ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Αρ. Φακ.: 5.28.38/3
Αρ. Τηλεφ.: 22809515
Αρ. Τηλεομοιότυπου: 22428268
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: aandreou1@schools.ac.cy
08 Οκτωβρίου, 2019
Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής,
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης
στα προαύλια των σχολείων

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα το Τμήμα Δασών πληροφορεί τα ακόλουθα:
2. Κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου η πιτυοκάμπη (κάμπια των πεύκων)
προσβάλλει τα πεύκα και προκαλεί ζημιές στο φύλλωμα των δέντρων. Σε πολλές
περιπτώσεις είναι δυνατό να προκαλέσει προβλήματα υγείας στον άνθρωπο που
πλησιάζει ή έρχεται σε επαφή με τα πεύκα ή το έντομο (π.χ. έντονη φαγούρα και
εξανθήματα).
3.
Επειδή στα προαύλια των περισσοτέρων σχολείων υπάρχουν πεύκα και είναι
δυνατό να προσβληθούν από το έντομο της πιτυοκάμπης, σας ενημερώνουμε ότι για
τον περιορισμό των προβλημάτων είναι απαραίτητο να γίνεται έγκαιρα καταπολέμηση
της κάμπιας του εντόμου με επίγειους ψεκασμούς.
4.
Η καλύτερη χρονική περίοδος για εφαρμογή ψεκασμού είναι τα τέλη Οκτωβρίου
μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Τα συμπτώματα προσβολής των πεύκων από την
πιτυοκάμπη είναι το φάγωμα των βελόνων και η εμφάνιση άσπρων «υφαντών»
φωλιών. Κατά την εφαρμογή των ψεκασμών πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα
βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
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5.
Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων και οι οικείες σχολικές εφορείες
μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους επαρχιακά ή τοπικά γραφεία του
Τμήματος Δασών για επιπρόσθετες πληροφορίες και παροχή τεχνικών
συμβουλών.
6.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων Δημοτικής, Μέσης
Γενικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις σχολικές εφορείες, καθώς και οι Διευθυντές
των Τεχνικών Σχολών, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για ψεκασμό προς
αποφυγή προβλημάτων υγείας στους μαθητές και το προσωπικό των σχολικών
μονάδων.

α.α.
Χρίστος Χατζηαθανασίου
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

α.α. Ν. Γιασουμή
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης
Γενικής Εκπαίδευσης

α.α.
Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής,
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης
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