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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕΠ - ΒΟΡΕΙΑ ΖΩΝΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Φυτοπροστασία 

Για το μήνα Αύγουστο οι μετρήσεις των επιμέρους καταγραφικών μονάδων για τη ζώνη αλλά και 

οι μετρήσεις του κεντρικού μετεωρολογικού φαίνονται στις παρακάτω γραφικές απεικονίσεις. 

 

 

 

Σχήμα 1: Μεταβολή Θερμοκρασίας και Σχετικής Υγρασίας 
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Σχήμα 2: Διύγρανση Φύλλου. 

 

 

Σχήμα 3: ύψος βροχόπτωσης. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω σχήματα παρατηρείται πτώση της θερμοκρασίας στο τελευταίο 

δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ παράλληλα η σχετική υγρασία ανεβαίνει και αγγίζει για κάποιες 

ώρες το 85%. Επιπρόσθετα οι άνεμοι κοπάζουν και οι ώρες διύγρανσης του φύλλου αυξάνονται. 

Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την αναπτυξη μεγάλων πληθυσμούς εντόμων αλλά και την ανάπτυξη 

κυρίως  δευτερογενώς μυκητολογικών ασθενειών. 

Επιπρόσθετα οι καιρικές συνθήκες της επόμενης εβδομάδας επικουρούν στην εδραίωση των 

αναπτυσσόμενων εχθρών και ασθενειών, ενώ δύναται να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτες 

καταστάσεις με τον πληθυσμό του δάκου. 

 

 

Σχήμα 4 : Εβδομαδιαία πρόβλεψη καιρού. 

 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η διακύμανση του μέσου όρου του δάκου κατά το χρονικό 

διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου. 

Σύμφωνα με αυτό το σχεδιαγραμμα ο δάκος στις τελευταίες μετρήσεις έχει πτωτική τάση, ωστόσο 

μετά και το τρίτο δολωματικό ψεκασμό από την Περιφέρεια Ηρακλείου παραμένει στα επίπεδα 

πρόκλησης οικονομικής ζημιάς( μ.ο>=5-10 ). 
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Σχήμα 4: Διακύμανση Μέσου Όρου Δάκου 

 

 

Οδηγίες για κατόχους ελαιώνων βόρειας ζώνης. 

 

1. Σύσταση για ψεκασμό κάλυψης με διασυστηματικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση 

του δάκου σε παραγωγούς των οποίων οι ελαιώνες έχουν προσβολές στον καρπό 

μεγαλύτερες του 5%. 

 

2. Σε ελαιώνες οι οποίοι γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους ή σκιάζονται σε υψηλό ποσοστό 

(όχι καλή έκθεση, πυκνή φύτευση κλπ) πρέπει να γίνει κάλυψη με χαλκούχο μυκητοκτόνο.  

 

 

3. Παραγωγοί που εφάρμοσαν κάλυψη με Καολίνη πρέπει να την επαναλάβουν. 

 

 

4. Παραγωγοί που χρησιμοποίησαν φερομονικές παγίδες καταπολέμησης δάκου πρέπει να τις 

αντικαταστήσουν διότι μετά τη βροχή (28 mm) είναι ανενεργές ή να επιλέξουν άλλες 

μορφές καταπολέμησης του δάκου. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕΠ - ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Φυτοπροστασία 

Για το μήνα Αύγουστο οι μετρήσεις των επιμέρους καταγραφικών μονάδων για τη ζώνη αλλά και 

οι μετρήσεις του κεντρικού μετεωρολογικού φαίνονται στις παρακάτω γραφικές απεικονίσεις. 

 

 

 

Σχήμα 1: Μεταβολή Θερμοκρασίας και Σχετικής Υγρασίας κατά μέσο όρο καταγραφικών μέσης 
ζώνης 
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Σχήμα 2: Διύγρανση Φύλλου κατά μέσο όρο καταγραφικών μέσης ζώνης. 

 

 

Σχήμα 3: ύψος βροχόπτωσης. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω σχήματα παρατηρείται πτώση της θερμοκρασίας στο τελευταίο 

δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ παράλληλα η σχετική υγρασία ανεβαίνει και αγγίζει για κάποιες 

ώρες το 87%. Επιπρόσθετα οι άνεμοι κοπάζουν και οι ώρες διύγρανσης του φύλλου αυξάνονται. 

Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τους μεγάλους πληθυσμούς εντόμων αλλά και την ανάπτυξη κυρίως  

δευτερογενώς μυκητολογικών ασθενειών. 

Επιπρόσθετα οι καιρικές συνθήκες της επόμενης εβδομάδας επικουρούν στην εδραίωση των 

αναπτυσσόμενων εχθρών και ασθενειών, ενώ δύναται να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτες 

καταστάσεις με τον πληθυσμό του δάκου. 

