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ΘΕΜΑ: «Παρουσία του επιβλαβούς οργανισµού καραντίνας Xanthomonas euvesicatoria σε φυτά 

πιπεριάς» 
 
ΣΧΕΤ.: τα έγγραφα του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας, του Τµήµατος Φυτοπαθολογίας, του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.) προς την Υπηρεσία µας: α. ΦΕ 386/29.06.2016, µε θέµα 
«Επιβεβαίωση προσβολής φυτών πιπεριάς από το βακτήριο Xanthomonas euvesicatoria» και β. ΦΕ 
387/30.06.2016, µε θέµα «Αποτελέσµατα εργαστηριακής εξέτασης δειγµάτων φυτών τοµάτας, 
µελιτζάνας και πιπεριάς»  

 
Μέσω των παραπάνω σχετικών εγγράφων του το Μ.Φ.Ι. µας απέστειλε την επίσηµη επιβεβαίωση της 
ταυτότητας του επιβλαβούς βακτηρίου καραντίνας Xanthomonas euvesicatoria (συν. Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria1) έπειτα από αποµόνωση και ταυτοποίηση του εν λόγω βακτηρίου από συµπτωµατικά φυτά του είδους 
Capsicum annuum από δύο δειγµατοληψίες που έλαβαν χώρα στην περιοχή ευθύνης µας. To X. euvesicatoria - όπως 
και τα είδη Χ. gardneri2, X. perforans και X. vesicatoria - προκαλεί την ασθένεια µε το κοινό όνοµα 
«Βακτηριακή κηλίδωση» (αγγλ. bacterial spot, scab3) (ΕPPO, 2013, Ritchie, 2000). Οι οικονοµικά 
σηµαντικοί ξενιστές του παθογόνου είναι η τοµάτα και η πιπεριά (Ritchie, 2000), ωστόσο το X. 
euvesicatoria είναι περισσότερο επιθετικό σε πιπεριές παρά σε τοµάτες (Efsa Journal, 2014). Το παθογόνο 
προσβάλλει φύλλα, στελέχη και καρπούς.  

                                                 
1 Επισηµαίνουµε ότι το Xanthomonas  campestris pv. vesicatoria δεν είναι µία ταξινοµική οντότητα. Στελέχη γνωστά στο παρελθόν µε 
αυτό το όνοµα ως παθογόνα αίτια της βακτηριακής κηλίδωσης της τοµάτας και της πιπεριάς, σήµερα κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα 
διαφορετικά είδη: X. euvesicatoria, Χ. gardneri, X. perforans και X. vesicatoria (Efsa Journal, 2014). 
2 Από τα τέσσερα είδη µόνο το X. gardneri δεν έχει αναφερθεί στην Ευρώπη (Efsa Journal, 2014). 
3 Εσχάρωση (Scab): 1. Σύµπτωµα χαρακτηριζόµενο από εντοπισµένη ή διάχυτη αλλοίωση των επιφανειακών ιστών, ιδίως 
σαρκωδών οργάνων, η οποία αποκτά τραχιά υφή και φολιδωτή όψη ή παρουσιάζει ρωγµές ή ανώµαλη πάχυνση και φέλλωση, 
συχνά µε ελαφρές υπεγέρσεις ή κοιλάνσεις αυτών. 2. Ονοµασία ασθενειών που χαρακτηρίζονται από το παραπάνω σύµπτωµα 
(Λεξικό Φυτοπαθολογικών Όρων της ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας, 1984) [A roughened, crust-like diseased area on the 
surface of a plant organ; a disease in which such areas form (Agrios, 2005 & Illustrated Glossary of Plant Pathology of APS)]. 
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 Η βακτηριακή κηλίδωση παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην τοµάτα στη Νότια Αφρική το 1914 
(Ritchie, 2000). Η ασθένεια αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην τοµάτα (Lycopersicon esculentum) στη 
Νότια Αφρική και στις ΗΠΑ το 1921 και στην πιπεριά (Capsicum annuum) στη Φλόριντα το 1923. Από 
τότε η ασθένεια έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όλων των ηπείρων όπου καλλιεργούνται Lycopersicon 
esculentum και Capsicum annuum (EPPO, 2013). Στην Ελλάδα η βακτηριακή κηλίδωση διαπιστώθηκε το 
1976 σε καρπούς τοµάτας περιοχής Θεσσαλονίκης (Παναγόπουλος, 1995) και αναφέρθηκε για πρώτη φορά 
σε φυτά πιπεριάς τον Μάιο του 2003 στην Κρήτη, στην περιοχή του Ν. Ηρακλείου (Ζιώγας, 2004).  
 
