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Πρώτος Δολωματικός Ψεκασμός Ελιών για το Δάκο 

Οδηγία Ορθής Εφαρμογής 

 

Ανάγκη Ψεκασμού: Με βάση την επιτόπια παρακολούθηση του δάκου (παγίδες, αριθμός 

δάκων κλπ) και τις κλιματολογικές συνθήκες, είναι αναγκαία η εφαρμογή του Πρώτου 

δολωματικού ψεκασμού για την τρέχουσα σεζόν. 

 

Στόχος ψεκασμού: Προληπτική καταπολέμηση για τη θανάτωση του ενήλικου δάκου (μύγα), 

πριν γίνει η προσβολή του καρπού. 

 

Χρόνος εφαρμογής: Ο δολωματικός ψεκασμός πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ και μόλις το επιτρέψουν 

οι συνθήκες (θερμοκρασία κάτω από 32 βαθμούς, χαμηλή ένταση ανέμου) 

 

Τρόπος εφαρμογής: Δολωματικός Ψεκασμός από εδάφους. Ρύθμιση μπεκ σε χοντρή σταγόνα 

και ψεκασμός στον κορμό σε βόρειο-σκιερό σημείο. Ψεκασμός με χρήση βυτίων-μπεκ και 

λάστιχου επάνω σε τρακτέρ.  

 

Φάρμακα: Τα εγκεκριμένα φάρμακα για τον δολωματικό ψεκασμό δίνονται στον 

επισυναπτόμενο πίνακα. 

Ψεκασμός: 300ml περίπου (ένα κουτάκι τύπου κόκα κόλας) σε δέντρο παρά δέντρο. 

Ελκυστικό: 2% δηλ. 10 Kg / 500άρι βυτίο 

Συνολική Απαιτούμενη ποσότητα: Απαιτούνται 300ml X τον αριθμό των δέντρων που θα 

ψεκαστούν. 

 

Ποια δέντρα θα ψεκαστούν:  

Α) Αν τα δέντρα είναι σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους (μέχρι 6 μέτρα απόσταση), να γίνει 

ψεκασμός δέντρο παρά δέντρο με 300 ml ανά δέντρο.  

Β) Αν τα δέντρα έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους, να γίνει ψεκασμός κάθε δέντρου με 

300 ml ανά δέντρο. 

 

Παρασκευή ψεκαστικού υγρού: γεμίζουμε τον βυτίο ή ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. 

Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στον ψεκαστήρα 

αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

 

 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΕΣ ΝΗΛΕΑ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ 

Έκδοση ΣΟΔ:  1 / Τροποποίηση: - Οδηγία Εργασίας: 23/09/2022 Κωδικός ΣΔ-05-01 

 

 

 

 

Παναγιώτης Νάσης 698 098 7977, Χρήστος Λυμπερόπουλος 693 430 2108 γεωπόνοι ΓΠΑ 

info@agrenaos.gr – www.agrenaos.gr 

 

 

Μέτρα προστασίας: Τόσο κατά την προετοιμασία, εφαρμογή όσο και το πλύσιμο θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται αδιάβροχες μπότες, Φόρμα προστασίας, Λαστιχένια γάντια, Μάσκα 

προσώπου με κατάλληλο φίλτρο (ενεργού άνθρακα), Προσωπίδα (για τις πιτσιλιές). 

Παράλληλα ΔΕΝ τρώμε και ΔΕΝ καπνίζουμε. 

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή ξεπλένουμε τον ψεκαστήρα. Πλένω με 

κοινό απορρυπαντικό και ξεπλένω με καθαρό νερό. Δεν ρίχνω τα νερά καθαρισμού κοντά σε 

υδάτινους πόρους (ελάχιστη απόσταση 30 μέτρα από γεώτρηση, τάφρο, ποτάμι, ρυάκι). Να 

λαμβάνετε όλες τις προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα.  

 

Απόσυρση κενών συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 

ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 

προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα 

σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Δεν ψεκάζουμε όταν φυσάει και τις θερμές ώρες της ημέρας. ΔΕΝ τρώμε και ΔΕΝ 

καπνίζουμε. Ψεκασμός με θερμοκρασίες μικρότερες των 32 βαθμών Κελσίου και άνεμο 

μικρότερο των 4 Μποφόρ. 

 Να μην γίνει ψεκασμός αν αναμένονται βροχές τις αμέσως επόμενες ημέρες. 

 Μην βάζετε μεγαλύτερη δόση φαρμάκου. Πρέπει να τηρείται κατά γράμμα, όπως ακριβώς 

αναγράφεται στην συσκευασία του. Περισσότερη ποσότητα όχι μόνο  δεν έχει καλύτερο 

αποτέλεσμα αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όπως φυτοτοξικότητα στα δέντρα, 

ανθεκτικότητα, αυξημένη υπολειμματικότητα σε καρπό κ.α. 

 Απαιτείται μεγάλη προσοχή στην τελευταία επέμβαση πριν συγκομιδή γιατί υπάρχει 

αυξημένος κίνδυνος να βρεθούν υπολείμματα  φαρμάκου στον καρπό. Ο χρόνος αναμονής 

πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. 

 Όλα τα φάρμακα είναι πολύ τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς και επικίνδυνα για τις 

μέλισσες. 


