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-Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Σξνθίκσλ  
Γ/λζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο 
Παξαγσγήο Σκήκα Γεσξγηθώλ 
Φαξκάθσλ  
-ΑΔΓΔΦ 
 
-Βνπιεπηέο Καβάιαο 
-Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
-Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
-Γεσηερληθέο ππεξεζίεο Π.Δ. 
Καβάιαο θαη Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. 
-Οκάδεο Παξαγσγώλ 
Π.Δ.Καβάιαο θαη Ξάλζεο 
-ΔΤΦ 
-Γεσηερληθό Σύπν 
-Μέιε ηνπ παξαξηήκαηνο 

 

Θέμα: «Υνξήγεζε θαη’ εμαίξεζε άδεηαο ρξήζεο ζθεπαζκάησλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ Metcalfa pruinosa ζηελ αθηηληδηά» 

 

Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο σο ν 

ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο παξαθνινπζεί κέζσ ησλ κειώλ ηνπ ηελ 

πνξεία όισλ ησλ αγξνηηθώλ θαιιηεξγεηώλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Σε θεηηλή 

ρξνληά έρνπκε ηελ αηπρία λα παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξε έμαξζε ηεο πξνζβνιήο ηεο 

αθηηληδηάο από ην έληνκν Metcalfa pruinosa πξνθαιώληαο ζνβαξέο δεκηέο ζηελ 

θαιιηέξγεηα, ηόζν πνζνηηθέο όζν θαη πνηνηηθέο.  

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο είλαη κηα δπλακηθή θαη εμαγώγηκε θαιιηέξγεηα 

ζηελ πεξηνρή καο πνπ αθήλεη ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα ζηνπο θαιιηεξγεηέο ηεο, ε 

δε έθηαζε ηεο εθηείλεηαη πέξαλ ησλ 10.000 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Νέζηνπ. Σα ηειεπηαία ρξόληα όκσο δεκηώλεηαη ζνβαξά από ην ελ ιόγσ έληνκν 

απεηιώληαο άκεζα ηηο εμαγσγέο ηνπ πξντόληνο. Σν έληνκν απηό παξνπζηάζηεθε 

ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα, 

όπνπ βξήθε επλντθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ζε κηα πεξηνρή πνπ επδνθηκεί θαη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο. Αλαγλσξίδνληαο ην πξόβιεκα, ην Δπηκειεηήξην καο 

είρε δηνξγαλώζεη ελεκεξσηηθή εκεξίδα ζηε Υξπζνύπνιε θέηνο ζηηο 3 Μαξηίνπ 

mailto:geoteeam@otenet.gr


   

ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Γεσπόλσλ Καβάιαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη 

ηνπο παξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο. ηελ εκεξίδα απηή είρε αλαδεηρζεί ην γεγνλόο 

ηεο έιιεηςεο εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ 

ζηελ αθηηληδηά θαη ηεο απμαλόκελεο εμάπισζεο ηνπ εληόκνπ ζηελ πεξηνρή. 

Σε θεηηλή ρξνληά έγηλαλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο από Γεσπόλνπο ηεο 

πεξηνρήο (ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα) ώζηε λα κεηαθεξζεί θαη λα 

εγθαηαζηαζεί ν θπξηόηεξνο θπζηθόο ερζξόο ηνπ εληόκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

Neodryinus typhlogybae. Οη πξνζπάζεηεο απηέο ήηαλ επηηπρείο αιιά γηα λα 

απνδώζνπλ θαη λα έρνπλ θάπνην απνηέιεζκα ρξεηάδεηαη λα επαλαιεθζνύλ θαη 

ηα επόκελα έηε (θαη ηνπιάρηζηνλ γηα κηα 5εηία). Σελ θαηάζηαζε επηδείλσζαλ 

πεξαηηέξσ νη επλντθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ πεξηνρή 

καο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εληόκνπ (ζπρλέο αλνημηάηηθεο θαη θαινθαηξηλέο βξνρέο), 

νη νπνίεο νη νπνίεο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ 

εληόκνπ. 