 

 

Σχήμα 4 : Εβδομαδιαία πρόβλεψη καιρού. 

 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η διακύμανση του μέσου όρου του δάκου κατά το χρονικό 

διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου. 

Σύμφωνα με το σχήμα ο δάκος στις τελευταίες μετρήσεις έχει πτωτική τάση, ωστόσο μετά και το 

τρίτο δολωματικό ψεκασμό από την Περιφέρεια Ηρακλείου παραμένει στα επίπεδα πρόκλησης 

οικονομικής ζημιάς( μ.ο>=5-10 ). 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την τελευταία δειγματοληψία καρπού, όπου το ποσοστό 

ζώσας προσβολής αγγίζει το  4%. 
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Σχήμα 4: Διακύμανση Μέσου Όρου Δάκου 

 

 

Οδηγίες για κατόχους ελαιώνων μέσης ζώνης. 

 

1. Σύσταση για ψεκασμό κάλυψης με διασυστηματικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση 

του δάκου σε παραγωγούς των οποίων οι ελαιώνες έχουν προσβολές στον καρπό 

μεγαλύτερες του 5%. 

 

2. Σε ελαιώνες οι οποίοι γειτνιάζουν με υδάτινους όγκους ή σκιάζονται σε υψηλό ποσοστό 

(όχι καλή έκθεση, πυκνή φύτευση κλπ) πρέπει να γίνει κάλυψη με χαλκούχο μυκητοκτόνο.  

 

 

3. Παραγωγοί που εφάρμοσαν κάλυψη με Καολίνη πρέπει να την επαναλάβουν. 

 

 

4. Παραγωγοί που χρησιμοποίησαν φερομονικές παγίδες καταπολέμησης δάκου πρέπει να τις 

αντικαταστήσουν διότι μετά τη βροχή (27 mm) είναι ανενεργές ή να επιλέξουν άλλες 

μορφές καταπολέμησης του δάκου. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΕΠ - ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Φυτοπροστασία 

Για το μήνα Αύγουστο οι μετρήσεις των επιμέρους καταγραφικών μονάδων για τη ζώνη αλλά και 

οι μετρήσεις του κεντρικού μετεωρολογικού φαίνονται στις παρακάτω γραφικές απεικονίσεις. 

 

 

 

Σχήμα 1: Μεταβολή Θερμοκρασίας και Σχετικής Υγρασίας  
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Σχήμα 2: Διύγρανση Φύλλου κατά μέσο όρο καταγραφικών Νότιας ζώνης. 

 

 

Σχήμα 3: ύψος βροχόπτωσης. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω σχήματα παρατηρείται πτώση της θερμοκρασίας στο τελευταίο 

δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ παράλληλα η σχετική υγρασία ανεβαίνει αλλά σε υψηλότερο 

επίπεδο σε σχέση με τις άλλες δύο ζώνες.  

Επιπρόσθετα οι καιρικές συνθήκες της επόμενης εβδομάδας επικουρούν στην εδραίωση των 

αναπτυσσόμενων εχθρών και ασθενειών, ενώ δύναται να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτες 

καταστάσεις με τον πληθυσμό του δάκου. 

 

 

Σχήμα 4 : Εβδομαδιαία πρόβλεψη καιρού. 

 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η διακύμανση του μέσου όρου του δάκου κατά το χρονικό 

διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου. 

Σύμφωνα με το σχήμα ο δάκος στις τελευταίες μετρήσεις έχει πτωτική τάση, ωστόσο μετά και το 

τρίτο δολωματικό ψεκασμό από την Περιφέρεια Ηρακλείου παραμένει σε υψηλά επίπεδα ( 

μ.ο=19). 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την τελευταία δειγματοληψία καρπού, όπου το ποσοστό 

ζώσας προσβολής αγγίζει το  7%. 
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Σχήμα 4: Διακύμανση Μέσου Όρου Δάκου 

 

 

Οδηγίες για κατόχους ελαιώνων νότιας ζώνης. 

 

1. Σύσταση για ψεκασμό κάλυψης με διασυστηματικό εντομοκτόνο για την καταπολέμηση 

του δάκου. 

 

2. Προληπτική εφαρμογή υδροξειδίου του χαλκού σε ελαιώνες με προσβολή καρπού από 

δάκου. 

 

 

3. Παραγωγοί που εφάρμοσαν κάλυψη με Καολίνη πρέπει να την επαναλάβουν. 

 

 

4. Παραγωγοί που χρησιμοποίησαν φερομονικές παγίδες καταπολέμησης δάκου πρέπει να τις 

αντικαταστήσουν διότι μετά τη βροχή (28 mm) είναι ανενεργές ή να επιλέξουν άλλες 

μορφές καταπολέμησης του δάκου. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ 

 


