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METAXΡΩMAΤIKo EΛKoΣ ToY ΠΛAΤAΝoY

To πλατdvl απoτελε[ κυρiαρxo εiδog τηg παραπoτdμlαE βλαoτησηζ σε 6λη τηv Xωρα απ6 τηv
Kρητη 6ω9 τov'Eβρo Kαl σε υψ6μετρα απ6 0-1000 m. E[vαt 6vα απ6 τα μακρoβ16τερα δ6vδρα τηg

ελληviκηg xλωρiδαg πoυ κdτω απ6 ευvoTκ6g oυvΘηκεg απoκτd oγκΦδεlg δlαoτdoεtg. Σε πoλλ€g
περro169 τηg Eλλdδαg υπdρxoυv δ6vδρα πλατdvoυ πoU η ηλlκ[α τoυg υπoλoγiζεταl oε αρκετoυg

αlΦvεξ' norλα απ6 αυτd 6xoυv loτoρlκξ oημαoiα καl 61oυv αvακηρυ1θεi ωE <Mvημε[α τηg Φ0oηg>.

To πλ-ατdvl απoτελε[ 6vα αvαvτlκατdoτατo καλλωπloτlκ6 δ6vδρo με πλo0olα σκld, πoU δεoπ6ζεl καl
διακooμεiπλατε[εg, πdρκα καl xΦρoυg αvαψυxηg oε 6λη τη 1Φρα.

H αoΘ6vεtα ToU μεταxρωματlκo0 6λκoυ9 ToU πλατdvoυ εivαl μiα απ6 τlζ πλ6ov
KαTασTρεπτικ6g Θαvατηφoρεg αoΘ6vεlεg δαolκΦv δ6vδρωv παγκooμiωg. o μ0κηταg Ceratocysfls
ptatani, τToU πρoKαλεi τηv αoΘ6vεlα, εvτoπΙoτηκε γrα πρΦτη φoρd oτηv Eλλdδα τo 2003 oτη
fulεooηviα και 61εl ηδη πρooβdλλεl και vεκρΦoεt xlλldδεg δ6vδρωv πλατdvoυ oτηv Πελoπ6vvηoo,
εvω τα τελευταiα 1ρ6vlα η αoΘ6vεlα δlαπloτΦΘηKε KαI oτηv Ηπεlρo. o oημαvτlκ6τερoE παρdγovταg
δlαoπoρdE τoυ παΘoγ6voυ oτηv Eλλdδα ε[vαl o αvΘρωπog πoU μεταφ6ρεl τηv αoΘ6vεtα xωρ[g vα τo

γvωρiζει με μoλυoμ6vα μηxαvηματα εκoκαφηg καl εργαλεiα uλoτoμiαg η κoπηg κλdδωv. E[vαl

απoλιjiωE απαρα[τητo vα εφαρμooτεidμεoα μlα εΘvlκη oτρατηγικη γlα τηv απoτρoπη τηg περαlτfρω
δlαoπoρdg τoU παθoγ6voυ στoV ελληvlκ6 XΦρo Eαv δεv ληφΘoOv τΦρα δραoτικd μ6τρα
αvτlμετΦπIσηζ τηζ αoΘ6vεlαg, oε λiγα xρ6vlα τα vεκρd δ6vδρα πλατdvoυ σTηv Eλλdδα Θα

αρldμo6vταr εkατoμμOρlα. Mlα τερdoτια oικoλoγlκη KαTασTρoφη εivαl oε εξιiλlξη με αvυπoλ6γtoτεg
περιβαλλovτlκ69 καl olκovoμlκ69 oυv6πεtεg.

ΣυμπτΦματα Tηζ αoΘ€vεlα6

o μ0κηταg Ceratocystis plataniαvαπτOooεταr μ€oα oτα αγγεiα τoυ ξ0λoυ oτov κoρμ6, τoUζ
κλdδouq Kαl τls ρΙζεE τωv δ6vδρωv πoυ πρoσβαλλεl πρoκαλΦvταg αδρoμUκωoη. Παρdλληλα
πρoξεvii v6κρωoη τoυ φλoιo0 καl δημtouργiα ελκΦv. Ωoτ6oo, oε δ6vδρα με τραx0 φλo16 τα 6λκη

εivαl-εξωτερrκd δυoδrdκριτα καl μovo μετα απ6 τηv απoκ6λληoη τoυ φλoιoι1 καθ[oταταl εμφαvηq η
v6κρωoη σTo εσωτερtκ6 τoυ φλolo0 Kαl σTo ooμφ6 ξ0λo. Eξαlτiαg τηg πρooβoληζ Tωv αγγε[ωv τoυ

ξ0λoυ, τμηματα η καl oλ6κληρη η κ6μη τoυ δ6vδρoυ μπoρεΙ vα μηv βλαo'τηoεl καΘ6λoυ, η vα
παρoυoldζεl μεlωμ6vη βλdoτηoη με o0γ1ρovη μlκρoφυλλIα η/καr ελαφρ6 κlτρivloμα τωv φ0λλωv. Σε

μεγdλα δ6vδρα παρατηρo0vταl σUμπτΦματα ημlπληγiαg, με Tηv εμφdvloη vεκρΦoεωv oε 6vα

μεγdλo βραxiovα oτη μiα πλευρd τoυ δ6vδρoυ (Elκ.1, Elκ.4, Elκ.S), oτη oυv€xεlα 6μωE η πρooβoλη
επεκτεfvεταi καt oτo υπ6λolπo δθvδρo. Σε μlκρ6τερα δ6vδρα εivαl oυxvoτερα τα oυμπτΦματα
απoπληξiαg, με oλlκ( v6κρωoη τoυ δ6vδρoυ. Tα oυμπτΦματα πρooβoληE εvτoπΙζovταl ευκoλ6τερα
κατd τη-δlαρκεlα τηg βλαoτητlκηg περ16δoυ, 6ταv υπdρxεl φ0λλωμα στα δ6vδρα πλατdvoυ. To
πλ6ov XαραKτηρ|στtκ6 δtαγvωoτlκ6 o0μπTωμα Tηζ αoΘ6vεlαg ε[vαl o μεTαXριΙJματloμ65 τou ξι1λoυ,
πoU παρατηρεiταl μετd τηv αφαiρεoη τoυ φλolo0 oε πρooβεβλημιfvα τμηματα τoυ κoρμo0 η τωv
κλdδωv πoυ δεv 6xoυv ακ6μα vεκρωΘε[, oυvηΘωE κovτd oε 6λκη, oτα oρlα τou vεκρoO Kαl ToU

