
 

 

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: Ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγών θερμοκηπιακής ντομάτας 

που έχει προσβληθεί από τον ιό της καστανής ρυτίδωσης 

Ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών, με επιστολή του που συνυπογράφουν και 

κάποιοι παραγωγοί της ευρύτερης περιοχής της Τριφυλίας, αναφέρεται εκ 

νέου στο πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει τα τελευταία δύο χρόνια 

στην περιοχή της Τριφυλίας το οποίο αφορά στην προσβολή της 

θερμοκηπιακής ντομάτας από τον ιό της καστανής ρυτίδωσης και ζητά να 

τύχουν οι παραγωγοί κρατικής μέριμνας ώστε να αντιμετωπίσουν τις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις και να συνεχίσουν να παράγουν και να 

προμηθεύουν την αγορά, έως ότου βρεθούν υβρίδια ανθεκτικά στον ιό. 

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος «Αποτέλεσμα είναι τόσο η ποσοτική μείωση της 

παραγωγής σε ποσοστό τουλάχιστον 50-60% όσο και η σοβαρότατη ποιοτική 

υποβάθμιση του προϊόντος. Συνεπώς υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος όχι 

μόνο μαρασμού, αλλά και αφανισμού της συγκεκριμένης καλλιέργειας που 

είναι τόσο σημαντική όχι μόνο για το εισόδημα των παραγωγών, αλλά και για 

την ομαλή τροφοδοσία της διατροφικής αλυσίδας.» 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα στα 

προσβεβλημένα φυτά, παρά μόνο μέτρα και ορθές πρακτικές για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης και την εκρίζωση του ιού, όπως είναι μεταξύ 

άλλων, ο συστηματικός έλεγχος των σπορείων και η 

απομάκρυνση/καταστροφή των φυταρίων που τυχόν έχουν προσβληθεί ή 

εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα, έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών και 

απομάκρυνση/καταστροφή όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης, συχνή 

απολύμανση εργαλείων, μέριμνα για απομάκρυνση και καταστροφή των 
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υπολειμμάτων της καλλιέργειας καθώς και απολύμανση των χώρων του 

θερμοκηπίου.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως το υφιστάμενο πρόβλημα λόγω 

του ιού των παραγωγών στα Φιλιατρά, περιοχή με μέσο όρο παραγωγής 

17.000 κιλά/στρέμμα -1200 στρέμματα στην Α’ καλλιέργεια- και 12.000 

κιλά/στρέμμα -800-900 στρέμματα στη Β’ καλλιέργεια-επιδεινώνουν και οι 

οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, πλέον της χορήγησης κρατικών 

ενισχύσεων στους τομείς των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες σε 

όλη την Επικράτεια εκτός Κρήτης λόγω covid19, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν για τους παραγωγούς θερμοκηπιακής 

ντομάτας στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας; 

2. Προβλέπεται η επιπλέον ενίσχυση των παραγωγών θερμοκηπιακών 

ντοματών, βάση της πραγματικής οικονομικής ζημιάς που έχουν 

υποστεί οι συγκεκριμένοι αγρότες λόγω του ιού; 

3. Αν ναι, εντός ποιου χρονοδιαγράμματος και τι ποσό προβλέπεται ανά 

στρέμμα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




