
- 1 - 

 

  
Θαβάια, 3 Λνεκβξίνπ 2011 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΓΔΩΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

 

ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 

ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail: geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Ξιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεφδσξνο 

 

 

Ππορ: 

 

 

 

 

  Θνηλ.: 

Αξηζ. Ξξση:  916 

 

-θ. Άξε Γηαλλαθίδε 

Ξεξηθεξεηάξρε Α.Κ.Θ. 

-θ. Νχζηνγινπ Γεψξγην 

Αληηπεξηθεξεηάξρε Ξξσηνγελνχο ηνκέα 

 

-Δπηηξνπή Ξξσηνγελνχο Ρνκέα  

  Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. 

- Γ.Π. ΓΔΩΡ.Δ.Δ. 

-Ξαξαξηήκαηα ΓΔΩΡ.Δ.Δ. 

- Δμαγσγηθνί θνξείο Θαβάιαο-Μάλζεο 

- Γεσηερληθνί Ξεξηθεξεηαθνί Πχκβνπινη 

 

Θέμα: «Αλαγθαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ΑΚΘ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ Metcalfa pruinosa ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αθηηληδηάο.» 

ςνημμένα: Ρν απφ 4/3/2011 Γειηίν Ρχπνπ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εκεξίδαο. 

π. αξηζκ. Ξξση. 629/26-07-2011 έγγξαθν αίηεκα καο πξνο ην ΞΑΑΡ.   

Φπιιάδην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ξξνζηαζίαο Φπηψλ Θεζ/λίθεο κε 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαηαπνιέκεζεο ηνπ εληφκνπ. 

 

Ρν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ζηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εληφπηζε έγθαηξα ην πξφβιεκα πνπ πξνθιήζεθε 

(θπξίσο) ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο αιιά θαη ζε άιιεο θαιιηέξγεηεο απφ ηελ 

εηζβνιή ηνπ εληφκνπ Metcalfa pruinosa (Say) (Hemiptera: Flatidae) ζηελ πεξηνρή 

καο. Ξξνθεηκέλνπ λα ζαο ζέζνπκε ππφςε ζαο αλαιπηηθά ην πξφβιεκα ζηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ αλαγθαηφηεηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

εληφκνπ, ζα πξέπεη πξψηα λα ζαο παξαζέζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο βηνινγίαο ηνπ 

εληφκνπ πνπ ην θαζηζηνχλ ηνλ ζνβαξφηεξν ερζξφ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο αθηηληδηάο 

ζηελ πεξηθέξεηα καο. 
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Γενικά ζηοισεία: Ρν έληνκν Metcalfa pruinosa είλαη Ζκίπηεξν-Νκφπηεξν ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ Flatidae. Νη πξνλχκθεο ηνπ εληφκνπ θαη ηα ελήιηθα απνκπδνχλ ηνπο 

ρπκνχο ησλ θπηψλ πξνθαιψληαο ζπκπηψκαηα, φπσο είλαη ε πξφσξε πηψζε ησλ 

θχιισλ θαη ε θαηαζηξνθή ησλ νθζαικψλ ησλ θπηψλ. Δθηφο φκσο απφ ηα πην πάλσ 

ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαιεί ην έληνκν, ε παξνπζία ηνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ 

παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ κειηησκάησλ πάλσ ζηα θιαδηά, ζηνπο θαξπνχο θαη 

ζηα θχιια ησλ θπηψλ, φπνπ αλαπηχζζεηαη ην «ζχκπινθν» ησλ κπθήησλ ηεο 

θαπληάο (ραξαθηεξηζηηθφ ην κε αλαζηξέςηκν καχξηζκα ησλ θαξπψλ θαη θχιισλ). Ρα 

πξνζβεβιεκέλα θπηά εμαηηίαο ηεο θαπληάο είλαη καπξηζκέλα, έρνπλ θαρεθηηθή φςε θαη 

παξάγνπλ πξντφληα ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο, ηα νπνία είλαη κε εκπνξεχζηκα. Θάζε 

πξνζπάζεηα θαζαξηζκνχ ηνπ, είηε απνηπγράλεη, είηε ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα αιιά 

θαη ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ησλ θαξπψλ ηεο αθηηληδηάο απμάλνληαο παξάιιεια ην 

θφζηνο ζπζθεπαζίαο θαη κεηαρείξηζεο. 