ζΦvτog ooμφo0 ξ0λoυ. o μετα1ρωματloμ69 αυτ69 τoυ ξ0λoυ 61εl τη μoρφη λωρiδωv, 1ρΦματog
κυαv6μαυρoυ 6ω9 καoταv6μαUρou, με oXημα επiμηκεg ελλεlπτtκ6 6ω9 φλoγoεlδ6E (Elκ' 2)' oι
λωρiδεg αυτ69 παρατηρo0vταl επioηζ Kαl oε πρooβεβλημfvoug κoρμo0E η κλdδoυg πoυ δεv
υπdρ1εl σαφηζ σXηματlσμ6g 6λκoυ9. Σε εγκdρolα τoμη τoυ κoρμo0 η τωv κλdδωv παρατηρε1ταl

μεTαXρωματroμog τoυ ξ0λoυ με ακτlvlκη δldταξη, πoU επεKTεivεταl oρloμfvεg φoρ69- μ-61ρl τo κ6vτρo

(Eικ.-'3). Tα oυμπτιi.lματα αυτd oτo ξ0λo εivαl εμφαvη μ6vo oε ζιi.lvτα πρooβεβλημ6vα η oε
πρ6oφατα vεκρd δ6vδρα.

Δlιiδooη τη5 αoθ6vεlα5
O κυρ16τερo9 παρdγovTαζ πoU 6xεr oυμβdλλεl oτη δldδooη τηg Θαvατηφ6ραζ αoΘ6vεlαg τou

μεTαXρωματiκo! €λκoUζ τoU πλατdvoυ oε πoλλ69 περιo16E απoμαKρUσμEvεg μεταξri τoυg εivαl o
ιivΘριοπog. 'Evαg oυxv6g τρ6πo9 δlαoπoραg τoυ παΘoγ6voυ εΙvαl με μoλυoμEvα εργαλεiα,
εlδli6τερα 

_ 

με πρt6vlα, τα oπo[α μπoρoιjv ε0κoλα vα μεταφ6ρoυv τo μ0κητα με τηV μoρφη

μoλυoμΞvoυ πρlovtδlof η oπoρiωv 6ταv κ6βovταl πρooβεβλημ6vα δ6vδρα. Σε αρκετ69 περlπτΦoεlg



δlαπloτΦθηκαv v6εg εoτiεE πρooβoληg, πoU εixαv ξεκlvηoει απ6 δ6vδρα, oτα oπoiα εi1αv κoπε[
κλdδol με εργαλεiα πoU εΙ1αv πρoηγoυμ6vωg XρησlμoπolηΘεi oε πρoo'βεβλημ6vα δ6vδρα. 'Evαg

dλλog τρ6πo9 αvΘρωπoγεvo0g δlαoπoρdE τηg αoΘ6vειαg εivαl με μη1αvηματα εκσκαφη5, πoυ
xρηoiμoπoιoι]vται σε πoτdμlα η δρ6μoυ9 με πρooβεβλημ6vα δ6vδρα, Tα oπo[α μπoρεi vα
μεταφ6ρoυv μoλυoμ6vo xΦμα η τεμdxrα πρooβεβλημ6voυ ξ0λoυ Kαl vα δημιoυργηooυv v6εg εoτiεg
πρooβoληg. 'Evαg dλλog παρdγovταt πoυ μπoρεi vα oυμβαλλεl oτη μετdδoo'η τηg αoΘ6vεtαg ε[vαι

6vτoμα φoρεis τoυ παΘoγ6vou. Τo πρooβεβλημ6vo ξ0λo πλατdvoυ απ6 τov C. plataniαvαδιiεl μiα
6vτovη μυρωδld φρoιlτωv, πoU πρoσελκ0εl τα 6vτoμα. Τα 6vτoμα αυτd δεv πρooβαλλoυv υγtη

δ6vδρα πλατdvoυ καl o ρ6λoζ σTη μετdδooη τηg αoΘ6vεlαE φαivεταt 6τl ε[vαl περroρloμ6vog. Τα
απoρρiμμαTα Tωv εvτ6μωv 6μωζ μπoρoOv Vα μεταφερΘoOv με τov dvεμo η τo vερ6 τωv πoταμΦv oε
μεγdλεg απooτdoεlg Kα| vα μεταδΦoouv τo παθoγovo, 6ταv 6λθoυv oε επαφη με πληγ6E τoυ κoρμoΟ

τωv κλdδωv η τωv ρlζΦv δ6vδρωv πλατdvoυ.

Avτlμετιilπlση Tηs αoΘfvεlαg
Σε αρκετ69 περlox6g τηg Ελλdδαζ η αoΘ6vεια ToU μεταΧρωματlκo0 fλκoυE τoυ πλατdvoυ 6xεl

πdρεl μεγdλεg δlαoτdoεrg oτα φυoικd olκooυoτηματα πλατdvoυ κατd μηKoζ πoταμΦv καl xεlμdρριυv
Kαl η αvτlμετΦπloη τηg εivαI πoλ0 δ0oκoλη. Kατd oυv6πεlα, βαolκ6E oτ61o5 τιυv μ6τριrlv
αvτlμετΦπloηg Θα πρ€πεl vα εivαl η απoφυlη τηs δlιiδooηg τoυ παΘoγovoυ oε vfε5
περlo1€5.
Eπεlδη τo παΘoγ6vo μεταδiδεταl κυρiωg αvΘριυπoγεvΦg, ε[vαl δυvατ6v vα περloρ|σTε[ η δlαoπoρd
τoU με Tη ληψη πρoληπτlκΦv φυτoπρooτατευτlκΦv μ6τρωv. Σε αυτd περlλαμβdvovταl:
. Η Xαρτoγρdφηση 6λωv τωv εoτlΦv πρooβoληg καl o καΘoρloμ6g περlφερεlακΦv ζωvΦv γlα τη

