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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: «Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της ντομάτας»  

   

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεών μας για τον ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της 

ντομάτας (Τomato Brown Rugose Fruit Virus – ToBRFV) στις 24/09/2020 και 07/07/2020 και με αφορμή 

την πολύ πρόσφατη διαπίστωση της παρουσίας του σε δείγμα θερμοκηπιακής καλλιέργειας τομά-

τας στη Δράμα, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω.   

Ο ιός αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό αναδυόμενο κίνδυνο για τις καλλιέργειες της τομάτας και της πι-

περιάς και για αυτό τον λόγο περιλαμβάνεται στη λίστα επιφυλακής του ΕΡΡΟ. Από τον Νοέμβριο του 

2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε ισχύ επείγοντα μέτρα για την πρόληψη της εισόδου και της 

εξάπλωσης του ιού στην Ε.Ε. Σύμφωνα με αυτά, τα διακινούμενα εντός της Ε.Ε. φυτά και σπόροι τομά-

τας και πιπεριάς πρέπει να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και να ελέγχονται για τον 

ToBRFV, ενώ τα εισαγόμενα στην Ε.Ε. φυτά και σπόροι τομάτας και πιπεριάς πρέπει να συνοδεύονται 

από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας που να καλύπτει τις απαιτήσεις της Ε.Ε για τον ToBRFV. 

Ο  ToBRFV παρουσιάζει υψηλή μολυσματικότητα. Μεταδίδεται με την επαφή μεταξύ δύο φυτών, με 

τις καλλιεργητικές εργασίες (μολυσμένα χέρια, εργαλεία, ρούχα), με μολυσμένο φυτωριακό υλικό και πι-

θανόν με το σπόρο. Έχουν αναφερθεί επίσης και περιπτώσεις μετάδοσης μέσω μεταφοράς μολυσμένης 

γύρης από έντομα-επικονιαστές. Άλλη εστία μόλυνσης είναι τα υπολείμματα προσβεβλημένων φυτών.   

Τα προσβεβλημένα φυτά παρουσιάζουν μειωμένη ανθοφορία και καρπόδεση, ανομοιομορφία στην 

ωρίμανση των καρπών, ενώ σημαντικό ποσοστό αυτών είναι μη εμπορεύσιμοι λόγω των αλλοιώσεων 

που προκαλεί ο ιός.  Περισσότερα στοιχεία για την ασθένεια, τα συμπτώματα που προκαλεί και τα μέτρα 



προφύλαξης αναφέρονται λεπτομερώς στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο, που είναι αναρτημένο στην σελί-

δα του Υπ.Α.Α.Τ.: 
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegxos/ToBRFV_nppo_bpi_v2.pdf 

Καλούνται οι καλλιεργητές να μελετήσουν το συγκεκριμένο φυλλάδιο. Θα πρέπει να γίνεται συχνός 

έλεγχος των φυτών της καλλιέργειας και αυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα ιολογικής προσβολής 

να χειρίζονται ως πιθανό κρούσμα ToBRFV: να απομακρύνονται πολύ προσεκτικά, με όσο το δυνατό 

περισσότερο ριζικό σύστημα, ιδανικά τοποθετώντας τα σε σακούλα ώστε να μην έλθουν σε επαφή με 

υγιή φυτά, και να καταστρέφονται. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά όλα τα μέτρα 

για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού κατά τις καθημερινές εργασίες (καθαρός ρουχισμός, πλύσιμο 

χεριών, χρήση παπουτσιών ή καλυμμάτων παπουτσιών, φόρμας και γαντιών μιας χρήσης, απολύμανση 

εργαλείων, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων της επιχείρησης και 

τοποθέτηση ταπέτων με απολυμαντικό υγρό στην είσοδο κάθε τομέα κ.α.). 

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι επιστήμονες των καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, οι 

συνταγογράφοι γεωργικών φαρμάκων και οι γεωργικοί σύμβουλοι να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο 

μέσο τους καλλιεργητές-συνεργάτες τους για την επιδημιολογία της ασθένειας. 
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