ηελ πξνζπάζεηα απηή θαηαπνιέκεζεο ηνπ εληόκνπ, πέξζη, είρε δεηεζεί 

θαη είρε δνζεί από ην ππνπξγείν, θαη’ εμαίξεζε, έγθξηζε ρξήζεο ζηελ αθηηληδηά 2 

ζθεπάζκαησλ, ηα νπνία από πεηξάκαηα πνπ είραλ γίλεη ζηελ πεξηνρή είραλ 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ. πγθεθξηκέλα, ε 

άδεηα απηή είρε δνζεί ζε θάζε νκάδα παξαγσγώλ μερσξηζηά γηα 120 εκέξεο. 

Πξόθεηηαη γηα ηα ζθεπάζκαηα κε εκπνξηθά νλόκαηα Σrebon θαη Reldan θαη κε 

δξαζηηθέο νπζίεο ηηο Etofenprox θαη Chlorpyrifos-methyl αληίζηνηρα. Σα 2 απηά 

ζθεπάζκαηα έρνπλ άδεηα έγθξηζεο ρξήζεο ζε πιεζώξα άιισλ θαιιηεξγεηώλ ελώ 

όζνλ αθνξά ηελ αθηηληδηά έρνπλ άδεηα ρξήζεο ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ.. 

πλεπώο, ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα όξηα αλσηάησλ ππνιεηκκάησλ (MRLS) γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο ηόζν ζηελ Δ.Δ. όζν θαη ζηε Ρσζία πνπ 

απνηεινύλ ηνπο κεγαιύηεξνπο εμαγσγηθνύο πξννξηζκνύο ηνπ πξντόληνο. Δδώ 

πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη γηα θέηνο νη νκάδεο παξαγσγώλ έρνπλ ήδε 

θαηαζέζεη αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε θαη΄ εμαίξεζε άδεηα ρξήζεο ησλ 2 

ζθεπαζκάησλ. 

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο ηεο πςειήο θαη πξστκόηεξεο ρξνληθά έμαξζεο 

ηεο πξνζβνιήο ηνπ εληόκνπ (παξνπζηάδνληαη θέηνο κεγάιεο δεκηέο έλα κήλα 

λσξίηεξα από ην ζπλεζηζκέλν) θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ν ΑΔΓΔΦ (ζύκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο) ζα ζπλεδξηάζεη πεξί ηα ηέιε Απγνύζηνπ, ζηηάμε ηην άμεζη 

σοπήγηζη καη΄ εξαίπεζη πποζωπινήρ άδειαρ σπήζηρ ηοςλάσιζηον για ηα εν 



   

λόγω ζκεςάζμαηα ή και για κάποια άλλα πος πληπούν ηιρ ζύμθωνα με ηην 

νομοθεζία πποϋποθέζειρ και καηαπολεμούν αποηελεζμαηικά ηο εν λόγω 

ένηομο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ελδερόκελε θαζπζηέξεζε, ζα ζέζεη ζε 

θίλδπλν κηα δπλακηθή θαη εμαγώγηκε θαιιηέξγεηα κε ελδερόκελα θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα, πξνθαιώληαο δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο ζην εηζόδεκα ησλ 

παξαγσγώλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Νέζηνπ, όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη πιεζώξα 

εμαγσγηθώλ θνξέσλ αθήλνληαο ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα ζηελ πεξηνρή. Πέξαλ 

απηνύ ζα επλνεζνύλ νη εμαγσγείο αθηηληδίσλ άιισλ αληαγσληζηξηώλ ρσξώλ ηεο 

Δ.Δ. (π.ρ. Ηηαιία), όπνπ ππάξρνπλ ηα ίδηα θαη παξόκνηα ζθεπάζκαηα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ, ζε κηα επνρή κάιηζηα πνπ ε ρώξα καο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε έρεη αλάγθε ηηο εμαγσγέο. 

        

 

 

Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξόεδξνο  Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Μπζηαθίδεο  Κσλ/λνο ηέθνο 


