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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 
γνωστοποιεί ότι με την προϋπόθεση των κατάλληλων καιρικών συνθηκών θα ξεκινήσει ο 
πρώτος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας, την Παρασκευή 1-7-2016 στις Γωνιές και 
στον Καμαριώτη. 

Παράλληλα επισημαίνεται η υποχρέωση του εργολάβου καθ’όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, να 
αναρτά από την προηγούμενη μέρα, σε εμφανή δημόσιο χώρο, τις τοποθεσίες στις οποίες θα 
πραγματοποιούνται ψεκασμοί προκειμένου να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι 
ελαιοκαλλιεργητές. Οι τελευταίοι επιβάλλεται να επισκέπτονται συχνά τα ελαιόφυτά τους 
διαπιστώνοντας την καλή εφαρμογή των ψεκασμών και την αποτελεσματικότητά τους και να 
μεταφέρουν στην υπηρεσία μας έγκαιρα όποιο πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.  

Παρακαλούνται επίσης όσοι ελαιοπαραγωγοί έχουν περιφραγμένα ελαιόφυτα να 
μεριμνήσουν ώστε ο εργολάβος ψεκασμού να έχει πρόσβαση στα δένδρα τους για να 
μπορεί να τα ψεκάσει. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας με δεδομένο 
ότι σε αυτές η αποτελεσματικότητα των δολωματικών ψεκασμών είναι εξαιρετικά αμφίβολη οπότε οι 
παραγωγοί ίσως χρειαστεί να επέμβουν με ίδια μέσα (π.χ. ψεκασμούς κάλυψης). 

Επισημαίνεται ότι για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. 
απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως. 

Η υπηρεσία μας με νέα ανακοίνωση θα ενημερώσει τους ελαιοπαραγωγούς για την εξέλιξη 
της διαδικασίας ανάδειξης εργολάβων ψεκασμών για τις παραπάνω Κοινότητες. 

Παρακαλείται ο υπεύθυνος του Δήμου να προχωρήσει στην κοινοποίηση του παρόντος στην 
τοπική κοινωνία. 
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