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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  

 
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. 
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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-pv-
actinidiaepsdmak & 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. 
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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. 



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)]. 
 

Εποχή του 
χρόνου 

Προσβεβληµένο 
όργανο 

Περιγραφή 
συµπτωµάτων 

Εικόνα 

Άνοιξη 
(νωρίς) 

Φύλλο 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)  

                                                 
5 Οι κηλίδες εµφανίζονται γωνιώδεις καθώς περιορίζονται από τα νεύρα. 
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Εποχή του 
χρόνου 

Προσβεβληµένο 
όργανο 

Περιγραφή 
συµπτωµάτων 

Εικόνα 

Άνοιξη 
(αργά) 

 

Φύλλο 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 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. 
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Εποχή του 
χρόνου 

Προσβεβληµένο 
όργανο 

Περιγραφή 
συµπτωµάτων 

Εικόνα 

Άνοιξη 
 

Ανθοφόροι 
οφθαλµοί 

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 

 
                                                 
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.  
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Εποχή του 
χρόνου 

Προσβεβληµένο 
όργανο 

Περιγραφή 
συµπτωµάτων 

Εικόνα 

Άνοιξη 
(νωρίς) 

Κύριος κλάδος 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 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 

Προσβεβληµένο 
όργανο 

Περιγραφή 
συµπτωµάτων 

Εικόνα 

Καλοκαίρι Κληµατίδα Μάρανση σε A. chinensis 

  
Καλοκαίρι Φύλλα και 

κληµατίδες 
Μάρανση και καρούλιασµα 
των φύλλων  σε A. chinensis 
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Εποχή του 
χρόνου 

Προσβεβληµένο 
όργανο 

Περιγραφή 
συµπτωµάτων 

Εικόνα 

Φθινόπωρο Κύριος κλάδος 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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Εποχή του 
χρόνου 

Προσβεβληµένο 
όργανο 

Περιγραφή 
συµπτωµάτων 

Εικόνα 

Χειµώνας Κορµός 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) 

  
 

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. 



 Όσον αφορά 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 
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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/12-
18034%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)]. 



 15 

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. 


