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Παλαιότερη νοµοθεσία για τα δενδρώδη

1.

ΥΑ 428615/
428615/1986 (ΦΕΚ 758
758/Β/
/Β/1986
1986)): Τεχνικός
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών Μέρος Β

2.

ΥΑ 436690/
436690/1994 (ΦΕΚ 21
21/Β/
/Β/1995
1995)): Τεχνικός Κανονισµός για την εµπορία του
πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και των οπωροφόρων
δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων,, σε συµµόρφωση προς τις
Οδηγίες 92
92//34/ΕΟΚ
34/ΕΟΚ του Συµβουλίου και 93/
93/48
48/ΕΟΚ,
/ΕΟΚ, 93/
93/64
64/ΕΟΚ
/ΕΟΚ και 93/
93/79
79/ΕΟΚ
/ΕΟΚ
της Επιτροπής.
Επιτροπής.
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Κανονισµός

εµπορίας

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Ισχύουσα νοµοθεσία για τα δενδρώδη
1.

ΥΑ 240460/
240460/2010 (ΦΕΚ 622
622/Β/
/Β/2010
2010)): Τεχνικός Κανονισµός για την εµπορία του
πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων
που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων,, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία
2008//90/ΕΚ
2008
90/ΕΚ του Συµβουλίου.
Συµβουλίου.

2.

ΥΑ 289718/
289718/2008 (ΦΕΚ 1952
1952/Β/
/Β/2008
2008)): Τεχνικός Κανονισµός Ελέγχου και
Πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των
οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, κατηγοριών
ανώτερων της κατηγορίας CAC (Conformitas Agraria Communitatis – Ελαχίστων
Κοινοτικών Προδιαγραφών) που παράγεται στη Χώρα.
Χώρα.

3.

ΥΑ 121285/
1285/665/
665/2006
2006 (ΦΕΚ 1416
416/Β/
/Β/200
2006
6): Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον
περιορισµό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισµού ιού της Τριστέτσας των
εσπεριδοειδών.
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Κατάλογος γενών και ειδών στα οποία εφαρµόζεται η
παρούσα οδηγία
ΕΙ∆ΟΣ

(ΥΑ 240460/2010 (ΦΕΚ 622/Β/2010) και στα υβρίδιά τους

Castanea sativa Mill

Prunus amygdalus Batsch

Citrus L.

Prunus armeniaca L.

Corylus avellana L.

Prunus avium (L.) L.

Cydonia oblonga Mill.

Prunus cerasus (L.) Batsch

Ficus carica L.

Prunus domestica L.

Fortunella Swingle

Prunus persica (L.) Batsch

Fragaria L.

Prunus salicina Lindley

Juglans regia L.

Pyrus L.

Malus Mill.

Ribes L.

Olea europea L.

Rubus L.

Pistacia vera L.

Vaccinium L.

Poncirus Raf.
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Ειδικές απαιτήσεις για τους προµηθευτές υλικού CAC
•Το υλικό CAC παράγεται υπό την ευθύνη σας
•Εντοπίζετε τα κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας παραγωγής τα οποία επηρεάζουν την
ποιότητα του υλικού * σελ37
•∆ιατηρείτε τις πληροφορίες σχετικά µε την παρακολούθηση η οποία αναφέρεται στην
παραπάνω περίπτωση, προκειµένου να ελεγχθούν ύστερα από αίτηµα της επίσηµης
υπηρεσίας (Βιβλίο
Βιβλίο εργασιών παραγωγής
παραγωγής) * σελ12-13
•Λαµβάνετε δείγµατα
δείγµατα, όταν χρειάζεται, για ανάλυση στο εργαστήριο * σελ 62
•Εξασφαλίζετε ότι κατά την παραγωγή είναι δυνατός ο εντοπισµός των επιµέρους
παρτίδων του πολλαπλασιαστικού υλικού * σελ14-17
•Σε περίπτωση εµφάνισης επιβλαβούς οργανισµού*
οργανισµού σελ34-35 ενηµερώνετε αµελλητί την
Υπηρεσία Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας και εφαρµόζει τα
τυχόν µέτρα επιβληθούν (και το ΚΕΠΠΥΕΛ)
•Τηρείτε βιβλίο θεωρηµένο από την επίσηµη υπηρεσία των πωλήσεων και αρχείο των
αγορών επί τουλάχιστον 3 έτη (Τριπλότυπα,
Τριπλότυπα, Αρχείο αγορών - προµηθειών
προµηθειών) * σελ18-24
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Πρόσθετες απαιτήσεις για ανώτερα CAC –
Πιστοποιηµένο πολ
πολ//κο υλικό
 Η παραγωγή πιστοποιηµένου πολ/κου
πολ/κου υλικού εσπεριδοειδών προϋποθέτει
την εγκατάσταση πιστοποιηµένης µητρικής φυτείας * σελ25-26
 Τα φυτώρια πρέπει να εγκαθίστανται εκτός οπωρώνων ή µητρικών φυτειών
και να µη γειτνιάζουν άµεσα.
(Ελάχιστη απόσταση µεταξύ των ανωτέρω είναι τα 200 µέτρα, εκτός αν η παραγωγή γίνεται υπό
εντοµοστεγή κάλυψη οπότε η απόσταση περιορίζεται στα 10 µέτρα
µέτρα).
).

