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« Αποστολή εντύπου »

Σας στέλνουµε συνηµµένα τα πεπραγµένα της υπηρεσίας µας, έτους
2013 για ενηµέρωση σας.

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης

Ιωάννης Τρουλλάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Γραφείο Υπουργού Καθ. Τσαυτάρη Αθανασίου

-

Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ

2. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής

-

Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ

-

Αχαρνών 2, 10176 ΑΘΗΝΑ

-

Λ. Συγγρού 150, 17671

Ανάπτυξης & Τροφίµων κ .Κορασίδη Μόσχο
3. Γενικό ∆ιευθυντή Φυτικής Παραγωγής
κ. Κων/νο Αγγελάκη

4. ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τµήµατα Α, Γ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ

5. ∆/νση Έρευνας – Αγροµετεωρολογίας

-

Χαλκοκονδύλη 15, 10432 ΑΘΗΝΑ

6. ∆/νση Τυποποίησης Μεταποίησης &

-

Αχαρνών 2, 10176, ΑΘΗΝΑ

-

Πάτρας

Ποιοτικού Ελέγχου

7. Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών

Ζαΐµη 23, 26110 ΠΑΤΡΑ

και Ποιοτικού Ελέγχου
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

Θεσ/νικης
Θέρµη Θες/νίκης
Τ.Θ 436, 57001 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

-

Βόλου
Τορούζια & Νικολαΐδη, 38334 ΒΟΛΟΣ

-

Ναυπλίου
Μπουµπουλίνας 34, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ

-

Καβάλας
Αγ. Λουκάς, Τέρµα Αµύνταιου
Τ.Θ 1235, 65110 ΚΑΒΑΛΑ

-

Ιωαννίνων
Αβέρωφ 6, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

-

Πειραιά
Λ. ∆ηµοκρατίας & Μ. Κιουρί
18663 Νέο Ικόνιο Περάµατος Αττικής

8. Πρώην ∆/ντές του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου

• κ. Κοζυράκη Εµµανουήλ
• κα Αντωνιδάκη Άννα
• κ. Γρηγοράκη Φοίβο
• κ. Λεµπιδάκη Γεώργιο
• κ. Παντουβάκη Ιωάννη

9. Περιφέρεια Κρήτης
Πλατεία Ελευθερίας, 71307 Ηράκλειο

10. ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας &

-

Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης
Γραφεία Προστασίας Φυτών
Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ

Ηρακλείου
Έβανς 60, 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

-

Χανίων
Αγυιά Χανίων 73103 ΧΑΝΙΑ

-

Ρεθύµνου
∆ηµητρακάκη 17, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

-

Λασιθίου
∆ιοικητήριο, 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Οδός Σ.Τ. ∆έλτα 8
14561 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
12. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εργαστήρια: Εντοµολογίας-Φυτοπαθολογίας Αµπελουργίας
Ιερά οδός 75, 11855 ΑΘΗΝΑ

13. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Γεωπονική Σχολή
Εργαστήρια: Εντοµολογίας - Φυτοπαθολογίας Αµπελουργίας
54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας - Τµήµα Γεωπονίας
Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία 38446 ΒΟΛΟΣ

15. Πανεπιστήµιο Κρήτης – Τµήµα Βιολογίας
Τ.Θ. 1470, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16. Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου - ΣΤΕΓ
Εργαστήρια: Εντοµολογίας - Φυτοπαθολογίας Αµπελουργίας
71500 Εσταυρωµένος, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

17. Ινστιτούτο Υποτροπικών &Ελαίας
(Υπ όψιν κας Καλαιτζάκη Αργ. & κας Βαρίκου Κ.)
Αγροκήπιο, 73100 ΧΑΝΙΑ

18. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 10433 ΑΘΗΝΑ

19. ΕΜΥ (Αγροµετεωρολογία)
Ελ. Βενιζέλου 14 Ελληνικό, 16777 ΑΘΗΝΑ

20. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης
Πλατεία Κουντουριώτη – Λιµάνι
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

21. Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης
(ΣΕ∆ΗΚ)
Τζανακάκη και Ερωτοκρίτου 1, 73134 ΧΑΝΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΕΤΟΥΣ 2013
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

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
απευθύνεται σε µας και ζητά τη βοήθεια 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
ψηλότερα και να περιφρουρήσουµε το κύρος της.

<ανεβάσουµε>

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 2013 . Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε
εκτός από τις δραστηριότητες µας και χρήσιµα στοιχεία που αφορούν
την φυτοπροστασία, τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν και τους
ελέγχους που έγιναν(εργαστηριακούς & µακροσκοπικούς).
Είµαστε στην διάθεση σας για κάθε είδους κριτική και υποδείξεις.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Τρουλλάκης Ιωάννης
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ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
Τη χρονιά που πέρασε, η εξέλιξη των εχθρών και ασθενειών στην
καλλιέργεια του αµπελιού, των εσπεριδοειδών, των µηλοειδών και της
πατάτας του οροπεδίου Λασιθίου χαρακτηρίστηκε οµαλή, χωρίς σοβαρά
προβλήµατα φυτοπροστασίας. Αντίθετα στην καλλιέργεια της ελιάς, οι
δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την ανθοφορία
των ελαιοδέντρων είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή
ελαιολάδου και βρώσιµης ελιάς. Μειωµένη καρπόδεση και
«σχινοκαρπία» έπληξαν τις περισσότερες περιοχές του νησιού µε
αποτέλεσµα την απώλεια της παραγωγής που σε ορισµένες περιπτώσεις
ήταν ολοκληρωτική. Σε ορισµένες από τις περιοχές που κατάφεραν να
γλιτώσουν από την ένταση των κλιµατικών φαινοµένων και σηµειώθηκε
µέτρια έως ικανοποιητική καρποφορία, εκδηλώθηκαν µεγάλης έντασης
προσβολές είτε από τον ρυγχίτη είτε από το δάκο, είτε από συνδυασµό
και των δύο, προκαλώντας πρώιµη καρπόπτωση σε ποσοστό µέχρι και
70-80% .
Σε χρόνια δύσκολα, το πλήγµα της απώλειας του εισοδήµατος των
ελαιοπαραγωγών ήταν τραγικό και οι συνέπειες εµφανείς στην οικονοµία
του νησιού.



Οι συντάκτες

Ε. ∆. Αλατσατιανός - Ν. Ι. Μπαγκής (Αµπέλι, Μηλοειδή, Πατάτα)
Μ. Ζ. Ροδιτάκη – Α.Γ. Καλλιονάκη (Ελιά, Εσπεριδοειδή)
Ρ. Λ. Οικονοµάκη, Σ.Π. Λούρου, Ρ.Ι. Ηλιάκη (συγκέντρωση στοιχείων υπαίθρου)
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα κλιµατικά στοιχεία λαµβάνονται καθηµερινά από το δίκτυο των 14
Αυτόµατων Μετεωρολογικών Σταθµών (Α.Μ.Σ.) της Υπηρεσίας και
χρησιµοποιούνται για την ασφαλή εκτίµηση της εξέλιξης των εχθρώνασθενειών
καθώς και του ακριβή χρόνου επέµβασης. Τα βασικά
µετεωρολογικά µεγέθη που αξιοποιεί η εφαρµοσµένη φυτοπροστασία
είναι: η θερµοκρασία, η υγρασία, η βροχόπτωση και η διάρκεια
διύγρανσης του φύλλου. Το Γραφείο καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια
κάθε χρόνο για την συνεχή λειτουργία των Α.Μ.Σ. µε το ελάχιστο δυνατό
κόστος δαπάνης. Η ετήσια τακτική συντήρηση των σταθµών έχει
περιοριστεί στην εργαστηριακή βαθµονόµηση των αισθητήρων
θερµοκρασίας - υγρασίας από εξωτερικό συνεργάτη - τεχνικό και στους
επιτόπιους ελέγχους - επισκευές των υπόλοιπων οργάνων από γεωπόνο
του Γραφείου. Καταφέραµε να εξασφαλίσουµε την οµαλή λειτουργία των
Α.Μ.Σ., µετά από αγωνιώδεις προσπάθειες αλλά θα πρέπει να τονίσουµε
ότι οι περιπτώσεις προσωρινών βλαβών αυξάνονται όπως και οι ανάγκες
επιδιορθώσεων – αντικαταστάσεων οργάνων, κυρίως λόγω παλαιότητας.
Οι τιµές των βασικών µετεωρολογικών στοιχείων (βροχόπτωση, µέση
θερµοκρασία αέρα) για τη χρονιά που πέρασε παρουσιάζονται στους
πίνακες του παραρτήµατος (Πιν.1, Πιν.4).
Ειδικότερα οι βροχοπτώσεις του έτους σε όλο το νησί ήταν κάτω
από το κλιµατικό µέσο όρο και ιδιαίτερα στη νότια Κρήτη ( (Πιν.2,
Πιν.3). Ως προς την κατανοµή των βροχών κατά τη διάρκεια του έτους, ο
κύριος όγκος αυτών σηµειώθηκε τους χειµερινούς µήνες που
χαρακτηρίζονται και οι πιο βροχεροί µήνες (Πιν.1). Στους ανοιξιάτικους
και φθινοπωρινούς µήνες σηµειώθηκαν λίγες βροχοπτώσεις, σηµαντικά
χαµηλότερες του µέσου όρου, που είχαν ως αποτέλεσµα την επικράτηση
µεγάλης περιόδου ξηρασίας, διάρκειας περίπου 7 - 8 µηνών (Πιν.7).
Οι θερµοκρασίες κυµάνθηκαν στα συνήθη κλιµατικά πλαίσια του νησιού
(Πιν.5, Πιν.6). Η άνοιξη χαρακτηρίζεται θερµότερη του συνηθισµένου
µέσου όρου µε συχνή επικράτηση νοτιάδων ενώ το καλοκαίρι ήταν
δροσερό και µε συχνά µελτέµια. Στα αξιοσηµείωτα αναφέρεται ότι, οι
υψηλότερες θερµοκρασίες σηµειώθηκαν τέλος Αυγούστου έως µέσα
Σεπτεµβρίου.
Στο δίκτυο των Α.Μ.Σ. σηµειώθηκε η χαµηλότερη θερµοκρασία τον
Ιανουάριο στο Λιονέτο του οροπεδίου Λασιθίου (-5,2οC) και η
υψηλότερη τον Σεπτέµβριο στην Βόνη (41,1οC).
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Α Μ Π Ε Λ Ι
Β Λ Α Σ Τ Η Σ Η
Πρώιµη χαρακτηρίζεται το 2013 η έναρξη της βλάστησης στα αµπέλια.
Στο πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου ξεκίνησε το φούσκωµα των µατιών.
Στην ποικιλία σουλτανίνα και στις πιο πρώιµες περιοχές καταγράφηκαν
µέχρι τα µέσα Μαρτίου τα πρώτα βλαστικά στάδια (Πιν.8).
Οι συχνοί νότιοι άνεµοι και οι γενικά υψηλές θερµοκρασίες της άνοιξης,
επιτάχυναν την ανάπτυξη της βλάστησης. Μέσα στο πρώτο 10ήµερο του
Μαΐου ξεκίνησε η άνθηση στις πιο πρώιµες περιοχές.
Στη συνέχεια και στους θερινούς µήνες επικράτησε δροσερός καιρός και
µετατόπισε ελαφριά την ωρίµανση των σταφυλιών που καταγράφηκε στις
πρωιµότερες περιοχές και για την ποικιλία σουλτανίνα µέσα στο
τελευταίο δεκαήµερο του Ιουλίου. Η χρονιά χαρακτηρίζεται ως προς την
ωρίµανση πρωιµότερη του συνήθους.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
♦ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Plasmopara viticola)
∆εν ήταν χρονιά περονοσπόρου. Οι συνθήκες που επικράτησαν την
άνοιξη, µε τις µειωµένες βροχές, τις περιορισµένες δροσιές, τους
συχνούς νοτιάδες και τη χαµηλή γενικά σχετική υγρασία, δεν ευνόησαν
τη γενικευµένη εκδήλωση της ασθένειας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις
εντοπίστηκαν προσβολές, µε µικρή περαιτέρω εξάπλωση, σε εστιακές
τοποθεσίες µε ιστορικό περονοσπόρου.
Ο πολύ ήπιος χειµώνας ευνόησε την πολύ πρώιµη έναρξη βλάστησης σε
ακλάδευτα εγκαταλειµµένα αµπέλια της παραλιακής ζώνης µε ισχνές
κληµατίδες. Από τις 14 Μαρτίου και σε αυτήν την ασθενική βλάστηση,
διαπιστώσαµε συµπτώµατα περονόσπορου και παρακολουθήσαµε
συστηµατικά την εξέλιξη του. Από το στάδιο επιδεκτικότητας µολύνσεων
της βλάστησης, που καταγράφεται στην πλειονότητα των πρωιµότερων
καλλιεργούµενων αµπελιών στο τέλος Μαρτίου, δεν σηµειώθηκαν
αξιόλογες βροχοπτώσεις και σοβαρές συνεχόµενες διυγράνσεις φύλλου.
Στις λίγες και τοπικού χαρακτήρα βροχές που σηµειώθηκαν στο πρώτο
20ήµερο του Απριλίου, µε οριακές συνθήκες για πρωτογενείς µολύνσεις,
δεν παρατηρήθηκαν συµπτώµατα µετά τις αναµενόµενες ηµέρες
επώασης. Είχαµε ωστόσο επισηµάνει συστηµατική επιτήρηση των
3
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αµπελιών µετά από τις βροχές και διενέργεια ψεκασµού µόνο σε
περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων. Προληπτική επέµβαση συστήθηκε
µόνο τον Μάιο µετά από βροχόπτωση λόγω της κρισιµότητας των σταδίων
της καλλιέργειας, του µούρου και της άνθησης (στάδια Η και Ι).
Με τις λιγοστές διαπιστώσεις εµφάνισης πρωτογενών µολύνσεων αλλά
κυρίως µε τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν για την εξάπλωση της,
η ασθένεια την περασµένη χρονιά πέρασε χωρίς οικονοµική σηµασία για
την καλλιέργεια του αµπελιού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν
σηµειώθηκαν από τον µήνα Μάρτιο δευτερογενείς µολύνσεις, ούτε στις
αρχικές θέσεις εµφάνισης.
♦ ΩΙ∆ΙΟ (Erysiphe necator)
Η ασθένεια ενδηµεί στην Κρήτη και προκαλεί κάθε χρόνο προβλήµατα
σε αµπέλια που δέχονται ελλιπή προστασία.
Στο ιστορικό της ασθένειας, οι πρώτοι µολυσµένοι βλαστοί από µυκήλιο
που διαχείµασε σε µάτια (βλαστοί - σηµαίες) παρατηρήθηκαν µετά τα
µέσα Απριλίου, πρώτα στις παραλιακές – πρωιµότερες περιοχές. Μέσα
στο πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου, εκδηλώθηκαν δευτερογενείς
προσβολές στο φύλλωµα και στα σταφύλια. Στη συνέχεια, νέοι κύκλοι
της ασθένειας έδωσαν περαιτέρω εξάπλωση και προσβολές, µε µέγιστο το
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου.
Συστήθηκαν όπως κάθε χρόνο προληπτικές επεµβάσεις µε την έναρξη
της βλάστησης και συνεχής κάλυψη από την έναρξη της άνθησης έως
και δυο εβδοµάδες µετά την καρπόδεση (στάδια J – K)
Γενικά, η ασθένεια ήταν απόλυτα ελεγχόµενη και δεν δηµιούργησε
σοβαρά προβλήµατα. Σε αµπέλια που γίνεται επιµεληµένη αντιµετώπιση
των αρχικών µολυσµάτων, το ωίδιο δύσκολα εγκαθίσταται και δεν
προκαλεί ζηµιογόνες προσβολές.
♦ ΒΟΤΡΥΤΗΣ (Botrytis cinerea)

Οι συνθήκες της άνοιξης δεν ευνόησαν την εµφάνιση του βοτρύτη. Κατά
τη διάρκεια της ωρίµανσης σε ελάχιστες περιπτώσεις σηµειώθηκαν
ζηµιές, κυρίως σε πυκνόρραγες ποικιλίες ή σταφύλια µε πληγές
(ευδεµίδα, ωίδιο, µηχανικά αίτια, κ.λπ.).
♦ ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την ωρίµανση σε
συνδυασµό µε τις επαρκείς καλλιεργητικές τεχνικές απέτρεψαν
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εκτεταµένες µολύνσεις. Σοβαρές όµως ζηµιές διαπιστώθηκαν κυρίως σε
επιτραπέζια σταφύλια ποικιλίας σουλτανίνα µετά από εκδήλωση έντονης
βροχόπτωσης ύψους 15 mm, που σηµειώθηκε στο τρίτο 10ήµερο του
Αυγούστου, σε ορισµένες περιοχές της Μεσσαράς. Η συχνότητα
προσβολής ήταν αυξηµένη σε υπερβολικά συµπαγή σταφύλια
(αυξηµένες δόσεις γιβερελλίνης) στην ποικιλία σουλτανίνα όπως και σε
κλώνους της, οι οποίοι χαρακτηρίζονται για την ευκολία στην απόκτηση
ράγας µεγάλου µεγέθους και λεπτής επιδερµίδας.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
♦ ΦΟΜΟΨΗ (Phomopsis viticola)
Οι πρώτες και µοναδικές σηµαντικές βροχοπτώσεις για µόλυνση, που
σηµειώθηκαν στο τέλος του πρώτου δεκαηµέρου του Απριλίου βρήκαν
επιδεκτική την ακραία τρυφερή βλάστηση κυρίως στις όψιµες περιοχές
(στάδια C-D) δίνοντας λίγες προσβολές.
♦ ΙΣΚΑ-ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ
Χρονιά µε έντονη εµφάνιση συµπλόκου ίσκας. Το περασµένο
καλοκαίρι, χαρακτηριστικά συµπτώµατα παρατηρήθηκαν µε ευκολία
στην πλειονότητα των καλλιεργούµενων αµπελώνων. Αποτελεί πολύ
σοβαρό πρόβληµα, ιδιαίτερα στους αµπελώνες για παραγωγή
επιτραπέζιου σταφυλιού, όπου τα φυτά στρεσάρονται έντονα λόγω της
χρήσης ορµόνης, χαρακώµατος κι άλλων καλλιεργητικών τεχνικών που
έχουν στόχο την απόκτηση υψηλής ποιότητας προϊόντος. Στα οινάµπελα
και στους αµπελώνες για παραγωγή σταφίδας το ποσοστό των
προσβεβληµένων πρέµνων είναι πολύ πιο χαµηλό έως αµελητέο σε
σχέση µε τους επιτραπέζιους αµπελώνες που µπορεί να φτάσει και το
60% των πρέµνων. Σε επιτόπιες επισκέψεις σε αµπελώνες ηλικίας 10-15
ετών, δόθηκαν οδηγίες για την αντικατάσταση των προσβεβληµένων
πρέµνων και την αποφυγή αναποτελεσµατικών παραδοσιακών τεχνικών
όπως το σκίσιµο του κορµού του πρέµνου. ∆όθηκε έµφαση στη λήψη
προληπτικών και γενικευµένων µέτρων από τους
Σηµειώνεται, ότι συµπτώµατα συµπλόκου ίσκας
παρατηρήθηκαν και σε αµπελώνες µικρής ηλικίας.

