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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ου Ψεκαςμοφ Δακοκτονίασ ». 

Σασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & 

Κτθνιατρικισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ Αττικισ, ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του 

προγράμματοσ Δακοκτονίασ ζτουσ 2020 κατά το χρονικό διάςτθμα από 21/ 07/2020 – 30/ 

07/2020 κα πραγματοποιθκοφν ψεκαςμοί ςτουσ ελαιϊνεσ τθσ περιοχισ για τθν προςταςία 

τθσ παραγωγισ από το δάκο.  

Οι ψεκαςμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφουσ με τα παρακάτω 

φυτοπροςτατευτικά:  

1. DECIS 25EC ςτισ ελαιοκομικζσ περιοχζσ του Διμου Μεγαρζων . 

2. NOVADIM PROGRESS 40 EC ςτισ ελαιοκομικζσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Βιλίων 

και ΔΚ Οινόθσ. 

3. BISCAYA 240 OD ςτισ ελαιοκομικζσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μάνδρασ. και ζχουν 

τθ μικρότερθ δυνατι επιβάρυνςθ ςτο περιβάλλον. 

 Παρόλα αυτά είναι απαραίτθτο να λαμβάνονται τα αναγκαία και προλθπτικά 

μζτρα.  

Άτομα που δεν ζχουν ςχζςθ με τουσ ψεκαςμοφσ να μθν πλθςιάηουν ςτα ςυνεργεία των 

ψεκαςμϊν. 

 Οι μελιςςοκόμοι να εμποδίηουν τισ πρωινζσ 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 Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ &Κτθνιατρικισ. 

 Οι ελαιοκαλλιεργθτζσ με περιφραγμζνα κτιματα να φροντίςουν για τθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ των ςυνεργείων ψεκαςμοφ. 
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 Οι ελαιϊνεσ, που κα ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα ςφμφωνα με το υπϋ αρικμ . 

2148/25984/ 5 - 03 - 2015 ζγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ κα είναι: Συγκροτθμζνοι, ςυνεχόμενοι και 

αμιγείσ ( δεν κα εφαρμοςκεί ςε ςυγκαλλιεργοφμενα ελαιοκτιματα). Μακριά από 

κατοικθμζνεσ περιοχζσ. Χωρίσ τθν παρεμβολι βιολογικισ καλλιζργειασ ελαιϊνων ι 

ακαλλιζργθτων και κλειςτϊν ελαιϊνων . 

 Τα ποςοςτά καρποφορίασ τουσ να είναι πάνω από το 25% μιασ πλιρουσ 

καρποφορίασ για τισ ελαιοποιιςιμεσ ελιζσ και πάνω από 20% για τισ βρϊςιμεσ. Μικρζσ 

κθλίδεσ τθσ τάξεωσ των 1.000 ζωσ 10.000 ελαιοδζντρων ζςτω και με μικρό ποςοςτό 

καρποφορίασ κα πρζπει να εντάςςονται λόγω του προλθπτικοφ χαρακτιρα τθσ 

εφαρμοηόμενθσ μεκόδου. 

 

  Δεδομζνου ότι ςτθ περιοχι των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμζνθ ςυγκαλλιζργεια 

ελιάσ και κθπευτικϊν ι ςτθ καλφτερθ περίπτωςθ γειτνίαςθ των καλλιεργειϊν αυτϊν 

τονίηουμε ότι οι ςυνκικεσ αυτζσ δθμιουργοφν μεγάλο πρόβλθμα ςτθν ορκι χριςθ των 

φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων είτε εξ ανάγκθσ είτε από άγνοια των 

αλλθλοεπικαλφψεων, που προκφπτουν.  

Η ςυγκαλλιζργεια κθπευτικϊν και ελιάσ, απαιτεί : Περιοριςμζνθ χριςθ 

φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν.  

Συγκεκριμζνα επιτρζπει μόνο αυτά τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που ζχουν 

ζγκριςθ και για τισ δφο καλλιζργειεσ. Στθν επιλογι που κα γίνει κα πρζπει να 

ςυνεκτιμθκοφν οι απαιτοφμενεσ δόςεισ εφαρμογισ κακϊσ και θ μζκοδοσ και τα μζςα 

εφαρμογισ .  

Επιςθμαίνεται ότι θ ετικζτα 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. Στθ 

περίπτωςθ γειτνίαςθσ των καλλιεργειϊν, επιλζγονται για τθ 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 κατεφκυνςθ του ανζμου .  
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