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Ενθμερωτικό δελτίο 
 

τθν περιοχι Χϊρα Μεςςθνίασ ζχει τοποκετθκεί θλεκτρονικι παγίδα iMETOS 
iSCOUT® Fruit Fly ςχεδιαςμζνθ για ςυλλιψεισ διπτζρων εντόμων (Εικόνα 1). Ωσ 
προςελκυςτικό για τα άτομα του δάκου χρθςιμοποιείται τροφικό προςελκυςτικό με 
βάςθ τθν αμμωνία και πρωτεΐνθ.  
 

 
 
Εικόνα 1. Ηλεκτρονικι παγίδα iMETOS iSCOUT® Fruit Fly για ςυλλιψεισ ατόμων 
δάκου 
 
Κακθμερινά θ παγίδα αποςτζλλει φωτογραφία τθσ κολλθτικισ επιφάνειασ ςε 
θλεκτρονικι πλατφόρμα, όπου γίνεται θ παρακολοφκθςθ και καταμζτρθςθ των 
ςυλλιψεων (παράδειγμα: Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2. Φωτογραφία τθσ κολλθτικισ επιφάνειασ τθσ θλεκτρονικισ παγίδασ 
iMETOS iSCOUT® Fruit Fly. Μζχρι ςτιγμισ δεν ζχουν γίνει ςυλλιψεισ.  
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Δάκοσ τθσ ελιάσ 
 
 

Bactrocera oleae, Rossi  (Diptera,  Tephritidae)  
Κοινι ονομαςία: Δάκοσ τθσ ελιάσ  
 
 

Σφντομθ περιγραφι του εντόμου, ςτοιχεία βιολογίασ και ηθμιά που 
προκαλείται  
 
 

 
 
Εικόνα 3. Ενιλικο άτομο δάκου, προνφμφθ και ηθμιά ςε καρπό 
 

Ο δάκοσ είναι ζνα μικρό δίπτερο μονοφάγο ζντομο που  προςβάλλει τθν ελιά  και 
είναι ευρφτατα διαδεδομζνοσ ςε όλθ τθν μεςογειακι λεκάνθ. Ζχει 3-4 γενιζσ το 
ζτοσ.  Ευνοείται από ηεςτό και υγρό καιρό ενϊ οι πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και θ 
ξθραςία ζχουν δυςμενι επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ του. τισ κζςεισ ωοτοκίασ 
(νφγματα) αναπτφςςονται δευτερογενείσ ςιψεισ  (ξεροβοφλα ι ςαποβοφλα) που 
προκαλοφν πρόωρθ καρπόπτωςθ Η προνφμφθ αναπτφςςεται μζςα ςτον 
ελαιόκαρπο προκαλϊντασ  καρπόπτωςθ, δευτερογενείσ ςιψεισ και γενικά ςοβαρι 
ποςοτικι και  ποιοτικι υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ.  
 

 

 
 

Αναμενόμενθ δραςτθριότθτα  
 

φμφωνα με τθ δθμοςιευμζνθ βιβλιογραφία και ςε ςυνδυαςμό με τα 

μετεωρολογικά δεδομζνα που ζχουμε για τισ τελευταίεσ εβδομάδεσ από τον 

μετεωρολογικό ςτακμό που βρίςκεται ςτθν Χριςτιανοφπολθ Φιλιατρϊν (γράφθμα 

1), φαίνεται πωσ οι πλθκυςμοί του δάκου αναμζνεται να παραμείνουν χαμθλοί (βλ. 

