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ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: « Αποστολή εντύπου »

Σας στέλνουµε συνηµµένα τα πεπραγµένα της υπηρεσίας µας έτους 2012 για
ενηµέρωση σας.

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης

Ιωάννης Τρουλλάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1) Γραφείο Υπουργού κ. Τσαυτάρη Αθανασίου

- Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ

2) Γραφείο Αναπλ. Υπουργού κ.Χαρακόπουλου - Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ
Μάξιµου

3) Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
κ. Κορασίδη Μόσχο

- Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ

4) Γενικό ∆ιευθυντή Φυτικής Παραγωγής
κ. Αντ. Κουντούρη

- Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ

5) ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τµήµατα Β, Γ, ∆ & Ε

- Λ. Συγγρού 150,
17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ

6) ∆/νση Έρευνας – Αγροµετεωρολογίας
7) ∆/νση Τυποποίησης Μεταποίησης &
Ποιοτικού Ελέγχου

- Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ

8) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

-

Πάτρας

-

Θεσ/νικης

-

Βόλου

-

Ναυπλίου

-

Καβάλας

-

Ιωαννίνων

-

Πειραιά

•
•
•
•

κ.
κ.
κ.
κ.

9) Πρώην ∆/ντές του Π.Κ.Π.Φ. και
Π.Ε. Ηρακλείου

10) Περιφέρεια Κρήτης
Γενική ∆/νση Περιφέρειας
∆/νση Αγροτικών Υποθέσεων

Κοζυράκη Εµµανουήλ
Γρηγοράκη Φοίβο
Λεµπιδάκη Γεώργιο
Παντουβάκη Ιωάννη

11)

∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων
Γραφεία Προστασίας Φυτών
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

12) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Οδός Σ.Τ. ∆έλτα 8
14561 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
13) Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εργαστήρια: Εντοµολογίας-Φυτοπαθολογίας Αµπελουργίας
Ιερά οδός 75, 11855 ΑΘΗΝΑ
14) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή
Εργαστήρια: Εντοµολογίας – Φυτοπαθολογίας- Αµπελουργίας
54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας –
Τµήµα Γεωπονίας
Εργαστήρια: Εντοµολογίας - Φυτοπαθολογίας
Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία, 38446 ΒΟΛΟΣ
16) Πανεπιστήµιο Κρήτης –
Τµήµα Βιολογίας
17) Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου - ΣΤΕΓ
Εργαστήρια: Εντοµολογίας-Φυτοπαθολογίας Αµπελουργίας
71500 Εσταυρωµένος, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
18) Ελληνικός Γεωργικός
Οργανισµός «∆ΗΜΗΤΡΑ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (κ.Ροδιτάκη) - ΧΑΝΙΑ
19) Μουσείο Φυσική Ιστορίας Ηρακλείου

20 ΕΣΥΦ

21) ΕΜΥ (Αγροµετεωρολογία)

-

κ. Μαυράκη Νικόλαο

-

Ηρακλείου

-

Χανίων

-

Ρεθύµνου

-

Λασιθίου

22) Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών
Γεωτεχνικές Υπηρεσίες
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

- Ηρακλείου
- Πεζών
-

23) Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης
(ΣΕ∆ΗΚ)

Λασιθίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Περιφερειακό Κέντρο
Προστασίας Φυτών &
Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου
Ηρακλείου Κρήτης έχει ιστορία σχετικά πρόσφατη αλλά πλούσια σε έργο,
σχεδιασµούς, λάθη και αυταπάτες.
Κίνητρο µας είναι πάντα η εικόνα και η λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας και η
εξυπηρέτηση του κάθε πολίτη που ζητά τη βοήθεια µας ή συναλλάσσεται µαζί
µας.
Στόχος µας είναι µια Υπηρεσία υ π ο δ ε ι γ µ α τ ι κ ή, µε όνοµα, <καθαρή>,
µε στελέχη πρώτης γραµµής και έντονη παρουσία στον αγροτικό χώρο. Μια
Υπηρεσία ανοικτή, ανθρωποκεντρική που να κινητοποιεί το ανθρώπινο
δυναµικό της και να στηρίζει τις επιλογές του.
Πρόθεση µας είναι, αυτή την Υπηρεσία να την <ανεβάσουµε> ψηλότερα και να
περιφρουρήσουµε το κύρος της.
Απαραίτητη προϋπόθεση η εµπιστοσύνη και η στήριξη µας από την Πολιτική
Ηγεσία και ειδικά σε θέµατα τα οποία ουδεµία επιβάρυνση επιφέρουν στον
κρατικό προϋπολογισµό.
Με αυτές τις σκέψεις, σας καταθέτουµε τα πεπραγµένα του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου για το έτος 2012
και είµαστε στη διάθεση σας για κάθε είδους κριτική και υποδείξεις.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
Ιωάννης Τρουλλάκης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Τη χρονιά που πέρασε η εξέλιξη των εχθρών και ασθενειών στις βασικές
καλλιέργειες της Κρήτης ήταν οµαλή και προβλέψιµη. ∆εν παρουσιάστηκαν
ιδιαίτερα φυτοπαθολογικά και εντοµολογικά προβλήµατα µε εξαίρεση το
βακτηριακό κάψιµο στις αχλαδιές που έκανε έντονη την εµφάνιση του την
άνοιξη (οροπέδια Κρουσώνα και Λασιθίου).
Υποχρέωση µας είναι παρά τις οικονοµικές δυσκολίες που βιώνει ο τόπος µας
να καταβάλλουµε συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση των Γ.Π., ιδιαίτερα
την περίοδο αυτή που η οικονοµία έχει άµεση ανάγκη την αυξηµένη πρωτογενή
παραγωγή.

Οι συντάκτες
Ν. Ι. Μπαγκής (Αµπέλι, Μηλοειδή, Πατάτα)
Μ. Ζ. Ροδιτάκη (Ελιά, Εσπεριδοειδή)
Ρ. Λ. Οικονοµάκη, Σ.Π. Λούρου, Ρ.Ι. Ηλιάκη (συγκέντρωση στοιχείων υπαίθρου)

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Ηρακλείου
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα κλιµατικά στοιχεία λαµβάνονται από το δίκτυο των τηλεµετρικών Αυτόµατων
Μετεωρολογικών Σταθµών (Α.Μ.Σ.) της Υπηρεσίας, που περιλαµβάνει 14
συνολικά σταθµούς, εγκαταστηµένους σε όλη την Κρήτη. Η αξιοπιστία των
δεδοµένων είναι καθοριστικός παράγοντας για την ασφαλή εκτίµηση της
εξέλιξης των εχθρών-ασθενειών και το χρόνο επέµβασης. Για δεύτερη
συνεχόµενη χρονιά λόγω των οικονοµικών συγκυριών, η ετήσια τακτική
συντήρηση των σταθµών περιορίστηκε µόνο στη βαθµονόµηση των αισθητήρων
θερµοκρασίας και υγρασίας. Η βαθµονόµηση έγινε από εξωτερικό ειδικό
τεχνικό στο χώρο του και ο έλεγχος - επισκευές των υπόλοιπων οργάνων έγινε
επιτόπου από γεωπόνο του Γραφείου.
Οι τιµές των βασικών µετεωρολογικών στοιχείων κυµάνθηκαν στα πλαίσια του
κλιµατικού τύπου του νησιού µε κάποιες εποχικές αποκλίσεις (Πιν.1, Πιν.4).
Ειδικότερα για τη βόρεια Κρήτη οι βροχοπτώσεις του έτους ήταν πάνω
από το κλιµατικό µέσο όρο και για τη νότια κοντά στο µέσο όρο (Πιν.2,
Πιν.3). Άνιση ήταν η κατανοµή των βροχών κατά τη διάρκεια του έτους, µε το
75% των βροχοπτώσεων να σηµειώνεται τους χειµερινούς µήνες. Πολύ
βροχεροί µήνες ήταν οι Ιανουάριος και Φεβρουάριος µε 15-25 ηµέρες
βροχής ανά µήνα. Μεγάλη η περίοδος ξηρασίας, περίπου 7 µήνες, ιδιαίτερα
στη νότια Κρήτη (Εικ.1).
Από πλευράς θερµοκρασιών, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος
παρουσιάστηκαν ψυχρότεροι κατά 2 – 3 οC σε σχέση µε τον κλιµατικό
µέσο όρο (Πιν.5, Πιν.6). Έντονοι και συχνοί νοτιάδες επικράτησαν τον Απρίλιο.
Το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται θερµό όπως και οι πρώτοι µήνες του φθινοπώρου.
Στο δίκτυο των Αυτόµατων Μετεωρολογικών Σταθµών η χαµηλότερη
θερµοκρασία σηµειώθηκε τον Ιανουάριο στο Λιονέτο του οροπεδίου
Λασιθίου (-4,2 οC) και η υψηλότερη τον Ιούλιο στην Ιεράπετρα (40,5 οC).

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Ηρακλείου
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Α Μ Π Ε Λ Ι
Β Λ Α Σ Τ Η Σ Η
Με την άνοδο των θερµοκρασιών στο πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου
ενεργοποιήθηκε το φούσκωµα των µατιών. Στην ποικιλία σουλτανίνα και στις
πιο πρώιµες περιοχές καταγράφηκαν µετά τα µέσα Μαρτίου τα πρώτα βλαστικά
στάδια C-D (Πιν.7).
Οι συχνοί νότιοι άνεµοι και οι ανεβασµένες για την εποχή θερµοκρασίες, που
επικράτησαν από τα τέλη Μαρτίου και καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου,
επιτάχυναν την ανάπτυξη της βλάστησης. Μετά το πρώτο 10ήµερο του Μαΐου
ξεκίνησε η άνθηση στις πιο πρώιµες και µέχρι το τέλος του µήνα σε όλες τις
περιοχές.
Ο ζεστός καιρός που ακολούθησε κατά τους θερινούς µήνες πρωίµισε την
παραγωγή και καταγράφηκε στις πρωιµότερες περιοχές η έναρξη της
ωρίµανσης για την ποικιλία σουλτανίνα, από το τελευταίο δεκαήµερο του
Ιουλίου.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
♦ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Plasmopara viticola)
∆εν ήταν χρονιά περονοσπόρου. Παρά την καθολική εµφάνιση του την
περασµένη χρονιά και την ωρίµανση µεγάλου ποσοστού ωοσπορίων (έντονες και
συχνές βροχοπτώσεις του χειµώνα) οι συνθήκες της άνοιξης δεν επέτρεψαν την
εκδήλωση του. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προσβολές, κατόπιν
ελέγχου διαπιστώθηκαν συγχύσεις µε προσβολές ερίνωσης και ωιδίου.
Η υπηρεσία µας διαπίστωσε νωρίς περονόσπορο µόνο στο Ν. Χανίων, που όµως
δεν εξελίχθηκε περαιτέρω. Τον «προπαρασκευαστικό» µήνα Απρίλιο µε την
επικράτηση συχνών νοτιάδων και χαµηλής σχετικής υγρασίας, δεν
ευνοήθηκε η εµφάνιση της ασθένειας. Οι διάσπαρτες, τοπικές και οριακές
για προσβολή βροχοπτώσεις του Απριλίου και του Μαΐου έδωσαν ελάχιστες
πρωτογενείς προσβολές και ενεργά µολύσµατα.
Να σηµειωθεί ότι πολλοί παραγωγοί έχοντας υπόψη τις σοβαρές ζηµιές της
περασµένης χρονιάς έκαναν αρκετές άσκοπες επεµβάσεις. ∆υστυχώς
παρατηρείται το φαινόµενο η καταπολέµηση της προηγούµενης χρονιάς να
εφαρµόζεται και την επόµενη.

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Ηρακλείου
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♦ ΩΙ∆ΙΟ (Erysiphe necator)
Στις 13 Απριλίου παρατηρούνται οι πρώτοι βλαστοί µε έντονα συµπτώµατα
(σηµαιοφόροι βλαστοί) που προέρχονται από µυκήλιο που διαχείµασε στα
µάτια. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες εξαπλώσανε γρήγορα την ασθένεια κοντά
στις εστίες εµφάνισης της. Στο πρώτο 10ήµερο του Μαΐου διαπιστώνονται
εύκολα σοβαρές δευτερογενείς προσβολές στο φύλλωµα (15-20 κηλίδες/φύλλο)
σε εγκαταλειµµένα ή λιγότερο επιµεληµένα αµπέλια. Στις περιπτώσεις αυτές, η
εξάπλωση της ασθένειας και η αφθονία του µολύσµατος στην άνθηση –
καρπόδεση, έδωσαν σοβαρές προσβολές στα σταφύλια, ιδιαίτερα αντιληπτές
από τον Ιούνιο. Επιβεβαιώνεται η µεταφορά των κονιδίων σε µικρές αποστάσεις,
καθώς συχνή ήταν η παρατήρηση της εναλλαγής σχετικά γειτονικών κτηµάτων
µε σοβαρές ή καθόλου προσβολές. Γενικά, ήταν µια χρονιά ευνοϊκή για το
ωίδιο, απόλυτα όµως ελεγχόµενη µε έγκαιρες και επιµεληµένες
επεµβάσεις.
♦ ΒΟΤΡΥΤΗΣ (Botrytis cinerea)
Οι συνθήκες της άνοιξης δεν ευνόησαν την εµφάνιση του βοτρύτη και οι θερµές
και ξηρές συνθήκες που επικράτησαν κατά την ωρίµανση δεν επέτρεψαν ούτε
την εκδήλωση δυναµικών φθινοπωρινών µολύνσεων.
♦ ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ
Οι µειωµένες νυχτερινές δροσιές που σηµειώθηκαν κατά την περίοδο της
ωρίµανσης και η καλή υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών (ράγες χωρίς πληγές)
δεν ευνόησαν σοβαρές εκδηλώσεις της ασθένειας. Το φθινόπωρο, η εµφάνιση
όψιµων προσβολών ευδεµίδας και µύγας µεσογείου σε συνδυασµό µε την
επικράτηση ζεστού καιρού, έδωσαν διάσπαρτες προσβολές σε σκεπαστά
επιτραπέζια σταφύλια που συγκοµίστηκαν όψιµα.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
♦ ΦΟΜΟΨΗ (Phomopsis viticola)
Οι πρώτες και µοναδικές σηµαντικές βροχοπτώσεις για µόλυνση, που
σηµειώθηκαν το διήµερο 9 – 10 Απριλίου βρήκαν επιδεκτική την ακραία
τρυφερή βλάστηση κυρίως στις όψιµες περιοχές (στάδιο D) όπου και
εκδηλώθηκαν εστιακά ασθενείς προσβολές. Στις πρώιµες και µεσοπρώιµες
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περιοχές, εξαιτίας των σχετικά υψηλών θερµοκρασιών που επικράτησαν από τα
τέλη Μαρτίου, η έκπτυξη και ανάπτυξη της βλάστησης εξελίχθηκε γρήγορα και
«ξέφυγε» από το ευαίσθητο στάδιο D.
♦ ΙΣΚΑ-ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ
Σταθερή είναι η εξέλιξη τους χρόνο µε το χρόνο. Αρκετές ήταν και φέτος οι
διαπιστώσεις των ασθενειών, κυρίως από την ίσκα. Είναι απαραίτητο σε
περιπτώσεις προσβολών από σύµπλοκο ίσκας να γίνεται η σήµανση των
πρέµνων το καλοκαίρι για την έγκαιρη καταστροφή τους και την σταδιακή
εξυγίανση του αµπελώνα. Παρόµοια µέτρα εφαρµόζονται και σε περιπτώσεις
προσβολής από ευτυπίωση, µε καλύτερη εποχή για τη σήµανση στο τέλος της
άνοιξης. Τα όψιµα κλαδέµατα και οι χαµηλές ανοιξιάτικες βροχές φαίνεται να
περιορίζουν τις νέες µολύνσεις.
♦ ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ
Οι συχνές και έντονες βροχοπτώσεις του χειµώνα δηµιούργησαν συνθήκες
ασφυξίας για το ριζικό σύστηµα, ιδιαίτερα στα βαριά εδάφη. Σε εξέταση του
ριζικού συστήµατος ξηρών πρέµνων στο εργαστήριο, σε πολλές περιπτώσεις,
διαπιστώθηκε το παθογόνο.