Βιολογία ηος ενηόμος: Ρν Κ. pruinosa έρεη κία γελεά ην ρξφλν θαη 

δηαρεηκάδεη ζην ζηάδην ηνπ απγνχ ζηηο ζρηζκέο ηνπ θινηνχ ησλ δέλδξσλ θαη ησλ 

ζάκλσλ μεληζηψλ ηνπ. Ζ ελαπφζεζε απγψλ θαη γεληθφηεξα ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

εληφκνπ επλνείηαη ζε πεξηβάιινληα απμεκέλεο ζρεηηθήο πγξαζίαο φπσο έρνπκε ζηελ 

αξδεπφκελε πεδηάδα ηνπ Λέζηνπ (Ξ.Δ. Θαβάιαο θαη Μάλζεο). 

Γιάδοζη και θςηά ξενιζηέρ. Ρν Κ. pruinosa ζηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε 

πξψηε θνξά ην 2002 ζηελ Ξξέβεδα ζε θαιιηέξγεηεο ειηάο θαη εζπεξηδνεηδψλ. Πήκεξα 

έρεη επεθηαζεί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο πξνθαιψληαο δεκηέο 

ζε πιεζψξα θπηψλ μεληζηψλ πνιιά απφ ηα νπνία είλαη θαιιηεξγνχκελα. Πηε ρψξα 

καο ην Κ. pruinosa έρεη σο μεληζηέο πεξηζζφηεξα απφ 40 είδε θπηψλ, ηα νπνία 

θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

Πίνακαρ. Φςηά ξενιζηέρ ηος Μ. pruinosa ζηην Δλλάδα  (ζε αλθαβηηική ζειπά) 

Νπσξνθφξα 

δέληξα & ακπέιη 

Αβνθάλην, ακηινίδιο, ακπέιη, αριαδηά, βεξηθνθηά, δακαζθεληά, 

ειηά, εζπεξηδνεηδή, θαξπδηά, κειηά, ξνδαθηληά, ζπθηά, θνπληνπθηά 

Θαιισπηζηηθά 

δέλδξα, ζάκλνη & 

πνψδε 

Αγγειηθή, αδαιέα, βηκπνχξλν, βηγφληα, γαξδέληα, γηαζεκί, δάθλε, 

ηβίζθνο, ίνλ, ηππνθαζηαληά, ιηγνχζηξν, καλφιηα, καξγαξίηα, 

κελεμέο, κνπξηά, ληάιηα, νξηαλζία, πιάηαλνο, πηθξνδάθλε, ηίιην, 

ηξηαληαθπιιηά 

Απηνθπή θπηά & 

δηδάληα 

Απηνθπή Graminaceae, Labiatae, Compositae & Cruciferae. 

Αγξηνκάξνπιν, βάηνο, ηζνπθλίδα 
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Ζ «πνιπθαγία» ηνπ εληφκνπ απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ φπσο αλαιχνπκε 

παξαθάησ. 

Φςζικοί εσθποί ηος Μ. pruinosa. Απφ έξεπλα ηνπ Κπελαθείνπ 

Φπηνπαζνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ έρεη βξεζεί φηη ην Κ. pruinosa πιαηζηψλεηαη απφ ηθαλφ 

αξηζκφ ζεξεπηηθψλ εληφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ Chrysopidae, 

Anthocoridae θαη Coccinellidae. Δθηφο απφ απηά, ππάξρεη θαη ην κελφπηεξν 

Neodryinus typhlocybae Ashm., ηζαγελέο ηεο Ακεξηθήο, ην νπνίν εθηξέθεηαη ζηελ 

Ηηαιία καδηθά, ζπκκεηέρεη δε ελεξγά ζην βηνινγηθφ έιεγρν ηνπ Κ. pruinosa (πξφθεηηαη 

γηα ην ζπνπδαηφηεξν θπζηθφ ερζξφ ηνπ εληφκνπ κε δηπιή δξαζηεξηφηεηα ηφζν σο 

αξπαθηηθφ φζν θαη σο παξαζηηνεηδέο). 

