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Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟ 2019 

 
 Η σωστή αρχή σε κάθε εργασία αποτελεί το ήμισυ του παντός. Στη 
δακοκτονία όμως η σωστή (επίκαιρη και ορθή) αρχή (πρώτη εφαρμογή) είναι 
το παν. 
 Αυτό συμβαίνει γιατί αυτή καθορίζει το ύψος του δακοπληθυσμού για 
όλη την περίοδο της ελαιοπαραγωγής (στρατηγική αντιμετώπιση των εντόμων 
- r-pest και k-pest - σελίς 92 - βιβλίο 1). 
 

ΣΩΣΤΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 
ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 
Ι.  Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΪΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΧΡΟΝΙΑΣ 
 Γίνεται με βάσει την εμφάνιση των βλαστικών σταδίων της ελιάς της 
τρέχουσας χρονιάς. 
 Είναι πολύ βασικός συντελεστής γιατί η βιολογία του δάκου είναι 
αλληλοεξαρτώμενη από τη βιολογία του ελαιοκάρπου. 
 Σαν βάση παίρνουμε τη συνήθη εμφάνιση βασικών βλαστικών σταδίων 
στην περιοχή. 
 Παρατηρήσεις πολλών ετών υπό ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ καιρικές για τις εποχές 
χειμώνα και άνοιξης συνθήκες τα στάδια αυτά δεν υπερβαίνουν το εύρος +7 
ημέρες, οπότε και θεωρείται ΚΑΝΟΝΙΚΗ η χρονιά. 
 Σε ένα ποσοστό 20% - 25% των ετών (ένα έτος ανά 4-5) το άνοιγμα 
από τον κανονικό χρόνο φθάνει + 8-20 ημέρες. 
 Έχουν παρατηρηθεί και ακραίες περιπτώσεις πολύ σπάνιες αλλά αυτές 
έδωσαν αφορμή να προσέχουμε τον προαναφερθέντα παράγοντα (Ι), γιατί τις 
χρονιές αυτές οι ψεκασμοί (δολωματικοί και κάλυψης) έγιναν άκαιρα με 
δυσμενή αποτελέσματα στη δακοκτονία. 
 Η πρωϊμότητα ή οψιμότητα της χρονιάς μας βοηθούν:  
- Στον προσδιορισμό του επικαίρου του πρώτου ψεκασμού που αποσκοπεί στη 
μείωση της πρώτης γενεάς που είναι η βασική. 
- Στον εντοπισμό της πορείας των άλλων γενεών. 
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- Στην εύρεση του αριθμού των γενεών σε κάθε περιοχή και κατ΄ επέκταση, 
το βαθμό αλληλοκάλυψής τους. 
 
Α.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΪΜΟΤΗΤΑ Ή 
ΟΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (κατά σειρά σπουδαιότητας). 
α. Οι καιρικές συνθήκες του πρώτου εξαμήνου κάθε χρονιάς. (Χειμώνα 
και άνοιξη). 
 Υψηλότερες για τις εποχές αυτές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις 
προκαλούν πρωϊμότητα και αντιθέτως οψιμότητα. 
 Οι χρονιές με το μεγαλύτερο άνοιγμα ήταν: Το 1982 λόγω πολύ 
ψυχρών και άνομβρων χειμώνα και άνοιξης η πήξη του πυρήνα στις 
περισσότερες περιοχές της χώρας έγινε πολύ όψιμα στις 15/7 και η 
πρωϊμότερη χρονιά ήταν το 2018 λόγω πολύ θερμών και υγρών χειμώνα και 
άνοιξης η πήξη πυρήνα της ελιάς έγινε στις 15/5. 
 Αυτές ήταν οι πιο ακραίες περιπτώσεις τα τελευταία 50 χρόνια (+ 1 
μήνα - άνοιγμα 2 μήνες). 
β.  Ο γενετικός παράγοντας (ποικιλία). 
γ.  Η περιοχή (ανάγλυφο, υψόμετρο, έκθεση, υδάτινοι όγκοι κ.ά) με τα 
μικροκλίματά της. 
δ.  Οι καλλιεργητικές φροντίδες θρέψης (=άρδευση, λίπανση, κλαδέματα, 
ζιζανιοκτονία, καλλιέργεια). 
 Η άρδευση είναι πολύ σοβαρός παράγοντας πρωΐμισης που μπορεί να 
ξεπεράσει και τις 15 ημέρες. 