ΕΧΘΡΟΙ
♦ ΕΥ∆ΕΜΙ∆Α (Lobesia botrana)
Η συστηµατική παρακολούθηση του εντόµου έγινε από τις αρχές Απριλίου
µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου. Χρησιµοποιήθηκαν φεροµόνες φύλου σε 16
διαφορετικές περιοχές και τροφοπαγίδες σε 4 περιοχές. Σε κάθε περιοχή έγιναν
παρατηρήσεις από δύο διαφορετικά σηµεία µε συχνότητα 2 φορές την
εβδοµάδα. Έγινε προσπάθεια η επιλογή των περιοχών να είναι όσο το δυνατόν
πιο αντιπροσωπευτική δεδοµένων των χρηµατοδοτικών και υπηρεσιακών
προβληµάτων.
Η κανονική έξοδος των ακµαίων της γενιάς που διαχείµασε άρχισε το τελευταίο
δεκαήµερο του Μαρτίου στην παραλιακή ζώνη. Η 1η πτήση (ανθόβια γενιά)
εξελίχθηκε µε χαµηλούς πληθυσµούς και είχε διάρκεια µέχρι και το πρώτο
δεκαήµερο του Μαΐου. Από τα τέλη Μαΐου µέχρι και το δεύτερο δεκαήµερο του
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Ιουνίου διήρκησε η 2η πτήση µε µέτριους πληθυσµούς (1η καρπόβια γενιά).
Έντονη δραστηριότητα µε πυκνές ωοτοκίες καταγράφηκε στο δεύτερο
µισό της πτήσης. Ύστερα από ένα διάστηµα 10-15 ηµερών και χωρίς να
επικαλύπτει την προηγούµενη, ξεκίνησε η 3η πτήση η οποία διήρκησε 30 – 35
ηµέρες και ακολούθησε µια 4η από το τελευταίο πενθήµερο του Αυγούστου
(Εικ. 2,3,4,5,6,7,8,9).
Γενικά ήταν µια χρονιά χωρίς σοβαρές ζηµιές. ∆ιάσπαρτες προσβολές
παρουσιάστηκαν κυρίως από την 4η πτήση σε σκεπαστά αµπέλια που
συγκοµίστηκαν όψιµα.
♦ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ (Empoasca sp.)
Η µετακίνηση του εντόµου στα αµπέλια καταγράφηκε µετά το πρώτο
δεκαήµερο του Μαΐου (Εικ.10). Φαίνεται να υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση
από περιοχή σε περιοχή. Σε κάποιες περιοχές αναπτύσσει µεγάλους
πληθυσµούς τους µήνες Μάιο – Ιούνιο ενώ σε άλλες Ιούλιο – Αύγουστο.
♦ ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ (Planococcus ficus)
Η παρακολούθηση των αρσενικών ατόµων έγινε µε φεροµόνες φύλου (Εικ.11).
Οι συλλήψεις των αρσενικών αποτελούν σηµαντικό στοιχείο για τον ακριβή
προσδιορισµό του χρόνου ζευγαρώµατος καθώς η διάρκεια ζωής των αρσενικών
περιορίζεται σε 1–3 ηµέρες. Παρόλα αυτά σηµαντικές διαφοροποιήσεις
παρουσιάζονται στις πτήσεις ακόµα και σε περιοχές ίδιας πρωιµότητας. Η
παρακολούθηση του εντόµου συµπληρώνεται µε παρατηρήσεις υπαίθρου και
εργαστηρίου για την καταγραφή των ωοτοκιών και των νυµφικών σταδίων. Οι
παρατηρήσεις στη φύση είναι δύσκολες καθώς δεν υπάρχουν πληθυσµοί σε όλα
τα πρέµνα του αµπελώνα και κρύβονται πολλές φορές κάτω και από το δεύτερο
στρώµα ρυτιδώµατος του κορµού και των βραχιόνων.
♦ ΘΡΙΠΕΣ
Εµφανίστηκαν στα τέλη Μαρτίου µε την έκπτυξη των πρώτων φύλλων. Στην
άνθηση παρατηρήθηκαν σηµαντικοί πληθυσµοί και έδωσαν διάσπαρτες
προσβολές σε σταφύλια. Κατά την ωρίµανση σηµαντικές προσβολές
σηµειώθηκαν σε σταφύλια από τον κοινό θρίπα. Η παρακολούθηση των
θριπών βασίστηκε σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους και σε χρωµοπαγίδες.
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♦ ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Ceratitis capitata)
Το έντοµο δεν παρουσίασε σηµαντική δυναµική πληθυσµών πριν από τα µέσα
Αυγούστου και δεν προξένησε σοβαρές ζηµιές µέχρι τότε. Αντίθετα,
σηµειώθηκαν διάσπαρτες ζηµιές σε επιτραπέζια χονδρόραγα σταφύλια που
συγκοµίστηκαν όψιµα.
Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν τα αµπέλια που προσβάλλονται κάθε
χρονιά και δεν µπορούν να προτείνονται γενικευµένοι ψεκασµοί, καθώς
δεν υπάρχουν και εγκεκριµένα σκευάσµατα. Οι αµπελουργοί χονδρόραγων
σταφυλιών της βόρειας Κρήτης, όπου έχει εµφανιστεί τα τελευταία χρόνια, θα
πρέπει σε συνεννόηση µε τον γεωπόνο - σύµβουλο, να παρακολουθούν το
έντοµο µε παγιδεύσεις που ξεκινούν από το γυάλισµα. Το κατώτατο όριο
συλλήψεων που θα καθορίσει την αναγκαιότητα αντιµετώπισης δεν
είναι εύκολο να προσδιοριστεί καθώς συχνά παρατηρούνται σχεδόν
µηδενικές συλλήψεις µε σοβαρές προσβολές αλλά και το αντίθετο.
Εφόσον διαπιστώνεται δραστηριότητα πρέπει να προβαίνουν στην ανάρτηση
παγίδων µαζικών συλλήψεων ή στην τακτική εφαρµογή δολωµατικών ψεκασµών
µέχρι και τη συγκοµιδή.
♦ ΑΚΑΡΙ (Eriophyes vitis)
Έκανε έντονη την εµφάνιση του την άνοιξη κυρίως στα περιφερειακά πρέµνα
των αµπελώνων. Κατά τόπους αναπτύχθηκαν σηµαντικοί πληθυσµοί που
δικαιολόγησαν σύσταση επέµβασης µε θειάφι.

Ε Λ Ι Α
Φ Α Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Σ Τ Α ∆ Ι Α
Η εξέλιξη των φαινολογικών σταδίων της ελιάς στην ποικιλία "κορωνέϊκη"
καταγράφεται στον Πίνακα 8. Η έκπτυξη της νέας βλάστησης στις πρώιµες και
παραλιακές περιοχές ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, στις µεσοπρώιµες στα µέσα
και στις όψιµες στα τέλη του ίδιου µήνα.
Για την καλλιέργεια της ελιάς ήταν µια χρονιά ικανοποιητικής καρποφορίας,
όψιµη µε ασυνήθιστα µεγάλα διαστήµατα χαµηλών θερµοκρασιών (5-10οC) και
συχνών βροχοπτώσεων το χειµώνα.
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Ε Χ Θ Ρ Ο Ι
♦
♦ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ (Prays oleae)
Η καταπολέµηση βασίστηκε στην παρακολούθηση των πτήσεων των ακµαίων
αρσενικών µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων και στη διαπίστωση των ωοτοκιών
και των εκκολάψεων των αυγών µε δειγµατοληψίες ανθοταξιών και νεαρών
καρπών από αντιπροσωπευτικές περιοχές.
Οι πληθυσµιακές διακυµάνσεις των πτήσεων µελετήθηκαν µε παγίδες
φεροµόνης σε 12 επιλεγµένες θέσεις πρώιµων, µεσοπρώιµων και όψιµων
περιοχών. Σύµφωνα µε τις συλλήψεις η ανθόβια γενιά κλιµακώθηκε στις
πρώιµες περιοχές από το τρίτο δεκαήµερο του Μαρτίου έως τα τέλη Απριλίου,
στις µεσοπρώιµες από τις αρχές Απριλίου έως το δεύτερο δεκαήµερο Μαΐου και
στις όψιµες από τα µέσα Απριλίου έως τα τέλη Μαΐου. Η καρπόβια γενιά
εξελίχθηκε στις πρώιµες περιοχές από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου,
στις µεσοπρώιµες από τα µέσα Μαΐου έως το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου και
στις όψιµες από τα τέλη Μαΐου έως τα µέσα Ιουλίου. Στις Εικ. 12, 13, 14, 15
του παραρτήµατος παρουσιάζονται οι συλλήψεις και τα χαρακτηριστικά των
πτήσεων των αρσενικών σε διάφορες περιοχές. Γενικά αναπτύχθηκαν µέτριοι
και κατά περιοχές υψηλοί πληθυσµοί.
Η περίοδος και η ένταση των ωοτοκιών εξετάστηκαν µε δειγµατοληψίες
ανθοταξιών και καρπών. Οι εναποθέσεις αυγών της ανθόβιας γενιάς ξεκίνησαν
στις πρώιµες περιοχές γύρω στα µέσα Απριλίου και δέκα µε δεκαπέντε µέρες
αργότερα στις µεσοπρώιµες και όψιµες περιοχές.
Οι πρώτες ωοτοκίες της καρπόβιας γενιάς παρατηρήθηκαν λίγο µετά τα µέσα
Μαΐου στις πρώιµες περιοχές, τέλη του ίδιου µήνα στις µεσοπρώιµες και αρχές
Ιουνίου στις όψιµες. Η πυκνότητα των ωοτοκιών της καρπόβιας γενιάς
κυµάνθηκε από 0-45 αυγά στους 100 καρπούς και το ποσοστό προσβολής
κατά µ.ο. ήταν 12-15%. Σε όλες τις περιοχές οι εκκολάψεις σηµειώθηκαν στο
φαινολογικό στάδιο Ι (καρποί µεγέθους κόκκου σταριού).
Για τον προσδιορισµό του χρόνου επέµβασης λήφθηκαν υπόψη οι συλλήψεις
των φεροµονικών παγίδων, τα κλιµατολογικά δεδοµένα που επηρέασαν την
εκκόλαψη των αυγών και την εξέλιξη των προνυµφών και ο τρόπος δράσης των
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων.
Εναντίον της ανθόβιας γενιάς συστήθηκε ψεκασµός στην έναρξη της άνθησης
µόνο στους ελαιώνες µε µειωµένη ανθοφορία και στους ελαιώνες βιολογικής
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γεωργίας. Προτάθηκαν αποκλειστικά σκευάσµατα φιλικά προς το περιβάλλον
λόγω της εποχικής δραστηριότητας της ωφέλιµης πανίδας. Εναντίον της
καρπόβιας γενιάς συστήθηκε καταπολέµηση, κυρίως στους ελαιώνες που είχαν
µέτρια καρποφορία στο διάστηµα 20-22 Μαΐου για τις πρώιµες, 31 Μαΐου-2
Ιουνίου για τις µεσοπρώιµες και 13-15 Ιουνίου στις όψιµες περιοχές.
♦ ΛΕΚΑΝΙΟ (Saissetia oleae)
Οι προσβολές εντείνονται σε περιοχές µε υψηλή σχετική υγρασία και σε δέντρα
ακλάδευτα µε πυκνή βλάστηση που δεν αερίζονται κατάλληλα.
Η εξέλιξη των βιολογικών σταδίων καταγράφηκε µε εβδοµαδιαίες τακτικές
δειγµατοληψίες από τις αρχές Απριλίου έως τα τέλη Ιουλίου σε επιλεγµένες
πρώιµες, µεσοπρώιµες και όψιµες περιοχές. Ο παρασιτισµός στις περιοχές
δειγµατοληψίας ήταν ικανοποιητικός.
Για την αντιµετώπιση του λεκανίου συστήθηκαν κυρίως καλλιεργητικά µέτρα.
Σε ελαιώνες µε σοβαρή προσβολή συστήθηκε χηµική καταπολέµηση στο τέλος
της περιόδου εκκόλαψης των αυγών, που για τις πρώιµες περιοχές ήταν το
διάστηµα 25-28 Ιουνίου, για τις µεσοπρώιµες 7-10 Ιουλίου και για τις όψιµες
12-15 Ιουλίου.
♦ ΡΥΓΧΙΤΗΣ (Rhynchites cribripenis)
Κατά περιοχές προσβάλει τους νεαρούς καρπούς και προξενεί µείωση στην
παραγωγή λόγω σηµαντικής πρόωρης καρπόπτωσης.
Στις περιοχές που ενδηµεί συστήθηκε προληπτική αντιµετώπιση, συνδυασµένη
µε της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη. Η κρίσιµη περίοδος εµφάνισης
των ακµαίων παρατηρήθηκε από 20 Μαΐου έως τα µέσα Ιουνίου, αµέσως
µετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης, ανάλογα µε την πρωιµότητα των
περιοχών.
♦ ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ (Palpita unionalis)
Η παρακολούθηση των πτήσεων έγινε µε παγίδες φεροµόνης σε οκτώ
αντιπροσωπευτικές περιοχές µε διαφορετική πρωιµότητα, στο διάστηµα από
αρχές Απριλίου έως τέλη Σεπτεµβρίου. Καταγράφηκαν γενικά χαµηλοί
πληθυσµοί σε αλληλεπικαλυπτόµενες γενιές (Εικ. 16, 17, 18,19).
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Συστήθηκε καταπολέµηση για την πρώτη γενιά στο τρίτο δεκαήµερο του
Απριλίου στις πρώιµες περιοχές, στις αρχές Μαΐου για τις µεσοπρώιµες και στις
αρχές Ιουνίου για τις όψιµες. Στη συνέχεια ακολούθησαν οδηγίες θερινών και
φθινοπωρινών επεµβάσεων όπου επισηµάνθηκε ο κίνδυνος προσβολών εκτός
από τη βλάστηση και στους καρπούς. Με τα δελτία των Γ.Π. συστήθηκε να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ελαιόδεντρα µε ζωηρή βλάστηση, όπως δέντρα
νεαρής ηλικίας, φυτώρια, αυστηρά κλαδεµένα ή καρατοµηµένα δέντρα για
ανανέωση καθώς και στα αρδευόµενα. Οι πληθυσµιακές εξάρσεις της
µαργαρόνιας έχουν τοπικό και περιοδικό χαρακτήρα.
♦ ΑΚΑΡΙ (Eriophyes oleae)
Έντονες προσβολές στο φύλλωµα και στις ανθοταξίες της τρυφερής, νεαρής
βλάστησης προκαλούν σοβαρή ζηµιά σε νεαρά δέντρα, φυτώρια, αυστηρά
κλαδεµένα δέντρα και σε δέντρα που αρδεύονται.
Τακτικές δειγµατοληψίες ανθοταξιών έδειξαν έναρξη της δραστηριότητας των
Eriophyidae από τις αρχές Μαρτίου στη βόρεια παραλιακή ζώνη. Αυξηµένη
δραστηριότητα και έντονη κινητικότητα παρουσιάστηκε τους µήνες
Απρίλιο και Μάιο στα φαινολογικά στάδια D-E (φούσκωµα-κρόκιασµα των
ανθοταξιών της ελιάς), στις αρχές Ιουλίου στους νεαρούς καρπούς και
αργότερα το Σεπτέµβριο στη φθινοπωρινή βλάστηση.
Για την προστασία της τρυφερής βλάστησης συστήθηκαν δύο ψεκασµοί, ο
πρώτος νωρίς την άνοιξη, λίγο πριν την άνθηση (στο κρόκιασµα ή κατά το
σχηµατισµό των πρώτων 3-4 ζευγών φύλλων) και ο δεύτερος το καλοκαίρι στις
αρχές Ιουλίου. Τα ακάρεα αντιµετωπίζονται δύσκολα λόγω της δηµιουργίας
ανθεκτικών φυλών από τη συχνότητα χρήσης των φυτοπροστατευτικών.
♦ ΑΣΠΙ∆ΙΩΤΟΣ (Aspidiotus nerii) - ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ (Parlatoria oleae)
Οι προσβολές παρατηρούνται συνήθως κατά θέσεις σε δέντρα ακλάδευτα ή σε
δέντρα που σκονίζονται περισσότερο. Η εξέλιξη των βιολογικών σταδίων των δύο
κοκκοειδών µελετήθηκε µε τακτικές δειγµατοληψίες φύλλων, βλαστών και
καρπών. Στις πρώιµες περιοχές οι έξοδοι των νεαρών ερπουσών προνυµφών της
πρώτης γενιάς του ασπιδιωτού παρουσίασαν µέγιστο στα µέσα Απριλίου. Στις
µεσοπρώιµες και όψιµες περιοχές το µέγιστο σηµειώθηκε στο πρώτο δεκαήµερο
του Μαΐου.
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Στην περιοχή της Μεσσαράς όπου παρατηρούνται ευρύτερες προσβολές από
την παρλατόρια, το µέγιστο των κινητών µορφών της πρώτης γενιάς ήταν στα
τέλη Απριλίου.
Συστήθηκε ψεκασµός στην 1η γενιά και για δύο κοκκοειδή στο διάστηµα 18-21
Απριλίου για τις πρώιµες περιοχές, 5-8 Μαΐου και 10-12 Μαΐου για τις
µεσοπρώιµες και τις όψιµες περιοχές αντίστοιχα.
♦ ΠΟΛΛΙΝΙΑ (Pollinia pollini)
Το ξηροθερµικό κλίµα της Κρήτης ευνοεί την ανάπτυξη της. Προσβάλλει
κυρίως εξασθενηµένα, ακλάδευτα και παραµεληµένα δένδρα. Εµποδίζει την
έκπτυξη και κανονική ανάπτυξη των βλαστών µε αποτέλεσµα την περιορισµένη
βλάστηση και την καχεξία των δέντρων.
Συστήθηκαν καλλιεργητικές φροντίδες για την ενδυνάµωση των ελαιοδέντρων
και δευτερευόντως χηµική καταπολέµηση την περίοδο εµφάνισης του µέγιστου
των κινητών µορφών που ήταν αρχές Μαΐου για τις πρώιµες, µέσα του ίδιου
µήνα για τις µεσοπρώιµες και αρχές Ιουνίου για τις όψιµες περιοχές.
♦ ΨΥΛΛΑ (Euphyllura sp.)
Παρουσιάστηκαν περιορισµένες προσβολές. Οι ψεκασµοί που γίνονται κατά του
πυρηνοτρήτη και του λεκανίου περιορίζουν σηµαντικά την ανάπτυξη της.
Συστήθηκε προστασία σε ελαιώνες µε µειωµένη ανθοφορία νωρίς την άνοιξη.
♦ ΚΑΛΟΚΟΡΗ (Calocoris trivialis)
Οι νύµφες προτιµούν να διατρέφονται στην αυτοφυή βλάστηση των ελαιώνων
µέχρι τον σχηµατισµό των ανθοταξιών της ελιάς. Τα πρώτα ανήλικα στάδια
(νύµφες 1ου - 3ου σταδίου) παρατηρήθηκαν στα µέσα Μαρτίου σε αυτοφυή
βλάστηση ελαιώνων.
Συστήθηκε η στρατηγική της όψιµης καταστροφής του χλοοτάπητα στους
ελαιώνες για να αποφευχθεί η πρώιµη µετακίνηση των νυµφών από την
αυτοφυή βλάστηση στην ανθοφορία της ελιάς. Από τα νύγµατα των ενηλίκων
και των νυµφών στους µίσχους των ανθοταξιών (κλειστών και ανοιχτών ανθέων)
προκαλείται ανθόπτωση που µπορεί να είναι σηµαντική σε χρονιές µειωµένης
ανθοφορίας, όταν οι πληθυσµοί του εντόµου είναι υψηλοί.
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♦ ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΙ (Otiorrhynchus spp.)
Τα ακµαία προκαλούν φαγώµατα στη βλάστηση, αποφύλλωση, ανθόπτωση και
καρπόπτωση. Οι προσβολές, περιορισµένες κατά περιοχές, παρουσιάστηκαν
εντονότερες από τα µέσα Ιουλίου έως το φθινόπωρο µε χαρακτηριστικές
καρποπτώσεις µαζί µε τον ποδίσκο του καρπού.
♦ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ (Phhloeotribus scarabaeoides)
Παρουσιάστηκαν φαινόµενα έξαρσης προσβολών, µε τοπικό χαρακτήρα
από σκολύτες, ιδιαιτέρως από το φλοιοτρίβη. Οι σκολύτες είναι έντοµα
που προκαλούν σηµαντικές ζηµιές στα ελαιόδεντρα. Προσβάλουν ξερούς
κλάδους αλλά και ζωηρούς, νεαρούς κλάδους και κλαδίσκους. Σε σοβαρές
προσβολές µπορεί να προξενήσουν ξήρανση των δένδρων.
Η αντιµετώπιση επιτυγχάνεται κυρίως µε την εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων
και ελάχιστα µε ψεκασµούς. Το χειµώνα συστήθηκε αφαίρεση και καταστροφή
των ξερών κλάδων, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν εστία µόλυνσης και
διατήρηση των ελαιοδέντρων σε καλή κατάσταση. Οι παράγοντες που µειώνουν
την ευρωστία των δέντρων πρέπει να καταπολεµούνται.

