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ΘΕΜΑ: «Pseudomonas syringae pv. actinidiae: Ι Φυτοϋγειονοµικό καθεστώς & ΙΙ. Εξέλιξη της
ασθένειας στην Ελλάδα»
ΣΧΕΤ.: Α. Tα έγγραφα του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής, της Γενικής ∆/νσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων [Υπ.Α.Α. & Τ. (τέως Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας)]:
i. 4727/56021/20.05.2015, µε θέµα «Παρουσία του επιβλαβούς οργανισµού Pseudomonas syringae
pv. actinidiae σε φυτά Ακτινιδιάς σε περιοχή του ∆.∆. Ανύδρου του Νοµού Πέλλας»·
ii. 9034/99505/01.08.2014, µε θέµα «∆ιαπίστωση παρουσίας του επιβλαβούς οργανισµού
Pseudomonas syringae pv. actinidiae σε τρία κτήµατα της περιοχής ‘∆ροσερό’ και σε ένα της
περιοχής ‘Αραβησός’ της Π.Ε. Πέλλας» και
iii. 9007/98995/31.07.2014, µε θέµα «∆ιαπίστωση παρουσίας του επιβλαβούς οργανισµού
Pseudomonas syringae pv. actinidiae σε δύο κτήµατα περιοχής ∆.∆. Μυλοτόπου Π.Ε. Πέλλας».
Β. Tα έγγραφά µας προς εσάς:
i. 7845/30.05.2014, µε θέµα «Αποστολή ορθών πρακτικών δενδροκοµικής υγιεινής σε οπωρώνες
ακτινιδίου» και
ii. οικ. 7835/30.05.2014, µε θέµα «Πρώτη αναφορά της παρουσίας του Pseudomonas syringae pv.
actinidiae στη χώρα µας».
Το βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς (Bacterial canker of kiwifruit), το οποίο προκαλείται από το βακτήριο
Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) αποτελεί σοβαρή απειλή για την παραγωγή ακτινιδίου διεθνώς. Η
παρούσα παγκόσµια εξάπλωση του βακτηριακού έλκους υποδηλώνει ότι η ασθένεια έχει αποκτήσει διαστάσεις
πανδηµίας1. Το παθογόνο καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Κίνα το 1984 ενώ ταυτοποιήθηκε το 1989 στην
Ιαπωνία και αργότερα στην Κίνα. Σε ευρωπαϊκό έδαφος το P. syringae pv. actinidiae αναφέρθηκε για πρώτη
φορά στην Κεντρική Ιταλία, το 1992, όπου παρέµεινε χωρίς να προκαλέσει οικονοµικές απώλειες για δεκαέξι
χρόνια. Ωστόσο, το 2008 εξ αιτίας ενός επιθετικού πληθυσµού του παθογόνου άρχισαν να παρατηρούνται
οικονοµικές απώλειες ιδιαίτερα στην περιοχή Lagio και η πιθανή εξάπλωση της ασθένειας σε άλλες περιοχές
καλλιέργειας πρέµνων Actinidia άρχισε να προκαλεί ανησυχία. Τέσσερα χρόνια µετά αρκετοί οπωρώνες
1

Πανδηµία: η κατά καιρούς εµφάνιση µιας ασθένειας σε µεγάλο αριθµό φυτών, η οποία εξελίσσεται γρήγορα και σε
έντονη µορφή και η οποία εξαπλώνεται σε µία χώρα ολόκληρη και ενδεχοµένως σε άλλες χώρες και γενικά σε ευρέα
γεωγραφικά όρια.

κιτρινόσαρκων ποικιλιών2 Actinidia παρουσίαζαν ποσοστό προσβολής 80–90%. Το 2009 επειδή η ασθένεια
αποτελούσε αναδυόµενο κίνδυνο για την περιοχή της Μεσογείου το παθογόνο συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο
A2 του Ευρωπαϊκού & Μεσογειακού Οργανισµού Φυτοπροστασίας ως επιβλαβής οργανισµός επείγουσας
φυτοϋγειονοµικής φροντίδας [Εuropean and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) ‘EPPO Αlert List
of pests recommended for regulation as quarantine pests’]. Το 2010 το παθογόνο αναφέρθηκε στη Γαλλία και στην
Πορτογαλία, στη Νέα Ζηλανδία και στη Χιλή· το 2011 στην Ισπανία, στην Ελβετία, στην Αυστραλία και στην
Τουρκία. Στα µέσα του Μαρτίου του 2014 σε δείγµα αποτελούµενο από κληµατίδες και φύλλα πρέµνων A.
deliciosa, ηλικίας πέντε (5) ετών, της ποικιλίας Summer kiwi, οι οποίες έφεραν έλκη µε ερυθρωπό χρώµα
σκουριάς και καστανό µεταχρωµατισµό των αγγειωδών ιστών κάτω από τον φλοιό, ταυτοποιήθηκε ως
παθογόνο αίτιο το P. syringae pv. actinidiae (Holeva et al., 2015). Το δείγµα είχε αποσταλεί για εξέταση στο
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.). από παραγωγό της περιοχής ∆ροσερού του Νοµού
Πέλλας. Σχεδόν όλα τα πρέµνα του οπωρώνα των 10 στρεµµάτων έφεραν συµπτώµατα προσβολής από το P.
syringae pv. actinidiae. Με το Βii παραπάνω σχετικό έγγραφό µας, στις 30.05.2014, σας ενηµερώσαµε για τη
διαπίστωση της παρουσίας του P. syringae pv. actinidiae σε δείγµα πρέµνων ακτινιδιάς, που προερχόταν από
τον εν λόγω οπωρώνα του ∆.∆. ∆ροσερού της Π.Ε. Πέλλας.
Επρόκειτο για την πρώτη αναφορά της παρουσίας του P. syringae pv. actinidiae στη χώρα µας.
Λόγω της σοβαρότητας της ασθένειας που το Psa προκαλεί στα είδη του γένους Actinidia3, µε το Βii
παραπάνω σχετικό έγγραφό µας παρακαλούσαµε τους υπόχρεους (παραγωγούς, φυτωριούχους, διακινητές) για
τη γνωστοποίηση στην Υπηρεσίας µας οποιασδήποτε ασυνήθιστης εµφάνισης επιβλαβών οργανισµών ή
συµπτωµάτων ή κάθε άλλης ανωµαλίας που αφορά τα πρέµνα ακτινιδιάς, σε εφαρµογή του Π.∆. 365/2002 (Α΄
307), όπως ισχύει. Προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση των µακροσκοπικών ελέγχων είναι η γνώση της
συµπτωµατολογίας της ασθένειας που το P. syringae pv. actinidiae προκαλεί στα φυτά - ξενιστές του. Ως εκ
τούτου, µε το εν λόγω έγγραφό µας σας αποστείλαµε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Μ.Φ.Ι., οι οποίες αφορούν τον
µακροσκοπικό έλεγχο των οπωρώνων και φυτωρίων ακτινιδιάς από τους υπόχρεους για τη διαπίστωση της
παρουσίας ή µη συµπτωµάτων του βακτηριακού έλκους της ακτινιδιάς (συνηµµένο έγγραφο Ι).
Τα συµπτώµατα της ασθένειας περιγράφονται, επίσης, παρακάτω µε τη βοήθεια υλικού πηγή του οποίου
είναι οι ιστοσελίδες του EPPO: http://photos.eppo.org/index.php/album/451-pseudomonas-syringae-pvactinidiaepsdmak & http://www.eppo.org/MEETINGS/2011_meetings/11-17237_psa_symptoms.pdf.
Το P. syringae pv. actinidiae προκαλεί καστανό µεταχρωµατισµό των οφθαλµών, νέκρωση των ανθέων,
υδατώδεις αρχικά και στη συνέχεια ανοικτο-καστανές, σκουρο-καστανές και τελικά νεκρωτικές γωνιώδεις
κηλίδες µε διάµετρο 2–3 mm, οι οποίες συχνά περιβάλλονται από χλωρωτική άλω πλάτους 3–5 mm (Εικ. 1),
µάρανση και νέκρωση των φύλλων ακτινιδιάς ως αποτέλεσµα προσβολής των αγγειωδών ιστών των βλαστών
από το βακτήριο (Εικ. 2), έλκη σε κορµούς, κύριους και δευτερεύοντες κλάδους και - το πιο σαφές σύµπτωµα
της ασθένειας - βακτηριακή εξίδρωση4, η οποία έχει αρχικά τη µορφή σταγονιδίων γαλακτόχρωµου υγρού και
αργότερα αυξάνεται ποσοτικά, καθίσταται πυκνόρρευστη και αποκτά λόγω οξείδωσης το ερυθρωπό χρώµα της
σκουριάς προκαλώντας µεταχρωµατισµό του φλοιού στα σηµεία από όπου εξέρχεται (Εικ. 3). Το παθογόνο
προκαλεί καστανό µεταχρωµατισµό των αγγειωδών ιστών κάτω από τον φλοιό (Εικ. 4) και κατάρρευση των
καρπών λόγω της καταστροφής των αγγείων των κλάδων.
2

Παρατηρήσεις τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γαλλία υποδηλώνουν ότι οι ζηµίες είναι εντονότερες στις κιτρινόσαρκες
ποικιλίες (Α. chinensis) σε σχέση µε τις περισσότερο ευρέως καλλιεργούµενες πρασινόσαρκες, οι οποίες ανήκουν στο
είδος A. deliciosa, καθώς παρά την ισοδύναµη ευπάθειά τους, η εξέλιξη της ασθένειας είναι ταχύτερη στις κιτρινόσαρκες
ποικιλίες. Παρατηρήσεις στον αγρό στην Ιταλία και στη Νέα Ζηλανδία υποδεικνύουν ότι τα αρσενικά πρέµνα συχνά
παρουσιάζουν συµπτώµατα πριν από τα θηλυκά και είναι εντονότερα προσβεβληµένα.
3
Το P. syringae pv. actinidiae προσβάλλει είδη του γένους Actinidia. Συγκεκριµένα, ως ξενιστές του έχουν αναφερθεί
τα είδη A. deliciosa και A. chinensis, στα οποία ανήκουν οι περισσότερες από τις καλλιεργούµενες πρασινόσαρκες
και κιτρινόσαρκες ποικιλίες ακτινιδιάς, αντίστοιχα, καθώς και τα είδη: A. arguta και A. kolomikta. Εκτός των ξενιστών
αυτών, οι ερευνητές που περιέγραψαν για πρώτη φορά το Βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς, χαρακτήρισαν το Psa και ως
ασθενές παθογόνο (weakly pathogenic) για τη ροδακινιά (Prunus persica) και την ιαπωνική βερικοκιά (Prunus mume),
βάσει αποτελεσµάτων από τεχνητές µολύνσεις (Πηγή: Μεθοδολογία επισκοπήσεων του Μ.Φ.Ι.).
4
Βακτηριακή εξίδρωση/βακτηριακό έκκριµα (bacterial ooze): ένα µείγµα από βακτήρια και διάφορα προϊόντα
αποσυνθέσεως των κυττάρων, το οποίο εξέρχεται µε µορφή γλοιώδους εκκρίµατος από φυσικά ανοίγµατα (στοµάτια,
φακίδια, υδατώδη) και πληγές του φυτού.

2

Εικ. 1. Καστανές γωνιώδεις κηλίδες, οι οποίες περιβάλλονται από χλωρωτική άλω, είναι ορατές την Άνοιξη
σε φύλλα ακτινιδιάς.

Εικ. 2: Ο αποικισµός των αγγειωδών ιστών από το Pseudomonas syringae pv. actinidiae έχει ως αποτέλεσµα
τη µάρανση του φυλλώµατος στην αρχή της βλαστικής περιόδου.

