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Σε δεινή κατάσταση βρίσκονται οι παραγωγοί ντομάτας στην Ήπειρο, καθώς το
«εισαγόμενο» έντομο, Τούτα Αμπσολούτα, (tuta absoluta), προσέβαλε το προϊόν με
αποτέλεσμα, είτε να αφανιστούν καλλιέργειες, είτε να υποστεί ζημιές μεγάλο μέρος της
παραγωγής. Το πρόβλημα ήταν ήδη πολύ μεγάλο από την περσινή χρονιά, με τη μόνη
διαφορά ότι πέρσι η μεγάλη έξαρση παρουσιάστηκε τον Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ φέτος
ήδη από τον Μάιο υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί του εντόμου και πολύ σοβαρές ζημιές.

Ενδεικτικό της κατάσταση είναι ότι πέρσι ξηλώθηκαν καλλιέργειες πριν ακόμη βγουν στην
παραγωγή ενώ η εξάπλωση του εντόμου γίνεται ταχύτατα ειδικά στα πεδινά λόγω υψηλών
θερμοκρασιών, σε αντίθεση με τις πιο ορεινές περιοχές όπου ο καιρός είναι πιο δροσερός.

Οι γεωπόνοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι αφού εκτιμούν ότι κινδυνεύει να αφανιστεί ακόμη και
η καλλιέργεια της ντομάτας η όποια στην περιοχή μας αποτελεί παράδοση επτά και πλέον
δεκαετιών. Ένα πρόβλημα που έχει ανακύψει τις τελευταίες μέρες είναι και η διαχείριση
των φυτών που ξεριζώνουν οι αγρότες και τα οποία καταλήγουν μαζί με την υπόλοιπη ξερή
βλάστηση στα σκουπίδια

Τα προσβεβλημένα από την Τούτα φυτά μεταφέρουν μαζί τους και το έντομο το οποίο με
αυτό τον τρόπο "ταξιδεύει" και σε περιοχές όπου μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι
ελεγχόμενη.
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Tο θέμα της καταστροφής που έχουν υποστεί οι ντοματοπαραγωγοί της περιοχής από η
εμφάνιση του εντόμου Τούτα Αμπσολούτα καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής της θα
συζητηθούν σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου και ώρα 8.30 το
απόγευμα στην Θεοφάνειο από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας. Ομιλητές θα είναι ο γεωπόνος Αναστάσιος Γάτσιος ο οποίος θα
αναπτύξει το θέμα "Τοπικές συνθήκες που ευνοούν την έξαρση της προσβολής", ο
ερευνητής του ΕΛΓΟ "Δήμητρα" Εμμανουήλ Ροδιτάκης με θέμα "Αντιμετώπιση και
διαχείριση προβλημάτων ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα" καθώς και ο Επίκουρος
Καθηγητής Εντομολογίας Διονύσης Περδίκης με αντικείμενο ομιλίας "Η εφαρμογή της
ολοκληρωμένης και βιολογικής αντιμετώπισης" .

Η επέλαση της Τούτα Αμπσολούτα είναι καταστροφική. Πέρσι αφάνισε το 50% της
παραγωγής με τη μόνη διαφορά ότι 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 το κλίμα της Πρέβεζας, η χλωρίδα της περιοχής αλλά και η
συγκέντρωση των

θερμοκηπιακών μονάδων σε μια συγκεκριμένη έκταση.

Μέλλον δεν θα υπάρξει εάν δεν υπάρξουν μέτρα άμεσα λένε οι παραγωγοί και σημειώνουν
πως όποιος είδε την παραγωγή του να καταστρέφεται δε θα καλλιεργήσει και πάλι
ντομάτες, ρισκάροντας το εισόδημα της οικογένειας του.

Οι παραγωγοί με θερμοκήπια που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο βρίσκονται σε
απόγνωση και θέτουν επιτακτικά θέμα αποζημιώσεων υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής
δεν το αίτημά τους δεν έχει βρει ανταπόκριση από κανέναν.
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