 Το X. euvesicatoria συµπεριλαµβάνεται στη λίστα A2 του Ευρωπαϊκού & Μεσογειακού Οργανισµού 
Φυτοπροστασίας [Εuropean and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) “EPPO Α2 List of Pests 
Recommended for Regulation as Quarantine Pests4” (https://gd.eppo.int/taxon/XANTEU/documents) ]. Στη 
λίστα Α2 ανήκουν οι επιβλαβείς οργανισµοί5 οι οποίοι είναι παρόντες στην περιοχή του EPPO αλλά όχι 
ευρέως διαδεδοµένοι. Σύµφωνα µε τον χάρτη κατανοµής του ΕPPO 
[https://gd.eppo.int/taxon/XANTEU/distribution (τελευταία ενηµέρωση: 20.06.2016)] το X. euvesicatoria 
είναι παρόν και ευρέως διαδεδοµένο στη Σερβία και παρόν (χωρίς λεπτοµέρειες) στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία. Όσον αφορά το φυτοϋγειονοµικό καθεστώς, ως επιβλαβής οργανισµός καραντίνας το X. 
euvesicatoria (συν. X. campestris pv. vesicatoria) αναφέρεται στο Κεφάλαιο II [ σηµείο β)9], του Μέρους A, 
του Παραρτήµατος ΙΙ του Π.∆. 365/2002 (Α΄307), µε θέµα «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από 
άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή µέσω αυτής σε άλλο κράτος µέλος της Κοινότητας 
οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, 
σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 
93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» (συνηµµένο 
έγγραφο Ι) και στο Κεφάλαιο II, του Μέρους A, του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 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 (συνηµµένο 
έγγραφο ΙΙ), στα οποία αναφέρονται οι επιβλαβείς οργανισµοί που απαντώνται στην Κοινότητα και την 
αφορούν στο σύνολό της η εισαγωγή και η εξάπλωση των οποίων πρέπει να απαγορεύεται σε όλα τα 
κράτη µέλη αν εµφανίζονται σε ορισµένα φυτά και φυτικά προϊόντα. 
 
 Επειδή το πιο εµφανές σύµπτωµα λαµβάνει χώρα στα φύλλα η ασθένεια συχνά αναφέρεται ως 
“βακτηριακή κηλίδωση των φύλλων” (αγγλ. bacterial spot, scab). Τα συµπτώµατα της ασθένειας 
εµφανίζονται ως µικρές κιτρινοπράσινες κηλίδες σε νεαρά φύλλα τα οποία συνήθως εµφανίζονται 
παραµορφωµένα (Ritchie, 2000) ή ως ακανόνιστες, λιπαρές κηλίδες, διαµέτρου 2–3 mm σκοτεινού 
χρώµατος στα παλαιότερα φύλλα το κέντρο των οποίων νεκρώνεται και σχίζεται. Η περιφέρεια των κηλίδων 
συχνά περιβάλλεται από κίτρινη ζώνη (Εικ. 1, 4 & 5). Παρόµοιες κηλίδες εµφανίζονται επί των στελεχών 
(Παναγόπουλος, 1995). Οι κηλίδες στα φυλλίδια µπορεί να είναι πολυάριθµες, ώστε να συνενώνονται 
µεταξύ τους και να σχηµατίζουν κυρίως στην κορυφή και στην παρυφή του ελάσµατος εκτεταµένα ξερά 
τµήµατα (Ζιώγας, 2004).  
 Στα µεγαλύτερης ηλικίας φυτά η κηλίδωση είναι περισσότερο συχνή επί των παλαιότερων φύλλων και 
πολλές φορές προκαλεί αποφύλλωση. Η αποφύλλωση έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση των καρπών στον 
                                                 
