Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για τη διασφάλιση δημόσιας υγείας Δ. Μαλεβιζίου έτους 2

Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016
Στο Δήμο μας πραγματοποιείται κάθε χρόνο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών μετά
το τέλος της χειμερινής περιόδου και με την έναρξη της εαρινής. Η αναγκαιότητα αυτής της
εργασίας οφείλεται στην ύπαρξη πολλών ποταμών και χείμαρρων εντός των διοικητικών
του ορίων γύρω από τους οποίους δημιουργούνται εστίες με στάσιμα παραποτάμια,
λιμνάζοντα νερά, εκεί όπου αναπαράγονται τα κουνούπια. Οι εστίες αυτές γειτνιάζουν με
κατοικίες και μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα οπότε η έγκαιρη και σωστή
καταπολέμηση των εντόμων είναι επιβεβλημένη.
Οι ψεκασμοί γίνονται αποκλειστικά
σε υγρές επιφάνειες (γιατί εκεί αναπαράγεται το έντομο) και χρησιμοποιούνται δύο (2)
διαφορετικά εντομοκτόνα (σε κάθε ψεκασμό εφαρμόζεται ένα σκεύασμα μόνο, δεν γίνονται
αναμείξεις) και η δραστική τους ουσία θα είναι: α) bacillus thuringiensis sub sp. Israelensis
και β) diflubenzuron 2% ή 6%. Τα φάρμακα αυτά είναι εγκεκριμένα από το υπουργείο και με
τη χρήση τους εξασφαλίζεται αφενός η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας
αυτής και αφετέρου η προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Την περίοδο αυτή εκτελείται η 4η εφαρμογή και συγκεκριμένα:
- 08 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΓΑΖΑΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (Δ.Δ. ΓΑΖΙΟΥ) ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΓΑΖΙΟΥ (ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ)
- 11 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΖΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Δ.Δ. ΓΑΖΙΟΥ), ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ
ΓΑΖΙΟΥ (ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ) ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ
- 12 ΙΟΥΛΙΟΥ - Δ. Δ. ΚΑΛΕΣΣΩΝ - ΛΙΒΑΔΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ
- 13 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΔΕΛΕ
- 14 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ (ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΩΣ
ΕΚΒΟΛΕΣ) - ΟΡΙΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
- 15 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ & ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ, ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ,
ΛΥΓΑΡΙΑΣ
- 18 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
- 19 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ & ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΡΟΔΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
- 20 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ
- 21 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

Σ' όλη τη διάρκεια του προγ/τος όπου αντιμετωπίζονται αναφορές κατοίκων για πιθανές
εστίες, μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με τα τηλέφωνα των αναδόχων: 6937 841513,
2810-821868, 6944 444659
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