 
Β. ΣΥΝΗΘΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 
α.  Έναρξης της νέας βλάστησης (δένδρα σε χρονιά ακαρπίας) ή 
διόγκωσης των ανθοφόρων οφθαλμών (δένδρα σε χρονιά καρποφορίας) - 
Στάδιο Β ή με τη γενική κλίμακα BBCH στάδια 13-15. 
 Μήκος νέας βλάστησης μικρότερο των 10 εκατοστών (<10cm) 
 Είναι το άριστο στάδιο: 
 1. Για επέμβαση με ανόργανα χαλκούχα για προληπτική αντιμετώπιση 
όλων των φυλλορυκτικών ασθενειών της ελιάς κυκλοκόνιο (φουζικλάδιο), 
κερκοσπορά (ψευδοκερκόσπορα), γλοιοσπόριο (κολετότριχουμ) κ.α. 
 2. Για την ανάρτηση φερομονικών παγίδων του πυρηνοτρήτη, γιατί 
είναι ο χρόνος που ξεκινά η μετάβαση από την φυλλόβιο στην ανθόβιο γενεά 
του. Η παραπάνω παράλειψη γίνεται αιτία ελαιοπαραγωγοί να ψεκάζουν για 
το πυρηνοτρήτη σε ποσοστό άνω του 80% χωρίς λόγο. Υπάρχουν 
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επιστημονικές εργασίες με τη βοήθεια των προαναφερθέντων παγίδων να 
κρίνει κάποιος, εάν χρειάζεται η επέμβαση και για το επίκαιρο. 
 Το στάδιο Β με ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ για τις εποχές του προηγούμενου 
τετραμήνου συνθήκες, με μικρή απόκλιση ποικιλιών (πλην της λιανολιάς) και 
λίγων περιοχών με τοπικές ιδιορρυθμίες συμβαίνει στη χώρα μας το 
δεκαήμερο 25/3 - 5/4 (παρατηρήσεις δεκαετιών) κάθε χρόνο. 
 β. Το στάδιο του κροκιάσματος των ανθέων της ελιάς (άνθη κλειστά σε 
ποσοστό 90% και γενικό χρώμα ανθοταξιών κίτρινο σαν το χρώμα του 
κρόκου του αυγού). 
(Στάδιο Ε ή το στάδιο 71 της γενικής κλίμακας BBCH). 
 Το στάδιο αυτό με συνθήκες που προαναφέρθηκαν στο προηγούμενο 
στάδιο α. συμβαίνει στη χώρα μας το δεκαήμερο 25/4 - 5/5. 
 Κάθε απόκλιση από τις αναφερόμενες ημερομηνίες στα α, β καθορίζει 
και το χρονικό όριο πρωΐμησης ή οψίμησης της χρονιάς. 
 γ. Στάδιο παραμονές έναρξη πήξης πυρήνα 
 (Στάδιο F ή καρπός σε μέγεθος περίπου 20% του τελικού μεγέθους. 
Στάδιο 72 της γενικής κλίμακας BBCH). 
 Πρακτικά διαπιστώνεται κόβοντας με ξυραφάκι κάθετα τον καρπό 
συναντάμε τη παραμικρή (ανεπαίσθητη) αντίσταση. 
 Σε αυτό το στάδιο οι 100 καρποί κορωνέικης έχουν βάρος 33 
γραμμάρια (3). 
 Η έναρξη των ψεκασμών πρέπει να αρχίζει να γίνεται από τις πρώιμες 
περιοχές γιατί εκεί τα γεγονότα προηγούνται των εξελίξεων. 
 Η έναρξη των ψεκασμών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Παραμονές Πήξης 
του Πυρήνα στις Πρώιμες Περιοχές (στα 5Π που λέμε στις εφαρμογές). 
 Τις ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ χρονιές και για τις περισσότερες περιοχές της χώρας 
η περίοδος αυτή συμπίπτει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. 
 Εξαίρεση αποτελούν οι δύο διαγωνίως αντίθετες περιοχές της Ελλάδος, 
νομοί Κέρκυρας και Λασιθίου για διαφόρους λόγους. 
 Ο νομός Κέρκυρας λόγω της πολύ όψιμης ποικιλίας της λιανολιάς 
οψιμίζει ένα μήνα. Ο νομός Λασιθίου λόγω άρδευσης των ελαιώνων (σχεδόν 
όλοι), πολύ ηπίου κλίματος καθ΄ ολοκληρίαν ίσως και γιατί έχει μικρό πλάτος 
με αποτέλεσμα να δέχεται ολοκληρωτικά η ελαιοκομική περιοχή την ευνοϊκή 
επίδραση της θάλασσας, η καρποφορία πρωϊμίζει 20-30 ημέρες ιδιαίτερα στις 
παραθαλάσσιες περιοχές. 