4 «Αποµονωµένος επιβλαβής οργανισµός» (“Quarantine pest”):  επιβλαβής οργανισµός µε ενδεχόµενη οικονοµική σηµασία για 
την περιοχή η οποία κινδυνεύει από αυτόν και στην οποία δεν είναι ακόµη παρών, ή είναι παρών αλλά δεν έχει εξαπλωθεί ευρέως 
και βρίσκεται υπό αποτελεσµατικό επίσηµο έλεγχο [Ν. 3495/2006 (Α΄ 215), µε θέµα «Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου 
κειµένου της ∆ιεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών»] [Α pest of potential economic importance to the area endangered thereby 
and not yet present there, or present but not widely distributed and being officially controlled (International Plant Protection 
Convention)]. 
5 «Επιβλαβής οργανισµός» (Pest): κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος φυτικού, ζωικού ή παθογόνου παράγοντα που είναι 
επιβλαβής για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα [Ν. 3495/2006 (Α΄ 215), µε θέµα «Κύρωση του νέου αναθεωρηµένου κειµένου της 
∆ιεθνούς Σύµβασης Προστασίας Φυτών»] [Any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants 
or plant products (International Plant Protection Convention)]. 
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ήλιο αυξάνοντας τα ηλιοκαύµατα6 (Ritchie, 2000). Τα παραπάνω συµπτώµατα µοιάζουν µε προσβολές 
από τον µύκητα Alternaria sοlani (Εικ. 2) ή το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. tomato (Εικ. 3) 
(Παναγόπουλος, 1995). 
  

                
Εικόνα 1. Xanthomonas euvesicatoria, παθογόνο αίτιο της ασθένειας µε το κοινό όνοµα Βακτηριακή Κηλίδωση, σε φύλλα 
πιπεριάς. Ακανόνιστες κηλίδες, διαµέτρου 2–3 mm σκοτεινού χρώµατος το κέντρο των οποίων νεκρώνεται.  
 

 

              
 
Εικόνα 2. Alternaria solani, παθογόνο αίτιο της ασθένειας µε το κοινό όνοµα Αλτερναρίωση, σε φύλλο τοµάτας. Στα 
παλαιότερα φύλλα της βάσης κυκλικές ή γωνιώδεις καστανές  ή µαύρες κηλίδες µε συγκεντρικούς κύκλους διαµέτρου 3–10 mm. 
Οι κηλίδες συχνά περιβάλλονται από χλωρωτική ζώνη.  
[W.R. Stevenson (http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/fungi/ascomycetes/Pages/PotatoTomato.aspx) ]. 
Εικόνα 3. Pseudomonas syringae pv. tomato, παθογόνο αίτιο της ασθένειας µε το κοινό όνοµα Βακτηριακή Στιγµάτωση, σε 
φύλλα τοµάτας. Νεκρωτικές κυκλικές ή γωνιώδεις καστανές ή µαύρες κηλίδες, οι οποίες περιβάλλονται συνήθως από χλωρωτική 
ζώνη διαµέτρου 0,5–3 mm (Παναγόπουλος, 1995). Οι κηλίδες στα φύλλα, στα στελέχη και στους καρπούς είναι παρόµοιες αλλά 
µικρότερες σε σχέση µε εκείνες των Xanthomonas spp.. Η άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης του P. syringae pv. tomato είναι 20–
25οC. Για την αντιµετώπιση του P. syringae pv. tomato λαµβάνονται τα µέτρα που συνιστώνται εναντίον των Xanthomonas spp.7. 
                                                 
6 Ηλιόκαυµα (συνών. «Ηλιακό έγκαυµα») (sun scald or sun burn): Επιφανειακή ή βαθύτερη ζηµία των ιστών, η οποία οφείλεται 

 στην απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας (Λεξικό Φυτοπαθολογικών Όρων της ελληνικής Φυτοπαθολογικής 
Εταιρείας, 1984) [Τhe injuty of plant tissues burned or scorched by direct sun (Illustrated Glossary of Plant Pathology of APS)]. 
7 Στην περιοχή του EPPO, η βακτηριακή κηλίδωση είναι πιθανώς λιγότερο σηµαντική από τη βακτηριακή στιγµάτωση, η οποία 
προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. tomato, το οποίο δεν είναι παθογόνο καραντίνας αφού ως επιβλαβής 
οργανισµός είναι ευρέως διαδεδοµένο σε όλες τις χώρες παραγωγής φυτών τοµάτας και πιπεριάς, τόσο στον αγρό όσο και στο 
θερµοκήπιο. Ωστόσο, τα λαµβανόµενα µέτρα εναντίον του X. euvesicatoria θα βοηθήσουν δευτερευόντως στην αντιµετώπιση του P. 
syringae pv. tomato, το οποίο διατηρείται στον σπόρο για 20 έτη (Βashan et al, 1982). 

