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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

 

Η διαχείριση του νερού αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες διασφάλισης της 

ετήσιας παραγωγής ελαιόκαρπού σε ποσότητα και ποιότητα, ενώ όταν εφαρμόζεται ορθά 

ελαχιστοποιεί (εφόσον συνδυάζεται και με ορθή λίπανση-κλάδεμα) το φαινόμενο της 

παρενιαυτοφορίας των ελαιόδεντρων.  

Ωστόσο το νερό αποτελεί έναν από τους πλέον περιοριστικούς παράγοντες καλλιέργειας, ειδικά 

για το μέλλον.  

Με βάση τα κρίσιμα στάδια της ελιάς σε νερό έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα άρδευσης, που 

αποσκοπούν στην μείωση του παρεχόμενου νερού κατά τις αρδεύσεις . 

 

 

 

 

 

 

Τα μοντέλα άρδευσης που μπορούν να υιοθετηθούν για την καλλιέργεια της ελιάς στην περιοχή 

της Επισκοπής  είναι τα κάτωθεν:  

1. Ρυθμιζόμενη έλλειψη νερού σε συγκεκριμένα φυσιολογικά  στάδια(RDI)  

Σύμφωνα με το άνωθεν μοντέλο μειώνουμε την ποσότητα του παρεχόμενου νερού στο ½ αυτού 

που συνηθίζαμε να εφαρμόζουμε στο στάδιο της σκλήρυνσης του πυρήνα του καρπού καθώς και 

αυτού που εφαρμόζαμε -εφόσον απαιτούνταν- το φθινόπωρο.  

2.  Μερική ξήρανση ρίζων(PRD)  

Σε κάθε πότισμα γίνεται εναλλαγή κατά το ήμισυ του ριζικού συστήματος.  Βασική προϋπόθεση 

αποτελεί η διάταξη του αρδευτικού συστήματος. Εφόσον υπάρχουν δύο αγωγοί -όπως φαίνεται 

και στην παραπάνω εικόνα- μπορούμε τη μία φορά να ποτίζουμε από τη μία πλευρά του 

ελαιόδεντρου και την επόμενη από την άλλη πλευρά, οπότε η ποσότητα νερού της μίας άρδευσης 

σπάει σε δύο 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
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Για πληροφορίες: Χατζηδάκης Κ., Γεωπόνος ΓΠΑ, τηλ 6946093990, Συνεργάτης ΑΣ          

                                         ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

 

Το πρώτο στάδιο ανάπτυξης καρπιδίου ξεκινάει 

αμέσως μετά την καρπόδεση και ολοκληρώνεται 

για τα δεδομένα της περιοχής του Αγίου Μύρωνα 

συνήθως στα τέλη Ιουνίου. Κατά την ίδια περίοδο 

παρατηρείται και βλαστική ανάπτυξη.  

Συνεπώς οι θρεπτικές απαιτήσεις για την εποχή 

είναι αυξημένες και αποτελούν περιοριστικό 

παράγοντα στην ανάπτυξη τόσο των καρπών όσο 

και των βλαστών στην περίπτωση ελλιπούς ή 

καθόλου λίπανσης το χειμώνα.                          

Η λίπανση αυτή την εποχή εξυπηρετεί σε ένα 

βαθμό τις αυξημένες απαιτήσεις θρέψης και 

βοηθάει τόσο στην αύξηση του μεγέθους των 

καρπών αλλά και στην καλή ανάπτυξη των 

βλαστών. Ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί 

πως σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά τη 

βασική λίπανση κατά τους χειμερινούς μήνες.                                       

Το λίπασμα κατά την τρέχουσα περίοδο μπορεί να 

εφαρμοστεί είτε διαφυλλικά είτε μέσω 

υδρολίπανσης. Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία που 

είναι απαραίτητα για την εποχή είναι τα εξής:  

Άζωτο(Ν), Φώσφορος(Ρ), Κάλιο(Κ), 

Μαγνήσιο(Mg), Θείο(S), Ασβέστιο (Ca), 

Ψευδάργυρος(Zn), Σίδηρος(Fe), Μαγγάνιο(Mn)  

και Χαλκός(Cu). 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ενδεικτικά κάποια λιπάσματα καθώς και δοσολογίες και τρόπος 

εφαρμογής. Επισημαίνεται δε πως αυτά μπορούν να συνδυαστούν με αρκετά φυτοπροστατευτικά 

(πχ εντομοκτόνα) σύμφωνα με το πρόγραμμα ψεκασμών για την εποχή αυτή( οδηγία εργασίας 

Biv_26.05.20). 

