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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

Για την  1η/2006  Συνεδρίαση του  Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.  της  18-4-2006  από τον κ. Κ. 
Καραµήτρο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Γεωργικών Φαρµάκων της ∆ιεύθυνσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Το θέµα επεξεργάσθηκε κατ’ αρχήν ο κ. Ηλίας Νασιόπουλος, γεωπόνος του ιδίου 
Τµήµατος, αρµόδιος για τα εντοµοκτόνα σκευάσµατα. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: “∆ιεύρυνση πεδίου εφαρµογής εγκεκριµένων εντοµοκτόνων σκευασµάτων, για 

την αντιµετώπιση του εντόµου  Marchalina hellenica  σε πεύκα αστικών και 
περιαστικών περιοχών της Αττικής,  µε βάση το άρθρο  9  του  Π.∆. 115/97  για 
µικρής σηµασίας χρήση” 

 
Τα τελευταία χρόνια στα πεύκα των αστικών και περιαστικών περιοχών της Αττικής 

παρατηρείται έξαρση προσβολής από το έέννττοοµµοο    MMaarrcchhaalliinnaa  hheelllleenniiccaa    ((HHeemmiipptteerraa::  
CCooccccooiiddeeaa,,  MMaarrggaarrooddiiddaaee))..  Πάνω στους κορµούς των πεύκων παρατηρούµε µια άσπρη ουσία 
σαν βαµβάκι, η οποία πολλές φορές καλύπτει µεγάλο µέρος του κορµού τους ή και των 
κλάδων και εκκρίνονται µελιτώδεις ουσίες. 

Η προσβολή γίνεται από το θηλυκό έντοµο (το αρσενικό είναι πολύ σπάνιο έως 
ανύπαρκτο), το οποίο πολλαπλασιάζεται παρθενογενετικά. Την άνοιξη, Απρίλιο-Μάιο, το 
θηλυκό περπατάει, βρίσκει κατάλληλες σχισµές του φλοιού του πεύκου και κάτω από τις 
σχισµές του φλοιού, σκεπάζεται και κρύβεται µέσα σε πυκνές, άσπρες σαν βαµβάκι εκκρίσεις 
και αποβάλλει µελιτώδη περιττώµατα που καµιά φορά είναι τόσο πολλά ώστε στάζει και 
γεµίζει τους κορµούς και την κάτω απ' αυτούς περιοχή. 

Τέλος Απριλίου αρχές Μαΐου το έντοµο είναι ώριµο και γεννά 200-300 χρυσοκίτρινα 
αυγά, σκεπασµένα µε ένα πυκνό µικρό όγκο "βαµβακιού" και µετά αποθνήσκει. Υπάρχει 
µόνο µια γενιά τον χρόνο. 

Ύστερα από 40 περίπου ηµέρες τα αυγά επωάζονται και τότε οι νέες προνύµφες 
κάθονται στην αρχή κάτω από σχισµές λεπτών κλάδων των πεύκων, όπου αποµυζούν χυµούς. 
Αργότερα πηγαίνουν σε χοντρότερα κλαδιά ή στους κορµούς. Η διαχείµαση γίνεται στην 3η 
ηλικία της προνύµφης, σε σχισµές του φλοιού κάτω από πυκνό "βαµβάκι". Το Marchallina 
προσβάλλει όλα τα πεύκα  (µικρής και µεγάλης ηλικίας). Στα νέα δέντρα επικάθεται σε όλο 
το δέντρο, στα γέρικα µόνο στα ψηλότερα κλαδιά. Το µεγαλύτερο ποσό "βαµβακιού" 
δηµιουργείται την άνοιξη  (Απρίλιο-Μάιο). 

Οι µέλισσες προσλαµβάνουν τα µελιτώδη περιττώµατα και παράγουν  "πευκόµελο".  
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα µελιτώδη περιττώµατα είναι πλούσια σε αµινοξέα και 
σάκχαρα (γλυκόζη, φρουκτόζη και φρουκτοµαλτόζη) και ότι είναι ή κύρια πηγή όπου 
βόσκουν οι µέλισσες που παράγουν  "πευκόµελο". 

