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ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
Xyllela fastidiosa
πκπηώκαηα ζε

Βειαληδηά

Διηά

Ακπέιη

Λεκνληά

Πεγή: https://www.eppo.int/QUARANTINE/special topics/Xylella fastidiosa/Xylella fastidiosa.ht

Σν Xyllela fastidiosa είλαη κία λέα αζζέλεηα ε νπνία απεηιεί ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα ζηε ρώξα καο. Δίλαη έλα λέν
πνιπθάγν πνιύ επηθίλδπλν βαθηήξην θαξαληίλαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο γηα ηελ Δπξώπε θαη γηα ηελ ρώξα καο.
Η αζζέλεηα απηή πξνθαιεί ηαρεία απνμήξαλζε ησλ ειαηόδεληξσλ.
Σν 2013 ην παζνγόλν βαθηήξην θαηαγξάθεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Ιηαιία
Οη θπηνπγεηνλνκηθέο αξρέο ηεο πεξηθέξεηαο Απνπαιίαο ζηε Νόηηα Ιηαιία έρνπλ αλαθέξεη πξνζβνιή κεγάινπ αξηζκνύ
ειαηνδέληξσλ θαζώο θαη όηη ε αζζέλεηα επεθηείλεηαη βνξεηνηέξα πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Πξίληεδη. θαη ζηε ζπλερεία
ζηα βνξεηόηεξα ηκήκαηα ηεο Ιηαιίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Σνζθάλεο. Σν 2015 ην βαθηήξην X.fastidiosa δηαπηζηώζεθε
ζηελ Γαιιία ζην λεζί ηεο Κνξζηθήο αιιά θαη ζηελ επεηξσηηθή ρώξα ηεο Γαιιίαο ζε θαιισπηζηηθά θπηά polygala
myrtifolia θαη ην ππνείδνο πνπ εκθαλίζηεθε είλαη ην X.fastidiosa subsp (δηαθέξεη από εθείλν πνπ βξίζθεηαη ζηελ
Ιηαιία)Δπίζεο ε αζζέλεηα δηαπηζηώζεθε ζε ζεξκνθήπην κε θαιισπηζηηθά θπηά ζηελ Γεξκαλία θαη Διβεηία.
Σν 2016 ην παζνγόλν δηαπηζηώζεθε ζηελ Ιζπαλία ζε θεξαζηέο ζηηο Βαιεαξίδεο λήζνπο .Σν 2017 αλαθαιύθζεθε
ζηελ Ηπεηξσηηθή Ιζπαλία ζηελ πεξηνρή Αιηθάληε, ην 2018 ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Μαδξίηεο ζε ειαηώλα 8 εηώλ ελώ ε
εκθάληζε λέσλ θξνπζκάησλ ζηελ πεξηνρή ζπλερίδεηαη. Πξόζθαηα ην 2019 επηβεβαηώζεθε ε εκθάληζε ηνπ
παζνγόλνπ xylella fastidiosa ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Πόξην ηεο Πνξηνγαιίαο, όπνπ βξέζεθαλ δύν λέα θπηηθά δείγκαηα
ζε αζπκπησκαηηθά θπηά Acacia longifolia και ilex aquifolium Σα θπηηθά απηά είδε απνηεινύλ ηελ πξώηε
γλσζηνπνίεζε πξνζβνιήο ησλ ελ ιόγσ θπηηθώλ εηδώλ από ην βαθηήξην xylella fastidiosa ζηελ επηθξάηεηα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ΒΙΟΛΟΓΙΑΠξόθεηηαη γηα έλα δηαζπζηεκαηηθό θπηνπαζνγόλν βαθηήξην ην νπνίν είλαη αξγήο αλάπηπμεο. Δγθαζίζηαηαη θαη
κνιύλεη επηιεθηηθά ηα αγγεία ηνπ μύινπ ησλ θπηώλ, ηα νπνία θξάζεη θαη πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηελ δηαθίλεζε ησλ
ζξεπηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ λεξνύ κέζα ζην θπηηθό ζώκα ηνπ αζζελνύο θπηνύ. Δίλαη επηθίλδπλν γηα πνιιά θπηά θαη
δέλδξα.