Καηαπολέμηζη. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ Κ. pruinosa κε ηελ θιαζηθή ρεκηθή 

κέζνδν είλαη δχζθνιε ππφζεζε, αθελφο δηφηη ην έληνκν είλαη πνιπθάγν πνπ κε 

επθνιία «θηλείηαη» κεηαμχ ησλ πνιιψλ μεληζηψλ ηνπ θαη αθεηέξνπ δηφηη ην ζψκα ηνπ 

θαιχπηεηαη κε θεξψδεηο πδξφθνβεο νπζίεο, νη νπνίεο ην πξνζηαηεχνπλ απφ πνιιά 

εληνκνθηφλα. Δηδηθφηεξα ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο 

παξνπζηάδεη κία επηπιένλ δπζθνιία θαζφηη καδί κε ηνπο νπσξψλεο, ζα πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ επξχηεξεο επηθάλεηεο νη νπνίεο βξίζθνληαη πέξημ ησλ νπσξψλσλ 

θαιπκκέλεο κε απηνθπή βιάζηεζε θαη δηδάληα, ζηα νπνία θηινμελείηαη ν πιεζπζκφο 

πνπ κεηαθηλήζεθε ηελ άλνημε. Έηζη ε ρεκηθή θαηαπνιέκεζε, ζεσξείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν θαζψο δελ δχλαηαη, απφ κφλε ηεο, λα πξνζθέξεη γηα 

ηθαλνπνηεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, επαξθή πξνζηαζία απφ ηηο πξνζβνιέο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπο αθνχ ηα άηνκα ηνπ εληφκνπ κεηαθηλνχληαη απφ αςέθαζηεο πεξηνρέο 

πνπ αλαπφθεπθηα ππάξρνπλ πξνο ηνλ νπσξψλα θαη επαλαιακβάλνπλ λένπο θχθινπο 

πξνζβνιψλ. Ππλέπεηα απηνχ, νη επαλεηιεκκέλεο εθαξκνγέο εληνκνθηφλσλ απφ ηνπο 

παξαγσγνχο (πέξαλ ηνπ πςεινχ θφζηνπο) επηβαξχλνπλ ην ηειηθφ πξντφλ κε 

ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ αλ ππεξβνχλ ηα φξηα εμαηηίαο ηεο πίεζεο ησλ 

λέσλ θχθισλ πξνζβνιψλ, πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. Π’ απηφ νθείινπκε λα 

ζπλππνινγίζνπκε φηη δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα εληνκνθηφλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ εληφκνπ απηνχ ζηελ αθηηληδηά θαη σο ζπλέπεηα απαηηνχληαη λέεο εγθξίζεηο. Νπφηε 

ζπκπεξαζκαηηθά θαζίζηαηαη πξνθαλήο ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο γηα ηηο εμαγσγέο ηνπ 

πξντφληνο. Γηα απηφ ην ιφγν θαη νη Νξγαλψζεηο Ξαξαγσγψλ (νκάδεο παξαγσγψλ) ηεο 

ζρεηηθήο Θ.Ν.Α. πνπ αζρνινχληαη κε ην αθηηλίδην ζηελ πεξηνρή καο, πξνζθεχγνπλ, 
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θάζε ρξφλν, ζην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ δεηψληαο λα 

ρνξεγεζεί θαη’ εμαίξεζε άδεηα ρξήζεο νξηζκέλσλ εληνκνθηφλσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ (ηα νπνία έρνπλ άδεηα ρξήζεο ζε άιιεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο θαη αλαγλσξηζκέλα φξηα MRLS) παξά ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα πνπ 

έρεη ην κέηξν φπσο παξαηέζεθε παξαπάλσ.  

Πην ζεκείν απηφ νθείινπκε θαη πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο απνηειεί κηα δπλακηθή εμαγψγηκε θαιιηέξγεηα ζηελ 

Ξεξηθέξεηα καο κε έθηαζε κφλν γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Λέζηνπ πνπ μεπεξλάεη ηα 10.000 

ζηξέκκαηα θαη δπλακηθφ παξαγσγήο άλσ ησλ 50.000 ηφλσλ. Πηελ παξαγσγή θαη 

εκπνξία ηνπ αθηηληδίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πιεζψξα Νξγαλψζεσλ Ξαξαγσγψλ κε 

εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζηεξίσλ θαη εμνπιηζκφ, ηνλ νπνίν πξνκεζεχηεθαλ 

πινπνηψληαο ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα επελδχζεσλ. Λα ζεκεησζεί επίζεο ε 

εμεηδίθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαζψο θαη φηη απαζρνιείηαη 

(πέξαλ ησλ παξαγσγψλ) κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Ωο εθ ηνχηνπ ηα νθέιε απφ ηελ θαιιηέξγεηα απηή είλαη πνιιαπιά ηφζν κε ην 

ζπλάιιαγκα πνπ «έξρεηαη» ζηε ρψξα καο θαη ζηελ πεξηθέξεηά καο εηδηθφηεξα απφ ηηο 

εμαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ε απαζρφιεζε πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο (κάιηζηα ζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηε ρψξα καο) αιιά θαη ν 

πνιιαπιαζηαζηηθφο ραξαθηήξαο πνπ παξέρεηαη ζε άιινπο ηνκείο ηηο νηθνλνκίαο (π.ρ. 

