχο, φλοιοτρίβη κ.λπ.  
 Το πιο σημαντικό απ` όλα είναι τα νεαρά φυτά να μην προσβληθούν από εχθρούς 
και προπάντων ασθένειες που μελλοντικά μπορούν να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα του 
ίδιου του ελαιώνα όπως είναι η βερτιτσιλλίωση, η αρμιλλάρια κ.α.  

 
 ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ 

Είναι πολύ συχνές στα νεαρά δενδρύλλια ελιάς τους καλοκαιρινούς θερμούς μήνες. 
Οι μύκητες προϋπάρχουν στο έδαφος, δεν μεταφέρονται με το πολλαπλασιαστικό υλικό και 
προσβάλλουν τα δενδρύλλια στο ύψος του λαιμού, ιδιαίτερα όταν τα δενδρύλλια φυτεύονται 
βαθιά στο έδαφος. Στο ύψος του λαιμού σχηματίζεται νεκρωτικός δακτύλιος, ξεραίνεται η 
κόμη χωρίς όμως να σαπίζει η ρίζα. 

Αντιμετώπιση: Δεν πρέπει να φυτεύονται τα νερά δενδρύλλια βαθιά στο χώμα. Κατά 
τις ημέρες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών να αποφεύγονται οι αρδεύσεις. Εάν 
παρατηρηθούν προσβολές απομακρύνεται το επιφανειακό χώμα και γίνονται ένα ή δύο 
ριζοποτίσματα με χαλκούχα σκευάσματα ή μυκητοκτόνα ευρέου φάσματος.  

     
ΣΗΨΗ ΛΑΙΜΟΥ ΣΕ 1-ΕΤΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ                                                        ΣΗΨΗ ΛΑΙΜΟΥ ΣΕ 1-ΕΤΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ 
 ΕΛΙΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ)                                                               ΕΛΙΑΣ (ΤΟΜΗ ΒΛΑΣΤΟΥ)    

 
ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΩΝ 
 Είναι έντομο που προσβάλει τους νεαρούς 
βλαστούς των ελαιόδεντρων. Το έντομο γεννά αυγά σε 
σχισμές ή κάτω από το φλοιό νεαρών βλαστών. Οι 
προνύμφες τρέφονται από τους βλαστούς που 
ξεραίνονται. 
Αντιμετώπιση: Προσεκτικό κλάδεμα των δένδρων, 
απομάκρυνση των ξερών βλαστών και σε πιο σοβαρές 

προσβολές ψεκασμοί με κατάλληλα εντομοκτόνα. 
                                                                                            ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΒΛΑΣΤΩΝ                       ΠΡΟΣΒΟΛΗ  βΛΑΣΤΩΝ       

       ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ                ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ                  
      ΑΠΟ  ΚΗΚΙΔΟΜΥΓΑ       
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ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ    Palpita unionalis Hubner 
 Είναι από τα συχνότερα προβλήματα των νεαρών ελαιόδεντρων. Οι προσβολές 
αρχίζουν την άνοιξη και τερματίζονται προς τα μέσα φθινοπώρου. Τα τέλεια έντομα 
(πεταλούδες) γενούν αυγά στα νεαρά φύλλα και τους νεαρούς βλαστούς. Οι προνύμφες 
τρέφονται με τα νεαρά φύλλα τους νεαρούς βλαστούς. Τα άνθη ακόμα και τους νεαρούς 
καρπούς. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα των προσβολών από μαργαρόνια είναι το δέσιμο των 
κορυφών με ιστούς. 
Αντιμετώπιση: Γίνονται ψεκασμοί με οικολογικά σκευάσματα όπως ο βάκιλος Θουριγγίας ή 

άλλα εντομοκτόνα.    
  
 
              
         
 
 
 
 
 
 

(ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ)                                                    

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ  ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ 

 
ΦΛΟΙΟΦΑΓΟΣ    Hylesinus oleiperda F. 
 Είναι μικροσκοπικό έντομο περίπου 2,5 mm που προσβάλει τους υγιείς κλάδους και 
τους νεαρούς βλαστούς ανοίγοντας στοές στο ύψος των γονάτων. Από τις προσβολές 
ξεραίνονται οι κλάδοι και νεαροί βλαστοί. 
Αντιμετώπιση: Να διατηρούνται τα δένδρα σε καλή κατάσταση, να απομακρύνονται και να 
καίγονται οι ξεροί κλάδοι και βλαστοί και σε έντονες προσβολές να γίνονται ψεκασμοί με 
εντομοκτόνα. 