♦ Euzophera bigella
Για πρώτη φορά στην Κρήτη, σε αρκετές περιοχές του Ν. Ηρακλείου
(Βόνη, Αγ. Παρασκιές, Πεζά, Μοχός, Καστέλι) παρατηρήθηκαν σε ελαιώνες
νεαρής ηλικίας όσο και σε µεγάλα παραγωγικά δένδρα έντονες
προβολές σε νεαρούς κλάδους από τις φλοιοφάγες προνύµφες του
µικρολεπιδοπτέρου E.bigella. Η διατροφική συµπεριφορά των προνυµφών
προκαλεί εξελκώσεις, διογκώσεις και ρωγµές, µακροσκοπικά όµοιες µε αυτές
που προκαλεί ο παγετός µε αποτέλεσµα τη σύγχυση των προσβολών. Η εξέλιξη
του φαινοµένου όπως και η δυναµική του εντόµου είναι άγνωστες και δεν
υπάρχει καµία δηµοσιευµένη πληροφορία για την αντιµετώπιση του στην ελιά
στις ελληνικές συνθήκες.
Έγινε ενηµέρωση των γεωτεχνικών για την εµφάνιση του νέου εχθρού στην
περιοχή µας. Για την επόµενη χρονιά προγραµµατίζουµε τη διερεύνηση της
παρουσίας του µε παγίδες φεροµόνης και την καταγραφή της έκτασης και του
επιπέδου των προσβολών σε επίπεδο περιφέρειας.
Η µελέτη της βιο-οικολογίας και του πιθανού παρασιτισµού του εντόµου είναι
απαραίτητα για τον προσδιορισµό των κατάλληλων µεθόδων αντιµετώπισης.
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♦ ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleaginea)
Συστήθηκε προληπτική προστασία των ευαίσθητων ποικιλιών (τσουνάτη,
θρουµπολιά) την άνοιξη και το φθινόπωρο µε χαλκούχα σκευάσµατα.
♦ ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ (Pseudomonas syringae pv. savastanoi)
Συστήθηκε εξυγίανση των δένδρων, ιδιαίτερα στην Κορωνέϊκη που είναι
εξαιρετικά ευαίσθητη ποικιλία µε αποµάκρυνση και καύση των προσβληµένων
κλαδιών κατά την ξηρή περίοδο και εφαρµογή προληπτικών ψεκασµών µε
χαλκούχα σκευάσµατα κατά τη βροχερή περίοδο.
♦ ΦΟΜΑ (Phoma incopta)
Χρόνια µυκητολογική ασθένεια του ξύλου, ενδηµεί σε ορισµένες περιοχές.
Συστήθηκαν καλλιεργητικά µέτρα και εφαρµογή προληπτικού ψεκασµού πριν
την έναρξη των βροχών το φθινόπωρο και επανάληψη αµέσως µετά τη
συγκοµιδή.
♦ ΚΑΠΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΧΗΝΕΣ
Παρατηρούνται κυρίως σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες µε πυκνή βλάστηση.
∆εν θεωρούνται φυτοπαράσιτα, όµως ζηµιώνουν έµµεσα. Ιδιαίτερα η καπνιά
καλύπτει τη βλάστηση και µειώνει σηµαντικά τη φωτοσύνθεση. Συστήθηκε
κατάλληλο κλάδεµα για τη µείωση της προσβολής από το λεκάνιο που είναι το
κύριο αίτιο ανάπτυξης της καπνιάς και ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα
κατά τη χειµερινή περίοδο.

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
Ε Χ Θ Ρ Ο Ι
♦ ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Ceratitis capitata)
Οι πτήσεις της µύγας µελετήθηκαν µε παγίδες φεροµόνης στο διάστηµα από
αρχές Απριλίου έως τέλη Οκτωβρίου στις περιοχές Φόδελε και Αµπελούζος Ν.
Ηρακλείου, Σίσσες Ν. Ρεθύµνου και Σούδα Ν. Χανίων.
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Οι συλλήψεις των αρσενικών ακµαίων ξεκίνησαν από το 1ο δεκαήµερο του
Απριλίου (Αµπελούζος, Σούδα) και στις αρχές Μαΐου (Φόδελε, Σίσσες). Οι
πτήσεις ξεκίνησαν την άνοιξη µε σχετικά χαµηλούς πληθυσµούς ενώ τους
καλοκαιρινούς µήνες όπως και το φθινόπωρο διαµορφώθηκαν σε
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σε όλες τις περιοχές παγίδευσης (Εικ.20, 21).
Ζηµιώθηκαν κυρίως τα όψιµα πορτοκάλια της ποικιλίας βαλέντσια και τα
µανταρίνια. Έγιναν συστάσεις καταπολέµησης όταν οι πληθυσµοί κινούνταν
πάνω από το όριο επικινδυνότητας.
Για µια ακόµη χρονιά επισηµαίνουµε την ανάγκη έγκρισης
εντοµοκτόνων σκευασµάτων για τη διενέργεια δολωµατικών ψεκασµών,
εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις των ψεκασµών
κάλυψης καθώς η συχνότητα των εφαρµογών τους διαταράσσει την
ισορροπία της ωφέλιµης πανίδας.
♦ ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ (Aonidiella aurantii)
Η καταγραφή της πτήσης των αρσενικών έγινε µε τη βοήθεια φεροµονικών
παγίδων στις ίδιες περιοχές του δικτύου και για το ίδιο χρονικό διάστηµα που
µελετήθηκε η µύγα Μεσογείου. Οι συλλήψεις ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου
(Εικ. 22, 23). Η επισήµανση των περιόδων εµφάνισης των κινητών σταδίων έγινε
µε τακτικές δειγµατοληψίες καρπών, φύλλων και βλαστών.
Συστήθηκε καταπολέµηση για την πρώτη γενιά στα τέλη Μαΐου (Μεσσαρά) µε
αρχές Ιουνίου (Φόδελε, Σίσσες, Χανιά), για τη δεύτερη στα τέλη Ιουλίου και για
την τρίτη γενιά στα τέλη Σεπτεµβρίου. Έγινε ενηµέρωση στους παραγωγούς να
επεµβαίνουν µόνο σε σοβαρές προσβολές, µε σκευάσµατα που να επιτρέπουν
την ανάπτυξη των ωφέλιµων παρασίτων και αρπακτικών των κοκκοειδών.
♦ ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ (Parlatoria zizyphii)
Παρατηρήθηκαν προσβολές σε δένδρα ακλάδευτα, µε πυκνή βλάστηση. Με
τακτικές δειγµατοληψίες καθορίστηκαν οι περίοδοι εµφάνισης των νεαρών
σταδίων που ακολουθούν κατανοµή, χρονικά όµοια µε την κόκκινη ψώρα.
Συστήθηκαν κατάλληλα κλαδέµατα ώστε το εσωτερικό των δένδρων να αερίζεται
και να λιάζεται. Στις περιπτώσεις σοβαρών προσβολών συστήθηκε χηµική
αντιµετώπιση στις ίδιες ηµεροµηνίες µε την κόκκινη ψώρα.
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♦ ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ (Planococcus citri)
Μαζί µε την κόκκινη ψώρα και για το ίδιο χρονικό διάστηµα στις περιοχές του
δικτύου παγίδευσης µελετήθηκαν µε φεροµονικές παγίδες οι διακυµάνσεις των
πληθυσµών του πλανόκοκκου.
Οι πρώτες συλλήψεις αρσενικών σηµειώθηκαν γύρω στα µέσα Μαΐου.
Παρατηρήθηκαν µεγάλοι πληθυσµοί κατά τους µήνες Αύγουστο,
Σεπτέµβριο και Οκτώβριο σε αντίθεση µε την εαρινή και θερινή περίοδο που
οι αριθµοί των συλληφθέντων ακµαίων ήταν ιδιαίτερα χαµηλοί (Εικ. 24, 25).
Συστήθηκε καταπολέµηση στα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου και οπωσδήποτε
πριν την επαφή του κάλυκα µε το µικρό καρπίδιο. Ακολούθησαν συστάσεις
συνδυασµένης καταπολέµησης µε την κόκκινη ψώρα στα τέλη Ιουλίου και στα
τέλη Σεπτεµβρίου.
♦ ΕΡΙΩ∆ΗΣ

ΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ

(Aleurothrixus

floccosus)

–

∆ΙΑΛΕΥΡΩ∆ΗΣ

(Dialeurodes citri)
Η µελέτη των αλευρωδών έγινε µε τακτικές εβδοµαδιαίες δειγµατοληψίες
νεαρής βλάστησης από την άνοιξη µέχρι το φθινόπωρο. Καταγράφηκαν
συστηµατικά οι εκκολάψεις των ωοτοκιών, τα στάδια εξέλιξης και το ποσοστό
παρασιτισµού. Για την αντιµετώπιση συστήθηκαν κυρίως καλλιεργητικά µέτρα
που αποσκοπούσαν στον καλό αερισµό του φυλλώµατος και σε χειρισµούς για
τον περιορισµό της ανάπτυξης πυκνών πληθυσµών.
Οι πρώτες ωοτοκίες του Εριώδη παρατηρήθηκαν στις αρχές Μαΐου. Συστήθηκε
η αποφυγή των χηµικών επεµβάσεων για να προστατευθεί το αποκλειστικό
παρασιτοειδές του Εριώδη, το υµενόπτερο Cales noacki που ελέγχει
ικανοποιητικά και περιορίζει σηµαντικά την εξάπλωση του. Αύξηση προσβολών
παρατηρήθηκε στο φθινοπωρινό κύµα βλάστησης και συστήθηκε εφαρµογή
θερινών πολτών στα τέλη Σεπτεµβρίου.
Ο ∆ιαλευρώδης είναι επιζήµιος σε υγρές κυρίως περιοχές και σε δέντρα πυκνής
βλάστησης. Οι πρώτες ωοτοκίες στη νεαρή βλάστηση ξεκίνησαν µετά τα µέσα
Απριλίου και οι πρώτες εκκολάψεις στα µέσα Μαΐου. Εκτός από τα
καλλιεργητικά µέτρα συστήθηκαν ψεκασµοί µε θερινό πολτό την περίοδο
εµφάνισης των νεαρών προνυµφικών σταδίων στις αρχές Ιουνίου, στα τέλη
Ιουλίου και στα τέλη Σεπτεµβρίου.
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♦ ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ (Phylloknistis citrella)
Οι προσβολές στη τρυφερή βλάστηση ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου και
συνεχίστηκαν µέχρι και τον Οκτώβριο. Έντονες προσβολές παρατηρήθηκαν
τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο.
Για τα παραγωγικά δέντρα συστήθηκαν καλλιεργητικοί χειρισµοί που
περιορίζουν ένα δεύτερο κύµα βλάστησης το καλοκαίρι και αποτρέπουν
σοβαρές προσβολές ενώ για τα φυτώρια και τα νεαρά δέντρα δόθηκαν οδηγίες
για χηµική προστασία.
♦ ΑΦΙ∆ΕΣ
Έκαναν την εµφάνιση τους στη νεαρή βλάστηση το Μάιο. Σηµειώθηκαν
περιορισµένες προσβολές.
♦ ΑΚΑΡΙ (Eutetranychus orientalis)
Αναπτύσσει πυκνούς πληθυσµούς το φθινόπωρο στα εσπεριδοειδή στην Κρήτη.
Από δειγµατοληψίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου δε φάνηκε να
δραστηριοποιείται στα εσπεριδοειδή τους υπόλοιπους µήνες. Από τα µέσα
Σεπτεµβρίου και µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου παρατηρήθηκαν νέες
προσβολές µε µεγάλη ένταση κυρίως σε λεµονιές.
Η προσπάθεια µας ήταν να ενηµερωθούν οι παραγωγοί για την προσεκτική
εξέταση των δενδροκοµείων τους νωρίς το φθινόπωρο ώστε να αντιµετωπίσουν
τυχόν νέες προσβολές.
♦ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (Aculops pelekassi)
Προσβάλει τους καρπούς, αναπτύσσοντας πυκνούς πληθυσµούς κυρίως σε
παράκτιες περιοχές. Παρατηρήθηκαν σε δενδροκοµεία έντονες προσβολές σε
λεµόνια (αργυρόχρωµες κηλίδες) και σε πορτοκάλια (σκουριόχρωµες κηλίδες).
∆όθηκαν οδηγίες για ψεκασµό στα τέλη Μαΐου σε δενδροκοµεία µε ιστορικό
προσβολών από το άκαρι.
♦ ΘΡΙΠΑΣ (Ηeliothrips haemorrhoidalis)
Προκαλεί επιδερµικές αλλοιώσεις στους καρπούς, κυρίως στα λεµόνια,
υποβαθµίζοντας την εµπορική τους αξία. Σε δενδροκοµεία που είχαν
εκτεταµένες προσβολές την προηγούµενη χρονιά, συστήθηκε ένας ανοιξιάτικος
ψεκασµός στα τέλη Μαΐου.
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Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ
♦ ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ (Phoma tracheiphila)
Είναι πολύ σοβαρή ασθένεια του ξύλου για τα εσπεριδοειδή διότι προκαλεί
σύντοµη αποξήρανση των προσβεβληµένων δέντρων. Προσβεβληµένα δέντρα
λεµονιάς ξηραίνονται σε 1-2 έτη. Για την αντιµετώπιση της ασθένειας δόθηκαν
καλλιεργητικές οδηγίες όπως αποφυγή τραυµατισµών κλάδων, κορµού και
ριζών, αποµάκρυνση προσβεβληµένων κλάδων ή δέντρων και προληπτικές
επεµβάσεις στη βροχερή περίοδο.
♦ ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ
Είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια των εσπεριδοειδών. Πρόκειται για ιό
καραντίνας που µεταδίδεται µε το πολλαπλασιαστικό υλικό και µε διάφορα
είδη αφίδων. ∆όθηκαν οδηγίες στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών για την λήψη
αυστηρών µέτρων παρεµπόδισης της εξάπλωσης της.
♦ ΚΑΠΝΙΑ
Η Καπνιά (µαυρίλα) είναι µύκητες που αναπτύσσονται πάνω στα φύλλα και
στους καρπούς σαν αποτέλεσµα των εκκρίσεων διαφόρων εντόµων (κοκκοειδή,
αλευρώδεις, αφίδες).
Συστήθηκε ένας ψεκασµός νωρίς το φθινόπωρο, πριν τη βροχερή περίοδο. Με
τον ίδιο ψεκασµό αντιµετωπίστηκαν
προκαλούνται από τη φυτόφθορα.

και

οι

σήψεις

των

καρπών

που

Μ Η Λ Ι Α - Α Χ Λ Α ∆ Ι Α
Β Λ Α Σ Τ Η Σ Η
Στις ορεινές περιοχές, το ξεκίνηµα της βλάστησης σηµειώθηκε από τα µέσα του
Μαρτίου στις αχλαδιές και από τέλη του Μαρτίου στις µηλιές. Ο θερµός
Απρίλης µε τους συνεχείς νοτιάδες επιτάχυνε την ανάπτυξη της βλάστησης. Η
άνθηση στις αχλαδιές καταγράφεται από το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου και
στις µηλιές από τα µέσα του ίδιου µήνα.
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Ε Χ Θ Ρ Ο Ι
♦ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella)
Στο δίκτυο παγίδευσης, οι πρώτες συλλήψεις των ακµαίων σε παγίδες
φεροµόνης σηµειώθηκαν µετά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Απριλίου και
συνεχίσθηκαν µέχρι τις πρώτες µέρες του Οκτωβρίου (Εικ.26). Μεγαλύτερη
δραστηριότητα καταγράφηκε στην πρώτη πτήση όπως και λίγο πριν τη
συγκοµιδή δίνοντας σηµαντικές προσβολές.

♦ ΣΕΖΙΑ (Synanthedon myopiformis)
Αποτελεί σοβαρό εχθρό της µηλιάς στις συνθήκες της Κρήτης. Στο
δίκτυο παγίδευσης, οι συλλήψεις του εντόµου ξεκίνησαν από τα τέλη Απριλίου
και συνεχίστηκαν µέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου (Εικ. 27).
Από παρατηρήσεις σε κορµούς κατά το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου,
διαπιστώθηκαν νύµφες και προνύµφες διαφόρων σταδίων. Η µεγάλη περίοδος
ωοτοκιών, κυρίως τους µήνες Ιούνιο – Ιούλιο και η είσοδος των προνυµφών στο
φλοιό και το κάµβιο δυσκολεύουν την αντιµετώπιση του εντόµου.

