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ΘÝμα: πληροφορßεò για τον τρüπο μετÜδοσηò του Þυτοπαθογüνου βακτηρßου Pseudomonas

syri ngae ρν, actinidiae.

Σχετ.: ¸γγγραφο του'Αγροτικοý Συνεταιρισμοý ΕκμετÜλλευσηò Rκτινιδ!ηυ ¶ρταò με ημερομηνßα

29,9.2015

Σε απÜντηση του απü 29,9,2015 ÝγγρÜφου σαò, σαò γνωρßζουμε τα αχüλουθα:

1) Σε σχÝση με τουò τρüπουò μετÜδοσηò του φυτοπαθογüνου βακτηρßου Pseudomonas sYringae

ρν, acτinidiae (psa), βÜσει των δεδομÝνων τηò διεθνοýò βιβλιογραφßαò, σε σχετικÜ μικρÝò

αποστÜσειò (εντüò του ßδιου οπωρþνα Þ μεταξý γειτονικþν οπωρþνων), η βακτηριακÞ

εξßδρωση που σχηματßζεται πÜνω στουò προσβεβλημÝνουò Þυτικοýò ιστοýò αποτελεß την

κýρια πηγÞ μολýσματοò απü üπου το Psa μπορεß να διασπαρεß. ΕπιπλÝογ, η παρουσßα του

παθογüνου Ýχει διαπιστωθεß και σε κüκκουò γýρηò απü ασθενÞ φυτÜ. Σε μεγÜλεò αποστÜσειò

(μεταξý απομακρυσμÝνων περιοχþν Þ μεταξý χωρþν), για τη διασπορÜ του παθογüνου τιò

περισσüτερεò ÞορÝò ευθýνεται η διακßνηση μολυσμÝνου φυτικοý υλικοý, κυρßωò Þυτþν προò

φýτευση. ΓειιικÜ, τb παθογüνο μεταφÝρεται με τη βροχÞ KaL τον αÝρα, τα Ýντομα, τον

Üνθρωπο Þ τα μολυ,bμÝνα καΜιεργητικÜ εργαλεßα (π.χ. κλαδεýματοò) και τη' διακßνηση

οχημÜτων. Το βακτÞριο διαχειμÜζει σε προσβεβλημÝνουò ισòοýò, και οß μολýνσειò

ευνοοýνται κατÜ κýριο λüγο την ¶νοιξη και το Φθινüπωρο, üταν επικρατοýν θερμοκρασßεò

10-2O"C για τουλÜχιστον 10 μÝρεò. Σε θερμοκρασßεò Üνω των 25oC συνÞθωò δεν παρÜγεται

βακτηριακÞ εξßδρωση και δεν ευνοοýνται οι μολýνσειò. Το παθογüνο εισÝρχεται στουò

φυτικοýò ιστοýò μÝσω φυσικþν ανοιγμÜτων (στüματα, φακßδια, υδατþδη),Þ πληγþν (τομÝò
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κλαδÝματοò, πληγÝò απü μηχανικÞ προστριβÞ στον αγρü μολυσμÝνων και υγιþν φýλλων,

κ'λπ.).Επßσηò,κατÜτησυγκομιδÞΚαιστοστÜδιοτηòπτþσηòτωνφýλλων,εÜνεπικρατεß
θερμüòκαιβροχερüòκαιρüò,τοβακτÞριομπορεßναεισÝλθεισευγιεßòφυτικοýòιστοýòμÝσω

τωνδημιουργοýμενωνουλþν,καιναπαραμεßνεισελανθÜνουσακατÜστασημÝχριτην
επüμενη ¶νοιξη. Τüτε, üταν οι καιρικÝò συνθÞκεò ε[ναι ευνοßκÝò για πολλαπλασισμü και

εξÜπλωση του βακτηρßου (δροσερüò καιρüò, υΦηλÞ υγρασßα, συΧνÞ βρΟΧüΠΤωση),

εκδηλþνονται τα πρþτα συμπτþματα τηò προσβολÞò, Επßσηò, ο παγετüò, ιδßωò κατÜ την

¶νοιξη, συνδÝεται με αυξημÝνεò προσβολÝò,

2) _ Ειδικüτερα ωò προò το ερþτημÜ σαò σχετικÜ με τη χρÞση εντüò οπωρΙbνων Τηò ¶ρΤαò

παλετοκιβωτßων(bßηs)συγκομιδÞò,προερχüμενωναπüμολυσμÝνουòοπωρþνεòτηòιταλßαò,

σαòενημερþνουμεüτιητακτικÞαυτÞενÝχεισοβαρüκßνδυνομετÜδοσηòκαιδιασπορÜòτου

βακτηρßουαπüοπωρþνασεοπωρþνακαιμεταξýπεριοχþν,ανταπαλετοκιβþτιαΚαιτα
αντßστοιχα.οχÞματα διακßνησÞò τουò δεν Ýχουν καθαριστεß και απολυμανθεß δεüντωò πριν τη

