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Οδηγίες Φυτοπροστασίας για τους εντομολογικούς εχθρούς
Οι «Οδηγίες Φυτοπροστασίας για τους εντομολογικούς εχθρούς της ελιάς στις
πιλοτικές περιοχές του Προγράμματος LIFE SAGE» περιλαμβάνουν Κατευθυντήριες
Οδηγίες για την ορθολογική αντιμετώπιση των κυριότερων εντομολογικών εχθρών
και ασθενειών της ελιάς που καταγράφηκαν στις πιλοτικές περιοχές του
Προγράμματος LIFE SAGE (Πιλοτική Περιοχή Τριφυλίας, Πιλοτική Περιοχή Πεζών και
Μεραμβέλλου). Οι γραπτές αυτές Οδηγίες Φυτοπροστασίας απευθύνονται στους
γεωπόνους του Προγράμματος και συνοψίζουν τις Οδηγίες που έλαβαν οι γεωπόνοι
κατά την εκπαίδευσή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος.

1. Εντομολογικοί Εχθροί Ελιάς

1.1 Δάκος της ελιάς (Bactrocera oleae) (Diptera: Tephritidae)
(κυρίως για τις πιλοτικές περιοχές Πεζών και Μεραμβέλλου)
Βιολογία – Συμπτώματα - Ζημιά
Ο δάκος είναι έντομο μονοφάγο, η προνύμφη του προσβάλλει τον καρπό της ελιάς. Έχει 3-4
γενιές τον χρόνο. Το χειμώνα βρίσκεται ως νύμφη στο έδαφος ή ενήλικο σε
προστατευμένες θέσεις ή προνύμφη σε καρπό που δεν συγκομίστηκε. Την άνοιξη γίνεται η
έξοδος των ενήλικων αλλά η ωοτοκία (συνήθως 1 ωό/καρπό) ακολουθεί μετά από 2-3
μήνες κατά τον Ιούλιο (όταν τα θηλυκά ωριμάσουν σεξουαλικά και ο καρπός της ελιάς είναι
επιδεκτικός προσβολής). Οι επόμενες γενιές κατά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο
(Αύγουστος, Σεπτέμβριος) ωοτοκούν σε 4-6 ημέρες μετά την έξοδο των ενηλίκων και η
νύμφωση γίνεται στον καρπό. Η τελευταία γενιά του φθινοπώρου νυμφώνεται στο έδαφος.
Ο δάκος ευνοείται από υγρό καιρό. Τα ενήλικα έχουν πτητική ικανότητα της τάξης των 400
μέτρων/εβδομάδα (Εικ. 1).
Αντιμετώπιση
Παρακολούθηση δακοπληθυσμού μέσω του προγράμματος δακοκτονίας και απόφαση για
επέμβαση με βάση τα εμπειρικά όρια επέμβασης που ισχύουν κατά περιοχή κυρίως για τις
πιλοτικές περιοχές της Κρήτης αφού στην Τριφυλία δεν εφαρμόζεται δακοκτονία (εκτός από
μόνο δύο περιοχές - Κυπαρισσία και Μεθώνη).
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Εικόνα 1. (α) Θηλυκό ενήλικο άτομο του δάκου κατά την ωοτοκία (β) Θηλυκό και αρσενικό
ενήλικο άτομο του δάκου (γ) Νύμφες (pupae) δάκου (δ) Ζημιά - προσβολές από προνύμφες
του δάκου: δ1) αποφελλωμένο νύγμα (οπή ωοτοκίας) δάκου, δ2) στοά νεαρής προνύμφης
δ3) L3 προνύμφη και στοά δ4) Νύμφη δάκου δ5) Οπή εξόδου του δάκου και δευτερογενής
προσβολή από το μύκητα Camarosporium dalmaticum (ξεροβούλα) (Φωτ. Τζανακάκης και
Κατσόγιαννος, 2003).

Πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών δάκου (δακοκτονία)
Το Πρόγραμμα της δακοκτονίας στην Ελλάδα αφορά στην παρακολούθηση του
δακοπληθυσμού με τροφικές παγίδες και χημική αντιμετώπιση με δολωματικό ψεκασμό
των ενηλίκων με βάση εμπειρικά πληθυσμιακά όρια ανά περιοχή της χώρας. Το Πρόγραμμα
εφαρμόζεται στην Ελλάδα από 1953 υπό την αιγίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. και της Περιφέρεια; με
Ευρωπαϊκή και κρατική χρηματοδότηση και με την προϋπόθεση το ποσοστό καρποφορίας
στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου να είναι μεγαλύτερο του 25% της πλήρους
καρποφορίας στις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες ή μεγαλύτερο του 20% της πλήρους
καρποφορίας στις επιτραπέζιες ποικιλίες.
Ο δολωματικός ψεκασμός του δάκου βασίζεται στις εξής αρχές (ΥΠ.Α.Α.Τ.,
www.minagric.gr):
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-

Προσέλκυση ενήλικων δάκου σε δόλωμα με εντομοκτόνο και θανάτωσή τους πριν
ωοτοκήσουν στον καρπό
Παρακολούθηση δακοπληθυσμού με τροφικές παγίδες McPhail (1 παγίδα/1000
δέντρα, ελκυστικό τροφής: θειικό αμμώνιο 2%)
Δειγματοληψία καρπού για εκτίμηση του ποσοστού προσβολής
Πληθυσμιακά όρια χημικής επέμβασης:
Συλλήψεις στις παγίδες: 5-20/παγίδα/εβδ.
Αναλογία θηλυκών : αρσενικά > 1
Σεξουαλικά ώριμα θηλυκά > 5 % (απόφαση για τον πρώτο ψεκασμό)
o

-

Καιρικές συνθήκες: θερμοκρασία < 28 C, άνεμος < 4bf

Εγκεκριμένα εντομοκτόνα για δολωματικό ψεκασμό κατά του δάκου (Ηλεκτρονική βάση
δεδομένων ΥΠ.Α.Α.Τ., http://www.minagric.gr/syspet/Απρίλιος 2012)
δ.ο./χρόνος

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

εφαρμογής
α-cypermethrin
λ-cyhalothrin
β-cyfluthrin

Λιποδιαλυτό, PHI= 7 ημ., max 2 εφαρμγ.

spinosad

PHI= 14 ημέρες

thiacloprid

PHI = 14 ημέρες, max 3 εφαρμγ.

dimethoate

Λιποδιαλυτό, PHI= 14 ημ., max 2 εφαρμγ.

Υδατοδιαλυτό, PHI= 14 ημέρες,
max 4 εφαρμγ.

Ψεκασμός κάθε τρίτου δέντρου σε κανονική πυκνότητα δέντρων (περίπου 20 ελαιόδεντρα/
στρέμμα) με 0,3% δ.ο. στο δόλωμα και όγκο ψεκ. υγρού: 300 cc /δέντρο.
Εγκεκριμένα ελκυστικά: Υδρολυμένες πρωτεϊνες 2-3%

Καλλιεργητικά μέτρα:
Κατάλληλο κλάδεμα (καλύτερος αερισμός, μείωση υγρασίας)
Συλλογή όλου του καρπού από τα δέντρα (μείωση του πληθυσμού που
διαχειμάζει)
Διατήρηση κατάλληλων αυτοφυών φυτών π.χ. ακονιζιάς [Dittrichia spp. (= Ιnula
spp.)] για προσέλκυση φυσικών εχθρών δάκου (βιολογική αντιμετώπιση) (Εικ. 2).
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Φυσικοί εχθροί του δάκου
Παρασιτοειδή: Eupelmus martelii, E. urozonus, E. rosae (Eupelmidae), Pnigalio
mediterraneus, Eulophus longulus (Eulophidae), Eurytoma martelii (Eurytomidae), Cyrtoptyx
latipes (Pteromalidae), Opius concolor (Braconidae) (εξωτικό είδος, δεν διαχειμάζει),
Prolasioptera berlesiana (Cecidomyidae): μυκοφάγο αλλά και ωοφάγο αρπακτικό του δάκου
Αρπακτικά νυμφών δάκου (στο έδαφος): Carabidae, Staphylinidae, Formicidae,
Dermaptera, κ.α. αρθρόποδα π.χ. Chilopoda, Scolopentridae, Lithobiidae.
Πουλιά: Sylvidae (τσιροβάκοι), Turdidae (κότσυφες), Laniidae (κεφαλάδες), Paridae
(παπαδίτσες), κοκκινολαίμηδες κ.α.