♦ ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ (Eriosoma lanigerum)
Σηµαντικοί πληθυσµοί εµφανίστηκαν διάσπαρτα σε µηλιές των οροπεδίων
Λασιθίου και Κρουσώνα, ιδιαίτερα σε βιοκαλλιεργητές.

♦ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
Παρουσιάστηκαν τους θερινούς µήνες σε µηλιές, σηµαντικοί κατά τόπους
πληθυσµοί κυρίως από τον κοινό τετράνυχο.

♦ ΑΦΙ∆ΕΣ
Παρατηρήθηκαν σε µηλιές από τις αρχές Μαΐου, κυρίως από τη ρόδινη αφίδα.
Οι πληθυσµοί γρήγορα ελέγχτηκαν από ωφέλιµα Coccinellidae και
Chrysopidae και δεν συστήθηκε αντιµετώπιση.
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Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ

♦ ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ (V. pyrina, V. inaequalis)
Οι λιγοστές βροχές σε συνδυασµό µε τις µειωµένες δροσιές που σηµειώθηκαν
την άνοιξη έδωσαν µειωµένες προσβολές, κυρίως σε αχλαδιές.
♦ ΩΙ∆ΙΟ ΜΗΛΙΑΣ
Εµφανίστηκε από αρχές Μαΐου σε τρυφερούς βλαστούς µηλιάς, κυρίως
ποικιλιών Golden. Η ανάπτυξη του ευνοήθηκε τους µήνες Μάιο – Ιούνιο.
♦ Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Κ Α Ψ Ι Μ Ο ( Εrwinia amylovora)
Οι καιρικές συνθήκες της άνοιξης ήταν πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωση
της ασθένειας. Οι συχνές και έντονες βροχές του χειµώνα προετοίµασαν στα
έλκη άφθονο µόλυσµα του βακτηρίου. Στη συνέχεια, οι υψηλές
θερµοκρασίες του Απριλίου σε συνδυασµό µε τους παρατεταµένους
ισχυρούς νοτιάδες που σηµειώθηκαν κατά την ανθοφορία πυροδότησαν
την εξάπλωση του δίνοντας σοβαρές προσβολές στις αχλαδιές. Η
ανεπαρκής καλλιεργητική και χηµική αντιµετώπιση της ασθένειας παρά τη
συνεχή παρουσία της τα τελευταία χρόνια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη
καθολική της εκδήλωση. Συστήθηκαν προσεκτικοί χειρισµοί για την εξυγίανση
των δέντρων
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Π Α Τ Α Τ Α
Β Λ Α Σ Τ Η Σ Η
Οι συνθήκες της άνοιξης επέτρεψαν πρώιµες φυτεύσεις της πατάτας από τα
µέσα Απριλίου. Οι φυτεύσεις εντάθηκαν στα τέλη Απριλίου και διήρκησαν
µέχρι και το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου.

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι - Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ
♦ ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ (Phthorimaea opercullela)
Η πτήση του εντόµου κατά τους θερινούς µήνες ήταν συνεχής µε
αλληλοεπικάλυψη γενεών. Συστήθηκαν ένας ψεκασµός 15-20 ηµέρες πριν τη
συγκοµιδή και µέτρα φυτοϋγείας κατά τη συγκοµιδή-αποθήκευση των
κονδύλων. Η φθοριµαία δεν δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα τη χρονιά που
πέρασε.

♦ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Phytophthora infestans )
Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν την ασθένεια και δεν παρουσιάστηκαν
σοβαρές ζηµιές στην καλλιέργεια της πατάτας. Λόγω της επικράτησης υγρών
συνθηκών συστήθηκε στο τέλος Μαΐου µια προληπτική επέµβαση στις πρώιµες
καλλιέργειες. Το θερµό και ξηρό καλοκαίρι που ακολούθησε δεν επέτρεψε
δυναµικές προσβολές της ασθένειας.
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∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΤΑΤΑ

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΛΙΑ

ΑΜΠΕΛΙ

ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012

1. ΠΑΓΙ∆ΩΝ
α. Τροφικές
β. Φεροµόνες
γ. Χρώµατος
2. ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΤΑ∆ΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

20

-

-

-

-

20

26

32

21

4

2

85

3

-

-

-

-

3

9

12

-

3

-

24

58

44

21

7

2

132

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ∆ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Λ Η Ψ Ι Ω Ν
KAI ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Αµπέλι

Ελιά

Εσπεριδοειδή

Μηλοειδή

Πατάτα

Άλλα

Σύνολο

1.733

1.200

866

154

36

17

4.006
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 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Εκδόθηκαν και στάλθηκαν συνολικά 33 τεχνικά δελτία φυτοπροστασίας για τις
καλλιέργειες αµπελιού, ελιάς, εσπεριδοειδών, µηλοειδών και πατάτας καθώς και
οι λίστες των εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά καλλιέργεια. Ο
συνολικός αριθµός των αποδεκτών που λαµβάνουν µέχρι σήµερα το Τεχνικό
∆ελτίο είναι 2.924 (2.523 ανά καλλιέργεια µέσω ταχυδροµείου και 401
αποδέκτες όλων των δελτίων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου e-mail). Οι
αποδέκτες ήταν µεµονωµένοι παραγωγοί, Υπηρεσίες, Παν/µια-Σχολές,
Συλλογικοί Φορείς, Ενώσεις και Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Καταστήµατα
γεωργικών φαρµάκων, κ.ά. Η µηνιαία κατανοµή των τεχνικών δελτίων κατά
καλλιέργεια δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΜΗΝΕΣ

ΑΜΠΕΛΙ

ΕΛΙΑ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

ΠΑΤΑΤΑ

-

-

-

-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

-

-

-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1

1

-

ΜΑΡΤΙΟΣ

1

1

-

1

-

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2

2

-

-

-

ΜΑΪΟΣ

2+2

2

1

1

1

ΙΟΥΝΙΟΣ

1+2

2

-

2

-

ΙΟΥΛΙΟΣ

2+2

2

1

-

1

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1

1+1

-

1

1

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1

1

1

-

-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

-

1

1

1

-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

-

-

-

-

-

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

-

-

-

-

-

4

6

3

1.594

939



ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

6 +11

3+11

2.220

2.220

-

(ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ)


κοινό δελτίο,  Εκδίδεται µε στοιχεία υπαίθρου µόνο για το Οροπέδιο Λασιθίου.

Επίσης εκδόθηκαν δύο τεχνικά δελτία τον Αύγουστο ( 16/8 και 20/8 ) µε
οδηγίες αποκατάστασης καµένων ελαιοδέντρων για τις περιοχές Βιάννου και
Ιεράπετρας που υπέστησαν σοβαρές ζηµιές από πυρκαγιά τον µήνα Ιούλιο, ένα
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ενηµερωτικό τεχνικό δελτίο τον Οκτώβριο ( 4/10 ) για την εισαγωγή, κατοχή και
διακίνηση παράνοµων φυτοφαρµάκων και εκτάκτως τον ∆εκέµβριο ( 11/12 ) ένα
δελτίο για την ασθένεια του βακτηριακού έλκους της τοµάτας που
παρουσιάστηκε το φθινόπωρο σε καλλιέργειες θερµοκηπίου. Η έκδοση των
δελτίων άρχισε τον Φεβρουάριο και περατώθηκε τον ∆εκέµβριο.
Επίσης για την αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών δενδρωδών καλλιεργειών και
κηπευτικών (υπαίθρου και υπό κάλυψη) δόθηκαν κατάλληλες οδηγίες
φυτοπροστασίας µετά από εργαστηριακούς ελέγχους δειγµάτων που
προσκοµίστηκαν στο Γραφείο µεµονωµένα από κάθε ενδιαφερόµενο
(παραγωγούς, Φορείς, τοπικούς γεωπόνους, κ.ά.)



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία της χώρας, προσπαθήσαµε
και αυτή τη χρονιά να εξασφαλίσουµε την οµαλή λειτουργία του Γραφείου των
Γ.Π. εξαντλώντας τους περιορισµένους διαθέσιµους πόρους και τις οικονοµικές
µας δυνατότητες.
Οι µειωµένες εκτός έδρας µετακινήσεις µε τις χαµηλές έως και µηδενικές
ηµερήσιες αποζηµιώσεις, οι ασύµφορες χιλιοµετρικές αποζηµιώσεις των Ι.Χ.
αυτοκινήτων, οι ελλιπείς χρηµατοδοτήσεις, οι ανεπαρκείς συντηρήσεις του
εξοπλισµού και οι συνεχείς συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού των Γ.Π. οδηγούν
στην οριακή λειτουργία του προγράµµατος. Οι προϋπολογιζόµενες δαπάνες του
Γραφείου είναι απαραίτητες και ανελαστικές.
Η ανάγκη εκσυγχρονισµού και αποτελεσµατικότητας των Γ.Π. επιβάλλουν
ενέργειες µε στόχους οικονοµικά ρεαλιστικούς και εφαρµόσιµους.
Προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολιζόµαστε στην αξιολόγηση και χρήση
µοντέλων πρόβλεψης των βασικών εχθρών και ασθενειών, στην αύξηση των
µετεωρολογικών δεδοµένων µε την δωρεάν πρόσβαση σε άλλους ήδη υπάρχοντες
στην Κρήτη τηλεµετρικούς σταθµούς του ∆ηµοσίου και στην πιλοτική χρήση
µαζικής αποστολής µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) για επείγουσες
οδηγίες φυτοπροστασίας. Το συνολικό εγχείρηµα δεν επιβαρύνει σηµαντικά τον
προϋπολογισµό του Γραφείου.
Στόχος µας είναι η φυτοπροστασία που προτείνουµε µέσα από τα δελτία των Γ.Π.
προσαρµοσµένη στα πλαίσια της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας να συµβάλλει
αποτελεσµατικά στην προστασία της φυτικής παραγωγής και να συνεχίσει να
κερδίζει την εµπιστοσύνη ολοένα και περισσότερων αποδεκτών.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
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ΠΙΝ.1. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 (mm)

Α.Μ.Σ.

Ιαν.

Φεβρ. Μαρτ.

Απρ.

Μάιος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σεπτ.

Οκτ.

Νοέµ.

∆εκ.

ΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ - ΥΨΟΜΕΤΡΟ

Κολυµβάρι 13 m

174,8

235,0

52,4

37,2

4,0

0,0

0,0

0,0

16,4

44,6

147,8

178,8

891,0

Άγιοι Πάντες 183 m

295,6

180,6

107,2

44,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,8

37,0

151,0

228,2

1045,0

Ρέθυµνο

39m

173,0

142,4

68,8

26,8

0,0

0,0

0,0

0,0

21,0

67,4

48,8

94,2

642,4

Ηράκλειο 69m

198,6

130,0

77,6

21,2

2,0

0,0

0,0

0,0

20,8

49,0

106,6

115,6

721,4

Αγία Βαρβάρα 611 m

355,4

312,6

73,6

55,4

4,2

0,0

0,0

0,0

0,2

28,0

65,8

182,8

1078,0

Τυµπάκι

114,0

172,0

36,2

18,2

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

18,4

20,0

104,0

483,2

183,4

170,4

42,4

29,2

3,8

0,0

0,0

0,0

2,4

1,8

69,8

117,6

620,8

Αρχάνες 367 m

217,0

147,8

84,0

21,0

2,4

0,0

0,0

0,0

3,4

45,0

71,4

142,6

734,6

Άνω Βιάννος 587 m

183,8

135,0

45,4

35,8

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

73,0

132,2

619,2

Λιονέτο 810 m

381,8

251,6

100,6

45,6

19,0

0,0

0,0

0,0

1,0

47,0

124,0

176,6

1147,2

Ασήµι

22 m

263 m

* Οι ΑΜΣ Αγίου Μύρωνα, Ιεράπετρας λόγω βλάβης σταθμού και οι ΑΜΣ Βόνης, Σητείας λόγω βλάβης βροχόμετρου κατά τη διάρκεια του έτους δεν
παρείχαν ολοκληρωμένα δεδομένα.
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ΠΙΝ. 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (mm)
ΕΤΟΣ

Ιαν.

Φεβρ.

Μαρτ.

Απρ.

Μάϊος

2012

198,6

130,0

77,6

21,2

2,0

0,0

0,0

0,0

20,8

Μ.Ο. 1955-1997*

90,1

67,6

58,2

28,5

14,2

3,5

1,0

0,6

17,7

Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ.

Νοέµ.

∆εκ.

ΕΤΟΣ

49,0

106,6

115,6

721,4

64,9

59,0

77,9

483,2

Ύψος βροχής (mm)

Μηνιαία ύψη βροχής στην περιοχή Ηρακλείου έτους 2012 και Μέσου Όρου ετών 1955-1997
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Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Ηρακλείου 27

Γεωργικές Προειδοποιήσεις 2012

ΠΙΝ.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (mm)
ΕΤΟΣ

Ιαν.

Φεβρ.

Μαρτ.

Απρ.

Μάιος

Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ.

2012

114,0

172,0

36,2

18,2

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

18,4

Μ.Ο. 1959-1997*

97,7

69,7

47,9

19,6

9,3

1,4

0,1

0,7

11,7

47,1

∆εκ.

ΕΤΟΣ

20,0

104,0

483,2

70,3

99,9

475,4

Ύψος βροχής (mm)

Μηνιαία ύψη βροχής στο Τυμπάκι Ν. Ηρακλείου έτους 2012 και Μέσου Όρου ετών 1959 - 1997
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ΠΙΝ. 4. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΤΟΥΣ 2012 (oC)

Α.Μ.Σ.

Ιαν.

Φεβρ.

Μαρτ. Απρ.

Μάιος

Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. ∆εκ. ΕΤΟΣ

10,1

9,8

12,2

16,6

19,9

23,7

26,6

26,3

23,3

21,1

17,5

12,9

18,3

8,1

8,6

11,6

16,6

20,0

24,9

28,0

27,3

23,6

20,8

16,4

11,7

18,1

10,1

10,6

12,7

18,0

20,2

24,3

27,3

27,0

24,1

21,9

18,0

13,6

19,0

Ηράκλειο 69m

9,3

10,5

12,3

17,1

19,5

23,9

26,9

26,6

23,1

21,1

17,8

13,3

18,5

Αγία Βαρβάρα 611 m

6,2

6,1

9,2

14,0

17,4

23,1

26,3

25,2

21,4

18,5

13,8

9,3

15,9

Τυµπάκι

9,1

9,6

11,4

15,5

18,8

23,8

27,6

27,1

23,1

20,4

16,4

12,1

17,9

7,1

7,9

10,5

15,5

18,9

24,4

27,8

26,8

23,1

20,0

15,7

10,7

17,4

Αρχάνες 367 m

7,3

7,6

9,8

15,3

17,6

21,5

24,5

24,0

20,6

19,0

15,2

10,7

16,1

Βόννη

7,5

8,1

10,6

16,5

19,6

24,6

26,1

24,8

21,7

19,0

15,1

10,3

17,0

Άνω Βιάννος 587 m

6,8

7,2

10,6

15,6

18,6

25,3

27,9

26,4

23,5

20,1

15,3

10,7

17,3

Λιονέτο 810 m

3,8

4,3

6,2

12,5

14,1

17,7

20,0

19,6

16,3

14,8

11,6

7,3

12,3

11,8

12,5

13,7

15,6

19,3

23,5

26,9

27,2

23,4

19,8

16,4

12,7

18,6

ΠΕΡΙΟΧΗ - ΥΨΟΜΕΤΡΟ

Κολυµβάρι 13 m
Άγιοι Πάντες 183 m
Ρέθυµνο

Ασήµι

39m

22 m

263 m

322 m

Σητεία 17 m

*Οι ΑΜΣ Αγίου Μύρωνα και Ιεράπετρας δεν παρείχαν ολοκληρωμένα δεδομένα λόγω βλάβης κατά τη διάρκεια του έτους.
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ΠΙΝ. 5. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΜΠΑΚΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (οC )
ΕΤΟΣ

Ιαν.

Φεβρ. Μαρτ. Απρ.

Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. ∆εκ.

ΕΤΟΣ

2012

9,1

9,6

11,4

15,5

18,8

23,8

27,6

27,1

23,1

20,4

16,4

12,1

17,9

Μ.Ο. 1959-1997*

11,7

11,7

13,4

16,4

20,6

24,8

27,6

27,4

24,3

20,2

16,3

13,2

19,0

Μέση θερμοκρασία αέρα ( 0C)

Mέσες μηνιαίες θερμοκρασίες αέρα στην περιοχή Τυμπάκι έτους 2012 και Μ.O. ετών 1959-1997
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Μ.Ο. 1959-1997*
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ΠΙΝ. 6. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (οC )
ΕΤΟΣ

Ιαν.

Φεβρ. Μαρτ. Απρ.

Μάϊος

Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. ∆εκ.

