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Η BASF Ελλάς παρουσίασε το νέο πρωτοποριακό σύστημα
Tessior® για την προστασία από τις ασθένειες του ξύλου της
αμπέλου
 Tessior® System: Κλάδεμα. Προστασία. Αντοχή.

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, στην αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης ΙΙ» του Alkyon
Resort Hotel & SPA, στο Βραχάτι Κορινθίας, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
η επίσημη παρουσίαση του πρωτοποριακού συστήματος Tessior® για το αμπέλι.
Περισσότεροι από 120 προσκεκλημένοι γνώρισαν το νέο Tessior® System που
ανέπτυξαν η BASF σε συνεργασία με την FELCO και την MESTO, το οποίο
συνδυάζει ένα υψηλής αποτελεσματικότητας μυκητοκτόνο με μια συσκευή
ψεκασμού ακριβείας.
Το αμπέλι είναι μια πολύ σημαντική καλλιέργεια για την χώρα μας και η BASF Ελλάς
Α.Β.Ε.Ε. αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και την ιστορικότητα αυτής της
καλλιέργειας στέκεται δίπλα στον Έλληνα αμπελουργό. «Στεκόμαστε στο πλευρό
του Έλληνα παραγωγού και τον στηρίζουμε με καινοτόμα προϊόντα και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, για να προστατεύσει τη σοδειά του και να αυξήσει τις
αποδόσεις των καλλιεργειών του, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον» δήλωσε ο
Βασίλης Γούναρης, Διευθύνων Σύμβουλος της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Δυστυχώς, όμως η αμπελοκαλλιέργεια πλήττεται εδώ και πολλά χρόνια από ένα
σύμπλοκο παθογόνων του ξύλου, το οποίο είναι ευρέως γνωστό ως ίσκα.
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Για τις ασθένειες του ξύλου της αμπέλου και ειδικότερα για την ίσκα, μας μίλησε ο
Γιώργος