 Οι σπόροι, τα µέρη των φυτών καθώς και κάθε φυτικό υλικό,
συµπεριλαµβανοµένων των υποκειµένων που προορίζονται για τον πολ/
πολ/µο και
την παραγωγή δενδρυλλίων,
δενδρυλλίων,
θα πρέπει να προέρχονται από µητρικές φυτείες πιστοποιηµένες και ελεγµένες.
Το πολ/
πολ/κο υλικό κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και της συγκοµιδής ή
αποµάκρυνσης πρέπει να διατηρείται σε χωριστές παρτίδες και να σηµαίνεται
επίσηµα από την αρµόδια αρχή (1 ετικέτα για κάθε δενδρύλλιο µε µπάλα χώµατος). Το χρώµα
της ετικέτας για το πιστοποιηµένο πολ/
πολ/κο υλικό είναι µπλε.
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Πιστοποιηµένο πολ
πολ//κο υλικό
Η παράδοσηπαράδοση-πώληση πολ/
πολ/κού υλικού πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της
επίσηµης υπηρεσίας (τριπλότυπο
(τριπλότυπο).
).
Επίσης, ο φυτωριούχος πρέπει να τηρεί:
1. Βιβλίο µητρώου της µητρικής φυτείας (καταγράφεται ο αριθµός µητρικών
δέντρων µε τον κωδικό τους, η ποικιλία, το υποκείµενο, η προέλευση, ο
χρόνος προµήθειας και εγκατάστασης, οι επεµβάσεις, οι έλεγχοι, παύση
εκµετάλλευσης ορισµένων µητρικών, ή όλης της φυτείας και οι λόγοι για
αυτό)
2. Βιβλίο παραγωγής και διάθεσης πολ/κου
πολ/κου υλικού (καταγράφεται η ετήσια
παραγωγή κατά παρτίδα καθώς και ο αγοραστής)
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Μητρικά
Επιτρέπεται στη χώρα,
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018,
η εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων
που προέρχονται από µητρικά φυτά
τα οποία υπήρχαν πριν από τις 30 Σεπτεµβρίου 2012
και έχουν πιστοποιηθεί επίσηµα
ή πληρούν τις προϋποθέσεις να χαρακτηρισθούν ως υλικό CAC
πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2018.
Το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και οπωροφόρα δένδρα,
όταν διατίθενται στο εµπόριο,
περιέχουν στην επισήµανση και/ή το έγγραφο ένδειξη,
η οποία παραπέµπει στο παρόν άρθρο.
Μετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2018, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα
οπωροφόρα δένδρα είναι δυνατόν να διατίθενται στο εµπόριο εφόσον
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ι
•ΑΡΧΕΙΑ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
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Βιβλίο εργασιών παραγωγής

Εργασίες (µε ηµερολογιακή σειρά)

Κρίσιµα σηµεία για ποιότητα

•σπορά
•εµβολιασµός
•1η µεταφύτετευση
•2η µεταφύτευση
•Λίπανση
•Φυτοπροστατευτικές εφαρµογές
•Απώλειες
•Πώληση

