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Το έντομο…
 Το έντομο Rhynchophorus ferrugineus
 Η πρώτη αναφορά για το κόκκινο σκαθάρι των
φοινικοειδών έγινε το 1891 στην Ινδία.

 Το 1906 περιγράφεται ως εχθρός του κοκκοφοίνικα
και το 1917 αναφέρεται ως σοβαρός εχθρός της
χουρμαδιάς στην Ινδία.
 Από το 1985 επισημάνθηκε στις χώρες της
Αραβικής χερσονήσου
και έκτοτε κατέστη πολύ
σοβαρός εχθρός των
φοινικοειδών σε όλες
τις χώρες της Μ. Ανατολής,
προκαλώντας σημαντικές
ζημιές σε καλλιέργειες
χουρμαδιάς
(Phoenix dactylifera) των χωρών αυτών.

Προβλήματος συνέχεια….
 Το 1992 βρέθηκε στην Αίγυπτο απ΄όπου μεταφέρθηκε με
αθρόες εισαγωγές φοινικοειδών στην Ισπανία το 1993.

 Παρά τη σοβαρότητα της απειλής για τα φοινικόδεντρα της
Ευρώπης και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των
Ισπανικών αρχών στην Ε.Ε. να κηρυχθεί ως έντομο
καραντίνας άμεσα, αυτό δεν έγινε κατορθωτό .
Η Ε.Ε. μετά από 14 χρόνια
(2007) προέβη στην έκδοση της
οδηγίας 365/2007 στα κράτη
μέλη με την οποία το έντομο
κατατάσσεται στα παθογόνα
καραντίνας και γίνεται
υποχρεωτική η λήψη μέτρων

οδηγία 365/2007
 Τα εισαγόμενα στην Κοινότητα φυτά πρέπει να

συνοδεύονται από επίσημα έγγραφα που να πιστοποιούν
ότι είναι απαλλαγμένα από το Rhynchophorus
ferrugineus.
 Η διακίνηση στο εσωτερικό της Κοινότητας επιτρέπεται
μόνο εφόσον τα φυτά συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό
διαβατήριο.
 Σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών οριοθετείται η
προσβεβλημένη περιοχή και μία ουδέτερη ζώνη σε
απόσταση 10 χλμ. από την προσβεβλημένη περιοχή.
 Τα προσβεβλημένα φυτά κόβονται από τη βάση τους,
τεμαχίζονται και καταστρέφονται με κάψιμο ή ταφή σε
βάθος μεγαλύτερο των 2 μ.
 Κατά τις εργασίες κοπής και καταστροφής λαμβάνονται
όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της διασποράς
του εντόμου, όπως κάλυψη με εντομοστεγή δίχτυα,
ψεκασμός των κομμένων τεμαχίων με εντομοκτόνο κλπ.

Στην Ελλάδα…
Διαπιστώθηκε για πρώτη φορά σε φοίνικες Washingtonia sp.
που εισήχθησαν στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Μάιο του
2005 από την Αίγυπτο καθώς και σε φοίνικες του είδους
Phoenix canariensis στη χερσόνησο του Ν. Ηρακλείου
Κρήτης
Το 2007 μετά την έκδοση της Ευρωπαϊκής οδηγίας, το ΥΑΑΤ
εκδίδει οδηγίες εξολόθρευσης (Απόφαση 2007/365/ΕΚ )
Σύμφωνα με το 121684/21-8-2007
ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο του ΥΠΑΑΤ οι Νομαρχίες
όφειλαν να υλοποιήσουν ΑΜΕΣΑ, όλα τα προβλεπόμενα
του ανωτέρου εγγράφου…..

οι Νομαρχίες λοιπόν όφειλαν άμεσα να προχωρήσουν στην
οριοθέτηση ζωνών προσβολής και στην κοπή των άρρωστων φοινίκων.
Επίσης σχετική εγκύκλιος του Μπενάκειου (Α.Π. 6570/6-12-2007)
ανέφερε επί λέξει ότι για την αντιμετώπιση των εχθρών των φοινίκων
απαιτούνται άμεσα :
α. η συγκρότηση συνεργείων καταστροφής των προσβολών και η
εγκατάσταση δικτύου παγίδευσης σε υπερτοπικό επίπεδο
β. η κατάρτιση ερευνητικού προγράμματος για την ανάπτυξη
μεθόδων αντιμετώπισης τους.
επισημαίνει επίσης ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ :
Α. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΕΧΕΙΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ
Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Γ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ
ΦΟΙΝΙΚΩΝ
Δ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΤΟΜΟΥ

Στην Ελλάδα…
Η καθυστέρηση αυτή οδήγησε σε ανεξέλεγκτη διασπορά
του. Σήμερα έχει εξαπλωθεί σε όλη σχεδόν την Κρήτη και
αποτελεί απειλή για τον ενδημικό φοίνικα, Phoenix
Theophrasti (Βάι)
Έχει επίσης εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Αττική, στα
Δωδεκάνησα (Ρόδος και Κω), στην Αργολίδα,
στην Ηλεία (2008) και στην Πρέβεζα (2009).