ληψη μ6τρωV Kαραvτ[vαg, 6πω9 πρoβλ6πεταl dλλωoτε απ6 τηv ελληvlκη voμoΘεoiα. 'oλεE ol
δημ6olε9 uπηρεoiεg Kαl ol oΤΑ πoυ o1ετiζovταl με δημ6olα 6ργα καΘΦg KαI ol lδlΦτεg πoυ
6xδυv αγρo0g σTlζ σUγKεKρIμ6vεg περtox6g, Θα πρ6πεl vα εvημεριbvovταl γlα Tα 6ρlα αuτΦv τωv

ζωvΦv Kαl Ylα Tηv απoφUγη ouγκεκρlμ6vωv εργαolΦv μ6oα oε αυτ69, πoυ Θα μπoρoOoαv vα
oυμβdλoυv oτη δlαoπoρd τoυ παΘoγ6voυ.

. Περloρloμoi δpαoτηρloτητιυv μ6oα σTηv εoτtακη ζΦvη αoθ6vεlαg μεταξ0 γεlτovtκΦv
πρooβεβλημ6vωv καl υγlΦv δ6vδρωv, λ6γo τωv αvαoτoμΦoεωv τoU ρlζlκo0 oυoτηματog. Γlα
τov oκoπ6 αuτ6 υπdρxouv δ0o μ€ΘoδoI:

A) Xημlκη v6κριοoη πρooβεβλημ€vιυv καl υγlΦv δ€vδριυv. Eπlτυγ1dvεTαl με Xρηση
ζlζαvιoκτOvωv σTα αoΘεvη δ6vδρα καl κυρ[ωg σTα γεlTovlκd τoυg υγlη. Στη Γαλλ[α, 6xεl

Xρησlμoπolηθεi απoτελεoματικd τo ζtζαvloκτ6vo Glyphosate με 6κ1υoη oτov κoρμ6 καl τlE

ρiζεg τωv δ6vδρωv.
B} Mη1αvlκη δlακoπη τιυv ρlζΦv. Δrακoπη τηg αvαoτ6μωσηg τωv ρrζΦv επιτυγ1αvεTαl Kαl

με τη διdvolξη τdφρωv μεταξ0 πρooβεβλημ6vωv καl υγlΦv δ6vδρωv, βdΘoυg 1,5-2 m, μ[α

μ6θoδo9 πoυ 61εl XρησlμoπoιηΘεΙ oτ16 HΠΑ γlα Tηv αVTlμεTΦπloη τoυ μ0κητα Ceratocystis
fagacearum, πoU πρoσβdλλεl εiδη δρυ69.

ο Δlφ1εiρloη τrρooβεβλημ€vιυv δ6vδριυv. Τα πρooβεβλημ6vα δ6vδρα καΘΦg Kαl Tα γεtτovtκd
ToUs πoU 61oυv vεκρωΘεΙ απo τα ζlζαvroκτ6vα πρ6πεl vα υλoτoμoOvταt καl τo παραγ6μεvo ξ0λo
καl io πρlov[δl Θα πρ6πεl vα KαTασTρ6φεταI με καιioη η vα oυλλ6γovTαl oε εIδlκo0g xΦρoυE
υγεlovoμlκηζ Ταφηζ. Στη oυv61εlα, Θα πρ6πεl vα ακoλoυΘεΙ απoλι1μαVση στα oημεiα υλoτoμiαg

με κατdλληλα μuκητoκτ6vα. Eπioηs Θα πρ6πεl vα ατroλuμαivovταl καl 6λα τα μη1αvηματα
καl εργαλεiα τroυ xρησIμoπoloσvταl oε αυτ€E τls εργασiεg. Δ0o απ6 τlg oυoiεg πoυ

Xρησlμoπolo0vταt γlα τηv απoλ0μαvoη τωV xιilρωv, τωv υπoλεlμμdτωv υλoτoμ[αg, αλλd καl τωv

μηxαvημdτωv εivαl η ortho-phenyl-pheno| και τo quaternary ammonium. Πρlv απo τη

μετακ[vηoη τoU oυvεργεΙoυ, 6λα Tα εργαλε[α υλoτoμiαg (τoεκo0ρtα, πρl6vlα, λαμεg

αλυoooπρ[ovωv κ.λπ.) πρ6πεl vα απoλuμα[vovταl, με εμβdπτιση γlα αρκετd λεπτσ oε 6vα

διdλυμα υπo1λωρlΦδoυg vατρioυ 1% (20% xλωρivηg) η φoρμ6ληζ 5o/o η μετoυolωμεvηζ
αιΘυλiκηq αλκo6ληE (πρdolvo olv6πvευμα) 50o/o (EPPo/cABl 1997, Panοonesi 1999).Σε

εκτεταμ6vεE πρooβoλ6g oτα φυoικd olκoouoτηματα πλατdvoυ, κατd μηKos πoταμΦv καl

1εlμdρρωv' η υλoτoμ[α εivαt πoλ0 δ0oκoλη Kαl θα μπoρo0oε vα δημloυργηoεt 1oωg

περloo6τερα πρoβληματα απ6 6oα μπoρε[ Vα λf oεr. Ωoτ6oo' Θα μπoρo0oαv vα

XρησlμoπolηΘo0v ζlζαvloκτ6vα γΙα τη v6κρωoη δ6vδρωv πoυ βρioκovταl σε oριακd oημεiα η
ακ6μα vα γivεl καl δldvorξη ταφρωv. Kαλ0τερεg πrΘαv6τητεg παρoυordζoυv ol επεμβdoεtg πρog
τα αvαvτη αφo0 δεv αvτlμετωπiζεται εκεi τo πρ6βλημα Tηζ μεταφoρdg τoυ παΘoγ6voυ με τo
vερ6. Σε κdΘε περ[πτωoη απαlτo0vται μεγαλ0τερεg επεμβdoεtg καl εξαιτ[αg τηg μεγdληg
παραγωγηg μoλfoματoE πoU δημloυργεiTαI σε μεγdλεg πρooβoλ6g ot 6πolε9 επεμβdoεIg δεv

61oυv καλ69 πlΘαv6τητεE επlτυx[αg. 'Eτoι καΘ[oταταl πρωταρxlκηE oημαo[αg η 6γκαlρη
δldγvωoη τηg αoΘ6vεlαζ στα πρΦτα oτdδlα πρooβoληg.