• Κατάλογος µε τους επιβλαβείς
οργανισµούς (θα πάρετε από εµάς)
• Σε ξεχωριστή στήλη αν εµφανίστηκε
και τι µέτρα λήφθηκαν, ή αν
λαµβάνονται προληπτικά µέτρα για
αυτό (π.χ. Access)

• θα µπορούσε να είναι ηµερολόγιο
• ή αριθµηµένες σελίδες κατά παρτίδες
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Βιβλίο εργασιών παραγωγής ΙΙ
Ημερομηνία

Εργασία

Ποσότητα

Λεπτομέρειες

Παρατηρήσεις

Αγοραστές

Σελίδα 1 από 100

*
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Τι είναι παρτίδα;
Είναι ο αριθµός µονάδων ενός αγαθού, που χαρακτηρίζεται
από την οµοιογένεια της σύνθεσης και της καταγωγής

Πώς ξεχωρίζουµε παρτίδες;
Για να τις ξεχωρίσουµε λοιπόν, πρέπει να ξέρουµε από ποιο
µητρικό προέρχονται.
Για το λόγο αυτό ονοµάζουµε τα µητρικά µας ξεχωριστά
ξεχωριστά..
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Κωδικοποίηση µητρικών
Η υπηρεσία µας προχώρησε, για διευκόλυνσή σας,
στην κωδικοποίηση των µητρικών µε
ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ
οι οποίοι σας έχουν δοθεί και
θα πρέπει να τοποθετήσετε στα µητρικά σας.

Παράδειγµα κωδικού µητρικού
25-∆3-0206-13
Αριθµός µητρώου
φυτωριούχου

Αύξων αριθµός
µητρικού φυτωριούχου
Κωδικός ∆ηµοτικής
Ενότητας κατά
Καλλικράτη

Κωδικός καταλόγου ΥΠΑΑΤ
για εσπεριδοειδή
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Παράδειγµα δηµιουργίας παρτίδας
Σπόρος
υποκειµένου
από µητρικό µε
ΚΩ∆ΙΚΟ:
25-∆3-0206-40
Σπόρος υποκειµένου
από µητρικό µε
ΚΩ∆ΙΚΟ:
25-∆3-0206-30

Παρτίδα υποκειµένων
από σπόρο ίδιου
µητρικού, που
φυτεύτηκε το 2012:
1-12-30

*

Παρτίδα υποκειµένων
Παρτίδα δενδρυλλίων
από σπόρο ίδιου
που προέκυψαν:
µητρικού, που
3-13-30-48
φυτεύτηκε το 2011:
1-11-30
Παρτίδα δενδρυλλίων
που προέκυψαν:
2-13-30-48
Παρτίδα δενδρυλλίων
που προέκυψαν:
1-13-30-45

Εµβόλιο από
µητρικό µε
ΚΩ∆ΙΚΟ:
25-∆3-0206-48

Εµβόλιο από
µητρικό µε
ΚΩ∆ΙΚΟ:
25-∆3-0206-45
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Κωδικοποίηση παρτίδων

Παράδειγµα κωδικού παρτίδας
1-13-30-48
Αύξων αριθµός
παρτίδας ποικιλίας
ανά έτος

Κατάληξη κωδικού
µητρικού εµβολίου
Κατάληξη κωδικού
µητρικού
υποκειµένου

Έτος εµβολιασµού
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Σήµανση στο φυτώριο ανά παρτίδα
Στο φυτώριο λοιπόν η κάθε οµάδα φυτών που αποτελεί διαφορετική παρτίδα
πρέπει να έχει στην αρχή της το κίτρινο καρτελάκι του ΚΕΠΠΥΕΛ.
Στο καρτελάκι αναγράφονται:
ο αριθµός µητρώου
του ΚΕΠΠΥΕΛ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚ

το όνοµα του
φυτωριούχου,,
φυτωριούχου
ΕΛΛΑΣ (EL)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ
MINISTRY OF RECONSTRUCTION OF PRODUCTION,
ENVIRONMENT & ENERGY

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: Α25
REGISTER NUMBER:
ΟΝΟΜΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
NAME OF PRODUCER:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 1-12-40-48
LOT NUMBER:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-9-13
DATE:

η ηµεροµηνία
εµβολιασµού

το είδος

ΕΙΔΟΣ(ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ): ΛΕΜΟΝΙΑ
SPECIES(BOTANICAL NAME):. Citrus limon
ΠΟΙΚΙΛΙΑ: ΜΑΓΛΗΝΗ
VARIETY:
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΡΑΤΖΙΑ
SUBROOT:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150
QUANTITY:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: CAC
CATEGORY: CAC
ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ
COUNTRY OF PRODUCTION: GREECE

η ποικιλία *
το υποκείµενο
η ποσότητα
δενδρυλλίων
αυτής της
παρτίδας

ο αριθµός
παρτίδας

*
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Τριπλότυπο
Αριθ. ………………
Ημερομηνία ……………..………………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΦΜ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΦΥΤΩΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:
…………………………………………………………………………………………
Κατοίκου: …………………………………. Οδός: …………… Αριθμός: …………
Α/
Α

ΦΥΤΙΚΌ ΕΊΔΟΣ
ΠΑΡΤΙΔΑ

ΠΟΙΚΙΛΊΑ

ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΟ

ΠΟΣΌΤΗΤΑ

(Δενδρώδη)

Θεώρηση
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

………………………………………………
Βεβαιώνεται ότι, ο ανωτέρω
φυτωριούχος είναι εγγεγραμμένος στο
μητρώο φυτωριακών επιχείρησεων
τύπου A΄ με αριθμό ……………
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Υπογραφή Εκπρόσωπου
Φυτωριακής Επιχείρησης

…………………………………………..

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Αρχείο αγορών
(ένα ντοσιέ µε τιµολόγια και καρτελάκια)

Τιµολόγια αγοράς
σπόρων,
µοσχευµάτων,
εµβολίων

Τιµολόγια αγοράς
υποστρωµάτων,
χώµατος,
λιπασµάτων,
φαρµάκων,κλπ

19

Τιµολόγια –
πληρωµές
αναλύσεων
(εδάφους, νερού,
κλπ)

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Σηµασία ιχνηλασιµότητας

Για τον Φυτωριούχο

Για την εγχώρια
παραγωγή

• Διαπίστωση καλών
υποκειμένων, μητρικών
εμβολιοληψίας
• Συγκρίσεις, κλπ
• Καλύτερη εξυπηρέτηση
πελατών, αναδρομικά στοιχεία
feedback

• Γρήγορος εντοπισμός
προβλήματος από το ένα
σημείο σε όλα τα σχετιζόμενα
• Αποφυγή εξάπλωσης
προβλήματος

*

*
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Πρόβληµα σε
παραγωγό

Φυτωριούχος

Φυτωριούχος

Φυτωριούχος

• από σήµανση δενδρυλλίου και τριπλότυπο εντοπίζεται προµηθευτής
φυτωριούχος

• από σήµανση δενδρυλλίου και τριπλότυπο εντοπίζεται παρτίδα
δενδρυλλίων

• από τριπλότυπο εντοπίζονται άλλοι που έχουν πάρει δενδρύλλια της
ίδιας παρτίδας και ελέγχουµε αν υπάρχει και εκεί πρόβληµά ή το
πρόβληµα εντοπίζεται µόνο σε αυτόν τον παραγωγό

• από τετράδιο εργασιών/ ηλεκτρονικό αρχείο εντοπίζεται προέλευση
παρτίδας (µητρικό – υποκείµενο) και το ελέγχουµε

*
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Ιχνηλασιµότητα µετά το φυτώριο
Μητρικά 11-11
11-30, 11-13
13--45
Αρχείο φυτωρίου
Πρόβληµα σε
φυτεία
παραγωγού

1.Έλεγχος των
µητρικών (ιστορικό,
πιθανά
δειγµατοληψία)
2.Άλλες παρτίδες από
αυτά έχουν
πρόβληµα;

Παρτίδα 11-11
11--13
13--30
30--45
µε 150 φυτά
Τριπλότυπο,
καρτελάκι
(σήµανση)
αγοράς *