1.2 Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) (Lepidoptera:Yponomeutidae)
Βιολογία – Συμπτώματα – Ζημιά: Ο πυρηνοτρήτης είναι ένα μικρολεπιδόπτερο. Έχει τρεις
γενιές το χρόνο και η ζημιά προκαλείται από τις προνύμφες του: ανθόβια (αναπτύσσεται
στα άνθη), καρπόβια (αναπτύσσεται στους καρπούς) και φυλλόβια (αναπτύσσεται στα
φύλλα – διαχειμάζουσα) γενιά. Σοβαρή ζημιά προκαλείται από την καρπόβια γενιά λόγω
καρπόπτωσης. Ζημιά από την ανθόβια γενιά μπορεί να προκληθεί μόνο σε πολύ μικρή
ανθοφορία. Τα άνθη είναι ευάλωτα στην προσβολή όταν είναι ακόμη κλειστά στην αρχή της
άνθησης (Εικ. 3, 4).
Παρακολούθηση: Παρακολούθηση του ενήλικου πληθυσμού του εντόμου με φερομονικές
παγίδες (συλλήψεις αρσενικών)

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10

Αντιμετώπιση: Χημική επέμβαση για την αντιμετώπιση των προνυμφών της καρπόβιας
γενιάς με ψεκασμό κατά της ανθόβιας γενιάς (που θα γεννήσει τα αυγά της καρπόβιας)
μετά από παρακολούθηση των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, σύμφωνα με τις
Γεωργικές Προειδοποιήσεις της Περιφερειακής Ενότητας της περιοχής. Η επέμβαση
πραγματοποιείται 12-14 ημέρες από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών στις
παγίδες. Καταπολέμηση κατά των προνυμφών της ανθόβιας γενιάς συνιστάται μόνο σε
περιπτώσεις μεγάλης πυκνότητας πληθυσμού του πυρηνοτρήτη ή σε χρονιά μικρής
ανθοφορίας, oπότε πραγματοποιείται επέμβαση στην έναρξη της άνθησης (να έχουν
ανοίξει 5-25% των ανθέων).
Εγκεκριμένα εντομοκτόνα (δ.ο.): Bacillus thuringiensis var. kurstaki (μόνο ανθόβια γενιά
όταν 5-25% ανθέων ανοικτά, μέχρι 2 εφαρμογές.), diflubenzuron (μόνο ανθόβια γενιά), βcyfluthrin, λ-cyhalothrin deltamethrin (ανθόβια + καρπόβια γενιά, έναρξη εναπόθεσηςεκκόλαψη αυγών, μέχρι 2 εφαρμογές), pyrethrins (καρπόβια γενιά), chlorpyrifos methyl,
dimethoate
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Εικόνα 2. Prays oleae (α) Ενήλικο (β) Στοές από προνύμφες L1 και L2 (oφιοειδείς) της
φυλλόβιας γενιάς (γ) Στοές από προνύμφες L3 (δ) Προσβολή από προνύμφες L4 και L5 ε)
Προνύμφη L5 (Φωτ. Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003)
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Εικόνα 3. Prays oleae (α) Ωό στον κάλυκα του καρπιδίου μετά την εκκόλαψη της
προνύμφης ωοτοκία (β) Προνύμφη L2 της καρπόβιας γενιάς και στοά στην επιφάνεια του
σπέρματος (γ) Προνύμφη L4 (δ) Προνύμφη L5 που εγκαταλείπει τον καρπό ε) Οπή εξόδου
προνύμφης L5 από τον καρπό (Φωτ. Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003) στ) Προσβολή
από την ανθόβια γενιά ζ) Προσβολή από την ανθόβια γενιά.
Φυσικοί εχθροί πυρηνοτρήτη
Ο πυρηνοτρήτης έχει πλήθος φυσικών εχθρών, η διατήρηση των οποίων στον ελαιώνα έχει
μεγάλη σημασία ιδιαίτερα για τη μείωση του πληθυσμού της ανθόβιας γενιάς του εντόμου.
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Παρασιτοειδή: Παρασιτοειδή προνυμφών πυρηνοτρήτη: Exochus notatus, Horogenes
armillata, H. tibialis, Itoplectis alternans (Ichneumonidae), Apanteles dilectus, A.
xanthostigmus, Chelonus eleaphilus, Rogas testaseus (Braconidae), Elasmus masii, E.
flabellatus (Elasmidae), Pnigalio mediterraneus, Tetrastichus sp. (Eulophidae), Ageniaspis
fuscicollis, A. fuscicollis var. praysincola (Encyrtidae), Eupelmus urozonus (Eupelmidae),
Ωοπαρασιτοειδή: Trichogramma oleae, Trichogramma sp. (Trichogrammatidae)
Αρπακτικά: Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae), Anthocoris memoralis
(Hemiptera: Anthocoridae), Xanthandrus comptus (Diptera: Syrphidae).

1.3 Καλόκορις [Clostrerotomus trivialis (Hemiptera: Miridae)]
Βιολογία – Συμπτώματα – Ζημιά: Το ενήλικο έχει σχήμα επίμηκες, ατρακτοειδές, είναι
κιτρινοπράσινο, με μήκος 7-8mm. Οι νύμφες του (ατελές στάδιο, χωρίς πτέρυγες) έχουν
ομοιόμορφο πράσινο χρώμα και είναι ευκίνητες. Αναπτύσσει πληθυσμούς εκτός από την
ελιά και σε άλλα είδη φυτών ξενιστών, κυρίως ποώδη φυτά που αναπτύσσονται στους
ελαιώνες με κύρια το διανόχορτο, το περδικούλι, το σινάπι, την τσουκνίδα κ.ά.
Συμπληρώνει 1 γενεά/ έτος. Διαχειμάζει ως αυγό στις ρωγμές του ξερού ξύλου και
κυρίως σε παλιές τομές κλαδέματος της ελιάς. Η εκκόλαψη των πρώτων νυμφών
παρατηρείται κατά τον Ιανουάριο ή αρχές έως μέσα Φεβρουαρίου (ανάλογα με την
περιοχή). Οι νύμφες του τρέφονται στην αυτοφυή βλάστηση κάτω από τα δένδρα.
Αργότερα, τα ενήλικα αλλά και οι νύμφες μετακινούνται και τρέφονται επί των
ελαιοδένδρων. Γενικά, πυκνότεροι πληθυσμοί παρατηρούνται από το τελευταίο δεκαήμερο
του Φεβρουαρίου έως και το τέλος Απριλίου, και σταδιακά μειώνονται τον Μάιο.
Τα νεαρά ενήλικα και οι ανεπτυγμένες νύμφες νύσσουν την τρυφερή βλάστηση,
προκαλώντας κυρίως οφθαλμόπτωση και λιγότερο ανθόπτωση. Το ευαίσθητο βλαστικό
στάδιο της ελιάς είναι από όταν αρχίσει η ανάπτυξη της ταξιανθίας μέχρι την έναρξη της
άνθησης. Όταν κατά το στάδιο αυτό, οι πληθυσμοί του εντόμου είναι υψηλοί επί των
δένδρων, μπορεί να έχουμε σημαντική ζημιά εξαιτίας της μύζησης των χυμών, που
προκαλεί ξήρανση των κλειστών ανθέων (στάδιο μούρου) ή νεαρών ταξιανθιών που στη
συνέχεια πέφτουν στο έδαφος.
Παρακολούθηση πληθυσμού: Η παρουσία του εντόμου διαπιστώνεται με απότομα
τινάγματα κλάδων ελιάς μήκους 50-60 εκ. πάνω από κάποιον υποδοχέα (π.χ. πλαστικό
δοχείο, πανί κλπ) με σκοπό την κατάρριψη των εντόμων και την καταμέτρησή τους.
Αντιμετώπιση: Αν και το έντομο βρίσκεται στα αυτοφυή φυτά ξενιστές των ελαιώνων
συχνά σε σημαντικά πυκνούς πληθυσμούς, συνήθως δεν προκαλεί ζημιές οικονομικής
σημασίας. Χρειάζεται διατήρηση του ζιζανιοτάπητα στους ελαιώνες μέχρι τουλάχιστον την
έναρξη της άνθησης, ώστε να αποφευχθεί η μετακίνηση του εντόμου στα ελαιόδενδρα, και
μάλιστα στα ευαίσθητα αρχικά στάδια ανάπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών. Γενικά θα
πρέπει να γίνει ψεκασμός εάν βρεθούν στο στάδιο της έναρξης ανάπτυξης της ανθοταξίας
της ελιάς ή στο στάδιο του μούρου κατά μέσο όρο 5-6 άτομα του εντόμου ανά κλάδο ελιάς
από τουλάχιστον 10 τινάγματα τυχαία επιλεγμένων κλάδων.
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Εικόνα 3 (α) Ενήλικο καλόκορις (Clostrerotomus trivialis) (φωτ. Δ. Περδίκης) (β) Πεσμένες
ταξιανθίες από καλόκορις σε ελαιώνα της πιλοτικής περιοχής Τριφυλίας (φωτ. Δ. Περδίκης)
(γ), (δ) Δειγματοληψία καλόκορις από ζιζάνια σε ελαιώνα στην πιλοτική περιοχή Τριφυλίας
(, (φωτ. Φ. Καραμαούνα).