παραγωγούς.
στα φύλλα

Μικρότερης έντασης αλλά συχνές ήταν και οι περιπτώσεις προσβολής
από ευτυπίωση, κυρίως σε υγρές περιοχές.
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Ε Χ Θ Ρ Ο Ι
♦ ΕΥ∆ΕΜΙ∆Α (Lobesia botrana)
Για την συστηµατική παρακολούθηση του εντόµου χρησιµοποιήθηκαν
φεροµόνες φύλου και τροφοπαγίδες (1 lt κρασί + 40 ml ξύδι + 20 gr
ζάχαρη). Επιλέχθηκαν 12 αντιπροσωπευτικές περιοχές για τις
φεροµόνες, µε 2 θέσεις ανά περιοχή και 5 περιοχές για τις
τροφοπαγίδες. Η παρακολούθηση έγινε από τις αρχές Απριλίου µέχρι
και τα τέλη Σεπτεµβρίου µε συχνότητα 2 φορές την εβδοµάδα.
Η 1η πτήση (ανθόβια γενιά) εξελίχθηκε οµαλά και ολοκληρώθηκε από τα
τέλη του Απριλίου µέχρι και το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου. Από τα
µέσα έως και τα τέλη Μαΐου ανάλογα µε το µικρόκλιµα των περιοχών
ξεκίνησε η 2η πτήση (1η καρπόβια γενιά). Εξελίχθηκε µε µέτριους
πληθυσµούς και διήρκησε µέχρι τα µέσα - τέλη του Ιουνίου αντίστοιχα.
Ύστερα από ένα διάστηµα 15-20 ηµερών και χωρίς αλληλεπικαλύψεις,
ξεκίνησε η 3η πτήση (2η καρπόβια γενιά) διάρκειας περίπου 35 ηµερών
ακολουθούµενη από µια 4η προς το τελευταίο πενθήµερο του Αυγούστου
(Εικ. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Γενικά ήταν µια χρονιά χωρίς σοβαρές
ζηµιές.
♦ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ (Empoasca sp.)
Χρονιά µε έντονη εµφάνιση του εντόµου σε όλη τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου που συνοδεύτηκε από σοβαρές προσβολές στο
φύλλωµα. Οι ήπιες συνθήκες που επικράτησαν το χειµώνα και η
ανοµβρία της άνοιξης ευνόησαν υψηλούς πληθυσµούς και πρώιµες
µετακινήσεις του εντόµου.
Μεγάλοι πληθυσµοί στα αµπέλια καταγράφηκαν στα τέλη Απριλίου –
αρχές Μαΐου (Εικ.11,12).
συστήθηκαν επεµβάσεις.

Επισηµάνθηκε

µε

τεχνικό

δελτίο

και

Σηµειώνεται, από παρατηρήσεις καλλιεργητών, ότι µε εφαρµογή
εντοµοκτόνου µε την πρώτη εµφάνιση του εντόµου ελέγχεται
αποτελεσµατικά ο πληθυσµός, γεγονός που επαληθεύεται από επιτόπιες
παρατηρήσεις µας όπου γειτονικοί αµπελώνες διαφοροποιούνται
σηµαντικά ως προς την ένταση της προσβολής εξαιτίας του χρόνου
επέµβασης. Θεωρούµε ότι το κατώφλι οικονοµικής ζηµιάς των 5 ατόµων
ανά φύλλο για να γίνει επέµβαση, είναι υπερβολικά µεγάλο ώστε να
ελεγχθεί έγκαιρα και αποτελεσµατικά ο πληθυσµός.
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♦ ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ (Planococcus ficus)
Η παρακολούθηση του εντόµου γίνεται µε παρατηρήσεις υπαίθρου για
την καταγραφή των ωοτοκιών, των νυµφικών σταδίων και τη µετακίνηση
τους προς τη βλάστηση. Λόγω δυσκολίας της επισήµανσης του σε
παραγωγικούς αµπελώνες εξαιτίας των επαναλαµβανόµενων και συχνών
ψεκασµών, ωοσωροί του εντόµου εγκαταστάθηκαν σε αµπέλι ιδιοκτησίας
του ΕΛΓΟ που δεν δέχεται καθόλου ψεκασµούς.
Στις επιτόπιες παρατηρήσεις στα πρέµνα, που πραγµατοποιούνταν δύο
φορές την εβδοµάδα από τα µέσα Απριλίου, καταγράφηκαν µετακινήσεις
πληθυσµών του εντόµου προς την βλάστηση από το πρώτο δεκαήµερο
του Μαΐου και εκδόθηκαν τα σχετικά τεχνικά δελτία.
Γενικά, ήταν χρονιά χωρίς εκτεταµένες προσβολές από τον πλανόκοκκο
που εντοπίστηκε κυρίως σε µεµονωµένους αµπελώνες παραγωγής
επιτραπέζιου σταφυλιού.
♦ ΘΡΙΠΑΣ (Drepanothrips reuteri)
Από τις παρατηρήσεις υπαίθρου και εργαστηρίου τόσο κατά την έκπτυξη
των οφθαλµών όσο και κατά την άνθηση δεν καταγράφηκαν σηµαντικοί
πληθυσµοί του εντόµου.
Συστήθηκε στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών να ελέγχουν
συστηµατικά µέχρι και την άνθηση τυχόν εµφάνιση ακµαίων (τίναγµα
σταφυλιών σε λευκό χαρτί) και να κάνουν άµεση επέµβαση σε περίπτωση
εµφάνισης πληθυσµών.
♦ ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Ceratitis capitata)
Το έντοµο δεν αποτελεί γενικευµένο εχθρό της αµπέλου στην Κρήτη.
Όπως κάθε χρόνο και µε διαφορετική ένταση κάθε φορά, προκαλούνται
διάσπαρτες ζηµιές σε επιτραπέζια χονδρόραγα σταφύλια ποικιλίας
σουλτανίνας σε ορισµένες περιοχές της βόρειας Κρήτης.
Μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε καµία έγκριση σκευάσµατος µε χρήση στα
αµπέλια. Τη χρονιά που πέρασε, εγκρίθηκε παγίδα προσέλκυσης και
µαζικής θανάτωσης, η οποία συστήθηκε από νωρίς, όπως και οι
δολωµατικοί ψεκασµοί µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα για την καλλιέργεια
του αµπελιού, πριν και κατά την ωρίµανση.
♦ ΑΚΑΡΙ (Eriophyes vitis)
Παρατηρήθηκαν συµπτώµατα της ερίνωσης, µικρής κλίµακας και χωρίς
οικονοµική σηµασία. Η ζηµιά που προκαλείται από το άκαρι είναι
κυρίως αισθητική ενώ συγχέεται σε κάποιες περιπτώσεις µε τις
7

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

προσβολές περονόσπορου και οδηγεί στη διενέργεια άσκοπων και
αναποτελεσµατικών ψεκασµών.

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 9.
Στις πρώιµες περιοχές η νέα βλάστηση ξεκίνησε στα µέσα Φεβρουαρίου.
Οι θερµοί νότιοι άνεµοι της περιόδου, ασυνήθιστοι για την εποχή
παρακίνησαν την ελιά σε πρώιµο βλαστικό ξεκίνηµα. Ο σχηµατισµός των
ανθοταξιών στην πρώιµη ζώνη ολοκληρώθηκε στα µέσα Μαρτίου και η
καρπόδεση στο 1ο δεκαήµερο του Μαΐου.
Στις µεσοπρώιµες περιοχές η νέα βλάστηση ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου
ενώ στις όψιµες στο τελευταίο δεκαήµερο του µήνα.
Ήταν µια χρονιά µε µειωµένη καρπόδεση στην ελιά σε όλες σχεδόν τις
περιοχές της περιφέρειας Κρήτης, που οδήγησε στην κάθετη πτώση της
παραγωγής ελαιολάδου στο νησί. Αρχικά η ανθοφορία των ελαιοδέντρων
εµφανίστηκε αρκετά πλούσια, όµως στη συνέχεια η παρατεταµένη για
εβδοµάδες επικράτηση ασυνήθιστων νότιων ανέµων (Σαχαρικός
κονιορτός) σε συνδυασµό µε τις υψηλές για την εποχή θερµοκρασίες και
την πολύ χαµηλή σχετική υγρασία την περίοδο που είχε αρχίσει η
διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλµών επηρέασαν τη γονιµοποίηση των
ανθέων προκαλώντας ψευδογονιµοποίηση και συνεπώς κακή
καρπόδεση,
«σχινοκαρπία».
Το
φαινόµενο
της
σχινοκαρπίας
χαρακτηρίζεται από πολύ µικρούς, σφαιρικούς, άσπερµους καρπούς
που δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά και πέφτουν νωρίς, χωρίς να
ωριµάσουν.
Οι κλιµατικές συνθήκες σε συνδυασµό ή µόνες τους επιδρούν έντονα στη
φυσιολογία της ελιάς. Παρατηρείται πια για τα καλά περιορισµός των
εποχών, της άνοιξης και του φθινοπώρου που αποτελούν τη βάση για τη
φυσιολογία των δέντρων, αλλαγή της περιοδικότητας των βροχοπτώσεων,
µεγάλες διαφορές της θερµοκρασίας ηµέρας και νύχτας, δεν
εξασφαλίζονται οι ώρες των χαµηλών θερµοκρασιών που χρειάζεται το
δέντρο για να διαφοροποιήσει τους ανθοφόρους οφθαλµούς µε πολύ
δυσάρεστες επιπτώσεις στην παραγωγή.
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Οι περιορισµένες βροχοπτώσεις της χρονιάς και οι κακές καιρικές
συνθήκες κατά τη διάρκεια της άνθησης και της γονιµοποίησης των
ανθέων προκάλεσαν ζηµιές στην παραγωγή που κυµάνθηκαν σε ποσοστά
από 40-100% ανάλογα µε την ένταση και τη διάρκεια του φαινοµένου
κατά περιοχή και εκδηλώθηκαν µε διαφορετικές µορφές όπως µερική ή
πλήρη αποτυχία καρπόδεσης.

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι
♦
♦ ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ (Prays oleae)
Η παρακολούθηση του πληθυσµού του πυρηνοτρήτη βασίστηκε στη
χρήση φεροµονικών παγίδων για την καταγραφή των πτήσεων των
ακµαίων αρσενικών και στις δειγµατοληψίες ανθοταξιών και νεαρών
καρπών για τη διαπίστωση της περιόδου και της έντασης των ωοτοκιών
και των εκκολάψεων των αυγών.
Οι πληθυσµιακές διακυµάνσεις των πτήσεων του εντόµου µελετήθηκαν
σε 14 επιλεγµένες θέσεις πρώιµων, µεσοπρώιµων και όψιµων περιοχών
του δικτύου των φεροµονικών παγίδων. Η εξέλιξη της ανθόβιας γενιάς,
σύµφωνα µε τις συλλήψεις των παγίδων, ήταν από αρχές Μαρτίου έως το
τρίτο δεκαήµερο του Απριλίου στις πρώιµες περιοχές, από τα µέσα
Μαρτίου έως το πρώτο δεκαήµερο Μαΐου στις µεσοπρώιµες και από
αρχές Απριλίου µέχρι τα µέσα Μαΐου στις όψιµες. Η καρπόβια γενιά
εξελίχθηκε από τέλη Απριλίου έως τα µέσα Ιουνίου στις πρώιµες
περιοχές, από τα µέσα Μαΐου έως το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουνίου στις
µεσοπρώιµες και από το δεύτερο δεκαήµερο του Μαΐου έως τέλη Ιουνίου
στις όψιµες. Στις Εικ. 13, 14, 15, 16 του παραρτήµατος παρουσιάζονται
οι συλλήψεις και τα χαρακτηριστικά των πτήσεων των αρσενικών σε
διάφορες περιοχές. Γενικά καταγράφηκαν µέτριοι και κατά περιοχές
χαµηλοί πληθυσµοί.
Εξετάστηκαν δείγµατα ανθοταξιών και καρπών από αντιπροσωπευτικές
ως προς τη ζώνη πρωιµότητας περιοχές. Οι πρώτες ωοτοκίες της
καρπόβιας γενιάς παρατηρήθηκαν στο πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου στις
πρώιµες περιοχές, στα µέσα και στα τέλη του µήνα στις µεσοπρώιµες και
στις όψιµες περιοχές αντίστοιχα. Η πυκνότητα των ωοτοκιών της
καρπόβιας γενιάς κυµάνθηκε από 0-30 αυγά στους 100 καρπούς.
Οι εκκολάψεις των αυγών ξεκίνησαν στα µέσα Μαΐου στις πρώιµες
περιοχές, τέλη Μαΐου στις µεσοπρώιµες, αρχές Ιουνίου στις όψιµες και

9

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

σηµειώθηκαν στο φαινολογικό στάδιο Ι (καρποί µεγέθους κόκκου
σταριού) σε όλες τις περιοχές.
Παράµετροι στον προσδιορισµό του χρόνου επέµβασης ήταν 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 γεωργίας. Προτάθηκαν αποκλειστικά σκευάσµατα
φιλικά προς το περιβάλλον λγια την προστασία της ωφέλιµης πανίδας.
Εναντίον της καρπόβιας γενιάς συστήθηκε καταπολέµηση σε ελαιώνες µε
µέτρια καρποφορία στο διάστηµα 16-18 Μαΐου για τις πρώιµες, 27-29
Μαΐου για τις µεσοπρώιµες και 1-5 Ιουνίου για τις όψιµες περιοχές.
♦ ΡΥΓΧΙΤΗΣ (Rhynchites cribripenis)
Ήταν µια χρονιά πληθυσµιακής έξαρσης του ρυγχίτη στους ελαιώνες
πολλών περιοχών, κυρίως στο Ν. Ηρακλείου µε έντονες προσβολές στους
καρπούς. Σηµειώθηκαν µεγάλες ζηµιές από τα ενήλικα του εντόµου
λόγω διατροφής και εναποθέσεων αυγών στους καρπούς προκαλώντας
σηµαντική πρώιµη καρπόπτωση τον Ιούνιο. Οι προσβεβληµένοι καρποί
έπεσαν σε µεγάλο ποσοστό.
Ζηµιώθηκαν

περισσότερο

αρκετές

περιοχές

στα

βόρεια

του

Ν.

Ηρακλείου, στο Μαλεβύζι, στο Ασήµι, από τους Αγ. ∆έκα µέχρι τον
Πύργο στη Μεσσαρά, στα Πεζά, στο Αρκαλοχώρι, στη Βιάννο, στο
Καστέλι, κ.ά. Στις περιοχές αυτές η καρπόπτωση έφτασε µέχρι και 7080% µε σοβαρές συνέπειες στην παραγωγή ελαιολάδου.
Η κρίσιµη περίοδος για την προστασία της παραγωγής από τον ρυγχίτη
είναι αµέσως µετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης. Στις περιοχές όπου
ενδηµεί συστήθηκε µία επέµβαση συνδυασµένη µε την καταπολέµηση
της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη, από τα µέσα Μαΐου έως τις
αρχές Ιουνίου ανάλογα µε την πρωιµότητα των περιοχών για προληπτική
αντιµετώπιση των ενηλίκων πριν αρχίσουν να ωοτοκούν στους καρπούς.
Στα τέλη Ιουνίου, όταν η έκταση της ζηµιάς έγινε αντιληπτή, δεν υπήρχε
πλέον δυνατότητα αντιµετώπισης εφόσον οι ωοτοκίες στους καρπούς
είχαν ξεκινήσει.
♦ ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ (Palpita unionalis)
Η παρακολούθηση των πτήσεων των ακµαίων έγινε µε παγίδες
φεροµόνης σε 8 περιοχές µε διαφορετική πρωιµότητα, στο διάστηµα από
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τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Νοεµβρίου. Καταγράφηκαν γενικά
χαµηλοί πληθυσµοί σε αλληλεπικαλυπτόµενες γενιές (Εικ. 17, 18, 19).
Συστήθηκε καταπολέµηση για την πρώτη ανοιξιάτικη γενιά στα µέσα
Απριλίου στις πρώιµες περιοχές και στα τέλη του ίδιου µήνα στις
µεσοπρώιµες και στις όψιµες περιοχές. Στη συνέχεια ακολούθησαν
οδηγίες για τρείς θερινές επεµβάσεις 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 τα δέντρα νεαρής ηλικίας, τα
φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεµένα ή καρατοµηµένα για ανανέωση δέντρα
καθώς και στα αρδευόµενα. Οι πληθυσµιακές εξάρσεις της µαργαρόνιας
είχαν 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

