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Θέμα: «Γεσηερληθά ζέκαηα Δληνκνινγηθήο ή παξεκθεξήο θύζεσο πνπ ρξήδνπλ
δηεξεύλεζεο»
Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο,
αληαπνθξηλόκελν ζηνλ επηζηεκνληθό ηνπ ξόιν, κεηά από αηηήκαηα κειώλ ηνπ, είρε
μεθηλήζεη δηαβνύιεπζε κε ζπλαδέιθνπο γεσηερληθνύο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξώζεη όια
ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε ζθνπό λα ηα
πξνσζήζεη θαηόπηλ ζε γεσηερληθά – εθπαηδεπηηθά – εξεπλεηηθά ηδξύκαηα. Έηζη ζα δνζεί ε
δπλαηόηεηα ηα πξνβιήκαηα απηά λα έξζνπλ εηο γλώζηλ ησλ αξκόδησλ εθπαηδεπηηθώλ –
εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ, γηα λα εξεπλεζνύλ ζε βάζνο ηόζν κε ηε βνήζεηα εξεπλεηηθώλ
πξνγξακκάησλ όζν θαη κε ηελ αλάζεζή ηνπο ζε θνηηεηέο γηα πξνπηπρηαθέο –
κεηαπηπρηαθέο δηαηξηβέο, αμηνπνηώληαο παξάιιεια θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή απηώλ
ησλ ηδξπκάησλ.
Έηζη ηα ζέκαηα πνπ ζέινπκε λα ζαο ζέζνπκε θαη αθνξνύλ ηνλ Γεσπνληθό θιάδν,
ηνκέα Φπηνπξνζηαζίαο – Δληνκνινγίαο είλαη ηα εμήο:
1) ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Αθηηληδηάο, αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο θαιιηέξγεηεο ζηελ επαξρία
Νέζηνπ Καβάιαο είλαη έληνλν ην πξόβιεκα από ηηο πξνζβνιέο ηνπ εληόκνπ Metcalfa
pruinosa, πξνθαιώληαο κεγάιε δεκηά ζηνπο παξαγσγνύο. Γηα απηό ην ιόγν είλαη αλαγθαία

ε δηεξεύλεζε ηεο Οηθνινγίαο-Βηνινγίαο ηνπ εληόκνπ ζηελ πεξηνρή θαζώο θαη ε
θαηαπνιέκεζε ηνπ. Θέινπκε επίζεο λα δηεξεπλεζεί θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θπζηθνύ
ερζξνύ ηνπ, Neodryinus typhlogybae.
2) ηελ θαιιηέξγεηα ηεο Αθηηληδηάο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Νέζηνπ ζπλαληάκε αξθεηά
πξνβιήκαηα από ηνπο Νεκαηώδεηο πνπ ρξήδνπλ δηεξεύλεζεο σο πξνο ηελ ΒηνινγίαΟηθνινγία ηνπο θαη θπξίσο ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπο.
3) ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαζνιηώλ ζηελ Πεδηάδα ηνπ Νέζηνπ, πξέπεη λα γίλεη έξεπλα γηα
ηνπο Νεκαηώδεηο πνπ πξνζβάινπλ ηελ ξίδα ηνπ θπηνύ κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή
ηνπ, ή ηε κείσζε ησλ απνδόζεσλ.
4) ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνύ ζηηο έξξεο,

πξέπεη λα γίλεη δηεξεύλεζε ηεο

παξνπζίαο ηνπ Diabrotica virgifera Le Coute θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ. Αθόκα
ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κέηξσλ αλαραίηηζεο ηνπ εληόκνπ,
θαζώο θαη ν βαζκόο πεηζαξρίαο ησλ παξαγσγώλ ζε απηά.
5) Γηεξεύλεζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ςεπδόθνθθνπ ζην ακπέιηα ηεο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο. Δίλαη έλα πξόβιεκα πνπ κεηά από ηελ θαηάξγεζε πνιιώλ δξαζηηθώλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ ηείλεη λα γίλεη ε κάζηηγα ησλ ακπειώλσλ.
6) Παξακνξθσηηθό αθάξη ηεο Διηάο ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο.

Πξνθαιεί

κεγάιεο δεκηέο ζηηο βξώζηκεο

πνηθηιίεο πξάζηλεο ειηάο

ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα ηνπο. Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε βηνινγία-νηθνινγία ησλ
αθάξεσλ πνπ πξνθαινύλ ην πξόβιεκα θαη λα δηεξεπλεζνύλ δηεμνδηθά θαη πεηξακαηηθά
κεηξά θαηαπνιέκεζεο ηνπο.
7)Πξνβιήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα ειαηνθξάκβεο από ην έληνκν

Ceuthorrhynchus

pallidactylus (Marsham). Παξνπζηάδνληαη ζνβαξέο πξνζβνιέο ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη
απαηηείηαη επαλαζπνξά. Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε βηνινγία-νηθνινγία ηνπ εληόκνπ θαζώο
θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία. Δπίζεο ζα πξέπεη ζηελ ίδηα
θαιιηέξγεηα λα δηεξεπλεζεί θαη ν γλσζηόο καο Άιηεο ησλ ηεύηισλ.
8)Δκθάληζε ηνπ θινηνθάγνπ ερζξνύ ησλ ειαηόδεληξσλ ζηελ Β. Διιάδα Euzophera bigella
Zeller. Παξνπζηάδνληαη δηνγθώζεηο θαη ιύζεηο ζπλέρεηαο θινηνύ θαη ξσγκέο θαηά κήθνο
ηνπ θνξκνύ θαη ζηελ ζπλέρεηα λέθξσζε ησλ ειαηόδεληξσλ. Πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε
βηνινγία-νηθνινγία ηνπ εληόκνπ θαζώο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηελ Αλαηνιηθή
Μαθεδνλία.
Δπεηδή είλαη πνιύ πηζαλόλ νξηζκέλα από ηα αλώηεξα ζέκαηα λα ηα έρεηε ήδε
επεμεξγαζηεί θαη εξεπλήζεη, παξαθαινύκε λα καο θνηλνπνηήζεηε ηπρόλ ζπκπεξάζκαηα
ζαο. Γηα όζα ζέκαηα όκσο ζθνπεύεηε λα ην θάλεηε ζην κέιινλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ δηθή

καο πξόηαζε παξαθαινύκε λα καο θνηλνπνηήζεηε ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμάγεηε δηόηη
πξόθεηηαη γηα ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο ηεο πεξηνρήο καο πνπ αθνξνύλ ζπλαδέιθνπο
γεσηερληθνύο θαη αγξόηεο ηεο πεξηνρήο καο, ηνπο νπνίνπο θαη ζα ελεκεξώλνπκε ζηε
ζπλέρεηα.
Ξεθηλήζακε απηή ηελ πξσηνβνπιία γηαηί ζέινπκε λα δεηήζνπκε ηελ ζπκβνιή ζαο κε
απηόλ ηνλ ηξόπν ώζηε λα κεηαθεξζεί ε αμηόινγε έξεπλα πνπ παξάγεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά
– εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο, ζηνλ θάζε Γεσηερληθό θαη ζηνπο αγξόηεο καο.
Παξακέλνπκε πάληνηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε θαη
πιεξνθνξία.
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