 

Στάδιο καλλιέργειας Τύπος λιπάσματος Αρ. Εφαρμογών Δόση εφαρμογής  

Ανάπτυξη καρπιδίου  20-20-20 

 18-18-18 

2 ανά 10-15 ημέρες 2 κιλά/500 λίτρα 

 

 

Προσοχή : Εφαρμόζουμε τις οδηγίες της ετικέτας, φοράμε μέσα ατομικής προστασίας, 

δεν ψεκάζουμε με αέρα.  

ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΠΙΔΙΟΥ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

 

 
 
Στόχος – τρόπος δράσης 

Ο καολινίτης είναι ορυκτό. Χρησιμοποιείται με τη μορφή βρέξιμης (λευκής) σκόνης, ως 
προστατευτικό εντομοκτόνο για την απώθηση του δάκου. Εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του 
δέντρου, καλύπτοντας την με ένα λευκό φιλμ, με αποτέλεσμα να αποτρέπει την εναπόθεση 
αυγών των θηλυκών ατόμων του δάκου και κατ΄επέκταση την προσβολή των καρπών.  
 
Τρόπος εφαρμογής 

Ψεκασμός πλήρους κάλυψης σε στεγνό φύλλωμα μέχρι (αλλά χωρίς) απορροή.  

 

 
Συχνότητα – εποχή εφαρμογής 

Συνήθως μία (1) εφαρμογή είναι αρκετή (διάβασε και παρακάτω) 
Η εποχή της εφαρμογής καθορίζεται από την παρακολούθηση του δακοπληθυσμού (γυάλινες 
παγίδες τύπου macfail), όπως γίνεται και για τους δολωματικούς ψεκασμούς 
 
Δοσολογία 

Ένας (1) σάκος 12 κιλών (surround) σε 500 κιλά νερό 

 
Κατανάλωση 

100 - 200 λίτρα  / στρέμμα, ή  5 -15 λίτρα / δέντρο, ανάλογα με το μέγεθος του. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού 

 Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο κατά τα 2/3 με νερό και αρχίστε την ανάδευση 

 Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 

 Συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού που χρειάζεται για την διάλυση πχ 500 κιλά 
για ένα σακί προϊόντος(surround) 

 Η ανάδευση να συνεχίζεται σε όλο το διάστημα της εφαρμογής 
 
Φυτοτοξικότητα / Toξικότητα 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τον τρόπο και την δόση που αναφέρονται. 
Δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο 

 
Μέτρα προστασίας 

Κατά την εφαρμογή να φοράτε μάσκα, γυαλιά, φόρμα και μπότες κατά κύριο λόγο για να μην 
βαφτείτε από το ψεκαστικό υγρό. 
 
Ασφαλή απομάκρυνση κενής συσκευασίας 

Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα 
ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά, τα οποία καταστρέφονται με σκίσιμο, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση. 
 
Παρατηρήσεις 

 Eάν το προστατευτικό φιλμ εξαλειφθεί μερικώς ή ολικώς από βροχή ή αέρα να γίνεται 
επανάληψη εφαρμογής. 

 Συνιστάται προσθήκη προσκολλητικού πινολίνης (1 λίτρο/τόνο) σε περιοχές με σημαντική 
πιθανότητα βροχόπτωσης το θέρος, για αποφυγή έκπλυσης. 

 Σε περίπτωση που τα δέντρα δεν φαίνονται λευκά, και περιμένουμε νέα προσβολή, τότε θα 
πρέπει να επαναληφθεί ο ψεκασμός. 

