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Τα παξαξηήκαηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

σο ζεζκνζεηεκέλνη ζύκβνπινη ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο, ζέηνπλ ππ’όςηλ ζαο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε θεηηλή 
δηαδηθαζία παξαγσγήο βακβαθηνύ από ην «πξάζηλν ζθνπιήθη».  

Τν πξάζηλν ζθνπιήθη (Heliothis armigera) είλαη έλα λπθηόβην ιεπηδόπηεξν ζαλ αθκαίν 
(πεηαινύδα), πνπ κπνξεί λα κεηαλαζηεύζεη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, θαη αλ ην δηεπθνιύλνπλ ηα 
αέξηα ξεύκαηα, ζε εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα. Σηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο παξνπζηάδνληαη 3-4 γεληέο ηνπ 
εληόκνπ, πνπ ζην ζηάδην ηεο πξνλύκθεο (θάκπηα, «ζθνπιήθη») πξνθαιεί νηθνλνκηθέο δεκηέο ζηνπο 
παξαγσγνύο θπξίσο βακβαθηνύ αιιά θαη άιισλ θαιιηεξγεηώλ. Οη «δξνζεξέο» θαη «ζθηεξέο» 
ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο αλαπηπγκέλεο, αξδεπόκελεο βακβαθνθπηείεο ζε ζρέζε κε ηηο θεηηλέο, 
παξαηεηακέλα μεξνζεξκηθέο θαη άλνκβξεο ζπλζήθεο ησλ ππόινηπσλ εθηάζεσλ, νδήγεζαλ ζε 
έθξεμε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο ζηα βακβαθνρώξαθα όιεο ηεο Διιάδαο. Ζ πξώηε γεληά δελ έδσζε 
ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δεκηέο θαη δελ απαζρόιεζε ηνπο βακβαθνπαξαγσγνύο. Ζ δεύηεξε θαη ε 
ηξίηε γεληά όκσο, κε εληνπηζκέλνπο κεγάινπο πιεζπζκνύο ζηα βακβαθνρώξαθα, πξνθάιεζαλ 
ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δεκηέο . 

 Οη ςεθαζκνί κε εληνκνθηόλα, πνπ έγηλαλ από ηνπο αγξόηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο κεηά από εηζεγήζεηο γεσπόλσλ αιιά θαη ηελ νδεγία ησλ Γηεπζύλζεσλ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ πιεζπζκώλ αιιά όηαλ έλα 
ζεκαληηθό κέξνο ηεο παξαγσγήο είρε ήδε πάζεη δεκηά.  

Οη εθηηκήζεηο ησλ γεσπόλσλ κειώλ ηνπ ΓΔΩΤΔΔ, γηα ην κέγεζνο ησλ δεκηώλ πνπ 
πξνθιήζεθαλ, θπκαίλνληαη ζε έλα εύξνο από 20-70% θαη πνηθίιεη αλάινγα κε ηα κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ν θάζε παξαγσγόο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε, αιιά θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ 
βακβαθνθπηεηώλ. Σηηο κε αξδεπόκελεο (μεξηθέο) εθηάζεηο κε βακβάθη παξαηεξνύληαη ηα κηθξόηεξα 
πνζνζηά δεκηώλ. Τν γεγνλόο ηεο  πνζνηηθήο κείσζεο ηεο ζνδεηάο πξνβιεκαηίδεη ηνπο παξαγσγνύο, 
πνπ θαινύληαη λα πηάζνπλ θάπνην θαηώθιη (πιαθόλ) παξαγσγήο, ώζηε λα πιεξσζνύλ από ηνλ 
ΟΠΔΚΔΠΔ ηε Σπλδεδεκέλε Δλίζρπζε Βάκβαθνο. 

Αθνινπζώληαο ηελ πεπαηεκέλε ηεο πξνπέξζηλεο ρξνληάο γηα ηελ πεξηνρή καο, πνπ ππήξρε 
πάιη εθηεηακέλε πξνζβνιή από «πξάζηλν ζθνπιήθη» , ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα γίλεη εθηίκεζε ηεο 
κέζεο δεκηάο αλά πεξηνρή (ηνπιάρηζηνλ αλά δήκν) θαη λα ζηαινύλ νη εθηηκήζεηο ηνπ ζηνλ 
ΟΠΔΚΔΠΔ ώζηε λα κεησζνύλ αλάινγα ηα θαηώθιηα (πιαθόλ) παξαγσγήο.   

Μεηά ηελ επαλεηιεκκέλε εκθάληζε (πξόπεξζη θαη θέηνο) θαη πξόθιεζε δεκηώλ από ην πξάζηλν 
ζθνπιήθη, πξέπεη λα ζεσξείηαη βέβαην όηη ζα επαλεκθαλίδεηαη όιν θαη πην ζπρλά θαη ίζσο απνθηήζεη 
«αληνρέο» ζε εληνκνθηόλα. H πξόηαζε ησλ Παξαξηεκάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 
ηνπ ΓΔΩΤΔΔ είλαη λα κπνπλ νη βακβαθνπαξαγσγνί ζε κηα δηαδηθαζία νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 
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ηνπ «ερζξνύ», ζηελ νπνία ζα ιακβάλεηαη ππ’ όςε θαη ε ελαιιαγή δξαζηηθώλ νπζηώλ ησλ 
ζθεπαζκάησλ θαηαπνιέκεζεο. 

Τα Παξαξηήκαηα ηνπ ΓΔΩΤΔΔ κε ην ζύλνιν ησλ Γεσπόλσλ κειώλ ηνπο, είλαη δηαηεζεηκέλα λα 
ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ θαηάξηηζε ελόο πξνγξάκκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ «πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ» όπσο απνθαζίζηεθε ζηε ζύζθεςε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 10/9/2012 ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. 

 
 
 Γηα ην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. Γηα ην ΓΔΩΤ.Δ.Δ. 
 Παξάξηεκα Θξάθεο Παξάξηεκα Αλαη. Μαθεδνλίαο 
 
 
 Γειεζηακάηεο Βαζίιεηνο Μπζηαθίδεο Εαθείξεο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