έδειξαν

έναρξη

της

δραστηριότητας

των

Eriophyidae στις ανθοταξίες, από τα µέσα Μαρτίου στη βόρεια
παραλιακή ζώνη. Αυξηµένη δραστηριότητα και έντονη κινητικότητα των
ακαρέων παρουσιάστηκε τους µήνες Απρίλιο και Μάιο στα φαινολογικά
στάδια D και E (φούσκωµα και κρόκιασµα των ανθέων της ελιάς), τον
Ιούνιο στους νεαρούς καρπούς και αργότερα τον Σεπτέµβριο στη
φθινοπωρινή βλάστηση.
Για την προστασία της νεαρής βλάστησης συστήθηκε ένας ψεκασµός
νωρίς την άνοιξη, λίγο πριν την άνθηση κατά το σχηµατισµό των πρώτων
3-4 ζευγών φύλλων. Ένας δεύτερος ψεκασµός συστήθηκε το καλοκαίρι
στα µέσα Ιουνίου.
♦ ΛΕΚΑΝΙΟ (Saissetia oleae)
Η εξέλιξη των βιολογικών σταδίων του λεκανίου διαπιστώθηκε µε
τακτικές εβδοµαδιαίες δειγµατοληψίες από τις αρχές Απριλίου έως το
φθινόπωρο σε επιλεγµένες περιοχές. Ο παρασιτισµός στις περιοχές
δειγµατοληψίας ήταν υψηλός.
Για την αντιµετώπιση του συστήθηκαν κυρίως καλλιεργητικά µέτρα µε
στόχο την εξασφάλιση καλού αερισµού και φωτισµού του εσωτερικού των
δέντρων. Οι µεγαλύτερες προσβολές παρατηρήθηκαν σε περιοχές µε
υψηλή σχετική υγρασία και σε δέντρα ακλάδευτα, µε πυκνή βλάστηση
που δεν αερίζονται κατάλληλα.
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Σε ελαιώνες µε σοβαρή προσβολή συστήθηκε χηµική καταπολέµηση στο
τέλος της περιόδου εκκόλαψης των αυγών που για τις πρώιµες περιοχές
ήταν το διάστηµα 18-20 Ιουνίου, 8-10 Ιουλίου για τις µεσοπρώιµες και
13-15 Ιουλίου για τις όψιµες.
♦ ΑΣΠΙ∆ΙΩΤΟΣ (Aspidiotus nerii) - ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ (Parlatoria oleae)
Αποτελούν πρόβληµα κυρίως για την επιτραπέζια ελιά. 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 στις όψιµες περιοχές το µέγιστο σηµειώθηκε στα
τέλη Απριλίου και στις αρχές Μαΐου αντίστοιχα. Τα βιολογικά στάδια της
παρλατόριας ακολούθησαν παρόµοια εξέλιξη µε του ασπιδιωτού.
∆όθηκαν οδηγίες καλλιεργητικών πρακτικών για την βελτίωση της
ζωτικότητας και την εξυγίανση των ελαιοδέντρων. Συστήθηκε ένας
ψεκασµός στην 1η γενιά των κοκκοειδών στο διάστηµα 18-20 Απριλίου
για τις πρώιµες περιοχές, 27-30 Απριλίου για τις µεσοπρώιµες και 7-10
Μαΐου και τις όψιµες.
♦ ΠΟΛΛΙΝΙΑ (Pollinia pollini)
Το ξηροθερµικό κλίµα της Κρήτης ευνοεί την ανάπτυξη της. Χρόνο µε το
χρόνο, καθώς δεν αναγνωρίζεται και δεν αντιµετωπίζεται εγκαίρως από
τους παραγωγούς, αυξάνεται η ένταση των προσβολών και καταλήγει να
είναι µια πολύ σοβαρή απειλή για την καλλιέργεια της ελιάς. Κυρίως
προσβάλλει εξασθενηµένα, ακλάδευτα και παραµεληµένα δένδρα
εµποδίζοντας την έκπτυξη και την κανονική ανάπτυξη των βλαστών, µε
αποτέλεσµα ακανόνιστη βλάστηση, µειωµένη καρποφορία και καχεξία
των ελαιοδέντρων.
Συστήθηκαν καλλιεργητικές φροντίδες για τη βελτίωση της ζωηρότητας
των δέντρων, την αφαίρεση και καύση των προσβεβληµένων και
εξασθενηµένων κλάδων και δευτερευόντως χηµική καταπολέµηση κατά
την περίοδο εµφάνισης του µέγιστου των κινητών µορφών την άνοιξη,
στις ίδιες ηµεροµηνίες µε τον ασπιδιωτό και την παρλατόρια. Στις
περιπτώσεις σοβαρών προσβολών συστήθηκε µια επιπλέον επέµβαση στα
µέσα Ιουνίου ή συνδυασµένη καταπολέµηση µε το λεκάνιο όπου
συνυπήρχαν.
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♦ ΨΥΛΛΑ (Euphyllura sp.)
Κατά τόπους υπήρξαν περιορισµένες προσβολές. Οι ψεκασµοί κατά του
πυρηνοτρήτη και του λεκανίου περιορίζουν σηµαντικά την ανάπτυξη της.
Νωρίς την άνοιξη συστήθηκε προστασία σε ελαιώνες µε έντονη προσβολή
και µειωµένη ανθοφορία
♦ ΚΑΛΟΚΟΡΗ (Calocoris trivialis)
Ήταν χρονιά µε πληθυσµιακές εξάρσεις του εντόµου σε ορισµένες
περιοχές και σηµαντικές ζηµιές στις ανθοταξίες. Λόγω ιδιαίτερων
κλιµατικών συνθηκών (ανοµβρία - έντονοι και διαρκείς νοτιάδες) η
αυτοφυής βλάστηση των ελαιώνων, όπου οι νύµφες προτιµούν να
διατρέφονται, ξεράθηκε νωρίτερα µε αποτέλεσµα το έντοµο να επιστρέψει
νωρίς στις ανθοταξίες της ελιάς. Το µέγεθος της ζηµιάς ήταν άµεσα
συνδεδεµένο µε την ένταση των κλιµατικών φαινοµένων της κάθε
περιοχής. Από τα νύγµατα των ενηλίκων και των νυµφών στους µίσχους
των ανθοταξιών (κλειστών και ανοιχτών ανθέων) προκλήθηκε σηµαντική
ανθόπτωση.
Συστήθηκε η στρατηγική της όψιµης καταστροφής του χλοοτάπητα στους
ελαιώνες για την αποφυγή της πρώιµης µετακίνησης των νυµφών από
την αυτοφυή βλάστηση στην ανθοφορία της ελιάς.
♦ ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΙ (Otiorrhynchus spp.)
Τα ακµαία, σποραδικά κατά τόπους, προκάλεσαν φαγώµατα στη
βλάστηση, αποφύλλωση, ανθόπτωση και καρπόπτωση. Οι προσβολές
παρουσιάστηκαν εντονότερες αργά το καλοκαίρι, µε χαρακτηριστική την
καρπόπτωση του καρπού µαζί µε τον ποδίσκο.
♦ ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ (Phloeotribus scarabaeoides)
Παρατηρήθηκαν προσβολές τοπικού χαρακτήρα από σκολύτες και
κυρίως από το φλοιοτρίβη. Οι σκολύτες είναι έντοµα που προκαλούν
σηµαντικές ζηµιές στα ελαιόδεντρα. Προσβάλουν ξερούς κλάδους αλλά
και ζωηρούς, νεαρούς κλάδους και κλαδίσκους.
Η αντιµετώπιση επιτυγχάνεται κυρίως µε την εφαρµογή καλλιεργητικών
µέτρων. Συστήθηκε η διατήρηση των ελαιοδέντρων σε καλή θρεπτική
κατάσταση, έγκαιρη αφαίρεση και καταστροφή των καχεκτικών και
ξερών κλάδων που θα µπορούσαν να αποτελέσουν εστία µόλυνσης.
Συστήθηκε επίσης καταπολέµηση των παραγόντων που µειώνουν την
ευρωστία των δέντρων (προσβολές εντόµων, καρκίνος, τροφοπενίες, κ.α.)
και έγκαιρη αποµάκρυνση των κλάδων που αφαιρούνται µε το κλάδεµα.
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♦ Euzophera bigella
Το ξυλοφάγο µικρολεπιδόπτερο παρουσιάστηκε το 2012 για πρώτη φορά
στην καλλιέργεια της ελιάς στην Κρήτη. ∆ιαπιστώθηκαν µεγάλης έντασης
προσβολές από τις φλοιοφάγες προνύµφες σε ελαιώνες αρκετών περιοχών
του Ν. Ηρακλείου. Κρίθηκε αναγκαία η µελέτη της βιο-οικολογίας για τον
προσδιορισµό των κατάλληλων µεθόδων αντιµετώπισης ενός εντόµου που
θα µπορούσε να αποτελέσει άλλο έναν σηµαντικό εχθρό της ελιάς.
Το 2013 οργανώσαµε και µεθοδεύσαµε την καταγραφή της εποχικής
εµφάνισης και της δυναµικής του Euzophera bigella τοποθετώντας
παγίδες φεροµόνης σε 6 επιλεγµένες περιοχές του ν. Ηρακλείου, όπου
είχαν παρουσιαστεί σοβαρές προσβολές. Την περίοδο παγίδευσης (αρχές
Μαρτίου - µέσα Οκτωβρίου) συνελήφθησαν ελάχιστα ακµαία στις παγίδες
τους µήνες Μάιο και Ιούνιο και ταυτοποιήθηκαν ταξινοµικά από το
εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ.
Όπως αποδείχτηκε τα ακµαία που συνελήφθηκαν ανήκαν σε άλλα
διαφορετικά είδη. Τον µήνα Μάρτιο βρέθηκαν ζωντανές προνύµφες και
νύµφες σε δείγµατα κλαδιών ελιάς που συλλέχθηκαν από όλες σχεδόν τις
περιοχές παρακολούθησης. Έγιναν προσπάθειες να εξελιχθούν ακµαία σε
εργαστηριακές συνθήκες
σοβαρές νέες προσβολές,
για το 2013. ∆έντρα που
µετά από κλάδεµα και

αλλά δεν έγιναν έξοδοι. ∆εν διαπιστώθηκαν
ούτε παρατηρήθηκαν ζηµιές σε άλλες περιοχές
είχαν σηµαντική ζηµιά την περασµένη χρονιά,
αποµάκρυνση των προσβεβληµένων κλάδων

ανέκαµψαν και βλάστησαν κανονικά.
Σε όλους τους προσβεβληµένους ελαιώνες, η έξαρση των ζηµιών είχε
συνοδευτεί µε έντονη παρουσία του βακτηρίου της καρκίνωσης. Η ύφεση
που ακολούθησε τη φετινή χρονιά ίσως να οφείλεται σε υψηλό
παρασιτισµό και έλεγχο από τους φυσικούς εχθρούς του. Χρειάζεται
περισσότερη έρευνα και παρατηρήσεις από χρόνο σε χρόνο για την
διαπίστωση συµπτωµάτων των προσβολών ώστε να διευκρινιστούν οι
λόγοι που οδήγησαν στην εµφάνιση και έξαρση
του εντόµου.

Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ
♦ ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ (Spilocaea oleaginea)
Συστήθηκε προληπτική προστασία των ευαίσθητων ποικιλιών (τσουνάτη,
θρουµπολιά) την άνοιξη και το φθινόπωρο µε χαλκούχα σκευάσµατα.
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♦ ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ (Pseudomonas syringae pv. savastanoi)
Συστήθηκε καθαρισµός 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.
♦ 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.

Ε Σ Π Ε Ρ Ι ∆ Ο Ε Ι ∆ Η
Ε Χ Θ Ρ Ο Ι
♦ ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Ceratitis capitata)
Οι πτήσεις της µύγας µελετήθηκαν µε παγίδες τύπου «δέλτα» µε
ελκυστικό trimedlure, στο διάστηµα από τις αρχές Απριλίου έως τα
µέσα περίπου Νοεµβρίου στις περιοχές Φόδελε και Αµπελούζος Ν.
Ηρακλείου, Σίσσες Ν. Ρεθύµνου και Σούδα Ν. Χανίων.
Οι συλλήψεις ξεκίνησαν το 1ο δεκαήµερο του Απριλίου (Σούδα) και
αρχές Μαΐου (Φόδελε, Σίσσες, Αµπελούζος) µε σχετικά µέτριους
πληθυσµούς και διατηρήθηκαν σε µέτρια επίπεδα µέχρι τα µέσα
Νοεµβρίου που διήρκησε η παγίδευση. Μια σύντοµη περίοδος υψηλών
πληθυσµών παρουσιάστηκε τον Ιούνιο σε όλες τις περιοχές του δικτύου
παγίδευσης (Εικ. 20, 21).
Έγιναν συστάσεις καταπολέµησης όταν οι πληθυσµοί κινήθηκαν πάνω
από το όριο επικινδυνότητας. Ζηµιώθηκαν κυρίως τα όψιµα πορτοκάλια
της ποικιλίας βαλέντσια. Τον Οκτώβριο ξεκίνησε µια γενιά µε µέτριες
συλλήψεις που λόγω της παρατεταµένης καλοκαιρίας και των ήπιων
θερµοκρασιών ήταν επιζήµια για τα πρώιµα πορτοκάλια και µανταρίνια.
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Λόγω της µεγάλης περιόδου συγκοµιδής που έχουν τα εσπεριδοειδή οι
παραγωγοί προβαίνουν σε αρκετές επεµβάσεις κάλυψης για να
προστατέψουν την παραγωγή τους. Η συχνότητα των εφαρµογών
κάλυψης ενέχει σοβαρές ανησυχίες ανίχνευσης υπολειµµάτων
φυτοπροστατευτικών µε επιπτώσεις τόσο στην υγεία των καταναλωτών όσο
και στις εξαγωγές των προϊόντων. Επιπλέον διαταράσσεται επικίνδυνα η
ισορροπία της ωφέλιµης πανίδας δηµιουργώντας πρόσθετα προβλήµατα
καταπολεµήσεων. Επισηµαίνουµε την ανάγκη για την έγκριση
εντοµοκτόνων σκευασµάτων κατάλληλων για δολωµατικούς ψεκασµούς.
Ο συνδυασµός της τεχνικής της µαζικής παγίδευσης µε δολωµατικούς
ψεκασµούς εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της µύγας της
Μεσογείου.
♦ 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 διαπίστωση των περιόδων
εµφάνισης των κινητών σταδίων έγινε µε τακτικές εβδοµαδιαίες
δειγµατοληψίες καρπών, φύλλων και βλαστών.
Συστήθηκαν κατάλληλα κλαδέµατα ώστε το εσωτερικό των δένδρων να
αερίζεται και να λιάζεται για τον περιορισµό των κοκκοειδών. ∆όθηκαν
οδηγίες για καταπολέµηση της πρώτης γενιάς στο τελευταίο δεκαήµερο
του Μαΐου, της δεύτερης στα τέλη Ιουλίου και της τρίτης γενιάς στις 2024 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 σοβαρές προσβολές σε δένδρα ακλάδευτα, µε πυκνή
βλάστηση. Με τακτικές εβδοµαδιαίες δειγµατοληψίες καταγράφηκαν οι
περίοδοι εµφάνισης των νεαρών σταδίων που είχαν παρόµοια κατανοµή
µε την κόκκινη ψώρα.
∆όθηκαν οδηγίες για κατάλληλο κλάδεµα και εξυγίανση των δέντρων.
Στις περιπτώσεις σοβαρών προσβολών συστήθηκε χηµική αντιµετώπιση
στις ίδιες ηµεροµηνίες µε την κόκκινη ψώρα.

16

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

♦ ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ (Planococcus citri)
Στις ίδιες περιοχές του δικτύου παγίδευσης και για το ίδιο χρονικό
διάστηµα µε την κόκκινη ψώρα µελετήθηκαν µε παγίδες φεροµόνης οι
διακυµάνσεις των πληθυσµών του πλανόκοκκου.
Οι πρώτες συλλήψεις αρσενικών σηµειώθηκαν γύρω στα µέσα Απριλίου.
Παρατηρήθηκαν χαµηλοί έως µέτριοι πληθυσµοί. Στο νοµό Χανίων λόγω
υψηλής σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται υψηλοί πληθυσµοί του
πλανόκοκκου το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. (Εικ. 24, 25).
Συστήθηκε καταπολέµηση στα µέσα Μαΐου, πριν την επαφή του κάλυκα
µε το µικρό καρπίδιο. Ακολούθησαν συστάσεις συνδυασµένης
καταπολέµησης µε την κόκκινη ψώρα στα τέλη Ιουλίου και στο διάστηµα
20-24 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 περίοδοι ωοτοκίας, οι εκκολάψεις των ωοτοκιών, τα
στάδια εξέλιξης και το ποσοστό παρασιτισµού. Για την αντιµετώπιση
συστήθηκαν κυρίως καλλιεργητικά µέτρα που αποσκοπούσαν σε
χειρισµούς για περιορισµό της ανάπτυξης πυκνών πληθυσµών.
Οι πρώτες εκκολάψεις των αυγών του Εριώδη παρατηρήθηκαν στα µέσα
Μαΐου. Συστήθηκε η αποφυγή των χηµικών επεµβάσεων για την
προστασία του αποκλειστικού παρασιτοειδούς υµενοπτέρου Cales noacki
που ελέγχει ικανοποιητικά και περιορίζει σηµαντικά την εξάπλωση του
Εριώδη. Στο φθινοπωρινό κύµα βλάστησης παρατηρήθηκε αύξηση
προσβολών και συστήθηκε εφαρµογή θερινών πολτών στα µέσα
Σεπτεµβρίου. Λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών η δραστηριότητα του
Εριώδη συνεχίστηκε µέχρι τις αρχές ∆εκεµβρίου, δίνοντας πυκνούς
πληθυσµούς.
Ο ∆ιαλευρώδης είναι επιζήµιος στις υγρές περιοχές και στα δέντρα
πυκνής βλάστησης. Οι πρώτες ωοτοκίες στη νεαρή βλάστηση ξεκίνησαν
στα τέλη 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 8-12 Ιουνίου,
στα τέλη Ιουλίου και στα µέσα Σεπτεµβρίου.
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♦ ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ (Phyllocnistis citrella)
Οι προσβολές στη τρυφερή βλάστηση ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου και
συνεχίστηκαν µέχρι και τον Νοέµβριο. Εντονότερες προσβολές
παρατηρήθηκαν από τον Ιούλιο µέχρι αργά το φθινόπωρο λόγω ευνοϊκών
καιρικών συνθηκών.
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 έντονη την εµφάνιση τους στη νεαρή βλάστηση από τις αρχές
Απριλίου. Λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών σηµειώθηκαν προσβολές
µεγάλης έντασης στους πρώτους καλοκαιρινούς µήνες και το φθινόπωρο,
ιδιαιτέρα στις µανταρινιές. Επειδή ορισµένα είδη αφίδων είναι φορείς του
ιού της τριστέτσας συστήθηκε ιδιαίτερα προστασία των νεαρών φυτειών
και των φυτωρίων πολλαπλασιαστικού υλικού.
♦ Eutetranychus orientalis
Τα τελευταία πέντε χρόνια που έχει διαπιστωθεί η παρουσία του στην
Κρήτη παρατηρήθηκε ότι δραστηριοποιείται στα εσπεριδοειδή µόνο κατά
την περίοδο του φθινοπώρου (Σεπτέµβριο-Νοέµβριο). Φέτος οι ιδιαίτερες
κλιµατικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη µεγάλων πληθυσµών από
τις αρχές Ιουνίου µε αποτέλεσµα να προκληθούν σοβαρές ζηµιές κυρίως
στις λεµονιές. Η παρακολούθηση µε τακτικές εβδοµαδιαίες και µε
τυχαίες δειγµατοληψίες σε περιοχές που δραστηριοποιείται (νοµοί
Ηρακλείου και Λασιθίου) έδειξαν ταχύτατη αύξηση των πληθυσµών και
κατά συνέπεια των προσβολών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που
συνέχισαν µέχρι και τις αρχές ∆εκεµβρίου. Η πτώση της θερµοκρασίας
και οι βροχοπτώσεις στα µέσα ∆εκεµβρίου ανάγκασαν τους πληθυσµούς
του να υποχωρήσουν αφήνοντας ελάχιστο αριθµό ζωντανών αυγών.
Ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς η παρατεταµένη
περίοδος δραστηριότητας του τετράνυχου έδωσε µεγάλη ένταση
προσβολών µε αποτέλεσµα αργά το φθινόπωρο τα προσβεβληµένα
δέντρα να φαίνονται πολύ ταλαιπωρηµένα και στρεσαρισµένα λόγω της
προκαλούµενης φυλλόπτωσης.
Μέσα από τα τεχνικά δελτία ενηµερώθηκαν οι
περισσότερο από άλλες χρονιές έδειξαν έντονο

παραγωγοί και
ενδιαφέρον να
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αναγνωρίσουν και να αντιµετωπίσουν τον νέο σοβαρό εχθρό που
εγκαταστάθηκε στα εσπεριδοειδή. Όπως αποδεικνύεται χρόνο µε το
χρόνο, θα είναι µάλλον δύσκολο να αποτραπεί η επέκταση των
προσβολών στις περιοχές καλλιέργειας εσπεριδοειδών των νοµών
Ρεθύµνης και Χανίων που ακόµα δεν έχουν µολυνθεί σύµφωνα µε τη
συστηµατική παρακολούθηση που διενεργεί ο Φυτοϋγειονοµικός
έλεγχος.
♦ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (Aculops pelekassi)
Προσβάλει τους καρπούς, αναπτύσσοντας πυκνούς πληθυσµούς κυρίως
σε παράκτιες περιοχές. Παρατηρήθηκαν σε δενδροκοµεία προσβολές σε
λεµόνια (αργυρόχρωµες κηλίδες) και σε πορτοκάλια (σκουριόχρωµες
κηλίδες). ∆όθηκαν οδηγίες για ψεκασµό στα µέσα Μαΐου όπου υπήρχε
ιστορικό προσβολών από το άκαρι.
♦ ΘΡΙΠΑΣ (Ηeliothrips haemorrhoidalis)
Προκαλεί επιδερµικές αλλοιώσεις στους καρπούς, υποβαθµίζοντας την
εµπορική αξία κυρίως των λεµονιών. Συστήθηκε ένας ανοιξιάτικος
ψεκασµός στα µέσα Μαΐου σε δενδροκοµεία που είχαν εκτεταµένες
προσβολές την προηγούµενη χρονιά.

Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ
♦ ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ (Phoma tracheiphila)
Ασθένεια του ξύλου που προκαλεί ιδιαίτερα σοβαρές ζηµιές στα
εσπεριδοειδή κυρίως στις λεµονιές. Συχνά εκδηλώνεται µε απότοµη
αποξήρανση των προσβεβληµένων δέντρων.
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 πιο σοβαρή και καταστρεπτική ασθένεια των εσπεριδοειδών.
Πρόκειται για παθογόνο 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.

19

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

♦ ΚΑΠΝΙΑ
Η Καπνιά (µαυρίλα) είναι µύκητες που αναπτύσσονται στα φύλλα και
στους καρπούς, πάνω στα µελιτώδη εκκρίµατα διαφόρων εντόµων
(κοκκοειδή, αλευρώδεις, πλανόκκοκος, αφίδες).
Συστήθηκε ένας ψεκασµός νωρίς το φθινόπωρο, στην έναρξη της
βροχερής περιόδου. Με την ίδια επέµβαση αντιµετωπίστηκαν και οι
σήψεις των καρπών που προκαλούνται από τη φυτόφθορα.

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 Μαρτίου στις αχλαδιές και από τα τέλη 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.

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι
♦ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella)
Κάθε χρόνο προκαλεί σοβαρές ζηµιές, κυρίως σε µεµονωµένα δέντρα
που δέχονται ελάχιστες φροντίδες. Στο δίκτυο παγίδευσης µε φεροµόνες
φύλου, οι πρώτες συλλήψεις των ακµαίων καταγράφονται στις τελευταίες
µέρες του Απριλίου και έκτοτε παρουσιάζονται συνεχείς καθ’ όλη τη
διάρκεια του καλοκαιριού. (Εικ.26). Συστήθηκαν επαναλαµβανόµενες
επεµβάσεις από τα µέσα Μαΐου µέχρι και τη συγκοµιδή µε την έκδοση
πέντε ∆ελτίων.
♦ ΣΕΖΙΑ (Synanthedon myopiformis)
Στο δίκτυο παγίδευσης, οι συλλήψεις του εντόµου ξεκίνησαν το δεύτερο
δεκαήµερο του Απριλίου και παρουσίασαν αυξηµένη δραστηριότητα
µέχρι και τον µήνα Ιούλιο.(Εικ.27 ). Σε επιτόπιες παρατηρήσεις κορµών
και βραχιόνων που έγιναν στα µέσα του Απρίλη, διαπιστώθηκαν
προνύµφες όλων των σταδίων και νύµφες. Συστήθηκαν στις µηλιές
κατευθυνόµενοι ψεκασµοί του κορµού και των βραχιόνων από το Μάιο
έως και τον Ιούλιο µε στόχο την θανάτωση των νεαρών προνυµφών πριν ή
κατά την είσοδο τους στο φλοιό. Επιπρόσθετα, το Νοέµβριο συστήθηκαν
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καλλιεργητικά µέτρα και επάλειψη του κορµού µε εντοµοκτόνο για τη
µείωση του πληθυσµού των εισελθόντων προνυµφών.
♦ ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ (Eriosoma lanigerum)
Σε εστιακές θέσεις εµφανίστηκαν και φέτος διάσπαρτες αποικίες του
εντόµου. Συστήθηκαν καλλιεργητικά µέτρα και εντοπισµένη –
κατευθυνόµενη επέµβαση στο στάδιο της ρόδινης κορυφής.
♦ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae)
∆εν παρατηρήθηκαν γενικευµένοι πληθυσµοί και δε συστήθηκαν
επεµβάσεις κατά των τετρανύχων.
♦ ΑΦΙ∆ΕΣ (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea)
Παρατηρήθηκαν αποικίες ρόδινης αλλά και πράσινης αφίδας, από τις
αρχές Μαΐου σε τρυφερή βλάστηση στις µηλιές. Επισηµάνθηκε η
παρουσία τους σε ∆ελτίο, αποτρέποντας όµως οποιονδήποτε ψεκασµό
λόγω της έντονης παρουσίας ωφελίµων εντόµων Coccinellidae και
Chrysopidae.

Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ
♦ ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ (V. pyrina, V. inaequalis)
Οι λιγοστές βροχοπτώσεις µικρής έντασης & διάρκειας και οι συχνοί
νοτιάδες που σηµειώθηκαν τους µήνες Απρίλιο και Μάιο επηρέασαν
δυσµενώς την ανάπτυξη και εξέλιξη των παθογόνων. Έτσι, στις περιοχές
καλλιέργειας µήλων της ∆αµάστας και στο οροπέδιο Λιβάδι Κρουσώνα
δεν παρατηρήθηκαν πρωτογενείς µολύνσεις και η ασθένεια πέρασε
απαρατήρητη. Αντίθετα, στο οροπέδιο Λασιθίου, οι βροχές που
σηµειώθηκαν τα τριήµερα 15-17 και 19-21 Απριλίου ύψους 21 και 14
mm αντίστοιχα µε σοβαρές διαβροχές φύλλων 59 και 40 συνεχόµενων
ωρών σε µέση θερµοκρασία 7οC αντιστοίχως, ήταν καθοριστικές για την
πραγµατοποίηση πρωτογενών µολύνσεων. Η ασθένεια εκδηλώθηκε
διάσπαρτα στο 1ο πενθήµερο του Μαΐου, συντηρήθηκε τοπικά µε τις
δροσιές και εξαπλώθηκε στο 2ο δεκαήµερο του µήνα όπου και
σηµειώθηκαν αντίστοιχες βροχές και συνεχόµενες ώρες διαβροχής
φύλλων (24 και 16 mm, 46 και 45 ώρες) µε µέση θερµοκρασία 11,5 ο C,
δίνοντας νέες πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς µολύνσεις. Μέχρι το
τέλος του Μαΐου, η ασθένεια εκδηλώθηκε γενικευµένα στις µηλιές και
στις αχλαδιές του οροπεδίου Λασιθίου. Οι βροχές στα µέσα Ιουνίου
21

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

καθώς και οι κατά διαστήµατα έντονες δροσιές συντήρησαν και
εξάπλωσαν τοπικά δευτερογενώς περαιτέρω την ασθένεια. Οι σοβαρότερες
ζηµιές τη φετινή περίοδο, διαπιστώθηκαν σε µεµονωµένες µηλιές και
αχλαδιές που προορίζονταν για οικιακή κατανάλωση οι οποίες και
δέχονται ελάχιστες επεµβάσεις. Σηµειώνεται ότι η υπηρεσία, από το
φθινόπωρο, υποστηρίζει µε ∆ελτίο και την καλλιέργεια της µουσµουλιάς.
♦ ΩΙ∆ΙΟ ΜΗΛΙΑΣ
Παρατηρήθηκε από τα µέσα Μαΐου στην τρυφερή βλάστηση σε µηλιές.
Προληπτικά είχε συστηθεί συνδυασµένη αντιµετώπιση µε το φουζικλάδιο
από τις αρχές Μαΐου. Μετά την εµφάνιση του, συστήθηκε προληπτική –
θεραπευτική αντιµετώπιση. Γενικά, δε δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα
στις µηλιές.
♦ Β Α Κ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Κ Α Ψ Ι Μ Ο ( Εrwinia amylovora)
Παρά τις πολύ σοβαρές προσβολές την περασµένη περίοδο, η ασθένεια
τη φετινή περίοδο εµφανίστηκε σε µικρή έκταση. Την κρίσιµη περίοδο
της ανθοφορίας στις αχλαδιές, συστήθηκαν προληπτικές επεµβάσεις
λόγω του άφθονου µολύσµατος από την περασµένη χρονιά και των
ψηλών θερµοκρασιών και των συχνών ανέµων που επικρατούσαν.
Εντούτοις, η απουσία βροχών και οι χαµηλές υγρασίες την ίδια περίοδο,
έδρασαν ανασταλτικά στην εξάπλωση του βακτηρίου δίνοντας
µεµονωµένες προσβολές µικρής έντασης που εκδηλώθηκαν από τα τέλη
Απριλίου. Συστήθηκαν συστηµατικές παρακολουθήσεις των δέντρων από
τους παραγωγούς και σε περιπτώσεις εµφάνισης προσεκτικοί καθαρισµοί
των προσβεβληµένων µερών µε ξηρό καιρό.
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Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ

Β Λ Α Σ Τ Η Σ Η

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την άνοιξη επέτρεψαν τις
κανονικές και οµαλές φυτεύσεις της πατάτας στο οροπέδιο, µε τις
πρωιµότερες να ξεκινούν στο πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου και να
ολοκληρώνονται µέχρι τις αρχές του επόµενου µήνα.

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι - Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ
♦ ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ (Phthorimaea opercullela)
Αποτελεί τον σοβαρότερο εχθρό της καλλιέργειας πατάτας στο οροπέδιο
του Λασιθίου. Η πτήση του εντόµου στους θερινούς µήνες
παρουσιάστηκε συνεχόµενη και συστήθηκε ένας ψεκασµός 15-20
ηµέρες πριν τη συγκοµιδή για τη µείωση του πληθυσµού όπως και µέτρα
φυτοϋγείας κατά τη συγκοµιδή-αποθήκευση για την ασφαλή συντήρηση
των κονδύλων. Παρά τις ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν για το
έντοµο κατά την αποθήκευση (µέσες ηµερήσιες θερµοκρασίες
µεγαλύτερες των 10οC µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου) δεν σηµειώθηκαν
σοβαρές ζηµιές λόγω του µικρού χρόνου αποθήκευσης των κονδύλων και
της σύντοµης διάθεσης τους στην αγορά.
♦ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ (Phytophthora infestans )
Την χρονιά που διανύσαµε δεν σηµειώθηκαν σοβαρές ζηµιές παρά την
έντονη πίεση προσβολών που υπήρξε κατά διαστήµατα. Η ασθένεια
ευνοήθηκε από τις βροχές και τις έντονες - συνεχόµενες δροσιές στα µέσα
Ιουνίου και έδωσε τα πρώτα συµπτώµατα στα τέλη του µήνα. Παρά την
απουσία περαιτέρω βροχών, οι συνεχείς δροσιές που σηµειώθηκαν µε
ψηλές θερµοκρασίες στις 6-8 Ιουλίου και κυρίως το τριήµερο 17-19
Ιουλίου, εξάπλωσαν αισθητά την ασθένεια. Οι έγκαιρες και συστηµατικές
επεµβάσεις καθώς και η επικράτηση σχετικά ξηροθερµικών συνθηκών στη
συνέχεια, επέτρεψαν την οµαλή εξέλιξη της καλλιέργειας χωρίς σοβαρά
προβλήµατα.

23

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ

ΑΜΠΕΛΙ

ΕΛΙΑ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

ΠΑΤΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013

α. Τροφικές

25

-

-

-

-

25

β. Φεροµόνες

28

41

22

5

2

98

γ. Χρώµατος

3

-

-

-

-

3

ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΤΑ∆ΙΑ

9

11

-

2

-

22

65

52

22

7

2

148

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΠΑΓΙ∆ΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ∆ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Λ Η Ψ Ι Ω Ν
KAI ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Αµπέλι

Ελιά

Εσπεριδοειδή

Μηλοειδή

Πατάτα

Άλλα

Σύνολο

2.294

1.552

925

130

36

15

4.952

Για την αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών των δειγµάτων δενδρωδών
καλλιεργειών και κηπευτικών (υπαίθρου και υπό κάλυψη) που προσκοµίσθηκαν
στο Γραφείο Γ.Π., δόθηκαν µετά από µικροσκοπική παρατήρηση οδηγίες
φυτοπροστασίας σε κάθε ενδιαφερόµενο (παραγωγοί, φορείς, τοπικοί γεωπόνοι,
κ.ά.).
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 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Εκδόθηκαν και στάλθηκαν συνολικά 39 Τεχνικά ∆ελτία φυτοπροστασίας για
τις καλλιέργειες αµπελιού, ελιάς, εσπεριδοειδών, µηλοειδών και πατάτας
καθώς και οι λίστες των εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών ανά καλλιέργεια
για το έτος 2013.
Ο συνολικός αριθµός των αποδεκτών που λαµβάνουν µέχρι σήµερα το Τεχνικό
∆ελτίο είναι 3.444. Οι 2.598 είναι αποδέκτες ανά καλλιέργεια µέσω
ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ) και 846 είναι αποδέκτες όλων των ∆ελτίων µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Πρόκειται για µεµονωµένους
παραγωγούς, Συλλογικούς Φορείς, Ενώσεις και Αγροτικούς Συνεταιρισµούς,
Υπηρεσίες, Παν/µια-Σχολές, Καταστήµατα γεωργικών φαρµάκων, κ.ά.
Η µηνιαία κατανοµή των Τεχνικών ∆ελτίων κατά καλλιέργεια δίδεται στον
πίνακα που ακολουθεί:
ΜΗΝΕΣ

ΑΜΠΕΛΙ

ΕΛΙΑ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

ΠΑΤΑΤΑ

1

1

-

-

-

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

-

-

-

-

-

ΜΑΡΤΙΟΣ

1

1

-

-

-

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2

2

-

1

-

ΜΑΪΟΣ

1+3

3

1

1

-

ΙΟΥΝΙΟΣ

2+1

1

1

1

1

ΙΟΥΛΙΟΣ

4+3

3

1

1

-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2

1

-

2

1

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1

-

1

-

-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

-

1

1

1

-

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

-

-

-

1

-

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

-

-

-

-

-

8

2

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

11+10

3+10

5

2.260

2.260

1.605

940



(ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)


κοινό δελτίο,



Εκδίδεται µε στοιχεία υπαίθρου µόνο για το Οροπέδιο Λασιθίου.
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 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Στην προσπάθεια µας να βελτιώσουµε την παροχή των υπηρεσιών του
Γραφείου Γ.Π. µε τις ελάχιστες δυνατές δαπάνες, παραθέτουµε τις
παρακάτω προτάσεις για την υλοποίηση του ετήσιου προγράµµατος.
•

Πρωτογενής συγκέντρωση παρατηρήσεων

Η τακτικότητα των παρατηρήσεων που απαιτείται για την έκδοση των
∆ελτίων των Γ.Π. δεν µπορεί να καλυφτεί από το προσωπικό του Γραφείου
για όλη την Περιφέρεια της Κρήτης, µε αποτέλεσµα οι αποµακρυσµένες
περιοχές να µην καλύπτονται αποτελεσµατικά από παρατηρήσεις. Μετά την
κατάργηση των θέσεων εργατοτεχνιτών - παρατηρητών ορισµένου χρόνου,
προτείνεται η εθελοντική ενεργοποίηση του γεωτεχνικού προσωπικού
δηµόσιων υπηρεσιών µε έδρα τις αποµακρυσµένες περιοχές. Η παραπάνω
συνεργασία διευκολύνει το έργο του Γραφείου Γ.Π. για παρατηρήσεις
υπαίθρου (παγίδες φεροµονών, φαινολογικά στάδια καλλιεργειών, κ.λπ.) και
το καθιστά πιο έγκυρο και έγκαιρο µε το ελάχιστο δυνατό οικονοµικό
κόστος.
Παραµένει πάγιο το πρόβληµα των χαµηλών χιλιοµετρικών αλλά και
των ηµερησίων αποζηµιώσεων στις εκτός έδρας µετακινήσεις του
προσωπικού των Γ.Π.. Οι καθυστερήσεις στην έναρξη της χρηµατοδότησης
των εκτός έδρας µετακινήσεων έχουν επιπτώσεις στην έγκαιρη καταγραφή
των παρατηρήσεων υπαίθρου και στην ανταπόκριση των αναγκών των Γ.Π.
•
Οι

Επεξεργασία δεδοµένων Αυτόµατων Μετεωρολογικών Σταθµών (Α.Μ.Σ.).
Γ.Π.

στην

Κρήτη

υποστηρίζονται

από

14

Α.Μ.Σ.

οι

οποίοι

βαθµονοµούνται και λειτουργούν στο σύνολο τους. Η επεξεργασία των
δεδοµένων των Α.Μ.Σ. γίνεται µε χειρόγραφους υπολογισµούς.
Συγκεκριµένα, γίνεται επεξεργασία των στοιχείων καθηµερινά και χωριστά
για κάθε σταθµό, ασθένεια, εχθρό. Είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η
συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των εχθρών – ασθενειών. Επιπλέον, οι
πιθανότητες υπολογιστικού λάθους είναι πολύ µεγάλες καθώς λαµβάνονται
υπόψη συγχρόνως πολλές ωριαίες παράµετροι (θερµοκρασία, διύγρανση,
βροχόπτωση, κ.λπ.).
Ως λύση προτείνεται η αντικατάσταση των καταγραφικών των Α.Μ.Σ.
µε νέα που διαθέτουν επικοινωνία µε σύστηµα GPRS, ενσωµατωµένα
µοντέλα πρόγνωσης και παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από
οποιοδήποτε υπολογιστή. Επιδίωξη µας είναι µέσω της αναβάθµισης
αυτής, η αυτόµατη ανάρτηση στο διαδίκτυο µε συνεχή ροή πληροφοριών
και η διάδοση των πρωτογενών και των επεξεργασµένων δεδοµένων και
παρατηρήσεων.
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Επιπλέον, προτείνεται η εγκατάσταση τεσσάρων νέων Α.Μ.Σ. και η
µετεγκατάσταση τριών υπαρχόντων ώστε να γίνει επέκταση και υποστήριξη
του προγράµµατος των Γ.Π. σε νέες καλλιέργειες και σε νέες περιοχές.
• Αποστολή Τεχνικών ∆ελτίων Γ.Π.
Η συνηθισµένη µέθοδος αποστολής των δελτίων

µέσω ΕΛΤΑ, αφορά τον

κύριο όγκο των αποδεκτών. Ενώ η υπηρεσία διαθέτει την υλικοτεχνική
υποδοµή (ταχυεκτυπωτικό ∆ελτίου, διευθυνσιογράφο φακέλων, µηχανή
δίπλωσης και εµφακέλωσης ∆ελτίου) για την άµεση διεκπεραίωση των
Τεχνικών ∆ελτίων, λόγω καθυστερήσεων των ΕΛΤΑ, δεν φτάνουν εγκαίρως
στους αποδέκτες τα ∆ελτία. Σύµφωνα µε το τελευταίο ερωτηµατολόγιο για
την ανανέωση της λίστας των αποδεκτών, αυξήθηκαν σηµαντικά οι
αποδέκτες ηλεκτρονικής αποστολής (e-mail) µειώνοντας έτσι το χρόνο και το
κόστος αποστολής. Μέσα από το ερωτηµατολόγιο ζητήσαµε επίσης τον
αριθµό του κινητού τηλεφώνου των αποδεκτών για να µπορούν να
ειδοποιούνται µε SMS σε επείγουσες καταστάσεις, όπου δεν µπορούν να
ανταποκριθούν εγκαίρως τα ΕΛΤΑ. Παρόλο που η έγκριση της δαπάνης
χαρακτηρίστηκε ως µη επιλέξιµη, λειτουργήσαµε πιλοτικά το περασµένο
έτος για την καλλιέργεια του αµπελιού (περονόσπορος, ευδεµίδα: 3.000
SMS κόστος 60 €). Ελπίζουµε τη φετινή περίοδο να εγκριθεί οικονοµικά η
παραπάνω δράση ώστε να είναι εφικτή η άµεση ενηµέρωση των αποδεκτών
σε έκτακτες περιπτώσεις ( π.χ. περονόσπορος, ευδεµίδα).
• Εκπαίδευση παραγωγών
Στην προσπάθεια µας να βελτιώσουµε

την ενηµέρωση των αποδεκτών,

προσανατολιζόµαστε στην έκδοση ενός Τεχνικού Οδηγού Φυτοπροστασίας
για το αµπέλι και την ελιά. Ο Οδηγός θα είναι σύντοµος, πρακτικός,
εύχρηστος και θα εστιάζει στην αναγνώριση συµπτωµατολογίας µε εικόνες,
στην αξιολόγηση του κινδύνου και στην αναγκαιότητα ή στην αποτροπή
άσκοπης επέµβασης λαµβάνοντας πρωτίστως υπόψη τις αρχές της
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας. Ευελπιστούµε ότι η Κεντρική Υπηρεσία
θα καλύψει τη δαπάνη έκδοσης του παραπάνω Οδηγού.
• Επιµορφώσεις προσωπικού.
Η φυτοπροστασία είναι ένας κλάδος δυναµικός µε συνεχείς εξελίξεις. Το
προσωπικό του Γραφείου Γ.Π. παρέχει υπηρεσίες εφαρµοσµένης
φυτοπροστασίας κι έχει ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητες
εξειδικευµένες επιµορφώσεις σε θέµατα διαγνωστικής εχθρών–ασθενειών
και εφαρµοσµένης φυτοπροστασίας σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή στο
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Επιπλέον, η συµµετοχή σε
ηµερίδες, συνέδρια κλπ. θεωρούνται σηµαντικές και αναγκαίες.
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Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γεωργικές
Προειδοποιήσεις

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ &
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΝ. 1. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( mm)

Α.Μ.Σ.
Ιαν.