ΕΤΟΣ

2012

9,3

10,5

12,3

17,1

19,5

23,9

26,9

26,6

23,1

21,1

17,8

13,3

18,5

Μ.Ο. 1955-1997*

12,1

12,2

13,5

16,5

20,3

24,4

26,1

26,0

23,5

20,0

16,6

13,7

18,7

Μέση θερμοκρασία αέρα ( 0C)

Mέσες μηνιαίες θερμοκρασίες αέρα στην περιοχή Ηράκλειο έτους 2012 και Μ.O. ετών 1955-1997
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Μ.Ο. 1955-1997*
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ΠΙΝ. 7. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΑΜΠΕΛΙΟΥ **
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ

ΓΚΑΓΚΑΛΕΣ

ΠΕΝΤΑΜΟ∆Ι

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ

ΥΨΟΜΕΤΡΟ

65 m

245 m

334 m

645 m

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Βλαστικά στάδια που δεσπόζουν

7 Μαρτίου

A

A

A

A

19 Μαρτίου

B-C

A-B

B

A

27 Μαρτίου

C-D

C-D

C-D

B-C

3 Α̟ριλίου

E-F

D-E

D

C-D

11 Α̟ριλίου

F-G

F-G

E-F

D-E

17 Α̟ριλίου

G

G

F-G

E-F

24 Α̟ριλίου

G

G

G

F-G

2 Μαΐου

G-H

G-H

G-H

F-G

8 Μαΐου

H-I

H

H

G

15 Μαΐου

H-I

H-I

H-I

G

22 Μαΐου

J

I-J

I

H

29 Μαΐου

J-K

J

J

H-I

5 Ιουνίου

K

J-K

J-K

I

12 Ιουνίου

K

K

K

J

19 Ιουνίου

K

K

K

J-K

26 Ιουνίου

K

K

K

K
** M. Baggiolini

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Ηρακλείου 32

Γεωργικές Προειδοποιήσεις 2012

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Ηρακλείου 33

Γεωργικές Προειδοποιήσεις 2012

ΠΙΝ. 8. ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΕΛΙΑΣ**
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΟΡΩΝΕЇΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΓΑΖΙ
Πρώιµη περιοχή

∆ΑΦΝΕΣ
Μεσοπρώιµη περιοχή

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Όψιµη περιοχή

ΥΨΟΜΕΤΕΡΟ

30 m

320 m

580 m

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Βλαστικά στάδια που δεσπόζουν

6 Μαρτίου

B

A

A

19 Μαρτίου

C

B

A

29 Μαρτίου

C-D

B-C

A-B

5 Α̟ριλίου

D

C

B

11 Α̟ριλίου

E

C-D

C

19 Α̟ριλίου

F

D

D

26 Α̟ριλίου

F'

D-E

D

3 Μαΐου

F'-G

E

D

10 Μαΐου

G

F

D-E

17 Μαΐου

H-I

F'

E

25 Μαΐου

I

G

F-E

1 Ιουνίου

I-I'

H-I

F

8 Ιουνίου

I'

I

F'-G

15 Ιουνίου

I'

I

H

22 Ιουνίου

I'

I'

H-I

29 Ιουνίου

I'

I'

I

2 Ιουλίου

I'

I'

I'
** P. Colbrant & P. Fabre
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ΕΙΚ. 1. Θερµοϋγροµετρικό διάγραµµα κατά Gaussen
(στοιχεία Α.Μ.Σ. Ασηµίου Ν. Ηρακλείου)
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Μέση Θερµοκρασία
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Ηράκλειο – Ιανουάριος 2013
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2012

I. Φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι
1. Σε εισαγόµενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα από τρίτες χώρες,
που υπόκεινται σε καθεστώς φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, έγιναν 15 έλεγχοι
(εγγράφων, ταυτότητας και φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι).
2. Σε εισαγόµενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα από τρίτες
χώρες, που δεν υπόκεινται σε καθεστώς φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, έγιναν 29
φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι.
3. Έγιναν 8 αιτήσεις για εξαγωγή προϊόντων και έγιναν οι αντίστοιχοι έλεγχοι για
την σήµανση (ISPM 15) των Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας.
4. Σε ενδοκοινοτικής προέλευσης πολλαπλασιαστικό υλικό (πατατόσπορος)
έγιναν 35 δειγµατοληψίες, έλεγχοι εγγράφων και µακροσκοπικοί έλεγχοι.
5. Έγιναν 9 έλεγχοι σε φυτωριακές επιχειρήσεις και έγιναν 2 εκθέσεις ελέγχου
για παραποµπή.
6. Από την δραστηριότητα του Γραφείου Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου και σε
εφαρµογή του σχετικού νόµου για την είσπραξη των φυτοϋγειονοµικών τελών,
εισπράχθηκε και αποδόθηκε το ποσό των 909,30 ευρώ.
Έγιναν 4 απορρίψεις, όπως φαίνεται παρακάτω:
α/α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Ξύλινα Μέσα

ΧΩΡΑ
Πορτογαλία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
340

Συσκευασίας
2

Ξύλινα Μέσα

Φασόλια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
16/11/2012

Treatment
Πορτογαλία

204

Συσκευασίας
3

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Heat

Heat

23/11/2012

Treatment
Αλβανία

12 Κιλά

Καταστροφή

15/3/2012

Αλβανία

2 Κιλά

Καταστροφή

23/4/2012

ξηρά
4

Φασόλια
ξηρά
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II. Εργαστηριακοί έλεγχοι
1. Πατατόσπορος
Στο εργαστήριο Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου του ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου
διενεργήθηκαν 35 εργαστηριακοί έλεγχοι σε ενδοκοινοτικής προέλευσης
πολλαπλασιαστικό υλικό (πατατόσπορος) ποσότητας 836.750 κιλών µε τη
µέθοδο του ανοσοφθορισµού (IF τεστ) για την ανίχνευση των βακτηρίων
καραντίνας Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus (Cms) και
Ralstonia solanacearum (Ps). ∆ε βρέθηκε κανένα θετικό.
2. Εργαστηριακοί έλεγχοι πατάτας φαγητού.
Πραγµατοποιήθηκαν 81 εργαστηριακοί έλεγχοι σε πατάτες φαγητού στα πλαίσια
των επισκοπήσεων µε τη µέθοδο του ανοσοφθορισµού ( IF τεστ) για τον εντοπισµό
ή
όχι
των
βακτηρίων
καραντίνας
Clavibacter
michiganensis
subsp.sepedonicus

(Cms)

και

Ralstonia

solanacearum

(Ps).

(15

αφορούσαν παραγωγή του 2011)
∆ε βρέθηκαν θετικά δείγµατα σε κανένα από τα δύο βακτήρια.
(Για 4η χρονιά αρνητικά όσο αφορά το Οροπέδιο Λασιθίου).
III. Επισκοπήσεις για την διαπίστωση ή µη παθογόνων καραντίνας
1.
Επισκοπήσεις για τα βακτήρια
Clavibacter
michinganensis
subsp.sepedonicus (Cms) και

Ralstonia solanacearum (Ps) σε πατάτα

φαγητού.
Από την περιοχή των Μαλλίων Ηρακλείου σε 5 σηµεία δειγµατοληψίας (αγροί
παραγωγής πατάτας) έγιναν 5 δειγµατοληψίες. Τα δείγµατα αναλύθηκαν από
εργαστήριο Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της Υπηρεσίας µας, µε τη µέθοδο του
ανοσοφθορισµού / IF τεστ και βρέθηκαν αρνητικά και στα δύο βακτήρια. Στα
ίδια δείγµατα έγινε µακροσκοπικός έλεγχος και για το έντοµο Epitrix spp. και
για τον µύκητα Synchytrium endobioticum. ∆εν παρουσίασαν µακροσκοπικά
συµπτώµατα.
2. Επισκοπήσεις για το βακτήριο Εrwinia amylovora.
Έγιναν 3 δειγµατοληψίες ( µηλιές, αχλαδιές, κυδωνιές ) σε φυτώριο της περιοχής
Ηρακλείου . Το ένα δείγµα βρέθηκε θετικό και τα δένδρα καταστράφηκαν.
Επίσης έγιναν µακροσκοπικοί έλεγχοι στο Οροπέδιο του Κρουσώνα Ηρακλείου
και διαπιστώθηκε έντονη παρουσία του βακτηρίου. ∆όθηκαν συστάσεις για
κατάλληλο χειρισµό δένδρων.
3. Επισκοπήσεις για το νηµατώδη Bursaphelenchus xylophilus.
α) Έγιναν 8 φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι σε εισαγωγές ξυλείας και 18 σε ξύλινα
µέσα συσκευασίας, που προέρχονταν από εισαγωγές από τρίτες Χώρες και
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διακίνηση από την Πορτογαλία, και τα αποτελέσµατα των ελέγχων ήταν
αρνητικοί.
β) Έγιναν 6 δειγµατοληψίες σε ύποπτα ξύλινα µέσα συσκευασίας, που
προέρχονταν από την Πορτογαλία. Τα δείγµατα εξετάστηκαν από το αρµόδιο
εργαστήριο, το Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας
∆ασικών Προϊόντων (Εργαστήριο Εντοµολογίας) και τα αποτελέσµατα ήταν
αρνητικά.
4. Επισκοπήσεις για τον εχθρό Anoplophora chinensis.
Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας φυτών έγινε ένας µεγάλος αριθµός
µακροσκοπικών ελέγχων σε φυτά ξενιστές του παραπάνω εχθρού αλλά δεν
βρέθηκαν προσβεβληµένα φυτά.
Επίσης πραγµατοποιήθηκαν και 2 δειγµατοληψίες ύποπτων φυτών .Τα
αποτελέσµατα ήταν όµως αρνητικά. Καθώς και κατά την εισαγωγή Κινέζικων
προϊόντων ελέγχθηκαν µακροσκοπικά 3 φορτία µε ξύλινα µέσα συσκευασίας και
δεν παρουσίαζαν ύποπτα συµπτώµατα.
ΙV. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Πραγµατοποιήθηκαν 109 έλεγχοι στην διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών σε
Λαϊκές αγορές και στην Λαχαναγορά Ηρακλείου και ενηµερώθηκαν εγγράφως οι
έµποροι και οι παραγωγοί για το ισχύον φυτοϋγειονοµικό καθεστώς. Επίσης
έγιναν 175 έλεγχοι σε νωπά οπωροκηπευτικά (κυρίως σε πατάτα φαγητού) σε
Συσκευαστήρια, στην Λαχαναγορά Ηρακλείου, σε Λαϊκές αγορές, στο Λιµάνι, σε
Σούπερ Μάρκετ και σε µεµονωµένους µικροπωλητές.
V.ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Πραγµατοποιήθηκαν 3 έλεγχοι για την διακίνηση-εµπορία µη εγκεκριµένων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην περιοχή της Ιεράπετρας Λασιθίου µετά από
σχετική εντολή του Υ.Α.Α.Τ. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν 2 έλεγχοι για την
διακίνηση-εµπορία µη εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
περιοχή Νεάπολης Λασιθίου και 1 έλεγχος στον Καρτερό Ηρακλείου.
VI. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Πραγµατοποιήσαµε ενηµερωτική ηµερίδα στις 28/9/2012 στο Κέντρο ∆ήµητρα
στο Ηράκλειο Κρήτης στην οποία συµµετείχαν φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές από τις
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και ∆/νσεις ∆ασών της Κρήτης,
καθώς και Γεωπόνοι από τον ΕΛΓΑ, τα ΚΕΠΠΥΕΛ Κρήτης, και τον ΕΛΓΟ
∆ΗΜΗΤΡΑ .
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Κατά την ηµερίδα έγινε παρουσίαση από τους αρµόδιους επιστήµονες των
υπευθύνων εργαστηρίων των παρακάτω θεµάτων:
-Τα έντοµα Euzophera bigella και Dasyneura oleae, στην καλλιέργεια της
ελιάς.
-Ο επιβλαβής οργανισµός καραντίνας Αnoplophora chinensis.
-Ο επιβλαβής οργανισµός καραντίνας στην καλλιέργεια της πατάτας
Synchytrium endobioticum.
-Ο επιβλαβής οργανισµός καραντίνας στην καλλιέργεια των Μηλοειδών Erwinia
amylovora.
-Νηµατοδολογικά προβλήµατα σε αµπέλι, πατάτα, κηπευτικά .
-H εξάπλωση του Rhynchophorus ferrugineus στην Κρήτη.
-H εξάπλωση του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών στην Π.Ε. Χανίων.
VIΙ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ –ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 2013
Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη υπηρεσιακών αυτοκινήτων, ο µικρός
αριθµός των εκτός έδρας µετακινήσεων και η χαµηλή χιλιοµετρική αποζηµίωση
για τους συναδέλφους που χρησιµοποιούν τα προσωπικά τους ΙΧ αυτοκίνητα.
Για το έτος 2013 η Υπηρεσία µας θα συνεχίσει τους ελέγχους που προβλέπει η
νοµοθεσία, θα συνδράµει το έργο των Φυτοϋγειονοµικών ελεγκτών των ∆/νσεων
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και των ∆/νσεων ∆ασών της περιοχής
ευθύνης της, και σκοπεύει να διοργανώσει εκπαίδευση για την Φυτοϋγειονοµική
νοµοθεσία και για παθογόνους οργανισµούς καραντίνας.
Τέλος εκφράζοµε την άποψη ότι θα πρέπει να αρθεί το καθεστώς απαγόρευσης
της διακίνησης πατάτας φαγητού από την Κρήτη , αφού για 4η συνεχόµενη
χρονιά δεν βρέθηκαν θετικά δείγµατα για το Clavibacter michiganensis
subsp. Sepedonicus (Cms) κατά τους σχετικούς εργαστηριακούς ελέγχους.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τµήµα Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου
Ταχ. ∆/νση: Καστοριάς 32Α, 713 07
Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810224948

Εφαρµόζετε τους Κώδικες
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
για καλής ποιότητας & ασφαλή
προϊόντα
Η τυποποίηση είναι υποχρέωση
Η αλόγιστη χρήση
φυτοφαρµάκων:
- βλάπτει την υγεία των
καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με την έναρξης της παραγωγικής περιόδου των εσπεριδοειδών θα θέλαµε να
επισηµάνοµε τα σηµεία εκείνα που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την
συγκοµιδή, διακίνηση και εµπορία:
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ
Οι καρποί πρέπει υποχρεωτικά να διακινούνται χωρίς φύλλα και ποδίσκους
προκειµένου να αποτραπεί η διάδοση της σοβαρής ασθένειας ‘‘Τριστέτσα των
εσπεριδοειδών’’.
Η συλλογή καρπών εσπεριδοειδών πρέπει να γίνεται µε τοµή στο αστέρι, ώστε τα
φύλλα να µένουν µέσα στο χωράφι. Η διακίνηση των καρπών µε φύλλα και
ποδίσκους απαγορεύεται ακόµη και για τοπικές µετακινήσεις (π.χ. προς τις λαϊκές
αγορές ή τα συσκευαστήρια).
Η διακίνηση – εµπορία καρπών µε φύλλα και ποδίσκους (όπως και φυτών
εσπεριδοειδών) απαιτεί έκδοση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου που εκδίδεται από
τις Περιφερειακές Ενότητες µόνο µετά από επίσηµους ελέγχους.
Είναι σκόπιµο οι παραγωγοί και οι διακινητές εσπεριδοειδών να ενηµερώσουν τους
καταναλωτές ότι, η διακίνηση των συγκεκριµένων καρπών χωρίς ποδίσκο και
φύλλα απορρέει από τη Φυτοϋγειονοµική Νοµοθεσία έτσι ώστε να µη θεωρούν ότι
οι καρποί αυτοί δεν είναι φρέσκοι ή ξενικής προέλευσης.
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Οι παραβάτες της Φυτοϋγειονοµικής Νοµοθεσίας τιµωρούνται µε ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το νόµο 2147/1952 (Α 155) και τις
τροποποιήσεις αυτού.
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ
Η τυποποίηση, συσκευασία και σήµανση είναι υποχρεωτική τόσο κατά την
διακίνηση στο εσωτερικό των Κρατών Μελών όσο και στα εξαγόµενα και
εισαγόµενα προς και από τις Τρίτες Χώρες για όλα τα νωπά οπωροκηπευτικά.
Η διακίνηση προϊόντων χύµα ή σε παραγωγικές κλούβες απαγορεύεται.
Τα νωπά προϊόντα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε συσκευασία µίας χρήσης και
πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του συσκευαστή ή και αποστολέα,
ο αριθµός καταχώρησης όπως αυτός του έχει αποδοθεί από τη ∆ιεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής κατά την εγγραφή του στην Βάση
∆εδοµένων, το είδος , η ποικιλία, η καταγωγή του προϊόντος, τα εµπορικά
χαρακτηριστικά, η ένδειξη της χρησιµοποίησης συντηρητικού µέσου, όπως ορίζει
η Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία.
Σας επισηµαίνουµε ότι ο χρωµατισµός των εσπεριδοειδών κατά τη συγκοµιδή,
πρέπει να είναι ο τυπικός της ποικιλίας . Τα πορτοκάλια για να έχουν
ικανοποιητικές οργανοληπτικές ιδιότητες θα πρέπει ο δείκτης ωριµότητας (σχέση
σάκχαρα / οξέα) να είναι τουλάχιστον έξι και µισό προς ένα (6,5:1). Απαγορεύεται
η χρήση χρωστικών ουσιών που µπορούν να αλλάξουν το χρώµα των καρπών. Τα
εσπεριδοειδή τα οποία πληρούν τα κριτήρια ωριµότητας σύµφωνα µε τους
κοινοτικούς κανονισµούς µε εξαίρεση τον χρωµατισµό µπορούν να
αποπρασινιστούν µόνο εφόσον δεν αλλοιώνονται οι άλλοι φυσικοί οργανοληπτικοί
χαρακτήρες και ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες των ποιοτικών ελεγκτών.
Για τα εξαγόµενα σε Τρίτες Χώρες ή αποστελλόµενα σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.,
αν υποστούν την τεχνική του αποπρασινισµού θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στους µετασυλλεκτικούς χειρισµούς και στη µεταφορά, διότι οι καρποί
καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι και κινδυνεύουν να υποβαθµιστούν.
Υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς την ευθύνη
διακίνησης και πώλησης του προϊόντος, φέρει ο κάτοχος του προϊόντος τη στιγµή
του ελέγχου. Επισηµαίνεται ότι όλοι οι συναλλασσόµενοι πρέπει να προβαίνουν σε
αναγγελίες για όλα τα φορτία που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται από και
προς χώρες της Ε.Ε.
Στους παραβάτες της νοµοθεσίας ποιοτικού ελέγχου εφαρµόζονται οι διατάξεις
της
Απόφασης
του
Υπουργού
Γεωργίας
313312/25.01.1994
(ΦΕΚ
52/τΒ΄/28.01.1994) όπως τροποποιήθηκε.
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Η εφαρµογή των παραπάνω µέτρων είναι απαραίτητη έτσι ώστε η χώρα µας να
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εξαγόµενα
προϊόντα µας να θεωρούνται ασφαλή.
Ηράκλειο : 12/11/2012
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης
Τρουλλάκης Ιωάννης
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Ηράκλειο – Ιανουάριος 2013
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2012
1. Έλεγχοι σε νωπά οπωροκηπευτικά
Σε ότι αφορά στους ελέγχους των νωπών οπωροκηπευτικών έγιναν συνολικά 175
έλεγχοι. Οι έλεγχοι αυτοί κάλυψαν όλο το εύρος των διακινητών νωπών
οπωροκηπευτικών (συσκευαστήρια, λαχαναγορά, λαϊκές αγορές, οπωροπωλεία,
σούπερ µάρκετ, πλανόδιοι πωλητές).
Κύριος στόχος των ελέγχων αυτών ήταν η εφαρµογή της τυποποίησης προκειµένου
τα νωπά οπωροκηπευτικά που διακινούνται να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα
εµπορίας και να µην υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή.
Γενικά οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στον ποιοτικό έλεγχο των νωπών
οπωροκηπευτικών µε βάση τους κοινοτικούς κανόνες εµπορίας τόσο στα
συσκευαστήρια των εξαγωγέων όσο και σε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης των
προϊόντων στη εσωτερική αγορά.
Συνολικά βρέθηκαν 11 παραβάσεις οι οποίες παραπέµφθηκαν στην Πρωτοβάθµια
Επιτροπή Επιβολής Κυρώσεων.
Έκτακτοι έλεγχοι έγιναν µετά από ενηµέρωση του Συστήµατος Έγκαιρης
Προειδοποίησης (RASFF- Rapid Alert System for Food), σε
καρπούζια 4,
σταφύλια 7, αγγούρια 14, πεπόνια 3, πορτοκάλια 2, λεµόνια 3, µπανάνες 1,
ακτινίδια 3, φράουλες 3 και καλαµπόκι 7.
Σηµαντικό µέρος των ελέγχων αποτέλεσαν οι έλεγχοι στη διακίνηση της πατάτας. Οι
συγκεκριµένοι
έλεγχοι
κάλυψαν
όλη
την
αλυσίδα
διακίνησης
συµπεριλαµβανοµένων των πλανόδιων πωλητών, των επιχειρήσεων επεξεργασίας
πατάτας και των λαϊκών αγορών. Στόχος των ελέγχων αυτών ήταν ο ποιοτικός
έλεγχος και ιδιαίτερα η σωστή σήµανση, βάση της Υ.Α αριθ. 90369 (Σήµανση
συσκευασίας πατάτας που δεν προορίζεται για φύτευση καταγωγής τρίτων χωρών),
προκειµένου να µην υπάρχει παραπληροφόρηση και εξαπάτηση του καταναλωτή,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προέλευση.
2. Έλεγχοι σε υπερκατεψυγµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης
Για το έτος 2012 από το τµήµα ποιοτικού ελέγχου έγιναν 30 έλεγχοι σε
υπερκατεψυγµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν
κατά κύριο λόγο σε µεγάλα Σούπερ Μάρκετ, σε εταιρείες διανοµής (χονδρική) αλλά
και σε µικρότερα καταστήµατα που διαθέτουν ψυγεία για την συντήρηση
υπερκατεψυγµένων προϊόντων. Ο κύριος όγκος των ελέγχων αυτών έγινε κατά τη
θερινή περίοδο που ο κίνδυνος, να βρεθούν προϊόντα µε θερµοκρασίες υψηλότερες
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των ενδεδειγµένων είναι µεγαλύτερος, καθώς και την περίοδο των εορτών λόγω
µεγαλύτερου όγκου διακινούµενων προϊόντων.
Συνολικά διαπιστώθηκαν 6 παραβάσεις οι
Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιβολής Κυρώσεων.
3. ∆ειγµατοληψίες
• ∆ηµητριακά

