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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
Ο ΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΝΗ ΡΤΣΙΓΩΗ ΣΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΣΟΜΑΣΑ
(Tomato Brown Rugose Fruit Virus,ToBRFV)
Μία νέα αζθένεια ποσ απειλεί ηις καλλιέργειες ηομάηας και πιπεριάς ζηην Δλλάδα
Ο Ιόο ηεο θαζηαλήο ξπηίδσζεο ησλ θαξπώλ ηνκάηαο γηα πξώηε θνξά δηαπηζηώζεθε ζην Ιζξαήι ην 2014
Δθηνηε δηαπηζηώζεθε θαη ζηελ Ινξδαλία, Γεξκαλία, Ιηαιία, Καιηθόξληα, ησλ ΗΠΑ, Σανπδηθή Αξαβία,
Τνπξθία, θαη Μεμηθό. Τνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2019 δηαπηζηώζεθε ζηελ Διιάδα ζε ζεξκνθεπηαθή θαιιηέξγεηα
ηνκάηαο ζηελ Κξήηε.
ΑΙΣΙΟ: Ο Ιόο ToBRFV αλήθεη ζην γέλνο Τοbamovirus ην νπνίν πεξηιακβάλεη γλσζηνύο ηνύο όπσο
είλαη ν ηόο ηνπ κσζατθνύ ηνπ θαπλνύ (TMV) θαη ν Ιόο ηνπ κσζατθνύ ηεο ηνκάηαο (ToMV).
Ο Ιόο κεηαδίδεηαη κεραληθά κε ηελ επαθή κεηαμύ ησλ θπηώλ, κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ησλ
εξγαδνκέλσλ (κνιπζκέλα εξγαιεία, ξνύρα πξνζσπηθνύ), κε ην κνιπζκέλν πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό
(θπησξηαθό πιηθό, ζπόξν), κε ηα έληνκα (κεηαθνξά γύξεο κε βνκβίλνπο-Bombus terrestris) .Βαζηθή εζηία
κόιπλζεο είλαη ην έδαθνο όηαλ παξακείλνπλ ζε απηό κνιπζκέλα θπηηθά ππνιείκκαηα. Σηηο ππό θάιπςε
θαιιηέξγεηεο ηα ζσκαηίδηα ηνπ ηνύ δηαηεξνύληαη επί ησλ θαηαζθεπώλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη κε
δηάθνξνπο ηξόπνπο ζηα θπηά θαη εμαπιώλεηαη κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ( δέζηκν, μεβιάζηεκα,
ζπιινγή θιάδεπκα, θ,ι,π,)
ΦΤΣΑ ΞΔΝΙΣΔ:
Οη θύξηνη μεληζηέο ηνπ Ινύ είλαη ε Τνκάηα θαη ε Πηπεξηά. Με ηερλεηέο κνιύλζεηο πξνζβάιεη ηνλ θαπλό.
Άιινη μεληζηέο είλαη ηα δηδάληα όπσο ηα chenopodiastrum murale θαη solanum nigrum ηα νπνία
πξνζβάιινληαη από ηνλ Ιό θαη απνηεινύλ θνξείο απηνύ.
ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ: Τα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη ζηα θύιια, ζηειέρε θαη ζηνπο θαξπνύο.
Τα ζπκπηώκαηα ζηα θύιια πεξηιακβάλνπλ ριώξσζε, κσζατθό, πνηθηινριόξσζε, θαηζάξσκα,
παξακόξθσζε ηνπ ειάζκαηνο θαη πεξηζηαζηαθά ζηέλσζε. Νεθξσηηθέο θειίδεο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ
ζηνπο πνδίζθνπο, κίζρνπο θαη θάιπθεο.