Εικ. 3: Την άνοιξη οι προσβεβληµένοι από το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. actinidiae κορµοί και
κλάδοι ακτινιδιάς παρουσιάζουν έλκη, από τα οποία συνήθως εξέρχεται βακτηριακή εξίδρωση µε ερυθρωπό
χρώµα σκουριάς.

Εικ. 4: Καστανός µεταχρωµατισµός των αγγειωδών ιστών κάτω από τον φλοιό προσβεβληµένου από το
βακτήριο Pseudomonas syringae pv. actinidiae κλάδου ακτινιδιάς.

3

Συµπτώµατα προκαλούµενα από το Pseudomonas syringae pv. actinidiae
[Πηγή EPPO: http://www.eppo.org/MEETINGS/2011_meetings/11-17237_psa_symptoms.pdf
Το φωτογραφικό υλικό παραχωρήθηκε στον EPPO από τους Drs. G.M. Balestra (DAFNE - Università della Tuscia, Viterbo, Italy) και M.
Scortichini (CRA Frutticoltura, Roma, Italy)].
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Εποχή του
χρόνου
Άνοιξη
(νωρίς)

Προσβεβληµένο
όργανο
Φύλλο

Περιγραφή
συµπτωµάτων
Μικρές υδατώδεις κηλίδες
µεταξύ των νεύρων σε πρέµνα
A. deliciosa (αριστερά) και A.
chinensis (δεξιά)

Άνοιξη

Φύλλο

Κηλίδες, οι οποίες αποκτούν
χρώµα ανοικτό καστανό έως
σκούρο καστανό, έχουν σχήµα
γωνιώδες5, διάµετρο 2–3 mm,
και περιβάλλονται από κίτρινη
άλω πλάτους 3–5 mm
(αριστερά) ή σπανιότερα δεν
φέρουν χλωρωτική άλω
(δεξιά)

Οι κηλίδες εµφανίζονται γωνιώδεις καθώς περιορίζονται από τα νεύρα.

Εικόνα

Εποχή του
χρόνου
Άνοιξη
(αργά)

Προσβεβληµένο
όργανο
Φύλλο

Περιγραφή
συµπτωµάτων
Κηλίδες στην πάνω
(αριστερά) και στην κάτω
(δεξιά) επιφάνεια φύλλου σε
πρέµνο A. chinensis.
Καθώς προχωρεί η ανάπτυξη
των φύλλων, η άλως γίνεται
στενότερη και λιγότερο
διακριτή6

Άνοιξη

Κληµατίδες

Μάρανση σε πρέµνο A.
chinensis

6

Εικόνα

Κάτω από συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας και δροσερού καιρού, οι κηλίδες διατηρούν υδατώδη εµφάνιση, επεκτείνονται, συνενώνονται σε
µεγαλύτερες χωρίς την παρουσία άλω, και τελικά ολόκληρο το έλασµα του φύλλου νεκρώνεται και καρουλιάζει. Στην κάτω επιφάνεια του φύλλου, η
περιοχή των κηλίδων καλύπτεται µε παχύρευστη γαλακτόχρωµη βακτηριακή εξίδρωση η οποία όταν στεγνώνει αποκτά λεπιοειδή εµφάνιση. Ο αριθµός
των νεκρωτικών κηλίδων ανά φύλλο µπορεί να αυξάνεται κατά τη βλαστική περίοδο, αλλά σε θερµοκρασίες πάνω από 20οC η εξέλιξη των
συµπτωµάτων είναι αργή. Αργότερα, τα φυτά παρουσιάζουν µάρανση που ξεκινά από την κορυφή των βλαστών και επεκτείνεται προς τη βάση τους. Τα
έλασµατα των φύλλων παρουσιάζουν κύρτωση (cupping), µαραίνονται και τελικά αποξηραίνονται, γεγονός που υποδηλώνει προοδευτικό φράξιµο των
αγγείων από βακτηριακά κύτταρα.

5

Εποχή του
χρόνου
Άνοιξη

Προσβεβληµένο
όργανο
Ανθοφόροι
οφθαλµοί

Περιγραφή
συµπτωµάτων
Ανθοφόροι οφθαλµοί µε
καστανό χρώµα και µε
βακτηριακή εξίδρωση
(αριστερά) και καθολική
νέκρωση οφθαλµών σε
A. chinensis

Άνοιξη
(άνθηση)

Άνθη7

Σέπαλα και ανθικά µέρη
µε καστανό χρώµα
(αριστερά και δεξιά,
αντίστοιχα)

Άνοιξη
(νωρίς)

Κύριος κλάδος
και νεαρός
κορµός

Μικρά σταγονίδια
γαλακτόχρωµου
υγρού βακτηριακής
εξίδρωσης σε πρέµνο
A. deliciosa

Εικόνα

7

Τα προσβεβληµένα άνθη σε µεγάλο ποσοστό αποκτούν καστανό χρώµα και µαραίνονται χωρίς να ανοίξουν. Όσα ανοίξουν, µπορεί να φέρουν πέταλα µη
πλήρως ανεπτυγµένα. Νεκρωτικές κηλίδες σχηµατίζονται και στα σέπαλα.

6

Εποχή του
χρόνου
Άνοιξη
(νωρίς)

Προσβεβληµένο
όργανο
Κύριος κλάδος

Περιγραφή
συµπτωµάτων
Πυκνόρρευστη, µε ερυθρωπό
χρώµα σκουριάς βακτηριακή
εξίδρωση σε A. chinensis8

Άνοιξη

Κληµατίδα και
κύριος κλάδος

Αποκάλυψη καστανού
µεταχρωµατισµού των
υποκείµενων αγγειωδών ιστών
µε την αποµάκρυνση του
φλοιού σε A. chinensis

Καλοκαίρι

Κύριος κλάδος

Εµφάνιση καστανού
µεταχρωµατισµού
και κάτω από την περιοχή των
φακιδίων9

8

Εικόνα

Σταγονίδια βακτηριακής εξίδρωσης ερυθροκαστανού χρώµατος (σκωριόχροα) εµφανίζονται επίσης στους οφθαλµούς, στα σηµεία διακλάδωσης
βραχιόνων στις διχάλες των κύριων κλάδων, στις ουλές από την πτώση φύλλων και στις τοµές κλαδέµατος. Οι ιστοί του φλοιού στα σηµεία αυτά έχουν
ερυθρό χρώµα σκουριάς και φαίνονται διαβρεγµένοι. Ο προσβεβληµένος φλοιός εµφανίζει βαθιές ρυτιδώσεις και τελικά νεκρώνεται. Συχνά στους
προσβεβληµένους κλάδους σχηµατίζονται σχισµές πλάτους 1–2 mm στις παρυφές των οποίων αναπτύσσεται επουλωτικός ιστός. Σε σοβαρά
προσβεβληµένους κύριους κλάδους, οι οφθαλµοί δεν εκπτύσσονται ή αν εκπτυχθούν, οι νεαροί βλαστοί σύντοµα παρουσιάζουν µάρανση και ξηραίνονται.
Ενίοτε παρατηρείται ανάπτυξη πολλών ζωηρών βλαστών (λαιµάργων) προερχόµενων από οφθαλµούς που βρίσκονται σε υγιή τµήµατα του κορµού κοντά
στο λαιµό του φυτού.
9
Φακίδια: προεξοχές του περιδέρµατος, επιµήκεις ή σφαιροειδείς, οι οποίες αποτελούνται από κύτταρα χαλαρά συνδεδεµένα µεταξύ τους, που
σχηµατίζονται στην πλειονότητα των φυτών, έχουν συνήθως σχήµα αµφίκυρτου φακού και εξασφαλίζουν την ανταλλαγή των αερίων ανάµεσα στο φυτό
και το περιβάλλον.
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Εποχή του
χρόνου
Καλοκαίρι

Προσβεβληµένο
όργανο
Κληµατίδα

Περιγραφή
συµπτωµάτων
Μάρανση σε A. chinensis

Καλοκαίρι

Φύλλα και
κληµατίδες

Μάρανση και καρούλιασµα
των φύλλων σε A. chinensis
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Εικόνα

Εποχή του
χρόνου
Φθινόπωρο

Προσβεβληµένο
όργανο
Κύριος κλάδος

Περιγραφή
συµπτωµάτων
Έλκη µε βακτηριακή
εξίδρωση µε ερυθρωπό χρώµα
σκουριάς σε A. deliciosa
(αριστερά) και A. chinensis
(δεξιά)

Φθινόπωρο

Κορµός και
κύριος κλάδος

Έλκη µε βακτηριακή
εξίδρωση µε ερυθρωπό χρώµα
σκουριάς και ερυθρωπός
µεταχρωµατισµός κάτω από
την περιοχή των φακιδίων σε
A. chinensis
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Εικόνα

Εποχή του
χρόνου
Χειµώνας

Προσβεβληµένο
όργανο
Κορµός

Περιγραφή
συµπτωµάτων
Έλκος σε A. chinensis
(αριστερά) και αποκάλυψη
καστανού
µεταχρωµατισµού των
υποκείµενων αγγειωδών ιστών
µετά την αποµάκρυνση του
φλοιού σε A. deliciosa (δεξιά)

Χειµώνας

Κύριος κλάδος

Έλκη µε βακτηριακή
εξίδρωση µε ερυθρωπό χρώµα
σκουριάς σε A. deliciosa
(αριστερά) και A. chinensis
(δεξιά)

Εικόνα

Τα µικρής ηλικίας πρέµνα (<5 ετών) και οι νεαρότεροι ιστοί (π.χ. νεαρά φύλλα) είναι περισσότερο ευπαθή σε προσβολές από το παθογόνο.
Σε περίπτωση έντονης προσβολής, τα πρέµνα της ακτινιδιάς νεκρώνονται.
Όσον αφορά τους καρπούς, στη βιβλιογραφία δεν έχουν αναφερθεί συµπτώµατα προσβολής τους, ωστόσο µπορεί να καταρρεύσουν λόγω της
καταστροφής των αγγείων των κλάδων.
Επισηµαίνεται ότι τα παραπάνω συµπτώµατα, ιδίως στον φλοιό και στα άνθη, µοιάζουν µε εκείνα που
προκαλούνται από άλλα φυτοπαθογόνα βακτήρια (Pseudomonas syringae pv. syringae & P. viridiflava) ή την επίδραση ψύχους.
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‘Οσον φορά τη σχετική µε το P. syringae pv. actinidiae φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία, ο εν
λόγω οργανισµός δεν αναφέρεται στα Παραρτήµατα του Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307). Για το εν λόγω
βακτήριο ισχύουν οι διατάξεις της Εκτελεστικής Απόφασης 2012/756/Ε.Ε. της Επιτροπής, της 5ης
∆εκεµβρίου 2012, µε θέµα «όσον αφορά τα µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της
εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv. actinidiae» (συνηµµένο έγγραφο ΙΙ), την
οποία σας είχαµε, επίσης, αποστείλει µε το Bii σχετικό έγγραφό µας. Σας υπενθυµίζουµε ότι
καθώς η διακίνηση µολυσµένου πολλαπλασιαστικού υλικού, πρωτίστως, αλλά και η γύρη
ευθύνονται για τη διασπορά του παθογόνου σε µεγαλύτερες αποστάσεις (µεταξύ µακρινών
περιοχών ή µεταξύ χωρών), τα κυριότερα σηµεία της Απόφασης, έχουν ως εξής:
Ι. Απαγορεύεται η εισαγωγή ή η διακίνηση εντός της Ένωσης του P. syringae pv.
actinidiae.
ΙΙ. Ζωντανή γύρη και φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά,
Actinidia, καταγωγής τρίτων χωρών επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση µόνον εάν
συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας + «Πρόσθετη δήλωση» (βλ.
παράρτηµα Ι της εν λόγω Απόφασης). Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής, για να
διακινηθούν στο εσωτερικό της Χώρας, απαιτείται η έκδοση ενός
φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου.
ΙΙΙ. Ζωντανή γύρη και φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά,
Actinidia, καταγωγής Ε.Ε. επιτρέπεται να διακινηθούν εντός της Ένωσης µόνον εάν
συνοδεύονται από φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο (βλ. παράρτηµα ΙΙ της Απόφασης).
Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Π.∆. 365/2002 (Α΄307) προβλέπονται
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις [βλ. άρθρο 34α και άρθρο 35, αντίστοιχα, του Ν. 2147/1952 (Α΄
155) όπως ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 2538/1997 (Α΄ 242)] «σε κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή στην εµπορία φυτών, φυτικών
προϊόντων και λοιπών αντικειµένων τα οποία διακινούν φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά
αντικείµενα χωρίς να φέρουν επί της συσκευασίας τους ή επ’ αυτών το νόµιµο φυτοϋγειονοµικό
διαβατήριο ή πιστοποιητικό φυτοϋγείας, όπου αυτό απαιτείται από τις κείµενες φυτοϋγειονοµικές
διατάξεις, ή παραποιούν αυτά» και σε όσους ασκούν την παραπάνω δραστηριότητα χωρίς να είναι
εγγεγραµµένοι στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο.

