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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους
ελαιοπαραγωγούς της Π.Ε.Φθιώτιδας ότι:
Σε πολλές περιοχές της Π.Ε.Φθιώτιδας παρατηρείται μειωμένη
καρποφορία ή ακαρπία λόγω των συνθηκών που επικράτησαν τόσο κατά την
βλαστική περίοδο όσο και κατά τη διάρκεια της άνθησης και καρπόδεσης των
ελαιόδεντρων (ήπιος χειμώνας, ανομβρία, υψηλές θερμοκρασίες κατά την
περίοδο της άνοιξης και βροχή στο στάδιο της ανθοφορίας). Λόγω αυτών των
καιρικών συνθηκών η φετινή ελαιοκομική περίοδος είναι αρκετά πιο πρώιμη με
αποτέλεσμα σε παραλιακές περιοχές (υπερπρώϊμες) του Νομού να
παρατηρείται πήξη πυρήνα.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του
διαγωνισμού για την ανάδειξη των εργολάβων ψεκασμών του προγράμματος
δακοκτονίας και επειδή στις πρώϊμες περιοχές της Π.Ε.Φθιώτιδας
α) το στάδιο ανάπτυξης (πήξη πυρήνα) του ελαιόκαρπου είναι επιδεκτικό
για ωοτοκίες του δάκου,
Β) οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επικράτησαν μέχρι
σήμερα ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εντόμου και
Γ) οι πληθυσμοί που καταγράφονται στο δίκτυο παγίδευσης της υπηρεσίας
μας είναι υψηλοί
Συνιστάται άμεσα οι ελαιοπαραγωγοί που τα δέντρα τους τυγχάνει να
έχουν παραγωγή, να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την προστασία των
ελαιόδεντρων τους από τον δάκο έως την ολοκλήρωση της ανάδειξης των
εργολάβων ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας.
Ιδιαίτερη προσοχή από τους ελαιοκαλλιεργητές πρέπει να δοθεί στη χρήση
εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων καταπολέμησης του δάκου και
στην πιστή εφαρμογή των αναγραφόμενων οδηγιών τους. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να συμβουλεύονται τους τοπικούς γεωπόνους και να ακολουθούν
μέθοδοι αντιμετώπισης φιλικές προς το περιβάλλον. Σε περίπτωση
διενέργειας ψεκασμών αυτοί να πραγματοποιούνται πρωινές ώρες όταν οι
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (θερμοκρασία μέχρι 28οC, χωρίς άνεμο και
βροχή) και να τηρούνται οι αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές ή άλλες
ειδικές περιοχές.
Η υπηρεσία μας με νέα ανακοίνωση της θα ενημερώσει τους
ελαιοπαραγωγούς για την εξέλιξη της διαδικασίας ανάδειξης εργολάβων
ψεκασμών.

