
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 

Θέµα: «Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά εντοµοκτόνων 
σκευασµάτων, για την αντιµετώπιση του εντόµου Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
στα φοινικοειδή» 
Σχετ.:  7750/78288 - 13 - 7 - 2012 / Α∆Α: Β41ΦΒ-ΝΚΗ 
 

 

Κύριοι,  

 

Πληροφορήθηκα πρόσφατα από µελισσοκοµικούς συλλόγους των νησιών µας, (Πάρος, Νάξος) , 
ότι αµέσως µετά την ΄κατ’  εξαίρεση΄  έγκριση διάθεσης και χρήσης των νεονικοτινοειδών 
εντοµοκτόνων για την αντιµετώπιση του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικοειδή, 
υπήρξαν ήδη οι πρώτες απώλειες των µελισσοσµηνών. Μετά τις πρωτόγνωρες απώλειες το 
2011 από τη χρήση των ουσιών αυτών στους φοίνικες , η ιστορία επαναλαµβάνεται! 

Επανειληµµένα, στο παρελθόν, έχουν γίνει διαβήµατα προς το ΥΠΑΑΤ και εκ µέρους της 
Οµοσπονδίας Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος,  µεµονωµένων µελισσοκοµικών 
συλλόγων αλλά και εκ µέρους του Ινστιτούτου Μελισσοκοµίας για να ανασταλεί η χρήση των 
σχετικών σκευασµάτων, ως επικαλυπτικά σπόρων καθώς και η χρήση τους στην προστασία 
των φοινικοιδών. Προς ενηµέρωσή σας, σας παραπέµπω και επισυνάπτω 4 σχετικά 
έγγραφα που αναφέρονται στο θέµα αυτό, εκ των οποίων τα δύο ανήκουν στο Ινστιτούτο 
Μελισσοκοµίας. Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει στην αναστολή της χρήσης 
τους. Επιπλέον, το Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας έχει παραδώσει στο ΥΠΑΑΤ, όλα τα 
αποτελέσµατα του ερευνητικού προγράµµατος, του οποίου ήµουν και Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος, και τα οποία συνηγορούν στην άποψη ότι τα νέο-νικοτινοειδή είναι από τις πλέον 
επικίνδυνες ουσίες για τις µέλισσες.    

Το Φεβρουάριο του 2012, στη ηµερίδα της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας 
Μελισσοκοµίας –Σηροτροφίας για τις φυτοπροστατευτικές ουσίες,  η οποία έλαβε χώρα στο 
ΓΠΑ, πήραµε τη διαβεβαίωση δια στόµατος εκπροσώπου του Τµήµατος Φυτοπροστασίας 
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του ΥΠΑΑΤ, ότι έχει ανασταλεί η χρήση των ουσιών αυτών  για την αντιµετώπιση του 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικοειδή µετά από απόφαση του υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. ∆ρεβελέγκα. Στον αντίποδα, προτείνονται οικολογικοί τρόποι 
αντιµετώπισης. Την άποψη αυτή, ως φαίνεται συµµερίστηκαν και έβαλαν σε εφαρµογή και 
διάφοροι δήµοι της χώρας. Για παράδειγµα ο ∆ήµος Ν. Προποντίδας στη Χαλκιδική, 
ενηµέρωσε τους πολίτες για τους οικολογικούς τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος. 

Ήταν µεγάλη έκπληξη και απογοήτευση για τον µελισσοκοµικό κόσµο τον οποίο ως 
Ερευνητικό Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας στηρίζουµε για πολλά έτη τώρα, να δούµε και πάλι σε 
εφαρµογή την ίδια απόφαση.  

Στις 11 Σεπτεµβρίου 2012, η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει ηµερίδα για τα 
φυτοπροστατευτικά µέτρα και τη χρήση των νέο-νικοτινοειδών στην καλλιέργεια της 
πορτοκαλιάς µε συµµετέχοντες την Οµοσπονδία Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ), 
το Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας (∆ρ. Φανή Χατζήνα), τον κ. Walter Haefekwer (Πρόεδρο των 
Ευρωπαίων Επαγγελµατιών Μελισσοκόµων) και ντόπιους επιστήµονες του κλάδου. Το 
πρόβληµα των νέο-νικοτινοειδών είναι υπαρκτό και πολύ σοβαρό για να µείνουµε αµέτοχοι, όταν 
ένας ολόκληρος κλάδος της ζωϊκής παραγωγής απειλείται.  

Θα παρακαλούσα να επιληφθείτε του θέµατος και να ερωτηθεί το σχετικό τµήµα του ΥΠΑΑΤ 
για την αναγκαιότητα χρήσης των συγκεκριµένων σκευασµάτων, έναντι των οικολογικών 
µεθόδων καταπολέµησης του Rhynchophorus ferrugineus. 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.  

 
 
Επισυναπτόµενα 4: 

1. ΟΜΣΕ προς ΥΠΑΑΤ_1332/ 17-5-10 
2. ΙΝΣΤ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ προς ΥΠΑΑΤ_589/ 31-12-10 
3. ΙΝΣΤ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ προς ΕΘΙΑΓΕ_115/ 10-3-11 
4. ΕΕΕΜ-Σ προς ΥΠΑΑΤ_29-8-2011   
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Αναπληρώτρια  Ερευνήτρια 