1.4 Ρυγχίτης [Rynchites cribipennis (Coleoptera: Attelabidae)]
Βιολογία – Συμπτώματα – Ζημιά: Το ενήλικο φέρει χαρακτηριστικό ρύγχος. Το μήκος του
μαζί με το ρύγχος φθάνει τα 5,5-6mm. Το χρώμα του είναι ερυθρό κεραμιδί. Η προνύμφη
του φθάνει σε μήκος τα 7mm και έχει χρώμα υπόλευκο. Στις αρχές της άνοιξης τα ενήλικα
εξέρχονται από το έδαφος και τρέφονται με τα φύλλα των δένδρων ή με τους ανθοφόρους
οφθαλμούς προκαλώντας χαρακτηριστικές κυκλικές, μικρής διαμέτρου, οπές. Ωστόσο η
ζημιά που προκαλείται δεν φαίνεται να είναι αξιόλογη. Αργότερα, τα ενήλικα τρέφονται σε
βάρος των νεαρών καρπών προκαλώντας με το ρύγχος τους οπές (τροφικά βοθρία) τα
οποία μπορεί να προκαλέσουν καρπόπτωση και μείωση τους βάρους του καρπού.
Το θηλυκό εναποθέτει το αυγό του εντός του καρπού. Η νεαρή προνύμφη τρέφεται
στον πυρήνα. Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πέφτει στο έδαφος όπου παραμένει σε χωμάτινο
κελί και νυμφώνεται τον επόμενο χειμώνα.
Παρακολούθηση πληθυσμού: Η παρουσία του εντόμου διαπιστώνεται με απότομα
τινάγματα κλάδων ελιάς μήκους 50-60 εκ. πάνω από κάποιον υποδοχέα (π.χ. πλαστικό
δοχείο, πανί κλπ) με σκοπό την κατάρριψη των εντόμων και την καταμέτρησή τους.
Αντιμετώπιση: Η αντιμετώπιση του ρυγχίτη πρέπει να βασίζεται στην
παρακολούθηση των πληθυσμών του επί των δένδρων με δειγματοληψίες σε τακτά χρονικά
διαστήματα (π.χ. ανά 5 ημέρες) κατά την περίοδο αμέσως μετά την άνθηση και μέχρι τα
μέσα Ιουνίου. Γενικά θα πρέπει να γίνει ψεκασμός εάν βρεθούν στο στάδιο της έναρξης
ανάπτυξης των καρπών της ελιάς κατά μέσο όρο 3-4 άτομα του εντόμου ανά κλάδο ελιάς
από τουλάχιστον 10 τινάγματα τυχαία επιλεγμένων κλάδων.
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Εικόνα 4. Ρυγχίτης (Rynchites cribipennis) στην ελιά και από δειγματοληψία σε
ελαιώνα της πιλοτικής περιοχής Τριφυλίας (Φωτ. Δ. Περδίκης).
1.5 Κηκιδόμυγα των φύλλων της ελιάς (Dasyneura oleae) (Diptera: Cecidomyidae)
(έντονες προσβολές στην περιοχή της Ελούντας του Μεραμβέλλου τα 2-3 τελευταία
χρόνια)
Βιολογία - Συμπτώματα - Ζημιά: Το έντομο έχει 1-2 γενιές το χρόνο, μία γενιά στα φύλλα αν
έχει δεύτερη γενιά στις ανθοταξίες (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003). Στα φύλλα, ο
βιολογικός κύκλος του εντόμου είναι: ενήλικο-ωό (αρχές Μαρτίου) - Προνύμφη (Μάρτιοςκαλοκαίρι) – Προνύμφη L2 διαπαύουσα (τέλος καλοκαιριού-Δεκέμβριος) - Προνύμφη
δραστήρια (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) - έξοδος-ενήλικο (αρχές Μαρτίου). Στις ανθοταξίες, ο
βιολογικός κύκλος του εντόμου είναι: ενήλικο από τα φύλλα-ωό (αρχές Μαρτίου) –
Προνύμφη (Μάρτιος-Μάιος) - έξοδος-ενήλικο (Μάιος) -ωό στα φύλλα- Προνύμφη
(καλοκαίρι) – Προνύμφη L2 διαπαύουσα (τέλος καλοκαιριού-Δεκέμβριος) - Προνύμφη
δραστήρια (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) - έξοδος-ενήλικο (αρχές Μαρτίου).
Η ζημιά που προκαλεί το έντομο αφορά κυρίως τα φύλλα (κηκίδες, παραμορφώσεις
και συστροφή) και τους ανθικούς άξονες όπου ωοτοκεί (Τζανακάκης & Κατσόγιαννος,
2003). Επίσης το θηλυκό μπορεί να ωοτοκήσει και στους ποδίσκους νεαρών καρπών
προκαλώντας καρπόπτωση που θεωρείται όμως στο στάδιο αυτό χρήσιμο αραίωμα όταν η
καρποφορία είναι άφθονη. Η ζημιά από τις προνύμφες στα φύλλα δεν είναι σοβαρή ώστε
να δικαιολογεί καταπολέμησή του εντόμου. Ωστόσο, το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να
προκαλέσει το έντομο στις ανθοταξίες παραμένει ένα ζήτημα καθώς δεν γίνεται ιδιαίτερη
μνεία στη βιβλιογραφία εκτός από την αναφορά του Talhouk (1969) κατά τον οποίο οι
προσβολές στια ανθοταξίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλειες στην παραγωγή. Τα
τελευταία 3 χρόνια (από το 2010) παρατηρήθηκαν στην περιοχή της Ελούντας,
Μεραμβέλλου – Κρήτης πολύ έντονες προσβολές στα φύλλα από το έντομο (Ροδιτάκης κ.α.
2010), 2011 και 2012 (Πρόγραμμα LIFE SAGE10).
Αντιμετώπιση: Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εντομοκτόνα για την κηκιδόμυγα στη χώρα μας
(ηλεκτρονική βάση δεδομένων φ.π. ΥΠ.Α.Α.Τ.-www.minagric.gr) οπότε λόγω της ομοιότητας
στην προσβολή και στο χρόνο της προσβολής, από το έντομο στις ταξιανθίες και τους
καρπούς σε σχέση με τον πυρηνοτρήτη, η αντιμετώπιση του εντόμου θα μπορούσε να
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συνδυαστεί με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη. Από τα εγκεκριμένα φ.π. (κυρίως
πυρεθρινοειδή και οργανοφωσφορικά –dimethoate -υπάρχει και το ΒΤ που στοχεύει όμως
σε προνύμφες λεπιδοπτέρων), σκευάσματα και από τις δύο πρώτες ομάδες έχουν έγκριση
για την ανθόβια γενιά με εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης ή της ωοτοκίας του
πυρηνοτρήτη (αν γίνεται παρακολούθηση του πληθυσμού με παγίδες). Επιπλέον τα
οργανοφωσφορικά έχουν και διασυστηματική δράση κατά των νεαρών προνυμφών.
Επομένως ο ψεκασμός για την ανθόβια γενιά του πυρηνοτρήτη περίπου στην έναρξη της
άνθησης φαίνεται να ταιριάζει χρονικά με την έξοδο των ακμαίων της κηκιδόμυγας και την
επακόλουθη ωοτοκία σε φύλλα και ανθοταξίες. Οι χημικές επεμβάσεις θα πρέπει να
στοχεύουν στα ενήλικα. Εάν έχουμε ενήλικα της κηκιδόμυγας από τις ανθοταξίες το Μάιο,
μία επέμβαση τότε, προκειμένου να μειώσουμε τον πληθυσμό της επόμενης γενιάς, ίσως
είναι δυνατόν να συνδυάζεται με την αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη.
Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα των
σκευασμάτων αυτών στην κηκιδόμυγα παρά μόνο στον πυρηνοτρήτη για τον οποίο είναι
εγκεκριμένα. Επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί
να έχουν ενδεχόμενες επεμβάσεις με εντομοκτόνα αυτή την εποχή στα ωφέλιμα έντομα
στον ελαιώνα.

