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ΘΕΜΑ: « 3νο Ψεθαζκόο Δαθνθηνλίαο έηνπο 2020 ». 
 
 
   Από ην Τκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ 
αλαθνηλώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην αξ. πξση. 735989/01-10-2020 έγγξαθν ηεο 
Δ/λζεο Αγξνη. Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Π.Ε. Δπη. Αηηηθήο θαηά ην ρξνληθό 
δηάζηεκα από 06/10/2020 έφς 14/10/2020 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ςεθαζκόο ζηνπο 
ειαηώλεο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο από ην δάθν.  
   Ο υεκαζμός ασηός είναι δολφμαηικός από εδάθοσς με ηο 
θσηοπροζηαηεσηικό προχόν DESIS 25ΕC, ποσ έτει ηη μικρόηερη δσναηή 
επιβάρσνζη ζηο περιβάλλον.  
   Απαξαίηεην είλαη λα ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ αλαγθαία θαη πξνιεπηηθά κέηξα. 

 Άηνκα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ςεθαζκό λα κελ πιεζηάδνπλ ζηα 
ζπλεξγεία ησλ ςεθαζκώλ. 

 Οη κειηζζνθόκνη λα εκπνδίδνπλ ηηο πξσηλέο ώξεο ηελ θπθινθνξία 
κειηζζνζκελώλ πνπ είλαη θνληά ζηνπο ειαηώλεο. 

 Οη θηελνηξόθνη λα κελ επηηξέπνπλ ηελ ειεύζεξε βόζθεζε ζηνπο 
ςεθαζκέλνπο ειαηώλεο.  

 Οη βηνθαιιηεξγεηέο λα ζεκάλνπλ ηα θηήκαηα ηνπο θαζώο θαη λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Δ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο. 

 Οη ειαηνθαιιηεξγεηέο κε πεξηθξαγκέλα θηήκαηα λα θξνληίζνπλ γηα ηε 
δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ησλ ζπλεξγείσλ ςεθαζκνύ. 

   Δεδνκέλνπ όηη ζηε πεξηνρή ησλ Μεγάξσλ ππάξρεη εθηεηακέλε ζπγθαιιηέξγεηα 
ειηάο θαη θεπεπηηθώλ ή ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε γεηηλίαζε ησλ θαιιηεξγεηώλ  
απηώλ, ηνλίδεηαη όηη νη ζπλζήθεο απηέο δεκηνπξγνύλ κεγάιν πξόβιεκα ζηελ νξζή 
ρξήζε ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ είηε εμ αλάγθεο είηε από άγλνηα ησλ 
αιιεινεπηθαιύςεσλ πνπ πξνθύπηνπλ. 
   Η ζσγκαλλιέργεια κηπεσηικών και ελιάς, απαιηεί: Περιοριζμένη τρήζη 
θσηοπροζηαηεσηικών οσζιών με έγκριζη και ζηις δύο καλλιέργειες.  
   Επηιέγεηαη ε κέζνδνο θαη ηα κέζα εθαξκνγήο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δηαζπνξά ηνπ 
θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο, ηεξνύληαη απζηεξά ηα επί ηεο ζπζθεπαζίαο 
αλαγξαθόκελα  θαη εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαίηεξα ε 
έληαζε θαη θαηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. 
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