οποίες

παραπέµφθηκαν

στην

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα επίσηµων ελέγχων 2012 στο πλαίσιο του ΠΟΕΣΕ στο
στάδιο εισαγωγής τροφίµων µη ζωικής προέλευσης (1552/35145/26-03-2012)
έγιναν, 2 (δύο) δειγµατοληψίες σε ρύζι προέλευσης Ταϋλάνδης, στο λιµάνι
Ηρακλείου, για αναλύσεις σε Γ.Τ.Ο., Αφλατοξίνες, Μυκοτοξίνες (Ωχρατοξίνη,
Α,∆εσοξυνιβαλενόλη, Ζεαραλενόνη), και Βαρέα Μέταλλα (Μόλυβδο, Κάδµιο),
προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος.
• Σταφύλια
Σε απάντηση του εγγράφου του Υπ.Α.Α.&Τ, µε Α.Π. 3720/84012/02-08-2012
έγιναν, 2 (δύο) δειγµατοληψίες σταφυλιών από τις ποικιλίες Κοτσιφάλι και
Θραψαθήρι. Τα δείγµατα πάρθηκαν από κτήµατα του Νοµού Ηρακλείου και
στάλθηκαν στο Ινστιτούτο Οίνου για τις περαιτέρω αναλύσεις. Επίσης έγινε 1 (µία)
δειγµατοληψία σε σταφύλι ποικιλίας σουλτανίνας, στο οποίο µετρήθηκαν ολική
οξύτητα και Brix.Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι έλεγχοι του έτους 2012 για
το τµήµα του Ποιοτικού ελέγχου.
Πεπραγµένα 2012
Είδος
Έλεγχοι Υπερκατεψυγµένα
προϊόντα φυτικής
προέλευσης
Νωπά Οπωρ/κά,
Ξηροί καρποί,
Όσπρια
Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός

Παραποµπές

30

6

175

11

205

17

Ρύζι

2

Οινοστάφυλα

2

Σταφύλια

1

Παρατηρήσεις

Τα δείγµατα
διαβιβάσθηκαν στα
προβλεπόµενα
εργαστήρια για τις
αναλύσεις που
απαιτούνται στο πλαίσιο
του ΠΟΕΣΕ
Στάλθηκαν στο
Ινστιτούτο Οίνου
Ολική οξύτητα και Brix

5
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γενικά
Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου είναι διαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆ από τον
Σεπτέµβριο του 2009, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 17025 και έχει περάσει
επιτυχώς τρεις επιτηρήσεις.
Οι τύποι χηµικών δοκιµών εµφανίζονται στο συνηµµένο Πιστοποιητικό
∆ιαπίστευσης ΑΡ.610.
Το εργαστήριο συµµετέχει σε ∆ιεργαστηριακές ∆οκιµές Ικανότητας σε
σχήµατα στην Ελλάδα (ΓΧΚ) και τη Γαλλία (ΒΙΡΕΑ), µε επιτυχία.
Κάθε χρόνο πραγµατοποιείται η υποχρεωτική επιτήρηση από το ΕΣΥ∆ για την
διαπίστωση της λειτουργίας του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου.
Επίσης εκτελεί δοκιµές εκτός πεδίου διαπίστευσης: pH, ανάγοντα σάκχαρα,
ολικό στερεό υπόλειµµα σε κρασιά και ολικό αλκοολικό τίτλο σε στέµφυλα,
γλευκολάσπες και οινολάσπες.
Στα πορτοκάλια και στα σταφύλια προσδιορίζεται ο Βαθµός Ωρίµανσης (σχέση
σακχάρων / οξέων). Οι δειγµατοληψίες γίνονται από το ΠΚΠΦ & ΠΕ στα
πλαίσια του Ποιοτικού Ελέγχου.
Προγραµµατίζεται στο άµεσο µέλλον η επέκταση του πεδίου δοκιµών και στο
Ελαιόλαδο.
∆ραστηριότητες του Εργαστηρίου
α) ∆ειγµατοληψίες:
Έγιναν

δειγµατοληψίες οινικών προϊόντων, τις περισσότερες φορές σε

συνεργασία µε την ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου και Λασιθίου όπως
αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
Οίνοι Π.Ο.Π
∆ιεργαστηριακά test
Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας εργαστηρίου
Οινολάσπες – γλεύκη – στέµφυλα - ΓΛΛΦ
Σταφύλια
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
16
2
10
20
1
49
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β) Αναλύσεις
Στα παραπάνω δείγµατα πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες αναλύσεις που
προβλέπονται από τους Κανονισµούς της Ε.Ε. όπως φαίνονται αναλυτικά στον
ακόλουθο πίνακα.

ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αλκοολικός Τίτλος

40

Ολική οξύτητα

47

Πτητική οξύτητα

21

Μόνιµη οξύτητα

16

Ολικός θειώδης ανυδρίτης

27

Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

27

Περιεκτικότητα σε ανάγοντα σάκχαρα

23

pH

21

Πυκνότητα

22

Περιεκτικότητα σε σάκχαρα µε διαθλασιµετρία

8

Ολικό στερεό υπόλειµµα

16

Τέφρα

27

Αλκαλικότητα Τέφρας

27

ΣΥΝΟΛΟ

322

γ) Επιτήρηση ΕΣΥ∆
Το εργαστήριο πέρασε µε επιτυχία την επιτήρηση από το ΕΣΥ∆ στις
17-12-2012.
Οι αναλύσεις που ζητήθηκαν και έγιναν από τις αναλύτριες του Εργαστηρίου
ήταν:
1 ) Προσδιορισµός τέφρας σε οίνους
2 )Προσδιορισµός αλκαλικότητας τέφρας σε οίνους
3 )Προσδιορισµός σε σάκχαρα µε διαθλασιµετρία σε γλεύκη

Οι συντάκτες
Ειρήνη Αναστασάκη – Υπεύθυνος Ποιότητας
Μαρία Φραγκιαδάκη – Τεχνικός Υπεύθυνος
Ελένη Λαµπράκη- Αργυρή Καλλιονάκη - αναλύτριες
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Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.

Παράρτηµα F1/3 του Πιστοποιητικού Αρ.610
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
του
Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Εργαστηρίων Ποιοτικού
Ελέγχου,
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
Ηρακλείου
του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Υλικά /Προϊόντα
υποβαλλόµενα σε
δοκιµή

Τύποι δοκιµών / Μετρούµενες
ιδιότητες

Εφαρµοζόµενες
µέθοδοι/
Χρησιµοποιούµενες
τεχνικές

Χηµικές δοκιµές
1. Οίνος

Προσδιορισµός αλκοολικού τίτλου
αποστάγµατος µε ψηφιακό
πυκνόµετρο

Προσδιορισµός ολικής οξύτητος,
ογκοµέτρηση µε δείκτη

Προσδιορισµός πτητικής οξύτητος

Προσδιορισµός ολικού και
ελευθέρου διοξειδίου του θείου,
ταχεία µέθοδος προσδιορισµού

Προσδιορισµός πυκνότητος στους
200 οC µε ηλεκτρονικό πυκνόµετρο

Compendium of
International Methods of
Analysis - OIV 2011,
section 3.1.2, OIV-MAAS312-01Α
Compendium of
International Methods of
Analysis - OIV 2011,
section 3.1.3, OIV-MAAS313-01
Compendium of
International Methods of
Analysis - OIV 2011,
section 3.1.3, OIV-MAAS313-02
Compendium of
International Methods of
Analysis - OIV 2011,
section 3.2.3, OIV-MAAS323-04Β
Compendium of
International Methods of
Analysis - OIV 2011,
section 2, OIV-MAAS312-01Α, OIV-MA-
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AS2-01Α

Υλικά /Προϊόντα
υποβαλλόµενα σε
δοκιµή

Εφαρµοζόµενες
µέθοδοι/
Χρησιµοποιούµενες
τεχνικές

Τύποι δοκιµών / Μετρούµενες
ιδιότητες

1. Οίνος (συνέχεια)
Προσδιορισµός σχετικής πυνότητας
στους 200 C

Προσδιορισµός τέφρας

Προσδιορισµός αλκαλικότητα τέφρας

2. Γλεύκη,
συµπυκνωµένα
γλεύκη,
ανακαθαρισµένα
συµπυκνωµένα γλεύκη

Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε
σάκχαρα µε διαθλασιµετρία

Compendium of
International Methods of
Analysis - OIV 2011,
section 2, OIV-MA-AS201Β
Compendium of
International Methods of
Analysis - OIV 2011,
section 2, OIV-MA-AS204
Compendium of
International Methods of
Analysis - OIV 2011,
section 2, OIV-MA-AS205
Compendium of
International Methods of
Analysis - OIV 2011,
section 2, OIV-MA-AS202

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιµες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Καστοριάς
32Α, Ηράκλειο.
Εξουσιοδοτηµένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Μ. Φραγκιαδάκη
Το Παρόν Πεδίο ∆ιαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούµενο µε
ηµεροµηνία 3.5.2011
Το Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης µε Αρ. 610 (κατά ΕΛΟΤ EN
ISO/IEC 17025:2005) ισχύει µέχρι την 7.9.2013
Αθήνα, 14.2.2012
∆ρ, Κ.Συµεωνίδης
Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΗΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τµήµα Εργαστηρίων Ποιοτικού
Ελέγχου
Ταχ. ∆/νση: Καστοριάς 32Α, 713 07
Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810224948
Φάξ: 2810225616

Εφαρµόζετε τους Κώδικες Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής για καλής
ποιότητας & ασφαλή προϊόντα
Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων:
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής
Η τυποποίηση είναι υποχρέωση
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ηράκλειο : 29/11/2012
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Με την ευκαιρία της έναρξης της ελαιοκοµικής περιόδου και αφού σας
ευχηθούµε καλή ελαιοσυλλογή, θα θέλαµε να σας συστήσουµε να δώσετε
προσοχή στα παρακάτω που αφορούν την παραγωγή καλής ποιότητας
ελαιολάδου:
1. Η συλλογή του ελαιοκάρπου να ξεκινήσει µετά τις ηµεροµηνίες που ορίζουν
οι κατά τόπους ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.
2. O ελαιόκαρπος θα πρέπει να βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ωριµότητας
(µαύρο-ιώδες χρώµα).
3. Ο καρπός που µαζεύεται µε δίχτυα (χονδρολιές), δεν θα πρέπει να αφήνεται
στα δίχτυα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Είναι σηµαντικό ο καρπός να
ελαιοποιείται όσο το δυνατόν συντοµότερα από την συλλογή του (επιθυµητή
αυθηµερόν άλεση). Κατά την συγκοµιδή να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί του
ελαιόκαρπου.
4. Τα µέσα συλλογής και µεταφοράς (δίχτυα, σακιά, τελάρα) θα πρέπει να
είναι καθαρά και στεγνά.
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5. Η µεταφορά του ελαιοκάρπου και η αποθήκευση του πριν την ελαιοποίηση
θα πρέπει να γίνεται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόµενο. Η µεταφορά µε
διάτρητα πλαστικά τελάρα είναι προτιµότερη σε σχέση µε τους σάκους.
Εφόσον χρησιµοποιούνται σάκοι θα πρέπει να είναι υφασµάτινοι και όχι
νάιλον και να τοποθετούνται όρθιοι.
6. Πριν την άλεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η καθαρότητα του ελαιοκάρπου
(αποφύλλωση και πλύσιµο µε άφθονο καθαρό νερό).
7. ∆ιατηρούµε την θερµοκρασία µάλαξης της ελαιοζύµης χαµηλά, κάτω των
32ο C, (και για ελαιόλαδα ΠΟΠ κάτω των 270 C).
8. Η αποθήκευση του ελαιολάδου θα πρέπει να γίνεται σε καθαρό χώρο, σε
κατάλληλα µέσα, σε χαµηλές θερµοκρασίες, χωρίς άµεση έκθεση στον ήλιο ή
σε πηγή θέρµανσης και ξεχωριστά για κάθε ποιότητα. Να λαµβάνονται µέτρα
πρόληψης για την αποφυγή επιµόλυνσης (από: βενζίνη, πετρέλαιο υγραέριο,
χηµικά και άλλες πτητικές ουσίες). Μετά από 1-2 µήνες θα πρέπει το
ελαιόλαδο να µεταγγίζεται για την αφαίρεση της ‘’καθούρας’’. Τα δοχεία
συσκευασίας µεταφοράς και αποθήκευσης θα πρέπει να είναι από κατάλληλο
υλικό, αδιαφανή, αεροστεγή – κλειστά και γεµάτα για να περιορισθεί η
οξείδωση .

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης
Τρουλλάκης Ιωάννης
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Ηράκλειο – Ιανουάριος 2013
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Εργαστήριο Υπολειµµάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2012

Το εργαστήριο λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2011 σε νέες εγκαταστάσεις στο
κτίριο του ΠΕΓΕΑΛ (Καστοριάς και Θερµοπυλών γωνία, M. Κατσαµπάς,
Ηράκλειο).

Το Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από τους ακόλουθους υπαλλήλους:
1. Τζωρτζακάκη Ελένη, ΠΕ Γεωπόνος, Αν. Τεχνικός Υπεύθυνος
2. ∆ρόσου Άννα, ΠΕ Γεωπόνος, MSc, PhD
3. Κριτσωτάκη Ευαγγελία, ΤΕ Γεωπονίας, Υπεύθυνος Ποιότητας
4. Λυγεράκης Μιχάλης, ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίµων, Αν. Υπεύθυνος Ποιότητας
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Η κ. ∆ρόσου εντάχθηκε στο προσωπικό του εργαστηρίου από το Μάρτιο του
2012 και εκπαιδεύτηκε (για δύο εβδοµάδες) στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο στη χρήση υγρού χρωµατογράφου σε συνδυασµό µε
φασµατογράφο µάζας τριπλού τετραπόλου.
Τα δύο παλαιότερα στελέχη του εργαστηρίου, Περάκη Ευτυχία, Χηµικός,
Τεχνικός Υπεύθυνος και Λάµπρου Αικατερίνη, ΤΕ Γεωπονίας, αποχώρησαν από
το εργαστήριο το Νοέµβριο του 2011.
Ο εξοπλισµός:
Στον εξοπλισµό του εργαστηρίου περιλαµβάνονται:
− Σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας (GC) HP 6890 series µε δύο ανιχνευτές,
σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD) και αζώτου φωσφόρου (NPD).
− Σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας (GC) Varian 3800 µε δύο ανιχνευτές,
σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD) και αζώτου φωσφόρου (NPD) .
− Φασµατοφωτόµετρο διπλής δέσµης UV-2401PC.
− Σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας υψηλής πίεσης Varian
τριπλού τετραπόλου Varian 1200L (HPLC-MS/MS).