Εικόνα 5. Προσβολή από κηκιδόμυγα των φύλλων της ελιάς, Dacyneura oleae, σε γύλλα και
ανθοταξίες (περιοχή Ελούντα Μεραμβέλλου) (Φωτ. Δ. Περδίκης).
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2. Καρκίνωση της Ελιάς
Το φυτοπαθογόνο βακτήριο Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi προκαλεί την ασθένεια
‘καρκίνωση της ελιάς’. Σχετικά με την ασθένεια αυτή είναι γνωστό ότι η μόλυνση των
δένδρων γίνεται μέσω πρόσφατων πληγών που προκαλούνται κατά τη συλλογή του
ελαιόκαρπου (με ράβδισμα ή με χτένια), με το κλάδεμα, με τα καλλιεργητικά εργαλεία, από
χαλάζι και παγετό καθώς και από μη καλά επουλωμένες ουλές που δημιουργούνται με την
πτώση των φύλλων. Πολλές φορές η εντομολογική προσβολή (π.χ. κοκκοειδών) στους
βλαστούς οδηγεί σε δευτερογενή προσβολή από το βακτήριο. Η ασθένεια ευνοείται με
βροχερό καιρό..
Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστώνται τα παρακάτω μέτρα:
1. Αφαίρεση και καταστροφή με φωτιά όλων των βλαστών που είναι έντονα προσβεβλημένοι.
Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται κυρίως τους θερινούς μήνες και να αποφεύγεται όταν οι
ημέρες είναι βροχερές.
2. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια της εργασίας, με
εμβάπτιση σε απολυμαντικές αλκοόλες (οινόπνευμα, φορμόλη).
3. Να αποφεύγεται η συλλογή του καρπού με ράβδισμα ή με χτένια και γενικά η δημιουργία
πληγών στα δένδρα. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί ράβδισμα, να γίνεται με την μικρότερη
δυνατή επιβάρυνση με πληγές στο δέντρο (ρύθμιση των χτενών του ραβδιστικού σε χαμηλή
ένταση) και να ακολουθείται από ψεκασμό όπως αναφέρεται παρακάτω (4).
4. Αμέσως μετά το κλάδεμα ή καθάρισμα των δένδρων, μετά από χαλάζι ή παγετό καθώς και
μετά από κάθε περίπτωση δημιουργίας πληγών (π.χ. ράβδισμα κ.ά.) να γίνεται ψεκασμός
με χαλκούχο σκεύασμα (όπως βορδιγάλειο πολτό, οξυχλωριούχο χαλκό ή υδροξείδιο του
χαλκού) στις συνιστώμενες από τις σχετικές εγκρίσεις των φαρμάκων δόσεις.
5. Εφόσον παρατηρηθούν καρκινώματα πάνω στους κορμούς και σε μεγάλους βραχίονες,
συστήνεται αφαίρεση αυτών με κοφτερό μαχαιρίδιο ασηπτικά και επάλειψη των πληγών
με πυκνό βορδιγάλειο πολτό (3%). Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται επίσης κατά τους
θερινούς μήνες και να αποφεύγεται όταν οι ημέρες είναι βροχερές.

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ
ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ
ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ

Ομάδα συγγραφής: Α.ΑΚΡΙΒΟΥ, Β. ΚΑΤΗ

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10

3. Ζιζάνια στους Ελαιώνες
Επειδή η ελιά καλλιεργείται σε πολύ μεγάλη ποικιλία εδαφών και δέχεται επίσης
μεγάλη ποικιλία καλλιεργητικών φροντίδων, τα είδη των ζιζανίων που απαντώνται στους
ελαιώνες ποικίλλουν πολύ από περιοχή σε περιοχή και από ελαιώνα σε ελαιώνα. Διαφορές
υπάρχουν ακόμα και μέσα στον ίδιο ελαιώνα. Γενικά στους ελληνικούς ελαιώνες απαντάται
ένας πολύ μεγάλος αριθμός ζιζανίων και σε κάθε συγκεκριμένο ελαιώνα επικρατούν
ορισμένα είδη ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τις επεμβάσεις που έχουν
γίνει στον ελαιώνα.
Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα είδη ζιζανίων που απαντώνται στους ελληνικούς
ελαιώνες δίνονται στον Πίνακα 1.

Ετήσια χειμερινά ζιζάνια

Πίνακας 1. Tα σπουδαιότερα ζιζάνια στους ελληνικούς ελαιώνες

Αγριοβρώμη

Avena sterilis, A. barbata

Σινάπι

Sinapis alba, S. Arvensis

Καψέλλα

Capsella bursa-partoris

Βρόμος

Bromus spp.

Αγριοκρίθαρο

Hordeum murinum κά

Στελλάρια

Stellaria media

Βελονίδα

Erodium cicutarium

Ήρα

Lolium rigidum, L. multiflorum

Καλεντούλα

Calendula arvensis

Μαρτιάκος

Senecio vulgaris

Αγριοκαρότο

Daucus carota

Λάπαθο

Rumex acetosa, R. acetosella

Κόνυζα

Conyza spp.

Ανθεμίδα

Anthemis spp.

Οξαλίδα

Oxalis pes-caprae

Πολυετής ήρα

Lolium perenne

Ετήσια θερινά ζιζάνια

Πολυετή χειμερινά ζιζάνια
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Μολόχα

Malva neglecta, Malva sylvestris

Λάπαθο

Rumex crispus, R.obtusifolius

Τσουκνίδα

Urtica dioica

Χονδρίλλα

Chondrilla juncea

Ρεζεντά

Reseda spp.

Ασφόδελος

Asphodelus aestivus

Βλήτο

Amaranthus spp

Σετάρια

Setaria spp.

Λουβουδιά

Chenopodium album

Πολυκόμπι

Polygonum aviculare

Olygonum aviculare

Solanum nigrum

Χρωζοφόρα

Chrozophora tinctoria

Μουχρίτσα

Echinochloa crus-galli

Ηλιοτρόπιο

Heliotropium spp

Αγριομελιτζάνα

Xanthium strumarium

Αντράκλα

Portulaka oleracea

Ξυλώδη ζιζάνια

Πολυετή θερινά ζιζάνια
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Βέλιουρας

Sorghum halepense

Περικοκλάδα

Convolvulus arvensis

Αγριάδα

Cynodon dactylon

Κύπερη

Cyperus spp.

Μέντα

Mentha spp.

Φτέρη

Pteridium aquilinum

Βάτα

Rubus spp.

Ακονυζιά

Dittrichia spp

Γλυκόρριζα

Glycyrrhiza glabra

Αφάνα

Genista acanthoclada

Πουρνάρια

Quercus spp.

Σπάρτα

Spartium junceum

Αγριοσπαράγγι

Asparagus spp.

Κάππαρη

Capparis ovata

Δεματόχορτο

Imperata cylindrica

Καλάμι

Arundo plinii, Phragmites australis

Ασφάκα

Phlomis fruticosa

Χειμερινά ζιζάνια λέγονται αυτά που φυτρώνουν το φθινόπωρο ή νωρίς το χειμώνα,
αναπτύσσονται το χειμώνα και την άνοιξη και ξηραίνονται νωρίς το καλοκαίρι.
Τα θερινά ζιζάνια φυτρώνουν την άνοιξη έως νωρίς το καλοκαίρι, φθάνουν στο μέγιστο
της ανάπτυξής τους το καλοκαίρι και ξηραίνονται το φθινόπωρο.
Τα νέα φυτά τόσο των χειμερινών όσο και των θερινών ζιζανίων βγαίνουν είτε μόνο
από σπόρους που υπάρχουν στο έδαφος (ετήσια ζιζάνια) είτε από σπόρους και από
υπόγεια πολυετή όργανα όπως βολβούς, κονδύλους, ριζώματα κά (πολυετή ζιζάνια.
Ο έλεγχος των ζιζανίων στην ελιά είναι επιβεβλημένος για την οικονομία υγρασίας και
θρεπτικών στοιχείων, αλλά και για την ευκολία συγκομιδής του ελαιοκάρπου. Επίσης, όταν
είναι ξερά αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες, είναι ξενιστές
επιβλαβών οργανισμών, αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης παγετού σε ελαιώνες περιοχών
με ψυχρό κλίμα.
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3.1. Μέθοδοι Διαχείριση Ζιζανίων
Για τον έλεγχο των ζιζανίων σήμερα ο γεωργός μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες
μεθόδους όπως καλλιεργητικές, φυσικές-μηχανικές, βιολογικές, βιοτεχνολογικές, χημικές
και τέλος, μεθόδους βασισμένες στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζιζανίων και την αποφυγή προβλημάτων που
συνδέονται με αυτή, συνιστάται να ακολουθείται συνδυασμός μεθόδων.
Στην παρούσα έκδοση θα παρουσιαστούν οι οδηγίες ορθής γεωργικής πρακτικής σε
ελαιώνες όσον αφορά στη διαχείριση των ειδών ζιζανίων που καταγράφηκαν στις πιλοτικές
περιοχές του Προγράμματος (Χώρα Τριφυλίας, Πεζά Ηρακλείου και Μεραμβέλλο
Λασιθίου). Στο τέλος των Οδηγιών παρατίθεται εικονογραφημένος οδηγός των κυριότερων
ζιζάνιων που απαντώνται στους ελαιώνες των παραπάνω περιοχών.

