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ΕΝΣΟΜΟΠΤΡΑΛΙΔΑ ( Ostrinia nubilalis)

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΑΓΑΜΗΓΟΤ ΕΩΖ-ΖΛΗΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ

Το παρόν δεληίο εκδίδεηαι μόνο ηλεκηρονικά
Νο 30/01-08-2017

Επιβλαβής οργανιζμός Xylella fastidiosa μεγίζηοσ κινδύνοσ
Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο Xylella fastidiosa έρεη θάλεη επηβεβαηωκέλα ηελ εκθάληζε ηνπ από ην 2013 ζε
πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο, ζηελ Κνξζηθή, ζηηο κεζνγεηαθέο αθηέο ηεο Γαιιίαο, ζε ζεξκνθήπην θαιιωπηζηηθώλ
ζηε Γεξκαλία, ζηηο Βειεαξίδεο λήζνπο ζηελ Ηζπαλία, ελώ ήδε αληρλεύζεθε ζηελ πεξηνρή Αιηθάληε ηεο
επεηξωηηθήο Ηζπαλίαο (2017) ζε νπωξώλεο Ακπγδαιηάο (εηθόλεο 1,2,3)..

1. Προζβολή ζε ελιά

2. Προζβολή ζε αμπέλι

3.Προζβολή ζε αμσγδαλιά

ΦΤΣΑ ΞΔΝΗΣΔ
Σν βαθηήξην έρεη πνιινύο μεληζηέο. Οη θπξηόηεξνη είλαη ε άμπελος, ε ελιά, ηα εζπεριδοειδή, ε
αμσγδαλιά, ε μηδική, ε ροδακινιά, ε βερικοκιά, ε δαμαζκηνιά, νη βελανιδιές, δηάθνξα δηδάληα όπωο ν
βέιηνπξαο θαη άιια.
ΣΡΟΠΟ ΜΔΣΑΓΟΖ
Ο κσριόηερος ηρόπος ειζαγωγής ηοσ επιβλαβούς οργανιζμού καρανηίνας ζε μία περιοτή είναι
κσρίως με ηα θσηά προς θύηεσζη (πολλαπλαζιαζηικό σλικό). Μεηαδίδεηαη κε κπδεηηθά έληνκα πνπ
ηξέθνληαη κε ηνλ ρπκό ηωλ μπιωδώλ αγγείωλ. Ο ζεκαληηθόηεξνο από ηνπο θνξείο είλαη ην είδνο Philaenus
spumarius, ην νπνίν είλαη θνηλόηαην ζηε Χώξα καο ( θνηλό ηδηηδηθάθη εηθόλα 4).
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ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ
Σν βαθηήξην κεηαθηλείηαη αλνδηθά θαη θαζνδηθά, θξάδνληαο ηα αγγεία. Πξνθαιεί μεξάλζεηο ζε θύιια θαη
ζε νιόθιεξα θπηά πνπ κνηάδνπλ κε ζπκπηώκαηα άιιωλ αζζελεηώλ ή αηηηώλ (ηξνθνπεληώλ, εληνκνινγηθώλ
πξνζβνιώλ) νπόηε απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή.
ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
Με βάζε ηελ Δθηειεζηηθή Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο κε αξ. 2015/789/ΔΔ (όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη)
επηβάιινληαη κέηξα γηα ηελ εηζαγωγή θπηώλ- μεληζηώλ πξνο θύηεπζε από ηξίηεο ρώξεο πξνο ηελ Δ.Δ. Σν
Παξάξηεκα ηεο Απόθαζεο πεξηιακβάλεη εθηεηακέλν πίλαθα εππαζώλ θπηώλ. Γηα ηελ εηζαγωγή θαη
δηαθίλεζε πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ πξνβιέπνληαη ηα παξαθάηω:
 Δππαζή θπηά πνπ πξννξίδνληαη γηα θύηεπζε, θαη πξνέξρνληαη από ηρίηες τώρες, απαηηείηαη λα
ζπλνδεύνληαη από πιζηοποιηηικό θσηοϋγείας με ειδικές πρόζθεηες δηλώζεις.
 Ζ δηαθίλεζε εληόο ηεο Δ.Δ. ηωλ εππαζώλ θπηώλ πξνο θύηεπζε ηξίηωλ ρωξώλ, εθηόο ηωλ ζπόξωλ
πξνο ζπνξά, γίλεηαη κόλνλ κε ηε ζπλνδεία θσηοϋγειονομικού διαβαηηρίοσ.
 Φπηά πνπ παξάγνληαη ζηελ Δ.Δ. πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από θσηοϋγειονομικό διαβαηήριο
 Απαγνξεύεηαη ε εηζαγωγή θπηώλ Coffea θαηαγωγήο Κόζηα-Ρίθαο ή Ολδνύξαο.
ΠΡΟΟΥΖ
Παρακαλούνηαι οι παραγωγοί ,oi θσηωριούτοι ή οι διακινηηές πολλαπλαζιαζηικού σλικού,ζηην
περίπηωζη ποσ παραηηρήζοσν ύποπηα ζσμπηώμαηα (ελιά, αμπέλι, οπωροθόρα, καλλωπιζηικά) π
να ενημερώζοσν αμέζως ηις αρμόδιες Υπηρεζίες ηοσ νομού ηοσς ΔΑΟΚ ή Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε για
περαιηέρω διερεύνηζη.
Το παρόν Δεληίο είναι αναρηημένο ζηην παρακάηω ηλεκηρονική Δ/νζη ηοσ Υπ.Α.Α.Τ:
www.minagric.gr- Αγρόηης-Επιτειρημαηίας-ΓεωργίαΓεωργικές Προειδοποιήζεις-Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε. Καβάλας

Καβάια 01-08-2017
Ζ Πξνϊζηακέλε Σκήκαηνο
θ.α.α
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOI
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