 Τα συνεργεία στο νομό Λασιθίου θα πρέπει να είναι έτοιμα από τα 
μέσα Μαΐου. 
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 Την τρέχουσα χρονιά 2020 γενικά η χρονιά έχει μία οψίμιση (περίπου 
7 - 10 ημερών) λόγω των πολύ ψυχρών για τις προηγηθείσες εποχές 
νυχτερινών θερμοκρασιών. 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ. 
ΙΙ.  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ 
α.  Ανάρτηση παγίδων στις εστίες νερού και τροφής. 
 Τη λευκή περίοδο τον Μάιο στις ελαιοκομικές περιοχές υπάρχουν μόνο 
αναπαραγωγικά ανώριμα ακμαία (καμμία άλλη μορφή) και μάλιστα εκτός 
ελαιώνων γιατί το ακμαίο χρησιμοποιεί τον καρπό μόνο για αναπαραγωγή.  
 Χωρίς δεκτικό εναπόθεσης καρπό δεν έχουν ζωή τα ακμαία στον 
ελαιώνα. 
 Τα ακμαία τον Μάιο βρίσκονται στις εστίες τροφής και νερού οι οποίες 
είναι κυρίως εκτός των ελαιώνων ή ενδιάμεσα όπου υπάρχουν και συνήθως 
στις παρυφές των ελαιώνων. 
 Τα ακμαία εισέρχονται στους ελαιώνες όταν έχουμε τα 5Π (τέλη 
Μαΐου - αρχές Ιουνίου) και αρχίζουν την ωοτοκία χωρίς να περιμένουν τα 
συνεργεία ψεκασμού. 
 Οι εστίες αυτές είναι: 
Νερού 
- Ποτάμια, λαγκάδια, ρυάκια, λίμνες, πηγάδια, πηγές, βρύσες, υδραγωγεία, 
αρδευτικά συστήματα κ.ά. 
- Περιοχές παραθαλάσσιες με υψηλή Σ.Υ. και περιοχές με μεγάλη διαφορά 
θερμοκρασιών ημέρας - νύχτας. 
 Ο δάκος είναι έντομο ιδιαίτερα πολύ υψηλών απαιτήσεων σε νερό. 
 Διαβαθμώντας τις ανάγκες του δάκου αυτές κατά σειρά αξιολόγησης 
είναι νερό, φαγητό, σύζευξη.  
 Χωρίς νερό δεν μπορεί να προσροφίσει την τροφή του. Είναι μυζυτικό 
έντομο και τα στοματικά του μόρια σχηματίζουν μία παλμική αντλία 
προσρόφισης. 
Τροφικές (σελ. 79, 80, 81 του βιβλίου 1) 
Περιοχές τροφικής επάρκειας που παρέχουν αμμωνία, υδατάνθρακες κ.ά. 
- Ανθισμένα φυτά (νέκταρ) καλ/νων και αυτοφυών. 
- Περιττώματα πουλιών, εντόμων κ.ά. 
- Μελιτώματα εντόμων κυρίως κοκκοειδών και γενικότερα ομοπτέρων και 
φυτών. 
- Τραυματισμένα φυτικά μέρη και ζώα. 
- Σκουπιδότοποι. 
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- Βρωμόνερα βιοτεχνιών κ.ά. 
- Κτηνοτροφικές μονάδες. 
- Βιολογικοί καθαρισμοί. 
- Ελαιοτριβεία (κτίσματα και απόβλητα). 
- Λεκάνες υποδοχής κατσίγαρου. 
- Ζαχαρούχοι χυμοί φρούτων από πρώιμες ποικιλίες καρπών. 
- Εκκλησίες, εξωκλήσια, μοναστήρια, νεκροταφεία (πολλές και έντονες οσμές 
από σκουπίδια και από το λιβάνι, μούργες και λάδια πεταμένα από συχνό 
καθαρισμό κανδηλιών). 
- Γειτνίαση με ανθισμένα δασικά δένδρα και θάμνους (καστανιά, τίλιο κ.α.). 
 Πρέπει να προσδιορισθούν οι εστίες νερού και τροφής του δάκου σε 
κάθε περιοχή. 
 Αυτό θα γίνει τοποθετώντας σ΄ αυτές τις θέσεις από τέλη Απριλίου 
παγίδες και έτσι να γίνει αξιολόγησή τους τουλάχιστο σε μία τριετία και να 
επιλεγούν αυτές που συλλαμβάνουν αξιόλογο πληθυσμό (>5 δάκους ανά 
παγίδα ανά πενθήμερο). 