Εάν η διακίνηση µολυσµένων φυτών που προορίζονται για φύτευση ευθύνεται τις
περισσότερες φορές για τη διασπορά του παθογόνου σε µεγαλύτερες αποστάσεις, η
βακτηριακή εξίδρωση που σχηµατίζεται πάνω στους προσβεβληµένους ιστούς αποτελεί την
πηγή µολύσµατος10 από όπου το παθογόνο µπορεί να διασπαρεί σε σχετικά µικρές
10

Το βακτήριο µεταφέρεται µε τη βροχή και τον αέρα, τα έντοµα, τα ζώα, τον άνθρωπο ή τα
µολυσµένα καλλιεργητικά εργαλεία (π.χ. κλαδέµατος).
Προσβεβληµένα φυτά προς φύτευση, ραγδαίες βροχοπτώσεις, ισχυροί άνεµοι και ζώα (έντοµα,
πτηνά) εξασφαλίζουν τη διάδοση του παθογόνου. Ως παθογόνο πληγών το P. syringae pv. actinidiae
πολύ εύκολα µεταδίδεται µέσω των µολυσµένων εργαλείων κλαδέµατος.
Θεωρείται ότι το P. syringae pv. actinidiae διαχειµάζει σε προσβεβληµένους ιστούς, και οι
µολύνσεις ευνοούνται κατά κύριο λόγο την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, όταν επικρατούν
θερµοκρασίες 10–20οC (βέλτιστη θερµοκρασία 15±3οC) για πάνω από 10 µέρες. Σε θερµοκρασίες
άνω των 25οC δεν παράγεται βακτηριακή εξίδρωση και δεν ευνοούνται οι µολύνσεις. Το παθογόνο
εισέρχεται στους φυτικούς ιστούς µέσω φυσικών ανοιγµάτων (στόµατα, φακίδια, υδατώδη) ή πληγών
(τοµές κλαδέµατος, πληγές από µηχανική τριβή στον αγρό µολυσµένων και υγιών φύλλων, κ.λπ.).
Επίσης, κατά τη συγκοµιδή και στο στάδιο της πτώσης των φύλλων, εάν επικρατεί θερµός και
βροχερός καιρός, το βακτήριο µπορεί να εισέλθει µέσω των ουλών στους φυτικούς ιστούς και να
παραµείνει σε λανθάνουσα κατάσταση µέχρι την επόµενη Άνοιξη. Τότε, όταν οι καιρικές συνθήκες

αποστάσεις (εντός του οπωρώνα ή µεταξύ οπωρώνων). Η εφαρµογή των ορθών πρακτικών
δενδροκοµικής υγιεινής σε οπωρώνες Actinidia σκοπό έχει την αποφυγή ή την επιβράδυνση της
εξάπλωσης του βακτηρίου µέσα στον ίδιο οπωρώνα ή µεταξύ διαφορετικών οπωρώνων. Το
τεχνικό δελτίο, µε θέµα «Ορθές πρακτικές δενδροκοµικής υγιεινής σε οπωρώνες
Ακτινιδίου» για την προστασία από την εµφάνιση του «Βακτηριακού Έλκους της Ακτινιδιάς»
(συνηµµένο έγγραφο ΙΙΙ), το οποίο συνέταξε η ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του
Υπ.Α.Α. & Τ. σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Βακτηριολογίας του Μ.Φ.Ι. και βρίσκεται
αναρτηµένο στις ιστοσελίδες τόσο του Υπ.Α.Α. & Τ. όσο και του Μ.Φ.Ι., σας το είχαµε
αποστείλει µε το Bi σχετικό έγγραφό µας.

Με τα Αiii, Αii και Αi παραπάνω σχετικά έγγραφα το Τµήµα Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου
του Υπ.Α.Α. & Τ. µας ενηµέρωσε για τις νέες διαπιστώσεις της παρουσίας του P. syringae pv.
actinidiae στην Π.Ε. Πέλλας σε δείγµατα φυτών ακτινιδιάς που προέρχονταν από: i. έναν
οπωρώνα του ∆.∆. Ανύδρου, ii. τρεις οπωρώνες της περιοχής ∆ροσερού και έναν της
περιοχής Αραβησού και iii. δύο οπωρώνες της περιοχής ∆.∆. Μυλοτόπου, αντίστοιχα.

Η καλλιέργεια πρέµνων ακτινιδιάς είναι οικονοµικά σηµαντική καλλιέργεια για τη χώρα
µας. Η καλλιεργούµενη έκταση πρέµνων ακτινιδιάς το 2010 ήταν 5.086 εκτάρια. Λόγω της
σοβαρότητας της ασθένειας που το P. syringae pv. actinidiae προκαλεί στα είδη του γένους
Actinidia, παρακαλούµε και µέσω αυτού του εγγράφου τους παραγωγούς, φυτωριούχους και
διακινητές φυτών - ξενιστών του παθογόνου να είναι σε επαγρύπνηση πραγµατοποιώντας συχνά
εξονυχιστικούς µακροσκοπικούς ελέγχους και σε εγρήγορση γνωστοποιώντας αµέσως στην
Υπηρεσία µας, η οποία είναι η αρµόδια Αρχή στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, οποιαδήποτε ασυνήθιστη
εµφάνιση επιβλαβών οργανισµών ή συµπτωµάτων ή κάθε άλλη ανωµαλία που αφορά τα φυτά των
ειδών του γένους Actinidia.

Για την περαιτέρω ενηµέρωσή σας σχετικά µε το P. syringae pv. actinidiae σας
παραπέµπουµε στις ακόλουθες πηγές:
1. Holeva, M. C., Glynos, P. E., and Karafla C. D., 2015. First report of bacterial canker
of kiwifruit caused by Pseudomonas syringae pv. actinidiae in Greece. Plant Disease
99(5): 723.
2. Renzi, M., Copini, P., Taddei, A. R., Rossetti, A., Gallipoli, L., Mazzaglia, A., and
Balestra, G. M., 2012. Bacterial canker on kiwifruit in Italy: anatomical changes in the
wood and in the primary infection sites. Phytopathology 102(9): 827–840.
3. European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), 2012. Final
pest risk analysis for Pseudomonas syringae pv. actinidiae » EPPO, Paris. (βλ.
Ιστοσελίδα
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRAdocs_bacteria/1218034%20Express_PRA_PSA.pdf)
είναι ευνοϊκές για µόλυνση και εξάπλωση του βακτηρίου (δροσερός καιρός, υψηλή σχετική υγρασία,
συχνή βροχόπτωση), εκδηλώνονται τα πρώτα συµπτώµατα της προσβολής. Ο παγετός, ιδίως κατά την
Άνοιξη, συνδέεται µε αυξηµένες προσβολές. Το χαλάζι, επίσης, ευνοεί την ανάπτυξη της ασθένειας.
Σηµειώνεται τέλος, ότι η παρουσία του παθογόνου διαπιστώθηκε και σε κόκκους γύρης που είχε
συλλεγεί από ασθενή φυτά. Ωστόσο, ο ρόλος της γύρης ως φορέα του βακτηρίου για τη µόλυνση των
φυτών ακτινιδιάς δεν έχει διευκρινιστεί (Πηγή: Μεθοδολογία Επισκόπησης του Μ.Φ.Ι.).
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4. European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), 2009. µε θέµα
«Pseudomonas syringae pv. actinidiae - Bacterial canker of kiwifruit» (βλ. Ιστοσελίδα
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/bacteria/P_syringae_pv_actinidiae.ht
m, Entry date 2009-11).

Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να
ενηµερώσουν τα εµπλεκόµενα στην παραγωγή πρέµνων και καρπών και στη διακίνηση
πρέµνων Actinidia µέλη τους για τον κίνδυνο που το P. syringae pv. actinidiae αποτελεί για
την καλλιέργεια ακτινιδιάς στη χώρα µας προωθώντας το παρόν έγγραφο και τα συνηµµένα
του µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή µε όποιο άλλο πρόσφορο µέσο.

Υπενθυµίζουµε, ότι το κύριο µονοπάτι εισόδου του P. syringae pv. actinidiae είναι
πρωτίστως η διακίνηση προσβεβληµένων φυτών προς φύτευση. Μετά την εγκατάστασή του
το παθογόνο θα µπορούσε να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα της καλλιέργειας πρέµνων
ακτινιδιάς, όπως συνέβη στη ∆ηµοκρατία της Κορέας και στην Ιαπωνία. Θα µπορούσε,
επίσης, να επιφέρει υψηλές οικονοµικές απώλειες στους παραγωγούς ακτινιδιάς. Ενδεικτικά
αναφέρουµε ότι ποσοστό προσβολής 40% πρέµνων A. chinensis στην περιοχή Lagio της
Ιταλίας προκάλεσε την απώλεια των 2/3 της παραγωγής (συγκοµιδή 10 τόνων καρπών ανά
εκτάριο από προσβεβληµένους οπωρώνες αντί των 30 τόνων ανά εκτάριο από υγιείς
καλλιέργειες). Επισηµαίνουµε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα µέσα θεραπείας, καθώς σε
αντίθεση µε άλλες χώρες στον κόσµο στη χώρα µας δεν υπάρχουν εγκεκριµένα αντιβιοτικά
εναντίον του P. syringae pv. actinidiae. Εξάλλου, η εµφάνιση ανθεκτικών στελεχών του P.
syringae pv. actinidiae στη στρεπτοµυκίνη έχει αναφερθεί σε χώρες όπου το εν λόγω
αντιβιοτικό έχει εφαρµοστεί ως θεραπευτικό µέσο, όπως η Ιαπωνία. Συνεπώς είναι σηµαντική
η εφαρµογή προληπτικών επεµβάσεων στις πιο κατάλληλες περιόδους για την πρόληψη της
προσβολής. Παρά το γεγονός ότι στη χώρα µας υπάρχουν εγκεκριµένα χαλκούχα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν έγκριση για διεύρυνση φάσµατος στην ήσσονος
(µικρής) σηµασίας καλλιέργεια της ακτινιδιάς (βλ. ιστοσελίδα του Υπ. Α. Α. & Τ.:
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_131_gr.aspx), ωστόσο, η εµφάνιση ανθεκτικών
στελεχών του P. syringae pv. actinidiae στα χαλκούχα έχει, επίσης, αναφερθεί. Στην
παρούσα χρονική στιγµή το καθεστώς για τον επιβλαβή οργανισµό καραντίνας στον Νοµό
Πέλλας όπου επιβεβαιώθηκε η παρουσία του είναι: «Προσωρινά παρών: συνιστάται η λήψη
µέτρων, υπό εξάλειψη». Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των επισκοπήσεων της Υπηρεσίας
µας η Μ.Ε. Θεσσαλονίκης είναι απαλλαγµένη (Pest Free Area) από το P. syringae pv.
actinidiae. Ωστόσο, ο κίνδυνος εισόδου του παθογόνου είναι υψηλός, καθώς έχει ήδη
εισέλθει στον γειτονικό Νοµό Πέλλας. Μετά την είσοδο του παθογόνου ο κίνδυνος
εγκατάστασής του είναι, επίσης, υψηλός, καθώς οι κλιµατικές συνθήκες είναι κατάλληλες για
την ανάπτυξη της ασθένειας στις περιοχές όπου υπάρχουν οπωρώνες ακτινιδιάς.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες συνδροµής στην προσπάθεια το παθογόνο να
παραµείνει επιβλαβής οργανισµός καραντίνας για τη χώρα µας.
Μ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
κ.α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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Συνηµµένα:
Ι. Οι κατευθυντήριες οδηγίες µακροσκοπικών ελέγχων για τη διαπίστωση παρουσίας ή µη συµπτωµάτων
του βακτηριακού έλκους της ακτινιδιάς [πέντε (5) φύλλα].
ΙΙ. α. & β. Η Εκτελεστική Απόφαση 2012/756/Ε.Ε. της Επιτροπής, της 5ης ∆εκεµβρίου 2012, µε θέµα
«όσον αφορά τα µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas
syringae pv. actinidiae», στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα [δώδεκα (12) φύλλα].
ΙΙΙ. Tο τεχνικό δελτίο µε θέµα «Ορθές πρακτικές δενδροκοµικής υγιεινής σε οπωρώνες Ακτινιδίου» [τρία
(3) φύλλα].