γράφθμα 2; Καλαϊτηάκθ κ.α. 2016). 
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Γράφθμα 1. Μετεωρολογικά δεδομζνα (κερμοκραςία, βροχόπτωςθ) από τον 
μετεωρολογικό ςτακμό που ζχει τοποκετθκεί ςτθν Χριςτιανοφπολθ Φιλιατρϊν 
 
 

 

 
 
 
Γράφθμα 2. Αρικμόσ ατόμων δάκου/ παγίδα/ εβδομάδα που καταγράφθκαν ςτα 
δφο δίκτυα γυάλινων παγίδων McPhail ςτθν περιοχι των Χανίων, το ζτοσ 2015. 
(Καλαϊτηάκθ κ.α. 2016) 
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Παρατθρθκείςα δραςτθριότθτα 
 

 
Από τα δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει θ παγίδα ςτθν περιοχι Χϊρα Μεςςθνίασ, 
προκφπτει ότι τθν εβδομάδα 22-28 Ιουλίου δεν ζχουν γίνει κακόλου νζεσ ςυλλιψεισ 
ατόμων δάκου(βλ. γράφθμα 2 και πίνακασ 1).  
 

 
 
 

Γράφθμα 2. Διακφμανςθ ςυλλιψεων δάκου ςτθν θλεκτρονικι παγίδα iMETOS 
iSCOUT® Fruit Fly ςτθν Χϊρα Μεςςθνίασ 
 
 

Ημερομθνία 
Νζεσ 

ςυλλιψεισ 
Συνολικζσ 
ςυλλιψεισ Διορκϊςεισ 

22/7/2019 0 0 0 

23/7/2019 0 0 0 

24/7/2019 0 0 0 

25/7/2019 0 0 0 

26/7/2019 0 0 0 

27/7/2019 0 0 0 

28/7/2019 0 0 0 
 
 

Πίνακασ 1. Διακφμανςθ ςυλλιψεων δάκου ςτθν θλεκτρονικι παγίδα iMETOS 
iSCOUT® Fruit Fly ςτθν Χϊρα Μεςςθνίασ 
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Συμβουλζσ/ Οδθγίεσ 

 
Η τεχνολογικι υπεροχι ςτθν περιοχι (θλεκτρονικι παγίδα iMETOS iSCOUT® Fruit Fly 
και μετεωρολογικόσ ςτακμόσ iMETOS 3.3) όταν ςυνδυαςτοφν με τθν υπάρχουςα 
γνϊςθ οδθγοφν ςε επιςτθμονικζσ εκτιμιςεισ ςθμαντικζσ για τθν διαχείριςθ τθσ 
καλλιζργειασ και οδθγοφν ςε ποιοτικό αποτζλεςμα και ποςοτικά οφζλθ.  
 
φμφωνα με τον οδθγό Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ για τθν καλλιζργεια τθσ 
ελιάσ που ζχει εκδϊςει το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, το όριο 
ανεκτισ πυκνότθτασ ςτισ ςυλλιψεισ παγίδων είναι 5-15 άτομα/ παγίδα/ εβδομάδα.  
 
υνεπϊσ, με βάςθ τισ τελευταίεσ ςυλλιψεισ δεν χρειάηεται να γίνει παρζμβαςθ για 
τον δάκο ςτισ ελιζσ.  
 
Σο παρόν ζγγραφο παρζχει πλθροφορίεσ για τθν τάςθ τθσ πλθκυςμιακισ 
διακφμανςθσ του εντόμου. ε κάκε περίπτωςθ, θ τάςθ αυτι δεν είναι 
αντιπροςωπευτικι για μεμονωμζνα αγροτεμάχια. Ο κάκε ςφμβουλοσ γεωπόνοσ ι 
παραγωγοσ, πριν τθ λιψθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ για επζμβαςθ ι όχι και πότε, 
κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ δικζσ τουσ παρατθριςεισ και το ιςτορικό 
τθσ περιοχισ.  
 
ΠΡΟΟΧΗ: Χρθςιμοποιείτε μόνο εγκεκριμζνα ςκευάςματα, ακολουκείτε πάντα τισ 
οδθγίεσ χριςθσ που βρίςκονται ςτθν ετικζτα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ 
και δϊςτε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτα μζςα ατομικισ προςταςίασ κατά τθ χριςθ.   
 
 
 