 Τα επόμενα χρόνια να γίνεται εκεί τοπικός - δολωματικός ψεκασμός 
μικρής έκτασης (διάμετρος <1000 μέτρα). Έτσι μειώνονται εν τη γενέσει τους 
και με  μικρό κόστος τα ακμαία της λευκής περιόδου πριν αυτά ωοτοκήσουν 
τα αυγά της 1ης γενεάς που είναι η βασική (θεμελιωτική) γενεά. 
β. Καθολική ανάρτηση παγίδων σ΄ όλη την ελαιοκομική έκταση από 26/5, 
(μία παγίδα μέχρι 2.000 δένδρα, σε συνεχείς ελαιώνες και μέχρι 1.000 δένδρα 
σε αραιοφυτεμένους). 

Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2019 
 Μεγάλοι αρχικοί δακοπληθυσμοί και μεγάλη σχετική υγρασία 
δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα δίνοντας έναν υπερπληθυσμό που δεν 
μπορεί να αντιμετωπισθεί με τίποτε (ούτε με συνεχείς ψεκασμούς κάλυψης). 
 Άλλο είναι να πολεμάς με την Αλβανία και άλλο με την Κίνα. 
 Όποτε είχαμε από το καλοκαίρι μεγάλους πληθυσμούς δάκου και 
υψηλή Σ.Υ. (>80%) το φθινόπωρο δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε τους 
δακοπληθυσμούς και είχαμε δακοχρονιές. 
 Ενώ αντίθετα φθινόπωρα άνομβρα και ξερά με χαμηλή Σ.Υ (<50%) 
είχαμε καθαρό ελαιόκαρπο χωρίς κανένα ψεκασμό. 
 Στο βιβλίο 1 (σελ. 84-86) αναπτύσσεται λεπτομερώς η σχέση δάκου 
και Σ.Υ. σε βαθμό που να γίνεται αντιληπτό γιατί έχουμε στην πράξη μία 
εξίσωση: Υψηλή Σ.Υ. (>80%) = υπερδακοπληθυσμοί. 
 Ο μεγάλος Ισπανός εντομολόγος J. Martin που ασχολήθηκε ιδιαίτερα 
με το δάκο, με πάρα πολλές επιστημονικές εργασίες κατέληξε στο εξής 
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συμπέρασμα: Η διαφορά δακοπληθυσμών από περιοχή σε περιοχή οφείλεται 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις διαφορές στη Σ.Υ. 
 Επίσης σας επισημαίνω ότι για να εκκολαφθεί το αυγό του δάκου 
απαιτείται Σ.Υ. >98%.  
 Η αναφερόμενη Σ.Υ. στο internet διαφόρων ιδρυμάτων είναι η μέση 
του 24h, ορισμένων περιοχών. Στα παραθαλάσσια μέρη και γενικά κοντά σε 
υδάτινους όγκους, σε κλειστές περιοχές και πυκνούς ελαιώνες στα 
αυτογραφικά μηχανήματα ένδειξης Σ.Υ., στις πρώτες πρωινές ώρες το 
Καλοκαίρι του 2019 η Σ.Υ. πλησίαζε το 100%. 
 Το 2019 το πρώτο εξάμηνο είχαμε πολλές  βροχοπτώσεις βοηθώντας 
στην αύξηση του πληθυσμού των ακμαίων της λευκής περιόδου. 
 Το καλοκαίρι του 2019 δεν είχαμε βροχοπτώσεις. Αντίθετα είχαμε 
συχνά καύσωνες (35-38οC). Στις παραθαλάσσιες περιοχές οι θερμοκρασίες 
ήταν περίπου 2-4οC ηπιότερες. Τα ακμαία προαισθάνονται τους καύσωνες και 
καταφεύγουν σε καταφύγια. 
 Με τους καύσωνες έχουμε απώλειες ακμαίων μόνο στα 
υπερφορτωμένα με αυγά θηλυκά. 
 Τα θηλυκά του δάκου μεταφέρουν πολύ δυσανάλογο αριθμό αυγών σε 
σχέση με το μέγεθός τους και έτσι υποκύπτουν στους καύσωνες. Αυτό 
φαίνεται καθαρά από τις δακοσυλλήψεις μετά τους καύσωνες όπου 
υπερτερούν πάρα πολύ (ασυνήθιστα) τα αρσενικά. 
