
 

Δελτίο Τύπου 

για την εκδήλωση της     Diabrotica     vignifera      

Ο   Σύλλογος   Γεωπόνων   Ν.   Καβάλας,    διοργάνωσε  ημερίδα 
με σκοπό την ενημέρωση Αγροτών ,  Γεωτεχνικών και Υπηρεσιακών 
παραγόντων του ΥΠΑΑΤ  σχετικά  με  τον νέο εχθρό του καλαμποκιού 
,την Diabrotica vignifera , στην κατάμεστη  αίθουσα  της Ιατρικής 
εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας στις 23 Μαρτίου  2011. 

Η συγκεκριμένη ημερίδα αποτελεί συνέχεια μιας σειράς  ενημερωτικών 
εκδηλώσεων του Συλλόγου Γεωπόνων Ν.Καβάλας , που σκοπό έχει την 
υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των εμπλεκόμενων 
φορέων σχετικά με προβλήματα του πρωτογενή τομέα του Νομού μας.

Η καλλιέργεια του καλαμποκιού αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική 
καλλιέργεια για την περιοχή  μας,  η  οποία  αφήνει  κατά  κανόνα 
ικανοποιητικό  εισόδημα  στον  παραγωγό ,τα τελευταία χρόνια. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Βενιζέλου 55 - Καβάλα 65 403

Τηλ. 2510 222942 – Fax. 2510 231505

Πληροφορίες:

Μυστακίδης Ζαφείρης

6932-901030, 2592-041416

zafmis@gmail.com

  



Όμως με την αυξημένη διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων 
,έχει αυξηθεί και ο κίνδυνος μεταφοράς καινούργιων εντόμων και 
φυτονόσων που δυνητικά μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικούς 
εχθρούς των καλλιεργειών , καθώς απουσιάζουν οι φυσικοί τους εχθροί. 

Έναν τέτοιο εχθρό αποτελεί και το έντομο Diabrotica vignifera που 
είναι ένα σκαθάρι που εμφανίστηκε στην Ευρώπη το 1993 και 
μεταφέρθηκε από την αμερικανική ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 
2003, το έχει κατατάξει στην κατηγορία των επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας. Τα κυριότερα μέτρα καταπολέμησης του πέραν της χημικής, 
αποτελεί η αμειψισπορά.

Σε μερικές περιοχές (Τενάγη λόγω υψηλού ποσοστού οργανικής ουσίας 
>50%)  το καλαμπόκι αποτελεί μονοκαλλιέργεια , γεγονός που αυξάνει 
την πιθανότητα για ραγδαία εξάπλωση του εντόμου και αύξηση των 
πληθυσμών του σε σημείο που να μιλούμε για επιδημική μορφή.

Όσον  αφορά  το  περιεχόμενο  των  εισηγήσεων  παρουσιάστηκε  η 
βιολογία και οι ξενιστές του εντόμου, καθώς και η μορφή των ζημιών 
που προκαλεί . 

Οι τρόποι αντιμετώπισης καθώς και το σχέδιο αντιμετώπισης που 
υπάρχει από το ΥΠΑΑΤ με βάση την κοινοτική οδηγία 2003/766/ΕΚ 
“σχετικά με την λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η 
εξάπλωση της της Diabrotica vignifera”.

Αναφορικά  με  την  καταπολέμηση  του  εντόμου,  παρουσιάστηκαν 
αποτελέσματα των διαφόρων στρατηγικών  αντιμετώπισης  του εντόμου 
διεθνώς.

 Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ν.Καβάλας 
Μυστακίδης Ζαφείρης ,  «Το μέτρο της υποχρεωτικής αμειψισποράς σε 
περιοχές όπως τα Τενάγη , όπου η καλλιέργεια του καλαμποκιού 
αποτελεί αναγκαστικά μονοκαλλιέργεια , λόγω του υψηλού ποσοστού 
οργανικής ουσίας αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα από το ίδιο το 
πρόβλημα! Το παραπάνω σε συνδυασμό με την αυξημένη  διεθνή 
ζήτηση και τιμή του καλαμποκιού, τα τελευταία χρόνια θα είχε ως 
συνέπεια για την περιοχή της Καβάλας και όχι μόνο , απώλεια πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον ο κίνδυνος 
μετατόπισης της ζώνης καλλιέργειας καλαμποκιού νοτιότερα είναι πλέον 
ορατός.»



Όσο για τα αποτελέσματα και τις εισηγήσεις της ημερίδας θα 
αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ 
www.geotee-anmak.gr .      

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ν.Καβάλας

Μυστακίδης Ζαφείρης


