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ΚΟΙΝ.:  Ως ΠΑ 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 6990/26-8-2022 Ερώτηση 

 
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιλχάν Αχμέτ, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και 
Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου μας, η “νεκρωτική ίωση του καπνού” που 
αναφέρεται στην ανωτέρω Ερώτηση, οφείλεται στον ιό του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας 
TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus) που μεταδίδεται με το έντομο-φορέα θρίπας (Thrips tabaci) 
και αποτελεί διαφορετικό ιό από το “μωσαϊκό του καπνού”, τον Τobacco mosaic virus (TMV). 
Η αρμόδια Υπηρεσία προέβη σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ΔΑΟΚ Ροδόπης, όπου 
ενημερώθηκε για την έκταση της προσβολής στις καλλιέργειες, ενώ για την ταυτοποίηση του 
παθογόνου απεστάλησαν δείγματα στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ). 
Συγκεκριμένα, παραλήφθηκε από το ΜΦΙ δείγμα από την ΔΑΟΚ Ροδόπης, αποτελούμενο από 
επτά ολόκληρα φυτά καπνού στις 22.7.2022. Τα φυτά εξετάσθηκαν αρχικά από την υπηρεσία 
δειγμάτων του ΜΦΙ και, στη συνέχεια, από τα Εργαστήρια Μυκητολογίας και Ιολογίας του ΜΦΙ. 
Η εργαστηριακή εξέταση έδειξε προσβολή σε ένα φυτό από τον φυτοπαθογόνο μύκητα 
Rhizoctonia sp.  
Η προσβολή από το παραπάνω παθογόνο δεν μπορεί να δικαιολογήσει το μέγεθος της ζημιάς 
(70-95% ποσοστό φυτών με συμπτώματα σε καλλιέργεια καπνού) που αναφερόταν στο 
πληροφοριακό δελτίο της ΔΑΟΚ. Ωστόσο, απομονώθηκε σε φυτά δείκτες και ο ιός του κηλιδωτού 
μαρασμού της τομάτας (tomato spotted wilt virus, TSWV), ο οποίος μεταδίδεται με έντομα 
(θρίπες). Για την αντιμετώπιση της ίωσης αυτής δεν υπάρχουν γνωστά θεραπευτικά μέτρα. Τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων μαζί με οδηγίες διαχείρισης και αντιμετώπισης των παθογόνων 
απεστάλησαν στην ΔΑΟΚ Ροδόπης στις 9.8.2022 με το Αρ Πρωτ. ΥΔ 1323/09.08.2022 έγγραφο 
του ΜΦΙ.  
Όπως αναφέρεται και στο συνημμένο έγγραφο της ΔΑΟΚ Ροδόπης, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη 
και παρακολουθείται. Εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις, θα εξεταστούν οι τρόποι στήριξης 
των καπνοκαλλιεργητών. 
 
Τέλος, σε σχέση με τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση και άπτονται των αρμοδιοτήτων του 
ΕΛΓΑ, σας διαβιβάζουμε επιπλέον το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11401/31-8-2022 σχετικό έγγραφο του 
Οργανισμού. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11401/31-8-2022 έγγραφο του ΕΛΓΑ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ 
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