Μζγαρα, 11 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανακοίνωςη 3ου Ψεκαςμοφ Δακοκτονίασ
Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ δακοκτονίασ, τθσ
Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Δυτικισ Αττικισ, κατά το χρονικό
διάςτθμα από 12 Οκτωβρίου 2017 ζωσ 21 Οκτωβρίου 2017, κα πραγματοποιθκοφν
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ςτουσ Ελαιώνεσ τησ περιοχήσ για τθν προςταςία τθσ παραγωγισ από
τον Δάκο.
Οι ΨΕΚΑΣΜΟΙ αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφουσ με το φυτοπροςτατευτικό τθσ
ομάδασ πυρεθερινοειδών – KARATE ZEON 10 CS (εντομοκτόνο, αρικμ. Ζγκριςθσ
1854. δ.ο Lamda cyhalothrin) κι ζχουν τθν μικρότερθ δυνατι επιβάρυνςθ ςτο
περιβάλλον.
Οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν ςε ςυνδυαςμό με τισ επεμβάςεισ που
ζγιναν δεν επζτρεψαν τθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ και ωσ εκ τοφτου γενικά οι
προςβολζσ μζχρι ςιμερα είναι περιοριςμζνεσ.
Η επιλογι των περιοχϊν που κα εφαρμοςτοφν οι ψεκαςμοί ζγινε με κριτιριο τον
αρικμό των ςυλλιψεων των ενιλικων και γόνιμων ατόμων ςτο δίκτυο παγίδων που
ζχει αναρτθκεί κακϊσ επίςθσ ςυνεκτιμικθκε και το ποςοςτό προςβολισ του
ελαιοκάρπου κατά περιοχι, που εντοπίςτθκε μζςω τακτικϊν δειγματολθψιϊν.
Απαραίτθτο είναι να λαμβάνονται τα αναγκαία προλθπτικά μζτρα.





Άτομα, που δεν ζχουν ςχζςθ με τουσ ψεκαςμοφσ να μθν πλθςιάηουν ςτα
ςυνεργεία των ψεκαςμϊν.
Οι Μελιςςοκόμοι να εμποδίηουν τισ πρωϊνζσ ϊρεσ τθν κυκλοφορία
μελιςςοςμθνϊν που είναι κοντά ςε ελαιϊνεσ.
Οι κτθνοτρόφοι να μθν επιτρζπουν τθν ελεφκερθ βόςκθςθ ςτουσ
ψεκαςμζνουσ ελαιϊνεσ.
Οι βιοκαλλιεργθτζσ να ςθμάνουν τα κτιματά τουσ κακϊσ και να
επικοινωνιςουν με τθν Δνςθ Αγροτικισ οικονομίασ και Κτθνιατρικισ.



Οι ελαιοκαλλιεργθτζσ με περιφραγμζνα κτιματα να φροντίςουν για τθ
δυνατότθτα πρόςβαςθσ των ςυνεργείων ψεκαςμοφ.
Δεδομζνου ότι ςτθν περιοχι των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμζνθ
ςυγκαλλιζργεια ελιάσ και κθπευτικϊν ι ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ γειτνίαςθ
των καλλιεργειϊν αυτϊν υπενκυμίηουμε ότι απαιτείται περιοριςμζνη χρήςη
φυτοπροςτατευτικών ουςιών.
Στθν επιλογι που κα γίνει κα πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν οι
απαιτοφμενεσ δόςεισ εφαρμογισ κακϊσ και θ μζκοδοσ και τα μζςα
εφαρμογισ.
Επιςθμαίνεται ότι θ ετικζττα των ςκευαςμάτων κακορίηει το χρονικό
διάςτθμα μεταξφ τθσ τελευταίασ επζμβαςθσ με αυτά και τθσ ςυγκομιδισ των
προϊόντων οπότε εξετάηονται και οι αναμενόμενεσ θμερομθνίεσ ςυγκομιδισ
και των δφο καλλιεργειϊν.
Στθν περίπτωςθ γειτνίαςθσ των καλλιεργειϊν, επιλζγονται για τθν
κάκε καλλιζργεια τα εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και
τθροφνται αυςτθρά τα επί τθσ ςυςκευαςίασ αναγραφόμενα.
Επιλζγεται θ μζκοδοσ και τα μζςα εφαρμογισ που περιορίηουν τθν
διαςπορά του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ και εξετάηονται προςεκτικά οι
καιρικζσ ςυνκικεσ και ιδιαίτερα θ ζνταςθ και θ κατεφκυνςθ του ανζμου.
Εκ του Γραφείου επικοινωνίασ
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