                
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΝΕΑΡΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΕΛΙΑΣ                                          ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ ΤΟΥ  ΦΛΟΙΟΦΑΓΟΥ                                            
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ΛΕΚΑΝΙΟ    Saissetia oleae Olivier. 
 Είναι το πλέον κοινό και επιβλαβές κοκκοειδές της ελιάς. Ευνοείται από την 
εγκατάλειψη των ελαιόδεντρων, την έλλειψη κλαδεμάτων, την υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία 
κ.α. Μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στα νεαρά δενδρύλλια και στα μεγαλύτερης ηλικίας 
ξηράνσεις βλαστών και ακαρπία. Ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων καπνιάς Capnodiun, 
Cladosporium, κ.α. που μαυρίζουν τα δένδρα. 
Αντιμετώπιση: Καλός αερισμός των δένδρων, κλαδέματα, επεμβάσεις με θερινούς πολτούς 
και επεμβάσεις με σκευάσματα μιμητικά της ορμόνης νεότητας που δεν είναι τοξικά για άλλα 
έντομα εχθρούς του λεκανίου. 

 

                     
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 

ΛΕΚΑΝΙΟ (ΕΝΤΟΜΟ ΚΟΚΚΟΕΙΔΕΣ) ΣΕ                                        ΛΕΚΑΝΙΟ (ΕΝΤΟΜΟ ΚΟΚΚΟΕΙΔΕΣ) ΣΕ 
  ΒΛΑΣΤΟ ΕΛΙΑΣ          ΒΛΑΣΤΟ ΕΛΙΑΣ 
 

ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ    Otiorrhynchus cribricollis Gyll. 
 Είναι έντομο με μήκος 7-8 mm που προσβάλει τη νεαρή βλάστηση και τα νεαρά 
φύλλα των δένδρων. Χαρακτηριστικό της προσβολής είναι τα οδοντωτά φαγώματα 
περιφερειακά στα φύλλα. 
Αντιμετώπιση: Σε περίπτωση σοβαρών προσβολών να γίνονται ψεκασμοί με  εντομοκτόνα.  
 

                                                 
    
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
               ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΑΣ                ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΟΥ ΕΛΙΑΣ                                                                                                                               

                        ΑΠΟ ΩΤΙΟΡΥΓΧΟ. 
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ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ    Euphyllura olivina Costa. 

Είναι έντομο που χαρακτηρίζεται από τις λευκές κηρώδεις εκκρίσεις. 
Συνήθως δεν προκαλεί ζημιές. Σε σοβαρές προσβολές μπορεί να προκαλέσει 
ανθόπτωση και κατ’ επέκταση μείωση της παραγωγής. 
Αντιμετώπιση: Συνήθως δεν χρειάζεται αντιμετώπιση. Σε μεγάλες προσβολές 
γίνονται επεμβάσεις με εντομοκτόνα στα οποία πρέπει να προστίθενται διαβρεκτικά 
σκευάσματα για να μπορούν να διεισδύσουν στις κηρώδεις εκκρίσεις. 

 
 
 
 
                                        
  
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ  ΝΕΑΡΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΛΙΑΣ                                           ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΒΛΑΣΤΟΥ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ  

            ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ.                         ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ. 

 
ΑΚΑΡΕΑ    Eriophyidae ( Eriophyies oleae, Oxycenus maxwelli, Tegolophus 
hassani κ.α.). 

Τα ακάρεα προσβάλλουν τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες τα 
νεαρά φύλλα και στα ανεπτυγμένα δένδρα του καρπούς προκαλώντας 
παραμορφώσεις. Σε αντίθεση με άλλα ακάρεα δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. 
Αντιμετώπιση: Ψεκασμοί με θερινούς πολτούς και βρέξιμο θείο και θειασβέστιο. 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ  ΑΚΑΡΙ     ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΚΑΡΙ  
  (ΑΝΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ).     (ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ). 
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ΦΛΟΙΟΤΡΙΒΗΣ    Phloeotribus scarabaeoides Bern. 
   Είναι ένας από τους σοβαρούς εχθρούς της ελιάς που προσβάλει ασθενικά κυρίως 
δένδρα. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι οι διάνοιξη στο φλοιό κάθετων στοών μέχρι και το 
κάμβιο και στη συνέχεια 2 στοών σε αντίθετη κατεύθυνση κάθετων προς τον άξονα του 
κλαδιού και προς τη. στοά εισόδου. Κάθετα σε αυτές τις 2 κύριες στοές υπάρχουν  πολλές 
δευτερεύουσες στοές με μήκος μέχρι 30 cm.   Το έντομο προκαλεί ξηράνσεις κλαδιών και 
δένδρων.  
Αντιμετώπιση: Τα προσβεβλημένα κλαδιά πρέπει να απομακρύνονται και να καίγονται, να 
μην αφήνονται σωροί με κομμένα κλαδιά χωρίς να έχουν ψεκαστεί με εντομοκτόνα και τέλος 
να φροντίζονται τα δένδρα να μην είναι ασθενικά.           