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 Εικόνα 3 
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Εικόνα 4 α & β. Κηλίδες βακτηριακής κηλίδωσης σε φύλλα πιπεριάς [πάνω (α) και κάτω (β) επιφάνεια του ελάσµατος (Eppo, 
2013) 
 
 

  

       
 
Εικόνα 5 α–δ. Βακτηριακή κηλίδωση σε φύλλα πιπεριάς: µικρές (α) και µεγάλες νεκρωτικές κηλίδες µε διάτρητο κέντρο (γ–δ) 
(Eppo, 2013). 
 
 Οι ποδίσκοι και τα σέπαλα του κάλυκα εµφανίζουν επίσης καστανόµαυρες κηλιδώσεις, όµοιες µε 
εκείνες των φύλλων (Ζιώγας, 2004). Προσβολή των ανθικών µερών συνήθως οδηγεί σε σοβαρή ανθόρροια 
(Αgrios, 2005). 
                                                                                                                                                                                
 

β 

α 

γ δ 

α β 
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 Τα πλέον χαρακτηριστικά συµπτώµατα της βακτηριακής κηλίδωσης (αγγλ. bacterial spot, scab) 
εµφανίζονται στους καρπούς (Παναγόπουλος, 1995). Σε πράσινους καρπούς εµφανίζονται µικρές υδατώδεις 
κηλίδες, ελαφρά υπερυψωµένες, οι οποίες µερικές φορές περιβάλλονται από πρασινωπή - λευκή άλω και 
αυξάνονται σε µέγεθος (διάµετρος 3–6 mm) (Agrios, 2005). Αργότερα η άλως εξαφανίζεται και οι κηλίδες 
αποκτούν χρώµα σκούρο καστανό, οι προσβεβληµένοι ιστοί τους βυθίζονται, σχίζονται στο κέντρο ενώ η 
περιφέρειά τους παραµένει υπερυψωµένη (Εικ. 6). Με υγρές συνθήκες παρατηρείται έξοδος από τις κηλίδες 
βλεννώδους βακτηριακού εκκρίµατος (Παναγόπουλος, 1995). Σε προσβολές, πολύ νεαρών καρπών, 
παρατηρείται παραµόρφωση και µη κανονική ανάπτυξη (Ζιώγας, 2004). Στους καρπούς τοµάτας το 
Pseudomonas syringae pv. tomato προκαλεί µικρότερες και µαύρες κηλίδες (Εικ. 7 α & β) (EPPO, 2013).  
 

    

         

    
 
Εικόνα 6 α–ζ. Βακτηριακή κηλίδωση σε καρπούς τοµάτας (α & β) και πιπεριάς (γ–ζ) (α & ζ: Αgrios, 2005, β–ε: Εppo, στ: 
Ritchie, 2000]. 
 

    
 
Εικόνα 7 α & β. Βακτηριακή στιγµάτωση (Pseudomonas syringae pv. tomato) σε πράσινες τοµάτες και φύλλα (α) και σε 
ώριµες τοµάτες (β) (Agrios, 2005). 

