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ΘΕΜΑ: Συγκομιδή Ελαιοκάρπου στη ζώνη δακοκτονίας 2019 

 

Μετά τη λήξη των ψεκασμών δακοκτονίας για το έτος 2019, σας γνωρίζουμε τις 

ημερομηνίες που μπορεί να αρχίσει η συγκομιδή ελαιόκαρπου σε όλες τις Δ.Κ./Τ.Κ. που 

εφαρμόστηκε το πρόγραμμα Δακοκτονίας έτσι ώστε να μην υπάρξουν υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων στο ελαιόλαδο. 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας επέμβασης ανά 

Δ.Κ./Τ.Κ. που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας με το φυτοπροστατευτικό “Decis” για 

το οποίο η έγκρισή του από το ΥΠΑΑΤ αναφέρει ότι το διάστημα μεταξύ της τελευταίας 

επέμβασης και της συγκομιδής πρέπει να είναι τουλάχιστον 7  ημέρες. 

 
Δήμος Δ.Κ/Τ.Κ. 

Κοινότητες 

Ημερομηνία τελευταίου 

ψεκασμού  

Ημερομηνία που μπορεί να αρχίσει η 

συγκομιδή 

1. Κορινθίων ΑΘΙΚΙΑ 16-10-2019 24-10-2019 

ΓΑΛΑΤΑΚΙ 3-10-2019 11-10-2019 

ΣΟΛΟΜΟΣ 3-10-2019 11-10-2019 

ΣΤΕΦΑΝΙ  27-09-2019 5-10-2019 

2. Νεμέας ΝΕΜΕΑ 1-10-2019 9-10-2019 

ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ 15-10-2019 23-10-2019 

ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΕΣ 12-10-2019 20-10-2019 

ΛΕΟΝΤΙΟ 10-10-2019 18-10-2019 

ΠΕΤΡΙ 9-10-2019 17-10-2019 

ΑΗΔΟΝΙΑ              10-10-2019 18-10-2019 

ΓΑΛΑΤΑΣ 10-10-2019 18-10-2019 

ΔΑΦΝΗ 28-09-2019 06-10-2019 

ΚΟΥΤΣΙ 6-10-2019 14-10-2019 

3. Βέλου-Βόχας ΧΑΛΚΙ 5-10-2019 13-10-2019 

ΚΑΛΕΝΤΖΙ 3-10-2019 11-10-2019 

ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ             16-10-2019 24-10-2019 

ΣΤΙΜΑΓΚΑ 15-10-2019 23-10-2019 

ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ 16-09-2018 24-10-2019 

4. Σικυωνίων ΣΟΥΛΙ 11-10-2019 19-10-2019 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ 10-10-2019 18-10-2019 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

1. Δήμους Π.Ε. Κορινθίας, στις 

Δ/Τ. Κ. των οποίων 

εφαρμόζεται το πρόγραμμα 

Δακοκτονίας - Έδρες τους 

2. ΕΑΣ Νομού 

3. Διαδικτυακή Πύλη Περ. 

Πελοποννήσου 



5.Λουτρακίου-

Περαχώρας-

Αγ.Θεοδόρων 

ΠΕΡΑΧΩΡΑ-

ΠΙΣΙΑ 

15-10-2019 23-10-2019 

6. Ξυλοκάστρου -

Ευρωστίνης 

ΠΥΡΓΟΣ 25-09-2019 3-10-2019 

 ΧΕΛΙΔΟΡΙ 23-09-2019 1-10-2019 

ΡΟΖΕΝΑ 11-10-2019 19-10-2019 

                                                                                         

 

Σημαντική επισήμανση: 

- Επειδή οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Νομό μας παραμένουν ευνοϊκές για 

δακοπροσβολή, πολλοί παραγωγοί πραγματοποιούν ψεκασμούς κάλυψης με διάφορα 

εντομοκτόνα. Οι παραγωγοί αυτοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο για το 

σκεύασμα που θα επιλέξουν, όσο και για την τήρηση του διαστήματος που μεσολαβεί 

μεταξύ του χρόνου του ψεκασμού και της ελαιοσυλλογής. Η μη τήρηση του χρόνου 

αναμονής έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν στον καρπό και στο ελαιόλαδο 

υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. 

 

- Δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθούν από την υπηρεσία μας δειγματοληψίες ελαιόλαδου 

στα ελαιοτριβεία, η τυχόν διαπίστωση υπολειμμάτων ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο 

συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις για τον παραγωγό. Γι’ αυτό το λόγο, οι ελαιοπαραγωγοί 

θα πρέπει απαραιτήτως πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να συμβουλευτούν 

τον Γεωπόνο από τον οποίο θα προμηθευτούν το σκεύασμα και να ακολουθήσουν κατά 

γράμμα τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος. 

 

- Όσοι παραγωγοί πρόκειται να συγκομίσουν αργά τον ελαιόκαρπό τους (και ανάλογα με 

τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν) να εξετάσουν το ενδεχόμενο της 

πραγματοποίησης ενός επιπλέον ψεκασμού (δολωματικό ή καλύψεως), έτσι ώστε να μην 

προκύψει όψιμη δακοπροσβολή, έχοντας πάντοτε υπόψη και τα ανωτέρω. 

 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

υπηρεσία μας (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) στο τηλ. 2741363337. 
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