Τριπλότυπα –
αρχείο φυτωρίου
100
Χαριτωµένος
22

Ο άλλος
παραγωγός έχει
πρόβληµα;

50
Ανώνυµος

*
ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Παράδειγµα ιχνηλασιµότητας από Τριπλότυπο
Αριθ. …5……………
Ημερομηνία ……15-03-2013…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΣ
ΑΦΜ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΦΥΤΩΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή: …………………ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ…………
Κατοίκου: …………ΠΑΤΡΑΣ………. Οδός: …………… Αριθμός: …………

1

(Δενδρώδη –
Καλλωπιστικά –
Κηπευτικά)

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ

ΕΛΛΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ
MINISTRY OF RECONSTRUCTION OF
PRODUCTION, ENVIRONMENT & ENERGY

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: Α25
REGISTER NUMBER:
ΟΝΟΜΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΛΟΣ

ΦΥΤΙΚΌ ΕΊΔΟΣ
Α/Α

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚ
(EL)

ΠΑΡΤΙΔΑ

(1-11-13-30-45)

ΠΟΙΚΙΛΊΑ

ΝΙΟΥ ΧΟΛ

ΥΠΟΚΕΊΜΕΝΟ

ΝΕΡΑΤΖΙΑ

ΠΟΣΌΤΗΤΑ

100

NAME OF PRODUCER:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 1-11-13-30-45
LOT NUMBER:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-9-13
ΕΙΔΟΣ(ΒΟΤΑΝΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ):
DATE:
ΛΕΜΟΝΙΑ
SPECIES(BOTANICAL NAME):. Citrus

limon
Θεώρηση
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

………………………………………………
Βεβαιώνεται ότι, ο ανωτέρω
φυτωριούχος είναι κάτοχος των εξής
αδειών:
•Λειτουργίας Φυτωριακής Επιχείρησης
με αριθμό ……………
•Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού
με αριθμό ……………

Υπογραφή Εκπρόσωπου
Φυτωριακής Επιχείρησης

…………………………………………..
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ: ΜΑΓΛΗΝΗ
VARIETY:
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΕΡΑΤΖΙΑ
SUBROOT:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150
QUANTITY:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: CAC
CATEGORY: CAC
ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ
COUNTRY OF PRODUCTION: GREECE

*

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛ/ΚΟ ΥΛΙΚΟ

24

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Πιστοποιηµένη µητρική φυτεία
1.

δηµιουργήθηκε από «βασικό υλικό»*(και το υποκείµενο και το εµβόλιο)

2.

λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποκλείονται οι επιβλαβείς οργανισµοί
του Πίνακα Ι * Σελ 26

3.

είναι απαλλαγµένη από τους επιβλαβείς οργανισµούς του Πίνακα ΙΙ * Σελ 27

4.

εγκαθίσταται σε έδαφος που δεν προϋπήρχε ανάλογη καλλιέργεια τα προηγούµενα
5 έτη

5.

εγκαθίσταται σε απόσταση τουλάχιστον 200 µέτρα από οπωρώνα ή φυτεία
κατώτερης κατηγορίας πιστοποίησης ή εντός εντοµοστεγούς διχτυού * (ατοµικά ή
το σύνολο της φυτείας)

6.

οι ποικιλίες της εµβολιάζονται σε υποκείµενα τουλάχιστον βασικής κατηγορίας
πιστοποίησης

7.

τα φυτά της φυτεύονται σε κατάλληλες αποστάσεις ώστε να µην υφίσταται επαφή
µεταξύ τους

8.

όλα τα φυτά φέρουν την κατάλληλη σήµανση
25

*

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες για ανώτερα CAC
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
(λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκλείονται )
Aleurothrixus floccosus (Mashell) σελ 38
Parabemisia myricae (Kuwana) σελ 39
Έντομα, ακάρεα και
νηματώδεις σε όλα τα
στάδια της ανάπτυξής
τους

Aonidiella aurantii * σελ 52
Quadraspidiotus permiciosus * σελ 53
Meloidogyne spp.

