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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Xylella fastidiosa – Ενημέρωση του κοινού.
Ο κίνδυνος εισόδου στη Χώρα του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa επιβάλλει την
ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των δραστηριοποιούμενων επαγγελματιών στον γεωργικό χώρο, καθώς επίσης
και του ευρύτερου κοινού. Πρόκειται για παθογόνο μικροοργανισμό των φυτών που συνιστά σοβαρή απειλή για
την αγροτική οικονομία των χωρών της Μεσογείου (ελιά, καρποφόρα δένδρα, άμπελος, καλλωπιστικά φυτά
κλπ.). Έχει διαπιστωθεί η παρουσία του στην Ιταλία (2013), Γαλλία (2015), Ισπανία (2016) και στην
Πορτογαλία (2019). Διαπιστώνεται επέκταση των προσβολών στις χώρες αυτές και οι προσβεβλημένες ζώνες
διευρύνονται.
Η ασθένεια επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς και απειλεί να εισβάλει στην Ελλάδα. Η Χώρα μας υλοποιεί
ετησίως πρόγραμμα επισκόπησης για τη διαπίστωση ύπαρξης του επιβλαβούς οργανισμού. Η ασθένεια δεν
έχει ανιχνευτεί στη Χώρα μας μέχρι τώρα. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή
μεσογειακή χώρα στην οποία δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία της
ασθένειας.
Το παθογόνο μπορεί να εξαπλωθεί σε μεγάλες αποστάσεις με
μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτά προς φύτευση). Για τον λόγο
αυτόν όλα τα φυτά προς φύτευση είναι υποχρεωτικό να διακινούνται με
φυτοϋγειονομικά
διαβατήρια
τα
οποία
είναι
επίσημες
φυτοϋγειονομικές ετικέτες που φέρουν τη σημαία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι επαγγελματίες καλλιεργητές που προμηθεύονται
πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια, καλλωπιστικά και κηπευτικά
φυτά) οφείλουν να ζητούν το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό φύλλο για το φυτοπαθογόνο βακτήριο για το ευρύτερο κοινό.
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Το Xylella fastidiosa είναι ένα φυτοπαθογόνο μικρόβιο που αναπτύσσεται στα ξυλώδη
αγγεία των φυτών. Μεταδίδεται με το σάλιο εντόμων που απομυζούν χυμούς από τα φυτά.

Πηγή: ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, τ. 437, Οκτ. 2018

Οι φορείς είναι μικρά
έντομα που κοινώς
αποκαλούνται
«τζιτζικάκια».

Ενήλικο
στάδιο
Ανήλικο στάδιο (μέσα σε αφρό)

https://commons.wikimedia.org

Η ασθένεια έχει εντοπιστεί στην Ιταλία,
Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Δεν έχει
βρεθεί στην Ελλάδα, ωστόσο ο κίνδυνος είναι
μεγάλος.
Ευθύνη όλων μας είναι η παρεμπόδιση
εισαγωγής του παθογόνου στη Χώρα.
Οι κυριότεροι τρόποι εισόδου σε μία
περιοχή είναι με τα φυτά προς φύτευση
(πολλαπλασιαστικό υλικό) και με τα έντομαφορείς που μπορεί να μεταφερθούν πάνω σε
διάφορα φυτά.
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