3.1.1 Προληπτικά μέτρα
Σε εγκατεστημένους ελαιώνες κατά το διάστημα, από την έναρξη της νέας βλάστησης
(αρχές άνοιξης) έως και την ελαιοποίηση (τέλος θέρους) ο ελαιώνας θα πρέπει να
διατηρείται κατά το δυνατόν απαλλαγμένος από ανταγωνιστικά ζιζάνια, ιδιαίτερα εάν
πρόκειται για ξηρικό ελαιώνα.

3.1.2 Μηχανική κατεργασία εδάφους και χορτοκοπή
Η μηχανική κατεργασία του εδάφους πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και να
αιτιολογείται πάντοτε η αναγκαιότητά της. Με την κατεργασία του εδάφους διαταράσσεται
η δομή του, ενώ με άκαιρες ή ακατάλληλες επεμβάσεις αυτή καταστρέφεται. Το
κατεργασμένο γυμνό έδαφος είναι ευάλωτο στη διάβρωση από τον αέρα ή από το νερό. Η
υπερβολική κατεργασία εδάφους αυξάνει την απαιτούμενη ενέργεια, επιφέρει μεγάλη και
άσκοπη κατανάλωση καυσίμων, και παράλληλα προκαλεί αρνητικές συνέπειες στο έδαφος.
Οι λόγοι που δικαιολογούν τη διενέργεια μηχανικής κατεργασίας εδάφους είναι:
Καταστροφή πολυετών ζιζανίων, καταστροφή ετήσιων και επιφανειακών ζιζανίων,
συγκέντρωση ριζωμάτων πολυετών ζιζανίων, αποκοπή ζιζανίων.
Βελτίωση φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους (αύξηση εδαφικής υγρασίας &
βελτίωση αερισμού, χαλάρωση συνεκτικού εδάφους, θρυμματισμό σβώλων).
Ενσωμάτωση λιπασμάτων, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων κ.τ.λ.
Για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την κατεργασία του εδάφους και να
ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες συνιστώνται τα εξής :
Στην περίπτωση που υπάρχουν στον ελαιώνα πολυετή ζιζάνια, απαγορεύεται η
χρήση μόνο περιστροφικών σκαπτικών (φρεζών) αλλά πρέπει να γίνεται εναλλαγή
με την άροση. Η κατεργασία του εδάφους να περιορίζεται όσο είναι δυνατόν, στις
απαραίτητες επεμβάσεις και είναι πιο αποτελεσματική όσο τα ζιζάνια βρίσκονται
στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Θερινή κατεργασία του εδάφους συνιστάται
στα πολυετή είδη ώστε να έρθουν στην επιφάνεια τα υπόγεια αναπαραγωγικά τους
όργανα τα οποία καταστρέφονται από τις υψηλές θερμοκρασίες του θέρους.
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Η καταστροφή των ετήσιων και επιφανειακών ζιζανίων να γίνεται με ανάξεση του
εδάφους (σβάρνισμα) και να αποφεύγεται το σκάψιμο του εδάφους με τη χρήση
περιστροφικών σκαπτικών (φρέζες).
Η αποκοπή ζιζανίων, ιδιαίτερα ενδιάμεσα των γραμμών φύτευσης, επιτυγχάνεται
με τη χρήση κατάλληλου τύπου χορτοκοπτικής μηχανής.
Η επιφανειακή ενσωμάτωση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων κ.τ.λ. να γίνεται με
οδοντωτή σβάρνα ή ελαφρού καλλιεργητή.
Η χαλάρωση των συνεκτικών εδαφών να γίνεται με αναμόχλευση του εδάφους
χρησιμοποιώντας καλλιεργητή.
Η καταστροφή των σβώλων - όπου αυτοί δημιουργούνται μετά από άροση να γίνεται με τη χρήση σβάρνας.
Η κατεργασία του εδάφους πρέπει να είναι επιφανειακή (<10 εκ.) ή κοινή (11-20 εκ.)
και τα μηχανήματα κατεργασίας που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό να είναι
ελαφριού τύπου, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η δομή του εδάφους και η
ανάπτυξη των ελαιόδεντρων. Το βάθος κατεργασίας μπορεί να φτάσει μέχρι τα 15-20 εκ. Το
βάθος προσαρμόζεται στην εκάστοτε επέμβαση βάση των παρακάτω παραγόντων ως εξής :
Για επιφανειακή κατεργασία χρησιμοποιούμε ελαφρείς καλλιεργητές και οδοντωτή
σβάρνα και αποφεύγετε η χρήση φρέζας και δισκοσβάρνας. Για κοινή κατεργασία
χρησιμοποιούμε υνιοφόρα άροτρα και αποφεύγετε η χρήση βαρέων σκαπτικών και
δισκάροτρων. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου δικαιολογημένα απαιτείται βαθιά ή υπερβαθιά
κατεργασία του εδάφους, αυτή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φτάνει στο
μητρικό πέτρωμα, εκτός κι αν δικαιολογείται επαρκώς. Στην περίπτωση βαθιάς άροσης,
λόγω θραύσης αδιαπέραστου εδαφικού ορίζοντα, δεν πρέπει να γίνεται αναστροφή του
εδάφους. Στην προκειμένη περίπτωση, υνιοφόρο άροτρο και βαρύς καλλιεργητής ή
υπεδαφοκαλλιεργητής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα κατεργασίας. Συνιστάται, η
χρήση των υνιοφόρων αρότρων βαρέως τύπου να περιορίζεται στο ελάχιστο.
Επίσης, συνιστάται, η μηχανική κατεργασία να γίνεται πάντα παράλληλα με τις
ισοϋψείς και η δημιουργία αναβαθμίδων με άγρια βλάστηση, ώστε να αποφεύγεται η
διάβρωση. Σε πολύ επικλινείς εκτάσεις είναι απαραίτητη η κατασκευή αναβαθμίδων
(πεζούλια) και τοίχων αντιστήριξης βάσει τοπογραφικής και εδαφολογικής μελέτης. Για την
καλύτερη συγκράτηση του νερού οι αναβαθμίδες πρέπει να έχουν μια μικρή κλίση προς τα
μέσα και κατά μήκος της κλίσης. Η άροση κάθετα προς τις ισοϋψείς σε επικλινή εδάφη
πρέπει να αποφεύγεται και να γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία.
Εκτός των αναβαθμίδων συνιστάται η συγκαλλιέργεια με κατάλληλα χορτοδοτικά φυτά
(βίκο, κουκιά, κριθάρι) που απομακρύνονται από τον ελαιώνα νωρίς τον Απρίλιο και δεν
ανταγωνίζονται την ελιά σε υγρασία και θρεπτικά στοιχεία. Η φύτευση των χορτοδοτικών
μπορεί να καλύπτει όλο τον ελαιώνα ή να αφήνει ελεύθερη τη ζώνη κάτω από την κόμη των
δέντρων.
Συνιστάται σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη από 10%, η άροση να γίνεται κατά τις
ισοϋψείς ή διαγώνια ή να δημιουργούνται φυσικά αναχώματα κατά τις ισοϋψείς και η
άροση να γίνεται διαγώνια (ακαλλιέργητες ζώνες με φυτική κάλυψη) με εύρος 1-2 μέτρα.
Συνιστάται, η μηχανική κατεργασία να περιορίζεται μόνο μεταξύ των γραμμών
καλλιέργειας. Να προτιμάται ως μέσο μηχανικής κατεργασίας ο καλλιεργητής. Συνιστάται
να αποφεύγεται η διενέργεια όσων επεμβάσεων ευνοούν το θρυμματισμό του εδάφους.
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Χαρακτηριστικά αναφέρονται το σκάψιμο του εδάφους καθώς και η συχνή μηχανική
κατεργασία αυτού. Σε μη παγετόπληκτες περιοχές και σε περιοχές με αρκετές
βροχοπτώσεις τον χειμώνα, να ενθαρρύνεται η τεχνητή φυτοκάλυψη του εδάφους ή ο
σχηματισμός φυσικού αμιγούς χλοοτάπητα, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Ειδικά σε περιοχές όπου ενδημεί η οξαλίδα (Oxalis pes-caprae), να διατηρείται ως
φυσικός χλοοτάπητας. Ως θετική ιδιότητα της οξαλίδας πρέπει να αναφερθεί η προστασία
κατά της διάβρωσης που παρέχει σε επικλινή εδάφη με τον πυκνό χλοοτάπητα που
δημιουργεί. Στα ελαφρά εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο μεγαλύτερη από 50 %, να
υπάρχει φυτοκάλυψη κατά την διάρκεια του χειμώνα.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Χώρας Τριφυλίας που καταγράφηκαν αρκετά πολυετή
είδη όπως η περικοκλάδα (Convolvulus arvensis) και η μολόχα (Malva sylvestris), τα οποία
και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στοχευμένα και πολύ προσεκτικά, καθώς πρόκειται για
ιδιαίτερα επιβλαβή, δυσεξόντωτα και αναταγωνιστικά είδη, η επιφανειακή
εδαφοκατεργασία με τη χρήση φρέζας ή καλλιεργητή θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς
πιθανότατα θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξάπλωση των ζιζανίων αυτών μέσω του
πολυτεμαχισμού και της διασποράς των αγενών αναπαραγωγικών τους οργάνων. Τέλος, ο
χειριστής των γεωργικών μηχανημάτων πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένος και να
κατέχει εγκεκριμένη άδεια χρήσης βαρέων μηχανημάτων