Γ



O H εγκαtρη δlαγvωση τηζ ασΘ6vεlαζ σε vεεζ εσΤiεζ πρoσβoληζ παiζεl Kρiσlμo Καl σημαvτlK6

ρ6λδ oτηv αvτlμετΦπloη, 
-γrατi 

ε[vαl δυvατη η ληψη απoτελεoματlκΦv μ6τρωv εκρiζωoηg τoυ

παΘoγ6voυ πρlv πdρεt μεγdλη 6κταoη.
ο H εvημ€ρωση υπηρεoιιilv πoυ o1ετiζovTαl με δημ6orα 6ργα, oTA, oργαvloμΦν τoυ ευρ0Tερoυ

δημ6oioυ 
'oμiα 

(ΔEΗ, oTE κ.λπ.) καr πoλrτΦv μπoρεi vα oυμβdλει oε μεγdλo βαθμ6 oτηv

αviιμετΦπloη τηg'αoΘεuε,αg. Αφ' εv6g με τηV απoφυγη δrdδooηg τoυ παΘoγ6voυ με τlg πdoηg

φ6crεωg αvΘρΦπrvεg δραoiηρι6τητε9 oτtg oπo[εg εμπλ6κovταl Kαl αφ' ετ6ρoυ με TηV τα1ε[α

εvημ6ρωoη τωv αρμ6blωv δαolκωv υπηρεolΦv 6ταv διαπιoτΦvovταl δ6vδρα με 0πoπτα

oυμπτΦματα.

M€τρα γlα τov περ!oρtσμ6 τηs αoΘ€vεlαg

Στηv Περlφερεlακη Ev6τητα lωαvvivωv, 61oυv διαπloτωΘεioυvoλlκd, απ6 τo tτoE2010 μ6xρl
τo τ6λo9 ioυ zoig, γ,α iη, περloxη ευΘιivηg τoυ Δαoαρ1ε[oυ lωαvv[vωv, εβδoμηvτα π6vτε (75)

εoτiεE πρooβoληg *αiγlα τηv περloxη ευΘ0vηξ τoυ Δαoαρ1εioυ K6vlτoαE μΙα (1) εoτiα πΡ99'β9Δηs- 'Exoυv εκ-ooeεi ol με αρlΘμ'. 38t2o1O Δαolκη Aoτυvoμtκη Δrdταξη (ΑΔΑ: 4l09|ΑK-l) τoυ

Δαoαρxεioυ lωαvv[vωv καl με αρlΘμ. 14t2o11 Δαorκη Αoτυvoμlκη Δldταξη (ΑΔA: 4sBzoP1Γ-ΓKX)

τoυ Δαoαρ1εioυ K6vlτσαg oι oπoiεg ρυΘμiζoυv τηv υλoτoμiα δ6vδρωv πλατανoU σTlζ περtox6g

ευΘ6vηq τoυg.'E1oυv εκδoΘεi απoφdoεrg καΘoρloμo0 εoτlακΦv ζωvΦv καl ζωvΦv αoφαλεΙαg γlα τlζ

εoτiεg πρooβoληg πoυ δlαπloτΦΘηκαv, καΘιbg Kαl γlα τη ληψη μ6τρωv γlα TηV αvτlμετΦπlση τηζ

αoΘ6vεtαq, με αρlΘμo0g δlαδικτuακηg αvdρτηoηg (AΔΑ): 4l09lAK-ΦΓ, 84ΠΩoP1Γ-8NΦ,

BETΨoP1Γ_ΘEΠ, BlΗXoP1Γ-l9Ξ γlα τo Δαoαρxε[o lωαwivωv Kαl B44τoP1r-ZH^ γlα τo

Δαoαρxεio K6vlτoαg.
Στηv Περlφερεlακη Ev6τητα Αρταg, 6xoυv δlαπloτωΘεΙ τ6ooερlg (4) εoτiεg πρooβoλξE και

6xεl εκδoΘεi η με αρrΘμ. 1oΙ2o12 Δαolκη Aoτυvoμlκη Δldταξη (AΔA: B434oP1Γ_ΣΗ't) υλoτoμ[αg

πλατdvoυ. 'E1εl εκδoΘε[απ6φαoη καθoρroμo0 εoτlακΦv ζωvΦv καl ζωvΦv αoφαλεiαg γlα τlζ εoτiεg

πρooβoληg πoυ δlαπloτιbΘηκαv, καΘΦg Kαl γ|α Tη ληψη μ6τρωv γlα Tηv αvτlμετΦπlση τηζ αoΘ6vεtαg,

με αρrΘμ6 δtαδtκτυακηg αvdρτηoηg (AΔΑ): BlP5oP1Γ-2ΛΩ.
Στηv Περlφερειακη Ev6τητα Πρ6βεζαq, 61oυv δlαπIoτωΘεiτρεrg (3) εoτiεg πρooβoληg καt6xεl

εκδoΘεΙ απ6φαoη καΘoρloμo0 εoτlακΦv ζωvιi:v καr ζωvΦv αoφαλεiαg γlα Tlζ εoτ[εE πρooβoληg πoυ

