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Eισαγωγή
O Δάκος της ελιάς είναι το σοβαρότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ελαιοπαραγωγή όχι µόνο στην Kύπρο αλλά και σ’ όλες τις χώρες της Mεσογείου, όπου καλλιεργείται η ελιά. H ζηµιά που προκαλεί στον καρπό, αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα προφυλακτικά µέτρα, είναι δυνατό να υπερβεί το 50-60%. H ζηµιά είναι ποσοτική και ποιοτική, διότι υποβαθµίζει την ποιότητα των επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς, καθώς και την ποιότητα του παραγόµενου
ελαιόλαδου µε την αύξηση της οξύτητάς του.
Oι πληροφορίες που δίνονται στο φυλλάδιο αυτό, που ετοιµάστηκε
από το Tµήµα Γεωργίας, για τη βιολογία και την καταπολέµηση του
Δάκου, αποβλέπουν στο να δώσουν στους ελαιοπαραγωγούς τις
κατευθυντήριες γραµµές πάνω στις οποίες θα στηρίξουν το ψεκαστικό τους πρόγραµµα και να είναι σε θέση να ερµηνεύουν το αποτέλεσµα των ψεκασµών τους.
Mορφολογία του Δάκου
O Δάκος είναι µια µικρή µύγα µήκους 4-5 χιλιοστών µε κεφαλή ξανθοκίτρινη. Tα µάτια της έχουν πράσινες µεταλλικές ανταύγειες, ο
θώρακας έχει χρώµα κιτρινοκαφέ και η κοιλιά της είναι καστανοκίτρινη. Tα φτερά της είναι διαφανή µε µια µικρή καστανή κηλίδα
στην κορυφή.
Bιολογία του Δάκου
O Δάκος τρέφεται αποκλειστικά από τον καρπό της ελιάς. Όλες οι
ποικιλίες γενικά προσβάλλονται από το Δάκο, άλλες σε µικρότερο
και άλλες σε µεγαλύτερο βαθµό. H ποικιλία Mαντζανίλο, για παράδειγµα, θεωρείται περισσότερο ευαίσθητη από την Kορωνέικη και
την Nτόπια (Kυπριακή). H προσβολή από το Δάκο συνήθως αρχίζει
1

µε τις ευαίσθητες επιτραπέζιες ποικιλίες, που αρδεύονται και φτάνουν γρήγορα στο στάδιο επιδεκτικότητας της προσβολής, και συνεχίζει µε τις ξηρικές ή ελαιοποιήσιµες ποικιλίες.
Kατά τη χειµερινή περίοδο το µεγαλύτερο ποσοστό του Δάκου βρίσκεται στο στάδιο της χρυσαλίδας, χωρίς όµως να αποκλείεται και η
παρουσία τέλειων εντόµων του Δάκου, που παραµένουν κρυµµένα και
αδρανοποιηµένα σε ρωγµές του φλοιού των δέντρων.
Aπό το τέλος Aπριλίου µε αρχές Mαΐου αρχίζει µια σταδιακή εκκόλαψη των τελείων του Δάκου. Tα τέλεια αυτά, τρεφόµενα από µελιτώδη εκκρίµατα των δέντρων, διατηρούνται στη ζωή για αρκετό χρονικό διάστηµα (µέχρι 2 µήνες) και είναι δυνατό, αν βρουν κατάλληλες ευαίσθητες ποικιλίες και στο κατάλληλο στάδιο, να γεννήσουν
τα πρώτα αυγά τους. Tο θηλυκό γεννά περίπου 12 αυγά την ηµέρα
και είναι δυνατό να γεννήσει µέχρι 250 αυγά. Tο θηλυκό του Δάκου
εναποθέτει το αυγό - ένα συνήθως - µε τον ισχυρό ωοθέτη του, κατευθείαν στη σάρκα του καρπού. Στη συνέχεια, το σκουλήκι που εκκολάπτεται, δηµιουργεί στοά στον καρπό. Aν ο καρπός δεν είναι επιδεκτικός προσβολής τότε η εξέλιξη του εντόµου ανακόπτεται. H
πληγή όµως που δηµιουργήθηκε από την εναπόθεση του αυγού υποβοηθά την ανάπτυξη του µύκητα Mακρόφοµα (Macrophoma) που δηµιουργεί µαύρες νεκρωτικές κηλίδες στον καρπό. Στις περιπτώσεις
που το σκουλήκι έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί πλήρως στη
σάρκα του καρπού, η χρυσαλίδα που θα ακολουθήσει το στάδιο του
σκουληκιού θα σχηµατιστεί στον καρπό στις καλοκαιρινές γενιές και
στο έδαφος για τις φθινοπωρινές γενιές.
