
προηγ. 

Εβδομάδα

τωρινή 

εβδομ.

1 ΚΑΛΟΓΑΛΟΣ 45 Υψηλός

3 ΚΑΚΟΜΟΥΡΑΣ 1 45 Υψηλός

4 ΚΑΚΟΜΟΥΡΑΣ 2 25 Υψηλός

11 ΠΛΑΤΙΑ ΧΩΡΑΦΙΑ 25 Υψηλός

12 ΚΟΚΚΙΝΙΑΚΟΣ 30 Υψηλός

14 ΑΡΚΑΛΙΑ 15 Μέτρια υψηλός

15 ΒΑΡΝΙ 35 Υψηλός

2 ΠΛΑΤΥ ΠΕΡΑΜΑ(ΡΕΜΑ) 10 Οριακά Υψηλός

5 ΠΛΑΤΥ ΠΕΡΑΜΑ 15 Μέτρια υψηλός

6 ΠΛΑΚΩΤΗ 50 Υψηλός

8 ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 95 Υψηλός

13 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΑΣ 40 Υψηλός

10 ΣΤΑΥΡΟΣ 50  Υψηλός

7 ΚΑΛΑΜΟΣ 20 Μέτρια υψηλός

9 ΠΡΙΝΟΡΙ 45 Υψηλός

545 36 43% 20%

42

38 115

6. Όποιος παραγωγός προχωρήσει σε ατομική εφαρμογή ψεκασμού, θα πρέπει να έχει υπόψη α) την χρήση μόνο εγκεκριμένων φαρμάκων, β) τη σωστή δόση

5. Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για ατομική εφαρμογή,να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο γεωπόνο του ΑΣ Κρουσώνα (6948171636), για να πάρουν οδηγίες για την ορθή αντιμετώπιση.

1. Σύμφωνα με το δίκτυο παγιδοθεσίας παρακολούθησης  πληθυσμού δάκου ΟΕΦ ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ,  ο πληθυσμός του δάκου παρουσιάζει ανοδική τάση. 

2.  Ο πληθυσμός του δάκου σύμφωνα με το δίκτυο παγιδοθεσίας της ΟΠ ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ  χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρος υψηλός σε όλες τις ζώνες και με το μεγαλύτερο μέγεθος στη μέση (όριο 

ανεκτικότητας 5-10 δάκοι/παγίδα). Το ποσοστό των θηλυκών είναι 43%, ενώ η γονιμότητα αυτών είναι της τάξης του 20 %.  Οι παραγωγοί πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεχτικοί σε σχέση με τις 

προσβολές του καρπού από τον δάκο. Σε περίπτωση παρατήρησης προσβολής στον καρπό επικοινωνούμε με το γεωπόνο της ομάδας ΟΠ Κρουσώνα προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να 

σχεδιαστούν ενέργειες διαχείρισης του πληθυσμού. Αποφεύγουμε αυτή την περίοδο τις άσκοπες αρδεύσεις. Τα θερινά κλαδέματα βοηθούν στον καλό αερισμό του δέντρου και την αποφυγή 

σχηματισμού υγρασίας εντός της κόμης.

3. Οι κλιματολογικές συνθήκες  που θα επικρατήσουν την επόμενη εβδομάδα (Θερμ. 19-27οC, άνεμοι ΒΔ 3-4bf, υγρασία πάνω από 48%) ευνοούν την αύξηση του δάκου . 

4. Πρόβλημα πληθυσμού έχουμε  σε όλες τις ζώνες. Ωστόσο στη μέση ζώνη παρατηρείται η μεγαλύτερη άνοδος, ακολουθεί η βόρεια ζώνη, ενώ στην νότια παραμένει σταθερός  . 

ΝΑΙ 

[Ο Μ.Ο. δακων της Νότιας ζώνης 

είναι 38 και είναι πολύ πάνω 

από το οριο της οικονομικης 

ζημιας (ΕΟΖ=5-10 Δακοι)]

115
Νότιος 

Θύλακας

α/α Παγίδας

210

Οδηγίες - Παρατηρήσεις

185

65

ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΟΔΗΓΙΕΣ ANTIMΕΤΩΠΙΣΗΣ                                       Ημερομηνία:  11/07/2022

31

Περιοχή

ΝΑΙ 

[Ο Μ.Ο. δακων της Βόρειας 

ζώνης είναι 31 και είναι πολύ 

πάνω από το οριο της 

οικονομικης ζημιας (ΕΟΖ=5-10 

Δακοι)]

ΝΑΙ 

[Ο Μ.Ο. δακων της Μέσης ζώνης 

είναι 42  και είναι πολύ πάνω 

από το οριο της οικονομικης 

ζημιας (ΕΟΖ=5-10 Δακοι)]

220

Μέσος 

Θύλακας
180

Βόρειος 

Θύλακας
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Α/Α 3 | ΜΗΝΑΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 | από  02/07  εώς   08/07

Ποσοστό 

θηλυκών με 

αυγά (%)

Αξιολόγηση πληθυσμού Ανάγκη Παρέμβασης ανα ΘύλακαΤοπωνύμιο
Αριθμός 

Δάκων

Μέσος 

Όρων 

Δάκων

Μεταβολή Πληθυσμού Ποσοστό 

θηλυκών 

(%)


