
Το Ημερολόγιο της  Ελιας 

 

Οι δενδροκομικές εργαζίες ηης ελιάς 

Ημερολόγιο  

Σεπηέμβρης 
Δηοηκάδοσκε ηο έδαθος  όποσ ζα θσηέυοσκε ηολ τεηκώλα. Καζαρίδοσκε ηο έδαθος 

θάηφ από ηα δέληρα, όποσ ζα πέθηοσλ οη θαρποί. Κάλοσκε σδροιίπαλζε  ζηολ 

ειαηώλα κας κε ηης πρώηες  βροτές. Γηορζώλοσκε ηα πεδούιηα γηα λα κελ 

παραζύρεηαη ηο τώκα. Σσλετίδεηαη ε θαηαποιέκεζε ηοσ δάθοσ κε Perfekthion 40 EC 

ή Fastac 10 SC κε θαζοιηθό ή δοιφκαηηθό υεθαζκό. 

Οκηώβρης – Νοέμβρης 
Γίλεηε ηο κάδεκα ηοσ θαρπού. Σσλετίδεηαη ηολ Οθηώβρε ε θαηαποιέκεζε ηοσ δάθοσ. 

Μπορούκε λα τορεγήζοσκε ζηο ηεκάτηο κας θοπρηά. Τολ Νοέκβρε γίλεηε ε βαζηθή 

ιίπαλζε  κε θφζθοροθαιηούτα θαη ακκφλία. 

Φσηεύοσκε προς ηο ηέιος ηοσ Νοέκβρε ηης τοληρές ειηές - αγρηιηές. Καηαποιεκούκε 

ηο Φιοηοθάγο, όποσ παροσζηάδεηαη. Σηρφκάηφζε ηοσ ζπόροσ ποσ προορίδεηαη γηα ηο 

ζπορείο. Ψεθαδοσκε γηα ηα θοθθοεηδε κε ζερηλο ιαδη θαη Cyren 48 EC. Οργώλοσκε ή 

ζθάβοσκε αλ δελ έγηλαλ ασηές οη εργαζίες ηο Σεπηέκβρε. 

Δεκέμβρης 
Αλ θαζσζηερήζακε ηο θόπρηζκα θαη ηο ιίπαζκα, θοπρίδοσκε θαη ιηπαίλοσκε. 

Σσλετίδοσκε ηο κάδεκα. Φσηεύοσκε ηης τοληρές ειηές θαη αγρηιηές θιπ. 

Γενάρης 
Σσλετίδεηαη ηο κάδεκα ηοσ θαρπού, όποσ θαζσζηερεί. Αρτίδεη ηο θιάδεκα θαη ο 

θάζαρηζκος. Ψεθάδοσκε γηα ηο Κσθιοθόληο κε κσθεηοθηόλο Polyram 80 WG. 

Φλεβάρης 
Σσλαγερκός ζηο θιάδεκα θαη ζηολ θάζαρηζκο. Φύηεκα ηφλ ειηώλ. Λίπαλζε κε λίηρο 



ζηα ζερκόηερα κέρε. Χεηκερηλό πόηηζκα, κε ζσλλεθηα αλ είλαη δσλαηό, ζηης ζερκές 

περηοτές. Γηάιεγκα κοζτεσκάηφλ . Σηρφκάηφζε θαη προπαραζθεσή γηα θύηεκα.  

Μάρηης 
Σσλετίδεηαη ηο θιάδεκα ζηα υστρόηερα κέρε. Γεληθό θύηεκα ηφλ ειηώλ. Αρτίδεη ηο 

κπόιηαζκα ζηα ζερκά κέρε. Σπορά ηοσ ζπόροσ ζηο ζπορείο. Φύηεκα ζηο θσηώρηο. 

Αλ δελ έγηλε τεηκερηλό πόηηζκα ηο Φιεβάρε γίλεηαη ηο Μάρηε. Σθάυηκο ή όργφκα 

ηοσ ειαηώλα θαη θαηαποιεκεζε ηφλ δηδαληφλ κε δηδαληοθηόλο Glyphos 48 SL. 
Ψεθαδοσκε γηα Βακβαθαδα κε  ζερηλο ιαδη θαη Cyren 48 EC . 

Απρίλης 
Σσλετίδεηαη ηο θύηεκα. Τελ περίοδο ασηή κπορεί λα γίλοσλ θαη ηα  κποιηάζκαηα. 

Καηαποιεκούκε ηολ πσρελοηρήηε, ηο ρσγτίηε, ηο θιοηοηρίβε, ηο θιοηοθάγο, ηο 

ζρηπα, ηε καργαροληα κε Perfekthion 40 EC. 

Μάης 
Σσλετίδοληαη ηα κποιηάζκαηα. Καηαποιεκούκε ηολ πσρελοηρήηε, ηο ρσγτίηε, ηο 

θιοηοθάγο,ηε καργαροληα κε Perfekthion 40 EC, ζηης όυηκες ορεηλόηερες περηοτές. 

Κάλοσκε ζερηλό θιάδεκα. Αραηώλοσκε θαη θορθοιογούκε ηοσς ποιιούς βιαζηούς 

ποσ βγήθαλ από ηα ασζηερά θιαδέκαηα θιπ. 

Ιούνης 
Καηαποιεκούκε ηο ρσγτίηε, ηο θιοηοηρίβε, ηήλ υώρα κε Perfekthion 40 

EC.Ποηίδοσκε όποσ κπορούκε προς ηο ηέιος ηοσ κήλα. Σθαιίδοσκε ή ζθάβοσκε 

ειαθρά, υεθάδοσκε  δηδαληοθηόλο Glyphos 48 SL όποσ τρεηάδεηαη. 

Ιούλης - Αύγοσζηος 
Αρτίδεη θαη ζσλετίδεηαη ε θαηαποιέκεζε ηοσ δάθοσ κε Perfekthion 40 EC ή Fastac 10 

SC κε θαζοιηθό ή δοιφκαηηθό υεθαζκό. Ποηίδοληαη οη ειηές, όποσ είλαη δσλαηό, προς 

ηο ηέιος ηοσ Ασγούζηοσ. Καζαρίδοσκε ηολ ειαηώλα από ηα τορηάρηα κε δηδαληοθηόλο 

Glyphos 48 SL γηα λα πέζοσλ οη ειηές ζε θαζαρό κέρος. 

Για τισ πιο πάνω εργαςίεσ ια χρειαςτείτε φυτοπροςτατευτικά 

ςκευάςματα (ζιζανιοκτόνα,μυκητοκτόνα,εντομοκτόνα κτλ) καιϊσ 

λιπάςματα, γεωργικα εργαλεία (ςκαλιςτθρια, τςάπεσ κλπ.) 

ψεκαςτηκεσ μηχανέσ και ψεκαςτθρεσ ϊμου - πλάτησ και χεριοφ τα 

οποία ια βρείτε ςτα ολα τα καταςτθματα τησ Agrolan Ltd. 
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