θαηαζθεπέο, κεηαθνξέο, εηζξνέο θ.ιπ).  

Θνξπθαίαο ζεκαζίαο είλαη ε επηζήκαλζε φηη ε «βηνινγηθή» θαηαπνιέκεζε ηνπ 

Κ. pruinosa είλαη εθαξκφζηκε ζηελ πξάμε κε κεγάιν βαζκφ επηηπρίαο, θαζφζνλ γχξσ 

απφ ην έληνκν ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο σθειίκσλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκβάιινπλ 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Νη σθέιηκνη απηνί νξγαληζκνί δελ πθίζηαληαη ζην 

αγξνηηθφ νηθφζπζηεκα ηεο πεξηνρήο καο ιφγσ ηεο πξφζθαηεο εηζαγσγήο ηνπ Κ. 

pruinosa. Κεηαμχ ησλ σθειίκσλ απηψλ εληφκσλ, ζεκαληηθφο  είλαη ξφινο πνπ κπνξεί 

λα επηηειέζεη ην Λeodryinus typhlocybae, ην νπνίν κε ηε δηπιή ηδηφηεηα ηνπ, ηφζν σο 

αξπαθηηθνχ φζν θαη σο παξαζηηνεηδνχο, ζπκβάιεη δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηνλ επηηπρή θαη ζηαδηαθά πιήξε έιεγρν ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηβιαβνχο ερζξνχ ηεο αθηηληδηάο. Ρν έληνκν απηφ (φπσο αλαθέξζεθε) δελ ππάξρεη 

ζηε ρψξα καο θαη ζα πξέπεη λα εηζαρζεί θαη λα εμαπνιπζεί καδηθά ψζηε 

εγθαζηζηάκελν ζην ηνπηθφ αγξνηηθφ νηθνζχζηεκα, λα επηηχρεη, ζηαδηαθά ηνλ έιεγρν 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κ. pruinosa,. πάξρνπλ πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο 
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έρνπλ θαηαθέξεη λα πεξηνξίζνπλ ην έληνκν Κ. pruinosa κε ηελ εμαπφιπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ ερζξνχ (Λeodryinus typhlocybae), ελψ θαη ζηελ Διιάδα 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πεηξακαηηθέο εμαπνιχζεηο κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Ρν 

πην θνληηλφ παξάδεηγκα καο ζηε βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ Κ. pruinosa είλαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ «Αη Γηάλλε» ηνπ Λ. Πεξξψλ, φπνπ πξφθεηηαη γηα κηα θαηνηθεκέλε 

ηνπξηζηηθή πεξηνρή κε πιαηάληα ηα νπνία καζηίδνληαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν έληνκν 

Κ. pruinosa. Πην ζπγθεθξηκέλν ρψξν δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ρεκηθή 

θαηαπνιέκεζε, νπφηε ν Γήκνο Πεξξψλ αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα εηζαγάγεη ην 

Λeodryinus typhlocybae θαη έηζη πέηπρε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ. 

 

Δνέπγειερ ηος Παπαπηήμαηορ μαρ για ηο ππόβλημα  

 

Ρν παξάξηεκα κεηά απφ εηζεγήζεηο κειψλ ηνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη εζηίαζε 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εληφκνπ. Πηηο 3 Καξηίνπ ε.ε. δηνξγαλψζακε 

ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εληφκνπ κε νκηιεηέο θαηαμησκέλνπο 

ζπλαδέιθνπο εληνκνιφγνπο απφ ηα εξγαζηήξηα Γεσπνληθψλ Ξαλεπηζηεκίσλ θαη 

Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΔΘΗΑΓΔ), νη νπνίνη έρνπλ ήδε κειεηήζεη ην έληνκν θαη 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία  επηβεβαίσζαλ, 

κεηαμχ άιισλ, ην ζπκπέξαζκα φηη: επηβάιιεηαη ε καδηθή εηζαγσγή ηνπ Λeodryinus 

typhlocybae ζηηο πεξηνρέο φπνπ πθίζηαηαη έληνλν πξφβιεκα εμαηηίαο ηνπ Κ. 

pruinosa, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ.  

