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Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ελαιοκαλλιεργητών

Ενόψει της τρέχουσας δακικής περιόδου, σας ενημερώνουμε πως από την υπηρεσία μας έχουν 
διενεργηθεί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ελαιοτεμάχια της Ανατολικής Αττικής (ανάρτηση παγίδων 
δάκου, έλεγχος καρπών), κατά τους οποίους εντοπίστηκαν ορισμένα άτομα δάκου (ενήλικα, 
νύμφες).

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, όπως επίσης τα εξής:
▪ προς το παρόν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης εργολάβου δολωματικών 

ψεκασμών στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου για το έτος 2022 και 
επομένως δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ψεκασμών συλλογικής καταπολέμησης, 

▪ οι υφιστάμενες κλιματολογικές συνθήκες, δεν δύνανται να εμποδίσουν την ανάπτυξη του δάκου.

Συστήνεται στους ελαιοκαλλιεργητές, η παρακολούθηση του πληθυσμού και εφόσον απαιτείται να 
προβούν σε καταπολέμηση του δάκου, με ίδια μέσα.

 
Γενικά, τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από τους ελαιοκαλλιεργητές, συνοψίζονται παρακάτω:
▪ Προληπτική μέθοδος: Ανάρτηση δακοπαγίδων μαζικών συλλήψεων του εμπορίου ή 

αυτοσχέδιες. Οι παγίδες γεμίζονται με υδατικό διάλυμα θειικής αμμωνίας ή φωσφορικής 
αμμωνίας 2% και ανανεώνονται κάθε επτά ημέρες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί υδατικό 
διάλυμα πρωτεΐνης και βόρακα (4% πρωτεΐνη + 1,5% βόρακας) με καλύτερα αποτελέσματα στις 
περιπτώσεις που επικρατούν συνθήκες υψηλής υγρασίας και έχουν μεγαλύτερο χρόνο 
ανανέωσης. Επίσης στο εμπόριο υπάρχουν παγίδες με τροφική και φερομονική προσέλκυση οι 
οποίες ανανεώνονται 1 φορά κατά τη θερινή περίοδο. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
της μεθόδου, η ανάρτηση των δακοπαγίδων πρέπει να γίνει σε πυκνό δίκτυο. Η τοποθέτηση 
παγίδων πρέπει να είναι πυκνότερη στην περιφέρεια και πιο αραιή στο κέντρο του ελαιώνα (π.χ. 
κοντά σε ελαιώνες που δεν φροντίζονται, γειτνίαση με δάσος κλπ). Όταν παρατηρείται μεγάλη 
αύξηση του δακοπληθυσμού στις παγίδες, καλό είναι να διενεργείται και δολωματικός ψεκασμός 
με υδρολυμέvη πρωτεΐνη και εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

▪ Θεραπευτική μέθοδος: Εφαρμογή ψεκασμών πλήρους κάλυψης των ελαιοδένδρων με 
εγκεκριμένο εντομοκτόνο (χωρίς εvτομοελκυστικό). Σκοπός της θεραπευτικής μεθόδου είναι η 
θανάτωση του πληθυσμού του δάκου, που κυκλοφορεί στον ελαιώνα και των προνυμφικών 
σταδίων του εντόμου, που βρίσκεται μέσα στον ελαιόκαρπο. Κατά την εφαρμογή πρέπει να 
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διαβρέχεται ικανοποιητικά ο ελαιόκαρπος (μέχρι απορροής του ψεκαστικού υγρού). Ο χρόνος 
εφαρμογής των ψεκασμών κάλυψης καθορίζεται από το ποσοστό γόνιμης δακοπροσβολής του 
ελαιοκάρπου. Το επίπεδο οικονομικής ζημιάς πάνω από το οποίο επιβάλλεται η εφαρμογή του 
ψεκασμού κάλυψης είναι άνω του 5% προσβεβλημένων καρπών. Η μέθοδος αυτή είναι 
αποτελεσματική, τόσο σε συγκροτημένους ελαιώνες, όσο και σε μεμονωμένα ελαιόδενδρα. 

Σε κάθε περίπτωση ψεκασμού, θα πρέπει χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα σκευάσματα, τηρώντας 
τη σχετική νομοθεσία που αφορά στη χρήση γεωργικών φαρμάκων, τις οδηγίες της ετικέτας και 
των συνταγογράφων-γεωπόνων.
   