Το  Marchalina hellenica  θεωρείται πρωτογενές παράσιτο του πεύκου, διότι αποµυζά 
τους χυµούς του και είναι µία από τις αιτίες που µπορεί να προκαλέσει καχεξία και ξηράνσεις 
κλάδων πέραν των δευτερογενών προσβολών που µπορούν να προκληθούν εξ' αιτίας του και 
των προβληµάτων από τη ρύπανση του περιβάλλοντος στις αστικές και περιαστικές περιοχές. 
Έχει όµως ιδιαίτερη σηµασία από µελισσοκοµικής πλευράς, δεδοµένου ότι 60% της ετήσιας 
παραγωγής µελιού στην Ελλάδα είναι  "πευκόµελο",  παραγόµενο από µελιτώµατα και 
εκκρίµατα του εντόµου αυτού, στα πεύκα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η έξαρση 
της προσβολής που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, αποδίδεται στην εξάπλωσή του από 
τους µελισσοκοµικούς συνεταιρισµούς, µε  “εµβολιασµό”  των πευκοδασών και των πεύκων 
των περιαστικών περιοχών µε το εν λόγω έντοµο. 
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Η Υπηρεσία µας, από τη στιγµή που προέκυψε η έξαρση του προβλήµατος της 
προσβολής των πεύκων των αστικών και περιαστικών περιοχών από το έντοµο  Marchalina 
hellenica,  δροµολόγησε διαδικασίες για την αντιµετώπισή του. Συγκεκριµένα, µετά από 
εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου µας: 

 

1) Πραγµατοποιήθηκαν δύο συσκέψεις στο Υπουργείο µας  (12/05/2005  και  31/05/2005)  µε 
τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των 
∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής, Μελισσοκοµικών Οργανώσεων, Επιστηµονικών φορέων 
κλπ. 
 

2) Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε πρόγραµµα εφαρµογών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στα 
περιαστικά άλση της Αττικής, για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους στην 
αντιµετώπιση  του εντόµου  Marchalina hellenica  στα πεύκα, καθώς και του κατάλληλου 
χρόνου επέµβασης  στα πλαίσια της εφαρµογής της  Υ.Α 123878/31.05.2005  (συνηµµένο 1). 
 

Με την ανωτέρω  Υπ. Απόφαση συγκροτήθηκε Επιστηµονική Επιτροπή αποτελούµενη 
από τους  κ.κ.: 

i. Κωνσταντίνο  Σουλιώτη, Ερευνητή Β΄  του  Μ.Φ.Ι  ως   πρόεδρο 
ii. Νικόλαο Εµµανουήλ, Καθηγητής  Γεωργικής Ζωολογίας –Εντοµολογίας  του Γ.Π.Α 
iii. Παναγιώτη Πετράκη , Ερευνητή Γ΄ του ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ 

Ως έργο της Επιτροπής ορίστηκε η διενέργεια πειραµατικών εφαρµογών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας τους στην 
αντιµετώπιση  του εντόµου  Marchalina hellenica  στα πεύκα. Επίσης καθορίστηκαν τα 
αλσύλια στα οποία θα γίνονταν οι δοκιµαστικές εφαρµογές, ο χρόνος εφαρµογής  (µέχρι  15  
Ιουνίου)  και ρυθµίστηκαν οι λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος  (κόστος, 
εξοπλισµός, µέτρα προστασίας  κλπ). 

 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος δοκιµαστικών εφαρµογών, η επιτροπή 

αξιολόγησε τα στοιχεία και συνέταξε έκθεση, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας στις  
27-07-2005  (συνηµµένο 2). 

 
Αναλυτικότερα, από τις πειραµατικές εφαρµογές που διενεργήθηκαν, προέκυψαν τα 

εξής: 
 

1. Οι εφαρµογές έγιναν από 8 έως 16 Ιουνίου 2005 σε τρεις περιοχές της Αττικής ήτοι: 
 

• Στον Αγ. Στέφανο (σε αλσύλλιο κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής) την 8η Ιουνίου 
2005. 

• Στη Ν. Ερυθραία-Εκάλη (αλσύλλιο περιοχής Φασιδέρη) την 9η Ιουνίου 2005. 
• Περιοχή κατά µήκος της περιφερειακής οδού Κηφισιάς-Μελισσίων (περιαστικό δάσος 

ΝΑΤ) την 16η Ιουνίου 2005. 
 

Την περίοδο του ψεκασµού τα ποσοστά εκκόλαψης των ερπουσών κυµαίνονταν γύρω 
στο 20% στον Αγ. Στέφανο, γύρω στο 5% στην Ν. Ερυθραία-Εκάλη και γύρω στο 60% στο 
περιαστικό δάσος ΝΑΤ. 
 