Καραογλανίδης,

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Φυτοπαθολογίας

του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. «Το μέγεθος της προσβολής από την
ίσκα της αμπέλου παγκοσμίως φτάνει έως και 30% επί των καλλιεργουμένων
εκτάσεων σε ορισμένες περιοχές, ενώ το κόστος αναμπέλωσης εξαιτίας της ίσκας
ανέρχεται σε 1,5 δις δολάρια σε όλον τον κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο οι ειδικοί
αναφέρονται στις ασθένειες του ξύλου ως η νεα φυλλοξήρα.» Στη συνέχεια, ο
καθηγητής ανέλυσε την επιδημιολογία της ασθένειας. «Το σύμπτωμα της ίσκας είναι
η σταδιακή μείωση της παραγωγικότητας και ζωηρότητας του πρέμνου, που έχει ως
αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια του. Τα αμπέλια κλαδεύονται κατά την περίοδο του
ληθάργου, από το χειμώνα προς την άνοιξη. Αμέσως μετά το κλάδεμα, και ενώ οι
κληματίδες είναι εκτεθειμένες, τα παθογόνα της ίσκας διεισδύουν στο εσωτερικό
τους και εγκαθίστανται.»
Αξιόπιστη προστασία από τις ασθένειες του ξύλου της αμπέλου και την ίσκα
προσφέρει το νέο Tessior® System.
«Το Tessior® System είναι μία καινοτόμος λύση που συνδυάζει την άριστη
προστασία του ξύλου, με μια ταχύτατη συσκευή εφαρμογής, υψηλής ακρίβειας που
καλύπτει τα κενά στην φυτοπροστασία του αμπελώνα. Εξασφαλίζει τη μέση και
μακροπρόθεσμη απόσβεση μεγιστοποιώντας την παραγωγή και την ποιότητα.
Ενεργοποιεί την ομοιογενή συγκομιδή και ποιότητα από φυτά της ίδιας ηλικίας
διατηρώντας υγιή τα αμπέλια προστατεύοντας τα από την ίσκα. Και τέλος διατηρεί
την ιστορικότητα του αμπελώνα σας, για τις επόμενες γενιές,» δήλωσε Άρης Νότης,
Crop Manager Δενδροκομίας & Αμπελιού, BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Ανέφερε επίσης ότι «το Tessior® παρουσιάζει μια μεγάλη καινοτομία στην
εφαρμογή του προϊόντος καθώς είναι το πρώτο μυκητοκτόνο για επαγγελματική
χρήση το οποίο είναι ετοιμόχρηστο και εφαρμόζεται αδιάλυτο χωρίς προσθήκη
νερού. Η εφαρμογή γίνεται στοχευμένα, μόνο στα κλαδεμένα τμήματα του πρέμνου,
και έτσι ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.»
Ο Στέργιος Μπιτιβάνος, Technical Market Development, υπεύθυνος για το αμπέλι
έκανε την τεχνική τοποθέτηση και μας εξήγησε ότι «το Tessior® System περιέχει 2
αναγνωρισμένες δραστικές ουσίες: Pyraclostrobin και Boscalid. Καθώς και ένα
εξελιγμένο πολυμερές, το οποίο προσδίδει μια κολλοειδή μορφή στο τελικό προϊόν
για να προσκολλάται χωρίς να απορρέει και χρώμα για να είναι ορατές οι
ψεκασμένες τομές. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την εφαρμογή, το Tessior® στεγνώνει
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και το χρώμα μετατρέπεται σε ένα άχρωμο προστατευτικό φιλμ, το οποίο προσφέρει
φυσικοχημική προστασία. Η εφαρμογή του Tessior® συνίσταται όσο το δυνατόν
γρηγορότερα μετά το κλάδεμα, έως και 7 ημέρες, καλύπτοντας με μεγάλη ακρίβεια
όλες τις τομές, όπως ακριβώς ένα επίθεμα, το οποίο επουλώνει την πληγή του
δέρματος, αμέσως μετά το κόψιμο.
Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στην αποτελεσματικότητα του Tessior® και στα
πειράματα δράσης που κατατέθηκαν για το φάκελο του προϊόντος, καθώς και στη
διάρκεια προστασίας η οποία φτάνει τους 3 μήνες.
Ο Τάσος Κλειτσινάρης, Field Trials Services Manager της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
μίλησε για τον πειραματισμό αγρού μεγάλης διάρκειας στην Ευρώπη καθώς και
στην Ελλάδα. «Η BASF από το 2014, σε συνεργασία με 8 Πανευρωπαϊκούς φορείς,
ανάμεσα στους οποίους και το ΑΠΘ, πραγματοποιεί πειράματα δράσης κατά των
παθογόνων ξύλου σε εγκατεστημένους αμπελώνες. Παράλληλα έχει εγκαταστήσει
στην Ελλάδα πειραματικούς αμπελώνες νέας φύτευσης με σκοπό να καταγράψει τη
δράση του Tessior σε βάθος 15ετίας.»
Κλείνοντας, ο Βασίλης Γούναρης αναφέρθηκε στα νέα project της BASF και
δεσμεύτηκε ότι η εταιρία θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία και τη βιώσιμη
γεωργία και να στηρίζει έμπρακτα τις συλλογικές προσπάθειες εξωστρέφειας και
παραγωγής ποιοτικά ανταγωνιστικών προϊόντων που μπορούν να βρουν τη θέση
τους στις διεθνείς αγορές. «Μετά την επιτυχημένη ημερίδα «Μάρκετινγκ Οίνου»,
που διοργανώθηκε με χρυσό χορηγό τη BASF Ελλάς και οδήγησε στην τοποθέτηση
ελληνικών κρασιών σε μία από τις μεγαλύτερες κάβες της Γερμανίας, θα
συνεχίσουμε να δημιουργούμε τις κατάλληλες ευκαιρίες ώστε τα ποιοτικά ελληνικά
κρασιά να κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα, προγραμματίζουμε για
το Μάιο του 2019 στη Νότια Ελλάδα, Ημερίδα προώθησης ελληνικών κρασιών στη
γερμανική αγορά, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.»
Σχετικά με τον τομέα Agricultural Solutions της BASF
Ο κόσμος μας, με τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την
ικανότητα μας να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μία βιώσιμη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον.
Ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, συνεργαζόμενοι με τους αγρότες,
τους επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου, τους ειδικούς σε θέματα αντιμετώπισης παρασίτων και
άλλους. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων και σε μία
ευρεία γκάμα προϊόντων, που περιλαμβάνει σπόρους και γενετικά χαρακτηριστικά, χημική και
βιολογική φυτοπροστασία, διαχείριση εδάφους, φυτοϋγεία, αντιμετώπιση παρασίτων και ψηφιακή
γεωργία. Με μία ομάδα ειδικών στο εργαστήριο, το χωράφι, τα γραφεία και την παραγωγή,
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συνδυάζουμε καινοτόμο σκέψη και πρακτική δράση ώστε να παρέχουμε ιδέες που μπορούν να
υλοποιηθούν στην πράξη – για τους αγρότες, την κοινωνία και τον πλανήτη. Το 2017, ο τομέας μας
κατέγραψε πωλήσεις €5,7 δισεκατομμυρίων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας www.agriculture.basf.com ή ένα από τα κανάλια μας στα social media.
Σχετικά με τη BASF
Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με
την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 115.000 εργαζόμενοι
του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους
της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται
σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και
Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις άνω των €60 δισεκατομμυρίων το 2017. Η
BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS), του Λονδίνου (BFA) και της
Ζυρίχης (BAS). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com.