Ππλεκκέλα ζαο παξαζέηνπκε ην Γειηίν Ρχπνπ, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα εθείλεο ηεο εκεξίδαο, ελψ επηπιένλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο εηζεγήζεηο 

ησλ νκηιεηψλ κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξαξηήκαηνο καο, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=61. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζπκπιεξσκαηηθά φηη ε ζπγθεθξηκέλε εκεξίδα είρε πνιχ κεγάιε 

επηηπρία θαη απηφ ην απνδεηθλχεη ε καδηθή πξνζέιεπζε ησλ παξαγσγψλ αθηηληδίνπ 

(250 άηνκα), ε νπνία ζρεηίδεηαη επζέσο κε ηελ απειπηζηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 

έρνπλ πεξηέιζεη πνιινί παξαγσγνί απφ ηηο δεκηέο ηνπ εληφκνπ. 

Θαηά ηε θεηηλή ρξνληά ην πξφβιεκα ήηαλ εληνλφηεξν θαη νη δεκηέο πνπ 

πξνθιήζεθαλ κεγαιχηεξεο. Δθηηκάηαη φηη, ελψ ην 2010 νη δεκηέο θπκαίλνληαλ ζην 

επίπεδν ηνπ 20% (Κ.Ν.) ηεο παξαγσγήο, ην 2011 νη δεκηέο ππεξέβεζαλ ην 30% 

http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=61
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(Κ.Ν.), κε νξηζκέλνπο παξαγσγνχο λα θαηαγξάθνπλ δεκηέο ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ηνπ 

80%.  

Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θεηηλήο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ πνιινί 

ζπλάδειθνη αιιά θαη παξαγσγνί θαζψο θαη δηνηθήζεηο Ν.Ξ. παξαθνινπζψληαο ηελ 

δπζκελή εμέιημε ησλ πξνζβνιψλ ηνπ εληφκνπ, δήηεζαλ θαη πάιη ηε ζπλδξνκή ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ καο. Ζ ζπλδξνκή πνπ καο δεηήζεθε πεξηειάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, ηελ 

ππνβνιή αίηεζεο πξνο ην ΞΑΑΡ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ην αίηεκά ηνπο γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε έγθξηζε ρξήζεο γηα 120 κέξεο 

νξηζκέλσλ εληνκνθηφλσλ πνπ θαηαπνιεκνχλ ην M. Pruinosa. Αλάινγε άδεηα είρε 

ρνξεγεζεί γηα ην 2010 αιιά γηα ην 2011 θαζπζηεξνχζε ε ρνξήγεζε απηήο, 

θηλδπλεχνληαο πνιινί παξαγσγνί λα ράζνπλ ηε ζνδεηά ηνπο. Ππλεκκέλα ζαο 

ππνβάινπκε ην ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα πνπ ζπληάμακε πξνο ην πνπξγείν.  

Ξαξάιιεια θαη κε ηα πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά ησλ Ν.Ξ. ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Λέζηνπ θαη κε ηε ζπλεξγαζία Γεσπφλσλ, ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, έγηλε πηινηηθά κηα εμαπφιπζε εληφκσλ ηνπ Λ. typhlocybae γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ M. pruinosa κε ηε ρξήζε 2 θπςειψλ εθηξνθήο πνπ αγνξάζηεθαλ 

απφ ηελ Ηηαιία. Αλ θαη ε πξνζπάζεηα απηή ήηαλ επηηπρήο δελ κπνξνχκε λα 

πεξηκέλνπκε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα αλ ε πξνζπάζεηα απηή δελ επαλαιεθζεί ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα γηα λα θαιπθζεί ζηαδηαθά ε πεξηνρή κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

εληφκνπ. Απηνλφεηα, ε εμαπφιπζε ηνπ παξαπάλσ σθέιηκνπ εληφκνπ ζα απνηξέςεη 

ηηο πξνζβνιέο ηνπ Κ. pruinosa θαη ζε άιιεο θαιιηέξγεηεο. 

