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ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠO ΤΗΝ TUTA ABSOLUTA

Εικόνες πλήρους καταστροφής από την «επέλαση» της Tuta absoluta (Τούτα) εμφανίζουν
και φέτος πολλές καλλιέργειες τομάτας θερμοκηπίου στην περιοχή της Πρέβεζας και όλα
δείχνουν ότι και η φετινή χρονιά θα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την
καλλιέργεια της τομάτας στην Πρέβεζα. Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας δημοσιεύει
φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από λίγες μέρες τονίζοντας πως η εικόνα μιλάει από
μόνη της.

Το πρόβλημα ήταν ήδη πολύ μεγάλο από την περσινή χρονιά, σημειώνουν οι γεωπόνοι
υπογραμμίζοντας πως η μόνη διαφορά είναι ότι πέρσι η μεγάλη έξαρση παρουσιάστηκε
αργότερα (προς τον Ιούλιο-Αύγουστο) ενώ φέτος ήδη από τον Μάιο έχουμε τεράστιους
πληθυσμούς του εντόμου και πολύ σοβαρές ζημιές, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν
μέχρι την ολική καταστροφή. Φαίνεται ότι δυστυχώς, η Tuta absoluta βρίσκει ιδιαίτερα
ευνοϊκές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και αναπαράγεται ανενόχλητη,
σχεδόν όλο το χρόνο, είτε εντός των θερμοκηπίων είτε στο ύπαιθρο, στα ζιζάνια που
αποτελούν ξενιστές της.
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Σ' αυτό συμβάλλουν σίγουρα οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της Πρέβεζας με το
υγροθερμικό κλίμα και με ζεστούς και υγρούς χειμώνες τα τελευταία χρόνια

η χλωρίδα της περιοχής, όπου όλο το χρόνο υπάρχει άφθονη βλάστηση από φυτά-ξενιστές
του εντόμου, στα οποία τρέφεται και αναπαράγεται, η καλλιεργητική τεχνική της
θερμοκηπιακής τομάτας στην Πρέβεζα, με τις δύο καλλιέργειες να μπαίνουν χωρίς καμία
ενδιάμεση διακοπή, με αποτέλεσμα το έντομο να βρίσκει σχεδόν όλο το χρόνο άφθονο
υλικό για τροφή και αναπαραγωγή.

Η συγκέντρωση των θερμοκηπιακών μονάδων της Πρέβεζας σε μία περιορισμένη έκταση και
το γεγονός ότι τα περισσότερα θερμοκήπια είναι παλιάς κατασκευής, χωρίς δίχτυα κλπ.,
παίζουν επίσης το ρόλο τους στον πολλαπλασιασμό του προβλήματος. Η καλλιέργεια
φυτών (πατάτα, μελιτζάνα) που προσβάλλονται από το έντομο, αλλά δεν εμφανίζουν
συμπτώματα στο βρώσιμο μέρος τους, οπότε και δε λαμβάνουν μέτρα οι παραγωγοί.
Σύμφωνα με τους γεωπόνους δε μιλάμε για την υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας, η οποία
ειδικά στη χερσόνησο της Πρέβεζας και μέχρι το Κανάλι έχει γίνει σχεδόν απαγορευτική.
Σε ό,τι αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης του εντόμου ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας
θυμίζει τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με τις επιπλέον
επισημάνσεις:

• Το έντομο σε άλλες περιοχές έχει εμφανίσει ήδη ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα της
ομάδας των διαμιδίων . Η ΔΑΟΚ Πρέβεζας προτίθεται να διερευνήσει την εμφάνιση
ανθεκτικότητας σε αυτή και σε άλλες χημικές ομάδες που χρησιμοποιούνται για την
καταπολέμηση του εντόμου.

• Η μέθοδος της παρεμπόδισης σύζευξης του εντόμου έχει δώσει ενθαρρυντικά
αποτελέσματα.

• Στις καλλιέργειες που εγκαταστάθηκε ικανός πληθυσμός ιθαγενών αρπακτικών
(Nesidiocoris, Macrolophus) η προσβολή από την Tuta absoluta (Τούτα) ήταν σε χαμηλά
επίπεδα και με λίγες εφαρμογές εκλεκτικών εντομοκτόνων.

• Σε κάθε περίπτωση για να γίνει μια ασφαλής και οικονομικά αποδεκτή καλλιέργεια
τομάτας παραμένει απαραίτητη η εντομοστεγανότητα των εγκαταστάσεων.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ TUTA ABSOLUTA «Αφανίζει» τα
θερμοκήπια της Πρέβεζας

Εικόνες πλήρους καταστροφής από την «επέλαση» της Tuta absoluta (Τούτα) εμφανίζουν
και φέτος πολλές καλλιέργειες τομάτας θερμοκηπίου στην περιοχή της Πρέβεζας και όλα
δείχνουν ότι και η φετινή χρονιά θα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την
καλλιέργεια της τομάτας στην Πρέβεζα. Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας δημοσιεύει
φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από λίγες μέρες τονίζοντας πως η εικόνα μιλάει από
μόνη της. Το πρόβλημα ήταν ήδη πολύ μεγάλο από την περσινή χρονιά, σημειώνουν οι
γεωπόνοι υπογραμμίζοντας πως η μόνη διαφορά είναι ότι πέρσι η μεγάλη έξαρση
παρουσιάστηκε αργότερα (προς τον Ιούλιο-Αύγουστο) ενώ φέτος ήδη από τον Μάιο έχουμε
τεράστιους πληθυσμούς του εντόμου και πολύ σοβαρές ζημιές, που σε κάποιες περιπτώσεις
φτάνουν μέχρι την ολική καταστροφή. Φαίνεται ότι δυστυχώς, η Tuta absoluta βρίσκει
ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας και αναπαράγεται
ανενόχλητη, σχεδόν όλο το χρόνο, είτε εντός των θερμοκηπίων είτε στο ύπαιθρο, στα
ζιζάνια που αποτελούν ξενιστές της. Σ' αυτό συμβάλλουν σίγουρα οι ιδιαίτερες κλιματικές
συνθήκες της Πρέβεζας , η χλωρίδα της περιοχής, αλλά και η συγκέντρωση των
θερμοκηπιακών μονάδων της Πρέβεζας σε μία περιορισμένη έκταση και το γεγονός ότι τα
περισσότερα θερμοκήπια είναι παλιάς κατασκευής, χωρίς δίχτυα κλπ., παίζουν επίσης το
ρόλο τους στον πολλαπλασιασμό του προβλήματος. Σύμφωνα με τους γεωπόνους δε μιλάμε
για την υπαίθρια καλλιέργεια τομάτας, η οποία ειδικά στη χερσόνησο της Πρέβεζας και
μέχρι το Κανάλι έχει γίνει σχεδόν απαγορευτική
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