2. ∆οκιµάστηκαν τα παρακάτω σκευάσµατα ανά κατηγορία: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ 

ΟΥΣΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΟΝΟΜΑ 

∆όςη 
(ανά 100 lit ψεκ. 

υγρό) 
Triona 2,0 lit Λευκό ορυκτέλαιο 

Saf-T-Side 1,5 lit 
Θερινοί πολτοί: 

parafinic oil ΧΕΛΛΟΝΑ  1,3 lit 

Buprofezin Applaud 150 γρ. 
Fenoxycarb Insegar 150 γρ. 

Αναστολείς σύνθεσης 
χιτίνης 

Pyroproxyfen Admiral 0,075 lit (75 κ.εκ.) 
Ψεκαζόµενη φεροµόνη 
τετρανύχων 

Farnesol + 
nerolidol 

Tetrastop* 2,0 lit 

Άλατα καλίου λιπαρών 
οξέων 

Άλατα καλίου Savona 2,0 lit 

Αιθέρια έλαια Αιθέρια έλαια RVP * 50 lit 
 
  *: Τα σκευάσµατα  Tetrastop  και  RVP  δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα µας.   

Όµοιο σκεύασµα µε το  Tetrastop  (το  STIRRUP-M  της εταιρείας  INTRACHEM),  είναι 
εγκεκριµένο στη χώρα µας  (αριθ. έγκρισης  9030/91),  ως ψεκαζόµενη φεροµόνη τετρανύχων, 
εφαρµοζόµενο πάντοτε σε συνδυασµό µε εγκεκριµένα ακµαιοκτόνα ακαρεοκτόνα ή σε συνδυασµό 
µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα που εµφανίζουν και ακµαιοκτόνο ακαρεοκτόνο δράση. 
Για το σκεύασµα  Tetrastop  έχει υποβληθεί στις  23-6-05  στην Υπηρεσία µας αίτηση, από την 
εταιρεία  NOVAGRICA Hellas S.A,  για χορήγηση έγκρισης και δεν ολοκληρώθηκε ακόµα 
η διαδικασία ελέγχου του. 

 
3. Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής: 

α) Ως προς την αποτελεσµατικότητα: 
-Οι θερινοί πολτοί είχαν σταθερά καλή δράση µε ποσοστά θνησιµότητας άνω του  95%.  
-Οι παρεµποδιστές βιοσύνθεσης χιτίνης έδωσαν εξίσου καλά αποτελέσµατα µε ποσοστά -
θνησιµότητας  88-98%.  
-Τα άλατα καλίου και τα αιθέρια έλαια παρουσίασαν ανοµοιογένεια µε ποσοστά 
θνησιµότητας από  45-88%  και  28-95,3%  αντίστοιχα.  

 
β) Ως προς την επίδραση των σκευασµάτων στους φυσικούς εχθρούς  του  Marchalina 

hellenica,  διαπιστώθηκε ότι: 
Στο αρπακτικό  Neoleucopis karliana,  που είναι ο κυριότερος φυσικός εχθρός του 
εντόµου: 
-Τα άλατα καλίου προκάλεσαν  11,1%  θνησιµότητα. 
-Οι αναστολείς της χιτίνης  28,5%  ως  42,8%. 
-Οι θερινοί πολτοί  32,4  έως  42,8%. 
-Τα αιθέρια έλαια  44,4%. 
 

γ) Ως προς την υπολειµµατική δράση:  µόνο οι αναστολείς σύνθεσης της χιτίνης έχουν 
µεγάλη υπολειµµατική δράση που ενισχύει την αποτελεσµατικότητά τους στην 
αντιµετώπιση του εντόµου. 

 
 

4. Σχετικά µε την εφαρµογή προγράµµατος για την αντιµετώπιση του εντόµου, η Επιστηµονική 
Επιτροπή που διενήργησε τις δοκιµαστικές εφαρµογές προτείνει: 
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• ∆ιενέργεια µίας µόνο επέµβασης την περίοδο κατά την οποία το ποσοστό των ερπουσών 
είναι γύρω στο  70%  και το έντοµο βρίσκεται στο πιο ευπρόσβλητο βιολογικό στάδιο.  
Την περίοδο αυτή οι µέλισσες δεν επισκέπτονται τα πεύκα επειδή δεν υπάρχει µελίτωµα.  

