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Τα παραρτήµατα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας ως 

θεσµοθετηµένοι σύµβουλοι της Πολιτείας  σε θέµατα πρωτογενούς παραγωγής κα προστασίας του περιβάλλοντος, 

θέτουν υπ’όψιν σας τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην φετινή διαδικασία παραγωγής βαµβακιού από το 

«πράσινο σκουλήκι». 

            Το πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) είναι ένα νυκτόβιο λεπιδόπτερο σαν ακµαίο (πεταλούδα), που µπορεί 

να µεταναστεύσει σε αρκετές περιπτώσεις, και αν το διευκολύνουν τα αέρια ρεύµατα, σε εκατοντάδες χιλιόµετρα. Στις 

Ελληνικές συνθήκες παρουσιάζονται 3-4 γενιές του εντόµου, που στο στάδιο της προνύµφης (κάµπια, «σκουλήκι») 

προκαλεί οικονοµικές ζηµιές στους παραγωγούς κυρίως βαµβακιού αλλά και άλλων καλλιεργειών. Οι «δροσερές» και 

«σκιερές» συνθήκες που υπάρχουν στις αναπτυγµένες, αρδευόµενες βαµβακοφυτείες  σε σχέση  µε τις  φετινές, 

παρατεταµένα ξηροθερµικές και άνοµβρες συνθήκες των υπόλοιπων εκτάσεων, οδήγησαν σε έκρηξη του πληθυσµού 

τους στα βαµβακοχώραφα όλης της Ελλάδας.  Η πρώτη γενιά δεν έδωσε σηµαντικές οικονοµικές ζηµιές και δεν 

απασχόλησε τους βαµβακοπαραγωγούς. Η δεύτερη και η τρίτη γενιά όµως, µε εντοπισµένους µεγάλους πληθυσµούς 

στα βαµβακοχώραφα, προκάλεσαν σηµαντικές οικονοµικές ζηµιές . 

 Οι ψεκασµοί µε εντοµοκτόνα, που έγιναν από τους αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  µετά 

από εισηγήσεις γεωπόνων  αλλά και την οδηγία των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, είχαν σαν 

αποτέλεσµα την µείωση των πληθυσµών αλλά όταν ένα σηµαντικό µέρος της παραγωγής είχε ήδη πάθει ζηµιά.  

Οι εκτιµήσεις των γεωπόνων µελών του ΓΕΩΤΕΕ, για το µέγεθος των ζηµιών που προκλήθηκαν, κυµαίνονται 

σε ένα εύρος από 20-70% και ποικίλει  ανάλογα µε τα µέσα που χρησιµοποίησε ο κάθε παραγωγός για την 

καταπολέµηση, αλλά και το στάδιο ανάπτυξης των βαµβακοφυτειών.  Στις µη αρδευόµενες (ξηρικές) εκτάσεις µε 

βαµβάκι παρατηρούνται τα µικρότερα ποσοστά ζηµιών. Το γεγονός της  ποσοτικής µείωσης της σοδειάς προβληµατίζει 

τους παραγωγούς ,που καλούνται να πιάσουν κάποιο κατώφλι (πλαφόν) παραγωγής , ώστε να πληρωθούν από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ την Συνδεδεµένη Ενίσχυση Βάµβακος. 

Ακολουθώντας την πεπατηµένη της προπέρσινης χρονιάς για την περιοχή µας, που υπήρχε πάλι εκτεταµένη προσβολή 

από «πράσινο σκουλήκι» , θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει εκτίµηση της µέσης ζηµιάς ανά περιοχή (τουλάχιστον ανά 

δήµο) και να σταλούν οι εκτιµήσεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να µειωθούν ανάλογα τα κατώφλια (πλαφόν) 

παραγωγής.  

 Μετά την επανειληµµένη εµφάνιση (πρόπερσι και φέτος) και πρόκληση ζηµιών από το πράσινο σκουλήκι, 

πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα επανεµφανίζεται όλο και πιο συχνά και ίσως αποκτήσει  «αντοχές» σε εντοµοκτόνα. 

H πρόταση των Παραρτηµάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΓΕΩΤΕΕ είναι να µπουν οι 

βαµβακοπαραγωγοί σε µια διαδικασία ολοκληρωµένης διαχείρισης του «εχθρού», στην οποία θα λαµβάνεται υπ’ όψη 

και η εναλλαγή δραστικών ουσιών των σκευασµάτων καταπολέµησης.  

   Τα Παραρτήµατα του ΓΕΩΤΕΕ µε το σύνολο των Γεωπόνων µελών τους , είναι διατεθειµένα να συµβάλουν 

αποφασιστικά στην κατάρτιση ενός προγράµµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για την αντιµετώπιση του «πράσινου 

σκουληκιού» όπως αποφασίστηκε στην σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την 10/9/2012 στην Αλεξανδρούπολη. 

 

            Για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτηµα Θράκης                                Για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτηµα Ανατ.Μακεδονίας 

 

 

 

                     ∆ελησταµάτης Βασίλειος                                                                        Μυστακίδης Ζαφείρης 
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