ΦΟΡΔΙ

Δλήιηθν Philaenus spunarius

Νχκθε

Πξνζβνιή απφ λχκθε ηνπ εληφκνπ

Μεηαδίδεηαη ζε ακφιπληεο πεξηνρέο κε ην πξνζβεβιεκέλν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ (θπηά, δελδξύιηα) ζε
κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ζε κηθξέο κε ηνλ εκβνιηαζκό. Δπίζεο ε κεηαθνξά ηνπ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα κπδεηηθώλ
εληόκσλ θνξέσλ, όπσο ηα δηάθνξα ηδηηδηθάθηα, CicadellidaeapAphrophoridae, Cercopidae, Hemiptera πνπ
κεηαδίδνπλ ην βαθηήξην ζε δηάθνξα θπηηθά είδε. Ο σημαντικότερος από τοσς υορείς είναι το είδος Philaenus spunarius
ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ: Σα ζπκπηώκαηα πνπ πξνθαιεί είλαη λεθξώζεηο θύιισλ, μεξάλζεηο θιαδίζθσλ θαη θιάδσλ,
θαρεμία, ριώξσζε, κάξαλζε, κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ζηαδηαθά μήξαλζε νινθιήξνπ ηνπ δέλδξνπ.
ΤΝΘΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Σν θιίκα ηεο Μεζνγείνπ είλαη ηδαληθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παζνγφλνπ.
Η αλάπηπμε ηνπ παζνγόλνπ επλνείηαη από ήπην ρεηκώλα, κε δεζηέο εκέξεο, ηαθηηθέο βξνρέο θαη πςειή πγξαζία.
Αξίζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο ηνπ παζνγόλνπ είλαη 26-280C.
ΞΔΝΙΣΔ
Αλαθέξεηαη όηη ην παζνγόλν βαθηήξην(X.fastidiosa ) έρεη κεγάιν εύξνο θπηώλ μεληζηώλ κνιύλεη πεξηζζόηεξα από
350 δηαθνξεηηθά θπηά μεληζηέο νη θύξηνη νηθνλνκηθνί μεληζηέο είλαη(π.ρ. Ακπγδαιηά, Διηά,-Ακπέιη-Ππξελόθαξπα(Ρνδαθηληά-Γακαζθεληά- Κεξαζηά Βπζζηληά ), Δζπεξηδνεηδή, Μεδηθή, Πιάηαλνο, Βειαληδηά, Πηθξνδάθλε, Μπξηηά,
Αβνθάλην, Αριαδόκειν Βαηόκνπξα ,Πεθάλ, Λεύθε, Κνπηζνππηά, Πηειηά, Καθεόδελδξν, Κόθθηλε Μνπξηά,
Μαλόιηα, Μειηζόρνξην, Γελδξνιίβαλν, Ράκλνο θ.α.) θαη πνιπάξηζκνπο θνξείο. Mπνξεί λα επηβηώζεη ζε ιαλζάλνπζα
θαηάζηαζε ζε πνιινύο ηδηαίηεξα απηνθπήο μεληζηέο. Σα πην ζεκαληηθά είδε κε ηδηαίηεξα νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ
είλαη ε Eιηά, ε Ακπγδαιηά, ην Aκπέιη, ηα Ππξελφθαξπα θαη ηα Eζπεξηδνεηδή.
ΑΤΜΠΣΧΜΑΣΙΚΟΙ ΞΔΝΙΣΔ
Πνιιά άγξηα θπηά θαη δηδάληα θπηά κπνξεί λα είλαη πξνζβεβιεκέλα από ην βαθηήξην ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ
ζπκπηώκαηα ιεηηνπξγώληαο σο πεγέο κνιύζκαηνο. Τπάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 150 είδε, ηα νπνία θηινμελνύλ ην
βαθηήξην ρσξίο λα εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα. Μεξηθά από απηά είλαη ηα παξαθάησ: Αγξηάδα (Cynodon dactylon),
Αγξηόβξσκε (Avena fatua), Αθαθία (Acacia longifolia), Ακπέιη (Vitis californica, Vitis rupe- stris) ,Ακπέινςε
(Ampelopsis arborea ), Αξηεκηζία (Artemisia douglasiana), Αθάλα (Genista monspessulana),Βαθραξίο (Baccharis
pilularis), Βάηνο (Rubus sp., Rubus ursinus),Βειαληδηά (Quercus agrifolia, Quercus lobata), Βεξόληθα ( Veronica sp.),
Βίλθα (Vinca major) Βξώκνο (Bromus rigidus),Γελδξνιίβαλν (Rosma-rinus offcinalis), Γηγηηάξηα (Digitaria
sanguinalis), Γνπξάληα (Duranta repens), Δζθαιόληα (Escallonia montevidensis), Δπγελία (Eugenia
myrtifolia) ,Δρηλόρινε) Echi- nochloa crus-galli), Ηξα (Lolium multiflorum), Καιιίθαξπα ( Callicarpa Americana)
Κηζζόο (Hedera helix), Κνπθνπμπιηά (Sambucus can-adensis, Sambucus me-xicana )Κύηηζνο (Cytisus scoparius)
,Λάπαζν (Rumex crispus),Μαληδνπξάλα (Majorana hor-tensis), Μειίισηνο (Melilotus sp. ), Μειηζζόρνξην (Melissa
offcinalis) Μεδηθή (Medicago hispida),Οηλνζήξα (Oenothera hookeri),Οξηαλζία (Hydrangea paniculata),
Οπκπεινπιιάξηα ( Umbellularia californica), Παξζελόθηζζνο (Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus
tricuspidata, Πάζπαιν (Pasp- alum dilatatum), Πιάηαλνο (Platanus occidentalis), Πόα (Poa annua), Πνιύγνλν
(Polygo- num persicaria) Πνξηνθαιηά( νξηζκέλεο πνηθηιίεο), Πξνύλε (Prunus sp.),πκθνξίθαξπνο (Symphoricarpos
albus),θελληάκη ( Acer macrophyllum), Σνμηθόδεληξν (Toxicodendron diversilobum, Toxicodendron diversilobum),
Σξηαληαθπιιηά (Rosa californica),Σξηθύιιη (Trifolium repens var. latum) ,Σζνπθλίδα (Uritca dioica
ssp.gracilis),Φνύμηα (Fuchsia magellanica) Φξάμηλνο (Fra- xinus dipetala), Υελνπόδην Chenopodium ambrosioides).
Απηό ζεκαίλεη πσο ππάξρεη απόζεκα κνιπζκαηηθνύ δπλακηθνύ ζηε θύζε πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε ηε βνήζεηα
ησλ εληόκσλ θνξέσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο.