3.2 Εγκατάσταση φυτών κάλυψης ή αυτοφυής βλάστηση
Η αυτοφυής βλάστηση, ή η χρήση φυτικών ειδών για εδαφοκάλυψη (cover crops) τα
οποία έχουν την ιδιότητα να αυτοσπείρονται τα επόμενα έτη είναι καλό να καλύπτει το
χωράφι τους χειμερινούς μήνες ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη με κλίση μεγαλύτερη του
10%. Ορισμένα από τα ζιζάνια (Oxalis pes-caprae, Vicia spp., Trifolium spp., κ.ά.) που
φύονται σε ελαιώνες θεωρούνται διεθνώς σημαντικά φυτά κάλυψης σε πολυετείς
καλλιέργειες για τον έλεγχο των διάφορων ζιζανίων.
Η εγκατάσταση φυτών κάλυψης πραγματοποιείται το φθινόπωρο με τη σπορά ενός
επιλεγμένου φυτού (σιτηρά ή ψυχανθές) συνήθως κατά λωρίδες μεταξύ των γραμμών των
δέντρων. Εάν το φυτό που θα χρησιμοποιηθεί είναι σιτηρά τότε χορηγείται και πρόσθετο
άζωτο (εκτός από αυτό που χορηγείται στα δέντρα). Τα φυτά αυτά αφήνονται να
αναπτυχθούν το χειμώνα και μετά από ορισμένο στάδιο είτε ενσωματώνονται στο έδαφος
(χλωρή λίπανση) είτε αποξηραίνονται με ένα μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο και αφήνονται
στην επιφάνεια.
Σε μερικούς ελαιώνες υπάρχουν φυσικοί χλοοτάπητες που μπορούν να αξιοποιηθούν
στο πλαίσιο ενός τέτοιου συστήματος. Τέτοια αυτοφυή φυτά που σχηματίζουν αμιγείς
χλοοτάπητες (όπως η οξαλίδα, η πολυετής ήρα κ.ά) ασκούν ανασταλτική δράση στα ζιζάνια
ακόμα και μετά την αποξήρανσή τους λόγω ουσιών που ελευθερώνουν στο έδαφος
(φαινόμενο που λέγεται αλληλοπάθεια). Επιπρόσθετα, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και
στην Κρήτη, έντονη ήταν η παρουσία της οξαλίδας (Oxalis pes-caprae) αλλά και διάφορων
αυτοφυών ψυχανθών ή άλλων φυτών (αγριοτρίφυλλο, αγριόβικος, αγριοράδικο κ.ά.).
Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι σε αρκετούς ελαιώνες που είχε εγκατασταθεί η οξαλίδα,
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υπήρχε πολύ μικρή παρουσία άλλων φυτικών ειδών ακόμη και κατά την καλοκαιρινή
περίοδο εξαιτίας της έντονης αλληλοπαθητικής δράσης του φυτού.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εξαιτίας των περισσότερο ξηροθερμικών συνθηκών
της περιοχής του Μεραμβέλλου αλλά και του ότι σχεδόν όλοι οι ελαιώνες είναι βιολογικοί,
σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη εδαφοκάλυψη με πολύ χαμηλής ανάπτυξης και
ελάχιστα ανταγωνιστικά φυτικά είδη, τα οποία και εξασφαλίζουν ιδανικό περιβάλλον στον
ελαιώνα, χωρίς να επιτρέπουν σε άλλα επιβλαβή είδη ζιζανίων να εμφανιστούν και
ακολούθως να κυριαρχήσουν. Ένα από αυτά τα είδη όπως το Taraxacum spp. απαντάται σε
περισσότερους από τους μισούς ελαιώνες στους οποίους έγιναν οι επισκοπήσεις σε υψηλές
πυκνότητες (15 φυτά/m2).