 

θ. Ξεξηθεξεηάξρα, 

απφ ηα αλσηέξσ θαη απφ ηα ζπλεκκέλα θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε αλάγθε γηα καδηθή 

εμαπφιπζε ηνπ θπζηθνχ ερζξνχ Λ. typhlocybae ελαληίνλ ηνπ M. pruinosa πνπ καζηίδεη 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο ηεο πεξηθέξεηαο καο, ψζηε λα επηηχρνπκε ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη δηαξθή θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ, πξνζηαηεχνληαο έηζη κηα 

δπλακηθή θαιιηέξγεηα ηεο πεξηνρή καο, ην εηζφδεκα ησλ παξαγσγψλ, ηε βησζηκφηεηα 

ηεο θαιιηέξγεηαο θαη δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ αζθάιεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ζην δηελεθέο. Έηζη, ζα ζπλερηζηεί ε νηθνλνκηθά απνδνηηθή παξνπζία ηνπ 

αθηηληδίνπ ηεο πεξηνρήο καο ζηηο Δπξσπατθέο αγνξέο βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ην 

βηνηηθφ επίπεδν ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο καο. 
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 Γηα απηφ ην ιφγν δεηάκε ηε ζπλδξνκή ζαο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

αμηνινγψληαο φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο αιιά θαηέρεη έλαλ ηδηαίηεξα επείγνληα ραξαθηήξα πνπ 

θαζηζηά ηε δεηνχκελε παξέκβαζή ζαο, σο παξέκβαζε απφιπηεο πξνηεξαηφηεηαο. 

Ξαξακέλνπκε πάληα ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, 

πιεξνθνξία ή ζπλεξγαζία καδί ζαο. 

 

Γηα ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ παξαξηήκαηνο 

 Ν Ξξφεδξνο  Ν Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Εαθείξεο Κπζηαθίδεο  Θσλ/λνο Πηέθνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Ξεξηνδηθφ Γεσξγία Θηελνηξνθία, Ρεχρνο 7/2007 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΓΩΠΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Βεμιζέλοσ 55 - Καβάλα 65 403 

Τηλ. 2510 222942 – Fax. 2510 231505 

Πληροθορίες: 

Μσζηακίδης Ζαθείρης 

6932-901030, 2592-041416 

zafmis@gmail.com 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

------------------------------ 
ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 

ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 
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Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
 

Ο ύιινγνο Γεσπόλσλ Ν. Καβάιαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεσηερληθό 

Δπηκειεηήξην, Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο δηνξγάλσζε κε κεγάιε επηηπρία 

ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα (250 άηνκα) ηνπ Γεκνηηθνύ Ακθηζέαηξνπ ηεο Υξπζνύπνιεο 

ζηηο 3 Μαξηίνπ 2011, ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα Γεσηερληθνύο θαη Αγξόηεο ζρεηηθά κε 

ην εληεηλόκελν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο από ηηο 

πξνζβνιέο ηνπ εληόκνπ  Metcalfa pruinosa. Πξόθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα δπλακηθή 

θαιιηέξγεηα γηα ηελ πεξηνρή καο, ε νπνία αθήλεη θαηά θαλόλα ηθαλνπνηεηηθό 

εηζόδεκα ζηνλ παξαγσγό  θαη παξάιιεια απαζρνιεί κεγάιν αξηζκό πξνζσπηθνύ 

ηόζν ζην ρσξάθη όζν θαη ζηα ζπζθεπαζηήξηα ησλ νκάδσλ παξαγσγώλ – 

εμαγσγέσλ. Ζ έθηαζε ηεο απηή ηελ ζηηγκή γηα ηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζηα 8.500 ζηξέκκαηα κε απμεηηθή ηάζε θαη παξάγεηαη σο επί ην πιείζηνλ 

πηζηνπνηεκέλν θαη άξηζηεο πνηόηεηαο πξντόλ. 

Όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ησλ εηζεγήζεσλ παξνπζηάζηεθε ζπγθεθξηκέλα ε 

βηνινγία θαη νη μεληζηέο ηνπ εληόκνπ, ν ηύπνο ησλ δεκηώλ πνπ πξνθαιεί κε ηελ 

πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ θαξπώλ θαη ηελ εμαζζέλεζε ησλ θπηώλ. Δπηζεκάλζεθαλ 

αθόκα νη πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ όπνπ παξνπζηάδνληαη ηα εληνλόηεξα 

πξνβιήκαηα θαη είλαη απηέο θνληά ζε πνηάκηα, ξεκαηηέο θαη παξόρζηεο γεληθά 

πεξηνρέο κε πδξνραξή βιάζηεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ, παξνπζηάζηεθαλ ηα 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ εληόκνπ ζε αθηηληδηέο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Πηεξίαο θαη ζε ακπέιηα ζηελ πεξηνρή ηεο Γνπκέληζζαο. Σνλίζηεθε δε 

ηδηαίηεξα ε αλάγθε θαηάξηηζεο ελόο ζρεδίνπ θαηαπνιέκεζεο ηνπ εληόκνπ ζε κηα 

mailto:geoteeam@otenet.gr
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επξύηεξε πεξηνρή, όπσο ε δηθηά καο, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδπαζκόο ρεκηθήο θαη 

βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο κέρξη λα επέιζεη ηζνξξνπία θαη λα εμαζθαιηζηεί κόληκνο 

βηνινγηθόο έιεγρνο ηνπ επηβιαβνύο εληόκνπ. Κξίλεηαη επίζεο απαξαίηεηε γηα ηελ 

πεξηνρή καο ε εμαπόιπζε ηνπ θπζηθνύ ερζξνύ ηεο Metcalfa pruinosa (Neodryinus 

typhlogybae) θαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζεηηθέο είλαη νη πξσηνβνπιίεο ηνπηθώλ 

θνξέσλ ηεο πεξηνρήο καο (ΔΑ Καβάιαο, Γεκόζηεο Γεσπνληθέο Τπεξεζίεο, Οκάδεο 

Παξαγσγώλ, Γεσπόλνη ηεο πεξηνρήο). Όκσο γηα λα έρνπλ απνηέιεζκα νη 

πξσηνβνπιίεο απηέο, απαξαίηεηε είλαη θαη ε ζπλεξγαζία ησλ παξαγσγώλ, νη νπνίνη 

ζα πξέπεη λα εθαξκόδνπλ πηζηά ηηο ππνδείμεηο ησλ ηνπηθώλ Γεσπόλσλ θαη λα 

πεξηνξίζνπλ ζην ειάρηζην ηηο εληνκνθηόλεο παξεκβάζεηο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα 

γίλεηαη ε εμαπόιπζε ηνπ θπζηθνύ ερζξνύ ηνπ εληόκνπ. 

Καηά ηελ ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε, ηνλίζηεθε ην πξόβιεκα πνπ αθνξά ηελ 

έιιεηςε εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο θαη ηηο 

δπζκελείο επηπηώζεηο πνπ απηό ζα έρεη ελδερνκέλσο ζηηο εμαγσγέο καο. Γηα λα ιπζεί 

απηό ην πξόβιεκα ζα πξέπεη νη εηαηξίεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

ππνβνιή γηα αδεηνδόηεζε πξνο ην ΤΠΑΑΣ λέσλ θαη ππαξρόλησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα. Δπίζεο, πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα πξέπεη λα 

θηλεηνπνηεζνύλ θαη όινη νη ηνπηθνί θνξείο.  

Κιείλνληαο ηελ νκηιία, εθθξάζηεθε ε επηζπκία από ηνπο νκηιεηέο, ζην ππό 

έγθξηζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα πνπ έρνπλ ππνβάιεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εληόκνπ metcalfa pruinosa, λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο. Όζν γηα 

ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο εηζεγήζεηο ηεο εκεξίδαο ζα αλαξηεζνύλ ζύληνκα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ παξαξηήκαηνο www.geotee-anmak.gr .      

 

 

 

                     Ο Πξόεδξνο                                                            Ο Πξόεδξνο    

             ηνπ Γ..  ηνπ πιιόγνπ                                           ηεο Γ.Δ. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ 

               Γεσπόλσλ Καβάιαο                                         Παξάξηεκα Αλ. Μαθεδνλίαο 

 

 

             Μπζηαθίδεο Εαθείξεο                                           σηεξηάδεο Γεκήηξηνο 

 

 

http://www.geotee-anmak.gr/
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Καβάια, 26-07-2011 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

------------------------------ 
ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 

ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 
E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο 

 
 
Ππορ: 

 
 
 
 
 
 

  Κοιν.: 
 

Αξηζ. Πξση: 629  
 
-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 ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν 

Γεσπόλσλ Καβάιαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηνπο παξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο. 

mailto:geoteeam@otenet.gr
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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 
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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 
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