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ – ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ  ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤΓελ ππάξρεη ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ. Η αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ
πξφιεςε ψζηε λα εκπνδηζηεί ε είζνδνο θαη ε δηαζπνξά ηνπ παζνγφλνπ βαθηεξίνπ ζηε ρψξα καο
Η αληηκεηώπηζε επηηπγράλεηαη: α) κε ηελ απνθπγή εηζφδνπ ηνπ παζνγφλνπ ζηε ρψξα, β) κε ηελ εθαξκνγή ησλ
απζηεξψλ κέηξσλ θπηνυγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ γηα ηα παζνγφλα θαξαληίλαο, γ) κε απζηεξνύο ειέγρνπο θαηά ηελ
δηαθίλεζε θπηηθώλ εηδώλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ, πνπ αλαθέξνληαη σο ελδεκηθά ηνπ βαθηεξίνπ κεηαμύ ησλ
θπηνπγεηνλνκηθώλ αξρώλ δ) ηα θπηηθά είδε θαη ην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ
θπηνπγεηνλνκηθά δηαβαηήξηα θαηά ηελ δηαθίλεζε ηνπο εληφο ηεο Δ.Δ. θαη λα είλαη απαιιαγκέλα εληφκσλ
θνξέσλ ηνπ βαθηεξίνπ, ε) κε απαγφξεπζε εηζφδνπ δέλδξσλ ειηάο απφ πεξηνρέο ηεο Ιηαιίαο, θαη ηεο Ιζπαλίαο
φπνπ αληρλεχηεθε ε παξνπζία ηνπ θπηνπαζνγφλνπ βαθηεξίνπ, ζη) κε επηζθνπήζεηο (surveys) ζηηο εγθαηεζηεκέλεο
θαιιηέξγεηεο (ειηά, ακπγδαιηά ππξελόθαξπα, εζπεξηδνεηδή θ.ι.π.), δ) νη δηαθηλεηέο θπηηθώλ εηδώλ (δέλδξσλ θαη
πνι/θνύ πιηθνύ) λα εηζάγνπλ θπηά πηζηνπνηεκέλα θαη από ειεγρόκελα θπηώξηα πεξηνρώλ απαιιαγκέλσλ από ην
παζνγόλν βαθηήξην θαη ε) ρξεζηκνπνίεζε αλζεθηηθώλ ζην παζνγόλν θαιιηεξγνύκελσλ πνηθηιηώλ θαη εηδώλ. ε) Καηά
ηελ εηζαγσγή εππαζψλ θπηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θχηεπζε απφ ηξίηεο ρψξεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ
πηζηνπνηεηηθφ θπηνπγείαο κε εηδηθέο πξφζζεηεο δειψζεηο.
Οη θπησξηαθέο κνλάδεο λα ηεξνχλ πηζηά ηελ θπηνπγεηνλνκηθή λνκνζεζία θαη λα θαηαγξάθνπλ ζε αξρείν ηηο
παξαιαβέο ηνπο. Οπζηψδεο ππνρξέσζή ηνπο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ ΓΑΟΚ γηα ηηο παξαιαβέο θπηψλ
απφ άιιεο ρψξεο.
Παξαθαινχληαη νη παξαγσγνί λα δηελεξγνχλ ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο ζηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο γηα ηελ
δηαπίζησζε ηπρφλ ζπκπησκάησλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηηο αξκφδηεο θπηνπγεηνλνκηθέο αξρέο ησλ
ππεξεζηψλ (ΓΑΟΚ θαη Π.Κ.Π.Φ.@Π.Δ) ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ηέηνησλ ζπκπησκάησλ .
ΣΟ ΒΑΚΣΗΡΙΟ (Χyllela fastidiosa) ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΔΝΣΟΠΙΘΔΙ ΣΗΝ ΥΧΡΑ ΜΑ.

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Λχθαο Γεκήηξηνο

