
προηγ. 

Εβδομ.

τρέχουσα 

εβδομ.

4 ΒΑΘΕΙΑΣ 93 Υψηλός

5 ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ 139 Υψηλός

6 ΠΑΧΙΑΔΆΚΗ Ή ΜΑΝΙΆΔΟ 9 Χαμηλός

7 ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΠΑΝΤΕΛΙΑΚΟΣ 8 Χαμηλός

8 ΚΑΛΥΒΟΤΟΠΟΣ 9 Χαμηλός

9 ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ 14 Υψηλός

10 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Ή ΓΥΜΝΆΣΙΟ) 18 Υψηλός

11 ΣΚΙΔΙ 47 Υψηλός

3 ΜΕΤΑΤΟΥΛΙΑ 14 Υψηλός

2 ΚΆΜΠΟΣ 43 Υψηλός

1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ 26 Υψηλός

12 ΠΟΤΑΜΌΣ 40 Υψηλός

13 ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ 148 Υψηλός

14 ΨΑΘΑΣ 38 Υψηλός

15 ΠΛΆΪ 60 Υψηλός

706 47 64% 40%
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ΝΑΙ

Οδηγίες - Παρατηρήσεις

1. Η ΠΕ Ηρακλέιου ολοκλήρωσε τον 4ο δολωματικό ψεκασμό από τις 7/9/2022 εως τις 13/9/2022 στην περιοχη της Επισκοπής με το νέο εντομοκτονο σε χρηση EXIREL. Σύμφωνα με τα 

δεδομένα του παραπάνω πίνακα όσον αφορά την διακύμανση του πληθυσμού του δάκου, την χρονική περίοδο που διανύουμε, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, την υψηλή 

καρποφορία της περιοχής της Επισκοπής, δόθηκε ο 5ος δολωματικός ψεκασμός με ημερομηνια εναρξης 29/9/2022 στην περιοχή της Επισκοπής.

5. Από τις περιοχές με μεγαλυτερο πληθυσμο δακων όλες οι Ζώνες και ιδιαίτερα οι περιοχές:  ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ, ΒΑΘΕΙΑΣ, ΣΚΙΔΙ, ΚΆΜΠΟΣ, ΠΟΤΑΜΌΣ, ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ, ΨΑΘΑΣ, ΠΛΆΪ

4. Οι προβλέψεις για τις κλιματολογικές συνθήκες (Θερμ. 24-29οC, άνεμοι 3-5 bf και υψηλή υγρασία>50%) ευνοούν την αύξηση του δάκου την επόμενη εβδομάδα.

2.  Ο Μ.Ο Δακων ανα παγίδα ειναι Μ.Ο.= 47,  πάνω από το όριο και αυξημένος (περίπου διπλάσιος) σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση . Ο πληθυσμός των Θηλυκών  αυξήθηκε απο 

35% --> 64%,  και η γονιμότητα αυξήθηκε  από 20%-->40%.  
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6. Συστήνεται στους παραγωγούς να είναι σε επαγρύπνηση και να επισκέπτονται τους ελαιώνες τους, από εδώ και στο εξής, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Με βάση τα 

αποτελέσματα της δειγματοληψίας δακοπροσβολής στον καρπό και τις τελευταίες μετρήσεις διακύμανσης του πληθυσμού των δάκων, οι παραγωγοί των οποίων οι ελαιώνες έχουν 

διαπιστωμένα, μετά απο επίσκεψη και παρατήρησή τους, προσβολή άνω του >5%, θα πρέπει να προβούν άμεσα σε ψεκασμό ολικής διαβροχής (κάλυψης).  Να τονισθεί ότι η έναρξη του 

5ου δολωματικού ψεκασμού μέχρι τέλος της εβδομάδας, θα βοηθήσει την μείωση του δακοπληθυσμού, όχι όμως τους ελαιώνες που ειδη εχουν προσβληθεί (>5% προσβολη). Οι 

παραγωγοί που θα εφαρμόσουν ψεκασμό κάλυψης θα πρέπει προηγούμενος έχουν υπόψη : α) την χρήση μόνο εγκεκριμένων φαρμάκων, β) τη σωστή δόση, γ) ημέρες του φαρμάκου πριν 

τη συγκομιδή και δ) το χρονικό διάστημα από τον τελευταίο ψεκασμό. Οδηγία εργασίας ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ με τα Εγκεκριμένα σκευάσματα κατά του δάκου 

υπάρχει εκτυπωμένη και μπορείτε να την παραλάβετε από τα γραφεία του Α.Σ.. Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο γεωπόνο της 

Ομάδας Παραγωγών (Χατζηδάκης Κ.)
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4. Η Μέτρηση της Δακοπροσβολής στον Καρπό κατά την δειγματοληψία που διενεργήθηκε τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022 (27/09/22) έδειξε συνολική προσολή στο 13% (πάνω απο το 

πρακτικό όριο 10%) . Πιο αναλυτικά:

Συνολική Ζώσα προβολή: ~8%          κατά μέσο όρο (>5% δικαιολογούνται ψεκασμοί ολικής διαβροχής)

        Ποσοστό προνυμφών ζώσας προσβολής ΛΙ και Λ2 σταδίου είναι κατά  μέσο όρο ~0,002%

Συνολικό ποσοστό προσβολής κατά μέσο όρο ~13%       

Μεγαλύτερο ποσοστό ζώσας προσβολής στον Νότιο Θύλακα (9,5%)

ΝΑΙ
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27Μέση Ζώνη

Βόρεια Ζώνη

72

52


