
 
Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με νέα εστία προσβολών του οργανισμού Xylella fastidiosa» 
ΣΧΕΤ. 1.  το υπ’ αριθ. πρωτ. 5381/53056/15-05-2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ 

2.  το υπ. αριθμ. πρωτ. 8509/81624/27-07-2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και έπειτα από σχετική γνωστοποίηση της Ισπανικής 
Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας, σας ενημερώνουμε για τη διαπίστωση της παρουσίας του επιβλαβούς 
οργανισμού καραντίνας Xylela fastidiosa σε 11 διαφορετικά είδη στις νήσους Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Μενόρκα 
καθώς και σε οπωρώνες αμυγδαλιάς στην περιφέρεια Βαλέντσια της Ισπανίας (Πίνακας 1.) 
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Μαγιόρκα Ίμπιζα Μενόρκα Βαλέντσια 

Acacia saligna Acacia saligna Ceratonia silique Prunus dulcis 

Cistus monspeliensis Lavandula dentana Oleae europaea  

Olea europaea Nerium oleander Polygala myrtifolia  

Polygama myrtifolia Olea europaea   

Prunus domestica Polygala myrtifolia   

Prunus dulcis    

Rosmarius officinalis    

Vitis vinifera    

 
Σας υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για ένα βακτήριο το οποίο προκαλεί απόφραξη των αγγείων του 

ξύλου των φυτών ξενιστών με αποτέλεσμα τα προσβεβλημένα άτομα να παρουσιάζουν συμπτώματα ταχείας 
εξασθένισης και ξήρανσης της βλάστησης, που γίνονται εντονότερα όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής 
θερμοκρασίας και ξηρασίας και που σταδιακά επεκτείνονται σε όλο το δένδρο. Η παρουσία του  
επιβεβαιώθηκε  για πρώτη φορά στην επαρχία Lecce της Απουλίας στην Ιταλία σε πολλά φυτικά είδη μεταξύ 
των οποίων η ελιά, η αμυγδαλιά, η πικροδάφνη, και η δρυς. Η μετάδοση του παθογόνου με έντομα 
(τζιτζικάκια) καθώς και με το μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό, ο μεγάλος αριθμός φυτών ξενιστών και το 
γεγονός ότι φυτά προσβεβλημένα, που δε φέρουν εμφανή συμπτώματα αποτελούν πηγές μολύσματος, 
καθιστούν το εν λόγω παθογόνο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο 
αντιμετώπισης και αποβλέπει στην παρεμπόδιση της εισόδου και διασποράς του παθογόνου στην Χώρα μας.  

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν μας την εξαιρετική σοβαρότητα του αναφερόμενου παθογόνου και την 
σημαντικότητα των καλλιεργειών, και ειδικότερα της ελιάς, που μπορούν να απειληθούν από αυτό στην χώρα 
μας, παρακαλούμε: για την άμεση ενημέρωσή μας στην περίπτωση που i) διαπιστωθούν ύποπτα 
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συμπτώματα «καψίματος» στα φύλλα, ταχύτατης αποπληξίας ή κάθε άλλης ανωμαλίας που αφορά τα 
παραπάνω φυτικά είδη, ii) περιέλθουν στην κατοχή σας φυτά των παραπάνω ειδών που αναφέρθηκαν ως 
ξενιστές του βακτηρίου, καθώς και των γενών: Catharanthus, Prunus, Malva, Quercus, Sorgum και Vinca 
προέλευσης Ιταλίας. 

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, στην ιστοσελίδα της Γενικής Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων 
της Επιτροπής της ΕΕ 
(http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index.en.htm) 
υπάρχει επικαιροποιημένη λίστα με τις περιοχές της Ένωσης, στις οποίες έχει εμφανιστεί ο επιβλαβής 
οργανισμός Xylella fastidiosa, βάση δεδομένων με τα φυτά- δυνητικούς ξενιστές του βακτηρίου καθώς και οι 
σε ισχύ αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 

 
  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 
  

 
Αθανάσιος Πάνος 
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