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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Δευτέρα 8η Οκτωβρίου 2018, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε.Φθιώτιδας, θα αρχίσει την εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμηση
του δάκου της ελιάς, στις ελαιοκομικές περιοχές που περιλαμβάνονται από την Τοπ.Κοινότητα Γλύφας
έως την Δ.Κ.Καμ.Βούρλων, για τις οποίες υπάρχει προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση του έργου. Θα
υπάρξει ανακοίνωση για κάθε Τοπική - Δημοτική Κοινότητα από τον Εργολάβο που έχει αναλάβει την
εκτέλεση του δολωματικού ψεκασμού.

Οι ελαιοπαραγωγοί που συλλέγουν ή πρόκειται να προβούν στην συλλογή πράσινου ελαιόκαρπου
θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τα συνεργεία που διενεργούν τους ψεκασμούς προκειμένου να μην
ψεκαστούν τα συγκεκριμένα κτήματα. Ο δολωματικός ψεκασμός αυτή την εποχή είναι απαραίτητος λόγω
των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν (χαμηλή θερμοκρασία & υψηλή υγρασία) και ευνοούν την
αύξηση του δακοπληθυσμού και τις δακοπροσβολές.

Το ψεκαστικό υγρό να εφαρμόζεται συγκεντρωμένο με μορφή χονδρών σταγονιδίων, σε κλαδιά
χωρίς καρπούς.

Σας επισημαίνουμε ότι ανάμεσα στον τελευταίο ψεκασμό και την συλλογή του ελαιόκαρπου πρέπει
να μεσολαβήσουν:

 28 ημέρες όταν ο ψεκασμός γίνεται με το σκεύασμα με δ.ο. Ντιμεθοάτ
Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη τους από τις ψεκαζόμενες

περιοχές. Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον ελαιώνα άσκοπα
άνθρωποι και ζώα.

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να συνεργάζονται με την Υπηρεσία μας (τομεάρχες, επόπτες
δακοκτονίας) και τους εργολάβους. Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών να επισκέπτονται τα κτήματά τους
ώστε να διαπιστώνουν την ορθή εφαρμογή τους. Επίσης όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα
ελαιοπερίβολα πρέπει να μεριμνήσουν να είναι ανοιχτά ώστε τα συνεργεία να έχουν πρόσβαση στα
δέντρα για τον ψεκασμό.

Οι ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας να
εφαρμόζουν πιστά όλα όσα απορρέουν από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί
μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τηλ.:2231353171,
2231353117, Κ.Α.Ο.Αταλάντης 2233351414 & Γ.Α.Ο.Στυλίδας 2238022351.
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