• Ο ακριβής προσδιορισµός του ποσοστού εκκόλαψης για τον κατάλληλο χρόνο επέµβασης 
να γίνεται από τους γεωπόνους των ∆ήµων. Αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
την αποτελεσµατικότητα του ψεκασµού. 

• ∆εν συνιστάται εξαφάνιση του εντόµου από τα αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα αλλά 
η µείωση της πληθυσµιακής πυκνότητας αυτού ώστε να επανέλθει η ισορροπία. 

• Να µη γίνει καταπολέµηση του εντόµου στα δασικά οικοσυστήµατα που θα είναι ενέργεια 
αρνητική για τη µελισσοκοµία και επικίνδυνη για την οικολογική ισορροπία. 

Επισηµαίνουµε ότι ευαίσθητο στάδιο του εντόµου θεωρείται και η εποχή που βρίσκεται 
εκτεθειµένο  (εκτός ρυτιδωµάτων)  δηλαδή: 

α) όταν τα ενήλικα εγκαταλείπουν τις προφυλαγµένες θέσεις που βρίσκονται και αναζητούν 
νέες θέσεις για ωοτοκία  (µέσα Απριλίου)  και 

β) όταν βρίσκονται στο  2ο  νυµφικό στάδιο και µετακινούνται αναζητώντας θέσεις 
διαχείµασης (Τέλος Οκτωβρίου – Αρχές Νοεµβρίου). 

Στις περιόδους αυτές όµως λόγω ύπαρξης µελιτωδών εκκριµάτων και δραστηριοποίησης 
των µελισσών, δεν ενδείκνυται η καταπολέµηση του εντόµου, προς αποφυγή του µεγάλου 
κινδύνου ύπαρξης υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο µέλι. 
 

Σχετικά µε την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αντιµετώπιση του 
εντόµου  Marchalina hellenica  σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών της Αττικής, 
υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία  (Π.∆. 115/97): 

 

• Σύµφωνα µε τον άρθρο  9  του  Π.∆  115/1997: 
«Επίσηµοι ή επιστηµονικοί φορείς  του γεωργικού τοµέα και επαγγελµατικές οργανώσεις 
καθώς και επαγγελµατίες χρήστες µπορούν να ζητούν διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής ήδη 
εγκεκριµένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για σκοπούς άλλους από εκείνους  που 
καλύπτονται  από την ισχύουσα έγκριση». 
Με βάση τη διάταξη αυτή διάφοροι φορείς  (π.χ. ∆ήµοι, Κοινότητες, επιστηµονικοί 
φορείς),  µπορούν να ζητήσουν τη διεύρυνση της έγκρισης ήδη εγκεκριµένων 
εντοµοκτόνων σκευασµάτων. 
 

• Σύµφωνα µε το άρθρο  8  (παρ. 4)  του  Π.∆ 115/1997: 
«Κατά παρέκκλιση του άρθρου  4  σε ειδικές περιπτώσεις, εγκρίνεται προσωρινά  και για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις 120 ηµέρες, η διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων  που δεν συµφωνούν  µε τις διατάξεις του άρθρου  4  για 
περιορισµένη  και ελεγχόµενη χρήση εάν το µέτρο  αυτό κρίνεται  αναγκαίο  λόγω 
απρόβλεπτου κινδύνου που δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε άλλα µέσα». 
Με βάση τη διάταξη αυτή µπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία µας αίτηµα για χορήγηση 
έγκρισης διάρκειας 120 ηµερών σε οποιοδήποτε από τα δοκιµασθέντα µε επιτυχία 
σκευάσµατα. 
 
 

• Σύµφωνα µε το άρθρο  4  του  Π.∆. 115/97,  µπορεί να χορηγηθεί έγκριση σε 
εντοµοκτόνα σκευάσµατα, για καταπολέµηση του  Marchalina hellenica  στα πεύκα 
ακολουθώντας τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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Κατά το χρονικό διάστηµα από  2-2-2006  µέχρι  σήµερα,  υποβλήθηκαν στην 
Υπηρεσία µας αιτήσεις από ∆ήµους ή Κοινότητες της Αττικής καθώς και άλλους φορείς, για 
έγκριση εφαρµογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την καταπολέµηση του  Marchalina 
hellenica  στα πεύκα της περιοχής τους  (συνηµµένο 3).  Συγκεκριµένα υποβλήθηκαν οι 
ακόλουθες αιτήσεις: 
 

 ΦΟΡΕΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

1. ∆ήµος Αγ. Στεφάνου Triona,  Admiral 

2. ∆ήµος Αχαρνών Admiral,  Tetrastop 

3. ∆ήµος Ψυχικού Admiral 

4. ∆ήµος Αιγάλεω Admiral,  Tetrastop,  άλατα  Κ  λιπαρών οξέων 

5. ∆ήµος Μελισσίων ∆εν προτείνεται συγκεκριµένο σκεύασµα 

6. ∆ήµος Αθηναίων Triona,  Saf-t-Side,  ΧΕΛΛΟΝΑ,  Applaud,  
Insegar,  Admiral,  Tetrastop,  Savona,  RVP. 

