


Από το 1983, στην AGRIS, δημιουργούμε μία νέα προοπτική για την 

Ελλάδα και ένα πεδίο Λαχανοκομικής δραστηριότητας χωρίς σύνορα 

με αξία για όλους.

Φιλοδοξία μας είναι να αποτελούμε την πρώτη επιλογή των πελατών 

μας προσφέροντας ολοκληρωμένες Λαχανοκομικές υπηρεσίες υψη-

λού επιπέδου. Στόχος μας, να είμαστε μία σύγχρονη, δυναμική εται-

ρεία Λαχανοκομίας.

Θέλουμε να διατηρούμε μία ηγετική θέση στην αγορά με καθοριστική 

παρουσία στην Ευρώπη. Να αριστεύουμε στην έρευνα και στην ποιό-

τητα των προϊόντων που παράγουμε. Να λειτουργούμε με τις βέλτι-

στες πρακτικές για το περιβάλλον και την κοινωνία. Να επενδύουμε 

στις πιο σύγχρονες υποδομές και τους πιο άξιους ανθρώπους. Και να 

προσφέρουμε βέβαια, το καλύτερο περιβάλλον εργασίας.

Για να τα πετύχουμε όλα  αυτά, υλοποιούμε ένα συνολικό στρατηγικό 

σχέδιο εξέλιξης. Ανταποκρινόμαστε στις ραγδαίες αλλαγές που γί-

νονται στον κλάδο μας. Και είμαστε περήφανοι, γιατί μετά από τρεις 

δεκαετίες είμαστε η μόνη εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα μας, 

δυνατοί, αφοσιωμένοι, καινοτόμοι. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας  
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Τι είναι το Βακτηριακό  Έλκος 
(Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis - Cmm)
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• Σπορομεταδιδόμενο βακτήριο 

το οποίο μπορεί κάτω από τις κα-

τάλληλες κλιματολογικές συνθή-

κες να εξαπλωθεί πολύ εύκολα, 

ενώ παράλληλα ενδέχεται να μην 

παρουσιάζει συμπτώματα οπτικά. 

Το βακτήριο μπορεί να επιβιώσει 

σε πολλά περιβάλλοντα όπως 

στον σπόρο (έως 5 χρόνια), σε 

μολυσμένο έδαφος, πλαστικές 

επιφάνειες, τσιμέντο (3-4 εβδο-

μάδες), σε φυτικά υπολείμματα 

(έως 24 μήνες), σε σολανώδη ζι-

ζάνια /ξενιστές.

• Όταν υπάρχουν προσβεβλημένα φυτά στην καλλιέργεια μεταδίδεται 

μέσω του ποτίσματος (ειδικά με διαβροχή των φύλλων), με τις καλλιερ-

γητικές εργασίες (π.χ. κλαδέματα) όταν εκτελούνται χωρίς κατάλληλη 

απολύμανση, ή με τον αέρα.
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• Δεν αντιμετωπίζεται με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. 

• Η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνου είναι οι μόνες αποτελεσματικές 

στρατηγικές αντιμετώπισης.

• Προκαλεί καταστροφή της καλλιέργειας.

• Προκαλεί καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα

• Οδηγεί σε αναγκαστική αλλαγή καλλιέργειας από Τομάτα σε άλλο είδος.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγική αλυσίδα (παραγωγοί σπόρων,

φυτώρια σποροφύτων, παραγωγοί) παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρό-

ληψη & διαχείριση κινδύνου ενάντια στην εξάπλωση του βακτηρίου.

Η προσβολή φυτών τομάτας με Βακτηριακό Έλκος είναι πιο εύκολη σε 

νεαρή ηλικία. 

Συμπτώματα προσβολής
• Περιφερειακές νεκρώσεις στα φύλλα.

• Νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα και τους μίσχους. 

• Μικρές λευκές φουσκάλες σε προσβεβλημένα φύλλα. 

• Δυσκολία ανάπτυξης του φυτού. 

• Μαρασμός του φυτού.  

• Σκάσιμο κορμού.
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Τι είναι το GSPP
Το GSPP είναι ένα εξειδικευμένο πρότυπο / σύστημα υγιεινής & δι-

αχείρισης επικινδυνότητας με κύριο στόχο την πρόληψη εμφάνισης 

και εξάπλωσης του Βακτηριακού Έλκους (Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis - Cmm) σε φυτά τομάτας, ακολουθώντας αυστη-

ρά πρωτόκολλα και προηγμένα συστήματα ποιότητας που ελέγχονται 

από ανεξάρτητες αρχές. 

• Στοχεύει στις 4 κύριες απειλές μετάδοσης του παθογόνου: 

  πολλαπλασιαστικό υλικό, νερό, ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός. 

Ενδεικτικά στοιχεία των ακολουθούμενων διαδικασιών είναι:

• Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σπόροι τομάτας 

   πιστοποιημένοι κατά GSPP.

 

• Απολύμανση νερού λίπανσης με χημικά μέσα & φως UV.

• Αυστηρά περιορισμένη και απόλυτα ελεγχόμενη πρόσβαση 

  σε όλους τους χώρους παραγωγής.