α β 

γ δ 

ζ στ 

ε 

α β 
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 Η ασθένεια προκαλείται από αρκετά είδη των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων του γένους 
Xanthomonas (Ritchie, 2000) [Χ. euvesicatoria, X.gardneri, X. perforans, X. vesicatoria (EPPO, 2013)]. Η 
άριστη θερµοκρασία αναπτύξεως τους είναι 25–30οC (Παναγόπουλος, 1995). 
 Εκτός από την τοµάτα και την πιπεριά, τα βακτήρια του γένους Xanthomonas προσβάλλουν στη φύση 
και διάφορα φυτά του γένους Capsicum  και φυτά Datura ferox, Datura innoxia, Licopersicon peruvianum, 
Nicardia physalodes, Physalis minima, Physalis peruviana, Physalis virginiana (Παναγόπουλος, 1995). 
Έχουν περιγραφεί διάφορες φυλές του παθογόνου µερικές από τις οποίες προσβάλλουν ορισµένα φυτά-
ξενιστές (π.χ. την τοµάτα ή την πιπεριά) ενώ άλλες είναι εξίσου παθογόνες στην τοµάτα και στην πιπεριά 
(Παναγόπουλος, 1995, Ritchie, 2000, Agrios, 2005).  
 Το βακτήριο επιβιώνει στον µολυσµένο σπόρο8, στα προσβεβληµένα υπολείµµατα της καλλιέργειας 
στο έδαφος, στα ζιζάνια και σε άλλους ξενιστές (Agrios, 2005). Η διασπορά των µολυσµάτων και η 
διενέργεια των µολύνσεων γίνεται µε τη βροχή, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από άνεµο, ή µε την τεχνητή 
βροχή. Καιρός υγρός, µε συχνές βροχές και υψηλή θερµοκρασία ευνοούν την ασθένεια (Παναγόπουλος, 
1995). 
 

 
 
Εικόνα 6. Κύκλος της ασθένειας (Ritchie, 2000). 
 
 Οι µολυσµένοι σπόροι και τα µολυσµένα σπορόφυτα είναι οι κύριες πηγές πρωτογενούς µολύσµατος. Οι 
µολυσµένοι σπόροι και η διακίνηση µολυσµένων φυτών που προορίζονται για φύτευση ευθύνονται για 
τη διασπορά του παθογόνου σε µεγαλύτερες αποστάσεις. Επιπροσθέτως, φυτά εθελοντές και µολυσµένα 
φυτικά υπολείµµατα µπορεί να αποτελούν πηγές αρχικού µολύσµατος. ∆ευτερογενή µολύσµατα παράγονται 
στον αγρό: είναι πρωτίστως βακτηριακά κύτταρα σε βακτηριακά εκκρίµατα9, σε κηλίδες αναπτυσσόµενες 
σε προσβεβληµένα υπέργεια µέρη. Η βακτηριακή εξίδρωση που σχηµατίζεται πάνω στους 
προσβεβληµένους ιστούς αποτελεί την πηγή µολύσµατος από όπου το παθογόνο µπορεί να διασπαρεί σε 
σχετικά µικρές αποστάσεις µέσω των µολυσµένων καλλιεργητικών εργαλείων, των εντόµων, της βροχής, 
του νερού άρδευσης και του ανέµου. Το παθογόνο εισέρχεται στους φυτικούς ιστούς µέσω φυσικών 
                                                 
8 Ενδόσπορο παθογόνο (Seed-borne pathogen): το παθογόνο το οποίο µεταφέρεται µε τον σπόρο και βρίσκεται εντός των ιστών 
του σπόρου (Λεξικό Φυτοπαθολογικών Όρων της ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας, 1984) [Carried on or in a seed 
(Illustrated Glossary of Plant Pathology of APS)]. 
9 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. 

Επιβίωση σε 
σπόρους ή 
υπολείµµατα 

προσβεβληµένων 
φυτών 

Επιβίωση ως επίφυτο σε µη ξενιστές φυτά 

Φύτευση 
ασθενών 
φυταρίων 

Συµπτώµατα σε 
φύλλα και 
καρπούς 
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ανοιγµάτων (στόµατα, φακίδια, υδατώδη) ή πληγών (τοµές κλαδέµατος, πληγές από µηχανική τριβή στον 
αγρό µολυσµένων και υγιών φύλλων, κ.λπ.) (Efsa Journal, 2014).  
 