Σηνπο θαξπνύο εκθαλίδνληαη θαζηαλνί ή θίηξηλνη δαθηύιηνη, θαζηαλέο πεξηνρέο θαη ξπηίδσζε. Δπίζεο
παξαηεξνύκαη παξακνξθώζεηο θαη αλνκνηόκνξθε σξίκαλζε ησλ θαξπώλ. Τα ζπκπηώκαηα απηά θαζηζηνύλ
ηνπο θαξπνύο ηεο ηνκάηαο κε εκπνξεύζηκνπο.
Τα αζζελή θπηά παξνπζηάδνπλ κεησκέλε αλζνθνξία θαη θαξπόδεζε. Η κείσζε θπκαίλεηαη από 30 έσο
70%.
Σηελ Πηπεξηά εκθαλίδνληαη θίηξηλεο θειίδεο θαη κσζατθό ζηα θύιια, θαζώο θαη παξακόξθσζε ηνπ
ειάζκαηνο ησλ θύιισλ. Οη θαξπνί ηεο πηπεξηάο εκθαλίδνπλ παξακνξθώζεηο, αλνκνηόκνξθν ρξσκαηηζκό
κε θίηξηλεο θαη θαζηαλέο πεξηνρέο θαη πξάζηλεο ξαβδώζεηο.

ΔΙΚΟΝΔ ΜΔ ΣΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΙΟΤ Δ ΚΑΡΠΟΤ ΚΑΙ ΦΤΛΛΑ ΣΟΜΑΣΑ
ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ
Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Ινύ ToBRFV πξνηείλνληαη κέηξα εμάιεηςεο ηνπ.
1) Χξήζε πγηνύο πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ (όπσο ρξεζηκνπνίεζε πγηνύο ζπόξνπ, θπηαξίσλ γηα θύηεπζε)
2) Σπζηεκαηηθόο έιεγρνο ησλ ζπνξείσλ θαη θπησξίσλ. Απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή ησλ κηθξώλ θπηώλ πνπ έρνπλ
πξνζβιεζεί ή παξνπζηάδνπλ ύπνπηα ζπκπηώκαηα ηνπ Ινύ.
3) Σπρλέο επηζεσξήζεηο ησλ θπηώλ κεηά ηελ κεηαθύηεπζή ηνπο ζηνλ αγξό ή ζην ζεξκνθήπην. Αθαίξεζε θαη
θαηαζηξνθή όισλ ησλ θπηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα ηεο Ίσζεο.
4) Απνθπγή επαθήο ησλ πγηώλ θπηώλ κε ηα ρέξηα πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε αζζελή θπηά (εθξίδσζε, δέζηκν
θιάδεπκα, θιπ.) Δθηόο αλ ηα ρέξηα έρνπλ πιπζεί πξνεγνπκέλσο πνιύ θαιά..
5) Αθαίξεζε ησλ δηδαλίσλ από ηνλ αγξό ή από ην ρώξν πέξημ ηνύ ζεξκνθεπίνπ.
6) Καιό πιύζηκν κε ζαπνύλη ησλ ρεξηώλ πξηλ από θάζε ρεηξηζκό ησλ θπηώλ.
7) Απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηέξγεηαο, θαζώο θαη απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
8) Σπρλή απνιύκαλζε ησλ εξγαιείσλ κε εκβάπηηζε ζε δηάιπκα ρισξίλεο΄0,5%.ή άιια απνιπκαληηθά.
Παρακαλούνηαι οι παραγωγοί να διενεργούν ζσζηημαηικούς ελέγτοσς ζηις καλλιέργειές ηοσς για ηην
διαπίζηωζη ηστόν ζσμπηωμάηων και να ενημερώζοσν αμέζως ηις αρμόδιες θσηοσγειονομικές αρτές ηων
σπηρεζιών (ΓΑΟΚ και Π.Κ.Π.Φ.@Π.Δ) ζε περίπηωζη ενηοπιζμού ηέηοιων ζσμπηωμάηων .

Ο Πξντζηακέλνο ηνπ Τκήκαηνο
Λύθαο Γεκήηξηνο

