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Ζ κηκιδόμςγα ηυν θύλλυν ηηρ ελιάρ, Dasyneura

oleae (F. Loew) (Diptera: Cecidomyiidae), αποηελεί

ένα είδορ θςλλοπύκηη πος ζςνανηάηαι ζςσνά

αλλά ζε πολύ μικπούρ πληθςζμούρ ζηη σώπα μαρ.

Ωζηόζο, ηo 2011, ζημειώθηκε έξαπζη ηυν

πληθςζμών ηος ζηην πεπιοσή ηηρ Δλούνηαρ

Λαζιθίος (Ροδιηάκηρ κ.ά. 2011, Simoglou et al.

2012). Δπίζηρ ζημανηικέρ πποζβολέρ από αςηό ηο

ένηομο ζημειώθηκαν ππόζθαηα ζηην Σοςπκία

(Doǧanlar et al. 2011).

ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ Ζ παπακολούθηζη ηηρ 

εξέλιξηρ ηηρ παπαηηπούμενηρ έξαπζηρ ηυν 

πληθςζμών ηος ενηόμος και ηος ποζοζηού 

πποζβολήρ θύλλυν καηά ηο 2012 και ηο 2013 με 

κύπιο ζκοπό ηην οπθολογική ανηιμεηώπιζή ηος 

ζηο πλαίζιο ηος LIFE SAGE 10.
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Για ηην παπακολούθηζη ηυν πληθςζμών ηος καηά ηο 2012 και ηο 2013 έγιναν

δειγμαηολητίερ κλαδίζκυν ελιάρ από δύο πεπιοσέρ ηος Λαζιθίος Κπήηηρ (Νηζί

Ελούνηαρ και Αμπέλα).

To 2012 δειγμαηολητίερ ππαγμαηοποιήθηκαν ζηιρ 2, 10 και 22 Μαΐος, 5, 14 και

25 Ιοςνίος, 2, 16 και 27 Ιοςλίος και 31 Αςγούζηος.

Καηά ηο 2013 δειγμαηολητίερ ππαγμαηοποιήθηκαν ζηιρ 21 Ιανοςαπίος, 7 και 28

Μαπηίος, 17 Αππιλίος, 2 Μαΐος, 5 και 19 Ιοςνίος, 10 Ιοςλίος, 5 Αςγούζηος, 4

επηεμβπίος και 5 Οκηυβπίος.

Από κάθε ελαιώνα ζε 20 ηςσαίοςρ κλαδίζκοςρ καηαγπαθόηαν ο απιθμόρ ηυν

κηκίδυν ανά θύλλο ζε κάθε κλαδίζκο καθώρ και ηο ζηάδιο ηος ενηόμος.

ε όλερ ηιρ δειγμαηολητίερ 50 ζηοέρ ανοίγονηαν και ζημειυνόηαν ηο ζηάδιο και η

ανάπηςξη ηος ενηόμος. Επίζηρ δείγμαηα ανθοηαξιών ελέσθηζαν για να

διαπιζηυθεί η ύπαπξη ζηοών και ηςσόν επίδπαζή ηοςρ ζηην ανάπηςξη ηυν

καππών.

 Οι πληθςζμοί ηος ενηόμος ήηαν πολύ ςτηλόηεποι ζηον ελαιώνα

ζηο Νηζί-Δλούνηαρ. ηη δειγμαηολητία ηηρ 5ηρ Ηοςνίος 2012

ζημειώθηκαν κ.μ.ό. 4,4 ππονύμθερ ανά θύλλο ζε κλάδοςρ πος

έθεπαν κ.μ.ό. 8 θύλλα.

 Σο καλοκαίπι ηος 2012 βπέθηκε πολύ ςτηλόρ απιθμόρ κηκίδυν ανά

θύλλο (ζε απκεηέρ πεπιπηώζειρ ζημειώνονηαν από 20 έυρ και 39

ππονύμθερ) (Δικόνα 1).