Φεβρ.

Μαρτ.

Α̟ρ.

Μάϊος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σε̟τ.

Οκτ.

Νοέµ.

∆εκ.

ΕΤΟΣ

Άγιοι Πάντες 183 m

168,4

103,4

21,2

12,6

23,0

2,2

0,0

0,0

5,8

5,8

142,0

282,6

767,0

Ρέθυµνο 39m

132,8

38,4

14,6

11,0

16,2

0,0

0,0

0,0

5,0

5,2

150,6

114,6

488,4

Ηράκλειο 69m

109,8

31,0

16,8

16,8

31,6

4,2

0,0

0,0

1,4

34,4

38,0

144,6

428,6

Αγία Βαρβάρα 611 m

189,0

75,8

29,0

47,2

13,8

10,2

0,0

0,0

14,2

5,4

61,6

136,2

582,4

Τυµ̟άκι 22 m

76,2

61,2

15,0

7,4

14,4

0,0

0,0

0,0

3,4

0,8

37,0

57,6

273,0

Ασήµι 263 m

92,0

70,4

23,0

13,0

46,6

6,8

0,0

14,4

1,8

2,6

28,2

102,4

401,2

Αρχάνες 367 m

155,0

44,0

13,6

22,6

13,8

1,0

0,0

0,0

7,4

18,0

83,4

203,2

562,0

Σητεία 17 m

123,2

37,2

19,2

12,0

17,4

0,0

0,0

0,0

2,2

1,2

28,2

124,2

364,8

Λιονέτο 810 m

233,0

81,4

27,2

55,8

43,4

11,2

0,4

0,0

12,6

3,4

54,4

290,0

812,8

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

* Οι ΑΜΣ Αγίου Μύρωνα ,Βιάννου λόγω βλάβης σταθµού και οι ΑΜΣ Βόνης, Ιερά̟ετρας, Κολυµβαρίου λόγω βλάβης βροχοµέτρου κατά τη διάρκεια του έτους δεν
̟αρείχαν ολοκληρωµένα δεδοµένα.
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ΠΙΝ.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (mm)

ΕΤΟΣ

Ιαν.

Φεβρ.

Μαρτ.

Α̟ρ.

Μάϊος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σε̟τ.

Οκτ.

Νοέµ.

∆εκ.

2013
Μ.Ο. 1960-1997*

123,2
90,5

37,2
69,6

19,2
54,6

12,0
25,1

17,4
12,6

0,0
2,7

0,0
0,3

0,0
1,0

2,2
17,9

1,2
53,9

28,2
61,9

124,2
88,5

ΕΤΟΣ
364,8
478,6
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ΠΙΝ. 3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (mm)
ΕΤΟΣ

Ιαν.

Φεβρ.

Μαρτ.

Α̟ρ.

Μάϊος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σε̟τ.

Οκτ.

Νοέµ.

∆εκ.

2013
Μ.Ο. 1959-1997*

76,2
97,7

61,2
69,7

15,0
47,9

7,4
19,6

14,4
9,3

0,0
1,4

0,0
0,1

0,0
0,7

3,4
11,7

0,8
47,1

37,0
70,3

57,6
99,9

ΕΤΟΣ
273,0
475,4
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ΠΙΝ. 4. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ( oC)

Α.Μ.Σ.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟ
Κολυµβάρι 13 m
Άγιοι Πάντες 183 m
Ρέθυµνο 39m
Ηράκλειο 69m
Αγία Βαρβάρα 611 m
Τυµ̟άκι 22 m
Ασήµι 263 m
Αρχάνες 367 m
Βόννη 322 m
Ιερά̟ετρα 11 m
Λιονέτο 810 m
Σητεία 17 m

Ιαν.

Φεβρ.

Μαρτ.

Α̟ρ.

Μάϊος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σε̟τ.

Οκτ.

Νοέµ.

∆εκ.

ΕΤΟΣ

11,6
10,5
12,4
11,9
7,7
11,0
9,4
9,4
9,0
12,7
5,5
12,2

13,0
11,9
13,8
13,4
8,9
12,1
10,9
10,9
10,6
13,7
7,2
13,4

14,4
14,5
15,8
15,4
11,3
13,5
12,7
13,0
12,6
15,0
9,8
15,1

16,5
16,8
17,3
16,5
14,0
15,8
15,6
14,1
15,4
17,9
10,5
16,3

21,1
22,0
22,2
20,9
20,2
20,6
21,1
19,6
21,7
22,1
16,4
21,4

23,1
24,1
23,8
23,2
22,2
23,2
23,3
21,2
23,8
25,0
17,6
23,6

24,7
26,0
25,3
26,0
24,4
26,0
25,5
23,1
25,7
28,6
17,9
26,0

25,2
26,2
25,7
25,1
24,6
26,0
26,0
23,0
25,4
28,9
18,1
25,6

24,1
23,5
24,2
22,9
21,8
23,2
23,1
20,8
23,2
25,4
16,8
23,7

19,0
18,8
19,6
18,3
17,1
18,4
18,2
16,2
18,2
21,0
11,3
19,2

16,9
15,9
17,8
17,1
14,3
16,1
15,5
14,9
16,2
19,0
10,8
18,2

12,2
10,8
12,8
12,0
9,1
11,1
10,3
9,6
10,1
13,6
5,4
13,0

18,5
18,4
19,2
18,6
16,3
18,1
17,6
16,3
17,6
20,2
12,3
19,0

* Οι ΑΜΣ Αγίου Μύρωνα και Βιάννου δεν ̟αρείχαν ολοκληρωµένα δεδοµένα λόγω βλάβης κατά τη διάρκεια του έτους.
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ΠΙΝ. 5. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ( οC )
ΕΤΟΣ

Ιαν.

Φεβρ.

Μαρτ.

Α̟ρ.

Μάϊος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σε̟τ.

Οκτ.

Νοέµ.

∆εκ.

2013
Μ.Ο. 1956-1997*

12,7
12,9

13,7
12,9

15,0
14,2

17,9
17,0

22,1
20,9

25,0
25,4

28,6
27,8

28,9
27,7

25,4
24,9

21,0
21,0

19,0
17,5

13,6
14,5

ΕΤΟΣ
20,2
19,7
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ΠΙΝ. 6. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ( οC )
ΕΤΟΣ

Ιαν.

Φεβρ.

Μαρτ.

Α̟ρ.

Μάϊος

Ιούν.

Ιούλ.

Αύγ.

Σε̟τ.

Οκτ.

Νοέµ.

∆εκ.

2013
Μ.Ο. 1955-1997*

11,9
12,1

13,4
12,2

15,4
13,5

16,5
16,5

20,9
20,3

23,2
24,4

26,0
26,1

25,1
26,0

22,9
23,5

18,3
20,0

17,1
16,6

12,0
13,7

ΕΤΟΣ
18,6
18,7
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ΠΙΝ. 8. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ**

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ

ΓΚΑΓΚΑΛΕΣ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

Υψόµετρο 65 m

Υψόµετρο 245 m

Υψόµετρο 645 m

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Σουλτανίνα

Σουλτανίνα

Σουλτανίνα

7 Μαρτίου

B-C

A

A

15 Μαρτίου

C-D

B

A

20 Μαρτίου

D-E

C-D

A-B

27 Μαρτίου

E-F

D-E

B-C

3 Α̟ριλίου

F-G

E-F

C-D

9 Α̟ριλίου

G

F-G

E-F

16 Α̟ριλίου

G

G

F-G

23 Α̟ριλίου

G-H

G

G

30 Α̟ριλίου

H

G-H

G

7 Μαΐου

H-I-J

H-I

G-H

14 Μαΐου

J

I-J

H

21 Μαΐου

J

J

H-I

28 Μαΐου

K

J-K

I-J

4 Ιουνίου

K

K

J

11 Ιουνίου

K

K

J-K

18 Ιουνίου

K

K

K
** M. Baggiolini
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ΠΙΝ. 9. 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

8 Μαρτίου

Β-C

B

A

15 Μαρτίου

C

B

A

22 Μαρτίου

C-D

B-C

A-B

29 Μαρτίου

D

C

B

5 Α̟ριλίου

D

D

B-C

12 Α̟ριλίου

E-F

D

C

19 Α̟ριλίου

F - F1

D-E

C

26 Α̟ριλίου

G

E-F

D

7 Μαΐου

H

F1

D

10 Μαΐου

H-I

G

E

17 Μαΐου

I

H

F - F1

24 Μαΐου

I1

H-I

F1

31 Μαΐου

I1

I

G

7 Ιουνίου

I1

I1

H-Ι

14 Ιουνίου

I1

I1

I

22 Ιουνίου

I1

I1

I1

29 Ιουνίου

I1

I1

I1

2 Ιουλίου

I1

I1

I1
** P. Colbrant & P. Fabre
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800
760
720
680
640
600
560
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
9-Απρ
12-Απρ
16-Απρ
19-Απρ
23-Απρ
26-Απρ
30-Απρ
7-Μαϊ
10-Μαϊ
14-Μαϊ
17-Μαϊ
21-Μαϊ
24-Μαϊ
28-Μαϊ
31-Μαϊ
4-Ιουν
7-Ιουν
11-Ιουν
14-Ιουν
18-Ιουν
6-Σεπ
10-Σεπ
13-Σεπ
17-Σεπ
20-Σεπ
24-Σεπ
27-Σεπ
1-Οκτ
4-Οκτ
8-Οκτ
11-Οκτ
16-Οκτ
24-Οκτ
31-Οκτ
12-Νοε

Συλλήψεις

ΕΙΚ. 14 ∆ιακύµανση της ̟τήσης του ̟υρηνοτρήτη στην ̟εριοχή Αγ. Βαρβάρα Ν. Ηρακλείου

Μ.Ο. 2 φεροµονικών ̟αγίδων
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΕΤΟΥΣ 2013

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013

I.ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Σε εισαγόµενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα από τρίτες
χώρες, που υπόκεινται σε καθεστώς φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, έγιναν 17
έλεγχοι (εγγράφων, ταυτότητας και φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι).
Σε εισαγόµενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείµενα από τρίτες
χώρες, που δεν υπόκεινται σε καθεστώς φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, έγιναν
93 φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι.
Σε ενδοκοινοτικής προέλευσης πολλαπλασιαστικό υλικό (πατατόσπορος)
έγιναν 80 δειγµατοληψίες, έλεγχοι εγγράφων και µακροσκοπικοί έλεγχοι.
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 606,69 ευρώ.
Έγιναν 6 απορρίψεις, όπως φαίνεται παρακάτω:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

ΧΩΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ξύλινα Μέσα Πορτογαλία 368
Συσκευασίας

Heat
Treatment

23/1/2013

2

Ξύλινα Μέσα Πορτογαλία 6
Συσκευασίας

Καύση

9/1/2013

3

Ξύλινα Μέσα Πορτογαλία 19
Συσκευασίας

Καύση

15/1/2013

4

Ξύλινα Μέσα Πορτογαλία 491
Συσκευασίας

Heat
Treatment

28/1/2013

5

Ξύλινα Μέσα Κίνα
Συσκευασίας

63

Καύση

6/3/2013

6

Ξύλινα Μέσα Κίνα
Συσκευασίας

67

Καύση

11/3/2013
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II.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Στο εργαστήριο Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου του ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου
διενεργήθηκαν 80 εργαστηριακοί έλεγχοι σε ενδοκοινοτικής προέλευσης
πολλαπλασιαστικό υλικό (πατατόσπορος) ποσότητας 941.225 κιλών. Για την
ανίχνευση των βακτηρίων καραντίνας Clavibacter michiganensis
spp.sepedonicus
(Cms)
και
Ralstonia
solanacearum
(Ps)
εφαρµόστηκε η µέθοδος του ανοσοφθορισµού (IF τεστ) και δε βρέθηκε
κανένα θετικό δείγµα.
Επίσης πραγµατοποιήθηκαν 142 εργαστηριακοί έλεγχοι σε πατάτες
φαγητού στα πλαίσια των επισκοπήσεων (10 Π.Ε.Ηρακλείου, 18
Π.Ε.Χανίων, 4Π.Ε.Ρεθύµνου, 110 Π.Ε.Λασιθίου) µε την ίδια µέθοδο,
για τον εντοπισµό βακτηρίων καραντίνας Clavibacter michiganensis
spp.sepedonicus (Cms) και Ralstonia solanacearum (Ps).
∆ε βρέθηκαν θετικά δείγµατα σε κανένα από τα δύο βακτήρια.
(Για 5η χρονιά αρνητικά όσο αφορά το Οροπέδιο Λασιθίου).
III.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (surveys)
1. Επισκοπήσεις για τα βακτήρια Clavibacter michinganensis spp.
sepedonicus (Cms) και Ralstonia solanacearum (Ps) σε πατάτα φαγητού.
Από την περιοχή των Μεσσαράς Ηρακλείου σε 10 σηµεία δειγµατοληψίας
(αγροί παραγωγής πατάτας) έγιναν 10 δειγµατοληψίες.
Στα ίδια δείγµατα καθώς και στα υπόλοιπα που µας στάλθηκαν από τις
Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύµνου 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 ( 2 µηλιά, 1 κυδωνιά ) σε καλλιέργειες της
περιοχής Ηρακλείου. Τα δείγµατα στάλθηκαν στο Εργαστήριο
Φυτοπαθολογίας-Βακτηριολογίας του ΤΕΙ Ηρακλείου. Το ένα δείγµα
βρέθηκε θετικό και δόθηκαν οδηγίες χειρισµού των δένδρων.
3. Επισκοπήσεις για το νηµατώδη Bursaphelenchus xylophilus.
α) Έγιναν 19 φυτοϋγειονοµικοί έλεγχοι σε εισαγωγές ξυλείας και 7.578 σε
ξύλινα µέσα συσκευασίας, που προέρχονταν από εισαγωγές από τρίτες
Χώρες και διακίνηση από την Πορτογαλία, και τα αποτελέσµατα των
ελέγχων ήταν αρνητικά.
58

ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

β) Έγιναν 45 δειγµατοληψίες σε ύποπτα ξύλινα µέσα συσκευασίας, που
προέρχονταν από την Πορτογαλία και από την Κίνα. 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.
Πραγµατοποιήθηκαν 18 δειγµατοληψίες σε ξύλινα µέσα συσκευασίας .Τα
αποτελέσµατα ήταν αρνητικά. Κατά την εισαγωγή Κινέζικων προϊόντων
έγιναν 29 έλεγχοι σε ανάλογα φορτία µε ξύλινα µέσα συσκευασίας και δεν
παρουσίαζαν µακροσκοπικά συµπτώµατα.
5. Επισκοπήσεις για τον ιό Citrus Tristeza Virus.
Έγιναν 85 δειγµατοληψίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για τον
ιό Citrus Tristeza Virus.Τα δείγµατα στάλθηκαν στο Μ.Α.Ι. Χανίων και
ήταν όλα αρνητικά.
6. Επισκοπήσεις για τον εχθρό Eutetrαnychus orientalis.
Έγιναν 27 δειγµατοληψίες σε αγρούς της
Περιφερειακής Ενότητας
Ηρακλείου . Τα δείγµατα στάλθηκαν στο Εργαστήριο Εντοµολογίας και
Γεωργικής Ζωολογίας του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου εκ των
οποίων τα 13 βρέθηκαν θετικά.
ΙV. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ
-Κατά την διάρκεια των ποιοτικών ελέγχων σε νωπά οπωροκηπευτικά
πραγµα-τοποιήθηκαν
ανάλογοι
φυτουγειονοµικοί
έλεγχοι
στην
διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών και πατάτας φαγητού σε Λαϊκές αγορές ,
Λαχαναγορά Ηρακλείου, Συσκευαστήρια, Λιµάνι, Σούπερ Μάρκετ και σε
µεµονωµένους µικροπωλητές. Έγινε ενηµέρωση για το Νοµικό Πλαίσιο και
συστάσεις για την εφαρµογή του.
-Στάλθηκαν στο ΥΠΑΑΤ
5 περιπτώσεις για επιβολή προστίµου λόγω
διακίνησης καρπών εσπεριδοειδών µε φύλλα.
-Έγινε δειγµατοληψία σε καρπούς
συµπτωµάτων. Το υπεύθυνο εργαστήριο
έντοµο Ectomyelois ceratoniae.