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ:
1.

Παραγωγούς πολλαπλασιαστικού υλικού και καρπών ακτινιδιάς της Μ.Ε. Θεσ/νίκης
(Με απόδειξη):
Ι.

Φυτώριο Σφακιανάκη
570 06 - Βασιλικά Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 23960 22578 & 6934 792355
Τηλεοµοιότυπο: 23960 22578
Ηλεκτρονική ∆/νση: info@sfakianakis-plants.gr.

ΙΙ.

κ. ∆εµερτζή Γεώργιο
570 15 - Απολλωνία Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 6947937353.

ΙΙΙ. κ. Παπαθεοδώρου Γρηγόρη
570 00 - Επανωµή Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 6977095290
Ηλεκτρονική ∆/νση: grigorios@yahoo.gr.
ΙV. κ. Τσακίρη Βασίλειο
570 15 - Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 6934733024.
V.

κα Μίου Σουλτάνα
Κοµνηνών 2,
561 22 - Μενεµένη Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 6932113163.

VI. Ιερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου
Πανόραµα Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310 344433
2.

∆ιακινητές φυτών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης εγγεγραµµένους στο Μητρώο για τη
δυνατότητα χρήσης φυτοϋγειονοµικού διαβατηρίου [Υπ’ όψιν υπευθύνων
φυτοϋγειονοµικών θεµάτων (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)].

14

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσ/νίκης [Πρώην Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων (ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Θεσ/νίκης], Λ.
Γεωργικής Σχολής, 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας Π.Κ.Μ., κου Ιωάννη Ταχµατζίδη
Αλ. Παπαναστασίου 63, 544 53 - Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνο: 2310 910445,
Τηλεοµοιότυπο: 2310 2310 989348, Ηλεκτρονική ∆/νση: rdo@pkm.gov.gr &
i.tachmatzidis@pkm.gov.gr (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
3. κα Γερακίνα Μπισµπινά, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλο Μ.Ε.Θ.
4. κα Κωνσταντία Σαλογιάννου, Αν. Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
5. Γραφείο Τύπου Π.Κ.Μ.
Τηλεοµοιότυπο: 2310 424125
Ηλεκτρονική ∆/νση: press@pkm.gov.gr (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
6. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Π.Κ.Μ.
7. ∆ήµους Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν Γεωπόνων (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]
8. Αγροτικούς Συνεταιρισµούς Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν Γεωπόνων (Μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]
9. Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) - Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας
Ελευθερίου Βενιζέλου 64, Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική ∆/νση: geotekma@otenet.gr [Υπ’
όψιν κου Νικολάου Γαβαλά (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]
10. Σωµατείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας & Οµοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Σ.Γ.Ι.Υ.Ε.), Μαραθώνος 11, Τ.Κ.: 546 38,
Ηλεκτρονική ∆/νση: osgiye@gmail.com [Υπ’ όψιν Βασιλείου Γουτούλη (Μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]
11. Καταστήµατα Εµπορίας Γεωργικών Φαρµάκων
[Υπ’ όψιν υπευθύνων επιστηµόνων (µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]
12. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
Τσιµισκή 29, 546 24, Θεσσαλονίκη
13. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27, 546 24, Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρονική ∆/νση: MIS@epepthe.gr (και µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
14. Τελωνεία Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Ι. Α Τελωνείο Εισαγωγών, Εξαγωγών Θεσ/νίκης, Κεντρική Λαχαναγορά, Τ.Κ.: 561 22
Μενεµένη Θεσ/νίκης, Τηλέφωνο: 2310 544444, Τηλεοµοιότυπο: 2310 227841
ΙΙ. Β Τελωνείο Θεσ/νίκης, Τ.Κ.: 544 10 Λιµάνι Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2310 537005 &
2310 593596
ΙΙΙ. Ε Τελωνείο Αερολιµένα Θεσσαλονίκης, Εντός Κρατικού Αερολιµένα, Τ.Κ.: 570 01
Θέρµη Θεσ/νίκης
Τηλέφωνο: 2313334700
15. Σωµατεία - Συλλόγους Εταιρειών ∆ιεθνών Μεταφορών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Ι. Σύνδεσµο Εταιρειών ∆ιεθνών Οδικών Μεταφορών «Η Ένωση», Σµύρνης 92, Εύοσµος
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 562 24, Τηλέφωνο: 2310 684 318 Τηλεοµοιότυπο: 2310 684 319
ΙΙ. Σωµατείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτ/των ∆ιεθνών Μεταφορων «Η Θεσσαλονίκη»,
Οδυσσέως 1, Πλατεία ∆ικαστηρίου, Τ.Κ.: 546 27, Τηλέφωνο: 2310 860 514,
Τηλεοµοιότυπο: 2310 774128.
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ
ΣΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΑΚΟΤ ΕΛΚΟΤ ΣΗ ΑΚΣΙΝΙΔΙΑ *
Οη αθόινπζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αθνξνύλ ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν ησλ νπσξώλσλ θαη
θπησξίσλ αθηηληδηάο από ηνπο ππόρξενπο (παξαγσγνύο, θπησξηνύρνπο), πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί ε παξνπζία ή κε ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο απηώλ από ην βαθηήξην Pseudomonas
syringae pv. actinidiae.
1. Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο
Τν βαθηήξην: Pseudomonas syringae pv. actinidiae
2. H πξνθαινύκελε αζζέλεηα
Ολνκαζία: Βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο (Βacterial canker of kiwifruit)
3. Φπηά πνπ πξνζβάιινληαη
Τν βαθηήξην πξνζβάιιεη θπηά ηνπ γέλνπο Actinidia, θαη θπξίσο ηα είδε A. deliciosa θαη A.
chinensis, ζηα νπνία αλήθνπλ νη πεξηζζόηεξεο θαιιηεξγνύκελεο πξαζηλόζαξθεο θαη
θηηξηλόζαξθεο πνηθηιίεο αθηηληδηάο, αληίζηνηρα.
4. Πεξηγξαθή ηωλ θπξηνηέξωλ ζπκπηωκάηωλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Χεηκώλα ηα πξνζβεβιεκέλα θπηά αθηηληδηάο εκθαλίδνπλ ζηελ επηθάλεηα
ηνπ θνξκνύ, θαζώο θαη ησλ θύξησλ θαη δεπηεξεπόλησλ θιάδσλ κηθξά ζηαγνλίδηα
γαιαθηόρξσκνπ πγξνύ βαθηεξηαθήο εμίδξσζεο. Η εμίδξσζε απηή δελ γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή
θαη ε επηζήκαλζή ηεο απαηηεί πξνζεθηηθή παξαηήξεζε. Πξννδεπηηθά, ε εμίδξσζε απμάλεηαη
πνζνηηθά, γίλεηαη πην ππθλόξεπζηε θαη απνθηά θνθθηλσπό ρξώκα ζθνπξηάο πξνθαιώληαο
κεηαρξσκαηηζκό ηνπ θινηνύ ζηα ζεκεία από όπνπ εμέξρεηαη. Τα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα είλαη
πην εκθαλή αξγά ην Χεηκώλα θαη ζηηο αξρέο ηεο Άλνημεο όηαλ μεθηλά ε λέα βιάζηεζε.
Σηαγνλίδηα βαθηεξηαθήο εμίδξσζεο θαζηαλσπνύ-θόθθηλνπ ρξώκαηνο εκθαλίδνληαη επίζεο ζηνπο
νθζαικνύο, ζηα ζεκεία δηαθιάδσζεο βξαρηόλσλ, ζηηο δηράιεο ησλ θύξησλ θιάδσλ, ζηηο νπιέο
από ηελ πηώζε θύιισλ θαη ζηηο ηνκέο θιαδέκαηνο. Ο θινηόο ζηα ζεκεία απηά έρεη θνθθηλσπό
ρξώκα ζθνπξηάο θαη θαίλεηαη ζαλ βξεγκέλνο. Με ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θινηνύ, ην ζηξώκα ησλ
ηζηώλ πνπ βξίζθεηαη από θάησ εκθαλίδεη θαζηαλό κεηαρξσκαηηζκό. Ο πξνζβεβιεκέλνο θινηόο
εκθαλίδεη βαζηέο ξπηηδώζεηο θαη ηειηθά λεθξώλεηαη. Σπρλά ζηνπο πξνζβεβιεκέλνπο θιάδνπο
ζρεκαηίδνληαη ζρηζκέο πιάηνπο 1-2 mm, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ αλαπηύζζεηαη
επνπισηηθόο ηζηόο. Σε ζνβαξά πξνζβεβιεκέλνπο θύξηνπο θιάδνπο, νη νθζαικνί δελ
εθπηύζζνληαη ή αλ εθπηπρζνύλ, νη λεαξνί βιαζηνί ζύληνκα παξνπζηάδνπλ κάξαλζε θαη
μεξαίλνληαη. Μεξηθέο θνξέο παξαηεξείηαη αλάπηπμε πνιιώλ δσεξώλ βιαζηώλ (ιαηκάξγσλ)
πξνεξρόκελσλ από νθζαικνύο πνπ βξίζθνληαη ζε πγηή ηκήκαηα ηνπ θνξκνύ θνληά ζηε βάζε
(ιαηκό) ηνπ θπηνύ.
____________________________________________________________________________
* Οη ‘Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο’ ζπληάρζεθαλ από ην Δξγαζηήξην Βαθηεξηνινγίαο ηνπ ΜΦΙ θαη ππνβιήζεθαλ
κε ην ππ’ αξηζ. 1849/29.4.2011 έγγξαθό ηνπ ζην ΥπΑΑΤ, Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγωγήο.
Τειεπηαία ελεκέξωζε ηνπ θεηκέλνπ: 16 Μαΐνπ 2011.