Oι επικρατούσες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν σηµαντικά την όλη
εξέλιξη του Δάκου στον καρπό. Tο καλοκαίρι, για παράδειγµα, χρειάζονται 5-7 µέρες για εκκόλαψη του αυγού, 12-15 µέρες για ανάπτυξη του σκουληκιού και 7-10 µέρες για τη χρυσαλίδα µέχρις ότου
εµφανιστεί το τέλειο. Όταν οι θερµοκρασίες του καλοκαιριού υπερβούν τους 35° Kελσίου, µειώνονται αισθητά οι πληθυσµοί του Δάκου
λόγω θνησιµότητας. Παρατηρείται, επίσης, σηµαντική βιολογική
αδρανοποίηση του εντόµου (µεγάλο ποσοστό στειρότητας).
Mια γενική εικόνα που παρουσιάζει η πτήση του Δάκου σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Kύπρου είναι η εξής: Tον Iούνιο παρατηρείται σχετικά ψηλός πληθυσµός του Δάκου, µειώνεται σηµαντικά
τον Iούλιο µέχρι τέλος Aυγούστου και στη συνέχεια το Σεπτέµβριο
ανέρχεται απότοµα σε ψηλά επίπεδα και συνεχίζεται µέχρι τέλος
Oκτωβρίου ή και αρχές Nοεµβρίου. O Δάκος συµπληρώνει 3-5 γενιές το χρόνο ή και περισσότερες, ανάλογα µε την περιοχή και τη
θερµοκρασία.
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Kαταπολέµηση του Δάκου
H καταπολέµηση του Δάκου γίνεται µε δολωµατικούς και καθολικούς ψεκασµούς. Για να είναι αποτελεσµατικοί οι ψεκασµοί θα πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο και, όπου είναι δυνατό, πάνω σε οµαδική βάση. O ψεκασµός σε µια περιοχή να συµπληρώνεται το αργότερο µέσα σε 7 µέρες. Για να καθοριστεί ο χρόνος ψεκασµού χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
• H πήξη του πυρήνα της ελιάς: Έχει παρατηρηθεί ότι για να γίνει
ο καρπός της ελιάς επιδεκτικός προσβολής από το Δάκο θα πρέπει πρώτα να πήξει ο πυρήνας. Aυτό είναι συνδεδεµένο στενά µε
την ποικιλία, τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή, την έκθεση του ελαιώνα κτλ.
• Eκτίµηση του δακοπληθυσµού: Για τον υπολογισµό του δακοπληθυσµού γίνεται χρήση δύο τύπων παγίδας, της Mακφέιλ και
της κίτρινης κολλητικής παγίδας που φέρει τη Φεροµόνη του Δάκου σαν ελκυστικό. Oι παγίδες Mακφέιλ φέρουν σαν δόλωµα διάλυση Yδρολελυµένης Πρωτεΐνης 3%, ή Θειϊκής Aµµωνίας στην
ίδια περίπου αναλογία, ή και τα δύο. Kάθε παγίδα περιέχει περίπου 250 κ.εκ. δολωµατικού υγρού. H παγίδα Mακφέιλ έχει βρεθεί
να ελκύει το Δάκο περισσότερο τους θερµούς καλοκαιρινούς µήνες, ενώ η κίτρινη κολλητική παγίδα το φθινόπωρο, ή ενωρίς το
καλοκαίρι.
Oι παγίδες αναρτώνται από τις αρχές Iουνίου, πριν την έναρξη
των ψεκασµών σε δέντρα που φέρουν καρπό και στο ύψος του
ανθρώπου, µια παγίδα για κάθε 400-800 δέντρα, ανάλογα µε τη
διάταξη των δέντρων και την περιοχή (συνήθως ανά 800 δέντρα).
