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       Άµεση λύση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι καλλιεργητές 
υπαίθριας ντοµάτας των περιοχών Στροπώνων, Αλιβερίου και Μαντουδίου του 
Νοµού Ευβοίας, ζητάει µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Βασίλη 
Έξαρχο ο Aντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. ∆ηµήτρης Βουρδάνος.  

     Με την επιστολή του ο αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενή τοµέα αναφέρει τα 
εξής: 

    Στην Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καλλιεργούνται περίπου 
6.000 στρέµµατα υπαίθριας ντοµάτας, µε κύριους πυρήνες την ευρύτερη περιοχή 
Αλιβερίου, Μαντουδίου και Στροπώνων και παράγεται προϊόν υψηλών 
προδιαγραφών.  

     Κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο, προκλήθηκαν πολύ σοβαρές ζηµιές σε 
ποσοστό  60 - 80 % από το έντοµο Tuta absoluta και ιώσεις. 

    Παρά τους τακτικούς, καθώς και έκτακτους ψεκασµούς, οι πληθυσµοί δεν 
ελέγχθηκαν, µε αποτέλεσµα οι ζηµιές από το έντοµο Tuta absoluta στο Αλιβέρι και 
Μαντούδι να ξεπεράσουν το 80 %, ενώ για τoυς Στρόπωνες το πρόβληµα είναι 
πολυσύνθετο, αφού αφίδες, αλευρώδεις και ακάρεα, πέρα από τις πρωτογενής 
ζηµιές στα φυτά, συνέβαλαν στην δηµιουργία και εξάπλωση των ιώσεων που είχαν 
ως αποτέλεσµα την απώλεια φυτών αλλά και την παραγωγή καρπών µη 
εµπορεύσιµων. 

   Συνεχίζοντας , ο αντιπεριφερειάρχης επισηµαίνει, ότι η έξαρση του φαινοµένου που 
παρατηρήθηκε φέτος σε φυτοπαθογόνους οργανισµούς, οφείλεται στον πολύ ήπιο 
χειµώνα καθώς και στο δροσερό καλοκαίρι, αλλά κυρίως σε ασυνήθεις τελικά 
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη Π.Ε. Εύβοιας . 

   Επακόλουθα όλων των ανωτέρω ήταν κατά τους χειµερινούς µήνες να µην 
θανατωθούν διάφορες µορφές εντόµων που διαχείµασαν, το καλοκαίρι να 
πολλαπλασιαστούν µε γοργούς ρυθµούς οι πληθυσµοί των φυτοπαθογόνων 
οργανισµών και κατά συνέπεια ήταν δύσκολο να ελεγχθούν, όπως και τελικά 
αποδείχθηκε.  

   Κλείνοντας, ο αντιπεριφερειάρχης τονίζει τη δυσχερή οικονοµική θέση που έχουν 
περιέλθει οι ζηµιωθέντες καλλιεργητές  ντοµάτας, και σε συνδυασµό µε την περίοδο 
οικονοµικής κρίσης που διανύουµε,  προτρέπει η αντίδραση της πολιτείας µέσω του 



ΕΛΓΑ να είναι άµεση στην καταγραφή και εκτίµηση των ζηµιών από κλιµάκιά του  
αλλά συγχρόνως θετική µε την έγκαιρη καταβολή των οικονοµικών αποζηµιώσεων. 

 

 
 