 Όταν η Σ.Υ. είναι χαμηλή οι δακοπληθυσμοί μειώνονται, όλων των 
μορφών και των ακμαίων γιατί η Σ.Υ. δεν είναι σαν τη θερμοκρασία που 
μπορεί να τα αντιμετωπίσουν τα ακμαία με τα καταφύγια. Η Σ.Υ. δεν 
διαφοροποιείται στα καταφύγια. 
 Έτσι να μην περιμένουμε μεγάλη μείωση δακοπληθυσμών επί πολύ 
χρόνο με τους καύσωνες τόσο όσο με την χαμηλή Σ.Υ. 
 Το καλοκαίρι του 2019 είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες αλλά δεν 
πρέπει να βλέπουμε μόνο τους απόλυτους αριθμούς γιατί όλο το 2019 
(δυστυχώς συνεχίζεται και το 2020) είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τη 
νύχτα, αυξάνοντας έτσι τη διαφορά θερμοκρασίας ημέρας - νύχτας που 
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα αύξησης της σχετικής υγρασίας 
βοηθώντας μ΄ αυτό τον τρόπο την συνεχή ύπαρξη υψηλών δακοπληθυσμών, 
παρά και τους δολωματικούς ψεκασμούς που έγιναν (έστω και 
καθυστερημένα) από τις ΔΑΟΚ. 
 Το Νοέμβριο η κατάσταση επιδεινώθηκε περισσότερο γιατί 
προσετέθηκαν και οι βροχοπτώσεις αυξάνοντας ακόμη την Σ.Υ. και 
εμποδίζοντας την εφαρμογή ψεκασμών και όπου γίνονταν δολωματικοί 



 7 

ψεκασμοί δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα λόγω και της μειωμένης 
(από την πολύ υψηλή Σ.Υ.) δράσης του προσελκυστικού. Ακόμη και οι 
ψεκασμοί κάλυψης δεν μπορούσαν να καλύψουν τη διάρκεια της συνεχούς 
παρουσίας νέων πληθυσμών (γινότανε πρωτοφανείς και πολυπληθυσμιακές 
μετακινήσεις). 
 Δύο γεωπόνοι - ελαιοπαραγωγοί (από Κάρυστο και Λαμία) για πρώτη 
φορά με τα κινητά τους βιντεοσκοπήσανε το Νοέμβριο του 2019 
μετακινούμενα σμήνη ακμαίων δάκου υπό μορφή σύννεφου. Είχαν 
κατατρυπήσει τους καρπούς, προσροφήσανε άφθονες φαινόλες από τις πληγές 
και το δάκρυ της διάτρησης της ωοτοκίας στους καρπούς και πέταγαν για 
άλλους ελαιώνες. Τι να κάνει ο ψεκασμός;  
 Σε κάθε κοινωνία διαφοροποιείται στα άτομά της η διάρκεια ζωής και 
η διάρκεια ικανότητας αναπαραγωγής. Σύμφωνα με επιστήμονες οι οποίοι 
ασχολήθηκαν με την δυναμική των πληθυσμών του δάκου (π.χ. Ε. Καπάτος - 
διδακτορικό στο Imperial στη δυναμική των πληθυσμών) τα ανοίγματα αυτά 
στο δάκο είναι μεγάλα, με αποτέλεσμα να αυξάνει συνεχώς ανά γενεά η 
αλληλοκάλυψη των γενεών σε βαθμό που μερικές χρονιές να μην μπορεί να 
προσδιορισθεί το επίκαιρο των ψεκασμών που είναι το παν στην 
αντιμετώπιση των εντόμων. 
 Γι΄  αυτό πολλά κράτη (π.χ. Η.Π.Α., Ισραήλ) σε υπερπληθυσμούς 
δάκου ιδιαίτερα το φθινόπωρο με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες διεξάγουν 
δολωματικούς ψεκασμούς κάθε 15 ημέρες και όσο οι παγίδες δίνουν μεγάλα 
νούμερα (>20 δάκους/παγίδα). Το συνάντησα στην Καλιφόρνια τόσο στο 
δάκο, όσο και στην αντιμετώπιση της μύγας της μεσογείου. 
 Έτσι η τελικά μεγάλη ζημιά στην ελαιοπαραγωγή προήλθε: 
1. Από μη επίκαιρη επέμβαση του πρώτου ψεκασμού (5Π). 
2. Η υψηλή Σ.Υ. του καλοκαιριού που αντιστάθμιζε απώλειες από τους 
καύσωνες. 