Oι παγίδες επιθεωρούνται κάθε 7 µέρες, οπόταν καταγράφονται
οι Δάκοι. Oι Δάκοι χωρίζονται σε αρσενικούς και θηλυκούς, από
έµπειρο πρόσωπο, και τους καλοκαιρινούς µήνες εξακριβώνεται
αν είναι γόνιµοι ή στείροι.
• Kριτήριο έναρξης ψεκασµών: 7 Δάκοι / παγίδα / 7µέρες. Δηλαδή,
όταν συλλαµβάνονται ένας ή περισσότεροι Δάκοι την ηµέρα κατά
παγίδα, επιβάλλεται να γίνει ψεκασµός νοουµένου ότι υπάρχει
καρπός, επιδεκτικός προσβολής. Kατά την περίοδο που ο καιρός
είναι δροσερός (µέσα Σεπτεµβρίου και µετά), το κριτήριο γίνεται 5
Δάκοι/παγίδα/7 µέρες. Στο πρόγραµµα ψεκασµών, που ελέγχεται
από το Tµήµα Γεωργίας σε συνεργασία µε τους Συνδέσµους Προστασίας της Eλιάς, λαµβάνεται υπόψη και η ύπαρξη γόνιµων θηλυκών του Δάκου στις παγίδες.
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Δολωµατικοί ψεκασµοί: Eίναι ο κυριότερος και ο πιο οικονοµικός
τρόπος καταπολέµησης του Δάκου. Πρέπει όµως να γίνονται έγκαιρα (σύµφωνα µε τις συλλήψεις στις παγίδες) και οµαδικά για όλη
την περιοχή.
Tα δολώµατα ετοιµάζονται ως εξής:
• Eντοµοκτόνο Nτιµεθοέιτ 40% EC, 75 κυβ. εκατ., ή Φένθειο
(Λεπαϊσίτ) 60 κυβ. εκατ.
• Yδρολελυµένες πρωτεΐνες, 300 κυβ. εκατ.
• Nερό 10 λίτρα
ή
• Σαξές (Σπινοσάτ) έτοιµο δόλωµα 1 λίτρο+19 λίτρα νερό

Δυνατό να χρησιµοποιηθούν και τα εντοµοκτόνα Συπερµεθρίν, Φενιτρόθειο και Mαλάθειο στις αναλογίες που συστήνουν οι κατασκευαστές.
Tο δόλωµα ψεκάζεται σε κάθε τρίτο δέντρο σε ελαιώνες κανονικής
πυκνότητας, σε κάθε δεύτερο δέντρο σε ελαιώνες µέτριας πυκνότητας και σε όλα τα δέντρα σε αραιοφυτεµένες φυτείες. Όταν ο
πληθυσµός είναι µεγάλος ψεκάζονται όλα τα δέντρα. Kατά τον ψεκασµό, το δόλωµα πρέπει να κατευθύνεται στο εσωτερικό του δέντρου σε χοντρές σταγόνες στη βόρεια πλευρά του δέντρου και σε
ποσότητα 300 κυβ. εκατ. περίπου κατά δέντρο. Nα χρησιµοποιείται
η χαµηλή πίεση του ψεκαστήρα (1 ατµ.) και οι ψεκασµοί να επαναλαµβάνονται κάθε 10-15 µέρες, ανάλογα µε τις συλλήψεις στις παγίδες µέχρι τη συγκοµιδή του καρπού ή µετά από βροχή.
Σηµειώνεται ότι µε ένα ψεκαστήρα του ώµου των 20 λίτρων ψεκάζονται 60 δέντρα, άρα καλύπτονται περίπου 120 δέντρα, εφόσον
ψεκάζονται δέντρο παρά δέντρο. Για την εργασία αυτή απαιτούνται
περίπου 30 λεπτά. Mε τον ίδιο συλλογισµό, µε 8 διαλύσεις των 100
λίτρων ψεκάζονται περίπου 2,500 δέντρα και καλύπτεται µια ζώνη
περίπου 5,000 δέντρων, µε ψεκασµό δέντρο παρά δέντρο.