2
Tελ Άλνημε, θαη ζπλήζσο από ηελ άλζεζε θαη κεηά, ηα θύιια παξνπζηάδνπλ λεθξσηηθέο θειίδεο.
Αξρηθά, ζηα εθπηπζζόκελα θύιια εκθαλίδνληαη κηθξέο, πδαηώδεηο θειίδεο κεηαμύ ησλ λεύξσλ,
νη νπνίεο ζηαδηαθά απνθηνύλ ρξώκα αλνηθηό έσο ζθνύξν θαζηαλό, έρνπλ ζρήκα γσληώδεο θαη
δηάκεηξν 2-3 mm, θαη ζπρλά πεξηβάιινληαη από θίηξηλε δώλε (άισ) πιάηνπο 3-5 mm. Καζώο
πξνρσξεί ε αλάπηπμε ησλ θύιισλ, ε δώλε απηή γίλεηαη ζηελόηεξε θαη δελ μερσξίδεη εύθνια.
Όηαλ επηθξαηνύλ ζπλζήθεο πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη δξνζεξόο θαηξόο, νη θειίδεο
δηαηεξνύλ ηελ πδαηώδε εκθάληζε, επεθηείλνληαη, ζπλελώλνληαη ζε κεγαιύηεξεο ρσξίο ηελ
παξνπζία δώλεο, θαη ηειηθά νιόθιεξν ην θύιιν μεξαίλεηαη θαη θαξνπιηάδεη. Σηελ θάησ
επηθάλεηα ηνπ θύιινπ, ε πεξηνρή ησλ θειίδσλ θαιύπηεηαη κε παρύξεπζηε γαιαθηόρξσκε
βαθηεξηαθή εμίδξσζε ε νπνία ζηεγλώλεη θαη θαίλεηαη ζαλ ιέπηα. Καηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν, ν
αξηζκόο ησλ λεθξσηηθώλ θειίδσλ αλά θύιιν κπνξεί λα απμάλεηαη. Σε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από
20νC ε εμέιημε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη αξγή. Τα λεαξά θπηά θαη ε λέα βιάζηεζε είλαη
πεξηζζόηεξν επαίζζεηα ζην βαθηήξην. Σε πην πξνρσξεκέλε επνρή, ηα θπηά παξνπζηάδνπλ
κάξαλζε πνπ μεθηλά από ηελ θνξπθή ησλ βιαζηώλ θαη επεθηείλεηαη πξνο ηε βάζε ηνπο. Τα
θύιια παξνπζηάδνπλ θύξησζε θαη καξαίλνληαη.
Τελ Άλνημε κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ θαη δσεξνί βιαζηνί. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ηα κνιπζκέλα
ηκήκαηα ησλ βιαζηώλ έρνπλ ζθνύξν πξάζηλν ρξώκα κε πδαηώδε εκθάληζε θαη ζπρλά
εκθαλίδνπλ επηκήθεηο ζρηζκέο κήθνπο 1-3 mm. Σε ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο, από ηηο ζρηζκέο
αιιά θαη από θαθίδηα ζε γεηηνληθά ηκήκαηα ησλ βιαζηώλ πνπ θαίλνληαη πγηή, εμέξρεηαη
βαθηεξηαθή εμίδξσζε. Τα κνιπζκέλα ηκήκαηα επεθηείλνληαη θαη νιόθιεξνη βιαζηνί εκθαλίδνπλ
κάξαλζε θαη ηειηθά λέθξσζε. Αλ νη βιαζηνί πξνζβιεζνύλ αξγά θαηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν, ηα
κνιπζκέλα ηκήκαηα πεξηβάιινληαη από επνπισηηθό ηζηό θαη εμειίζζνληαη ζε ηππηθά έιθε, όπσο
ζπκβαίλεη θαη ζηνλ θνξκό. Σπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζηα άλζε. Τα κνιπζκέλα άλζε ζπρλά
απνθηνύλ θαζηαλό ρξώκα θαη καξαίλνληαη ρσξίο λα αλνίμνπλ. Όζα αλνίμνπλ, κπνξεί λα θέξνπλ
πέηαια κε πιήξσο αλεπηπγκέλα. Νεθξσηηθέο θειίδεο ζρεκαηίδνληαη θαη ζηα ζέπαια. Σηε
βηβιηνγξαθία δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο ησλ θαξπώλ. Επίζεο, ην βαθηήξην
βξέζεθε ζε βιαζηνύο κε λέθξσζε θνξπθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ.
Σεκεηώλεηαη όηη ηα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα, ηδίσο ζην θινηό θαη ηα άλζε, κνηάδνπλ κε εθείλα πνπ
πξνθαινύληαη από άιια θπηνπαζνγόλα βαθηήξηα ή επίδξαζε ςύρνπο.
Φσηνγξαθίεο ηππηθώλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο ηνπ βαθηεξηαθνύ έιθνπο ηεο αθηηληδηάο
παξνπζηάδνληαη ζηηο Εηθόλεο 1 έσο 4. Οη θσηνγξαθίεο πξνέξρνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
EPPO:
<http://photos.eppo.org/index.php/album/451-pseudomonas-syringae-pv-actinidiaepsdmak->.

____________________________________________________________________________
* Οη ‘Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο’ ζπληάρζεθαλ από ην Δξγαζηήξην Βαθηεξηνινγίαο ηνπ ΜΦΙ θαη ππνβιήζεθαλ
κε ην ππ’ αξηζ. 1849/29.4.2011 έγγξαθό ηνπ ζην ΥπΑΑΤ, Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγωγήο.
Τειεπηαία ελεκέξωζε ηνπ θεηκέλνπ: 16 Μαΐνπ 2011.
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Δηθ. 1. Καζηαλέο γσληώδεηο θειίδεο κε ρισξσηηθή άισ πνπ παξνπζηάδνληαη ηελ Άλνημε ζε
θύιια αθηηληδηάο πξνζβεβιεκέλα από ην βαθηήξην Pseudomonas syringae pv. actinidiae
(Πεγή: EPPO)

Δηθ. 2: Σπκπηώκαηα κάξαλζεο θαη λέθξσζεο θύιισλ αθηηληδηάο, όπσο απηά εκθαλίδνληαη
ζηελ αξρή ηεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ σο απνηέιεζκα πξνζβνιήο ησλ αγγεησδώλ ηζηώλ ησλ
βιαζηώλ από ην βαθηήξην Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Πεγή: EPPO)

____________________________________________________________________________
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Δηθ. 3: Κνξκόο αθηηληδηάο κε έιθνο από πξνζβνιή ηνπ βαθηεξίνπ Pseudomonas syringae pv.
actinidiae. Ο ζθσξηόρξνπο κεηαρξσκαηηζκόο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θνξκνύ -ζθνύξαο έσο
αλνηθηήο απόρξσζεο- νθείιεηαη ζηε βαθηεξηαθή εμίδξσζε πνπ εμέξρεηαη από ην έιθνο θαη
απνμεξαίλεηαη επί ηνπ θινηνύ. Τέηνηαο κνξθήο έιθε παξνπζηάδνπλ ν θνξκόο θαη νη θιάδνη
ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ αθηηληδηάο ηελ πεξίνδν ηεο Άλνημεο. (Πεγή: EPPO)

Δηθ. 4: Καζηαλόο κεηαρξσκαηηζκόο ησλ ηζηώλ θάησ από ην θινηό πξνζβεβιεκέλνπ από ην
βαθηήξην Pseudomonas syringae pv. actinidiae θιάδνπ αθηηληδηάο (Πεγή: EPPO)

____________________________________________________________________________
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κε ην ππ’ αξηζ. 1849/29.4.2011 έγγξαθό ηνπ ζην ΥπΑΑΤ, Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγωγήο.
Τειεπηαία ελεκέξωζε ηνπ θεηκέλνπ: 16 Μαΐνπ 2011.

5
5. Τξόπνο κεηάδνζεο
Τν βαθηήξην κπνξεί λα επηβηώζεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηώλ ρσξίο λα πξνθαιεί
καθξνζθνπηθά ζπκπηώκαηα. Από ηηο επηθάλεηεο απηέο ή από ζεκεία πάλσ ζε πξνζβεβιεκέλα
θπηά όπνπ έρεη ζρεκαηηζηεί βαθηεξηαθή εμίδξσζε, ην βαθηήξην κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε άιια
πγηή θπηά.
Η κεηαθνξά κπνξεί λα γίλεη κε:
- ηνλ αέξα
- ηε βξνρή
- δηάθνξα δώα (έληνκα, πηελά)
- ηνλ άλζξσπν
- ηα θαιιηεξγεηηθά εξγαιεία (π.ρ. θιαδέκαηνο)
Σε κεγάιεο απνζηάζεηο ην βαθηήξην κεηαθέξεηαη θπξίσο κε κνιπζκέλν πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό.
Θεσξείηαη όηη ην βαθηήξην δηαρεηκάδεη ζε κνιπζκέλα θπηηθά ηκήκαηα, θαη νη κνιύλζεηο
επλννύληαη θαηά θύξην ιόγν ηελ Άλνημε θαη ην Φζηλόπσξν, όηαλ επηθξαηνύλ ζεξκνθξαζίεο 1020νC γηα πάλσ από 10 κέξεο. Σε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 25νC δελ παξάγεηαη βαθηεξηαθή
εμίδξσζε θαη δελ επλννύληαη νη κνιύλζεηο.
Τα θπηά κνιύλνληαη από ην βαθηήξην κέζσ θπζηθώλ αλνηγκάησλ (ζηόκαηα, θαθίδηα, πδαηώδε) ή
πιεγώλ (ηνκέο θιαδέκαηνο, πιεγέο από κεραληθή ηξηβή ζηνλ αγξό κνιπζκέλσλ θαη πγηώλ
θύιισλ θ.ιπ.). Επίζεο, εάλ επηθξαηεί ζεξκόο θαη βξνρεξόο θαηξόο, ην βαθηήξην κπνξεί λα
κνιύλεη ην θπηό κέζσ ησλ νπιώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε ζπγθνκηδή θαη ζην ζηάδην ηεο
πηώζεο ησλ θύιισλ, ρσξίο εκθάληζε ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο (ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε)
κέρξη ηελ επόκελε Άλνημε. Τόηε, όηαλ ν θαηξόο είλαη επλντθόο γηα κόιπλζε θαη εμάπισζε ηνπ
βαθηεξίνπ (δξνζεξόο θαηξόο, πςειή πγξαζία, ζπρλή βξνρόπησζε) εκθαλίδνληαη ηα πξώηα
ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο. Ο παγεηόο, ηδίσο θαηά ηελ Άλνημε, ζπλδέεηαη κε απμεκέλεο
κνιύλζεηο.
Σεκεηώλεηαη ηέινο, όηη ε παξνπζία ηνπ παζνγόλνπ δηαπηζηώζεθε θαη ζε θόθθνπο γύξεο πνπ είρε
ζπιιεγεί από αζζελή θπηά. Ωζηόζν, ν ξόινο ηεο γύξεο σο θνξέα ηνπ βαθηεξίνπ γηα ηε κόιπλζε
ησλ θπηώλ αθηηληδηάο δελ έρεη δηεπθξηληζηεί.
6. Καηάιιειε πεξίνδνο καθξνζθνπηθώλ ειέγρωλ
Σπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο ηνπ βαθηεξηαθνύ έιθνπο κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ ζηα θπηά
αθηηληδηάο όιν ην ρξόλν.
Σπζηήλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ δύν καθξνζθνπηθώλ ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο:
 έλαο πξώηνο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο ηελ Άλνημε, θπξίσο κεηά ηελ άλζεζε, γηα ηνλ
εληνπηζκό ηπρόλ ύπνπησλ αξρηθώλ ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο από ην βαθηήξην.
 έλαο δεύηεξνο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο ην Φζηλόπωξν, πξηλ ηελ πηώζε ηωλ θύιιωλ,
γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ ύπνπησλ ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο από ην βαθηήξην.
7. Γλωζηνπνίεζε ζηε Φπηνϋγεηνλνκηθή Υπεξεζία
Κάζε παξαγσγόο πξέπεη:
Να γλωζηνπνηεί ζηελ αξκόδηα Φπηνϋγεηνλνκηθή Υπεξεζία ηεο πεξηνρήο ηνπ, νπνηαδήπνηε
αζπλήζηζηε εκθάληζε ζπκπηωκάηωλ ή παξνπζία επηβιαβώλ νξγαληζκώλ ή θάζε αλωκαιία
πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θπηά ηνπ.
____________________________________________________________________________
* Οη ‘Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο’ ζπληάρζεθαλ από ην Δξγαζηήξην Βαθηεξηνινγίαο ηνπ ΜΦΙ θαη ππνβιήζεθαλ
κε ην ππ’ αξηζ. 1849/29.4.2011 έγγξαθό ηνπ ζην ΥπΑΑΤ, Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγωγήο.
Τειεπηαία ελεκέξωζε ηνπ θεηκέλνπ: 16 Μαΐνπ 2011.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Δεκεμβρίου 2012
όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas
syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 8816]
(2012/756/ΕΕ)
τρίτες χώρες. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν μέτρα για
την κυκλοφορία εντός της Ένωσης των εν λόγω φυτών κατα
γωγής Ένωσης.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης
Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και
κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και
ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η Ιταλία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ένα νέο επιθετικό
στέλεχος του Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa,
Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, στο εξής «ο εν
λόγω οργανισμός», παθογόνο αίτιο της ασθένειας του «βα
κτηριακού έλκους» της ακτινιδιάς, είναι παρόν στο έδαφός
της και ότι έχει λάβει επίσημα μέτρα για την πρόληψη της
περαιτέρω εισαγωγής και της εξάπλωσης του εν λόγω οργα
νισμού στο έδαφός της. Οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν
επίσης ότι το νέο επιθετικό στέλεχος του εν λόγω οργανι
σμού είναι παρόν σε μια τρίτη χώρα η οποία εξάγει πολλα
πλασιαστικό υλικό φυτών ακτινιδιάς, καθώς και γύρη, στην
Ένωση.
Ο εν λόγω οργανισμός δεν αναφέρεται ούτε στο παράρτημα
I ούτε στο παράρτημα II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Όπως
προκύπτει από μια προκαταρκτική ανάλυση επικινδυνότητας
που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή με βάση την εκτί
μηση που εκπόνησε ο Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός Οργανι
σμός Φυτοπροστασίας (EPPO), ο εν λόγω οργανισμός έχει
σοβαρές επιπτώσεις στα φυτά Actinidia Lindl.
Λόγω της πολυπλοκότητας του προσδιορισμού της ταξινο
μικής θέσης του νέου επιθετικού στελέχους του εν λόγω
οργανισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η λήψη μέτρων
που εφαρμόζονται στον εν λόγω οργανισμό αυτόν καθαυτόν
χωρίς να περιορίζονται στο συγκεκριμένο στέλεχος.
Θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα για την εισαγωγή στην
Ένωση φυτών προς φύτευση του είδους Actinidia Lindl. από