3. Η υψηλή Σ.Υ. το φθινόπωρο και οι βροχοπτώσεις από το Νοέμβριο 
ανέβασαν τους πληθυσμούς σε τέτοιο βαθμό που να είναι σχεδόν αδύνατη η 
αντιμετώπιση του δάκου. 
4. Οι πληγές του δάκου στον ελαιόκαρπο και η υψηλή Σ.Υ. βοήθησαν την 
ανάπτυξη ασθενειών κυρίως της βούλας (Botryosphaeria dothidea η τέλεια 
μορφή - μύκητας πληγών). Ασθένεια που υπάρχει πλέον σε όλα τα είδη 
δένδρων των καλλιεργειών στη χώρα μας (ξηροί καρποί, αμπέλι, συκιά κ.α. 
Στην Κρήτη υπάρχει ακόμη και στα εσπεριδοειδή): Δεν είναι μόνο 
κοσμοπολίτικο είδος αλλά είναι και πανταχού παρών πλέον. 
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(Ανήκει στην οικογένεια Botryosphaeriaceae, τάξη Botryosphaeriales, του 
φύλλου Ascomycota). 
 Η ατελής μορφή ονομάζεται Camarosporium dalmaticum (Thum). 
Zachos & Tzav.-Klon, Sphaeropsis dalmatica (Thum.) Gigante [συνών: 
Macrophoma dalmatica (Thum) Berl. & Vogi] και κατατάσσεται στο τεχνητό 
Φύλο Deuteromycota στην Τάξη Sphaeropsidales. Σχηματίζει πυκνίδια. Η 
ατελής μορφή του παθογόνου είναι η παρασιτική και σχηματίζει πυκνίδια, 
στα οποία οφείλεται η εμφανιζόμενη πολυστιγμία στην επιφάνεια των 
αλλοιώσεων των καρπών. Στα πυκνίδια παράγονται υαλώδη, μονοκύτταρα 
πυκνιδιοσπόρια. Γι΄ αυτό ορισμένα ιδρύματα παρουσιάζουν την ασθένεια με 
την ατελή μορφή. Παρά το συνηθισμένο της χρήσης ονομασίας στους μύκητες 
με βάση την τέλεια μορφή. Διαδίδεται τάχιστα και εκτεταμένα με υγρό άνεμο 
(ανεμοβρόχι). 
 Όσο για το γλοιοσπόριο (Colletotrichum acutatum) η ασθένεια δεν έχει 
ιστορικό ζημιών στην Κρήτη. Μπορεί τα τελευταία χρόνια στη δυτική Κρήτη 
κυρίως στο νομό Χανίων λόγω της πολύ μεγάλης σχετικής υγρασίας και των 
βροχοπτώσεων των τελευταίων ετών (3-5 έτη) να έχει αρχίσει να εμφανίζεται 
και χρειάζεται προσοχή. Σε δείγματα που φθάσανε στα τέλη του 2019 σε 
εργαστήρια φυτοπροστασίας βρέθηκε και προσβολή γλοιοσπυρίου από 
περιοχή των Χανίων. Πρέπει να προσέχουμε γιατί η κλιματική αλλαγή τα 
τελευταία χρόνια μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και ειδικά το είδος acutatum 
το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως μύκητας εισβολέας γιατί 
επεκτάθηκε σε λίγα χρόνια παντού σε όλη τη χώρα. 
 Το γλοιοσπόριο δεν είναι μύκητας πληγών. Σύμφωνα όμως με εργασίες 
των καθηγητών κ.κ. Ζάχου και Παναγόπουλου όπως αναφέρουν και στα 
Πανεπιστημιακά τους συγγράμματα το γλοιοσπόριο εξαπλασιάζει τη 
προσβολή στον ελαιόκαρπο όταν υπάρχουν πληγές γιατί διεισδύει πιο εύκολα 
και ταχύτερα. 
 Όσον αφορά για τους αναφερόμενους σε πολλές ανακοινώσεις 
σαπροφυτικους μύκητες για την ελιά (π.χ. αλτερνάρια, φουζάρια κ.ά.) που 
συνήθως είναι πολύ περιορισμένης διάδοσης καλόν είναι να μην 
πολυαναφέρονται επίμονα γιατί μόνο αυτοί μας έλειπαν για το προϊόν. 
 Άρα το πρόβλημα δεν ήταν οι ασθένειες αλλά για όλα υπεύθυνος είναι 
ο δάκος.  
