ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

Αντιµετώπιση του σκαθαριού των
φοινικοειδών

Rhynchophorus ferrugineus,
ferrugineus (κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος)
∆ιαπιστώθηκε 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 Ευρωπαϊκής οδηγίας, το ΥΑΑ&Τ εκδίδει οδηγίες εξολόθρευσης (Απόφαση 2007/365/ΕΚ )
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.
Οι Νοµαρχίες λοιπόν όφειλαν άµεσα να προχωρήσουν στην οριοθέτηση ζωνών προσβολής και στην κοπή των άρρωστων
φοινίκων, κάτι που δυστυχώς ∆ΕΝ έγινε ποτέ
Αυτή τη στιγµή έχει επεκταθεί και έχει κάνει µεγάλες ζηµιές σε όλη την Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου, στο νοµό Ηλιείας,
στην Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Πρέβεζα, κ.α.

Μέτρα αντιµετώπισης
«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».
1. Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος επισκοπήσεις,
2. Μηχανικές µέθοδοι - καταστροφή προσβολών – δενδροχειρουργική, - θερµική θανάτωση
3. Μαζική Παγίδευση, µό΄νο στα σηµεία που έχει εκδηλωθεί προσβολή και σε καµιά
περίπτωση προληπτικά
4. Βιολογική αντιµετώπιση: εντοµοπαθογόνοι νηµατώδεις
5. Χηµική καταπολέµηση -λούσιµο στεφάνης-έγχυση στον κορµό

Χηµική καταπολέµηση
Στις 21 Μαΐου 2013 το Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων του ΥΑΑ&Τα εξέδωσε αποφάσεις διεύρυνσης των αδειών διάθεσης
των παρακάτω γεωργικών φαρµάκων για την αντιµετώπιση του σκαθαριού:
Τα συγκεκριµένα είναι εντοµοκτόνα επαφής, γι’ αυτό και εφαρµόζονται µόνο µε ψεκασµό

Στις προϋποθέσεις εφαρµογής αναφέρεται:
αναφέρεται:

Προσοχή !!

Ascot 2,5 WG
Karate Zeon 10 CS
Lambdastar 2,5 WG
Patrol 2,5 WG

Ενώ αναφορικά µε την επικινδυνότητα τους,
τους, τα παρακάτω:
παρακάτω:

Ειδοποιήστε τους γείτονες πριν τον
ψεκασµό

Μην ψεκάζετε κατά την άνθιση
Ψεκάστε αργά το απόγευµα, λίγο
πριν ή κατά τη δύση του ηλίου

Ενηµερώστε τον ∆ήµο ή όποια άλλη
αρχή µπορεί να ενηµερώσει µε τη
σειρά της του µελισσοκόµους της
περιοχής

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

ΑΥΤΉ Η ΓΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