δlαπloτΦΘηκαv, καΘΦζ Kαl γlα τη ληψη μ6τρωv για Tηv αvτlμετΦπlση τηζ αoΘ6vεlαg, με αριΘμ6

δtαδlκτυακηg αvdρτηoηE (AΔΑ): BΛ43oP1 Γ-oEΨ.
Στηv Περlφερεlακη Ev6τητα Θεoπρωτfαg, 61oυv δlαπιoτωθεi oυvoλικd απ6 τo 6τo9 2010

μ6xρl τo τ6λo9 τoυ 2013, εiκooι τρεiE (23) εoτiεg πρooβoληg καt €xεl εκδoΘεi η με αριΘμ ' 9l2o1o

Δαorκη Aoτuvoμlκη Δldταξη υλoτoμiαg πλατdvoυ. 'Exoυv εκδoΘεi απoφdoεlg καΘoρroμo0 εoτtακΦv

ζωvΦv καl ζωvΦv αoφαλεiαg για τlζ εoτ[εg πρooβoληE πou διαπtoτΦΘηκαv, καθΦg κα| γ|α τη ληψη

μ6τρωv για τηv αvτlμετΦπtση Tηζ αoΘ€vεlαg, με αριΘμo0g δtαδlκτυακηg αvαρτηoηg (AΔΑ). 4llBlAK-

Θ, BEXBoP1Γ-gET.
Στlg απoφdoεlE αυτ6E καΘoρiζεται Eoτlακf ZΦvn ακτivα< εκατ6 (100) u6τρωv γ0ρω απ6

κdθε εoτiα πρooβoληg, εvτ6g τηg oπoiαg απαγoρε0εταl 1ωρΙg dδεlα τηg Δαolκηg YπηρεoΙαζ, vα

πραγματoπolηΘo0v XωμαToUρYlκ69 εργαoiεg (δlαvoiξειg δρ6μωv καr ρεμdτωv, αμμoληψiεg, η ακ6μα

καl 6ργωμα αγριilv). Σε εξαlρετIκ69 περιπτΦσεlζ, πoU Θα xoρηγεiταl dδεlα απ6 τηv Δαoικη YπηρεoΙα

για vα εκτελεoτo6v 6ργα στIζ σUγKεκρlμfvεg περlox6g, Θα πρ6πεl vα ακoλoυΘηΘεi oxoλαoτικ6

πλ0oιμo Tωv μηXαvημdτωv Kαl σTηV ouv6xεια vα XρησlμoπolηθεΙ κdπoιo μυκητoκτ6vo γlα Tηv

απoλ6μαvoη τoυg, αλλd Kαl γlα τηv απoλOμαvση 6λωv τωv υπoλoiπωv εργαλεΙωv πoυ Θα

ΧρησlμoπolηΘo0v'ΓrακdΘεεoτΙαπρooβoληζ,καΘoρiζεταlεπioηgKαl@
εvoc (1) ,rλloμ6τρoυ v0ρω απ6 τnv εoτlακflζΦvn, εvτ6g τηg oπoiαg θα γ[vovταl oυvε1εΙg 6λεγ1ot γlα

Tov εVτoπloμ6 τηg αoΘ6vεlαg και dμεoη επ6μβαoη γlα τηv KατασTρoφη τωv πρooβεβλημtvωv

δ6vδρωv oτα αρ1rκd oτdδια πρooβoληg.
Erδlκ6τερα oτlg αvωτ6ρω ζΦvεg πρooταo[αg απαγoρε0εταl:

α) Η υλoτoμiα δ6vδρωv πλατdvoυ η ακ6μη καl η κλdδευoη τoυg, Xωρiζ τηv 6γκρroη τηg αρμ6δlα9

Δαolκηg Yπηρεoiαg (Δ/voη ΔαoΦv - Δαoαρxε[o).



β) OlπdoηE φ0oεωg XωμαToUργlκfg εργαoiεg, 6πω9 oι KατασKευ6g δημooiωv 6ργωv, ol δlαvoiξειg

δρ6μωv, oι καΘαρloμoi ρεμdτωv _ αvτlπλημμυρικd 6ργα, ol αμμoληψiεg η ακ6μη Kαl To 6ργωμα

αγρΦv απ6 lδlΦτεζ, Xωρis τη oxετrκη dδεrα τηE Δαorκηg Yπηρεoiαg.

γ) Η μεταφoρd φυτευτtκo0 υλlκo0 η ξ0λoυ πλατdvoυ πρog dλλεg περto16g.

Στlg εγκρΙoεlζ TωV ΔαolκΦv Yπηρεorιbv, καΘoρ[ζovTαl τα μ6τρα πρooταoΙαg πoυ πρ6πεr vα λdβεl

o φoρ6α9 πoυ εκτελεi τα πρoαvαφερ6μεvα 6ργα - εργαo[εg.

Η o'υvεργαoiα τωv YπηρεolΦv πoυ εκτελoOv τεxvrκd 6ργα - εργαo[εE με Tlζ κατα τ6πoυ

Δαolκ69 Yπηρεoiεg, Θα oυμβdλλεl oτηv απoτελεoματlκ6τερη πρooταoΙα Kαl τov περloριoμ6 τηg

αoΘ6νεrα9 ToU μεTαXρωματlκo0 6λκoυg τoυ πλατdvoυ'
Γlα τo oκoπ6 αυτo, ol απoφdoεlg καΘoρloμo0 τωv ζωvΦv μαζi με τα απooπασμαTα xαρτΦv oτα

oπoΙα απoτυπΦvovταl o| ζΦvεg αoφdλεlαg, κotvoπotoιivταt α) σToUζ Δημoυg περloxηg ευΘOvηg τωv

Δαoαρxεiωv γlα εvημ6ρωoη TωV κατoiKωv, β) oτlg YπηρεoΙεg πoυ εκτελoOv δημ6otα 6ργα

(Περlφ6ρεlα κ.λ.π.) καl γ) σToUζ oργαvloμoΟE τoυ ευρ0Tερoυ δημ6oroυ τoμ6α (ΔEH, ΔEΔΔHE, oTE
κλπ), πoυ εκτελoOv κλαδε0oειg, καΘαριoμo0g δαolκιi.tv λωρΙδωv κ.λ.π.