χρÞσητουòΚαιανυπÜρχουνσεαυτÜπροσκοΜημÝναμολυσμÝναφυτικÜυπολεßμματα'¸χει
αναφερΘεßστηβιβλιογραφßαüτιτοΡsαμπορεßναεπιβιþσειγια15εβδομÜδεòσε
υπολεßμματαÞýλλωνμετÜτηνπτþσητουò,ΚαιγιαllεβδομÜδεòηÜνωσετμÞματακλαδιþν

που κüβονται κατÜ το κλÜδευμα, ΕπιπλÝον Ýχει διαπιστωθεß η παρουσßα του βακτηρßου και

σεκüκκουòγýρηòαπüασθενÞΦυτÜ.ΑπüταπαραπÜνωδεδομÝναγιατηνεπιβßωσητουΡòα,

γßνεται φανερü üτι τüσο τα προσβεβλημενα ÞυτικÜ τμÞματα/υπολεßμματα üσο και η γýρη

ατιοτελοýνπιθανÞπηγÞμολýσματοòγιατηνμεταφορÜκαιδιασπορÜτουπαθογüνουσεμη

μολυσμÝνεò περιοχÝò,

3) Η σημασßα που αποδßδεται στα παλετοκιβþτια (,bins,) ωò πιθανÞ πηγÞ μολýσματοò του

επßσημεò αυστηρÝò οδηγtεò πραπικþν χειρισμþν τιου

παραγωγοß ακτινßδιου τüσο στη Ν, Ζηλανδßα

στη ΧιλÞ

βακτηρßου διαφαßνεται

εΦαρμüζουν οι

και στιò

üσο Και

4)

(http ://\M\MVý. com lτea e t kιl,,v ι,ιιr *,-""ο,,,",,

γ.οΙαηtαs-de-embαΙαße.htmΙ),σχετικÜμετημετακßνησητωνμÝσωναυτþνμεταξýτων-ηπιßινγ-μιdιιιοJ-υΕ νιι.νg,gt-",-,,,-r, " __,^...òΙ τ..ιt, υ,

οριοθετημÝνωνμολυσμÝνωνκαιαμüλυντωνπεριοχþνγtατησυγκομιδÞτωνκαρπων.
ΣυγκεκριμÝνα'σßιòπροαναφερüμενεòοδηγßεòαπαιτεßταιτα,μÝσααυτÜεßτενlεßναι
καινοýργια, εßτε να εßναι καθαρισμÝνα απü üλα τα φυτικÜ υπολεßμματα και απολυμασμÝνα,

Σε κÜθε περßπτωση, απαιτεßται τα μÝσα να εßναι καλυμμÝνα κατÜ τη μετακßνησÞ τουò και να

επιθεωροýιιται πριν τη χρÞση τουò απü αρμüδιο προσωπικü,*_ιηυ επιβεβαßωση τηò

απουσßαò τυχüν φυτικοý υλικοý προσκοΜημÝνου σε αυτÜ, Ýπιπροσ¼Ýτωò,,τα οχÞματα που

μεταφÝρουνταπαλετοκιβþτιαπρÝπειναεßναιπαρομοßωòκαθαρισμÝνακαιαπολυμασμÝνα,
και να Ýχουν επιθεωρηθεß ωò προò την καθαρüτητÜ τουò αρμοδßωò, πριν την εßσοδü τουò σε

αμüλυντεò περιοχÝò. ,

Συναφþò, σαò πληροφοροýμε üτι για την προσßασßα των ελληνικþν

μολýγσειò του psa, το γπουργεßο ΑγροτικÞò ΑνÜπτυξηò ΚαΙ ΤρΟÞßμων σε

ΜπενÜκειο Φυτοπαθολογικü Ινστιτοýτο Ýχει bυντÜξει ÞυλλÜδιο για

οπωρþνων απü

συνεργασßα με το

¼ρθÝò πρακτικÝò

ΦορÝων.
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ΠαραμÝνουμε στη διÜθεσÞ

χρειαστεßτε,

σαò για κÜθε περαιτÝρω σχετικÞ πληροφορßα που τυχüν

Ο Αναπλη ρωτÞ ò ΔιευθυντÞò

ΜυλωνÜò

ΣυνημμÝνο: t,.

¸γγραφο του Αγροτικοý Συνεταιρισμοý

ΕκμετÜ}ιλευσηò Ακτινιδßων ¶ρταò (για την

κοινοποßηση στο Υπου ργεßο Αγ ροτικÞò
Αν Üπτ υ ξη ò και Τ ρ ο φ ßμων )
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