 Ο έλεγχος της ασθένειας εξαρτάται από τη χρήση σπόρου και σποροφύτων απαλλαγµένων από το 
βακτήριο, ανθεκτικές ποικιλίες, αµειψισπορά και εφαρµογές εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών 
σκευασµάτων. Ωστόσο, η ασθένεια από τη στιγµή που θα εµφανιστεί στον αγρό µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µε τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων µόνο κάτω από συνθήκες επαρκώς 
ξηρού καιρού (Agrios, 2005). Για την αντιµετώπιση της ασθένειας συστήνονται γενικώς τα ακόλουθα 
µέτρα: 

� Χρησιµοποίηση υγιούς πιστοποιηµένου σπόρου [βλ. Παναγόπουλο, 1995 και Φυτοϋγειονοµικά 
Μέτρα στο European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) quarantine pest. Data 
Sheets on Quarantine Pests Xanthomonas vesicatoria…………………………………………………. 
(https://www.eppo.int/QUARANTINE/data_sheets/bacteria/XANTVE_ds.pdf) ]. 

� Χρησιµοποίηση υγιών σποροφύτων. 
� Αποµάκρυνση και καταστροφή µε καύση των ασθενών φυτών λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα 

πυρασφάλειας. 
� Περιορισµός τυχόν υπερβολικής εδαφικής υγρασίας και αποφυγή χρήσης τεχνητής βροχής. 
� Αποφυγή κυκλοφορίας των εργαζοµένων µέσα στην καλλιέργεια όταν τα φυτά είναι βρεγµένα 

(βροχή, άρδευση, κ.λπ.) για να µην ευνοείται η µεταφορά του παθογόνου από ασθενή σε υγιή φυτά. 
� Χρησιµοποίηση των εργαλείων κοπής πρώτα στα υγιή και µετά στα ύποπτα προσβολής φυτά.  
� Απολύµανση εργαλείων κοπής συνεχώς µε εµβάπτιση σε καθαρό οινόπνευµα για τον περιορισµό της 

εξάπλωσης της ασθένειας. 
� Προληπτικοί ψεκασµοί µε εγκεκριµένα για την πιπεριά χαλκούχα σκευάσµατα σύµφωνα µε τις 

οδηγίες των παρασκευαστικών Οίκων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την εφαρµογή προληπτικών 
ψεκασµών κάθε φορά που δηµιουργούνται πληγές στα φυτά από κλαδέµατα, χαλάζι κ.ά.. 

� Εκρίζωση και καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας µε καύση µετά το τέλος της 
καλλιεργητικής περιόδου, λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας. 

� Αµειψισπορά µε φυτά µη ξενιστές του παθογόνου. 
� Χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών. 
 
Σύµφωνα µε τον Ritchie (2000) οι µέθοδοι βιολογικού ελέγχου της βακτηριακής κηλίδωσης είναι 

περιορισµένες. Ωστόσο, µία µέθοδος βιολογικής καταπολέµησης, η οποία χρησιµοποιεί ιούς που 
προσβάλλουν τα εν λόγω βακτήρια (βακτηριοφάγους10) είναι διαθέσιµη στις ΗΠΑ. Μεταχειρίσεις µε αυτούς 
τους βακτηριοφάγους µε το εµπορικό όνοµα “AntiPhage”, έχουν επιτυχώς µειώσει την ασθένεια, ιδιαιτέρως 
σε θερµοκήπια παραγωγής σποροφύτων. 

 
 

 Για την περαιτέρω ενηµέρωσή σας σχετικά µε το X. euvesicatoria και εν γένει µε το X. campestris pv. 
vesicatoria (βλ. υποσηµείωση 1) σας παραπέµπουµε στις ακόλουθες πηγές:  

1. Agrios, G.N., 2005. Plant Pathology. 5th Edition. Elsevier Academic Press. USA. 
2. Balogh, B., J.B. Jones, M.T. Momol, S.M. Olson, A. Obradovic, P. King, and L.E. Jackson., 2003. 

Improved efficacy of newly formulated bacteriophages for management of bacterial spot on tomato. 
Plant Disease 87: 949-954 (http://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PDIS.2003.87.8.949). 

3. Bashan, Y., Okon, Y., and Henis, Y., 1982. Long-term survival of Pseudomonas syringae pv. tomato 
and Xanthomonas campestris pv. vesicatoria in tomato and pepper seeds. Phytopathology 72, 1143-
1144 
(https://www.apsnet.org/publications/phytopathology/backissues/Documents/1982Articles/Phyto72n
09_1143.PDF). 