 Να μην εφαρμόζεται όταν πνέει δυνατός άνεμος 

ΟΔΗΓΙΑ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΟΛΙΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 
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ΚΑΛΙΟΥΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 
 

Επιδιωκόμενοι Σκοποί 

• Αύξηση του  βάρους του καρπού, μέσω της αύξησης της σάρκας και της περιεκτικότητας σε 

λάδι 

• Αύξηση της παραγωγής (ειδικά υπό συνθήκες τροφοπενίας) 

• Βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου (όσον αφορά τα λιπαρά οξέα και τις φαινολικές 

ενώσεις) 

• Αύξηση του ποσοστού της σάρκας στον καρπό 

 

Για τις επικρατούσες συνθήκες καλλιέργειας στην αγροτική περιοχή του Αγίου Μύρωνα, 

συνίσταται διαφυλλικός ψεκασμός καλίου από μέσα Αυγούστου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου. 

 

Η διαφυλλική λίπανση μπορεί να συνδυαστεί  με οποιοδήποτε φυτοπροστατευτικό(εκτός από 

βορδιγάλειο πολτό, δινιτρικά, ασβεστούχα ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα), σύμφωνα πάντα με 

τις οδηγίες της ετικέτας των σκευασμάτων. 

 

 Μορφές καλίου που συνίστανται για διαφυλλικούς ψεκασμούς: 

 

1. Νιτρικό κάλιο (14-0-44). Συνιστώμενη δοσολογία 3% 

 

2. Σύνθετα λιπάσματα (πχ 9-15-27, 4-10-40 κα). Συνιστώμενη δοσολογία σύμφωνα με τις 

οδηγίες της ετικέτας της συσκευασίας του λιπάσματος. 

 

 

 Γενικές οδηγίες διαφυλλικών ψεκασμών 

 

 Ψεκάζουμε σε ψυχρές και υγρές περιόδους της ημέρας (ή τη νύχτα). 

 Ποτέ δεν ψεκάζουμε  στρεσαρισμένα φυτά. 

 Κάνουμε  πρώτα μια μικρότερης έκτασης εφαρμογή, μια εβδομάδα πριν, για να 

διαπιστώσουμε  τυχόν φυτοτοξικότητα. 

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του ψεκασμού εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ατομικής προστασίας (πχ μάσκα, αδιάβροχη φόρμα κλτ) 
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Για οποιαδήποτε ερώτηση : Χατζηδάκης Κώστας: 694 6093990 γεωπόνος ΓΠΑ, ΜΙC AE συνεργάτης ΑΣ 

Επισκοπής 

 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

 

 

1.ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ 

 

Προσβάλει κυρίως τα φύλλα π̟ροκαλώντας α̟ποφύλλωση και εξασθένιση των ελαιόδεντρων. 

Θερμοκρασίες 16-200C και βροχερός ή π̟ολύ υγρός καιρός ευνοούν νέες φθινοπωρινές 

μολύνσεις π̟ου εκδηλώνονται µε την εμφάνιση χαρακτηριστικών καστανών κυκλικών κηλίδων 

γνωστών ως «µάτια ̟παγωνιού» στην ά̟νω επιφάνεια των φύλλων. Οι μολύνσεις γίνονται 

κυρίως το φθινόπωρο αλλά και την άνοιξη. 

Αντιμετώπιση 

Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεμά εξασφαλίζουν σωστό αερισμό και φωτισμό και 

αποτρέπουν την ανάπτυξη της ασθένειας.  

Συστήνονται ̟προληπτικοί ψεκασμοί µε εγκεκριμένα μυκητοκτόνα σε ελαιώνες ̟περιοχών 

αυξημένης υγρασίας µε την έναρξη των βροχών και μέσα στο χειμώνα µετά τη συγκομιδή. 

 

 

2.ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ 

 

Σημαντική μυκητολογική ασθένεια π̟ου μαζί µε το κυκλοκόνιο π̟ροκαλούν π̟ρόωρη φυλλό̟πτωση. 

Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζεται µεταχρωµατισµός σκούρου χρώματος, 

που μοιάζει μακροσκοπικά µε κα̟πνιά ενώ στην ̟άνω επιφάνεια χλωρωτικές ή κίτρινες 

κηλίδες π̟ου νεκρώνονται µε αποτέλεσμα έντονη φυλλό̟πτωση την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

Στους άγουρους καρπούς ̟προκαλεί καστανές κηλίδες, ελαφρά βυθισμένες ενώ στους ώριμους η 

συνένωση των γειτονικών κηλίδων π̟ροκαλεί σήψη. Συχνά οι μολύνσεις συνυπάρχουν µε 

έντονες ̟προσβολές ακάρεων Eriophyidae. 

Αντιμετώπιση 

Για την π̟ροστασία των ελαιόδεντρων από φθινοπωρινές ̟προσβολές συστήνεται 

άμεσα π̟ροληπτικός ψεκασμός µε χαλκούχα µμυκητοκτόνα ̟που έχουν ταυτόχρονη δράση και 

κατά του κυκλοκόνιου.  

 Μεγαλύτερη ανάγκη π̟ροστασίας έχουν ελαιώνες ̟που βρίσκονται σε π̟εριοχές υγρές ή π̟εδινές 

µε ανεπαρκή αερισμό καθώς και ελαιώνες π̟υκνής φύτευσης. 

 

 

3. ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ 

Το γλοιοσπόριο είναι μύκητας  που προσβάλει όλα τα όργανα της ελιάς (φύλλα , άνθη) αλλά 

κυρίως προκαλεί  σήψη του ελαιοκάρπου. Τα συμπτώματα  εμφανίζονται στους ώριμους 

καρπούς ή  σε αυτούς που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της ωρίμανσης. 
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Επισκοπής 

 

 

  

Αντιμετώπιση 

 Ψεκασμοί όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, 

περιοχές όπου την προηγούμενη περίοδο υπήρξαν σημαντικά προβλήματα προσβολών, 

ελαιώνες  που την προηγούμενη άνοιξη εμφάνισαν προσβολές σε φύλλα ή και άνθη)  

 

Οι ψεκασμοί θα πρέπει να  γίνονται με εγκεκριμένα σκευάσματα ,όπως φαίνονται στον 

παρακάτω ενδεικτικό πίνακα και να τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα ασφαλείας  και το 

διάστημα ανάμεσα στην εφαρμογή και τη συλλογή του καρπού το οποίο είναι από 7 έως 

28 ημέρες. 

 

 

δραστική ουσία  εμπορικά 

φάρμακα 

Μέγιστος 

αριθμός / 

έτος 

Ημέρες πριν 

τη 

συγκομιδή 

σκεύασμα /100 λίτρα  

ψεκαστ. υγρού 

χαλκός 

οξειχλωριουχος  

50% 

κοπεριλ, κουπρολ, 

γεωχαλκός, 

cupradin κ.α 

2 21 260 γρ 

χαλκός 

βορδιγάλειος  

20% 

bordelesa, bouillie, 

χελλαβορ κ.α 

2 21 600-650 γρ 

χαλκός 

υδροξείδιο  30%  

kocide opti, κ.α 2 21 395 γρ 

χαλκός 

υδροξείδιο  50%  

Vioryl 50WP, Fancy 

50WP, Funguran 

50WP κ.α 

2 21 240-260 γρ 

χαλκός 

τριβασικός 

θειικός 40% 

Cuprofix Ultra 40 

WG 

2 21 325 γρ 

χαλκός 

τριβασικός 

θειικός 19% 

Cuproxat 19 SC, 

TriMaster 

2 21 685 γρ 

dodine 54,4% Syllit 544 SC 2 7 120-160 ml 

mancozeb 75% Trimanoc R 75 WG, 

Vondazeb R, 

Manzate R 

1 21 260-320 γρ 
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Εικ 1 ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μάτι παγωνιού 
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Εικ 2 ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ: 

 

 

 

 

Εικ 3 ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ                           

 

Μόνο στην κάτω επιφάνεια του φύλλου 

σκούρος μεταχρωματισμός που μοιάζει 

με καπνιά 

 

Εικ 4,5 ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ Μουμιοποιημένοι καρποί λόγω προσβολής 

Γλοιοσπορίου 

Πρόωρη φυλλόπτωση, 

εξασθένηση δένδρου 
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ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ (ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΒΡΟΧΗ) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΑΚΟΥ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

① Η καρποφορία των ελαιώνων κυμαίνεται από 50 έως 60% κατά μέσο όρο . 

