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ΠΡΟ : ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
ΤΠΟΦΙΝ ΚΑ ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟΤ 

Αζήλα, 3 Μαΐνπ 2019  

 

 
Μηνιαία Σετνική Έκθεζη Δργαζιών Δλέγτοσ & Καηαπολέμηζης Κοσνοσπιών 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2019 

Ρέμα Πικροδάθνης 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην, ζε ρώξνπο εζηηώλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηώλ 
ζην ρέμα ηης Πικροδάθνης, εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ 
Φαιήξνπ, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ:  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο ζε ζεκεία ζηάζηκσλ πδάησλ 
ζην ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο, ζηα όξηα ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, γηα 
εληνπηζκό εζηηώλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηώλ.  

 ε ζεκεία πνπ αληρλεύηεθαλ ζηάζηκα ύδαηα πξαγκαηνπνηήζεθε εθαξκνγή 
πξνλπκθνθηνλίαο.  

 Σα ζεκεία, ζηα νπνία θαηόπηλ ησλ δεηγκαηνιεςηώλ αληρλεύηεθε πιεζπζκόο 
πξνλπκθώλ, είλαη ηα παξαθάησ:  

 
 
 
 
 

ΡΔΜΑ ΠΙΚΡΟΓΑΦΝΗ 11/4/2019 

Α/Α ΣΟΠΟΘΔΙΑ 
(Υ) 

ΣΟΠΟΘΔΙΑ 
(Τ) 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
1ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
2ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
3ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
4ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

1   ΔΕΝ ΑΝΙΥΝΕΤΣΗΚΑΝ ΠΡΟΝΤΜΦΕ 
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ΡΔΜΑ ΠΙΚΡΟΓΑΦΝΗ 18/4/2019 

Α/Α ΣΟΠΟΘΔΙΑ 
(Υ) 

ΣΟΠΟΘΔΙΑ 
(Τ) 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
1ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
2ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
3ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
4ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

1   ΔΕΝ ΑΝΙΥΝΕΤΣΗΚΑΝ ΠΡΟΝΤΜΦΕ 

 
 
 

ΡΔΜΑ ΠΙΚΡΟΓΑΦΝΗ 25/4/2019 

Α/Α ΣΟΠΟΘΔΙΑ 
(Υ) 

ΣΟΠΟΘΔΙΑ 
(Τ) 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
1ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
2ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
3ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

ΠΡΟΝΤΜΦΔ 
4ΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 

 
Αριθμός 
Σέλειων 

Δνηόμων ποσ 
Αναπηύτθηκαν 

 

 
Δίδη 

κοσνοσπιών 
 

1 
 

473679.38 4196504.98  2   0 - 

2 
473794.87 

4196804.62 
 

1 2 
 

1 Culex pipiens ♀ 

 
 

ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ 
 

Η δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλεη καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε θαη 
έιεγρν ησλ ζεκείσλ παξέκβαζεο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο παξνπζίαο πξνλπκθώλ.  

Η ζπιινγή πξνλπκθώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε πιαζηηθώλ πεξηεθηώλ 
κέζσ ησλ νπνίσλ ιακβάλεηαη θαηάιιειε πνζόηεηα ύδαηνο (100 ml) πνπ πεξηέρεη 
ηθαλό αξηζκό πξνλπκθώλ πξνο δεηγκαηηζκό.  

ε επόκελν ζηάδην, από ηελ ζπιινγή ησλ δεηγκάησλ, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία 
εθηξνθήο ησλ πξνλπκθώλ θαη δηαηήξεζεο ησλ λπκθώλ κέρξη ηελ κεηακόξθσζή ηνπο 
ζε αθκαία θνπλνύπηα θαη ηέινο ηε ζηεξενζθνπηθή εμέηαζε ησλ ηέιεησλ εληόκσλ. 
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ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΙΑ 

Οη εθαξκνγέο πξνλπκθνθηνλίαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε 
ςεθαζηήξα & ςεθαζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαη νκνηόκνξθε 
θαηαλνκή ησλ πνζνηήησλ ζηελ επηθάλεηα ησλ πδάησλ. 

Σα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο εθαξκνγέο είλαη:  
 VECTOBAC 12AS κε δξαζηηθή νπζία ηνλ βηνινγηθό παξάγνληα 

Bacillus thuringiensis var israelensis (Bti),  
 DUDIM 15SC (ππθλό ελαηώξεκα) ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο 

"ARYSTA" κε δξαζηηθή νπζία DIFLUBENZURON 15% β/β θαη  
 DUDIM 2DT (πδαηνδηαζπώκελα δηζθία) ηεο παξαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο "ARYSTA" κε δξαζηηθή νπζία DIFLUBENZURON 2% β/β. 
ζηηο δώλεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πξόζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 

                                                                                      
       Με εκηίμηζη 

 
                                                                            Μαλάκος Αθανάζιος 

                               Π.Δ. Βιολόγος 
 