3.3 Χημική αντιμετώπιση ζιζανίων
Τα χειμερινά ζιζάνια δεν είναι ιδιαίτερα επιζήμια στους ελαιώνες καθώς δεν προκαλούν
απώλειες νερού, αλλά αντίθετα αυξάνουν τη συγκράτηση του νερού ιδιαίτερα στα επικλινή
εδάφη τα οποία προστατεύουν και από τη διάβρωση. Για τον λόγο αυτό τα ζιζάνια το
χειμώνα δεν θεωρούνται επιζήμια και ο μόνος λόγος που μπορεί να τα κάνει ανεπιθύμητα
για ένα διάστημα είναι επειδή δυσκολεύουν τη συλλογή του ελαιοκάρπου από το έδαφος.
Η αντιμετώπισή τους γίνεται λίγο πριν την έναρξη της συγκομιδής εάν δυσκολεύουν τη
συγκομιδή από το έδαφος και στη συνέχεια συνιστάται να αφήνονται για τη δημιουργία
ενός προστατευτικού χλοοτάπητα ιδιαίτερα στους επικλινείς ελαιώνες. Πριν το τέλος του
χειμώνα ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας βλάστησης των δέντρων , όταν θα έχουν
φυτρώσει και τα πρώτα καλοκαιρινά ζιζάνια πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αντιμετώπιση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ελαιώνες με ιστορικό έντονων
εντομολογικών προβλημάτων καθώς πολλά ζιζάνια (π.χ. Mercurialis annua, Malva sylvestris,
Sinapis spp. Sonchus oleraceus) σχετίζονται στενά και αποτελούν ξενιστές εντόμων της ελιάς
(π.χ. Calocoris trivialis).
Τα καλοκαιρινά ζιζάνια που φυτρώνουν στους ελαιώνες είναι συνήθως πολύ λίγα, εκτός
εάν υπάρχουν ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις και αρκετή υγρασία στο επιφανειακό στρώμα του
εδάφους, οπότε μπορεί να σχηματίσουν ένα πυκνό χλοοτάπητα στην αρχή του
καλοκαιριού. Ακόμα όμως και σε χρονιές ξηρασίας φυτρώνουν διάσπαρτα ορισμένα
βαθύρριζα ζιζάνια, κυρίως πολυετή (περικοκλάδα, βέλιουρας κά.) ή και ξυλώδη (βάτα,
γλυκόρριζα κά) τα οποία ανταγωνίζονται έντονα τα ελαιόδεντρα. Τα καλοκαιρινά ζιζάνια,
όταν υπάρχουν είναι πολύ επιζήμια και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Τα ετήσια
αντιμετωπίζονται πολύ εύκολα σε νεαρό στάδιο ανάπτυξής τους με ένα ελαφρύ σκάλισμα ή
με την εφαρμογή ενός μεταφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου επαφής.
Τα πολυετή
αντιμετωπίζονται σε μεγαλύτερο στάδιο και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διασυστηματικό
ζιζανιοκτόνο. Τα δύσκολα ξυλώδη ζιζάνια καλό είναι να ψεκάζονται 1-2 φορές με το
διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο στη διάρκεια του καλοκαιριού και να ξεριζώνονται το
φθινόπωρο μετά τις πρώτες βροχές. Επανάληψη των ψεκασμών στις τυχόν αναβλαστήσεις
το επόμενο καλοκαίρι είναι απαραίτητη για να απαλλαγεί ο ελαιώνας από τα δύσκολα αυτά
ζιζάνια. Σε περίπτωση εγκατάστασης ενός νέου ελαιώνα είναι καλύτερο το χωράφι να
απαλλαγεί από τέτοια ζιζάνια με θερινές βαθιές αρόσεις και ζιζανιοκτόνα πριν γίνει η
φύτευση των δέντρων.
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Σοβαρότερο πρόβλημα δημιουργούν τα καλοκαιρινά ζιζάνια στις αρδευόμενους
ελαιώνες όπου μετά την πρώτη άρδευση αναπτύσσεται πυκνή βλάστηση από διάφορα
ζιζάνια (βλήτα, λουβουδιές κ.λ.π) στα σημεία του ελαιώνα που βρέχονται (λεκάνες κλπ). Για
την αντιμετώπιση των ζιζανίων αυτών χρειάζεται επανειλημμένη εφαρμογή
μεταφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου. Εάν υπάρχουν πολυετή ζιζάνια (κύπερη, περικοκλάδα,
αγριάδα, κά) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο. Στην περίπτωση
που γίνεται άρδευση με σταγόνες για τον περιορισμό των ετήσιων ζιζανίων είναι
προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ένα υπολειμματικό ζιζανιοκτόνο πριν την πρώτη άρδευση,
μόνο στην επιφάνεια που βρέχεται.
Για την εφαρμογή προφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου για την αντιμετώπιση των ετήσιων
πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων προτείνεται η χρήση της δραστικής ουσίας
oxyfluorfen με συνιστώμενη δόση 500 κ.εκ σκεύασμα/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού
30-60 L/στρέμμα. Η εφαρμοζόμενη δόση θα πρέπει να μειώνεται σε ελαφρά και
ασβεστούχα εδάφη και από το δεύτερο έτος εφαρμογής να συνεχίζεται η μείωση της δόσης
με βάση την μείωση της πυκνότητας των ζιζανίων. Τα προφυτρωτικά εφαρμόζονται με
αρκετή εδαφική υγρασία ή όταν αναμένεται βροχή ή με ελαφρά ενσωμάτωση.
Τα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα είναι καθολικά (μη εκλεκτικά) ζιζανιοκτόνα και θα
πρέπει να εφαρμόζονται με κατευθυνόμενο ψεκασμό, με χαμηλή πίεση και να
αποφεύγεται ο ψεκασμός καρπών, φύλλων, βλαστών, πληγών ή πράσινου φλοιού (νεαρά
δένδρα). Να προηγείται αφαίρεση παραφυάδων ή λαίμαργων βλαστών. Κατά την
εφαρμογή μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων απαιτείται ικανοποιητική εδαφική και
ατμοσφαιρική υγρασία. Η δραστική ουσία diquat είναι ζιζανιοκτόνο επαφής που ξηραίνει
γρήγορα όλα σχεδόν τα φυτρωμένα ζιζάνια (ετήσια και πολυετή). Δρα λίγο καλύτερα στα
πλατύφυλλα. Τα πολυετή ζιζάνια εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές γρήγορα
αναβλαστάνουν μετά την αποξήρανση του υπέργειου μέρους τους. Για την αντιμετώπιση
των πολυετών δυσεξόντωτων ζιζανίων (πλατύφυλλων και αγροστωδών) προτείνεται η
χρήση της δραστικής ουσίας glyphosate. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται όταν αυτά έχουν
αναπτυχθεί και βρίσκονται κοντά στην άνθηση. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας
των ζιζανίων στην δραστική ουσία να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με
διαφορετικό τρόπο δράσης), στην συγκεκριμένη περίπτωση με το Gluphosinate-ammonium.
Το Gluphosinate-ammonium έχει και μία μικρή διασυστηματική δράση και γι αυτό δίνει
βραδύτερο αλλά καλύτεροι αποτέλεσμα σε περισσότερα ζιζάνια. Χρήσιμο για τη συλλογή
ελαιοκάρπου και για συστήματα αντιμετώπισης ζιζανίων σε συνδυασμό με κατεργασία
εδάφους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα χρησιμοποιούμενα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να είναι
σε καλή κατάσταση, καλά ρυθμισμένα και να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Όσοι χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα να λαμβάνουν τα μέτρα που
αναγράφονται στις ετικέτες συσκευασίας του κατασκευαστή π.χ. ειδικά ρούχα προστασίας,
γυαλιά , μάσκες, γάντια κλπ. Να γίνεται σχολαστική τήρηση των μέτρων, που προτείνονται
από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Γραφεία Φυτοπροστασίας και Ποιοτικού Ελέγχου και τα
Ερευνητικά Ινστιτούτα όπου έχει εμφανιστεί ανθεκτικότητα. Όπου παρατηρείται νέα
ανθεκτικότητα θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως το Γραφεία Φυτοπροστασίας των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
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Ζιζανιοκτόνα: ορθολογική χρήση
(Δ. Χάχαλης)
Στην λίστα των εγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων περιλαμβάνονται τα προφυτρωτικά
(flumioxazin, aminotriazole, napropamide, oxadiazon, oxylfuorfen , pendimethalin) και τα
μεταφυτρωτικά (diquat, glufosinate, glyphosate, MCPA, quazilafop, tribenuron).
Τα προφυτρωτικά θέλουν βροχή ή πότισμα (εκτός από oxyfluorfen), ενώ τα
μεταφυτρωτικά εφαρμόζονται είτε μόνα τους είτε σε μείγματα με προφυτρωτικά σε
καθολική ή κατά λωρίδες εφαρμογή. Για τα μεταφυτρωτικά επαφής (π.χ. glufosinate) είναι
σημαντικό να εφαρμόζονται σε νεαρό στάδιο ζιζανίων και να γίνεται καλή διαβροχή του
φυτού, ενώ πρόβλημα είναι η αναβλάστηση των ζιζανίων. Για τα διασυστηματικά
μεταφυτρωτικά (π.χ. glyphosate) είναι σημαντικό να εφαρμόζονται στο κατάλληλο στάδιο
(να υπάρχει φύλλωμα αλλά να μην είναι μεγάλα τα φυτά).
Μη ορθολογική χρήση ζιζανιοκτόνων, συχνά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα
προβλήματα στο ελαιώνα όπως συμπίεση, σκελετοποίηση και διάβρωση εδαφών μαζί με
σοβαρή εμφάνιση ανθεκτικότητας στο glyphosate.

Οι μη-χημικοί τρόποι αποτελούν ορθή επιλογή διαχείρισης ζιζανίων
Ανθεκτικότητα: προληπτικές και επεμβατικές ενέργειες
Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο τα τελευταία 30 χρόνια σε όλες τις
δενδρώδεις καλλιέργειες είναι το glyphosate. Στην χώρα μας, τα τελευταία χρόνια έχει
εμφανιστεί σοβαρό πρόβλημα ανθεκτικότητας του ζιζανίου της κόνυζας (ή κυπαρισσάκι)
στο παραπάνω ζιζανιοκτόνο. Το Εργαστήριο Ζιζανιολογίας του ΜΦΙ, μέσω ενός
εκτεταμένου δικτύου παρακολούθησης και καταγραφής, έχει ήδη πιστοποιήσει την
ανθεκτικότητα αυτή σε πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες (ξινά, ελιά, αμπέλι, μηλοειδή και
πυρηνόκαρπα), σε πολλές περιοχές της χώρας μας (π.χ. Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία,
Ηλεία, Βοιωτία κ.α.).
Οι παράγοντες επικινδυνότητας στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας του glyphosate
είναι:
1) Η μακρά (πολλά χρόνια και με πολλές εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο) χρήση
αυτού,
2) η σταδιακή εξάλειψη χρήσης υπολειμματικών ζιζανιοκτόνων,
3) η εφαρμογή σχετικά χαμηλών δόσεων αυτού,
4) η δραστική μείωση άλλων εναλλακτικών μεθόδων, και
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5) η βιολογία
προσαρμοστικότητα).

της

κόνυζας

(πλήθος

σπόρων,

διετές

φυτό

με

μεγάλη

Σπόροι φυτών Κόνυζας

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανθεκτικότητας, προτείνεται να
εφαρμοσθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ακόλουθα:
1) χρήση της υψηλότερης επιτρεπόμενης δόσης του glyphosate, σύμφωνα με την ετικέτα
και το πιο δύσκολο στην αντιμετώπιση ζιζάνιο,
2) χρήση μειγμάτων είτε με υπολειμματικά (για τον έλεγχο των διαφορετικών σταδίων
βλάστησης της κόνυζας) είτε με μεταφυτρωτικά (π.χ. MCPA) για την αύξηση της
αποτελεσματικότητας,
3) εφαρμογή στο κατάλληλο στάδιο (για την κόνυζα, έως την μικρή ροζέτα),
4) αποφυγή εφαρμογής του glyphosate σε φυτά διαφορετικών σταδίων κατά τον
ψεκασμό,
5) εναλλαγή με άλλες δραστικές ουσίες ζιζανιοκτόνων (π.χ. επαφής),
6) αποφυγή σποροποίησης και επιμελής καταστροφή των φυτών του περιθωρίου.
Τελικός στόχος για την διαχείριση των ζιζανίων στον ελαιώνα είναι η εφαρμογή ενός
συστήματος που έχει οικονομικότητα, συμμόρφωση με τις εθνικές ή τοπικές απαιτήσεις,
και συνδέεται στενά με την προστασία του περιβάλλοντος (έδαφος, νερά, οργανισμοί μηστόχοι) και του χρήστη.

