ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
“ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ -

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”
ΑΜΑΛΙΑ∆Α – 14, 15 και 16 Μαρτίου 2014
Παρασκευή

Θέµα παρουσίασης

14 Μαρτίου 2014
14:00-14:30

Παρουσίαση-Επισκόπηση των θεµάτων που θα
αναπτυχθούν. Σύντοµο τεστ πολλαπλής επιλογής (για
την αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευοµένων)

14:30-15:30

Κατηγορίες οργανισµών υγειονοµικής σηµασίαςΈντοµα (Μορφολογία-Βιολογία), µε έµφαση στα είδη
δηµόσιας υγείας

15:30-17:00

Έντοµα αποθηκευµένων γεωργικών προϊόντων και
τροφίµων- Μορφολογία-Βιολογία-Αντιµετώπιση ,
Εργαστηριακό µέρος (παρατήρηση προσβολών,
δειγµάτων και ζώντων ατόµων από εκτροφές)

17:00-17:15

∆ιάλειµµα

17:15-17:45

Παρουσίαση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο
χώρο των απεντοµώσεων, µυοκτονιών και
απολυµάνσεων. Επίδειξη προϊόντων -σκευασµάτων

17:45-18:45

Χρήση παγίδων, σηµατοχηµικών ουσιών, φεροµονών Χρήση Φωσφίνης: Από τη θεωρία στην πράξη

18:45-19:00

∆ιάλειµµα

19:00-20:00

Εργαστηριακό µέρος- δοκιµή ανάφλεξης φωσφίνης,
δοκιµαστική εφαρµογή φωσφίνης, µέτρηση
συγκέντρωσης φωσφίνης, σκευάσµατα φωσφίνης

Σάββατο

Θέµα παρουσίασης

15 Μαρτίου 2014
09:00-10:30

Νοµοθεσία για διενέργεια απεντοµώσεων- µυοκτονιών
απολυµάνσεων (άδεια ΥΠΑΑΤ, νοµοθεσία για τα
βιοκτόνα)

10:30-11:15

∆ίπτερα Υγειονοµικής Σηµασίας: Βραχύκερα (Μύγες)Μορφολογία-Βιολογία-Αντιµετώπιση-Εφαρµογές σε
Κατοικίες, Χώρους Εστίασης, Αποθήκευσης Τροφίµων
και Ζωοτροφών, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις κλπ

11:15-11:30

∆ιάλειµµα

11:30-13:00

∆ίπτερα Υγειονοµικής Σηµασίας: Νηµατόκερα
(Κουνούπια)- Μορφολογία-Βιολογία-ΑντιµετώπισηΕργαστηριακό Μέρος (παρατήρηση δειγµάτων και
ζώντων ατόµων σε εκτροφές, δειγµατοληψία
κουνουπιών)- Εφαρµογές σε κατοικηµένους και µη
χώρους – Ειδικές Εφαρµογές

13:00-14:00

∆ιάλειµµα (για γεύµα)

14:00-15:00

Ακάρεα αποθηκευµένων γεωργικών προϊόντων και
τροφίµων- Ακάρεα στο αστικό περιβάλλον (ακάρεα
σκόνης κα)-Αιµοµυζητικά ακάρεα (τσιµπούρια κα)Μορφολογία-Βιολογία-Αντιµετώπιση-Εφαρµογές

15:00-15:15

∆ιάλειµµα

15:15-16:15

Άλλα αιµοµυζητικά έντοµα (ψύλλοι, κοριοί, ψείρες κα)Βιολογία-Μορφολογία -Αντιµετώπιση

16:15-17:30

Εντοµολογικοί εχθροί στο αστικό πράσινο (ρυγχοφόρος
φοινικοειδών, κάµπια του πεύκου κα)- Μορφολογία Βιολογία-Αντιµετώπιση

17:30-17:45

∆ιάλειµµα

17:45-20:00

Άλλοι εχθροί (αράχνες, σκορπιοί, µυριάποδα,
κεντροφόρα υµενόπτερα κλπ)- Μορφολογία-ΒιολογίαΑντιµετώπιση-Λοιµώξεις µεταδιδόµενες από
αρθρόποδα

Κυριακή

Θέµα παρουσίασης

16 Μαρτίου 2014
09:00-11:00

Τρωκτικά σε κατοικηµένους χώρους και αγρούςΜορφολογία-Βιολογία - Αντιµετώπιση - Εφαρµογές σε
Κατοικίες, Χώρους Εστίασης, Αποθήκευσης Τροφίµων
και Ζωοτροφών, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις κλπ

11:00-11:15

∆ιάλειµµα

11:15-13:00

Πρακτική επίδειξη µέσων για απεντοµώσεις και
µυοκτονίες- Εφαρµογή θερµού και ψυχρού εκνεφωτή,
ψεκαστικού µηχανήµατος, αερίων εντοµοκτόνων,
τοποθέτηση δολωµατικών σταθµών, προφυλάξεις

13:00-14:00

∆ιάλειµµα (για γεύµα)

14:00-15:00

Κατσαρίδες- Βιολογία, Μορφολογία, ΑντιµετώπισηΠρακτικές εφαρµογές gel και υγρού εντοµοκτόνου σε
κατοικηµένους χώρους

15:00-16:00

Ξυλοφάγα έντοµα σε κατοικηµένους χώρους (σαράκια,
τερµίτες κλπ)- Μορφολογία-Βιολογία-Αντιµετώπιση

16:00-16:15

∆ιάλειµµα

16:15-16:45

Ξυλοφάγα έντοµα σε κατοικηµένους χώρουςΕργαστηριακό µέρος (εξέταση δειγµάτων και
προσβολών). Εφαρµογές

16:45-17:45

Ξεκινώντας µια εταιρεία απεντοµώσεων (απαιτούµενος
ελάχιστος εξοπλισµός, απαιτούµενα έντυπα,
τιµολόγηση κα)

17:45-18:00

∆ιάλειµµα

18:00-18:15

Videos µε απεντοµώσεις και µυοκτονίες- προετοιµασία
φακέλου απεντοµώσεων µυοκτονιών

18:15-20:00

Ερωτήσεις-Συζήτηση-Τελικό τεστ πολλαπλής επιλογής
για τους εκπαιδευόµενους