Στην Ελλάδα…
01-06-09
«Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης είναι η
κοπή όλων των προσβεβλημένων φοινικόδενδρων από τη
βάση και η καταστροφή τους σε αρχικό στάδιο της
προσβολής πριν την έξοδο των
ακμαίων και την αναπαραγωγή
τους. Οι προσβεβλημένοι φοίνικες
πρέπει να ανοίγονται στα δύο
(στη μέση) και να καταστρέφονται
όλα τα βιολογικά στάδια του
εντόμου.
Πρέπει να γίνεται κάψιμο της
κόμης του δέντρου καθώς και
τεμαχισμός του κορμού και
κάψιμο των τεμαχίων».

Όμως τελικά….
Τα περισσότερα προσβεβλημένα φοινικόδεντρα ανήκαν σε ιδιώτες,

οι οποίοι ήταν απρόθυμοι να επωμιστούν το αρκετά υψηλό κόστος
της καταστροφής. Κάποιοι από αυτούς δεν ήταν εύκολο να
εντοπιστούν καν, αφού πολλοί φοίνικες βρίσκονταν σε τουριστικές
μονάδες που λειτουργούσαν λίγους μόνο μήνες το χρόνο.
Όταν ο ιδιοκτήτης αρνούνταν να συμμορφωθεί ή ήταν άγνωστος,
δεν υπήρχε εναλλακτική λύση από την πλευρά της πολιτείας για την
διαχείριση της κατάστασης.
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν διέθεταν τα απαραίτητα
κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επιχειρήσεις
καταστροφής. Κάποιες ελάχιστες διέθεσαν χρήματα (π.χ. Λασίθι) και
ανέθεσαν σε ιδιωτικά συνεργεία την καταστροφή των φοινικόδεντρων.
 Δεν υπήρχαν πουθενά (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις)
οργανωμένοι χώροι για την καύση ή για την ταφή των κομμένων
φοινικόδεντρων.

Και φυσικά….
Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέποντας την
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αναθεωρεί τη στάση
της και τροποποιεί την 365/2007 Απόφαση με την
Απόφαση 467/2010.
Τώρα πλέον δεν γίνεται λόγος για άμεση και δια ροπάλου
καταστροφή των ασθενών δέντρων, αλλά δίνει την
ευχέρεια στις φυτοϋγειονομικές αρχές της κάθε χώρας
να διαχειρίζονται την κατάσταση και με εναλλακτικά
μέσα, όπως μηχανική εξυγίανση, ψεκασμούς ή
εγχύσεις με εντομοκτόνα, βιολογική καταπολέμηση
και χρήση φερομονικών παγίδων για μαζική
παγίδευση.
Ο τρόπος χειρισμού της κατάστασης αποφασίζεται από
την κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αφού εξετάσει τις
συνθήκες και καταρτίσει (υποχρεωτικά) ετήσιο σχέδιο
δράσης.!!!

Οπότε ….
Το ΥΑΑΤ ως πόντιος Πιλάτος άρχισε κάθε χρόνο 2009, 2010,
2011, να δίνει κατ’ εξαίρεση άδεια χρήσης 120 ημερών
συγκεκριμένων χημικών σκευασμάτων:
Thiamethoxam, Imidacloprid, Αbamectin και
Clothianidin
Ν επικίνδυνο για το περιβάλλον
Spe8 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε
καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά
την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν
SO1 μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα
«ζιζάνια»
SY12 Κρατείστε μακριά από την ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για
δύο ημέρες
R20 βλαβερό όταν εισπνέεται
R36 ερεθίζει τα μάτια
R50/53. πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να
προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Άλλωστε ….
Οικονομικό κόστος της αντιμετώπισης του κόκκινου σκαθαριού
Η έγχυση εντομοκτόνων στον
κορμό τρεις φορές το χρόνο
κοστίζει 300€/δένδρο

Η δενδροχειρουργική
κοστίζει από 200 έως
…€/δένδρο Ανάλογα το
ύψος και την ηλικία του
δέντρου

Το κόστος καταστροφής
προσβεβλημένων φοινίκων με
νόμιμες διαδικασίες κυμαίνεται
από 350 έως 800€/δένδρο

Όμως ….
Οικονομικό κόστος της αγοράς και της συντήρησης
φοινικοειδών

Ενδεικτικά, το 2010, οι μεγάλοι φοίνικες
κόστιζαν 1750 ευρώ /μέτρο
ενώ
ένα μικρό δενδρύλλιο
150 ευρώ περίπου.