Ροζέτα

Ανάπτυξη στελέχους

Άνθηση
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Εικονογραφημένο Παράρτημα Ειδών Ζιζανίων που απαντώνται στις
Πιλοτικές Περιοχές του Προγράμματος SAGE10

Anthemis arvensis

Geranium dissectum
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Bromus spp.

Medicago polymorpha
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Erodium moschatum
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Calendula arvensis
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Vicia lutea
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Alopecurus spp
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Sherardia arvensis
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Tordylium apulum
Ranunculus arvensis
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Oxalis pes-caprae
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Conyza bonariensis

Conyza canadensis
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Mercurialis annua
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Malva sylvestris
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Taraxacum officinale

Sinapis arvensis

Trifolium repens

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10
3.4 Βιβλιογραφία
3.4.1 Bιβλιογραφικές πηγές
1. Γιαννοπολίτης Κ.Ν, 2001. Με καλλιέργεια ή ακαλλιέργεια του εδάφους. Αφιέρωμα
Ελαιοκομία 2002. Γεωργία και Κτηνοτροφία (Μάρτιος), 47-58
2. Τραυλός Η. 2012. Παραδοτέο DL. 6.3.3 Weed measurements
3. Χατζηγιαννάκης Ε., Ηλίας Α., Πανώρας Α. 2012. Θεματικός οδηγός για την θρέψη
της ελιάς. Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
4. Travlos, I.S., E. Pasppatis, and E. Psomadelli. 2008. Allelopathic potential of Oxalis
pes-caprae tissues and root exudates as a tool for integrated weed management. J.
Agron. 7 (2): 202–205.
3.4. 2 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις
1. http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail.aspx?kod_farmak=7255
2. Φωτογραφίες: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ομάδα συγγραφής: Μ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10

4. Οδηγίες Ορθολογικής χρήσης Ψεκαστικών Μηχανημάτων
4.1 Έλεγχος της ομοιομορφίας κατανομής του ψεκαστικού ρευστού
Στόχος είναι η κατασκευή ενός πρωτότυπου συστήματος ελέγχου των εν χρήσει
ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13790-1:2003
(“Agricultural machinery – Sprayers – Inspection of sprayers in use – Part 1: Field crop
sprayers). Το σύστημα ελέγχου αποτελείται από μετρητικές διατάξεις οι οποίες καλύπτουν
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13790-1:2003. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των
Γεωπόνων αλλά και από τις επισκέψεις στις περιοχές υλοποίησης του έργου SAGE 10
παρατηρήθηκαν διάφορα προβλήματα, τα οποία αφορούσαν κυρίως τον ορθολογικό
ψεκασμό των ζιζανίων σε καλλιέργειες ελιάς. Πρέπει να τονισθεί ότι το συγκεκριμένο
πρόβλημα δε μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις πρακτικές του προτύπου ΕΝ 13790-1:2003
και θα πρέπει η Ε.Ε. να προβλέψει κατάλληλη τροποποίηση του προτύπου.

4.2 Το Πρόβλημα του Ορθολογικού Ψεκασμού στις Καλλιέργειες Ελιάς
Τα δύσβατα εδάφη αλλά και η παρουσία των ίδιων των κορμών των δέντρων που
λειτουργούν ως εμπόδια στον ορθολογικό ψεκασμό, περιγράφεται με τα παρακάτω σκίτσα:
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ψεκασμός
ανάμεσα από τα δέντρα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια το τρακτέρ να αναγκασθεί να
πραγματοποιήσει πολλές μανούβρες (αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου) και αρκετό
ψεκαστικό υγρό θα καταναλωθεί όχι μόνο στο έδαφος αλλά και στους κορμούς των
δέντρων, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

4.3 Η επίλυση του προβλήματος
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η πρόταση για την επίλυση του προβλήματος, που
αφορούσε σε ψεαστική μπάρα η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χώρα Μεσσηνίας με
εκπληκτικά αποτελέσματα. Αρχικά μειώθηκε η κατανάλωση ζιζανιοκτόνου κατά 30%.
Αποφεύχθηκε η χρήση του «λουλά» και η έκθεση σε γεωργικά φάρμακα των ίδιων των
παραγωγών-ψεκαστών. Βέβαια, δε πρέπει να ξεχνάμε και την αποφυγή τοπικών σημειακών
εστιών ρύοπνασης κοντά στους κορμούς των δέντρων. Η λυση στηρίζεται στη
χρησιμοποίηση δύο διαφορετικών ειδών μπεκ. Το πρώτο είναι τύπου σκούπας ενώ το
δεύτερο είναι τύπου βεληνεκούς, δηλαδή ψεκάζει ανάμεσα στους κορμούς των δέντρων
(βλέπε σχήματα στις επόμενες σελίδες).
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ΤΡΑΚΤΕΡ
ΕΛΙΑ

ΕΛΙΑ

ΕΛΙΑ
ΕΛΙΑ

ΕΛΙΑ
ΧΩΡΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΕΛΙΑ

ΕΛΙΑ

ΤΡΑΚΤΕΡ

Εικόνα 1 Ψεκασμός σε ελαιώνα
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Εικόνα 2 Νέα μπάρα ψεκασμού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του SAGE10

Τα είδη των μπεκ είναι:
1. Τα μπεκ που ψεκαζουν με τύπο βεληνεκoύς .
2. Τα μπεκ που ψεκάζουν με τύπο σκούπα

Χρειάζεται προσοχή στην επιλογή των μπεκ και στην επιλογή των παραμέτρων λειτουργίας
(κυρίως της πίεσης).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Ιδανικά για εφαρμογές όπου μια συμβατική μπάρα ψεκασμού δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί λόγω εμποδίων, όπως πυλώνες, φράκτες, δένδρα.
 Τα μεγάλα σταγονίδια που παράγονται μειώνουν στο ελάχιστο την παρεκτροπή του
ψεκασμού και συμβάλλουν στην καλύτερη κάλυψη και διείσδυση των σταγονιδίων
στο φύλλωμα.
 Διατηρούν ένα σταθερό και ρυθμιζόμενο μήκος ψεκασμού σε μια περιοχή πίεσης
μεταξύ 2 και 4 BAR
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4.4. Οδηγίες Χρήσης Μπάρας ψεκασμού για Δενδροκαλιέργιες
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τη μπάρα ψεκασμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για κάθε είδους ψεκασμό επί εδάφους. Η μπάρα μπορεί να τοποθετηθεί στο μπροστινό
μέρος του τρακτέρ ή στο πίσω μέρος του τρακτέρ. Για λόγους ασφαλείας θα προτιμούσαμε
να είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του τρακτέρ. Ο τρόπος ψεκασμού στηρίζεται στη
χρησιμοποίηση δύο διαφορετικών ειδών μπεκ. Το πρώτο είναι τύπου σκούπας ενώ το
δεύτερο είναι τύπου βεληνεκούς, δηλαδή ψεκάζει ανάμεσα στους κορμούς των δέντρων.
Βήμα 1 : Ακροφύσια (μπεκ) Ψεκασμού

Τα είδη των μπεκ είναι:
1. Τα μπεκ που ψεκάζουν με τύπο βεληνεκές είναι τα παρακάτω:

2. Τα μπεκ που ψεκάζουν με τύπο σκούπα είναι τα παρακάτω

Βήμα 2 : Πίεση Λειτουργίας
Η περιοχή πίεσης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι μεταξύ 2-4 bar ανάλογα με το
μήκος ψεκασμού που επιθυμούμε να καλύψουμε.
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Βήμα 3 : Ρυθμιζόμενο μήκος ψεκασμού

Βήμα 4 : Τρόπος υπολογισμού Ταχύτητας κίνησης του Τρακτέρ ή της ποσότητας
ψεκασμού
Αν η πίεση στα μπεκ είναι 3 bar η μέση ταχύτητα κίνησης του τρακτέρ ώστε να ψεκάζει 250
λίτρα / 10 στρέμματα είναι 7-8km/h
(Το μπεκ που χρησιμοποιούμε είναι το κόκκινο )

Αν η πίεση στα μπεκ είναι 3 bar πόση και η ταχύτητα του τρακτέρ 8km/h θα πρέπει να
ψεκάζουμε σε λίτρα / εκτάριο;
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Προσοχή
Να ελέγχεται η καθαριότητα των μπεκ και των φίλτρων της δεξαμενής.
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Η Εφαρμογή
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Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΧΤΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ SAGE10