πορτοκαλιών
απάντησε ότι

λόγω ύποπτων
πρόκειται για το

-Μετά από φυτοϋγειονοµικό έλεγχο καταστράφηκαν 52 δενδρύλια Νερατζιάς
τα οποία είχαν φυτευτεί σε πεζοδρόµια της περιοχής Ν. Αλικαρνασσού
Ηρακλείου , λόγω µη νόµιµου Φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου.
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V.ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Συνδιοργανώθηκε µε το TEI Ηρακλείου ενηµερωτική ηµερίδα στις
5/7/2013 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, τον
ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ , το ΤΕΙ και ιδιώτες .
Κατά την ηµερίδα έγινε παρουσίαση από τους αρµόδιους επιστήµονες των
υπευ-θύνων εργαστηρίων των παρακάτω θεµάτων:
-Μυκητολογικές ασθένειες των Φοινικοειδών στην Ελλάδα
-Βιολογική αντιµετώπιση του ωιδίου του Πλατάνου (Microsphaera platani)
-Συµπεράσµατα από το Παγκόσµιο Συµπόσιο Αλευρωδών Κολυµβάρι
Χανίων(19-24 Μαΐου 2013)
-Εχθροί Φοινικοειδών και Αγαύης
-Το πρόβληµα της ίωσης ‘‘καρούλιασµα του φύλλου της αµπέλου’’
-Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis / Βακτηριακό έλκος της
τοµάτας
-Dickeya solani /πατάτα, Acidovorax citrulli /καρπουζιά: Γνωριµία µε δύο
νέα βακτήρια στην Κρήτη
-Ενηµέρωση για νέους εντοµολογικούς εχθρούς
-Πρωτοβουλίες της ΕΕ για την αναµόρφωση της φυτοϋγειονοµικής
νοµοθεσίας
VI.∆ΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Εκδόθηκαν 4 ∆ελτία τύπου τα οποία στάλθηκαν σε τοπικές εφηµερίδες,
επιχειρήσεις, γεωργικά καταστήµατα, Συνεταιρισµούς και Ενώσεις και
αφορούσαν:
-Πιστοποιηµένος πατατόσπορος-προετοιµασία πριν την σπορά.
-∆ιάθεση-∆ιακίνηση φυτωριακού υλικού ,φυτών και καρπών .
-∆ιακίνηση και εµπορία καρπών εσπεριδοειδών.
-Εισαγωγή και διακίνηση καυσόξυλων.
VII. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Πραγµατοποιήθηκε Έκθεση ελέγχου στο Εργαστήριο Εντοµολογίας και
Γεωργικής Ζωολογίας του Ινστιτούτου
Προστασίας
Φυτών Ηρακλείου
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σύµφωνα µε το Π.∆. 152/2009 και δόθηκαν 2 Έγγραφα Έγκρισης για την
διακίνηση των εντόµων Bemisia tabaci και Trialeurodes vaporariorum από
τη Γερµανία.

VIΙI. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 2014
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 2014 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 5η
συνεχόµενη χρονιά δεν βρέθηκαν θετικά δείγµατα για το Clavibacter
michiganensis
spp.sepedonicus
(Cms)
κατά
τους
σχετικούς
εργαστηριακούς ελέγχους.



Οι συντάκτες

Μαρίνος Βλαχάκης
Ζωή Τσακµακίδου
∆ευκαλίων Τσαγκαράκης
Αναλύτριες Εργαστηρίου- Ηλιάκη Ειρήνη, Οικονοµάκη Ροζάνα, Τσικαλά
Μαρία-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γραφείο Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου
Πληροφορίες : Βλαχάκης Μ. – Τσακµακίδου Ζ.- Τσαγκαράκης ∆. Τηλ.: 2810224948
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑ

Ο πατατόσπορος αµφίβολης ποιότητας και προέλευσης µπορεί να προκαλέσει
σοβαρά προβλήµατα όπως:
* Να µεταφέρει σοβαρές ασθένειες στο χωράφι
* Να µειώσει την στρεµµατική απόδοση της καλλιέργειας
* ∆εν εξασφαλίζει τη γνησιότητα της ποικιλίας
Για τους παραπάνω λόγους και µε βάση τη Φυτοϋγειονοµική Νοµοθεσία είναι
υποχρεωτική η φύτευση Βασικού ή Πιστοποιηµένου πατατόσπορου.
Αγοράστε το σπόρο τουλάχιστον 15 µέρες πριν την σπορά και τοποθετήστε τον σε
τελάρα, µέχρι του ύψους των 10-15 cm, αφού πρώτα αποµακρύνετε κάθε πληγωµένο ή
σάπιο κόνδυλο. Τα τελάρα να φυλαχθούν σε χώρους µε υψηλή σχετική
υγρασία,θερµοκρασία 16-18 οC, και χαµηλού φωτισµού, ώστε να µην πρασινίσουν οι
κόνδυλοι.
Αποφεύγετε τον τεµαχισµό των κονδύλων προτιµώντας µικρού µεγέθους. Αν ο κόνδυλος
είναι µεγάλου µεγέθους τεµαχίζεται όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα :

Μια ακόµη µέθοδος για να προληφθεί το σάπισµα των κοµµατιών του πατατόσπορου
είναι το κόψιµο να µην φτάνει από την κορυφή ως τον οµφαλό αλλά να αφήνει άκοπο ένα
τµήµα 1cm. Τα δύο κοµµάτια διαχωρίζονται αµέσως πριν την φύτευση.
Η καλύτερη περίοδος για το κόψιµο του πατατόσπορου είναι µόλις αρχίσουν να ανοίγουν
τα µάτια.
Ο πατατόσπορος πρέπει να φυτεύεται αφού η κοµµένη επιφάνεια φελλοποιηθεί και τα
φύτρα αποκτήσουν µήκος 1-1,5cm.
Στους µικρού µεγέθους κονδύλους που φυτεύονται ολόκληροι, µια µικρή τοµή στη βάση
βοηθάει στην ταχύτερη έκπτυξη των φύτρων. Μετά τον τεµαχισµό ο πατατόσπορος
διατηρείται για 7-10 µέρες πριν το φύτεµα, για να γίνει επούλωση των τοµών, σε
θερµοκρασίες 18-20οC και σχετική υγρασία 85-90%.
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Στις συνθήκες αυτές η επούλωση των πληγών από την κοπή γίνεται πολύ γρήγορα. Τα
µαχαιρίδια που χρησιµοποιούνται για τον τεµαχισµό των κονδύλων πρέπει να
απολυµαίνονται µε διάλυµα φορµόλης 2% ή χλωρίου 5% ώστε να αποφεύγεται η µετάδοση
ασθενειών.
Φυλάξτε για ένα τουλάχιστον χρόνο την ετικέτα πιστοποίησης του πατατόσπορου που
προµη-θευτήκατε και καταγράψτε σε αρχείο µε ποιες σποροµερίδες φυτεύτηκε ο κάθε
αγρός. Σε περίπτωση ύπαρξης προβληµάτων στην καλλιέργεια µόνο από τα στοιχεία της
ετικέτας ανιχνεύεται η προέλευση του πατατόσπορου.

Πρέπει να κρατάτε αρχείο για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιµοποιείτε για
τουλάχιστον 3 χρόνια.
Οι πατατοπαραγωγοί και οι διακινητές πατατόσπορου υποχρεούνται να είναι
εγγεγραµµένοι στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο που διατηρείται στις ∆/νσεις Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
Συνιστάται επίσης:
~ να αποφεύγεται η συνεχής καλλιέργεια πατάτας ή άλλων σολανωδών (τοµάτας,
µελιτζάνας,πιπεριάς) στο ίδιο χωράφι
~ να εφαρµόζεται ένα σύστηµα αµειψισποράς για 2-3 χρόνια µε σιτηρά ή ψυχανθή
~ να επιλέγονται ανθεκτικές ποικιλίες ανάλογα µε το πρόβληµα που παρατηρείται στον
αγρό
~ να καταστρέφονται όλα τα υπολείµµατα της προηγούµενης καλλιέργειας (στελέχη και
κόνδυλοι) καθώς και τα αυτοφυή σολανώδη
~ να µην γίνεται άρδευση µε κατάκλυση
~ να απολυµαίνονται τα καλλιεργητικά εργαλεία
~ Πριν φυτευτεί ο πατατόσπορος το χωράφι θα πρέπει να βρίσκεται στον ρώγο του και
να ποτιστεί 10-15 ηµέρες µετά την φύτευση
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η υπηρεσία µας είναι στην διάθεσή σας.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Τρουλλάκης Ιωάννης

64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γραφείο
Ταχ. ∆/νση

:
:

Πληροφορίες

:
:
:
:
:
:

Τηλέφωνο
Fax
Email

Ηράκλειο 30-4-2013
Αριθ. Πρωτ.: 1102

Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου
Καστοριάς 32 Α
713 07 - Ηράκλειο
ΒλαχάκηςΜαρίνοςΤσακµακίδου ΖωήΤσαγκαράκης ∆ευκαλίων
2810224948
2810225616
pkpfhgpr@otenet.gr

ΠΡΟΣ :1) Φυτωριακές Μονάδες Κρήτης
2) Εµπόρους – ∆ιακινητές Πολ/κού υλικού
Κρήτης
3) Αγροτικοί συνεταιρισµοί.
4) Κεντρική λαχαναγορά.
ΚΟΙΝ : 1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων.
∆/νση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής Τµήµα Α΄
2) ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής Κρήτης
3) ΚΕΠΠΥΕΛ Κρήτης

ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση-∆ιακίνηση φυτωριακού υλικού ,φυτών και καρπών εσπεριδοειδών.
ΣΧΕΤ: Προεδρικό.∆ιάταγµα.365/2002 Παράρτηµα V Μέρος Α και Β.

Στα πλαίσια της διάθεσης φυτωριακού υλικού και λόγω του κινδύνου προσβολής από τον
ιό της τριστέτσας στις περιοχές καλλιέργειας εσπεριδοειδών θα θέλαµε να σας
υπενθυµίσουµε τα κάτωθι:
Σύµφωνα µε το Π.∆. 365/2002: 1) για την διακίνηση φυτών ή φυτικών

προϊόντων τα

οποία συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα V, Μέρος Α και Β, είναι υποχρεωτική η
εγγραφή στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο, 2) για την διακίνηση φυτών ή φυτικών προϊόντων
κοινοτικής καταγωγής τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα V, Μέρος Α, απαιτείται
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο. Σας αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένα από αυτά : φυτά
εσπεριδοειδών,

µηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς, µουσµουλιάς, δαµασκηνιάς, φοινικοειδών,

κωνοφόρων, πλατάνου, ευκάλυπτου, καστανιάς, αµπελιού, σολανωδών, κολοκυνθοειδών,
µαρουλιού,

σπανακιού,

φράουλας,

πυράκανθου,

γαρυφαλλιάς,

ζέρµπερας,

γυψοφίλης,καθώς και καρποί εσπεριδοειδών κ.α.
Ενηµερώνουµε τους φυτωριούχους και τους διακινητές φυτωριακού υλικού όπως κέντρα
κήπου, καταστήµατα Γεωργικών Εφοδίων που διακινούν πολλαπλασιαστικό υλικό και τους
πωλητές φυτών στις λαϊκές αγορές, που δεν έχουν εγγραφεί στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο,
να το πράξουν άµεσα στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Επίσης, όσοι
παράγουν ή διακινούν προϊόντα τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο ως άνω παράρτηµα να
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απευθύνονται έγκαιρα στις ∆.Α.Ο.Κ. για να συµπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση για
χορήγηση φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου.
Στο αρχείο του φυτωρίου είναι υποχρεωτικό να τηρείται ιχνηλασιµότητα ως προς την
παραγωγή και ως προς την διακίνηση φυτών.
Τα Φ.∆. θα προσκολλώνται µε µόνιµο τρόπο ένα σε κάθε φυτό ή ένα ανά παρτίδα φυτών
(λαχανοκοµικά) ώστε να υπάρχει άρρηκτη σύνδεση και αντιστοιχία µέχρι την τελική
εγκατάσταση των φυτών.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το ως άνω Π.∆. για την διακίνηση σπόρων τοµάτας,
µηδικής, ηλίανθου, φασολιού καθώς και βολβούς κρεµµυδιών απαιτείται φυτοϋγειονοµικό
διαβατήριο το οποίο και θα πρέπει υποχρωτικά να συνοδεύει τους σπόρους.
Αναφορικά µε το Φ.∆ σηµειώνουµε ότι, πρόκειται

για µια ετικέτα λευκού χρώµατος , η

οποία πρέπει να συνοδεύει κάθε διακινούµενο δενδρύλλιο ή παρτίδα δενδρυλλίων και έχει
τη παρακάτω µορφή :
1. «Ε.Κ. – Φυτοϋγειονoµικό

2. GR

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
(1)

∆ιαβατήριο / EC – Plant

3.1. Αρµόδια αρχή :

Passport»

4. Αριθµός Μητρώου:

5. Ατοµικός αύξων αριθµός ή αριθµός της εβδοµάδας ή
αριθµός της παρτίδας:

6. Βοτανική ονοµασία:

7. Ποσότης:
(2)

8. «ZP» (zona protecta) :

9. «RP» (διαβατήριο αντικατάστασης)
Αριθµός µητρώου:

10. Τρίτη χώρα καταγωγής ή αποστολής:

Σηµειώνουµε ότι η ετικέτα αυτή είναι διαφορετική από την την ετικέτα που χορηγεί το
ΚΕΠΠΥΕΛ, η οποία είναι κίτρινου χρώµατος και ταυτοποιεί την ποικιλία, το υποκείµενο, τον
φυτωριούχο. Ακόµη στην ετικέτα του Φ.∆, αναγράφονται όλα τα στοιχεία του φυτωρίου από
το οποίο προέρχεται (κωδικός, ποικιλία, παρτίδα), µε αποτέλεσµα να εξασφαλίζεται η
ιχνηλασιµότητα, δηλαδή να εντοπίζεται η προέλευση των παραγόµενων δενδρυλλίων

σε

περίπτωση ύπαρξης προβλήµατος. Ένα από τα κυριότερα στοιχεία που έχουν καθοριστικό
ρόλο στον έλεγχο του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών είναι η καθαρότητα του
πολλαπλασιαστικού υλικού (δενδρύλλια, εµβόλια) που προµηθεύονται οι καλλιεργητές.
Για τους παραπάνω λόγους κάνουµε

έκκληση στους παραγωγούς να, αγοράζουν

δενδρύλλια µόνο από νόµιµα φυτώρια που έχουν την σχετική άδεια , αφού αυτό
σηµαίνει ότι, στα φυτώρια αυτά έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις τοπικές υπηρεσίες
(ΚΕΠΠΥΕΛ, ∆ΑΟΚ), και έχουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Επίσης το Φ.∆ πρέπει να το
κρατούν οι

καλλιεργητές τουλάχιστον για ένα χρόνο και να το επιδεικνύουν σε κάθε

ζήτηση.
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Τονίζοµαι ότι οι καρποί εσπεριδοειδών πρέπει υποχρεωτικά να διακινούνται χωρίς
φύλλα και ποδίσκους, ακόµη και για τοπικές µετακινήσεις (π.χ. προς τις λαϊκές αγορές ή
τα συσκευαστήρια), όπως έχει αποφασιστεί από τις αρµόδιες ∆.Α.Ο.Κ..
Η

καθαρότητα

του

πολλαπλασιαστικού

υλικού

ειδικά

των

παραγόµενων

δενδρυλλίων επιτυγχάνεται όταν τηρείται µια διαδικασία ελέγχων έτσι ώστε οι φυτωριούχοι
να παράγουν εγγυηµένο και καθαρό πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια). Το υλικό αυτό
πιστοποιείται µε το Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο (Φ.∆), το οποίο έχει ισχύ για όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν σας υπενθυµίζουµε ότι :
α)Η διακίνηση φυτών του παραρτήµατος V Μέρος Α, χωρίς φυτοϋγειονοµικό
διαβατήριο ,
β) η διακίνηση των καρπών εσπεριδοειδών µε φύλλα και ποδίσκους
γ) η µη εγγραφή στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο,

συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων και ποινών από τον
νόµο 2147/52 όπως τροποποιήθηκε µε τον 2538/97 .
Σας γνωρίζουµε επίσης ότι µπορείτε να ενηµερώνεστε για τα φυτώρια που διαθέτουν
νόµιµο

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο από τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας

και

Κτηνιατρικής που είναι και υπεύθυνες για την έγκρισή τους.

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Τρουλλάκης Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γραφείο

: Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου

Ταχ. ∆/νση

: Καστοριάς 32 Α
713 07 - Ηράκλειο
: ΒλαχάκηςΜαρίνος
Τσακµακίδου Ζωή
Τσαγκαράκης ∆ευκαλίων
: 2810224948
: 2810225616
: pkpfhgpr@otenet.gr

Πληροφορίες

Τηλέφωνο
Fax
Email

Ηράκλειο 30-9-2013
Αριθ. Πρωτ.: 2495

ΠΡΟΣ :1) Εµπορικά Επιµελητήρια Κρήτης
2) Εκτελωνιστές κρήτης
ΚΟΙΝ : 1) ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής Κρήτης

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή και διακίνηση καυσόξυλων.

Εν όψει

της περιόδου εισαγωγής και διακίνησης καυσόξυλων θα θέλαµε να σας

υπενθυµίσουµε τα κάτωθι. Σύµφωνα µε το Π.∆. 365/2002:
1) για την εισαγωγή και διακίνηση φυτών ή φυτικών

προϊόντων τα οποία

συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα V, Μέρος Α (διακίνηση) και Μέρος Β (εισαγωγή) είναι
υποχρεωτική η εγγραφή στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο.
2) για την εισαγωγή φυτών ή φυτικών προϊόντων τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο
παράρτηµα V Μέρος Β ( Κεφ. I και II) απαιτείται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας. Γι αυτό
καυσόξυλα τα οποία προέρχονται από ξυλεία Κωνοφόρων (Πεύκου, Ελάτης, Κέδρου,
Κυπαρισσιού),Καστανιάς από Τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύονται µε Πιστοποιητικό
Φυτοϋγείας. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται µε
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο .
3) για την διακίνηση φυτών ή φυτικών προϊόντων κοινοτικής καταγωγής τα οποία
συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα V Μέρος Α ( Κεφ. I και II), απαιτείται φυτοϋγειονοµικό
διαβατήριο. Υπενθυµίζοµε στους διακινητές καυσόξυλων τα οποία προέρχονται από ξυλεία
Πλατάνου, Κωνοφόρων (Πεύκου, Ελάτης, Κέδρου ,Κυππαρισιού κ.α) , Καστανιάς που δεν
έχουν εγγραφεί στο φυτοϋγειονοµικό µητρώο, να το πράξουν άµεσα στις ∆/νσεις Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής .Τα καυσόξυλα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται

µε

φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο ανά συσκευασία ή φορτηγό.
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Οι έµποροι ή διακινητές θα πρέπει να ζητούν από τους προµηθευτές τους να συνοδεύεται
το φορτίο

µε φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας ανάλογα µε το αν

πρόκειται για διακίνηση ή εισαγωγή.
Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο (προκειµένου για διακίνηση) αποτελείται από µια επίσηµη
ετικέτα που έχει την παρακάτω µορφή :

1. «Ε.Κ. –
Φυτοϋγειονιµικό
∆ιαβατήριο / EC –
Plant Passport»

2. GR

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
3.1. Αρµόδια αρχή(1):

4. Αριθµός Μητρώου:

5. Ατοµικός αύξων αριθµός ή αριθµός
της εβδοµάδας ή αριθµός της παρτίδας:

6. Βοτανική ονοµασία:

7. Ποσότης:

8. «ZP» (zona protecta)(2) :

9. «RP» (διαβατήριο αντικατάστασης)
Αριθµός µητρώου:

10. Τρίτη χώρα καταγωγής ή
αποστολής:

Η διακίνηση καυσόξυλων που προέρχονται από ξυλεία Πλατάνου, Κωνοφόρων και
Καστανιάς χωρίς φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων και ποινών.