 

② Οι δολωματικοί ψεκασμοί σε περιοχές με χαμηλό ποσοστό καρποφορίας έχουν 

περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Κατά τις τελευταίες μετρήσεις στο δίκτυο 

παρακολούθησης Δάκου( δράσης Βiii του υλοποιούμενου προγράμματος ΚΑΝ(ΕΕ) 

611&615) φαίνεται υποχώρηση του δακοπληθυσμού, ωστόσο αυτός παραμένει 

αρκετά υψηλός σε ορισμένες περιοχές και σε ευνοϊκότερές καιρικές συνθήκες 

(φθινόπωρο) μπορεί να παρουσιάσει απότομη αύξηση με ανεξέλεγκτες διαστάσεις . 

 

③  Η παρούσα οδηγία ψεκασμού περιλαμβάνει μόνο τους ελαιώνες που έχουν 

καρπό και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός από τον 

τελευταίο ψεκασμό κάλυψης (ολική διαβροχή). 

 

④ Ο ψεκασμός προτείνεται να υλοποιηθεί από 5 Σεπτεμβρίου έως 15 

Σεπτεμβρίου (φυσιολογικές θερμοκρασίες, όχι βροχόπτωση). 

 

⑤ Τα προτεινόμενα εντομοκτόνα είναι διασυστηματικά (σκοτώνουν και την 

προνύμφη – σκουλήκι) και ο προτεινόμενος ψεκασμός αφορά μόνο τους 

συμβατικούς καλλιεργητές (όχι βιοκαλλιεργητές). 

 

⑥ Τα εντομοκτόνα με δραστική ουσία DIMETHOATE ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ. 

Απαγορεύεται η χρήση τους. 

       Τα εντομοκτόνα με δραστική ουσία Beta cyfluthrin (Bulldock, Dogo κτλ) 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ και δεν είναι 

διασυστηματικά. 

      Τα λοιπά εντομοκτόνα με δραστική ουσία πυρεθρίνη (πχ Decis) δεν είναι 

διασυστηματικά. 

Τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα με δραστική ουσία phosmet (Hexagon, Imidan, 

Ιnovitan, Vivio κτλ) δεν είναι διασυστηματικά. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 

Τhiacloprid Biscaya 240 OD 400 κ.εκ / χιλιάρι 

βυτίο 

Tουλάχιστον 14 

ημέρες πριν την 

συγκομιδή 

Ή 

Αcetamiprid Carnadine 20% 500 κ.εκ / χιλιάρι 

βυτίο 

Tουλάχιστον 7 

ημέρες πριν την 

συγκομιδή 

Ή 

Deltamethrine και 

Τhiacloprid 

Proteus 110 OD 1000 κ.εκ / χιλιάρι 

βυτίο 

Tουλάχιστον 14 

ημέρες πριν την 

συγκομιδή 

 

Και 

ΧΑΛΚΟΥΧΟ (μειωμένη δοσολογία) 

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 

ΧΑΛΚΟΥ 

30 WG 

35 WG 

2 κιλά / χιλιάρι βυτίο 

1,7 κιλά / χιλιάρι 

βυτίο 

Tουλάχιστον 21 

ημέρες πριν την 

συγκομιδή 

 

Και 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 

δοσολογία σύμφωνα με την ετικέτα του σκευάσματος 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Πριν τον ψεκασμό να απομακρυνθούν τα μελίσσια, να τηρηθούν οι αποστάσεις 
ψεκασμού από υδάτινους πόρους και να τηρηθούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. 