4. EFSA PLH Panel (European Food Safety Authority Panel on Plant Health), 2014. Scientific Opinion 
on the pest categorisation of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye. EFSA Journal 
2014; 12(6):3720, 26 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2014.3720 
(http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3720.pdf). 

                                                 
10 Φάγος (συνών. Βακτηριοφάγος) (phage, bacteriophage): Ιός ο οποίος προσβάλλει τα βακτήρια και προκαλεί λύση του 
βακτηριακού κυττάρου (bacteriophage: a virus that infects a bacterium). 
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5. European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) quarantine pest. Data Sheets on 
Quarantine Pests Xanthomonas vesicatoria 
(https://www.eppo.int/QUARANTINE/data_sheets/bacteria/XANTVE_ds.pdf). 

6. European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), (2013). Xanthomonas spp. 
(Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas gardneri, Xanthomonas perforans, Xanthomonas 
vesicatoria) causing bacterial spot of tomato and sweet pepper. Diagnostics Diagnostic PM 7/110 (1) 
Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2013) 43 (1), 7–20 (https://gd.eppo.int/taxon/XANTEU/documents). 

7. Ritchie, D.F. 2000. Bacterial spot of pepper and tomato. The Plant Health Instructor DOI: 
19.1094/PHI-I-2000-1027-01 Updated 2007. Αmerican Phytopathoplogical Society. 
(http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/prokaryotes/Pages/Bacterialspot.aspx) 

8. Ζιώγας, Α., 2004. Μία βακτηρίωση της πιπεριάς. Πτυχιακή Μελέτη. Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ.), Τµήµα Βιολογικών 
Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας ………………………………………………………. 
(https://apothesis.lib.teicrete.gr/bitstream/handle/11713/907/2004Ziogas.pdf?sequence=1&isAllowed
=y). 

5.  Παναγόπουλος, Χ.Γ., 1995. Ασθένειες Κηπευτικών Καλλιεργειών. Εκδόσεις Αθαν. Σταµούλης 
Αθήνα - Πειραιάς. 

  
 
 Τονίζουµε ότι: 
Ι. το βακτήριο επιβιώνει στον µολυσµένο σπόρο για πολλά χρόνια [10 έτη (Βashan et al, 1982)]·  
 
ΙΙ. σύµφωνα µε την ισχύουσα φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την 
αποτροπή της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση του X. campestris pv. vesicatoria, 
όταν είναι παρόν σε σπόρους των ειδών του γένους Capsicum 
{Σύµφωνα µε το σηµείο β)9, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Α, του Παραρτήµατος ΙΙ, της οδηγίας 
2000/29/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία µε το 
Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307), απαγορεύεται η εισαγωγή και η εξάπλωση του X. campestris pv. vesicatoria στα 
κράτη µέλη αν εµφανίζεται σε φυτά προς φύτευση τοµάτας και πιπεριάς. Για την εισαγωγή µέσω φυτών προς 
φύτευση των εν λόγω φυτικών ειδών, εκτός των σπόρων προς σπορά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες 
χώρες, µε εξαίρεση τις ευρωπαϊκές και µεσογειακές χώρες, η απαγόρευση αυτή καλύπτεται από το σηµείο 
13, του Μέρους Α, του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Για την εισαγωγή του X. campestris pv. vesicatoria στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω σπόρων τοµάτας, η απαγόρευση αυτή καλύπτεται από το σηµείο 48, του Κεφαλαίου Ι, 
του Μέρους Α, του Παραρτήµατος IV . Ωστόσο δεν έχουν διατυπωθεί ειδικές απαιτήσεις για την αποτροπή 
της εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση του X. campestris pv. vesicatoria, όταν είναι παρόν σε σπόρους των 
ειδών του γένους Capsicum. Αφού τα Capsicum spp. ανήκουν στους κύριους ξενιστές του X. campestris pv. 
vesicatoria, η απουσία τέτοιων ειδικών απαιτήσεων µπορεί να αυξάνει την πιθανότητα της εισαγωγής στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού του παθογόνου (Efsa Journal, 2014). 