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Τρουλλάκης Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γραφείο
: Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου
Πληροφορίες : Μ Βλαχάκης –
Ζ Τσακµακίδου∆ Τσαγκαράκης
Τηλέφωνο
: 2810224948

Ηράκλειο 19/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2874

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ
Σχετικά µε το θέµα της διακίνησης των καρπών εσπεριδοειδών µε ποδίσκο
(κοτσάνι) & φύλλα χωρίς Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο, σας υπενθυµίζουµε ότι αυτό
απαγορεύεται ρητά από την Κοινοτική όσο και από την Εθνική νοµοθεσία.
Η συλλογή των καρπών στο χωράφι πρέπει να γίνεται µε τοµή στο ΄΄αστέρι΄΄, ώστε
οι καρποί να µην φέρουν ποδίσκο και φύλλα, κατά την µεταφορά τους από το χωράφι
προς το συσκευαστήριο ή προς τις τοπικές αγορές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της
ίωσης Τριστέτσα των Εσπεριδοειδών η οποία έχει προκαλέσει εκτεταµένες καταστροφές
εσπεριδοειδών στην περιοχή των Χανίων.
Η διακίνηση εσπεριδοειδών µε φύλλα και ποδίσκους χωρίς Φυτοϋγειονοµικό
∆ιαβατήριο αποτελεί παράβαση της φυτοϋγειονοµικής διάταξης του Παραρτήµατος
IV Μέρος Β΄, σηµείο 31 του Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307) και στους παραβάτες
επιβάλλεται πρόστιµο από 1.500 έως 6.000 Ευρώ, ενώ ακολουθούν και ποινικές
κυρώσεις. Στην περίπτωση που υποπέσουν στην ίδια παράβαση, το επιβαλλόµενο
πρόστιµο ανέρχεται στις 30.000 έως 60.000 Ευρώ.
Τέλος, κάθε παραγωγός, διακινητής ή συσκευαστής εσπεριδοειδών οφείλει να είναι
εγγεγραµµένος στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο που τηρείται στις ∆/νσεις Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της περιοχής του.
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης

Τρουλλάκης Ιωάννης
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΕΤΟΥΣ 2013
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013

Βάσει του Ν.4036/2012 και του Π.∆. 159/2013 τα Περιφερειακά Κέντρα
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου αναλαµβάνουν τον
δευτεροβάθµιο
τακτικό
έλεγχο
των
καταστηµάτων
πώλησης
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στην περιοχή ευθύνης τους και τον
δευτεροβάθµιο έκτακτο έλεγχο όποτε κρίνεται απαραίτητο. Το Γραφείο
Γεωργικών
Φαρµάκων
αναλαµβάνοντας
και
νέα
καθήκοντα
δραστηριοποιήθηκε στα παρακάτω :
Σύνταξη πινάκων µε τις εγκεκριµένες δραστικές ουσίες των γεωργικών
φαρµάκων για τις καλλιέργειες για τις οποίες εκδίδονται οι γεωργικές
προειδοποιήσεις. Παράλληλα ενηµέρωση των παραγωγών ,µέσω των δελτίων
γεωργικών προειδοποιήσεων, για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση µε τις
εγκεκριµένες δραστικές κατά τη διάρκεια του έτους (απόσυρση
σκευασµάτων, νέες δραστικές ουσίες για τις συγκεκριµένες καλλιέργειες,
αλλαγή του φάσµατος δράσης των εγκεκριµένων δραστικών κ.λ.π.).
Παροχή οδηγιών αντιµετώπισης φυτοπαθολογικών προβληµάτων σε
παραγωγούς µετά την προσκόµιση στην υπηρεσία µας σχετικών δειγµάτων
µε βάση τις γενικές αρχές της Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας .
Ενηµέρωση των εµπόρων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων για τη νοµοθεσία (
Νόµος 4036/2012 – ∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις).
Ενηµέρωση και συντονισµός των εµπόρων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
για ενέργειες που αφορούν την καταγραφή και απόσυρση των ακατάλληλων
και ληγµένων προϊόντων (έρευνα αγοράς για την εταιρεία που διαθέτει τις
νόµιµες προϋποθέσεις και προσφέρει το µικρότερο κόστος , τρόπος
συγκέντρωσης των µη νοµίµως κυκλοφορόντων γεωργικών φαρµάκων σε
συγκεκριµένο σηµείο στην έδρα κάθε νοµού της Περιφέρειας Κρήτης.
Ενηµέρωση και τεχνική υποστήριξη των εµπόρων Φυτοπροστατευτικών
Προϊόντων για την ηλεκτρονική καταχώρηση αγοράς γεωργικών φαρµάκων
σε επαγγελµατίες – χρήστες.
Έλεγχος των
5%
των καταστηµάτων πώλησης Φυτοπροστατευτικών
Προϊόντων στο Νοµό Ηρακλείου. Έγινε ενηµέρωση και επίδειξη του τρόπου
που πρέπει να γίνεται η ηλεκτρονική καταχώρηση της πώλησης των
γεωργικών φαρµάκων. Έγιναν συστάσεις για βελτιώσεις στο σύστηµα
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εξαερισµού, στο σύστηµα πυρόσβεσης – πυρασφάλειας , στον χώρο που
φυλάσσονται τα φυτοφάρµακα , για τον ιδιαίτερο χώρο που πρέπει να
αποθηκεύονται τα ακατάλληλα ή ληγµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
µέχρι την απόσυρσή τους. Επίσης έγινε ενηµέρωση για την ανάγκη ύπαρξης
τιµοκαταλόγου ,σε εµφανές σηµείο, µε τις ευρέως χρησιµοποιούµενες
δραστικές ουσίες προϊόντων στην περιοχή τους (Π.∆. 159/2013 – Όροι και
προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης εµπορίας και τη λειτουργία
καταστηµάτων εµπορίας γεωργικών φαρµάκων).
Το Γραφείο Γεωργικών Φαρµάκων για το 2014 έχει θέσει ως στόχο , µεταξύ
των άλλων, τον δευτεροβάθµιο έλεγχο στο 10% των σηµείων πώλησης
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης.



Οι συντάκτες

Κληρονόµου Ευφροσύνη
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013

Το εργαστήριο λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2011 σε νέες
εγκαταστάσεις στο κτίριο του ΠΕΓΕΑΛ (Καστοριάς και Θερµοπυλών γωνία,
M. Κατσαµπάς, Ηράκλειο).
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Το Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από τους ακόλουθους
υπαλλήλους:
1. Τζωρτζακάκη Ελένη, ΠΕ Γεωπόνος, Τεχνικός Υπεύθυνος, Αναλυτής
2. ∆ρόσου Άννα, ΠΕ Γεωπόνος, MSc, PhD, Αν. Τεχνικός Υπεύθυνος,
Αναλυτής
3. Κριτσωτάκη
Αναλυτής

Ευαγγελία,

ΤΕ

Γεωπονίας,

Υπεύθυνος

Ποιότητας,

4. Λυγεράκης Μιχάλης, ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίµων, Αν. Υπεύθυνος
Ποιότητας, Αναλυτής
Ο εξοπλισµός:
Στον εξοπλισµό του εργαστηρίου περιλαµβάνονται:
− Σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας (GC) HP 6890 series µε δύο
ανιχνευτές, σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD) και αζώτου
φωσφόρου (NPD), το οποίο είναι σε χρήση από το 1998.
− Σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας (GC) Varian CP-3800 µε δύο
ανιχνευτές, σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD) και αζώτου
φωσφόρου (NPD), το οποίο είναι σε χρήση από το 2013.
− Φασµατοφωτόµετρο διπλής δέσµης UV-2401PC, το οποίο είναι
σε χρήση από το 1999.
− Σύστηµα υγρής χρωµατογραφίας υψηλής πίεσης Varian µε
ανιχνευτή τριπλού τετραπόλου Varian 1200L (HPLC-MS/MS),
το οποίο είναι σε χρήση από το 2012 .
Μέθοδοι Ανάλυσης του Εργαστηρίου:
•

Μ∆-01: Μέθοδος ∆οκιµής Οργανοφοσφωρικών σε φρούτα και
λαχανικά

•

Μ∆-02: Μέθοδος ∆οκιµής Οργανοφοσφωρικών σε Ελαιόλαδο

•

Μ∆-04: Μέθοδοι ∆οκιµής Πυρεθρινών κ.α. σε φρούτα και λαχανικά

• Μ∆-05: Μέθοδος ∆οκιµής Πυρεθρινών σε Ελαιόλαδο
• ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΕΛΟΤ 12396.01.Μέθοδος Προσδιορισµού
∆ιθειοκαρβαµιδικών
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Σύντοµη ιστορική αναδροµή:
Το Εργαστήριο ξεκίνησε τις εργασίες του το 1995 µε την
φασµατοφωτοµετρική µέθοδο προσδιορισµού
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 και
σταφύλι.
Το 2012 το εργαστήριο :
• Ανέλυσε για πρώτη φορά 10 δείγµατα µήλου µε την µέθοδο
των ∆ιθειοκαρβαµιδικών και µε τη µέθοδο Μ∆-01 (30
δραστικές).
• Επεκτάθηκε η ανάλυση 10 δειγµάτων κολοκύθι, 10 δειγµάτων
πεπόνι, 10 δειγµάτων πιπεριά µε τη µέθοδο Μ∆-01 (30
δραστικών ουσιών).
• Επεκτάθηκε η ανάλυση 15 δειγµάτων αγγούρι και
15
δειγµάτων τοµάτα µε τη µέθοδο Μ∆-04 (24 δραστικών ουσιών).

∆ραστηριότητες του Εργαστηρίου κατά το έτος 2013:
Το εργαστήριο το 2013 πραγµατοποίησε τα εξής: (Πίνακας 1):
• Ανέλυσε 10 δείγµατα φράουλας (νέος ιστός) µε τη µέθοδο των
∆ιθειοκαρβαµιδικών, τη µέθοδο Μ∆-01,τη µέθοδο Μ∆-04.
• Επεκτάθηκε στην ανάλυση 10 δειγµάτων µαρούλι µε την µέθοδο
Μ∆-01, Μ∆-04
• Επεκτάθηκε στην ανάλυση 10 δειγµάτων πορτοκάλι µε την
µέθοδο Μ∆-01
• Επεκτάθηκε στην ανάλυση 10 δειγµάτων µήλου µε την µέθοδο
Μ∆-04.
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• Αύξησε κατά 14 νέες δραστικέs ουσίες το πεδίο αναλύσεων του:
bupirimate, cyprodinil, diphenylamine, pyrimethanil, tolclophos
methyl, tebuconazole, acetamiprid, dicofol, fenhexamid,
hexaconazole, propiconazole, propyzamide, fluquinconazole,
quinoxifen.

Πίνακας 1. Επέκταση των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου σε σχέση µε το
2012. Περιλαµβάνονται ιστοί που αναλύονται, δραστικές που ανιχνεύονται
µε τη µέθοδο Προσδιορισµού των διθειοκαρβαµιδικών, την µέθοδο Μ∆01(Προσδιορισµός Οργανοφοσφωρικών σε φρούτα και λαχανικά), την
µέθοδο Μ∆-03(Προσδιορισµός Πυρεθρινών κ.α. σε φρούτα και λαχανικά)

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

∆ΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙ∆ΙΚΑ
(maneb, mancozeb,
metiram, propineb,
thiram)

Μ∆-01

Μ∆-04

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΟΦΟΣΦΩΡΙΚΩΝ
ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ &
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΕΘΡΙΝΩΝ κ.α.
ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ &
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
√

ΑΓΓΟΥΡΙ

√

√

ΚΟΛΟΚΥΘΙ

√

√

ΜΑΡΟΥΛΙ

√

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 2013

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2013

ΠΑΤΑΤΑ

√

√

√

ΠΙΠΕΡΙΑ

√

√

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

√

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 2013

ΠΕΠΟΝΙ

√

√

ΣΤΑΦΥΛΙ

√

√

√

ΤΟΜΑΤΑ

√

√

√

√

√

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2013

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 2013

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ 2013

ΜΗΛΟ
(ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΣ)
ΦΡΑΟΥΛΑ
(ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΣ)

ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ
2013
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Πίνακας 2. ∆ραστικές που αναλύονται µε υγρό χρωµατογράφο σε
συνδυασµό µε φασµατογράφο µάζας τριπλού τετράπολου (LC-MS/MS) σε
µήλο και πορτοκάλι.
ΔΡΑΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Aldicarb

Oxime carbamate

Mepanipyrim

Anilinopyrimidine

Aldicarb sulfone

Oxime carbamate

Pyrimethanil

Anilinopyrimidine

Aldicarb sulfoxide

Oxime carbamate

Propyzamide

Benzamide

Chlorantraniliprole

Pyrazole

Thiophanate methyl

Benzimidazole

Tebufenpyrad

Pyrazole

Lufenuron

Benzoylurea

Boscalid

Pyridinecarboxamide

Carbaryl

Carbamate

Fenarimol

Pyrimidine

Carbofuran

Carbamate

Quinoxyfen

Quinoline

Carbofuran-3-hydroxy

Carbamate

Pyraclostrobin

Strobilurin

Fenoxycarb

Carbamate

Clofentezine

Tetrazine

Iprovalicarb

Carbamate

Terbuthylazine

Triazine

Pirimicarb

Carbamate

Bromuconazole

Triazole

Dimethomorph

Cinnamic acid

Difenoconazole

Triazole

Fenhexamide

Hydroxyanilide

Epoxiconazole

Triazole

Fenamidone

Imidazole

Fluquinconazole

Triazole

Prochloraz

Imidazole

Hexaconazole

Triazole

Pyriproxyfen

Juvenile hormon

Propiconazole

Triazole

Acetamiprid

Neonicotinoid

Tebuconazole

Triazole

Imidacloprid

Neonicotinoid

Thiamethoxam

Neonicotinoid

Hexythiazox

-

Cymoxanil

-

Propargite

-
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Βρίσκεται σε εξέλιξη η επικύρωση της µεθόδου QuECheRS σε υγρό
χρωµατογράφο µε φασµατογράφο µάζας τριπλού τετράπολου (LC-MS/MS)
σε µήλο και πορτοκάλι για τις δραστικές που περιλαµβάνονται στον πίνακα
2.
∆ιαπίστευση:
Το εργαστήριο είναι διαπιστευµένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025
(αρ. πιστοποιητικού 607) 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.
Το Νοέµβριο του 2013 το Εργαστήριο επαναξιολογήθηκε επιτυχώς
από το ΕΣΥ∆.

∆ιεργαστηριακές δοκιµές:
Το εργαστήριο συµµετείχε µε επιτυχία σε δύο διεργαστηριακές
δοκιµές (proficiency tests) των διεθνών φορέων µε πολύ ικανοποιητικά
αποτελέσµατα:
1. International Council of Olive oil – Instituto superior di Sanita RomeItaly για τον προσδιορισµό οργανοφωσφορικών σε ελαιόλαδο (COIPT 13).
2. Community Reference Laboratory- Universidad de Almeria- Spain για
τον προσδιορισµό οργανοφωσφορικών σε πατάτα (EUPT-FV 15).
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Πρόγραµµα monitoring 2013:
Στα πλαίσια του προγράµµατος monitoring 2013 το Εργαστήριο
συνεργάστηκε µε τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
Κρήτης.
•

Κατάφερε να εντάξει τις 14 νέες δραστικέs ουσίες στο πεδίο
αναλύσεων
του
(bupirimate,
cyprodinil,
diphenylamine,
pyrimethanil, tolclophos methyl, tebuconazole, acetamiprid,
dicofol, fenhexamid, hexaconazole, propiconazole, propyzamide,
fluquinconazole, quinoxifen).

Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος
αναλύθηκαν τα εξής δείγµατα (Πίνακας 3):

monitoring

2013,

Πίνακας 3. ∆είγµατα που αναλύθηκαν στα πλαίσια του monitoring
2013.
Περιφ.
ενότητα

Ηράκλειο

Λασίθι

Χανιά

Ρέθυµνο

Σύνολο

ΑΓΓΟΥΡΙ

2

2

3

3

10

ΚΟΛΟΚΥΘΙ

5

1

1

3

10

ΜΑΡΟΥΛΙ

4

1

2

3

10

ΠΑΤΑΤΑ

2

4

2

2

10

ΜΗΛΟ

3

2

4

1

10

ΠΕΠΟΝΙ

4

2

4

10

ΠΙΠΕΡΙΑ

5

5

2

3

15

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

3

1

5

1

10

ΣΤΑΦΥΛΙ

8

1

1

10

ΤΟΜΑΤΑ

2

3

4

1

10

ΦΡΑΟΥΛΑ

5

2

1

2

10

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

6

3

3

3

15

49

26

28

27

130

Προϊόν

ΣΥΝΟΛΟ

Από τα 115 δείγµατα φρούτων-λαχανικών ένα ήταν εισαγωγής και
ένα ενδοκοινοτικής διακίνησης :
Οra 4162 της Π.Ε. Ηρακλείου, χώρα προέλευσης Ν. Αφρική µε ευρήµατα
maneb group 0.35 + 0.175mgr/kgr
Ora4167 της ΠΕ Χανίων, χώρα προέλευσης Κύπρος, χωρίς ευρήµατα .
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Γράφηµα1. Αριθµός δειγµάτων ανά ιστό που αναλύθηκαν στο Εργαστήριο .
Στα δείγµατα αυτά καταγράφησαν τα παρακάτω ευρήµατα (Πίνακας 4):

Προϊόν

Πίνακας 4: ∆ραστικές που ανιχνεύτηκαν στα δείγµατα του monitoring 2013.
Ευρήµατα ‹ Mrl
Αριθµός
∆ειγµάτων

∆ραστικές

ΑΓΓΟΥΡΙ

1

Maneb group

ΣΤΑΦΥΛΙ

1

Myclobutanil

2

Maneb group

1

Chlorpyrifos
meth

6

Chlorpyrifos

1

Maneb group

1

Dimethoate

1

Iprodione

ΤΟΜΑΤΑ

ΜΗΛΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΦΡΑΟΥΛΑ

Αριθµός
∆ειγµάτων

2

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ΣΥΝΟΛΟ

14

Ευρήµατα

Ευρήµατα › Mrl

2

∆ραστικές

Αριθµός
∆ειγµάτων

∆ραστικές

2

Chlorpyrif
os

Dimethoate

2
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Γράφηµα 2: Ευρήµατα δειγµάτων που αναλύθηκαν στα πλαίσια του monitoring
2013

Πίνακας 5: ∆ραστικές που αναλύονται. ∆ιακρίνονται οι ιστοί στους οποίους
αναλύονται οι διαπιστευµένες και µη δραστικές.
Δραστική
Acephate

STR APP CU TO PO GRA LE

√

√

√

√

√

Acetamiprid
Acrinathrin

√

PEP / ME
/ COU

√

ORA

OIL

√

√

√
√

√

√

√

√

√

a-cypermethrin

√

alpha endosulfan

√

Azinphos ethyl

√

√

√

√

√

√

√

√

Azinphos methyl

√

√

√

√

√

√

√

√

Azoxystrobin

√

√

√

√

√

√

√

b- cyfluthrin

√

beta endosulfan

√

Bifenthrin

√

√

Bupirimate

√

√

Buprofezin

√

√
√

√

√
√

√

√
√
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STR APP CU TO PO GRA LE

PEP / ME
/ COU

ORA

OIL

√

√

√

Chlorfevinphos

√

√

√

√

√

√

Chlorothalonil

√

√

√

√

√

√

Chlorpyrifos

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Chlorpyrifos methyl

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Cyfluthrin

√

√

√

√

√

√

Cypermethrin

√

√

√

√

√

√

Cyprodinil

√

√

Deltamethrin

√

√

√

√

√

√

Diazinon

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dichlorvos

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dicofol

√

√

√

Dimethoate

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

Diphenylamine

√
√

Endosulfan sulfate

√

Esfenvalerate

√

√

√

√

√

√

Ethion

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ethoprophos

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Fenhexamid

√

√

√

√

Fenitrothion

√

√

√

√

√

√

√

√

Fenpropathrin

√

√

√

√

√

√

Fenthion

√

Fenthion sulfone

√

Fenthion sulfoxide

√

Fenvalerate

√

Fluquinconazole

√

√

Folpet
Hexaconazole

√

Imazalil

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√

Iprodione

√

√

√

√

√

√

Krezoxim methyl

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Linuron
Malaoxon

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Malathion

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Methamidophos

√

√

√

√

√

√

√

√

√
88

Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δραστική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

STR APP CU TO PO GRA LE

Methidathion

√

√

√

√

√

√

Metribuzin

√

√

√

√

√

√

Monocrotophos

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Myclobutanil

PEP / ME
/ COU

√

√

ORA

OIL

√

√

√

√

Omethoate

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Paraoxon methyl

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Parathion ethyl

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Parathion methyl

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Penconazole

√

√

√

√

√

√

Pendimethalin

√

√

√

√

√

√

Phenthoate

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Phosalone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Phosmet

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Phosphamidone

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pirimiphos methyl

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Procymidone

√

√

√

√

√

Profenofos

√

√

√

√

√

Propiconazole

√

√

√

√

Propyzamide

√

√

√

√

Pyrazophos

√

√

√

√

√

√

√

√

Pyrimethanil

√

√

√

√

√

√

√

Quinalphos

√

√

√

√

√

√

√

√

Quinoxyfen

√

√

√

Tau fluvalinate

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

Tebuconazole

√
√

Tetradifon

√

√

√

√

Tolclofos methyl

√

√

√

√

Triadimefone

√

Triazophos

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

Trifloxystrobin

√

Trifluralin

√

Vinclozolin

√

λ- cyhalothrin

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Σηµειώσεις:
1. Οι συµβολισµοί στον πίνακα αντιστοιχούν : STR-Φράουλα, APPΜήλο, CU-Αγγούρι, TO-Τοµάτα, PO-Πατάτα, GRA-Σταφύλι, LEΜαρούλι, PEP-Πιπεριά, ME-Πεπόνι, COU-Κολοκύθι, ORAΠορτοκάλι, OIL –Ελαιόλαδο.
2. Με κίτρινο-κόκκινο χρώµα εµφανίζονται οι συνδυασµοί ιστών και
δραστικών στους οποίους το εργαστήριο έχει διαπιστευτεί από το
ΕΣΥ∆ κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025.