7. Κοινότητα ∆ροσιάς Applaud,  Insegar 

8. ∆ήµος Κηφισιάς ∆εν προτείνεται συγκεκριµένο σκεύασµα 

9. ∆ήµος Ελληνικού ∆εν προτείνεται συγκεκριµένο σκεύασµα 

10. ∆ήµος Γαλατσίου Admiral 

11. ∆ήµος Χολαργού Admiral,  άλατα  Κ  λιπαρών οξέων 

12. Κοινότητα ∆ιονύσου Admiral,  ΧΕΛΛΟΝΑ 

13.  Μ.Φ.Ι. Triona,  Insegar,  Admiral 

14. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ ∆εν προτείνεται συγκεκριµένο σκεύασµα 

15. Ε.Μ.Π. ∆εν προτείνεται συγκεκριµένο σκεύασµα 

16. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 30.000-50.000 στρ. (αεροψεκασµοί, πευκοδάση) 

17. Σύλλογος Περιβαλ. Προστ. Ψυχικού ΘΕΡΙΝΟ ΠΟΛΤΟ 

 
Πλέον των ανωτέρω, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας οι ακόλουθες αιτήσεις: 

• Αίτηση της εταιρείας  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,  για προσωρινή έγκριση διάρκειας  120  
ηµερών, του εντοµοκτόνου  ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ-Duxon  13.9  SL,  
µε βάση το  άρθρο  8  (παρ. 4)  του  Π.∆. 115/97. 

• Αίτηση της εταιρείας  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,  για προσωρινή έγκριση διάρκειας  120  
ηµερών, του εντοµοκτόνου  ΧΕΛΛΟΝΑ EC,  µε βάση το  άρθρο  8  (παρ. 4)  του  Π.∆. 
115/97. 

• Αίτηση της εταιρείας  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,  για προσωρινή έγκριση διάρκειας  120  
ηµερών, του εντοµοκτόνου  ADMIRAL 10 EC,  µε βάση το  άρθρο  8  (παρ. 4)  του  
Π.∆. 115/97. 

• Αίτηση της εταιρείας  BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,  για διεύρυνση της έγκρισης του 
εντοµοκτόνου  TRIONA,  µε βάση το  άρθρο  8  (παρ. 2 και 3)  του  Π.∆. 115/97  και την 
Υπ. Απόφαση  85418/88  (κεφ. Β΄, παρ. 7). 

Έπειτα από τα ανωτέρω: 
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Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
 

Να χορηγηθεί διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής, µε βάση το άρθρο  9  του  Π.∆. 
115/97, για την αντιµετώπιση του εντόµου  Marchalina hellenica  σε πεύκα αστικών και 
περιαστικών περιοχών της Αττικής  (µικρής σηµασίας χρήση)  κατά το έτος  2006,  στα 
ακόλουθα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα σκευάσµατα και µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

1) Σκευάσµατα - δόσεις: 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΟΝΟΜΑ 

∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆όση 

(ανά 100 lit ψεκ. 
υγρό) 

Triona Λευκό ορυκτέλαιο 1851/99 BASF 2,0 lit 

Saf-T-Side >> 1610/39 INTRACHEM 1,5 lit 

ΧΕΛΛΟΝΑ parafinic oil 1885/2000 ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 1,3 lit 

Applaud Buprofezin 1525/88 SYNGENTA 150 γρ. 

Insegar 25 WP Fenoxycarb 1766/98 SYNGENTA 150 γρ. 

Admiral Pyroproxyfen 1874/2000/2005 ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 0,075 lit (75 κ.εκ.) 