 Παπαηηπήθηκαν ζηοέρ ηος ενηόμος ζηιρ ανθοηαξίερ πος είσαν υρ

αποηέλεζμα ο άξονάρ ηοςρ και οι ποδίζκοι ηυν καππών να

διογκώνεηαι και να αναπηύζζονηαι ηελικά πολύ λίγοι καπποί,

ζύμθυνα με πποκαηαπκηικέρ μαρ παπαηηπήζειρ (Δικόνα 1).

 ε όλερ ηιρ δειγμαηολητίερ καηά ηο 2012 ενηόρ ηυν ζηοών

ζημειώνονηαν ππονύμθερ πος ζηαδιακά αναπηύζζονηαν.

 Ο απιθμόρ ηυν θύλλυν πος αναπηύσθηκε ζε κάθε βλαζηό ήηαν

ζημανηικά μικπόηεπορ ζηον ελαιώνα όπος ςπήπσε εκηεηαμένη

πποζβολή από ηο ένηομο (Γιάγπαμμα 1).

 Σα αποηελέζμαηα αςηά θανεπώνοςν όηι η κηκιδόμςγα ηυν θύλλυν

ηηρ ελιάρ, αν και δεςηεπεύυν εσθπόρ, μποπεί να αναπηύζζει ςτηλούρ

πληθςζμούρ ζε οπιζμένερ πεπιπηώζειρ και να πποκαλεί πποβλήμαηα

ζηην ανάπηςξη ηυν βλαζηών και ζηην καππόδεζη. Μείυζη ηηρ

παπαγυγήρ λόγυ πποζβολών ζε ανθοηαξίερ έσει αναθεπθεί από

ηοςρ Avidov and Harpaz (1969) και ηον Talhouk (1969).

 Ο πόλορ ηυν θςζικών εσθπών μποπεί να είναι πολύ ζημανηικόρ

ζηην μείυζη εξάπζευν ηυν πληθςζμών ηος ενηόμος αςηού. ηην

Σοςπκία ηο ποζοζηό παπαζιηιζμού βπέθηκε να θθάνει ηο 70%

(Doǧanlar et al. 2011).

 Δπομένυρ, ο πληθςζμόρ ηος ενηόμος θαίνεηαι μάλλον να

επανέπσεηαι ζηα ζςνήθη μειυμένα επίπεδα. Ωζηόζο, θα ππέπει να

ζςνεσιζηεί η παπακολούθηζη ηυν πληθςζμών ηος και για ηη

διαηήπηζη ηηρ ιζοπποπίαρ θα ππέπει να πποζηαηεύονηαι οι θςζικοί

ηος εσθποί.
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 Ωζηόζο ηο 2013, από ηην ππώηη δειγμαηολητία (21 Ηανοςαπίος),

ενηόρ ηυν ζηοών παπαηηπούνηαν ζςσνά ενήλικα παπαζιηοειδών

(Δικόνα 2). ηην δειγμαηολητία ηηρ 7ηρ Μαπηίος ηο ποζοζηό

παπαζιηιζμού ήηαν 89%, ζηιρ επόμενερ δειγμαηολητίερ ηο ποζοζηό

παπαζιηιζμού κςμάνθηκε από 55-77%. ηην δειγμαηολητία ηηρ 5ηρ

Αςγούζηος ζημειώθηκε μόλιρ 1 ππονύμθη ανά 10 θύλλα ζηον

ελαιώνα με ηην ένηονη πποζβολή.
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ΔΗΑΓΩΓΖ

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ

Δηάγξακκα 1. Μέζνο αξηζκόο θύιιωλ ειηάο /βιαζηό 

ζε 2 ειαηώλεο ην 2012. 

Εηθόλα 1. Έληνλε πξνζβνιή θύιιωλ θαη 

ηαμηαλζηώλ  από ην Dasyneura oleae.

Εηθόλα 2. Παξαζηηνεηδέο 

εληόο ηεο θεθίδαο ηνπ 

Dasyneura oleae.