• Απαγορεύεται η είσοδος σε προσωπικό & υλικά χωρίς εφαρμογή 

  αυστηρού πρωτοκόλλου υγιεινής (απολύμανση, επιπλέον 

  προστατευτικά μέσα, πλήρης ιχνηλασιμότητα,  κ.α.).

• Πλήρως ελεγχόμενη διαχείριση, διανομή και διακίνηση-μεταφορά

  σπόρων και φυτών. 

Πιστοποίηση GSPP προς το παρόν μπορούν να έχουν οι:

          εταιρίες παραγωγής σπόρων 

          εταιρίες παραγωγής σποροφύτων
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Γιατί GSPP;
• Αποτελεσματική πρόληψη & διαχείριση κινδύνου προσβολής από Βα-

κτηριακό Έλκος, αλλά και από άλλα παθογόνα.

• Τελειοποιημένα πρότυπα υγιεινής για σπόρους & σπορόφυτα.

• Η παραγωγή σποροφύτων ακολουθώντας πιστά όλες τις διαδικασίες 

κατά GSPP πρακτικά μηδενίζει τον κίνδυνο προσβολής σε νεαρά φυτά. 

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνεχής και σταθερή παραγωγή 

προϊόντων υψηλής ποιότητας.

• Η πιστοποίηση κατά GSPP συνεπάγεται άμεσα την συνεχή βελτίωση 

και αναβάθμιση του φυτωρίου σε επίπεδο υποδομών, λειτουργίας & 

διαδικασιών.

• Ανεξάρτητο Σύστημα Ελέγχου, με διαφανείς διαδικασίες. 

• Βιομηχανικά πρωτόκολλα υγιεινής & επιθεωρήσεις διαπίστευσης  από 

Διεθνείς Οργανισμούς.

• Ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών από ειδικούς.

• Ευθύνη των εταιριών Σπόρων & Σπορόφυτων για προμήθεια πιστο-

ποιημένου κατά GSPP πολλαπλασιαστικού υλικού.

• Το σύστημα επιφέρει οφέλη και σε άλλες καλλιέργειες, λόγω του 

υψηλού επιπέδου μέτρων υγιεινής που εφαρμόζονται.

• Το λογότυπο (logo) GSPP αποτελεί σύμβολο της δέσμευσης του  

κλάδου (σπόροι-σπορόφυτα).

Σε όλο τον κόσμο πιστοποίηση κατά GSPP έχουν μόνο 5 εταιρίες 
παραγωγής σποροφύτων. 
Τελευταία εταιρία που πιστοποιήθηκε είναι η AGRIS.
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Μέτρα προστασίας για καλλιεργητές

Πριν τη φύτευση
• Απομάκρυνση όλων των φυτικών υπολειμμάτων & απολύμανση 

  του θερμοκηπίου & του εξοπλισμού. 

• Καταπολέμηση σολανωδών ζιζανίων (Solanum Nigrum, κ.α.).

• Απολύμανση του χώρου, των εγκαταστάσεων & του εξοπλισμού 

   με εγκεκριμένα σκευάσματα.

Κατά την διάρκεια της καλλιέργειας
• Χρησιμοποίηση υγιών και πιστοποιημένων κατά GSPP σπόρων 

   και σποροφύτων.

• Τακτικός έλεγχος για έγκαιρο εντοπισμό συμπτωματικών φυτών.

• Ξερίζωμα με όλο το ριζικό σύστημα και καταστροφή (κάψιμο) 

  των ασθενών φυτών και των γειτονικών τους φυτών.

• Παύση παροχής νερού στις θέσεις των ασθενών φυτών.

• Εκτέλεση ψεκασμών των υπολοίπων φυτών με εγκεκριμένα 

   χαλκούχα σκευάσματα, στις προβλεπόμενες δοσολογίες.
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• Απολύμανση των καλλιεργητικών εργαλείων με καθαρό οινόπνευμα

  ή άλλο εγκεκριμένο απολυμαντικό κατά τη διάρκεια των εργασιών

  όσο πιο τακτικά γίνεται (το πιο σωστό μετά από την ολοκλήρωση των

  εργασιών ανά φυτό, οπωσδήποτε ανά γραμμή). 

• Μετά το τέλος των απαιτούμενων καλλιεργητικών εργασιών 

   (π.χ. ξεφύλλισμα, κλάδεμα, κ.λ.π.) ψεκασμός των φυτών με εγκεκρι-

    μένα χαλκούχα σκευάσματα στις προβλεπόμενες δοσολογίες. 

• Αποφυγή δημιουργίας πληγών στο ριζικό σύστημα και επαφής 

   πληγωμένων μερών του υπέργειου τμήματος με το υπόστρωμα.

• Αποφυγή ποτίσματος με νερό που διέρχεται από αγρούς 

  ή θερμοκήπια με ασθενή φυτά.

• Καταπολέμηση σολανωδών ζιζανίων (Solanum Nigrum, κ.α.).

Με το τέλος της καλλιέργειας
• Αφαίρεση και καύση με φωτιά των υπολειμμάτων των φυτών 

   μαζί με το ριζικό τους σύστημα με το τέλος της καλλιέργειας.

• Απολύμανση του χώρου, των εγκαταστάσεων & του εξοπλισμού 

   με εγκεκριμένα σκευάσματα.
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