Kαθολικοί ψεκασµοί: Xρησιµοποιούνται σε περίπτωση µεγάλου πληθυσµού ή εφόσον παρατηρηθεί προσβολή στον καρπό. Πρέπει όµως
να αποφεύγονται γιατί έχουν µεγαλύτερο κόστος από τους δολω-
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µατικούς ψεκασµούς, συµβάλλουν στη µείωση των ωφέλιµων εντόµων, στην έξαρση ορισµένων κοκκοειδών εντόµων και στη γενικότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Yπάρχει, επίσης, κίνδυνος συγκέντρωσης υπολειµµάτων εντοµοκτόνων στον καρπό και το λάδι.
Tα εντοµοκτόνα που αναφέρθηκαν για τους δολωµατικούς ψεκασµούς µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στους καθολικούς ψεκασµούς στις αναλογίες που συστήνουν οι κατασκευαστές. O χρόνος
και ο αριθµός επεµβάσεων στηρίζονται στα ίδια κριτήρια που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
Σύνδεσµοι Προστασίας της Eλιάς: Iδρύονται σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Στοχεύουν στην οµαδική, οργανωµένη, αποτελεσµατική και οικονοµική καταπολέµηση του Δάκου. H καταπολέµηση του
Δάκου είναι αναγκαστική για όλους τους παραγωγούς του Συνδέσµου, που χρεώνονται για τα σχετικά έξοδα στο τέλος του χρόνου.
Oι εργασίες του Συνδέσµου ρυθµίζονται από επταµελή Eπιτροπή, µε
πρόεδρο αντιπρόσωπο του Διευθυντή του Tµήµατος Γεωργίας, έναν
αντιπρόσωπο του Eπάρχου, που φροντίζει για τον έλεγχο του ταµείου του Συνδέσµου και πέντε αντιπροσώπους των παραγωγών. H
Eπιτροπή διευθετεί για τη διενέργεια των δολωµατικών ψεκασµών
από εδάφους, καθώς και για τα έσοδα και έξοδα του Συνδέσµου.
Για στήριξη του Συνδέσµου, παρέχεται από το Tµήµα Γεωργίας κυβερνητική επιδότηση µέχρι και 30% στις δαπάνες, καθώς και σχετική δανειοδότηση µέσω των Δανειστικών Eπιτρόπων. Tο Tµήµα Γεωργίας παρέχει και τεχνική βοήθεια, που συνίσταται στην παρακολούθηση των πληθυσµών του Δάκου µε παγίδες, στον καθορισµό
του προγράµµατος ψεκασµών, στην προκήρυξη προσφορών για
προµήθεια φυτοφαρµάκων κ.ά.
Άλλες µέθοδοι καταπολέµησης: Tα τελευταία χρόνια γίνονται
προσπάθειες για καταπολέµηση του Δάκου µε άλλες µεθόδους
στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ή, ακόµα, για
βιολογική παραγωγή χωρίς τη χρήση εντοµοκτόνων. Xρησιµοποιείται η µέθοδος της µαζικής παγίδευσης - εξόντωσης του Δάκου
µε χάρτινες παγίδες εµποτισµένες µε εντοµοκτόνο, που φέρουν
Aµµωνία και Φεροµόνη ως προσελκυστικά. Yπάρχουν διάφοροι
τρόποι παγίδευσης.
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Δυνατό να χρησιµοποιηθεί και συνδυασµός µεθόδων, δηλαδή τοποθέτηση παγίδων σε µια έκταση και εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών στην περιφέρεια.
Πρόβληµα εξακολουθεί να είναι το ψηλό κόστος της µεθόδου αυτής
και το γεγονός ότι στην παρουσία ψηλού πληθυσµού του εντόµου
δεν δίνει ικανοποιητική καταπολέµηση. Aναµένονται φυσικά εξελίξεις στην έρευνα που γίνεται στον τοµέα αυτό.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ANΔPEAΣ ΠATΣIAΣ
Γεωργικός Λειτουργός A΄
Kλάδου Φυτοϋγειονοµικού
Eλέγχου και Eλέγχου Ποιότητας

Eπιµέλεια Έκδοσης
Tοµέας Δηµοσιότητας
Kλάδου Γεωργικών Eφαρµογών
και Δηµοσιότητας
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