(1) ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(5)

Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη
έρευνες για την παρουσία του εν λόγω οργανισμού και να
κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα.

(6)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να προσαρμό
σουν τη νομοθεσία τους ούτως ώστε να συμμορφωθούν με
την παρούσα απόφαση.

(7)

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2016,
ούτως ώστε να υπάρξει χρόνος για την παρακολούθηση
της αξιολόγησης της κατάστασης.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επι
τροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Έκτακτα μέτρα κατά του Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
Απαγορεύεται η εισαγωγή ή η διάδοση εντός της Ένωσης του
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa,
Tsuyumu & Goto, στο εξής «ο εν λόγω οργανισμός».
Άρθρο 2
Εισαγωγή ζωντανής γύρης και φυτών που προορίζονται για
φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, Actinidia Lindl.
στην Ένωση
Ζωντανή γύρη και φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός των
σπόρων προς σπορά, Actinidia Lindl., στο εξής «τα εν λόγω φυτά»,
καταγωγής τρίτων χωρών επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση
μόνον εάν συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις για την εισα
γωγή όπως ορίζονται στο παράρτημα I.
Άρθρο 3
Διακίνηση των εν λόγω φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης
Τα εν λόγω φυτά μπορούν να διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον
εάν συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται
στο παράρτημα II.
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Άρθρο 4

Άρθρο 5

Έρευνες και κοινοποιήσεις σχετικά με τον εν λόγω οργανισμό

Συμμόρφωση

1.
Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσημες ετήσιες έρευνες για
την παρουσία του εν λόγω οργανισμού στα εν λόγω φυτά.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα
μέτρα που λαμβάνουν για να συμμορφωθούν με την παρούσα από
φαση.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 31 Ιανουαρίου του
έτους που ακολουθεί το έτος της έρευνας.

Άρθρο 6
Εφαρμογή
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται ως τις 31 Μαρτίου 2016.
Άρθρο 7

2.
Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως γραπτώς προς την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την παρουσία του
εν λόγω οργανισμού σε μέρος του εδάφους του όπου η παρουσία
του ήταν προηγουμένως άγνωστη.

Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2012.
3.
Εάν ο εν λόγω οργανισμός διαπιστώνεται ότι είναι παρών ή
υπάρχουν υπόνοιες γι’ αυτό σε περιοχή όπου η παρουσία του ήταν
προηγουμένως άγνωστη, πρέπει να γίνεται αμέσως σχετική κοινοποί
ηση στις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Για την Επιτροπή
Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2
Τμήμα I
Πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου
1. Τα εν λόγω φυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύονται από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ (στο εξής «το πιστοποι
ητικό»), το οποίο περιλαμβάνει υπό τον τίτλο «Πρόσθετη δήλωση» τις πληροφορίες που καθορίζονται στα σημεία 2 και 3.
2. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις πληροφορίες ότι πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα εν λόγω φυτά αναπτύχθηκαν καθ’ όλη την περίοδο της ζωής τους σε χώρα στην οποία ο εν λόγω οργανισμός είναι
γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί.
β) Τα εν λόγω φυτά αναπτύχθηκαν καθ’ όλη την περίοδο της ζωής τους σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανι
σμούς, που έχει καθοριστεί, όσον αφορά τον εν λόγω οργανισμό, από τον εθνικό οργανισμό προστασίας φυτών (στο εξής
«ο NPPO») της χώρας καταγωγής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο του FAO για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα (στο εξής «το
ISPM») αριθ. 4 (1).
γ) Τα εν λόγω φυτά έχουν παραχθεί σε περιοχή παραγωγής ή σε εγκατάσταση παραγωγής απαλλαγμένη τον εν λόγω
επιβλαβή οργανισμό, που έχει καθοριστεί από τον NPPO σύμφωνα με το ISPM του FAO αριθ. 10 (2). Τα εν λόγω
φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε εγκατάσταση με βαθμό απομόνωσης και προστασίας από το εξωτερικό περιβάλλον που
αποκλείει αποτελεσματικά τον εν λόγω οργανισμό. Στον τόπο αυτό τα εν λόγω φυτά έχουν υποβληθεί σε επίσημη
επιθεώρηση δύο φορές την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο για τη διαπίστωση συμπτωμάτων της μόλυνσης κατά
την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από την εξαγωγή και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον εν
λόγω οργανισμό.
Αυτή η περιοχή παραγωγής περιβάλλεται από ζώνη με ακτίνα τουλάχιστον 500 m, μέσα στην οποία διενεργήθηκαν
επίσημες επιθεωρήσεις δύο φορές την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο για τη διαπίστωση συμπτωμάτων της μόλυνσης
κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από την εξαγωγή και τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα μόλυνσης
που διαπιστώθηκαν κατά τις εν λόγω επιθεωρήσεις και όλα τα παρακείμενα εντός απόστασης 5 m από εν λόγω φυτά
καταστράφηκαν αμέσως.
δ) Τα εν λόγω φυτά έχουν παραχθεί σε περιοχή παραγωγής απαλλαγμένη από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό που έχει
καθοριστεί από τον NPPO σύμφωνα με το ISPM του FAO αριθ. 10 (2).
Αυτή η περιοχή παραγωγής περιβάλλεται από ζώνη με ακτίνα τουλάχιστον 4 500 m. Επίσημες επιθεωρήσεις, δειγματο
ληψία και εξετάσεις διενεργήθηκαν σ’ αυτή την περιοχή παραγωγής δύο φορές την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο για
τη διαπίστωση συμπτωμάτων της μόλυνσης κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από την εξαγωγή. Δεν
διαπιστώθηκε η παρουσία του εν λόγω οργανισμού κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και εξετάσεις.
3. Όταν παρέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο γ) ή δ), το ανωτέρω πιστοποιητικό, επιπλέον,
περιλαμβάνει την πληροφορία ότι πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τα εν λόγω φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά που αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες που πληρούν τις προϋπο
θέσεις του σημείου 2 στοιχείο α) ή β) ή γ).
β) Τα εν λόγω φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά, τα οποία υπόκεινται σε προηγούμενη ατομική εργαστηριακή
εξέταση που επιβεβαιώνει την απουσία του εν λόγω οργανισμού.
γ) Τα εν λόγω φυτά εξετάστηκαν βάσει σχεδίου δειγματοληψίας ικανού να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο
παρουσίας του εν λόγω οργανισμού στα εν λόγω φυτά είναι χαμηλότερο του 0,1 %.
4. Όταν παρέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο β), η ονομασία του απαλλαγμένου από τον εν λόγω
επιβλαβή οργανισμό τόπου πρέπει να περιλαμβάνεται στο πεδίο «τόπος καταγωγής» του πιστοποιητικού.
(1) Απαιτήσεις για τον καθορισμό του καθεστώτος απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής. ISPM αριθ. 4 (1995), FAO 2011.
(2) Απαιτήσεις για τον καθορισμό του καθεστώτος απαλλαγμένου από επιβλαβείς οργανισμούς τόπου παραγωγής και απαλλαγμένης από επι
βλαβείς οργανισμούς εγκατάστασης παραγωγής. ISPM αριθ. 10 (1999), FAO 2011.
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Τμήμα II
Επιθεώρηση
Τα εν λόγω φυτά τα οποία εισάγονται στην Ένωση συνοδευόμενα από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που πληροί τις προϋ
ποθέσεις του τμήματος I πρέπει να υποβάλλονται σε αυστηρή επιθεώρηση και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε εργαστηριακή
εξέταση για την παρουσία του εν λόγω οργανισμού, στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με
την οδηγία 2004/103/ΕΚ (1).
Σε περίπτωση που τα εν λόγω φυτά εισάγονται στην Ένωση μέσω κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος προορισμού των
εν λόγω φυτών, η επίσημη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση στην επίσημη αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους προορισμού.

(1) ΕΕ L 313 της 12.10.2004, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
1. Τα εν λόγω φυτά τα οποία προέρχονται από την Ένωση είναι δυνατόν να διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εφόσον
συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας
92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής (1) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο 2.

2. Τα συγκεκριμένα φυτά πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τα εν λόγω φυτά αναπτύχθηκαν καθ’ όλη την περίοδο της ζωής τους σε κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω οργανισμός
είναι γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί.

β) Τα εν λόγω φυτά αναπτύχθηκαν καθ’ όλη την περίοδο της ζωής τους σε προστατευόμενη ζώνη η οποία έχει αναγνωρισθεί
όσον αφορά τον εν λόγω οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

γ) Τα εν λόγω φυτά αναπτύχθηκαν καθ’ όλη την περίοδο της ζωής τους σε περιοχή απαλλαγμένη από τον εν λόγω
οργανισμό, που έχει καθοριστεί από την αρμόδια επίσημη αρχή ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το ISPM του FAO
αριθ. 4 (2).