Εlδlκ6τερα, ol εργoληπτrκ69 επlxειρηoεlζ Kαl oι εταlρε[εg τε1vικΦv 6ργωv πoυ δtαθ6τoυv

εργoταξlα, 6ταv εκτελo0v 6ργα oτlg αvωτ6ρω καΘoρtoμfvεg ζιbvεg αoφdλεlαE, εivαι oημαvτlκ6 vα

δημloυργofv xΦρoυg στoUζ oπoioυg vα απoλυμαivovταl τα μηxαvηματd τoug κατd τηv απoxιi'ρηoη

τoυ5 απ6 τo εργoτdξIo, η κατd Tηv επlσTρoφη τoυg oε αυτo.

Η αvαγκαroτηΤα τηζ απoλ0μαvoηg lox0ει Kαl Ylα τoυg lδtoκτητεg xωματoυργIκΦv μηxαvημdτωv πoU

δραoτηρloπoto0vταl στηv Kατασκευη 6ργωv.
Παρακαλo0με:

- Tlζ τεxvικ6g Yπηρεoiεg oTΑ A' καl B' βαΘμo0, Vα μαζ γvωσToπolηooυv τα fργα Kαl τlζ

παρεμβdoεlζ στlζ περlox6g πoU παραTηρηΘηκαv πρoβληματα στα πλατdvtα.
_ Tιζ εργoληπτlκ69 oργαvΦσεlζ, vα δΦooυv τlg κατσλληλεg oδηγiεζ σTα μ6λη τoυg Kαl σToUS

υπεργoλdβouζ ToUζ καθΦg Kαl σToUζ εμπεlρoτ61vεξ πoU Xρησlμoπoloιiv, για τηv απoλ0μαvoη

Tωv μηXαvημdτωv. Δ6ov εivαl ol αvαΘ6oειg εργαolωv oε αvεξdρτηTouζ τε1viτεg 6ργωv, vα

περlλαμβdvouv ωζ πρoατTαlτo0μεvo τηv αvdγκη απoλ0μαvoηg.
- H Yπηρεoiα Θα δlεvεργεi πρoληπτικo0g ελ6γxoυζ για τηv τηρηoη Tωv παραπdvω μ6τρωv. Σε

δlαφoρετlκη περiπτωoη Θα επιβdλλovταt ol πρoβλεπ6μεvεg απ6 τη δαolκη καl περιβαλλovτlκη

voμoθεo[α κυρωoεlg.
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1.
Elκ6vα 1. ΣυμπτΦμαΤα ΤΤροσβoληg απo το μ0κητα
Ceratocystis platani, με viκρωαη εvοg τμηματοg τηg
K0μηE,

3.

Ε:κovεg 2-3' Συμπτιi:ματα μεΤαΧpωματιoμou τοu ξυλoυ. Λωρ[δεg μεταΧριrματlομθvου ξυλou
μετd τηv αφαfpεoη τoυ φλoloυ (Eικ. 2) καl Mεταyρωματtoμοg ξ8λου oε εγκαρoια τομη
κορμo0 (Elκ. 3)'

l-



Elκ6vα 4. Λ6xμη παραπoτdμloυ δdooug πρooβ. Πλατdvωv.

Elκ6vα 5. Δlαφoρεg φdoεrg ξηραvoηE πρooβεβλημ6vωv πλαταvωv.



Aπoλ0μαvση Eργαλεlωv και M ηχαvη μ&,τωv

o oυvηθ6ατερoq τρ6πoq διαoπoραq τoυ μιiκητα Cerαtocystis p!αtonioε πoλλ6ζ περιoχ€ζ τηg E}λαδαq ε[ναι

με μη1αvημo.o.*o*oφrjq και'παoηζ $0oεωq εργαλε[α, κυρ[ωq κoπι]q και κλαδευoηζ των δ6νδρωv'

tιrlηxouriμo.o εκoκα${g, πoυ χρησιμoπoιo0νται oε πoταμια r] δρ6μoυq με πρooβεβλημ6να δ€vδρα

μ..oΦερoru μoλυoμ6νo χ6μα ri κoμμdτια πρooβεβλημ6νoυ ξ0λoυ και δημιoυργo0ν ν6εξ εαr[εξ

πρooβoληq. Τα oπ6ρια τoυ μ0κητα μπoρε[ vα επιβιιi.looυv επd'vω ατιg μεταλλικθζ επιΦdvειεζ τωv

εργαλεiων πoυ €ρ1ovrαι oε επα$η με πρooβεβλημ6vo ξ0λo, ωoτ6oo, o μ0κηταg ωg επ[ τo πλε[αιoν

διαδiδεται με τo πριoviδι πoυ παραμθvει επd,vω ατα εργαλε[α και ιδια[τερα 6ταv αυτ6 εγκλωβiζεται li

oυooωρεΟεται σtα διαQoρα εξαρτηματα τoυ αλυooπρlovoυ 6ταν κ6βεται 6vα πρooβεβλημθνo δ6νδρo'

oταv τo μολυoμθνo r,ρ1,ouiδ, μεταΦερθεi oε μiα Qρεoκoκoμμθvη επι$ανεια ξ0λoυ, πoυ δημιoυργεlται με

τo κλαδεμα r| την υλoτoμiα, o μ0κηταq ειoβdMει αιo δ6νδρo απ6 τηv τoμrj τoυ κλdδoυ' τoυ κoρμo0 η

ακ6μα Kαι των ριζιbν και πρooβdλλει τo δ6νδρo { τo πρ6μvo. Aκ6μα και 6vαg μικρ6q κ6κκoq μoλυoμ6νoυ

πριoνιδιoιi 6ταν παραμε[vει oε μiα τoμιi i rιληγη oε δθνδρo πλαταvoυ πρoκαλε[ μ[α vθα μ6λυνoη' oι

μoλ0νoειg αυτ6q μπoρo0ν να απo$ευ1θo6ν με καλ6 καθαριoμ6 και καταλληλη απoλιiμανση των

εργαλε[ων και των μηχανηματων.

