
προηγ. 

Εβδομ.

τρέχουσα 

εβδομ.

4 ΒΑΘΕΙΑΣ 1 Χαμηλός

5 ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ 6 Χαμηλός

6 ΠΑΧΙΑΔΆΚΗ Ή ΜΑΝΙΆΔΟ 1 Χαμηλός

7 ΠΛΑΓΙΑ Ή ΜΠΑΝΤΕΛΙΑΚΟΣ 2 Χαμηλός

8 ΚΑΛΥΒΟΤΟΠΟΣ 3 Χαμηλός

9 ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ 1 Χαμηλός

10 ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ (Ή ΓΥΜΝΆΣΙΟ) 5 Χαμηλός

11 ΣΚΙΔΙ 4 Χαμηλός

3 ΜΕΤΑΤΟΥΛΙΑ 5 Χαμηλός

2 ΚΆΜΠΟΣ 2 Χαμηλός

1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ 5 Χαμηλός

12 ΠΟΤΑΜΌΣ 9 Χαμηλός

13 ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ 10 Υψηλός

14 ΨΑΘΑΣ 6 Χαμηλός

15 ΠΛΆΪ 3 Χαμηλός

63 4 34% 30%
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Οδηγίες - Παρατηρήσεις

1. Η ΠΕ Ηρακλέιου ολοκλήρωσε τον 5ο και τελευταίο δολωματικό ψεκασμό από τις 29/9/2022 εως τις 04/10/2022 στην περιοχη της Επισκοπής με το νέο εντομοκτονο σε χρηση 

SUCCESS, ο οποίος βοήθησε στην μείωση του πληθυσμού. Ενημερώνουμε ότι δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί άλλος δολωματικός ψεκασμός  για την φετινή σεζόν.

5.  Από τις περιοχές με μεγαλυτερο πληθυσμο δακων είναι:   ΣΤΑΜΝΙΩΤΙΚΑ, ΠΟΤΑΜΟΣ, ΞΕΡΌΚΑΜΠΟΣ

4. Οι προβλέψεις για τις κλιματολογικές συνθήκες (Θερμ. 17-21οC, άνεμοι 2-4 bf και υψηλή υγρασία>50%) ευνοούν την αύξηση του δάκου την επόμενη εβδομάδα.

2.  Ο Μ.Ο Δακων ανα παγίδα ειναι Μ.Ο.= 4,  κάτω από το όριο ανεκτικότητας (5-10 Δ/παγίδα), και μειωμένος (υποδιπλασιαστηκε) σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση . Ο 

πληθυσμός των Θηλυκών  μειώθηκε  56% -->36%,  ενώ και η γονιμότητα μειώθηκε επίσης από 70%-->30%.  

-51

6. Συστήνεται στους παραγωγούς έως την έναρξη της συγκομιδής, να είναι σε επαγρύπνηση και να επισκέπτονται τους ελαιώνες τους.  Οι παραγωγοί των οποίων οι ελαιώνες έχουν 

διαπιστωμένα, μετά από επίσκεψη και παρατήρησή τους, προσβολή άνω του >5%, και οι οποίοι έχουν σκοπό να ξεκινήσουν πιο όψιμα την συγκομιδή, θα πρέπει να προβούν σε ψεκασμό 

ολικής διαβροχής (κάλυψης), έτσι ώστε να προστατέψουν τους ελαιώνες τους μέχρι την έναρξη της συγκομιδής, τηρώντας βέβαια πάντα τις ημέρες που αναγράφει το εγκεκριμένο 

σκεύασμα που θα χρησιμοποιήσουν. Οι παραγωγοί που θα εφαρμόσουν ψεκασμό κάλυψης για να προστατέψουν τυχόν προσβεβλημένους ελαιώνες τους μέχρι την έναρξη της συγκομιδής 

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. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ με τα Εγκεκριμένα σκευάσματα κατά του δάκου υπάρχει στον παρακάτω πίνακα. Συστήνεται δε 

προετοιμασία για όσο το δυνατόν πρωϊμότερη συγκομιδή. Η επιτρεπόμενη ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής από την ΔΑΟΚ Ηρακλείου με ανακοίνωση της είναι 19/10/2022. 

Πραγματοποιήθηκε ο 2ος κύκλος δειγματοληψιών και τα  αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στα γραφεια του ΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν 

με τον αρμόδιο γεωπόνο της Ομάδας Παραγωγών (Χατζηδάκης Κ.).

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ANTIMΕΤΩΠΙΣΗΣ                                       Ημερομηνία:  02/11/2022

2848Νότια Ζώνη

3. Η Μέτρηση της Δακοπροσβολής στον Καρπό κατά την δειγματοληψία που διενεργήθηκε τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022 (25/10/22) έδειξε μικρή συνολική προσολή στο 3,5%

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΙΑΣ ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ MCPHAIL  

Α/Α 21| ΜΗΝΑΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 | από  24/10  εώς 31/10
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