δ) Τα εν λόγω φυτά έχουν παραχθεί σε περιοχή παραγωγής ή σε εγκατάσταση παραγωγής απαλλαγμένη από επιβλαβείς
οργανισμούς, που έχει καθοριστεί όσον αφορά τον εν λόγω οργανισμό από την αρμόδια επίσημη αρχή του κράτους
μέλους καταγωγής σύμφωνα με το ISPM του FAO αριθ. 10 (3). Τα εν λόγω φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε εγκατάσταση με
βαθμό απομόνωσης και προστασίας από το εξωτερικό περιβάλλον που αποκλείει αποτελεσματικά τον εν λόγω οργανισμό.
Στον τόπο αυτό τα εν λόγω φυτά έχουν υποβληθεί σε επίσημη επιθεώρηση δύο φορές την πλέον κατάλληλη χρονική
περίοδο για τη διαπίστωση συμπτωμάτων της μόλυνσης κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από τη
διακίνηση, και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον εν λόγω οργανισμό.

Αυτή η περιοχή παραγωγής περιβάλλεται από ζώνη με ακτίνα τουλάχιστον 500 m, μέσα στην οποία διενεργήθηκαν
επίσημες επιθεωρήσεις δύο φορές την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο για την ανίχνευση συμπτωμάτων της μόλυνσης
κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από τη διακίνηση των φυτών, και τα φυτά που παρουσίαζαν συμ
πτώματα μόλυνσης που διαπιστώθηκαν κατά τις εν λόγω επιθεωρήσεις και όλα τα παρακείμενα φυτά σε απόσταση 5 m
καταστράφηκαν αμέσως.

ε) Τα εν λόγω φυτά έχουν παραχθεί σε περιοχή παραγωγής απαλλαγμένη από τον εν λόγω οργανισμό, που έχει καθοριστεί
από την επίσημη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το ISPM του FAO αριθ. 10 (3).

Αυτή η περιοχή παραγωγής περιβάλλεται από ζώνη με ακτίνα 500 m, στο εξής η «περιβάλλουσα ζώνη». Επίσημες
επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξέτασεις έχουν διεξαχθεί στην εν λόγω περιοχή παραγωγής και σε
όλη την περιβάλλουσα ζώνη δύο φορές την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση συμπτωμάτων της
μόλυνσης κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από τη διακίνηση των φυτών. Η παρουσία του εν λόγω
οργανισμού δεν έχει διαπιστωθεί, κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις.

Η περιβάλλουσα ζώνη περιβάλλεται από ζώνη πλάτους 4 km όπου, σύμφωνα με επίσημες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες
και εργαστηριακές εξετάσεις που διεξάχθηκαν σε όλη τη ζώνη αυτή δύο φορές την πλέον κατάλληλη χρονική περίοδο για
τη διαπίστωση συμπτωμάτων της μόλυνσης κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο πριν από τη διακίνηση των
φυτών, ελήφθησαν μέτρα εκρίζωσης σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παρουσία του εν λόγω οργανισμού είχε
διαπιστωθεί στα εν λόγω φυτά. Τα εν λόγω μέτρα συνίσταντο στην άμεση καταστροφή των εν λόγω προσβεβλημένων
φυτών και όλων των παρακείμενων φυτών εντός απόστασης 5 m.
(1) ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22
(2) Απαιτήσεις για τον καθορισμό του καθεστώτος απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής. ISPM αριθ. 4 (1995), FAO 2011.
(3) Απαιτήσεις για τον καθορισμό του καθεστώτος απαλλαγμένου από επιβλαβείς οργανισμούς τόπου παραγωγής και απαλλαγμένης από επι
βλαβείς οργανισμούς εγκατάστασης παραγωγής. ISPM αριθ. 10 (1999), FAO 2011.
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3. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 2 στοιχείο δ) ή ε), τα συγκεκριμένα φυτά πρέπει, επιπλέον, να
πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Τα εν λόγω φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά που αναπτύσσονται υπό συνθήκες σύμφωνες με το σημείο 2
στοιχείο α) ή β) ή γ) ή δ).
β) Τα εν λόγω φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά, τα οποία έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε ατομική
εργαστηριακή εξέταση που επιβεβαιώνει την απουσία του εν λόγω οργανισμού.
γ) Τα εν λόγω φυτά εξετάστηκαν βάσει σχεδίου δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο
παρουσίας του εν λόγω οργανισμού στα εν λόγω φυτά είναι χαμηλότερο του 0,1 %.
4. Τα εν λόγω φυτά που εισάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το παράρτημα I από τρίτες χώρες μπορούν να διακινούνται εντός
της Ένωσης μόνον εφόσον συνοδεύονται από το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο σημείο 1.
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DECISIONS
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION
of 5 December 2012
as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
(notified under document C(2012) 8816)
(2012/756/EU)
provided for concerning the movement within the Union
of these plants originating in the Union.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European
Union,
Having regard to Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000
on protective measures against the introduction into the
Community of organisms harmful to plants or plant products
and against their spread within the Community (1), and in
particular the third sentence of Article 16(3) thereof,

(5)

Surveys for the presence of the specified organism should
be carried out in all Member States and the results
notified.

(6)

Member States should, if necessary, adapt their legislation
in order to comply with this Decision.

(7)

This Decision should apply until 31 March 2016 to
allow time to monitor the evaluation of the situation.

(8)

The measures provided for in this Decision are in
accordance with the opinion of the Standing
Committee on Plant Health,

Whereas:
(1)

(2)

Italy has informed the Commission that a new aggressive
strain of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa,
Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, hereinafter ‘the
specified organism’, the causal agent of kiwi canker, is
present in its territory and that it has adopted official
measures to prevent the further introduction and
spread within its territory of the specified organism.
The available information also shows that the new
aggressive strain of the specified organism is present in
a third country that exports the propagating material of
kiwi plants, including pollen, to the Union.
The specified organism is neither listed in Annex I nor in
Annex II to Directive 2000/29/EC. It appears from a
preliminary pest risk analysis carried out by the
Commission on the basis of an assessment prepared by
the European and Mediterranean Plant Protection Organ
ization (EPPO) that the specified organism causes harmful
effects to plants of Actinidia Lindl.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1
Emergency measures against Pseudomonas syringae pv.
actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa,
Tsuyumu & Goto, hereinafter ‘the specified organism’, shall not
be introduced into or spread within the Union.
Article 2
Introduction of live pollen and plants intended for
planting, other than seeds, of Actinidia Lindl. into the
Union

(3)

Due to the complexity of the taxonomic identification of
the new aggressive strain of the specified organism, it is
appropriate to provide for measures applying to the
specified organism as such, without restricting measures
to the strain concerned.

Live pollen and plants intended for planting, other than seeds,
of Actinidia Lindl., hereinafter ‘the specified plants’, originating
in third countries may only be introduced into the Union if
they comply with the specific requirements for introduction, as
set out in Annex I.

(4)

Measures should be provided for concerning the intro
duction into the Union of plants for planting of Actinidia
Lindl. from third countries. Measures should also be

Article 3

(1) OJ L 169, 10.7.2000, p. 1.

Movement of the specified plants within the Union
The specified plants may only be moved within the Union if
they meet the specific requirements, as set out in Annex II.
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Article 4

Article 5

Surveys and notifications of the specified organism

Compliance

1.
Member States shall conduct official annual surveys for
the presence of the specified organism on the specified plants.

Member States shall immediately inform the Commission of the
measures they have taken to comply with this Decision.
Article 6

Member States shall notify the results of those surveys to the
Commission and to the other Member States by 31 January of
the year following the year of the survey.

Application
This Decision shall apply until 31 March 2016.
Article 7

2.
Each Member State shall immediately notify in writing the
Commission and the other Member States of the presence of
the specified organism in a part of its territory where that
presence was previously unknown.

Addressees
This Decision is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 5 December 2012.
3.
If the specified organism is found or suspected to be
present in an area where its presence was previously
unknown, the responsible official bodies shall immediately be
notified.

For the Commission
Tonio BORG

Member of the Commission
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ANNEX I
SPECIFIC REQUIREMENTS FOR INTRODUCTION INTO THE UNION, AS REFERRED TO IN ARTICLE 2
Section I
Phytosanitary certificate
(1) Specified plants originating in third countries shall be accompanied by a phytosanitary certificate, as referred to in the
first subparagraph of Article 13(1)(ii) of Directive 2000/29/EC (hereinafter ‘the certificate’), which includes under the
heading ‘Additional declaration’ the information set out in points (2) and (3).
(2) The certificate shall include the information that one of the following points is fulfilled:
(a) The specified plants have been grown throughout their life in a country where the specified organism is known
not to occur.
(b) The specified plants have been grown throughout their life in a pest free area, established as regards the specified
organism by the National Plant Protection Organisation (hereinafter ‘the NPPO’) of the country of origin in
accordance with the FAO International Standard for Phytosanitary Measures (hereinafter ‘ISPM’) No 4 (1).
(c) The specified plants have been produced in a pest free place or a pest free site of production, established as
regards the specified organism by the NPPO in accordance with the FAO ISPM No 10 (2). The specified plants
have been grown in a structure with a degree of isolation and protection from the outside environment that
effectively excludes the specified organism. At that place the specified plants have been officially inspected twice at
the most appropriate times for detecting symptoms of infection during the last complete cycle of vegetation prior
to the export and found free from the specified organism.
That place of production is surrounded by a zone with a radius of at least 500 m, where official inspections were
carried out twice at the most appropriate times for detecting symptoms of infection during the last complete cycle
of vegetation prior to the export and any plants showing symptoms of infection which were found during those
inspections and all adjacent specified plants within the distance of 5 m were immediately destroyed.
(d) The specified plants have been produced in a pest free place of production established as regards the specified
organism by the NPPO in accordance with the FAO ISPM No 10 (2).
That place of production is surrounded by a zone with a radius of 4 500 m. Official inspections, sampling and
testing have been carried out at that place of production and throughout that zone twice at the most appropriate
times for detecting symptoms of infection during the last complete cycle of vegetation prior to the export. The
specified organism has not been found during the official inspections, sampling and testing.
(3) Where the information set out in point (2)(c) or (2)(d) is given, the certificate shall, in addition, include the
information that one of the following points is satisfied:
(a) The specified plants have been directly derived from mother plants grown under conditions compliant with point
(2)(a) or (2)(b) or 2(c).
(b) The specified plants have been directly derived from mother plants, which were subject to prior individual testing
confirming their freedom from the specified organism.
(c) The specified plants have been tested according to a sampling scheme able to confirm with 99 % reliability that
the level of presence of the specified organism in the specified plants is below 0,1 %.
(4) Where the information set out in point (2)(b) is given, the name of the pest free area shall be included under the
heading ‘Place of Origin’ of the certificate.
(1) Requirements for the establishment of the pest free areas. ISPM No 4 (1995), FAO 2011.
(2) Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. ISPM No 10 (1999), FAO 2011.
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Section II
Inspection
Specified plants introduced into the Union accompanied by a phytosanitary certificate complying with Section I shall be
rigorously inspected and, where appropriate, tested for the presence of the specified organism at the point of entry or at
the place of destination established in accordance with Commission Directive 2004/103/EC (1).
In case the specified plants are introduced into the Union through a Member State other than the Member State of the
destination of those plants, the responsible official body of the Member State of entry shall notify the responsible official
body of the Member State of destination.

(1) OJ L 313, 12.10.2004, p. 16.
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ANNEX II
REQUIREMENTS FOR MOVEMENT WITHIN THE UNION, AS REFERRED TO IN ARTICLE 3
(1) Specified plants originating in the Union may be moved within the Union only if they are accompanied by a plant
passport prepared and issued in accordance with Commission Directive 92/105/EEC (1) and if they meet the
requirements set out in point (2).

(2) The specified plants shall satisfy one of the following points:

(a) The specified plants have been grown throughout their life in a Member State where the specified organism is not
known to occur.

(b) The specified plants have been grown throughout their life in a protected zone recognised as regards the specified
organism in accordance with Article 2(1)(h) of Directive 2000/29/EC.