 
                                                                         
       
 
 
 
 
 
 
                     ΦΛΟΙΟΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ.         ΦΛΟΙΟΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ. 
      (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ)                  (ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΛΟΙΟ). 

 
  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ    Pseudomonas savastanoi subsp. savastanoi 
 
 Ο καρκίνος της ελιάς είναι βακτήριο και προσβάλει κυρίως τους νεαρούς βλαστούς, 
τα κλαδιά, αλλά και τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς. Ευνοείται από την υψηλή 
ατμοσφαιρική υγρασία και κάθε αίτιο που προκαλεί πληγές στα δένδρα (παγετός, συγκομιδή 
με ραβδισμό, ισχυροί άνεμοι κ.α.). Συνήθως δεν προκαλεί οικονομικά προβλήματα στα 
δένδρα και σπανιότερα μπορεί να ξεράνει δένδρα. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας 
είναι τα εξογκώματα. 
Αντιμετώπιση: Να μην πληγώνονται τα δένδρα, το πολλαπλασιαστικό υλικό να είναι υγιές, να 
απομακρύνονται με το κλάδεμα οι σοβαρά προσβεβλημένοι βλαστοί και κλάδοι και τέλος να 

γίνονται τακτικά ραντίσματα με χαλκούχα σκευάσματα. 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΒΛΑΣΤΟΥ                      ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
 (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi)                           (Pseudomonas savastanoi pv savastanoi) 
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ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ    Spilocaea oleagina Hugh. 
 
 Είναι η σημαντικότερη ασθένεια του φυλλώματος της ελιάς. Προσβάλει επίσης 
νεαρούς βλαστούς, ποδίσκους καρπών και καρπούς. Ευνοείται από την υψηλή ατμοσφαιρική 
υγρασία και το πυκνό φύλλωμα των δένδρων προκαλώντας κυρίως φυλλόπτωση. 
Χαρακτηριστικό σύμπτωμα οι στρόγγυλες καστανόμαυρες κηλίδες με χλωρωτική στεφάνη 
(άλω). 
Αντιμετώπιση: Φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών στο κυκλοκόνιο στις πολύ υγρές περιοχές, 
κλάδεμα των δένδρων για καλύτερο αερισμό, ψεκασμοί με χαλκούχα ή άλλα σκευάσματα που 
στις ευαίσθητες ποικιλίες ελιάς δεν πρέπει να είναι λιγότεροι από 3 (ο 1ος στην αρχή του 
φθινοπώρου, ο 2ος μετά τη συγκομιδή ή αλλιώς στα τέλη Νοεμβρίου και ο 3ος στην έναρξη 
της ανοιξιάτικης βλάστησης), και  τέλος παράχωμα την άνοιξη των πεσμένων φύλλων από τα 
δένδρα. 

 
 

 
              

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΦΥΛΩΝ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΚΥΚΛΟΝΙΟ 

 
ΒΕΡΤΙΤΣΙΛΛΙΩΣΗ   Verticillium dahlia Kleb. 
 
 Είναι σταθερά η σημαντικότερη ασθένεια της ελιάς. Προσβάλει τα δένδρα κυρίως 
από το ριζικό σύστημα και τα οδηγεί στην ξήρανση με δύο μορφές α) της αποπληξίας και β) 
της ημιπληγίας δηλαδή της προοδευτικής ξήρανσης πρώτα των κλάδων και μετά των δένδρων. 
Χαρακτηριστικό σύμπτωμα οι ξεροί κλάδοι πάνω στα δένδρα. Παρόμοια συμπτώματα 
προξενούν και άλλες ασθένειες όπως η Phoma incompta η Xylella fastidiosa κ.α. και γι’ αυτό 
χρειάζεται να γίνεται ταυτοποίηση του παθογόνου. 
Αντιμετώπιση: Αγορά υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, αποφυγή μεταφοράς του 
μολύσματος με άλλα μέσα (εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ.), αποφυγή άρδευσης με κατάκλιση, 
μείωση των αζωτούχων λιπασμάτων και των αρδεύσεων και στις περιοχές όπου το μόλυσμα 
ενδημεί, χρήση ανθεκτικών υποκειμένων και φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών.   
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           ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ  ΒΕΡΤΙΤΣΙΛΛΙΟ   

