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Όπως Πίνακας Αποδεκτών  

 
ΘΕΜΑ: “Έκθεση αυτοψίας εκτεταμένης ζημιάς στην καλλιέργεια καπνού του νομού Ροδόπης 

από παθογόνο αίτιο (ιός TSWV)” 

Στις 21/07/2022 και ημέρα Πέμπτη, κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο 

του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης, έλαβε χώρα επιτόπια επίσκεψη των γεωπόνων 

της υπηρεσίας μας Δολαπτσόγλου Χριστίνας (ΔΑΟΚ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ) και Παπαδόπουλο 

Τριαντάφυλλου (ΔΑΟ ΑΜΘ) παρουσία του προέδρου και των καπνοκαλλιεργητών της περιοχής 

με σκοπό την εκτίμηση  ζημίων σε καπνοκαλλειέργειες.   

Παρατηρήθηκαν ζημίες από παθογόνο αίτιο σε όλο το γεωγραφικό πλάτος του νομού 

Ροδόπης με μεγαλύτερη ένταση σε αγροτεμάχια που ανήκουν γεωγραφικά στους δήμους 

Αρριανών και Κομοτηνής  οπού βρίσκεται και το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργούμενου καπνού 

του Νομού Ροδόπη (περίπου το 80%). Υπήρχαν πολλά καπνοχώραφα όπου το 100% των φυτών 

καπνού είχε προσβληθεί από την ασθένεια και γενικά επικρατούσε μια ανομοιόμορφη 

ανάπτυξη των καπνόφυτων, απόρροια της ασθένειας αυτής. Με μια πρώτη εκτίμηση η μείωση 

στην απόδοση της παραγωγής θα είναι μεγάλη σε σχέση με μία φυσιολογική χρονιά. 

Από την μακροσκοπική εξέταση διαγνώσθηκε ιολογική προσβολή από πιθανό ιο που 

ενδημεί στη περιοχή της ΠΕ Ροδόπης. Για τον σκοπό της ταυτοποίησης του παθογόνου αίτιου 

στον καπνό συλλέχθηκε και στάλθηκε δείγμα φυτών καπνού στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο και σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα πρόκειται για τον ιό του Κηλιδωτού 

Μαρασμού της Τομάτας  (TSWV) ο οποίος μεταδίδεται με θρίπες (έντομο). Για την αντιμετώπιση 

του δεν υπάρχουν γνωστά θεραπευτικά μέτρα πάρα μόνο προληπτικά.  



Στις 16_08_22 επαναλήφθηκε ένας δεύτερος  επιτόπιος έλεγχος με σκοπό την εκτίμηση  της 

κατάστασης της καλλιέργειας του καπνού σε σχέση με τη ζημιά που προκάλεσε ο TSWV. 

Παρατηρήθηκε μια ελαφριά αύξηση της ζημιάς από την προηγουμένη φορά με εμφανή την 

ποιοτική υποβάθμιση των φύλλων του καπνού (που είναι και το εμπορεύσιμο τμήμα) και το 

φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.  

Συμπερασματικά ο TSWV είναι ένας ιός που ενδημεί στη περιοχή του Νομού Ροδόπης 

και λόγω του έμμονου τρόπου μετάδοσης του με τον θρίπα πολλές φορές παίρνει διαστάσεις 

επιδημίας όπως συνέβη  την χρονιά του 2018. Η ΠΕ Ροδόπης για το 2022 καλλιέργησε συνολικά 

28.000 στρέμματα καπνού (από 4000 καπνοκαλλιεργητές για τους οποίους σε μεγάλο ποσοστό η 

καλλιέργεια καπνού αποτελεί το κύριο οικογενειακό εισόδημα) και αναμένεται για την 

καλλιεργητική περίοδο 2021-2022 μια μείωση παραγωγής που θα υπερβεί το 40% επί του 

συνόλου συνεκτιμώντας και την ποιοτική υποβάθμιση του εμπορεύσιμου προϊόντος.  
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Πίνακας Αποδεκτών  
(αποστολή ηλεκτρονική) 
 
1. 
 
 
 
 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Δνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, 
Λ.Συγγρού 150,176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ 
seni@minagric.gr; amavridou@minagric.gr 
 

2. Γρ. Περιφερειάρχη ΑΜΘ  
κ Χρήστο Μέτιο 
periferiarxis@pamth.gov.gr 

3. 
 
 

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη   
ΠΕ Ροδόπης  
κ Νικόλαο Τσαλικίδη 
antip-rodop@pamth.gov.gr 

4. Γρ. Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη  
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
κ Βασίλη Δελησταμάτη 
v.delistamatis@gmail.com  

5. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΑΜΘ 
sotpap23@gmail.com 

6. 
 
 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  ΑΜΘ 
dao@pamth.gov.gr 

7. 
 

 Συνεταιρισμό Καπνοπαραγωγών Θράκης  
sinanamet @yahoo.gr 

8. ΕΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
d.pantazis@elga.gr 
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