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΚΔΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ:
1. Δήμους Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι διαθέτουν ελαιοκομικούς τομείς 

(με την παράκληση ανάρτησης στον Πίνακα Ανακοινώσεων)
2. Αγροτικό Συνεταιρισμό Μαραθώνα

asmarathon@hotmail.gr
3. Αγροτικός Σύλλογος Μαραθώνα

agrotikos.sullogos.marathon@gmail.com, Agrotikos.syllogos.marathon@gmail.com
4. Αγροτικό Συνεταιρισμό Καπανδριτίου 

agrotkap@gmail.com
5. Αγροτικό Αμπελουργικό  Συνεταιρισμό Παιανίας

info@aaspaianias.gr
6. Αν. Συνεταιρισμό Διαχειρίσεως Χορτονομής Καλυβίων

raptisevagg@gmail.com
7. Αγροτικό Συνεταιρισμό Κερατέας

agroker@hol.gr
8. Αγροτικό Συνεταιρισμό Μαρκόπουλου Μεσογαίας

agrosyma@otenet.gr
9. Αγροτικό Συνεταιρισμό Καπανδριτιου

agrotkap@gmail.com
10. Αγροτικό Συνεταιρισμό Σπάτων

agrotsispa@yahoo.gr
11. Αγροτικό –Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Κορωπίου

aoskoropiou@yahoo.gr
12. Αγροτικό Συνεταιρισμό Μαραθώνα

asmarathon@hotmail.gr
13. Αγροτικό Σύλλογο Μαραθώνα

agrotikos.sullogos.marathon@gmail.com, Agrotikos.syllogos.marathon@gmail.com
14. Αγροτικό Συνεταιρισμό Παιανίας

bdavara@otenet.gr
15. Αγροτικό Αμπελουργικό  Συνεταιρισμό Σπάτων

spatawinery@yahoo.gr

Κοινοποίηση:
1. Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Κερατέας «ΜΕΛΙΣΣΑ»

georgios1.vrettos1@gmail.com
2. Αγροτικό Μελισσοκομικό Σύλλογο Αχαρνών «ΠΑΡΝΗΘΑ»

silver.marine@yahoo.com
3. Μελισσοκομικό Σύλλογο Ανατολικής Αττικής «ΚΗΦΗΝΑΣ»

info@kifinas.gr
4. Σύλλογο Σαρωνικού «ΚΕΝΤΡΙ»

melissasaronikou@gmail.com
5. Κτηνοτροφικό Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ktinotrofoiattikis@gmail.com
6. Σύλλογο Αττική Μελισσοκομεία

info@attikimelisokomia.gr
7. Μελισσοκομικός Σύλλογος Αττική Μελισσοκομεία

psarraya@otenet.gr
8. Κέντρο Μελισσοκομίας Αττικής 

kmattikis@gmail.com
9. Σύλλογο Μελισσοκόμων Αττικής

melissokomoi@gmail.com
10. Μελισσοκομικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σαρωνικού “Το Κεντρί” Ν. Αττικής

akrivosprokopis@yahoo.gr 
11. κ. Εμμανουήλ Λιόγα 

mailto:ktinotrofoiattikis@gmail.com
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liogasmanos@gmail.com 
12. Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων Ανατολικής Αττικής

sparmen3@yahoo.gr, axlatis@otenet.gr, dtsiam69@gmail.com, agrotsispa@yahoo.gr, 
giannisthiveos@gmail.com, geoponiki_lisi@windowslive.com, dounisgeorge@gmail.com, 
petrougeoponiki@gmail.com, info@kleftakis.gr, tsakyrp@yahoo.gr, 
drakosgeoponiki@gmail.com, probona@otenet.gr, info@fertiplant.gr, info@e-geoponiki.gr,  
nikitasalpha@gmail.com, tsianosilias@gmail.com, asmarathon@hotmail.gr, 
nikosbouk@hotmail.com, info@gardenideas.gr, fitokalypsis@gmail.com, 
allagiannidimitra@gmail.com, kallinis.gr@gmail.com, fotis.katsikaros@gmail.com, 
mixasxristos@gmail.com, info@kotsaki.gr, info@efthymiadis.gr, info@geopon.gr, 
hatzigavriilefth@otenet.gr, agri@agritrust.gr, agrokipio@hotmail.com, tkyrtatos@gmail.com, 
panagrotikimesogeion@gmail.com, giorgos.graigos@hol.gr, info@gemma.gr, 
agrsynpea@hotmail.com,  , tilmad@hotmail.com, geopoikos@gmail.com, 
irinakisflowers@hotmail.gr, koutsispan@yahoo.gr, mizithras@geoponikoartemis.gr, 
ga.santoniou@gmail.com, info@geoponiki.gr,  antonis.konstas1@gmail.com, 
info@geotechnica.gr, fytoidea@otenet.gr, g.amfilochiadis@gmail.com, gagelis@koppert.gr, 
mikesgiorgos@gmail.com  , info@sipcam.gr,  regulatory@sipcam.gr, 
george.pontikas@syngenta.com, fytoriapatsoulh@yahoo.gr, geopallini@gmail.com, sales@e-
geoponos.gr, stathis.geoponos@gmail.com, geogreenmarathon@gmail.com, 
jkonstas@geoponiki.gr, geoponiko.antoniou@gmail.com, kon_giorgos@yahoo.gr, 
trifonkous@gmail.com, info@elton-group.com,  agro@elton-group.com, info@geoponiko-
kentro.gr, bioagrotica2020@gmail.com, info@hellafarm.gr, a.sampanis@hotmail.com, 
info@kaliergontas.gr, papogloyjohn@gmail.com, info@kipia.gr

13. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
14. Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης
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