(c) The specified plants have been grown throughout their life in a pest free area, established as regards the specified
organism by the responsible official body of a Member State in accordance with the FAO ISPM No 4 (2).

(d) The specified plants have been produced in a pest free place or a pest free site of production, established as
regards the specified organism by the responsible official body of the Member State of origin in accordance with
the FAO ISPM No 10 (3). The specified plants have been grown in a structure with a degree of isolation and
protection from the outside environment that effectively excludes the specified organism. At that place the
specified plants have been officially inspected twice at the most appropriate times for detecting symptoms of
infection during the last complete cycle of vegetation prior to the movement and found free from the specified
organism.

That place is surrounded by a zone with a radius of at least 500 m, where official inspections were carried out
twice at the most appropriate times for detecting symptoms of infection during the last complete cycle of
vegetation prior to the movement and any plants showing symptoms of infection which were found during
those inspections and all adjacent specified plants within the distance of 5 m were immediately destroyed.

(e) The specified plants have been produced in a pest free place of production, established as regards the specified
organism by the responsible official body of the Member State of origin in accordance with the FAO ISPM
No 10 (3).

That place of production is surrounded by a zone with a radius of 500 m, hereinafter the ‘surrounding zone’.
Official inspections, sampling and testing have been carried out at that place of production and throughout the
surrounding zone twice at the most appropriate times for detecting symptoms of infection during the last
complete cycle of vegetation prior to the movement. The specified organism has not been found during the
official inspections, sampling and testing.

The surrounding zone is surrounded by a zone with a width of 4 km, where following official inspections,
sampling and testing that have been carried out throughout that zone twice at the most appropriate times for
detecting symptoms of infection during the last complete cycle of vegetation prior to the movement, eradication
measures were taken in all cases when the specified organism has been identified on the specified plants. These
measures consisted of the immediate destruction of the infected specified plants and all adjacent specified plants
within the distance of 5 m.
(1) OJ L 4, 8.1.1993, p. 22.
(2) Requirements for the establishment of the pest free areas. ISPM No 4 (1995), FAO 2011.
(3) Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites. ISPM No 10 (1999), FAO 2011.
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(3) Where the requirements set out in point (2)(d) or (2)(e) are met, the specified plants shall, in addition, satisfy one of
the following requirements:
(a) The specified plants have been directly derived from mother plants grown under conditions compliant with point
(2)(a) or (2)(b) or (2)(c) or 2(d).
(b) The specified plants have been directly derived from mother plants, which were subject to prior individual testing
confirming their freedom from the specified organism.
(c) The specified plants have been tested according to a sampling scheme able to confirm with 99 % reliability that
the level of presence of the specified organism in the specified plants is below 0,1 %.
(4) The specified plants introduced into the Union in accordance with Annex I from third countries may be moved
within the Union only if they are accompanied by the plant passport referred to in point (1).
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Ορθές πρακτικές δενδροκομικής υγιεινής σε οπωρώνες
Ακτινιδίου.
(Για την προστασία από την εμφάνιση της ασθένειας
του Βακτηριακού έλκους της ακτινιδιάς)

Εφαρμόζονται σε:
Οπωρώνες που έχουν επιθεωρηθεί και βρέθηκαν χωρίς κανένα από τα συμπτώματα της ασθένειας
του Βακτηριακού έλκους σε φύλλα, κλάδους, βραχίονες, κορμούς που παρουσιάζονται στις
παρακάτω εικόνες:

(β)
(γ)
(α)
α= γωνιώδεις νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα με ή χωρίς κίτρινη ζώνη (άλω)
β= μάρανση και νέκρωση φύλλων ακτινιδιάς ή καρούλιασμα στις άκρες του ελάσματος
γ= καστανοκόκκινος μεταχρωματισμός της επιφάνειας του κορμού, των βραχιόνων ή των κλάδων
(πηγή φωτογραφιών: EPPO)

Σκοπός:
Η αποφυγή ή επιβράδυνση της εξάπλωσης του βακτηρίου μέσα στον ίδιο οπωρώνα ή μεταξύ
διαφορετικών οπωρώνων.

Βασική πληροφορία:
Πηγές μολύσματος από τις οποίες το παθογόνο μπορεί να διασπαρεί σε σχετικά μικρές αποστάσεις
(εντός ενός οπωρώνα ή μεταξύ γειτονικών οπωρώνων) αποτελούν: ο πληθυσμός του βακτηρίου που
επιβιώνει πάνω στα φυτά χωρίς να προκαλεί μακροσκοπικά ορατά συμπτώματα και η βακτηριακή
εξίδρωση (έκκριμα) που σχηματίζεται πάνω στους προσβεβλημένους ιστούς. Επιπλέον, μολυσμένο
φυτικό υλικό (κυρίως πολλαπλασιαστικό υλικό) που διακινείται αποτελεί πηγή μολύσματος τις
περισσότερες φορές για τη διασπορά του παθογόνου σε μεγαλύτερες αποστάσεις (μεταξύ μακρινών
περιοχών ή μεταξύ χωρών).
Το βακτήριο μεταφέρεται με τον αέρα, τη βροχή, διάφορα ζώα, τον άνθρωπο ή τα μολυσμένα
καλλιεργητικά εργαλεία (π.χ. κλαδέματος). Θεωρείται ότι το βακτήριο διαχειμάζει σε
προσβεβλημένους ιστούς, και οι μολύνσεις ευνοούνται κατά κύριο λόγο την Άνοιξη και το
Φθινόπωρο, όταν επικρατούν θερμοκρασίες 10-20οC για πάνω από 10 μέρες. Σε θερμοκρασίες άνω
των 25οC δεν παράγεται βακτηριακή εξίδρωση και δεν ευνοούνται οι μολύνσεις. Στη βιβλιογραφία
αναφέρεται ότι η παρουσία του παθογόνου έχει διαπιστωθεί και σε κόκκους γύρης από ασθενή
φυτά, αλλά ο ρόλος της γύρης για τη μόλυνση των φυτών ακτινιδιάς δεν έχει διευκρινιστεί.

__________________________________________________
Έκδοση 1η (30.5.2014)
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Ορθές πρακτικές δενδροκομικής υγιεινής οπωρώνα Ακτινιδίου:
1) Να εφαρμόζονται μέτρα που εμποδίζουν την είσοδο στον οπωρώνα (π.χ. περίφραξη,
σήματα προειδοποίησης) σε κάθε τι (π.χ. οχήματα, εξαρτήματα, άνθρωποι) που δεν έχει
λόγο να έρθει σε επαφή με τα φυτά του οπωρώνα. Η στάθμευση των οχημάτων να γίνεται
εκτός των οπωρώνων.
2) Να γίνεται συχνή επιθεώρηση των δένδρων για τυχόν εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων
προσβολής. Στην περίπτωση που εντοπιστούν ύποπτα συμπτώματα, μαρκάρονται τα δένδρα
και ενημερώνεται σχετικά οι οικεία υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Σε καμία
περίπτωση δεν μεταφέρεται το ύποπτο φυτικό υλικό εκτός του οπωρώνα.
3) Να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα υγιεινής για τους χώρους και τα μέσα που
χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια (είτε έρχονται σε άμεση επαφή με τα φυτά είτε όχι):
• Να εξασφαλίζεται ότι τα εργαλεία και μηχανικά μέσα είναι καθαρά πριν την έναρξη της
χρήσης τους.
• Να γίνεται απολύμανση των εργαλείων και μηχανικών μέσων που έρχονται σε επαφή με
τα φυτά σε κάθε αλλαγή σειράς δένδρων ή τεμαχίων του οπωρώνα.
• Αμέσως μετά τη χρήση, να γίνεται πλύσιμο των εργαλείων και μηχανικών μέσων με νερό
για την απομάκρυνση τυχόν προσκολλημένων φυτικών υλικών και να ακολουθεί
απολύμανσή τους. Ειδικά τα δοχεία συλλογής καρπών να πλένονται επιμελώς τόσο
εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
• Ο καθαρισμός και η απολύμανση να γίνονται σε καθορισμένο χώρο εντός του οπωρώνα.
4) Να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα υγιεινής για το προσωπικό που μετακινείται μέσα από
διαφορετικά τμήματα του οπωρώνα ή διαφορετικούς οπωρώνες (εργατικό προσωπικό,
δειγματολήπτες κ.ά.), και συγκεκριμένα συνιστάται:
• χρήση καλύμματος κεφαλής και γαντιών (μίας χρήσεως)
• πλύσιμο των χεριών μετά το χειρισμό φυτικού υλικού
• απολύμανση του εξωτερικού κάτω μέρους των παπουτσιών κατά την είσοδο και έξοδο
από τον οπωρώνα πατώντας μέσα σε αβαθές δοχείο με απολυμαντικό διάλυμα
• αλλαγή των εξωτερικών ρούχων εργασίας πριν την έξοδο από τον οπωρώνα, και φύλαξη
αυτών σε χώρο εντός του οπωρώνα.
5) Να μην απομακρύνεται φυτικό υλικό από τον οπωρώνα (εκτός των συγκομιζομένων
καρπών).
6) Να εξασφαλίζεται ότι στα φορτία των συγκομισμένων καρπών δεν υπάρχουν φυτικά
υπολείμματα (φύλλα, τμήματα βλαστών, κ.ά)
7) Να γίνεται φόρτωση των καρπών σε οχήματα που σταθμεύουν στην είσοδο του οπωρώνα.
8) Να γίνεται κάλυψη των φορτίων καρπού πάνω στα οχήματα κατά τη μετακίνησή τους προς
διάθεση
9) Να γίνεται επιμελές εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων στα οποία φορτώνονται οι καρποί και
ιδιαίτερα των τροχών τους για την απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων.
10) Να συσσωρεύονται και να καταστρέφονται εντός του οπωρώνα τα τμήματα κλάδων από τα
κλαδεύματα.
11) Να διατηρείτε καθαρή η επιφάνεια του εδάφους του οπωρώνα από πεσμένα φύλλα και
τμήματα κλάδων με συλλογή και καταστροφή αυτών εντός του οπωρώνα.
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12) Να εφαρμόζονται τα χαλκούχα σκευάσματα σύμφωνα με τις οδηγίες των παρασκευαστών
οίκων στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος φυτοπροστασίας του οπωρώνα.
13) Σε περίπτωση συνεργείων που εργάζονται σε περισσότερα κτήματα, τα μέτρα υγιεινής να
επαναλαμβάνονται σε κάθε οπωρώνα.
14) Σε περίπτωση χρήσης γύρης για τεχνητή επικονίαση, αυτή θα πρέπει να προέρχεται από
υγιή φυτά και να έχει ελεγχθεί ότι είναι απαλλαγμένη από το παθογόνο βακτήριο.
15) Να χρησιμοποιείται υγιές, πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό για την εγκατάσταση
νέων οπωρώνων.
ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:
• διάλυμα 10% χλωρίνης οικιακής χρήσης σε νερό,
ή
• 70% οινόπνευμα εμπορίου
ή
• άλλα εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα
• Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν χαρτομάνδηλα αλκοόλης και απολυμαντικά διαλύματα
χεριών
Εφαρμογή των διαλυμάτων απολύμανσης γίνεται με:
• Εμβάπτιση των εργαλείων κ.ά. επί δύο (2) τουλάχιστον λεπτά
• Ψεκασμό πλήρους κάλυψης επιφανειών
Προσοχή: Τα απολυμαντικά διαλύματα πρέπει να μην είναι διαβρωτικά για τα υλικά που έρχονται
σε επαφή και να χρησιμοποιούνται στις συνιστώμενες από τον παρασκευαστή οίκο συγκεντρώσεις
και χρόνο εφαρμογής.

Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων της ασθένειας
του βακτηριακού έλκους της ακτινιδιάς σε ένα οπωρώνα, οι
παραγωγοί πρέπει άμεσα να ενημερώνουν την Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής τους – τμήμα
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
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