 Ένα άλλο πρόβλημα που μας έφερε η κλιματική αλλαγή με τις πολλές 
βροχοπτώσεις είναι ότι ανέδειξε τα ζιζάνια σε καθοριστικής σημασίας 
πρωτεύοντα παράγοντα μείωσης της παραγωγής στη δενδροκομία. Το ύψος 
των ζιζανίων φθάνει πολλές φορές στην κόμη των δένδρων. Πέραν της 
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μείωσης της θρέψης (νερό + λίπασμα) αυξάνουν τη σχετική υγρασία και 
μειώνουν τον αερισμό, ευαισθητοποιώντας τα δένδρα σε ασθένειες. Ακόμη 
και το καλοκαίρι του 2019 ελαιώνες είχαν ανεπίτρεπτα πολύ υψηλά ζιζάνια. 

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 Η ελιά λόγω του δερματώδους φύλλου απαιτεί πολύ καλό ψεκασμό 
καθολικό και μέχρι απορροής (να κάνουμε βαπτίσια και όχι αγιασμό). 
 Τελευταία επεκτείνεται ταχέως η χρήση των τουρμπινών οι οποίες 
ξεκίνησαν για να καλύψουν ανάγκες γραμμωτών δενδρωδών καλλιεργειών 
όπου έχουν μικρό πάχος και εκεί τα πάνε πολύ καλά. 
 Οι τουρμπίνες έχουν πολλά πλεονεκτήματα ως προς τη χρήση τους 
(δουλεύεις καθιστός κερδίζοντας πάρα πολύ χρόνο) ΑΛΛΑ και πολλά 
μειονεκτήματα στο αποτέλεσμα. 
 1ον. Χάνεται πολύ φάρμακο στο περιβάλλον (πάνω και κάτω - 
ψεκάζουν και στον αέρα). Αυτή η φυγή του ψεκαστικού υγρού ιδιαίτερα προς 
τα άνω είναι καταστρεπτική για τα ωφέλιμα έντομα και μάλιστα όταν γίνεται 
χρήση πυρεθρινών.   
 Καταναλώνουν 10 lit/δένδρο Ψ.Υ. ενώ με το λάστιχο <5lit/δένδρο 
(απώλεια φυτοφαρμάκων - νερού και επιβάρυνση του περιβάλλοντος). 
 2ον. Η υπερβολική πίεση στο ψεκαστικό χρειάζεται πολύ μεγάλης 
ιπποδύναμης ελκυστήρα και μεγάλη κατανάλωση καυσίμου. 
 3ον. Το υπερ-μικρό σπάσιμο της σταγόνας δεν δημιουργεί πλούσιο 
ψέκασμα (κανονική απορροή) αλλά και το χειρότερο είναι ότι επειδή ραντίζει 
μόνο κάθετα το δένδρο, ραντίζει τα μπροστινά κλαδιά και τα πίσω μένουν 
πολλά αψέκαστα. Τα έχω παρακολουθήσει πολλές φορές από πολύ κοντά, 
φορώντας ειδική μάσκα και φόρμα. 
 Αν περάσουν σταυρωτά ο ψεκασμός είναι εντελώς αντιοικονομικός 
λόγω πετρελαίου, φυτοφαρμάκων νερού, φθορών γιατί είναι πιο στενά για να 
περάσουν κ.ά, πέραν της μεγάλης επιβάρυνσης στο περιβάλλον και το 
επιβλαβές για τους  ωφέλιμους οργανισμούς. 
 Γι΄ αυτό τουλάχιστον οι μικροκαλλιεργητές (<10στρ) είναι καλλίτερα 
για πολλούς (προαναφερθέντες λόγους) να απλώνουν λάστιχα στους 
ψεκασμούς κάλυψης. 
 Ακόμη η καλλιέργεια δεν σηκώνει πολλούς ψεκασμούς κάλυψης. Με 
πάνω από 3 ψεκασμούς στις λαδολιές ή 6 στις βρώσιμες έχουμε 
αντιοικονομικό αποτέλεσμα. 
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           ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
α. Εφ΄ όσον η δακοκτονία διεξάγεται από το Υπ.Α.Α.Τ. ή τις 
Περιφέρειες θα πρέπει: 
1. Να υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός στα πλαίσια του παλαιού 
ελαιοταμείου που θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τη δακοκτονία. Αν αυτό το 
Υπουργείο το θεωρεί απραγματοποίητο σήμερα τότε θα πρέπει: 
2. Να δημιουργηθεί μία επιτροπή στο Υπ.Α.Α.Τ. που θα ελέγχει 
πανελληνίως όλα τα στοιχεία, βλαστικά και καρπικά στάδια της ελιάς, 
πληθυσμούς δάκου (παγίδες - Sondages), δειγματοληψιών καρπού, 
μετεωρολογικών στοιχείων κ.α. και να συνεργάζεται συνεχώς με τις τοπικές 
ελαιοπαραγωγικές ΔΑΟΚ για τους ψεκασμούς. 