Επιπλέον κοστίζει
η συντήρηση και
περιποίηση τους.

Το άλλο έντομο… η ΜΕΛΙΣΣΑ
Σε ένα περιβάλλον
εξαφάνισης των
εντόμων
επικονιαστών, η φύση
στρέφει τα μάτια της
στη μέλισσα…

Η μελισσοκομία στην Ελλάδα
του 21ου αιώνα
 Απασχολεί περίπου 23.000 άτομα, τα
οποία κατέχουν 1.380.000 μελίσσια.
 Στην Αττική υπολογίζεται ότι υπάρχουν
περίπου 50.000 μελίσσια σε 650
μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις

Μία
παραδοσιακή
ασχολία.

Η μεγάλη προσφορά όμως της
μέλισσας είναι η επικονίαση.

Ένα επάγγελμα
με προοπτική.

Και οι μέλισσες κινδυνεύουν…
Η ΓΗ είναι ακριβή: Ο «πόλεμος» για τις χρήσεις
γης εντείνεται (αστική, γεωργική,
τουριστική, βιομηχανική)
Η εμμονή στη μονοκαλλιέργεια εξαντλεί τον
υδροφόρο ορίζοντα και δηλητηριάζει τη γη
Βιομηχανικά φυτά, γενετικώς
τροποποιημένα…
Εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων
Μεγάλες πυρκαγιές και παρατεταμένες
περίοδοι ξηρασίας, περιορίζουν συνεχώς τις
περιοχές άσκησης της μελισσοκομίας
Οι αλλαγές στο κλίμα έχουν ήδη επηρεάσει τη
φυσιολογική ανάπτυξη του μελισσιού
Παγκοσμιοποίηση… σε ασθένειες και εχθρούς

Τα άλλα στοιχεία…
άνθρωπος, περιβάλλον
Τα οργανοφωσφορικά
ενοχοποιούνται για την
υπερκινητικότητα των
παιδιών…

Τα γεωργικά φάρμακα
συνδέονται με αυξανόμενο ρυθμό
εμφάνισης ορισμένων μορφών
καρκίνου, γεννητικών δυσμορφιών,
αναπαραγωγικών προβλημάτων,
καθώς και επιπτώσεων στην ανάπτυξη
του εγκεφάλου των παιδιών και στο
ανοσοποιητικό σύστημα…

Το dieldrin
βρέθηκε στο 99%
των δειγμάτων
μητρικού
γάλακτος, που
ελέγχθηκε, στις
περισσότερες από
τις χώρες...

Η νευρολογική εξέταση
έδειξε σημαντικό
παθολογικό δείκτη για το
κεντρικό νευρικό
σύστημα των παιδιών και
των γυναικών του
Τυμπακίου…

Νεονικοτινοειδή
Εμφανίστηκαν στην αγορά μόλις το 1984.
Στην Ελλάδα άρχισαν να χρησιμοποιούνται το 1993 για
εφαρμογή ψεκασμού και ριζοποτίσματος και
μετά το 2004 σαν επένδυση σπόρου.
Είναι διασυστηματικά εντομοκτόνα, επαφής
και στομάχου. Δρουν δεσμεύοντας τους
μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της
ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του
εντόμου.
Προκαλούν παράλυση και θάνατο.
Είναι μεταξύ των πιο ευρέως διαδεδομένων εντομοκτόνων
στον κόσμο
Είναι αποτελεσματικά εναντίον των Αφίδων, των
Κολεόπτερων, των Λεπιδόπτερων και άλλων εντόμων.

Νεονικοτινοειδή - Χρήσεις
Καθολικό ψεκασμό-Ριζοπότισμα

Επένδυση σπόρου
Βαμβάκι (75%)
Καλαμπόκι (80%)
Σακχαρότευτλα
Ελαιοκράμβη (50)
Ηλίανθος (60%)
Πατάτα

Μεγάλες καλλιέργειες (Βαμβάκι,
Καλαμπόκι, Σακχαρότευτλα,
Ηλίανθος, Ελαιοκράμβη)
Εσπεριδοειδή
Μηλοειδή (Μήλα, Αχλάδια,
Κυδώνια)
Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινα, κεράσια)
Κηπευτικά
Καλλωπιστικά

Νεονικοτινοειδή-δράση
Είναι διασυστηματικά εντομοκτόνα, επαφής και στομάχου.
Επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

Προκαλούν παράλυση και θάνατο.
Χρόνια τοξίκωση, εξασθένηση του αμυντικού συστήματος της
μέλισσας με συνέπεια αύξηση των προσβολών από ασθένειες
όπως νοσεμίαση
Μείωση ικανότητας
προσανατολισμού, με
συνέπεια οι συλλέκτριες
να χάνονται μακριά από
την κυψέλη τους
Δυσμενής επιπτώσεις στο
αναπνευστικό και αδενικό
σύστημα των ενήλικων
μελισσών