       

ΔΑΚΟΣ    Bactrocera oleae Gmelin. 
 
 Είναι ο σημαντικότερος εχθρός των καρπών της ελιάς. Το έντομο διαχειμάζει κυρίως 
στο έδαφος. Το καλοκαίρι τα θηλυκά αρχίζουν να ωοτοκούν στους καρπούς της ελιάς με τις 
πρώτες προσβολές να εμφανίζονται τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Πάνω 
στα νύγματα πολλές φορές αναπτύσσονται μύκητες που καταστρέφουν 
τους καρπούς πάνω στα δένδρα. Οι καλύτερες θερμοκρασίες για την 
ανάπτυξή του δάκου είναι από τους 20oC έως τους 28oC. Οι πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν ευνοούν την ανάπτυξη του δάκου.  
Αντιμετώπιση: Ο έλεγχος των πληθυσμών του δάκου γίνεται με παγίδες και με βάση τον 
αριθμό των εντόμων σε αυτές αποφασίζεται η καταπολέμησή του. Για την καταπολέμηση του 
δάκου γίνονται ψεκασμοί κάλυψης από το έδαφος ή από αέρος, ψεκασμοί δολωματικοί, ή 
βιολογική καταπολέμηση. Η καταπολέμηση του δάκου είναι από τα πλέον σοβαρά θέματα της 
ελαιοκαλλιέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 
ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ    Prays oleae Bern.  
 Είναι ο δεύτερος σημαντικότερος εχθρός της ελιάς. Το έντομο σε διάφορες φάσεις 
της ζωής του προσβάλει τον Απρίλιο τα άνθη, από τις αρχές Ιουνίου τους καρπούς και από τα 
τέλη του φθινοπώρου τα φύλλα της ελιάς. Προκαλεί ζημιές στα άνθη και 
μεγάλες ζημιές στους καρπούς στους οποίους προκαλεί καρπόπτωση 
αμέσως μετά την καρπόδεση και το φθινόπωρο. Η προσβολές στα φύλα 
είναι χωρίς οικονομική σημασία. Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες 
δεν ευνοούν την ανάπτυξη του πυρηνοτρήτη.  
Αντιμετώπιση: Ο έλεγχος των πληθυσμών του πυρηνοτρήτη γίνεται με παγίδες τύπου «Δ». Για 
την αντιμετώπισή του κατά την ανθοφορία γίνονται ψεκασμοί. Το σημαντικότερο σκεύασμα 
για την αντιμετώπισή του είναι ο bacillus thuringiensis. Για την καταπολέμηση του 
πυρηνοτρήτη στους καρπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ρυθμιστές ανάπτυξης των 
εντόμων. Για καλύτερα αποτελέσματα είναι προτιμότερο ο πυρηνοτρήτης να αντιμετωπίζεται 

στο στάδιο της ανθόβιας γενιάς. 
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      Το ερευνητικό-παραγωγικό φυτώριο OLEA Οικογ. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ 
 
 
 

 
Γεώργιος Κωστελένος, Γεωπόνος               Δημήτριος Κωστελένος, Γεωπόνος 
 
 
 
Ο Δημήτριος Κωστελένος είναι γεωπόνος , συνεχίζει την έρευνα και την παραγωγή 
γενετικού υλικού στην ελιά, όπου ο πατέρας του Γεώργιος Κωστελένος , γεωπόνος, 
δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες. Γονείς και παιδιά, όλοι τους επιστήμονες 
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής-Ελιά, διατηρούν ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια 
ελιάς στην Τροιζηνία, OLEA ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ και ίσως το μοναδικό ιδιωτικό 
ερευνητικό κέντρο ελιάς αναπαράγοντας όλες τις αυτόχθονες ποικιλίες ελιάς της 
Ελληνικής Γης και όχι μόνο. 
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