µε ανιχνευτή

Σύντοµη ιστορική αναδροµή:
Το εργαστήριο ξεκίνησε τις εργασίες του µε την φασµατοφωτοµετρική µέθοδο
των διθειοκαρβαµιδικών σε φρούτα και λαχανικά, συνέχισε µε την πολυδύναµη
ολλανδική για προσδιορισµό δραστικών ουσιών που ανιχνεύονται µε GC και
ανιχνευτή NPD σε ελαιόλαδο/ελαιόµαζα και φρούτα/λαχανικά.
Το 2010 ξεκίνησε και η έκδοση αποτελεσµάτων προσδιορισµού δραστικών
ουσιών που ανιχνεύονται µε GC και ανιχνευτή ECD αρχικά σε σταφύλια και
συνέχισε σε ελαιόλαδο (ελαιοκοµική περίοδος 2010-11). Το 2011 επέκτεινε τις
εργασίες του σε προσδιορισµούς δραστικών ουσιών ανιχνευµένων µε GC και
ανιχνευτές NPD και ECD σε πατάτα.
∆ραστηριότητες του Εργαστηρίου κατά το έτος 2012:
Το 2012 οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επεκτάθηκαν σε σχέση µε το 2011
όσον αφορά στους ιστούς που αναλύονται, στις δραστικές που ανιχνεύονται µε
χρήση GC και ανιχνευτών NPD και ECD και στις δραστικές που αναλύονται µε
τη µέθοδο των διθειοκαρβαµιδικών ως εξής (Πίνακας 1):
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• Εντάχθηκε το µήλο (10 δείγµατα) στους ιστούς που αναλύει το εργαστήριο
και εκδόθηκαν αποτελέσµατα για 30 δραστικές ουσίες της οµάδας των
οργανοφοσφωρικών µε GC και ανιχνευτή NPD και για 11 δραστικές ουσίες της
οµάδας maneb group µε την µέθοδο των διθειοκαρβαµιδικών.
• Επεκτάθηκε η ανάλυση στη τοµάτα (15 δείγµατα) και το αγγούρι (15
δείγµατα) για προσδιορισµό 25 δραστικών ουσιών µε τη χρήση GC και
ανιχνευτή ECD.
• Επεκτάθηκε η ανάλυση στο κολοκύθι (10 δείγµατα), το πεπόνι (10 δείγµατα)
και την πιπεριά (10 δείγµατα) για προσδιορισµό 30 δραστικών ουσιών µε τη
χρήση GC και ανιχνευτή NPD.
• Ένταξε 15 νέες δραστικέs ουσίες στο πεδίο αναλύσεων του: azinphos methyl,
acrinathrin, bifenthrin, esfenvalerate, fenvalerate, fenpropathrin, imazalil,
omethoate, penconazole, pendimethanil, profenophos,, quinalphos, taufluvalinate, tetradifone, triadimefon.
Πίνακας 1. Επέκταση δραστηριοτήτων του εργαστηρίου σε σχέση µε το 2011.
Περιλαµβάνονται ιστοί που αναλύονται, δραστικές που ανιχνεύονται µε χρήση
GC και ανιχνευτών NPD και ECD και δραστικές που αναλύονται µε τη µέθοδο
των διθειοκαρβαµιδικών
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
∆ΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙ∆ΙΚΑ
(11 ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ)
ΙΣΤΟΣ

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ GC –NPD
(30 ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ,
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
3 ΝΕΕΣ)

ΑΓΓΟΥΡΙ

√

√

ΚΟΛΟΚΥΘΙ

√

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2012

ΜΑΡΟΥΛΙ
ΠΑΤΑΤΑ

√
√

ΠΙΠΕΡΙΑ

√

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

√

ΠΕΠΟΝΙ

√

ΣΤΑΦΥΛΙ

√

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2012
√

√

√

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2012

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2012

ΤΟΜΑΤΑ
ΜΗΛΟ
(ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΣ)

√
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2012

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ GC –ECD
(25 ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ,
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
12 ΝΕΕΣ)
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2012

√

√
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2012
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2012

Εντάχθηκε στις µεθόδους ανάλυσης του εργαστηρίου η µέθοδος QuEChERS σε
συνδυασµό µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης µε ανιχνευτή τριπλού
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τετραπόλου (HPLC-MS/MS) για την ανάλυση υπολειµµάτων δραστικών ουσιών
σε φρούτα/λαχανικά. Έχει γίνει προσδιορισµός µητρικών και θυγατρικών
ιόντων και βελτιστοποίηση συνθηκών ανάλυσης (υπολογισµός τάσης τριχοειδούς
και ενέργειας θραυσµατοποίησης) µε απευθείας έγχυση στο ESI-MS/MS για 41
δραστικές ουσίες. Παράλληλα έγινε βελτιστοποίηση συνθηκών για το
διαχωρισµό µε υγρή χρωµατογραφία µε στήλη C-18 και προσδιορισµό του
χρόνου κατακράτησής τους. Επίσης αναπτύχθηκε µέθοδος για τον
προσδιορισµό των δραστικών αυτών µε ανιχνευτή τριπλού τετραπόλου. Έχει
αρχίσει η επικύρωση της µεθόδου µε φορτίσεις σε µήλο και υπολογισµό της
ορθότητας, της πιστότητας, του ορίου ποσοτικοποίησης, της γραµµικότητας
καθώς και της αβεβαιότητας της µεθόδου.
∆ιαπίστευση:
Το εργαστήριο είναι διαπιστευµένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 (αρ.
πιστοποιητικού 607, ισχύς µέχρι 7-9-2013) για τις ακόλουθες µεθόδους:
1. Πρότυπη ΕΛΟΤ για προσδιορισµό διθειοκαρβαµιδικών σε φρούτα και
λαχανικά (ΟΕ-22 Εκτέλεση ∆οκιµής Προσδιορισµού ∆ιθειοκαρβαµιδικών).
2. In house µέθοδος προσδιορισµού οργανοφωσφορικών σε ελαιόλαδο
βασισµένη στην πολυδύναµη ολλανδική µέθοδο (Μ∆-02 Μέθοδος ∆οκιµής
Οργανοφωσφορικών σε Ελαιόλαδο).
3. In house µέθοδος προσδιορισµού οργανοφωσφορικών σε σταφύλι και
καρποφόρα λαχανικά βασισµένη στην πολυδύναµη ολλανδική µέθοδο (Μ∆01 Μέθοδος ∆οκιµής Οργανοφωσφορικών σε Φρούτα και Λαχανικά).
Το έτος 2009 έγινε η πρώτη αξιολόγηση και η αρχική διαπίστευση του
εργαστηρίου. Τα έτη 2010, 2011, 2012 έγιναν οι ετήσιες επιτηρήσεις.
∆ιεργαστηριακές δοκιµές:
Ταυτόχρονα κατά το έτος 2012 το εργαστήριο συµµετείχε σε τρείς
διεργαστηριακές δοκιµές (proficiency tests ) διεθνών οργανισµών µε πολύ
ικανοποιητικά αποτελέσµατα:
1. International Council of Olive oil – Instituto superior di Sanita Rome-Italy
για τον προσδιορισµό οργανοφωσφορικών σε ελαιόλαδο (COIPT 12).
2. Community Reference Laboratory- Universidad de Almeria- Spain για τον
προσδιορισµό οργανοφωσφορικών σε αχλάδι (EUPT-FV 14).
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3. Community Reference Laboratory- Universidad de Stuttgart- Germany για
τον προσδιορισµό διθειοκαρβαµιδικών σε φακές (EUPT-SRM7).

Πρόγραµµα monitoring 2012:
Στα πλαίσια του προγράµµατος monitoring 2012 συνεργάστηκε µε τις
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας τις προτάσεις τους
για την αύξηση των δραστικών ουσιών που προσδιορίζει.
Έτσι κατάφερε να εντάξει τις 15 νέες δραστικέs ουσίες (azinphos methyl,
acrinathrin, bifenthrin, esfenvalerate, fenvalerate, fenpropathrin, imazalil,
omethoate, penconazole, pendimethanil, profenophos,, quinalphos, taufluvalinate, tetradifone, triadimefon) στο πεδίο αναλύσεων του.
Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος monitoring 2012, αναλύθηκαν τα εξής
δείγµατα (Πίνακας 2):
Πίνακας 2. ∆είγµατα που αναλύθηκαν στα πλαίσια του monitoring 2012.
Περιφ.
ενότητα

Ηράκλειο

Λασίθι

Χανιά

Ρέθυµνο

Σύνολο

Προϊόν
Αγγούρι

3

Κολοκύθι

3

Μαρούλι

5

1

Πατάτα

5

5

Πεπόνι

8

Πιπεριά

4

3

5

Πορτοκάλι

3

2

6

Σταφύλι

14

Τοµάτα

3

6

6

15

Μήλο

3

2

5

10

Σύνολο

51

26

30

7

3

2

15

3

4

10

2

2

10
10

2

10

3

15
11

1

14

15

121

Από αυτά 119 δείγµατα ήταν εγχώρια και δύο εισαγωγής (ένα σταφύλι προέλευσης
Κύπρου και µία πιπεριά προέλευσης Ισραήλ)
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Αριθµός δειγµάτων ανά ιστό.
Μήλο 10

Αγγούρι 15

Τοµάτα 15

Κολοκύθι 10

Μαρούλι 10

Σταφύλι 15

Πατάτα 10
Πορτοκάλι 11
Πεπόνι 10
Πιπεριά 15

Γράφηµα 1. Αριθµός δειγµάτων ανά ιστό που αναλύθηκαν.

Στα δείγµατα αυτά είχαµε τα εξής ευρήµατα (Πίνακας 3):
Πίνακας 3: ∆ραστικές που ανιχνεύτηκαν στα δείγµατα του monitoring 2012.
Ευρήµατα ‹ Mrl
Προϊόν

Αγγούρι

Εγκεκριµένη χρήση
Αριθµός
∆ραστικές
δειγµάτων
Iprodione.
3

Μη εγκεκριµένη χρήση
Αριθµός
∆ραστικές
δειγµάτων
-

Iprodione,
Σταφύλι

2

Τοµάτα

2

Μήλο

3

Μαρούλι

1

ΣΥΝΟΛΟ

11

Ευρήµατα › Mrl

Chlorpyrifos
ethyl
Maneb group

∆ραστικές
-

cyfluthrin,
1

chlorpyrifos
methyl
Iprodione.

Αριθµός
δειγµάτων
-

-

-

-

-

-

-

-

-

cypermethrin
-

-

-

-

-

-

1
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Ευρήµατα δειγµάτων που αναλύθηκαν το 2012
∆είγµατα µε
φυτοπροστα
τευτικές
ουσίες
< MRL µη
εγκεκριµένη
χρήση: 1

∆είγµατα µε
φυτοπροστα
τευτικές
ουσίες
< MRL: 11

∆είγµατα µε
υπερβάσεις
MRL: 0

∆είγµατα
χωρίς
ανιχνεύσιµε
ς
φυτοπροστα
τευτικές
ουσίες: 110

Γράφηµα 2: Ευρήµατα δειγµάτων που αναλύθηκαν στα πλαίσια του monitoring
2012.
Πίνακας 4: ∆ραστικές που αναλύονται. ∆ιακρίνονται οι ιστοί στους οποίους
αναλύονται οι διαπιστευµένες και µη δραστικές.
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

∆ραστική ουσία
Acephate
acrinathrin
azinphos ethyl
azinphos methyl
alpha
cypermethrin
Azoxystrobin
beta cyfluthrin
Bifenthrin
Buprofezin
Chlorfenvinphos
Chlorothalonil
Chlorpyriphos
chlorpyriphos
methyl
Cyfluthrin
Cypermethrin
Deltamethrin

ΙΣΤΟΙ
Με ∆ιαπίστευση
σταφύλι

Χωρίς ∆ιαπίστευση
Οµάδα Α
Οµάδα Β
Οµάδα Α
Οµάδα Α
Ελαιόλαδο
Οµάδα Β
Ελαιόλαδο
Οµάδα Β
Ελαιόλαδο
Οµάδα Α
Οµάδα Β

καρποφόρα
λαχανικά,
σταφύλι
Ελαιόλαδο
καρποφόρα
λαχανικά,
σταφύλι, ελαιόλαδο
Οµάδα Β
Οµάδα Β
Οµάδα Β, Ελαιόλαδο
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α/α

∆ραστική ουσία

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Diazinon
Dichlorvos
Dimethoate
Ethion
Ethoprophos
Endosulfan
alpha
Endosulfan beta
Endosulfan
sulfate
Es fenvalerate
Fenithrothion
Fenthion
fenthion sulfone
fenthion
sulfoxide
Fenvalerate
Fenpropathrin
Folpet
Imazalil
Iprodione
krezoxim methyl
λ- cyhalothrin
Linuron
Ferbam
Malaoxon
Malathion

41
Mancopper
42
Mancozeb
43
Maneb
44
Methamidophos
45
Methidathion
46
47
48
49

Metiram
Metribuzin
Monocrotophos
Myclobutanil

ΙΣΤΟΙ
Με ∆ιαπίστευση
καρποφόρα λαχανικά,
σταφύλι, ελαιόλαδο

Χωρίς ∆ιαπίστευση

Οµάδα Α, Ελαιόλαδο
καρποφόρα λαχανικά,
σταφύλι, ελαιόλαδο

Οµάδα Α
Οµάδα Α, Ελαιόλαδο
Οµάδα Α
Ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο
Οµάδα Β
Οµάδα Α, Ελαιόλαδο

ελαιόλαδο
ελαιόλαδο
ελαιόλαδο
Οµάδα
Οµάδα
Οµάδα
Οµάδα
Οµάδα
Οµάδα
Οµάδα
Οµάδα
όλα
τα
λαχανικά

φρούτα

Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β, Ελαιόλαδο
Β

και

Οµάδα Α
καρποφόρα λαχανικά,
σταφύλι, ελαιόλαδο
Οµάδα Α
όλα
τα
φρούτα
και
λαχανικά
όλα
τα
φρούτα
και
λαχανικά
όλα
τα
φρούτα
και
λαχανικά
καρποφόρα
λαχανικά,
σταφύλι
Οµάδα Α
καρποφόρα λαχανικά,
σταφύλι, ελαιόλαδο
Οµάδα Α
όλα
τα
φρούτα
και
λαχανικά
Οµάδα Β
Οµάδα Α, Ελαιόλαδο
Οµάδα Α
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α/α
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

∆ραστική ουσία

ΙΣΤΟΙ
Με ∆ιαπίστευση
Χωρίς ∆ιαπίστευση
όλα
τα
φρούτα
και
λαχανικά

Nabam
nickel
bis
dimethyl
όλα
τα
φρούτα
dithiocarbamate λαχανικά
Omethoate
paraoxon methyl
καρποφόρα λαχανικά,
Parathion
σταφύλι, ελαιόλαδο
parathion
methyl
σταφύλι
Penconazole
Pendimethanil
Phenthoate
Phosalone
Phosmet
Phosphamidone
Pirimiphos
σταφύλι
όλα
τα
φρούτα
λαχανικά
Propineb
Procymidone
Profenophos
Pyrazophos
όλα
τα
φρούτα
λαχανικά
Thiram
Quinalphos
Tau fluvalinate
Triadimefon
Triazophos
Tetradifon
Trifloxystrobin
Trifluralin
Vinclozolin
όλα
τα
φρούτα
λαχανικά
Zineb
όλα
τα
φρούτα
λαχανικά
Ziram

και
Οµάδα Α

Οµάδα Α
Οµάδα Α, Ελαιόλαδο
Οµάδα Β
Οµάδα Β
Οµάδα Α
Οµάδα Α
Οµάδα Α
Ελαιόλαδο
Οµάδα Α, Ελαιόλαδο
και
Οµάδα Β
Οµάδα Α, Ελαιόλαδο
και
Οµάδα Α
Οµάδα Β
Οµάδα Β
Οµάδα Α, Ελαιόλαδο
Οµάδα Β
Ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο
Οµάδα Β
και
και

Οµάδα Α: Αγγούρι, κολοκύθι, πατάτα, πιπεριά, πεπόνι, σταφύλι, τοµάτα, µήλο.
Οµάδα Β: Αγγούρι, πατάτα, σταφύλι, τοµάτα.
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Γράφηµα 3: Αύξηση αριθµού δραστικών ανά έτος.
Το 2008 ήταν το έτος διαπίστευσης και λόγω φόρτου εργασίας δεν σηµειώθηκε
αύξηση δραστικών ουσιών, ενώ κατά το 2009 η αύξηση ήταν 50% (από 26 σε 39),
το 2010 η αύξηση ήταν 18% (από 39 σε 46), το 2011 η αύξηση ήταν 30% (από 46
σε 62) και το έτος 2012 η αύξηση ήταν 25% (από 62 σε 77).
Επίσης το εργαστήριο µέσα στο 2012 κατάφερε σε ωρισµένες δραστικές, που είχαν
υψηλό όριο ποσοτικοποίησης (LOQ) , να το µειώσει έως κατά το ήµισυ όπως :
Fenitrothion από 0,04 mg/Kg σε 0,02 mg/Kg, iprodione από 0,50 mg/Kg σε 0,05
mg/Kg, Metribuzin από 0,1 mg/Kg σε 0,05 mg/Kg.
Γενικά Σχόλια:
Το έτος 2012 ήταν ένα δύσκολο έτος, µε τα γνωστά προβλήµατα λόγω κακής
οικονοµικής κατάστασης, τα οποία προκάλεσαν αρκετή δυσκολία στην έγκαιρη και
απρόσκοπτη προµήθεια του εργαστηρίου µε τα απαραίτητα αναλώσιµα. Τα
προβλήµατα που υπήρξαν λόγω των πολύωρων διακοπών ρεύµατος που υπάρχουν
στην περιοχή των νέων εγκαταστάσεων του εργαστηρίου αποκαταστάθηκαν το
Νοέµβριο καθώς το εργαστήριο κατάφερε να προµηθευτεί γεννήτρια ηλεκτρικού
ρεύµατος.
Όσον αφορά στο προσωπικό του εργαστηρίου, µε την ένταξη του νέου µέλους και
την αποχώρηση των δύο παλαιότερων στελεχών είναι σε θέση να υποστηρίξει
πλήρως το σύνολο των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου και για το έτος 2013 αλλά
και να τις επεκτείνει όπως περιγράφονται αναλυτικά στους στόχους για το 2013
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παρακάτω. Σε περίπτωση επανόδου των δύο στελεχών που αποχώρησαν, το
εργαστήριο θα είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει επιπλέον στόχους όσον αφορά
στην αύξηση ιστών και δραστικών ουσιών που αναλύονται από εκείνους που
αναφέρονται.
Στόχοι για το 2013:
Το εργαστήριο µε το υπάρχον προσωπικό έχει προγραµµατίσει στα πλαίσια του
monitoring 2013 να προχωρήσει στα κάτωθι (Πίνακας 5):
Πίνακας 5: Αναλύσεις δειγµάτων στα πλαίσια του monitoring 2013.
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΕΙΓΜΑ
ΤΩΝ

