ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΟΙΟΤ. & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ. Χαϊνά 93- 341 00 Χαλκίδα
TELEFAX: 22210 36095
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΤΖΕΛΑΣ
ΤΗΛ 22213 53920

Χαλκίδα 4 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 4901
Π.Δ.
ΠΡΟΣ

ΘΕΜΑ: “Ανθοφορία δέντρων και μέλισσες”
Την εποχή αυτή υπάρχει έντονη δραστηριότητα των μελισσών και επίσης ανθοφορία σε
δενδρώδεις καλλιέργειες . Οι ψεκασμοί με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά την
περίοδο της ανθοφορίας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όταν πρόκειται για εντομοκτόνα τα
περισσότερα απ' τα οποία είναι μελισσοτοξικά.
Αποτέλεσμα των επεμβάσεων αυτών είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος και η μη προστασία
των οργανισμών μη στόχων (μέλισσες,πουλιά,ψάρια και ωφέλιμα έντομα)
Επομένως:
• Δεν επιτρέπονται οι ψεκασμοί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα κατά την διάρκεια της
ανθοφορίας στις δενδρώδεις καλλιέργειες.
• Επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας των δενδρωδών καλλιεργειών, οι
ψεκασμοί με μη μελισσοτοξικά εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα
, βιολογικά σκευάσματα εντομοκτόνων)
• Ψεκασμοί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα στις παραπάνω καλλιέργειες επιτρέπονται πριν
και μετά την ανθοφορία και όταν διαπιστώνεται πρόβλημα από εντομολογικούς
εχθρούς.
Ο καλλιεργητής πριν την εφαρμογή πρέπει να διαβάζει τις ετικέτες των συσκευασμάτων των
εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών που αναγράφουν πέραν των άλλων και τις προφυλάξεις
που πρέπει να παίρνει για τη προστασία του ανθρώπου του περιβάλλοντος και των οργανισμών μη
στόχων.
Επίσης οι μελισσοκόμοι όταν εγκαθιστούν τα μελισσοσμήνη τους σε μια περιοχή πρέπει να
έρχονται σε επαφή με το καλλιεργητή ή να αφήνουν τηλέφωνο και διεύθυνση στις κυψέλες ώστε να
ειδοποιείται έγκαιρα για το επικείμενο ψεκασμό και να τις απομακρύνουν.
Παρακαλούμε να δώσετε ευρεία δημοσιότητα ώστε να ενημερωθούν δενδροκαλλιεργητές και
μελισσοκόμοι.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
• Όλους τους Δήμους Π.Ε Ευβοίας
(έδρες τους)
• Τμηματα Αγροτικής Οικονομίας Καρύστου,Ιστιαίας και Αλιβερίου
(έδρες τους)
• Έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
(αποστολή με e-mail)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Αντιπεριφερειάρχη κ. Δ. Βουρδάνο
• Γεν. Δ/νση Περιφ. Αγροτ. Οικονομίας & Κτην – Γραφείο Γεν Δ/ντη
Υψηλάντη 1 35100 Λαμία
• Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