Aπoλ0μαvση Aλυσoπριovωv

Πριν απ6 τηv κλαδευoη ri την υλoτoμlα δdvδρων πλατdvoυ εiναι απαρα[τητo vα γivεται πoλ0 καλη

απoλ0μανoη τωu αλυooπρiovωv, ιδια[τερα 6ταv αυτd μεταQ6ρovται απ6 μια περιoχη oε dλλη' oταν

γlvovται εργαoiεg oε μiα περιo1ιj oπoυ υπdρ1oυv vεκρd ,i ζωΨ" πρooβεβλημθνα δ€vδρα πλατ&voυ η

απoλ0μανoη πρ€πει vα γ[vεται oυ1ν6τερα και παντoτε 6ταν τo αλυooπρiovo 61ει 1ρηoιμoπoιηΘεl oε 6να

δ€vδρo με πρooβoλri. Στιq περιoo6τερε9 περιπτιboειg, 6ταv δεv υπαρ1oυv μoλ$voειg αrα δ€vδρα πoυ

1ρηoiμo^o1..iται τo αλυooπρiovo, μπoρε[ να γivεται μ6νo μiα απoλ0μανoη πριv απ6 τηv €ναρξη των

Ξργαoιωu. Πρ6πει 6μωq vα απoλυμαlνovtαι τα αλυooπρioνα και μετd' τo τ6λo9 τωv εργαoιιbν 6ταv €1oυν

χρησιμoπoιηΘεl oε δ6νδρα πλαταvoυ, γιατi υπdρ1ει μια μικρι! πιθαv6τητα κdπoιo απ6 τα δ6νδρα vα ηταν

μoλυoμ6νo και vα μηv θγινε αvτιληrπ6.

Πριv απ6 τη χρliση oπoιαoδι]πoτε απoλυμαvιικ{q oυoiαg εivαι απoλ0τωg απαραiτητo τo καλ6 καθιiριoμα

τoυ αλυooπρlovou απ6 καΘε oρατ6 [1νog πριoνιδιo0, ιδια[τερα στo 1ιilρo π[oω απo τηv αλυoiδα 6πoυ

oυooωρε0εται τo πριov[δι. Θα πρ6πει vα α$αιρε(.ται η αλυo[δα και η λdμα, γ6ρω απ6 την oπolα αυτιj

περιαιρ6$εται. Mε τη χρησιμoπoi.ηoη βo$ρτoαq Θα πρ€πει να καθαρ[ζεται καλα η αλυoiδα' η λαμα και

6λεg oι επιQd,vειεq τoυ αλυooπρioνoυ αrιg oπolεg υπαρ1ει πριoviδι η κoμμdτια ξ0λoυ και αλλων υλικιilv'

Στo καθαριoμα μπoρεi επ[oηg vα χρησιμoπoιηΘε[ α6ραq υπ6 πiεoη απ6 αερooυμπιεατι! (κoμπρεo6ρ)'

Στη oυv61εια, θα πρ6πει να $εκdζovται με μ[α απoλυμαvτικιj oυoiα τα τμliματα τoυ αλυooπρiovoυ πoυ

oυγκρατofv πριoνiδι, εvιi; η αλυoiδα και η λαμα Θα πρ6πει vα εμβαπτlζovται σε απoλυμαvτικ6 υvρ6 για

μερικd λεπτα (5-1o'). Ed.ν δεν υπαρ1oυν διαΘ6oιμεq dλλεg απoλυμαvιικ6q oUσιεζ, μπoρει Vα

χρησιμoπoιηΘε[ Qωτιoτικ6 oιν6πvευμ α (7o%) η 1λωρivη oικιακr]q χρησηξ (€ναq 6γκoq 1λωρ[vηq και 4 6γκoι

vερ6, 1:5). Για vα απo$ιiγoυμε τη διιiβρωση τωv μεταMικιi.lν επιQανειιilv απ6 τη 1λωρ(νη' μπoρoυμε να

πλUvoυμε τηv αλυo[δα καιτη λαμα με vερ6 και καπoιo απoρρUπαVtικ6 και oτη oυν€1ειατα α$flvoυμε oε

καθαριi επιQd.νεια να ατεψιilooυv. Mπoρε[ αιη oυν€1εια vα χρησιμoπoιηθε[ αιηv αλυοlδα λιπαvτικ6 λιiδι

για να απo$0γoυμε τηv oξεiδωoη (oκoυρια)'

Πρooo1r!, η χλωρi.vη πρ6πει vα χρησιμoπoιεiται με πρoooχri, γιατ[ ε[vαι τoξικr] αro δθρμα και εiναι

επικ[νδυνη για τα ματια, γι' αυτ6 πρ6πει vα χρησιμoπoιo0νται γαvτια και πρoσtατευτικα vυαλια' Επ[oηq,

μπoρεi vα καταατρ6ι|lει τα ρo01α 6ταv π6oει οε αυτd''

Yπ6λoιπα εργαλεια
Tα υπ6λoιπα εργαλεΙ.α πoU χρησιμoπoιo0νται oε πρooβεβλημθνα δ6vδρα, 6πωq τoεκo0ρια, πρι6νια

κλαδευτι]ρια, ο$ηνεg κ.λπ. μπoρo0ν επ[oηg να απoλυμανθo0ν oε θvα διαλυμα χλωρivηq { κ&πoιαq αMηq

;";i;;;iq ouoιoq 1οε 6vαν κoυβd). Πρooo1{, για την καλ( απoλ0μανoη 6λα τα εργαλεiα θα πρ6πει

vα παραμ6voυv εμβαπτιoμθνα αιo απoλυμαvιικ6 διαλυμα για αρκετd λεrπd. Eπiοηg, 6vαζ γριiγoρoq



