
Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πύργος            29/09/2020 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Αριθ. πρωτ.:248710/19958      

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
& ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Μανωλοπούλου 47 Τ.Κ. 27131, ΠΥΡΓΟΣ 
Πληροφορίες: Μικέογλου Γ. 
Τηλέφωνο: 2621360140 
Fax:          2621060150 
Email:       gmikeoglou@ilia.pde.gov.gr 
 
 
 

 
ΠΡΟΣ 

Γραφείο Τύπου Π.Ε. Ηλείας 
(προκειμένου να αποσταλεί  

για δημοσίευση στα τοπικά Μ.Μ.Ε.) 
Email: gt@ilia.pde.gov.gr 
 

1. Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης,  
Φαξ:26233-608106, 
Email: vangelis01@gmail.com 

2. Δήμος Πηνειού, Φαξ:26230-32253, 
Emails: xaral4@yahoo.gr, 
        dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

3. Δήμος Ήλιδας, Φαξ: 2622360501,  
Email: a.sakkou@amaliada.gr 

4. Δήμος Πύργου, Φαξ:26213-62642, 
Email:programmatismos@1489.syzefxis.gov.gr 

5. Δήμος Ζαχάρως, Φαξ:26253-60313 
Email: grasidiesd@yahoo.gr 

6. Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ηλείας  
Email: enbioel@gmail.com, 

a.varotsos@gmail.com 
 
 

ΔΕΛΤΙΟΥ   ΤΥΠΟΥ   -   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στα πλαίσια 
εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας 2020, ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι ξεκινά 
δολωματικός ψεκασμός στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:  
 
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020 
 
Ομάδα   1η : Κάστρο, Βαρθολομιό, Μάχου, Δήμητρα & Καλύβια Μυρτουντίων 

Ομάδα   2η : Δουνέικα 
Ομάδα   3η : Μυρτιά, Σκαφιδιά, Άγιος Ηλίας, Λεβεντοχώρι, Κορακοχώρι, Κατάκολο 

Ομάδα   4η : Ξηροχώρι, Ζαχάρω, Σχίνοι, Καλίδονα, Κακόβατος, Νεοχώρι, Ταξιάρχες και 
Νέα Φιγαλεία. 

 

 
Επισημαίνουμε ότι: 
1. Το πρόγραμμα ψεκασμών του κάθε ψεκαστικού συνεργείου θα είναι αναρτημένο σε πίνακες 

ανακοινώσεων και σε καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων, με ευθύνη των εργολάβων, ώστε να 
λάβουν γνώση οι ελαιοκαλλιεργητές. 

2. Οι ελαιοκαλλιεργητές υποχρεούνται κατά τις ημέρες των ψεκασμών να έχουν ανοικτά τα λιοστάσια 
τους για να υπάρχει πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού και να διατηρούν τα λιοστάσια τους 
καθαρά και προσβάσιμα.  
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3. Λιοστάσια κλειστά, με υψηλή αυτοφυή βλάστηση, χωρίς πρόσβαση για γεωργικό ελκυστήρα (ή για 
ψεκαστές όπως προβλέπεται) δεν θα ψεκάζονται. 

4. Οι ελαιοκαλλιεργητές παρακαλούνται να παρευρίσκονται στα λιοστάσια τους τις ημέρες των 
ψεκασμών για να καθοδηγούν τα συνεργεία ψεκασμού και να αναφέρουν στην Υπηρεσία 
οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους. 

5. Σε λιοστάσια στα οποία υπάρχουν ζώα (πρόβατα, ιπποειδή) δεν θα γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει 
να απομακρύνονται πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη τους. 

6. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των μελισσοσμηνών.  
7. Οι βιοκαλλιεργητές οφείλουν, να οριοθετούν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους. 
8. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά ψεκαζόμενο 

δέντρο κανονικής ανάπτυξης.  
 
Θεωρούμε ότι η παρουσία των παραγωγών στα λιοστάσια τους συμβάλει τα μέγιστα στον 
έλεγχο και στην επιτυχία της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας. 

 
Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό οι παραγωγοί να μεριμνήσουν για την παρακολούθηση του δολωματικού 
ψεκασμού στα λιοστάσια τους, από τα συνεργεία ψεκασμού του Προγράμματος Δακοκτονίας, για την 
καλή εφαρμογή των ψεκασμών, και να γνωστοποιούν στην Υπηρεσία οπουδήποτε πρόβλημα υποπέσει 
στην αντίληψη τους. 
 
Επιπλέον  επισημαίνεται ότι στις Τοπικές Κοινότητες:   

Κάστρο, Ξηροχώρι, Ζαχάρω, Σχίνοι, Καλίδονα, Κακόβατος, Νεοχώρι, Ταξιάρχες  

ο δολωματικός ψεκασμός θα είναι τοπικός και εστιασμένος σε περιοχές που παρουσιάζονται 

υψηλοί δακοπλυθησμοί. 

 
 
Δεδομένου ότι οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόμου και την 

προσβολή απ’ αυτό, συστήνεται στους ελαιοπαραγωγούς να επιθεωρούν τις ελαιοκαλλιέργειές τους, να 

πραγματοποιούν δειγματοληψίες ελαιοκάρπου για να ελέγχουν την δακοπροσβολή.  

 

Στις περιπτώσεις που το επίπεδο προσβολής είναι υψηλό, να προβαίνουν οι ίδιοι σε 

ψεκασμούς για την προστασία της ελαιοπαραγωγής τους, όπου αυτό απαιτείται, σε 

συνεργασία με την Υπηρεσία μας και τους τοπικούς γεωπόνους. 

 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τηλ. 2621360-140, 145,155. 

 
 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
   

Σπυροπούλου Παναγιώτα 
Κτηνίατρος 

 