∆ΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙ∆ΙΚΑ

GC –NPD

GC –ECD
√

ΑΓΓΟΥΡΙ

10

√

√

ΚΟΛΟΚΥΘΙ

10

√

√

ΜΑΡΟΥΛΙ

10

√

ΠΑΤΑΤΑ
ΠΙΠΕΡΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΕΠΟΝΙ
ΣΤΑΦΥΛΙ
ΤΟΜΑΤΑ

10
15
10
10
10
10

√
√
√
√
√
√

ΜΗΛΟ

10

√

√

ΦΡΑΟΥΛΑ
(ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΣ)
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

10

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΤΟ 2013

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΤΟ 2013
√

15

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΤΟ 2013
√
√
√
√
√

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΤΟ 2013
√

√
√
ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΤΟ 2013
ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΤΟ 2013
√

Επιπρόσθετα στις αναλύσεις δραστικών-ιστών που πραγµατοποίησε το εργαστήριο
το 2012 και θα εξακολουθήσει να πραγµατοποιεί το 2013, θα εντάξει και τις
ακόλουθες δράσεις:
 ανάλυση

σε

10

δείγµατα

φράουλας

για

προσδιορισµό

υπολειµµάτων

φυτοπροστατευτικών ουσιών µε τις µεθόδους ανίχνευσης διθειοκαρβαµιδικών
και GC µε ανιχνευτές NPD και ECD.
 ανάλυση σε 10 δείγµατα
µαρούλι για προσδιορισµό υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών ουσιών µε GC µε ανιχνευτές NPD και ECD
 ανάλυση σε 10 δείγµατα µήλων για προσδιορισµό υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών ουσιών µε GC µε ανιχνευτή ECD
 ανάλυση σε 15 δείγµατα ελαιολάδου για προσδιορισµό υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών ουσιών µε GC µε ανιχνευτές NPD και ECD
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Εργαστήριο Υπολειµµάτων
 επικύρωση της µεθόδου QuEChERS για όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό
δραστικών ουσιών µε τη χρήση HPLC-MS/MS αρχικά σε µήλο και στη
συνέχεια σε άλλους ιστούς.
 αύξηση των δραστικών ουσιών που εντάσσονται στο πεδίο αναλύσεων του
εργαστηρίου.
 επαναξιολόγηση των διαπιστευµένων µεθόδων και προσπάθεια επέκτασης του
πεδίου διαπίστευσης.

Οι συντάκτες
∆ρόσου Άννα
Κριτσωτάκη Ευαγγελία
Λυγεράκης Μιχάλης
Τζωρτζακάκη Ελένη
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΕ ΙΙ Σ
ΣΑ
Α ΓΓ Ω
Ω ΓΓ Η
Η
Η πυρκαγιά της 30/7/2012 στην περιοχή Βιάννου καθώς και αυτή που την ακολούθησε
σχεδόν αµέσως στην
περιοχή της Ιεράπετρας είχαν σαν αποτέλεσµα τεράστιες
καταστροφές τόσο άµεσες (καταστροφή φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου, υποδοµών,
ηρτηµένη παραγωγή κτλ) όσο και έµµεσες (αποψίλωση της βλάστησης των βουνών,
διάβρωση - σκελετοποίηση του εδάφους µε τις βροχές που θα ακολουθήσουν, καταστροφή
της βιοποικιλότητας κ. ά).
Οι καταστροφές αυτές από την πυρκαγιά έπληξαν σηµαντικά την αγροτική οικονοµία της
περιοχής, όπου η καλλιέργεια της ελιάς είναι σχεδόν µονοκαλλιέργεια. Ειδικά για την
περιοχή Βιάννου – Κερατόκαµπου οι ζηµιές είχαν άµεσο αντίκτυπο και στην τουριστική
οικονοµία της περιοχής.
Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηράκλειου ,στην
προσπάθεια του να ενηµερώσει τους ελαιοπαραγωγούς σχετικά µε τις ενδεδειγµένες
ενέργειες για την γρήγορη και µε το χαµηλότερο δυνατόν κόστος αποκατάσταση των
πληγέντων ελαιοδένδρων ,εξέδωσε άµεσα δύο Τεχνικά Δελτία µε γενικές(Ν ο 1 ) και
εξειδικευµένες κατά κατηγορία ζηµιάς(Νο 2) οδηγίες. Εξυπακούεται ότι είµαστε στην
διάθεση του οποιουδήποτε, όπως άλλωστε είµαστε υποχρεωµένοι, για κάθε πληροφορία
σχετικά µε το παραπάνω θέµα.

Ο
ΟΔΔΗ
ΗΓΓΙΙΕΕΣΣ ΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΜ
ΜΟ
ΟΥΥ Π
ΠΥΥΡΡΟ
ΟΠ
ΠΛΛΗ
ΗΚΚΤΤΩ
ΩΝ
Ν ΕΕΛΛΑΑΙΙΟ
ΟΔΔΕΕΝ
ΝΔΔΡΡΩ
ΩΝ
Ν

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
Χόνδρος Βιάννου _ Πυρκαγιά 30/7/2012

–

Πλήρης αποψίλωση των βουνών.
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3. Κλάδεµα:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ

Η αποκατάσταση των ζηµιωµένων ελαιοδέντρων βασίζεται αποκλειστικά στην

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ

αναβλάστησή τους. Συνεπώς η αναβλάστηση είναι εκείνη που θα µας καθορίσει

Σχετικά µε τις φυτείες των ελαιοδέντρων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του
µηνός Ιουλίου 2012 στις περιοχές των Δήµων Βιάννου και Ιεράπετρας και

τους

κατάλληλους χειρισµούς που πρέπει να γίνουν, σας γνωρίζουµε ότι οι ελαιοκαλλιεργητές θα
πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω µε στόχο τη γρήγορη και µε µικρότερο κόστος
αποκατάσταση:
1. Αρχικά θα πρέπει να γίνει µια πρώτη εκτίµηση της ζηµιάς που έχουν υποστεί τα
ελαιόδεντρα του αγροτεµαχίου.
Στην περίπτωση αυτή έχουµε τις παρακάτω κατηγορίες ζηµιών:

τον τρόπο του κλαδέµατος. Το βασικό κριτήριο κλαδέµατος που θα εφαρµοστεί
εξαρτάται από την κατάσταση του φλοιού, των κλάδων, βραχιόνων και κορµού. Κλαδιά
βραχίονες και κορµοί ζηµιωθέντων δέντρων, συνήθως µετά από παρέλευση περίπου
ενός µήνα ,εµφανίζουν σχισίµατα και αποκολλήσεις φλοιού ενώ στα µη ζηµιωµένα
τµήµατα εµφανίζονται αναβλαστήσεις. Εποµένως οι επεµβάσεις, δεν πρέπει να
είναι βιαστικές, έως ότου γίνει εµφανές το τµήµα των δέντρων που έχει
καταστραφεί. Τα κλαδέµατα θα πρέπει να ξεκινήσουν από τα µέσα του Φθινοπώρου
και να ολοκληρωθούν µε το τέλος του χειµώνα. Οι µεγάλες τοµές κλαδέµατος θα
πρέπει να καλυφθούν µε ειδική προστατευτική αλοιφή.

α) Ελαφρές ζηµιές: Έχει ζηµιωθεί τµήµα του φυλλώµατος ενώ οι κύριοι βραχίονες δεν

Την πρώτη βλαστική περίοδος ( Απρίλιος – Μάιος) δεν αφαιρούµε καθόλου

έχουν καεί.

αναβλαστήσεις, προκειµένου να έχουµε όσο το δυνατό µεγαλύτερη φυλλική

β) Μέτριες ζηµιές: Το σύνολο της κόµης του δέντρου έχει ζηµιωθεί ενώ οι κύριοι

επιφάνεια, γεγονός που θα συµβάλλει, µεταξύ των άλλων και στην καλύτερη ανάπτυξη

βραχίονες ( µπράτσα) και ο κορµός του δέντρου δεν έχουν ζηµιωθεί σοβαρά.

του ριζικού συστήµατος των δέντρων.

γ)Σοβαρές ζηµιές: Οι βραχίονες και ο κορµός του δέντρου έχουν ζηµιωθεί σοβαρά.

Λοιποί χειρισµοί:

δ)Ολική ζηµιά: Πλήρης καταστροφή των κορµών µέχρι την επιφάνεια του εδάφους ή και

- Τα κλαδιά που θα κοπούν, ιδιαίτερα σε επικλινείς ελαιώνες, θα πρέπει να

κάτω από αυτό.

αφήνονται στο χωράφι(σε επιλεγµένα σηµεία) ως τον Απρίλιο, προκειµένου να

Σε πολλές περιπτώσεις οι παραπάνω κατηγορίες ζηµιών µπορεί να συνυπάρχουν στον

περιοριστεί η διάβρωση του εδάφους.

ίδιο ελαιώνα.

- Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει, η άρδευση(συχνή και µέτρια ποσότητα νερού)

2. Χειρισµοί:
α) Άµεση αποµάκρυνση από τους ελαιώνες ( µετά από την καταγραφή από τον ΕΛΓΑ)
των υπολειµµάτων του αρδευτικού δικτύου και των πεσµένων κλάδων.
β) Μέχρι τa µέσα Φθινοπώρου δε γίνεται καµία επέµβαση στα ζηµιωµένα ελαιόδεντρα
γ)

,λίπανση και φυτοπροστασία να εκτελούνται κανονικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται
στην αντιµετώπιση των φυλλοφάγων, ξυλοφάγων εντόµων και ακάρεων.
- Στα ελαιόδεντρα που έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές και θα χρειαστεί να
καρατοµηθούν από την επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την

έως ότου αυτά δώσουν τη συνολική εικόνα αναβλάστησης.

αποφυγή της βόσκηση των ζώων ,προκειµένου να προστατευθεί η αναβλάστηση που

Στις περιπτώσεις αρδευόµενων ελαιώνων συνίσταται άµεση αποκατάσταση του

θα προκύψει από τη βάση του κορµού.

αρδευτικού δικτύου και συχνές ελαφρές αρδεύσεις ,προκειµένου να ενθαρρυνθεί η

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία µε τους τοπικούς

αναβλάστηση των ζηµιωθέντων ελαιοδέντρων

γεωπόνους για την επίλυση των ειδικών προβληµάτων που ενδεχοµένως να
παρουσιαστούν.
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ΖΗΜΙΑΣ

Κατηγορία 2η
Δένδρα που

έχουν

δώσει

αναβλάστηση

Η κατηγοριοποίηση των επεµβάσεων στα ελαιόδεντρα γίνεται µε βάση την
αναβλάστηση που έχουν δώσει κα συγκεκριµένα:

µόνο

από την βάση του κορµού.

Τα δένδρα έχουν ζηµιά–καεί σε όλο το υπέργειο τµήµα
τους. Η αναβλάστηση εµφανίζεται περιµετρικά στην
περιοχή γύρω από το λαιµό η οποία διευκολύνεται µε
την αποµάκρυνση του χώµατος γύρω από το λαιµό
ώστε να αποκαλυφθεί η συγκεκριµένη περιοχή. Από
τους εµφανιζόµενους βλαστούς επιλέγονται για την
ανασύσταση του δέντρου ένας ή περισσότεροι βλαστοί
τουλάχιστον µετά από παρέλευση ενός έτους. Σε
περίπτωση που το δέντρο ήταν εµβολιασµένο
ακολουθεί εµβολιασµός µε την επιθυµητή ποικιλία. Εάν
έχει καεί ολόκληρος ο κορµός, είναι προτιµότερο να
εκριζώνεται και να αντικαθίσταται από νέο αφού η
διαδικασία της επαναβλάστησης και του εξ΄αρχής
εµβολιασµού είναι περισσότερο δαπανηρή και πλέον
χρονοβόρα σε σχέση µε την επαναφύτευση.

Κατηγορία 1η
∆ένδρα που δεν έχουν αναβλαστήσει µέχρι το τέλος τη ς άνοιξη ς κα ι θα εκριζωθούν.

Εικόνα 3. Δέντρο πριν την επέµβαση

Εικόνα 2. Κερατόκαµπος. Πλήρως καταστραµµένο ελαιοδέντρο
Η φωτιά κατέκαψε το υπέργειο και υπόγειο τµήµα του δέντρου µε αποτέλεσµα να χαθεί η
ικανότητα αναβλάστησης. Απαιτείται επαναφύτευση του ελαιώνα. Με την επαναφύτευση
τα δένδρα θα δώσουν παραγωγή στην περίπτωση των αρδευοµένων σε 5-7 έτη, ενώ στα
µη αρδευόµενα ενδεχοµένως σε περισσότερο από 10 έτη.

Εικόνα 4.

Δέντρα µετά την επέµβαση (καρατόµηση)
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Κατηγορία 3η
Δένδρα που αναβλάστησαν από την περιοχή του

κορµού

Εικόνα 5. Εµφάνιση δέντρου µετά την αποκατάσταση

Κατηγορία 4η
Δένδρα που αναβλάστησαν από το ύψος των πρωτογενών βραχιόνων και θα υποστούν
καρατόµηση στο ύψος αυτό

∆ευτερογενείς
βραχίονες

Επιλεγµένοι κλάδοι

αναβλάστησης
Καρατόµηση πρωτογενή
βραχίονα

Σηµείο καρατόµησης
κορµού
δ
Εικόνα 5 . Εµφάνιση έντρου µετά την αποκατάσταση
Στα δένδρα αυτά καταστράφηκαν όλοι οι κύριοι βραχίονες ενώ έµεινε υγιές τµήµα του
κορµού. Βλαστοί αναπτύσσονται σε όλο το µήκος του υγιούς κορµού και στο λαιµό ( βάση
του δέντρου).
Το δένδρο θα υποστεί καρατόµηση στο ύψος του κατεστραµµένου κορµού. Αφήνονται
τόσοι βλαστοί στον κορµό ώστε να σχηµατιστεί η επιθυµητή κόµη του δέντρου. Η
βλάστηση στην περιοχή του λαιµού αφαιρείται. Αν η καρατόµηση του κορµού έγινε κάτω
από το εµβόλιο τότε στους νέους βλαστούς γίνεται εµβολιασµός µε την επιθυµητή
ποικιλία.

Εικόνα 6 . Εµφάνιση δέντρου µετά την αποκατάσταση
Αφαιρείται από τους βραχίονες το τµήµα που έχει καταστραφεί και επιλέγονται από τους
λαίµαργους που έχουν εκπτυχθεί οι κατάλληλοι οι οποίοι θα αποτελέσουν τους
δευτερογενείς βραχίονες στο αναγεννηµένο δέντρο. Εκτιµώµενος χρόνος εισόδου στην
καρποφορία 2-4 χρόνια. Στην πραγµατικότητα αυτό το κλάδευµα είναι το σύνηθες
κλάδευµα ανανέωσης.
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Κατηγορία 5η
Δένδρα που

Εικόνα 7.

έπαθαν

ήπιες

Κατηγορία 6η
Ελαιόδεντρο που έχει αναβλαστήσει στη βάση του κορµού στο έδαφος και καθ ύψος
του κορµού (κορµός – πρωτογενείς βραχίονες κ.α)

ζηµιές

Καψάλοι. Δέντρα µε ήπιες ζηµιές

Καταστράφηκε τµήµα του φυλλώµατος και λεπτοί κλάδοι, ενώ επηρεάστηκε και η τρέχουσα
παραγωγή, χωρίς όµως η ζηµιά να είναι ολοκληρωτική. Τα δέντρα αναβλαστάνουν από
διάφορα υγιή σηµεία της κόµης ενώ αφαιρείται µε το κλάδεµα κάθε κατεστραµµένος κλάδος.
Τα δέντρα θα δώσουν παραγωγή τον επόµενο χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Η ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ
ΕΛΑΙΩΝΩΝ ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΤΩΝ
Εικόνα 8. Καψάλοι Βιάννου
Αφαιρούµε ολοκληρωτικά την αναβλάστηση στη βάση του κορµού προκειµένου να
τονωθεί και να ενισχυθεί η υπόλοιπη αναβλάστηση.
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Περίπου ένα µήνα µετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιάννο έχει
παρατηρηθεί ήδη αναβλάστηση στα καµένα ελαιόδενδρα.

Το

παρόν

ενηµερωτικό

φυλλάδιο

εκδόθηκε µε δαπάνη του

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Εικόνα 9.
Κερατόκαµπος. Ελαιόδεντρο καµένο που έχει ήδη
αναβλαστήσει ( 20/8/2012), µετά από την πυρκαγιά (30/7/2012)

Ευθύνη Κειµένου. Αλατσατιανός Ευαγ & Τρουλλάκης Ιωάννης
Ηλεκρονική ∆ιεύθυνση ( e_mail )
pkpfher@otenet.gr
Τηλ. Επικοινωνίας 2810224948
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