Νεονικοτινοειδή-δράση
Επιβάρυνση μελιού και γύρης
Χρόνια τοξίκωση του γόνου, των
αναπτυσσόμενων μελισσών
Εκκόλαψη ακμαίων μελισσών με εξασθενημένο
ανοσοποιητικό σύστημα, μειωμένη διάρκεια ζωής,
μειωμένη ικανότητα παραγωγής βασιλικού πολτού

Νεονικοτινοειδή-δράση

2008: απαγόρευση χρήσης,
σε καλαμπόκι και ηλίανθο
 GAUCHO(IMIDACLOPRID)

 CRUISER(thiamethoxam),
 PONCHO (clothianidin)
 Fipronil (απαγόρευση γενικά)

Γαλλία
Σλοβενία
Γερμανία

Ιταλία
Στην Ελλάδα προβληματιζόμαστε από το 2008…..

Ονειρεύομαι?
Η BAYER CROPSCIENCE σε συνεργασία με την
EPA των ΗΠΑ σκέφτεται να αποσύρει,
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ, το imidacloprid από τις
αμυγδαλιές!!!!
Πρώτη φορά μια εταιρία αποσύρει , με δικό της
αίτημα, ένα προϊόν της από μια πολύ σημαντική
καλλιέργεια,
όπως την αμυγδαλιά.

Το εργαλείο
Οδηγία 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση
των γεωργικών φαρμάκων
εφαρμογή της αρχής της πρόληψης με τον περιορισμό ή
απαγόρευση της χρήσης επικίνδυνων φαρμάκων για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον
άρθρο 2, παρ. 3: η χώρα έχει δικαίωμα να σταματήσει ή να
περιορίσει τη χρήση γεωργικών φαρμάκων που
παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο
περιβάλλον, μεταφέρονται σε φυτά μη στόχους και
θανατώνουν τις μέλισσες και άλλους επικονιαστές.
άρθρο 5: σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών
Φαρμάκων (Ε.Ε.Γ.Φ.)
Άρθρο 19: κατάρτιση επαγγελματιών, χρήστες, διανομείς,
σύμβουλοι εταιρειών

Το εργαλείο
άρθρο 29: θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου.
Δυνατότητα καθορισμού Εθνικών δεικτών κινδύνου.
Οδηγία 91/414: προϋποθέσεις έγκρισης της διάθεσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Συντελεστής κινδύνου: ► οξεία τοξικότητα
► χρόνια τοξικότητα
► επίδραση στη φυσιολογία
του μελισσιού
► συνεργιστική δράση
Άρθρο 32: Κατάρτιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης (με την
σύμφωνη γνώμη επιστημονικών φορέων και
μελισσοκόμων) και δημιουργία

Τι ζητάμε;
ΥΑΑΤ

Νομαρχία – Δημοτική Αρχή

Να μην δοθεί ξανά «κατ’ εξαίρεση άδεια χρήση φυτοπροστατευτικών
ουσιών» για την καταπολέμηση του σκαθαριού.

Να ενημερώσει σχετικά μέσω αλληλογραφίας αλλά και δελτίων τύπου

περιφερειακές αρχές και ιδιώτες, για τις επιπτώσεις των ψεκασμών, αλλά
και των εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης

Έλεγχος διακίνησης φοινικοειδών με διάμετρο κορμού μεγαλύτερη
των 5 εκατοστών – Απαγόρευση εισαγωγών φοινικόδεντρων

Έκδοση εκλαϊκευμένων ενημερωτικών εντύπων που θα

πραγματεύονται 1) Βιο-οικολογία του εντόμου και αναγνώριση
προσβεβλημένων φοινικόδεντρων, 2) Μέτρα
αντιμετώπισης – Οδηγίες

εκπαίδευση του προσωπικού του δήμου στο να

εντοπίζουν (να αναγνωρίζουν άμεσα την προσβολή)
αλλά και να εφαρμόζουν την μεθοδολογία
καταπολέμησης

ορισμός χώρων καταστροφής των κομμένων φοινίκων

Βασικό προαπαιτούμενο…

Η γνώση
και η
συνειδητοποίηση
της ατομικής
ευθύνης
Το περιβάλλον, αποτελεί σύστημα στοιχείων και παραγόντων,
που κάθε στιγμή αλληλεπιδρούν με κάθε πιθανό συνδυασμό.

Η ισορροπία, που φαίνεται να υπάρχει κάθε φορά, είναι
ασταθής και επηρεάζεται από κάθε στοιχείο που τη συγκροτεί.

Τρελός για
τις
μέλισσες !!!

Ευχαριστώ