 Ειδικές απαιτήσεις σχετικές µε το X. campestris pv. vesicatoria έχουν διατυπωθεί για τη διακίνηση των 
σπόρων τοµάτας στο εσωτερικό της Ένωσης στο σηµείο 27, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Α, του 
Παραρτήµατος IV, της οδηγίας 2000/29/ΕΚ της Επιτροπής αλλά όχι για σπόρους των Capsicum spp.. 
Επιπλέον, δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις σχετικές µε το X. campestris pv. vesicatoria στο Κεφάλαιο ΙΙ, του 
Μέρους Α, του Παραρτήµατος ΙV για τη διακίνηση στο εσωτερικό της Ένωσης φυτών προς φύτευση, εκτός 
σπόρων προς σπορά τοµάτας και Capsicum spp.. Η απουσία τέτοιων ειδικών απαιτήσεων µπορεί να αυξάνει 
την πιθανότητα της εξάπλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού του παθογόνου (Efsa Journal, 2014). 

 Επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το Mέρος Α, του Παραρτήµατος V δεν απαιτείται 
φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο για σπόρους Capsicum spp.}· 
 
 ΙΙΙ. η βακτηριακή κηλίδωση είναι πιο σοβαρή στους 25–30οC. Κατάλληλες κλιµατικές συνθήκες για την 
ανάπτυξη της ασθένειας στον αγρό συχνά απαντώνται στη χώρα µας και σε άλλα κράτη µέλη καθώς, επίσης, και 
σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες πιπεριάς στη Γερµανία·  
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 ΙV. η ύπαρξη λίγων προσβεβληµένων φυτών στην καλλιέργεια µπορεί να οδηγήσει σε έξαρση της 
ασθένειας·  
 
 V. οι µολυσµένοι σπόροι και η διακίνηση µολυσµένων φυτών που προορίζονται για φύτευση 
ευθύνονται για τη διασπορά του παθογόνου σε µεγάλες αποστάσεις·  
 
 VΙ. η αντιµετώπιση της ασθένειας βασίζεται πρωτίστως στην πρόληψη και στον αποκλεισµό του 
παθογόνου, καθώς δεν υπάρχουν µέθοδοι και παράγοντες χηµικής καταπολέµησης που να 
αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά το παθογόνο σε προσβεβληµένες καλλιέργειες· 
 
 VΙΙ. έχουν αναφερθεί οικονοµικές απώλειες πάνω από 30%, ως αποτέλεσµα της προσβολής 
καλλιεργειών πιπεριάς και τοµάτας από το παθογόνο. 
 
 Ως εκ τούτου, µε σκοπό τον περιορισµό της εξάπλωσης του επιβλαβούς βακτηρίου καραντίνας στη 
χώρα µας, παρακαλούµε τους παραλήπτες του εγγράφου που παράγουν και διακινούν σπορόφυτα πιπεριάς 
να χρησιµοποιούν σπόρο απαλλαγµένο από το X. euvesicatoria (συν. X. campestris pv. vesicatoria) και να 
λαµβάνουν µέτρα προστασίας των νεαρών φυτών πιπεριάς και τοµάτας από το εν λόγω βακτήριο 
καραντίνας. Παρακαλούµε, επίσης, τους συναδέλφους Γεωπόνους, οι οποίοι ασχολούνται µε τη φυτοπροστασία 
ή/και τη διακίνηση φυτών πιπεριάς και τοµάτας, να ενηµερώνουν τους παραγωγούς των εν λόγω φυτών 
σχετικά µε την ασθένεια που το X. euvesicatoria προκαλεί και τα µέτρα αντιµετώπισής του.  
 
 
 

Μ.Ε.Π. 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ∆ΑΟΚ ΜΕΘ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
 
  
 
 
 
Συνηµµένα:  
Ι. α-ε. Το Π.∆. 365/2002 (Α΄ 307), µε θέµα «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος µέλος ή 
τρίτη χώρα στη Χώρα ή µέσω αυτής σε άλλο κράτος µέλος της Κοινότητας οργανισµών επιβλαβών για τα 
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συµµόρφωση προς την 
Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 
2001/32/ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/EK και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» και επικαιροποιηµένα τα 
Παραρτήµατά του ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V. 
 
ΙΙ. Η επικαιροποιηµένη εκδοχή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 περί µέτρων 
κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισµών επιβλαλών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της 
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. 