Savona Άλατα καλίου 1526/88 ΧΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 2,0 lit 

 
Οι δόσεις εφαρµογής που εισηγούµαστε για κάθε σκεύασµα, είναι αυτές που εφαρµόστηκαν 
κατά τις δοκιµαστικές εφαρµογές του έτους  2005. 
Όλα τα ανωτέρω σκευάσµατα είναι χαµηλής τοξικότητας και ως εκ τούτου επιτρέπεται η 
χρήση τους σε κατοικηµένες περιοχές και δεν αναµένεται να προκαλέσουν προβλήµατα 
στους περιοίκους ή σε τυχόν διερχόµενους περαστικούς, εφόσον ληφθούν τα ενδεδειγµένα 
στοιχειώδη µέτρα προφύλαξης. 
 

2) Προϋποθέσεις: 

α) ∆ιαπίστωση του προβλήµατος:  Για την εφαρµογή σκευασµάτων για την αντιµετώπιση του 
εντόµου  Marchalina hellenica  στα πεύκα των αστικών και περιαστικών περιοχών της 
Αττικής, θα πρέπει να προηγείται οπωσδήποτε διαπίστωση του προβλήµατος από Γεωπόνο 
του ∆ήµου ή από Γεωπόνο της τοπικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από Γεωπόνο 
Κρατικής Υπηρεσίας. Πρέπει να εξακριβώνεται ότι η έκταση της προσβολής είναι τέτοια, που 
δικαιολογεί την εφαρµογή χηµικής αντιµετώπισης. 

β) Θα τηρούνται επακριβώς, οι προφυλάξεις και οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες 
των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 

γ) Αριθµός εφαρµογών - χρόνος εφαρµογής:  µία  (1)  µόνο επέµβαση, στα τέλη Μαΐου µε 
µέσα Ιουνίου, την περίοδο κατά την οποία το ποσοστό των ερπουσών είναι γύρω στο  70%  
και το έντοµο βρίσκεται στο πιο ευπρόσβλητο βιολογικό στάδιο. Ο ακριβής προσδιορισµός 
του ποσοστού εκκόλαψης για τον κατάλληλο χρόνο επέµβασης, να γίνεται από τους 
γεωπόνους των ∆ήµων ή Κοινοτήτων. 
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δ) Περιορισµοί - Απαγορεύσεις: 
-Απαγορεύεται η εφαρµογή εντοµοκτόνων σκευασµάτων για την καταπολέµηση του 
εντόµου  Marchalina hellenica  στα δασικά οικοσυστήµατα. 
-Απαγορεύεται η εφαρµογή εντοµοκτόνων σκευασµάτων για την καταπολέµηση του 
εντόµου  Marchalina hellenica  στις περιόδους ύπαρξης µελιτωδών εκκριµάτων και 
δραστηριοποίησης των µελισσών, προς αποφυγή του κινδύνου ύπαρξης υπολειµµάτων των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο µέλι. 

ε) Η εφαρµογή εντοµοκτόνων σκευασµάτων για την καταπολέµηση του εντόµου  Marchalina 
hellenica  στα πεύκα των αστικών και περιαστικών περιοχών της Αττικής, θα 
πραγµατοποιείται µε ευθύνη των τοπικών ∆ήµων ή Κοινοτήτων, οι οποίοι θα πρέπει να 
λάβουν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφαλή χρήση τους και παράλληλα για την 
ενηµέρωση των περιοίκων, ώστε να αποφευχθούν παράπονα ή διαµαρτυρίες και να µη 
διαταραχθεί το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών. 

στ) Αντιµετώπιση του  Marcalina hellenica  σε ιδιωτικούς χώρους:  για την αντιµετώπιση 
του εντόµου σε πεύκα που βρίσκονται µέσα σε ιδιωτικούς χώρους  (αυλές σπιτιών κλπ),  
επιτρέπεται η χρήση των εντοµοκτόνων της παρ. 1 από ιδιώτες, µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ισχύουν για την εφαρµογή των σκευασµάτων από τους ∆ήµους  (παρ. 2β-
2γ).  Η εφαρµογή  των  σκευασµάτων θα πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη των ενδιαφερόµενων. 
Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες υποχρεούνται να ενηµερώσουν τους κατοίκους της περιοχής τους 
µε κάθε πρόσφορο µέσο και να παράσχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες για την ορθότερη 
εφαρµογή των σκευασµάτων  (όπου αυτή απαιτείται). 
 
 
 

 
  Ο αρµόδιος υπάλληλος     Ο Εισηγητής 
 
 
 
       Ηλ. Νασιόπουλος    Κ. Καραµήτρος 