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), το έτος 2012 η αύξηση ήταν 18% (από 62
σε 73), και το έτος 2013 η αύξηση ήταν 19% (από 73 σε 87).
Επίσης το εργαστήριο µέσα στο 2013 κατάφερε να µειώσει σε αρκετές
δραστικές το όριο ποσοτικοποίησης (LOQ) από 0,05 mg/Kg σε 0,02 mg/Kg.
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Γενικά Σχόλια :
Το 2013 (όπως και ο προηγούµενος χρόνος, 2012) ήταν ένα δύσκολο
έτος, µε τα γνωστά προβλήµατα λόγω κακής οικονοµικής συγκυρίας, τα
οποία προκάλεσαν αρκετές δυσχέρειες στην έγκαιρη και απρόσκοπτη
προµήθεια του εργαστηρίου µε τα απαραίτητα αναλώσιµα. Για παράδειγµα
αναφέρουµε ότι δεν καταφέραµε να αντικαταστήσουµε την αντλία κενού για
το GC MS/MS που έχει υποστεί µη αναστρέψιµη βλάβη από τις διακοπές
ρεύµατος τον προηγούµενο χρόνο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα
προβλήµατα που παρουσιάζει το LC MS/MS, δεν µας επέτρεψαν να
εκδώσουµε αποτελέσµατα ελέγχων σε µήλο και πορτοκάλι µε τη µέθοδο
QuEChERS για τις δραστικές που αναλύουµε µε τον υγρό χρωµατογράφο
και το φασµατογράφο µάζας.
Κατά το 2013 το εργαστήριο επαναξιολογήθηκε επιτυχώς από το
ΕΣΥ∆ στο πεδίο διαπίστευσης του.
Στόχοι για το 2014 :
Το εργαστήριο µε το υπάρχον προσωπικό έχει προγραµµατίσει στα
πλαίσια του monitoring 2014 να προχωρήσει στα κάτωθι (Πίνακας 6):
Πίνακας 6: Αναλύσεις δειγµάτων στα πλαίσια του monitoring 2014.
∆ΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙ∆ΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΙΣΤΟΣ

Μ∆-01

(maneb, mancozeb,
metiram, propineb,
thiram)

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΟΦΟΣΦΩΡΙΚΩΝ
ΣΕΦΡΟΥΤΑ
&
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΕΘΡΙΝΩΝ κ.α.
ΣΕ
ΦΡΟΥΤΑ
&
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΑΓΓΟΥΡΙ

10

√

√

√

ΚΟΛΟΚΥΘΙ

10

√

√

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

ΜΑΡΟΥΛΙ

5

√

√

√

ΠΑΤΑΤΑ

10

√

√

√

ΠΙΠΕΡΙΑ

10

√

√

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

5

√

√

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

ΠΕΠΟΝΙ

10

√

√

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

ΣΤΑΦΥΛΙ

10

√

√

√

ΤΟΜΑΤΑ

10

√

√

√

ΜΗΛΟ

10

√

√

√

ΦΡΑΟΥΛΑ

5

√

√

√

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ

ΤΟ 2013

ΤΟ 2013

ΤΟ 2013

√

√

ΜΠΑΝΑΝΑ

5

(ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΣ)
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

15
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Επιπρόσθετα στις αναλύσεις δραστικών-ιστών που
πραγµατοποίησε το εργαστήριο το 2013 και θα εξακολουθήσει να
πραγµατοποιεί το 2014, θα εντάξει και τις ακόλουθες δράσεις:

ανάλυση σε 5 δείγµατα µπανάνας για προσδιορισµό
υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών µε την Μέθοδο των
∆ιθειοκαρβαµιδικών, την Μέθοδο Μ∆-01, την Μέθοδο Μ∆-04

ανάλυση
σε
15
δείγµατα
ελαιολάδου
προσδιορισµό υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών µε
Μέθοδο Μ∆-02, την Μέθοδο Μ∆-05

για
την


επικύρωση της µεθόδου QuEChERS για όσο το
δυνατό µεγαλύτερο αριθµό δραστικών ουσιών και ιστών µε τη χρήση
LC-MS/MS

αύξηση των δραστικών ουσιών που εντάσσονται στο πεδίο
αναλύσεων του εργαστηρίου

επέκτασης
εργαστηρίου.

του

πεδίου

διαπίστευσης

του


επικύρωση της µεθόδου QuEChERS για όσο το
δυνατό µεγαλύτερο αριθµό δραστικών ουσιών και ιστών µε τη χρήση
GC –NPD, GC-ECD.



Οι συντάκτες

∆ρόσου Άννα
Κριτσωτάκη Ευαγγελία
Λυγεράκης Μιχάλης
Τζωρτζακάκη Ελένη
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Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.

Παράρτηµα F1/3 του Πιστοποιητικού Aρ. 607
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
τoυ

Εργαστηρίου Υπολειµµάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
του

Περιφερειακού Κέντρου Προστασιας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
Ηρακλείου
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Υλικά /Προϊόντα
υποβαλλόµενα σε
δοκιµή

Τύποι δοκιµών / Μετρούµενες
ιδιότητες

Εφαρµοζόµενες µέθοδοι/ Χρησιµοποιούµενες
τεχνικές

Χ
Χηηµµιικκέέςς ∆∆οοκκιιµµέέςς
ΕΛΟΤ EN 12396-1:1999
Μη λιπαρά τρόφιµα 1. Προσδιορισµός υπολειµµάτων
διθειοκαρβαµιδικών
µυκητοκτόνων οµάδας Maneb
Καρποφόρα
λαχανικά

Σταφύλι

2α. Προσδιορισµός υπολειµµάτων
οργανοφωσφορικών
εντοµοκτόνων (8) [dimethoate,
diazinon, chlorpyriphos,
chlorpyriphos methyl, parathion
ethyl, methidathion, malathion,
methamidophos]
2β. Προσδιορισµός υπολειµµάτων
οργανοφωσφορικών
εντοµοκτόνων (11) [acephate,
dimethoate, diazinon,
chlorpyriphos, chlorpyriphos
methyl, parathion methyl,
parathion ethyl, methidathion,
malathion, methamidophos,
pirimiphos methyl]

Μ∆-01. Εσωτερική αεριοχρωµατογραφική
µέθοδος βασισµένη στη: Multi-Residue
Method 5 Organophosphorus
Compounds, Analytical Methods for
Residues of Pesticides, 5th Edition 1988,
Ministry of Welfare, Health and Cultural
Affairs, Rijswijk, The Netherlands
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Ελαιόλαδο

Τύποι δοκιµών / Μετρούµενες
ιδιότητες

Εφαρµοζόµενες µέθοδοι/
Χρησιµοποιούµενες τεχνικές

3. Προσδιορισµός υπολειµµάτων
οργανοφωσφορικών
εντοµοκτόνων (9) [diazinon,
dimethoate, chlorpyriphos methyl,
fenthion, malathion,
methidathion, parathion ethyl,
sulfone, sulfoxide]

Μ∆-02. Εσωτερική τροποιηµένη
µέθοδος βασισµένη στην
πολυδύναµη µέθοδο Lentza – Rizos,
J. AOAC, vol 77, p 1096 (1994)

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιµες Εγκαταστάσεις, Καστοριάς και Θερµοπυλών, Ηράκλειο,
Κρήτη
Εξουσιοδοτηµένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Ε. Περάκη
Το παρόν Πεδίο ∆ιαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούµενο µε ηµεροµηνία 3.5.2011.
Το Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης µε Αρ.607 (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 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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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013

1. Έλεγχοι σε νωπά οπωροκηπευτικά
Κατά το 2013 πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 183 έλεγχοι. Οι έλεγχοι αυτοί
κάλυψαν

όλο

(συσκευαστήρια,

το

εύρος

της

λαχαναγορά,

διακίνησης
λαϊκές

νωπών

αγορές,

οπωροκηπευτικών

οπωροπωλεία,

σούπερ

µάρκετ, πλανόδιοι πωλητές).

Κατά την διεξαγωγή των ελέγχων αυτών δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα

στην

εφαρµογή της τυποποίησης προκειµένου τα νωπά οπωροκηπευτικά που
διακινούνται να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα εµπορίας και να µην
υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή.
Συνολικά διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις οι οποίες παραπέµφθηκαν στην
Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιβολής Κυρώσεων.

Μετά από ενηµέρωση του Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποίησης (RASFFRapid Alert System for Food), έγιναν 10 έκτακτοι έλεγχοι σε

µίγµα

κατεψυγµένων µικρών φρούτων (berries ).

Σηµαντικό µέρος των ελέγχων αποτέλεσαν οι έλεγχοι στη διακίνηση της
πατάτας φαγητού. Οι συγκεκριµένοι έλεγχοι κάλυψαν όλη την αλυσίδα
διακίνησης

συµπεριλαµβανοµένων

των

πλανόδιων

πωλητών,

επιχειρήσεων επεξεργασίας πατάτας και των λαϊκών αγορών.

των

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 στην προέλευση.
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Στα πλαίσια της εφαρµογής της ΚΥΑ 726/17829/14-02-2012 για τον
καθορισµό των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των
Κανονισµών (ΕΚ)1234/07 του Συµβουλίου και 288/2009 της Επιτροπής
σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης
φρούτων στα σχολεία, έγιναν τέσσερις (4) έλεγχοι. κατά τους οποίους
διαπιστώθηκε προσβολή των φρούτων από µετασυλλεκτικές ασθένειες. Τα
φορτία αυτά αποσύρθηκαν. Ενηµερώθηκε το ΥΠΑΑΤ και η ∆/νση
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
2. Έλεγχοι σε υπερκατεψυγµένα προϊόντα φυτικής προέλευσης
Για το έτος 2013 από το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου πραγµατοποιήθηκαν 30
έλεγχοι σε υπέρ-κατεψυγµένα 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 υπέρ-κατεψυγµένων προϊόντων. Ο
κύριος όγκος των ελέγχων αυτών έγινε κατά τη θερινή περίοδο που ο
κίνδυνος,

να

βρεθούν

προϊόντα

µε

θερµοκρασίες

υψηλότερες

των

ενδεδειγµένων είναι µεγαλύτερος, καθώς και την περίοδο των εορτών λόγω
µεγαλύτερου όγκου διακινούµενων προϊόντων.
Συνολικά διαπιστώθηκε

1

παράβαση

η οποία παραπέµφθηκε στην

Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επιβολής Κυρώσεων.

3. ∆ειγµατοληψίες

•

∆ηµητριακά

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα επίσηµων ελέγχων 2013 στο πλαίσιο του
ΠΟΕΣΕ

στο

στάδιο

εισαγωγής

(1552/35145/26-03-2012)

τροφίµων

έγιναν, 2 (δύο)

µη

ζωικής

προέλευσης

δειγµατοληψία σε ρύζι

προέλευσης Ταϋλάνδης, στο λιµάνι Ηρακλείου, για αναλύσεις σε Γ.Τ.Ο.,
Αφλατοξίνες, Ωχρατοξίνη Α, ∆εσοξυνιβαλενόλη,

Ζεαραλενόνη, και Βαρέα
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Μέταλλα (Μόλυβδο, Κάδµιο), προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία του
καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

•

Σταφύλια

Σύµφωνα µε τον ΚΑΝ (ΕΚ) 555/08 και σε απάντηση του εγγράφου του
Υπ.Α.Α.&Τ,

µε

Α.Π.

3699/96746/05-08-2013

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 µίκροοινοποίηση.

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι έλεγχοι του έτους 2013 για το τµήµα
του Ποιοτικού ελέγχου.

Πεπραγµένα 2013

Έλεγχοι

Είδος

Αριθµός

Παραποµπές

Υπερκατεψυγµένα
προϊόντα φυτικής
προέλευσης

30

1

Νωπά Οπωρ/κα,
Ξηροί καρποί,
Όσπρια

183

13

213

14

Σύνολο

Σύνολο

Ρύζι

2

Σταφύλια

2

Παρατηρήσεις

Τα δείγµατα
διαβιβάζονται
στα
προβλεπόµενα
εργαστήρια για
τις αναλύσεις
που απαιτούνται
από ΠΟΕΣΕ
Στάλθηκαν στο
Ινστιτούτο Οίνου

4
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4. Ηµερίδες & Εκπαιδευτικά Σεµινάρια
Για τη εκπαίδευση των Ποιοτικών Ελεγκτών Κρήτης
α) Στις 29/3/2013 πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε θέµα <<Ποιοτικός
έλεγχος νωπών οπωροκηπευτικών – ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων µη
ζωικής

προέλευσης

κατά

την

εισαγωγή,

εξαγωγή

&

ενδοκοινοτική

διακίνηση>>.

β) Στις 2/12/2013 πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα
<<Θεσµός Εγκεκριµένου Εµπόρου Νωπών Οπωροκηπευτικών & Σύστηµα
Ελέγχων προδιαγραφών εµπορίας σε φορτία νωπών οπωροκηπευτικών,
βασισµένο σε Ανάλυση Κινδύνου>>.

5. Έκδοση ∆ελτίων Τύπου
Στην

διάρκεια του έτους δηµοσιεύτηκε 1 ∆ελτίο Τύπου (επισυνάπτεται)

σχετικά µε:
Οδηγίες για την Παραγωγή καλής ποιότητας Ελαιολάδου κατά την
Ελαιοσυλλογή.
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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 και δύο αξιολογήσεις.
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.
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Κάθε χρόνο πραγµατοποιείται η υποχρεωτική επιτήρηση από το ΕΣΥ∆ για
την διαπίστωση της λειτουργίας του σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
προτύπου και ανά 4ετία η επαναξιολόγησή του.

Επίσης εκτελεί δοκιµές εκτός πεδίου διαπίστευσης: pH, ανάγοντα σάκχαρα,
ολικό στερεό υπόλειµµα σε κρασιά και ολικό αλκοολικό τίτλο σε στέµφυλα,
γλευκολάσπες και οινολάσπες.
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

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Οίνοι Π.Ο.Π
∆ιεργαστηριακά test-Bipea
Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας εργαστηρίου
Οινολάσπες- γλεύκη- στέµφυλλα- ΓΛΛΦ
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

23
3
43
7
76
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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 παρακάτω πίνακα.
ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αλκοολικός Τίτλος

40

Ολική οξύτητα

40

Πτητική οξύτητα

60

Μόνιµη οξύτητα

23

Ολικός θειώδης ανυδρίτης

48

Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

48

Περιεκτικότητα σε ανάγοντα
σάκχαρα

23

pH

28

Πυκνότητα

40

Περιεκτικότητα σε σάκχαρα µε
διαθλασιµετρία

14

Ολικό στερεό υπόλειµµα

23

Τέφρα

25

Αλκαλικότητα Τέφρας

25

Απόδοση στεµφύλων σε αιθυλική
αλκοόλη
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

6
443

γ) Επαναξιολόγηση ΕΣΥ∆
Το Εργαστήριο πέρασε µε επιτυχία την επαναξιολόγηση από το ΕΣΥ∆ στις
5/11/2013, λόγω συµπλήρωσης της 4ετίας.



Οι συντάκτες

Ειρήνη Αναστασάκη – Υπεύθυνος Ποιότητας
Μαρία Φραγιαδάκη – 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

Compendium of International
Methods of Analysis - OIV 2011,
section 3.1.2, OIV-MA-AS312-01Α

Προσδιορισµός ολικής οξύτητος,
ογκοµέτρηση µε δείκτη

Compendium of International
Methods of Analysis - OIV 2011,
section 3.1.3, OIV-MA-AS313-01

Προσδιορισµός πτητικής οξύτητος

Προσδιορισµός ολικού και ελευθέρου
διοξειδίου του θείου, ταχεία µέθοδος
προσδιορισµού
Προσδιορισµός πυκνότητος στους 200 C
µε ηλεκτρονικό πυκνόµετρο

Compendium of International
Methods of Analysis - OIV 2011,
section 3.1.3, OIV-MA-AS313-02
Compendium of International
Methods of Analysis - OIV 2011,
section 3.2.3, OIV-MA-AS323-04Β
Compendium of International
Methods of Analysis - OIV 2011,
section 2, OIV-MA-AS312-01Α,
OIV-MA-AS2-01Α
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υποβαλλόµενα σε δοκιµή
1. Οίνος (συνέχεια)

Τύποι δοκιµών / Μετρούµενες ιδιότητες

Προσδιορισµός σχετικής πυνότητας στους
200 C

Προσδιορισµός τέφρας

Προσδιορισµός αλκαλικότητα τέφρας

2. Γλεύκη,
συµπυκνωµένα γλεύκη,
ανακαθαρισµένα
συµπυκνωµένα γλεύκη

Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε
σάκχαρα µε διαθλασιµετρία

Εφαρµοζόµενες µέθοδοι/
Χρησιµοποιούµενες τεχνικές
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

*

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
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 : 29/11/2013

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.
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
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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
ο
32 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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