3. Σε δύσκολες χρονιές (υψηλή Σ.Υ.) το φθινόπωρο θα πρέπει να γίνονται 
ψεκασμοί ανά 15μερο ιδιαίτερα τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, εφ΄ όσον 
έχουμε υψηλές δακοσυλήψεις και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. 
 Με εξ΄ αρχής περιορισμένο αριθμό ψεκασμών, δακοκτονία δεν γίνεται. 
Υπήρξαν χρονιές που δεν κάναμε κανένα ψεκασμό ή ελάχιστους (1-2) και 
χρονιές που κάναμε έξη (6). 
4. Επειδή άνω του 80% των δαπανών της δακοκτονίας το απορροφούν οι 
ψεκασμοί, θα πρέπει να μειώσουμε το κόστους τους. Αυτό θα γίνει εάν 
χρησιμοποιηθούν μικρά ευέλικτα κινητά (έχουν κατασκευαστεί πολλοί νέοι 
τύποι εκτός των A.T.V. και U.T.V.) στα οποία θα τοποθετηθούν ανάλογοι 
αυτοματισμοί ώστε η εργασία να γίνεται γρήγορα και από ένα εργάτη ανά 
συγκρότημα ο οποίος θα ασχολείται μόνο με την οδήγηση κερδίζοντας έτσι 
πολύ χρόνο. 
 Αυτό γίνεται σ΄ όλες τις προηγμένες χώρες σε εφαρμογές δολωματικών 
ψεκασμών και μάλιστα με τη μέθοδο του υπέρ μικρού όγκου (U.L.V.). 
 Υπάρχουν μικρά κινητά και με ερπίστριες για τις πολύ δύσκολες 
περιοχές. Τα λαστιχοφόρα έχουν πολλαπλούς θαλάμους στις ρόδες για να μην 
μένουν από λάστιχο. Τα καύσιμά τους είναι πολύ λίγα σε σχέση με τους 
ελκυστήρες. 
 Θα πρέπει να αρχίσει η αξιολόγησή τους και στην Ελλάδα. 
5. Να γραφεί επιτέλους από τα συναρμόδια υπουργεία ο τύπος της 
δημοπρασίας που επιτρέπει την ανά τετραετία διεξαγωγή των δημοπρασιών 
όπως προβλέπει η συμφωνία - πλαίσιο της Ε.Ε. 
β. Ανάληψη της δακοκτονίας από τους φορείς των ελαιοπαραγωγών 
(Συν/σμοί, σύλλογοι, Δήμοι, κ.α.). 
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 Στην περίπτωση αυτή το επιστημονικό μέρος θα το αναλάβουν δωρεάν 
το Υπουργείο και οι περιφέρειες με τις ανάλογες υπηρεσίες τους (ΔΑΟΚ, 
Περιφερειακά Κέντρα, Ινστιτούτα κ.ά). 
 Το Υπ.Α.Α.Τ. και οι περιφέρειες θα βοηθούν και οικονομικά με 
καθαρισμό ποσοστού της δαπάνης  της δακοκτονίας τους φορείς τους που θα 
την αναλαμβάνουν. 
 Την υπόλοιπη δαπάνη θα πληρώνουν όλοι οι ελαιοπαραγωγοί (είναι 
υποχρεωτική για όλους η δακοκτονία μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από 
το Δήμο) με βάση τον αριθμό δένδρων από το ελαιοκομικό μητρώο. Έτσι 
έπρεπε να γίνεται και σήμερα η είσπραξη της δακοκτονίας. 
 Αυτό θα βοηθήσει και την ανάπτυξη της ατομικής και συλλογικής 
ευθύνης που απουσιάζει στην πατρίδα μας γιατί μάθαμε να ζούμε σε 
περιβάλλον εχθρικό και ανταγωνιστικό που διαμόρφωσε απαγορευτικές 
συνθήκες για την ανάπτυξη κοινωνικής αντίληψης, κοινής δράσης και 
συνεργασίας. 
 Εξ άλλου αυτός είναι και ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες της 
αποτυχημένης δακοκτονίας (ορισμένες χρονιές). Η αδιαφορία των 
ελαιοκομικών φορέων κατά την εκτέλεση των ψεκασμών. 
 Προσωπικά είμαι θερμός υποστηρικτής της β. περίπτωσης. 

Με εκτίμηση 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
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