τρ6πoζ απoλ0μανσηζ τωv μεταλλικωv επιΦανειιbv των εργαλειωv (6xι 6μωs αλυοoπρ[oνων) ε[ναι με τη

χρliση $ωτιαιικo0 oινoπνεΟματoζ Kαι Φωτιαξ'

Aπoλ0μαvση M ηχαvη μdιτωv

Πoλ0 oημαντικ6 ε[vαι τo καλ6 καθαρισμα τωv μη1ανηματων απ6 $υτικα υπoλε[μματα (πριoνiδι' κoμματια

ξ0λoυ ριζιbν, κoρμo0 ri κλdδωv) και 1ιilματog. Στα 1ωματoυργικd μη1ανr]ματα θα πρ6πει vα γiνεται

ο1oλααrικ6 καΘαριoμα τωv ερπυσΓριιilν η τωv ελαστικιilv, τωv κdδωv και λoιπιilν εξαρτηματων πoυ

6ρ1oνται oε επαQ( με τo θδα$oq. Τo καΘαρισμα τωv μηχανηματων θα πρ6πει vα ξεκιvα απ6 παvω πρoζ τα

κdτω με τη χρηση βιoμη1αvικιiq ηλεκrρικιiq oκo0παg ι'ι oκληρis βo0ρτoαζ' Στη oυνθ1εια απαιτεiται καλ6

πλιioιμo με vερ6 υπ6 πlεoη και 1ρ{oη απoρρυπαvτικo$. E(ναι πρoτιμ6τερo να χρησιμoπoιεiται ζεαι6 vερ6

αιo πλ0oιμo των o1ημdτωv, δι6iι oι υι.|.lηλ6q θερμoκραolεq μειιi-lvoυv oημαvrικα τo δυναμικ6 μoλ0oματoq

τoυ μ0κητα. Eπ[oηg, μπoρε[ vα μειωθε[τo δυναμικ6 μoλ0oματoq με τη 1ριjoη ατμoυ αto καθαριoμα τωV

o1ηματων.

Πρooo11li, o μ0κηταg μπoρε[ vα επιβιιboει μ€oα oε μικρα κoμματια ξι1λoυ ακ6μα και μετα απ6 αυτo0q τoυq

1ειριoμo0q, γι' αυτ6 εivαι πoλ0 oημαvιικ6 τo καλ6 καθαριoμα και η απoμd'Kρυνση 6λωv των $υτικιi'lv

υπoλειμματων Kαι τoυ χιilματoζ απ6 τα oχliματα'

Mετd απ6 τo πλ0oιμo των o1ημdτων θα πρθπει vα ακoλoυθεi απoλ0μανση, με $εκαoμ6 εν6q

απoλυμαvιικoO διαλ0ματoξ με τη χριiση επινιilτιoυ η αλληc μoρΦηξ ι}εκααιrjρα' To ι}εκαoτικo υγρ6 θα

πρ€πει vα παραμθv., λrg Φεκαζ6μενεg επιQdνειεq για 10-15 λεπτα τηq ιilραq για vα εiναι απoτελεoματικri

η απoλ0μανoη. 'oταν o.. Θ.ρμo*ρooiεq εivαi υΦηλ€g και τo $εκααιικ6 υγρ6 αrεγvιbvει γρΙiγoρα θα πρ6πει

vα γ[νεται παρατεταμ6voq ι}εκαoμ69 και να επαναλαμβd.νεται. Για καΘε μη1dνημα Θα πρ6πει vα υπdρ1ει

ειδικri καρτ6λα 6πoυ Θα αναγρdQεται o τ6πo9 και o 1ρ6vog απoλ0μανoηg'

AπoλυμαντιK€ζ oυσιεζ

Για τηv απoλfμαvoη εργαλεiων και μηχαvηματων, 6πωζ πρoαναQ€ρΘηκε, μπoρε[ vα χρησιμoπoιηθεi

μετoυoιωμ6νη αιθυλικrj αλκo6λη (μπλε $ωτιαtικ6 oιν6πνευμα)7o% rj 1λωρ[vη εμπoρioυ oε διαλυμα 10-

20 %' Yπαρ1oυv αρκετα oκευαoματα ατην ελληνικη αγoρd με τεταρτoταγι] dλατα τoυ αμμων[oυ

(quaternary ammonium salts) πoυ 61oυv 6γκριoη απ6 τoν EoΦ ωg απoλυμαντικα' Στov Π[vακα πoυ

ακoλoυθεi αvα$6ρovιαι oριoμ6να oκευdoματα πoυ 61oυv ιiδη αξιoλoγηΘεl oιo εργααtliριo τoυ lMΔo και

€δειξαv αξι6λoγη δραoη κατd τoυ μ0κητα Cerαtocystis plαtαni' Θα πρθπει vα ακoλoυΘo0vται oι oδηγ[εζ

τoυ KατασKευαατ{ oε 6,τι α$oρd τη δoooλoγiα Kαιτoν τρ6πo χρ]iσηξ'

Aπoλυμαντικ6ξ ouσiεξ εγκεκριμ€νεξ απ6 τov EoΦ

Σκε6αoμα* Eταιρε[α διαΘεoηq

DALCO QUAT DALcocHEM Tηλ.: 210 2460609

SΕPτoFoRτE 10 o|KoΧHMlκH Tηλ.: 210 2484500

τRlQUARτ EcoLAB Tnλ.: 210 6873700

ιNcιDlN ΕΧTRA N EcoLAB Tηλ.: 210 6873700

MιKRoBAc F0RτE soιUiιolι MEDlcAL CARE Tηλ.: 23L0 303013

*Tα oκευαοματα αυτα αvαQθρoνται ενδεικτικd, Θα μπoρo0οε να χρησιμoπoιηΘεi oπoιoδriπoτε αλλo

εγκεκριμθνo oκε0αoμα με περιεκτικ6τητα σε τεταρτoταγri αλατα τoυ αμμων1oυ 8-1o % ri μεγαλ0τερη