Σελ 40

Tylenchulus semipenetrans σελ 41
Βακτήρια

Xanthomonas citri * σελ 54

Μύκητες

Phytophthora spp. σελ 42, Phoma tracheiphila σελ 55

26

*

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Πίνακας ΙΙ: Επιβλαβείς οργανισμοί
α

(είναι απαλλαγμένη από τους επιβλαβείς οργανισμούς)
Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (Citrus tristeza virus, CTV) σελ 56

β

Ιός της ψωρώσεως των εσπεριδοειδών (Citrus psorosis virus, CPsV)

γ

Παθογόνο της κοίλης ψωρώσεως των εσπεριδοειδών (Citrus concave gum, CCG) σελ 48

δ

Παθογόνο της θυλακοειδούς ψώρωσης των εσπεριδοειδών (Citrus blind pocket, CBP)

ε

Παθογόνο της κριστακόρτιδας των εσπεριδοειδών (Citrus cristacortis, CC) σε λ46

σελ 44

στ Παθογόνο της λιθιάσεως ή πετρώματος των εσπεριδοειδών (Citrus impietratura, CI) σελ 47
ζ

Ιός του τραχέως φύλλου των εσπεριδοειδών (Citrus leaf rugose virus, CiLRV)

η

Ιοειδές της εξωκόρτιδας των εσπεριδοειδών (Citrus exocortis viroid, CEVd) σελ 50

θ

Ιοειδές του νανισμού του λυκίσκου (Hop stunt viroid, HSVd), καχεξία – ξυλοπόρωση σελ 51

ι

Σπειρόπλασμα του πείσματος των εσπεριδοειδών (Spiroplasma citri) και άλλα
φυτοπλάσματα σελ 59
27

*

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Μητρικά Ανώτερο υλικό που διαθέτει ∆ενδροκοµικός σταθµός Πόρου
Ποικιλία
NAVELINA
SANGUINELLI
LANE LATE
NEW HALL
CARA CARA
FROST W.NAVEL
MORO
TAROCCO
FISHER
FINA
CLEMENTINE
CAFFIN
RIO RED
RUBY
MELOGOLD
OROBLANCO
MARSH SEEDLESS
STAR RUBY
CHANDLER
NOVA
PAGE
FORTUNA
ORLANDO MAND
ELLENDALE
ORTANIQUE

Κοινή Ονοµασία
Πορτοκαλιά
Πορτοκαλιά
Πορτοκαλιά
Πορτοκαλιά
Πορτοκαλιά
Πορτοκαλιά
Πορτοκαλιά
Πορτοκαλιά
Πορτοκαλιά
Μανταρινιά
Μανταρινιά
Μανταρινιά
Γκρέιπ φρουτ
Γκρέιπ φρουτ
Γκρέιπ φρουτ
Γκρέιπ φρουτ
Γκρέιπ φρουτ
Γκρέιπ φρουτ
Ποµέλο
Υβρίδιο
Υβρίδιο
Υβρίδιο
Υβρίδιο
Υβρίδιο
Υβρίδιο

Βοτανική Ονοµασία
citrus sinensis
citrus sinensis
citrus sinensis
citrus sinensis
citrus sinensis
citrus sinensis
citrus sinensis
citrus sinensis
citrus sinensis
citrus reticulata
citrus reticulata
citrus reticulata
citrus paradisi
citrus paradisi
citrus paradisi
citrus paradisi
citrus paradisi
citrus paradisi
citrus maxima
(citrus paradisi x citrus tangerina) X citrus reticulate
(citrus reticulata X citrus paradisi) X citrus reticulata
citrus clementina X citrus tangerina
citrus reticulata X citrus paradisi
citrus reticulate X citrus sinensis
citrus reticulata X citrus sinensis
28
ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ
Προσοχή κατά την κατασκευή να έχουν προβλεφτεί:
1.
2.
3.
4.
5.

σκίαση (µε εύκολο µάζεµα)
αερισµός
απορροές νερού
διπλές πόρτες
απολύµανση στην είσοδο (ποδόµακτρα µε απολυµαντικό,
πλύσιµο χεριών, µπεκάκια ψεκασµού)
6. διάδροµοι τσιµενταρισµένοι ή πάγκοι
7. δυνατότητα επιµέρους διαχωρισµού περισσότερων τµηµάτων
(φυτοϋγειονοµικά ξεχωριστές παρτίδες)

29
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ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ – ΕΙΚΟΝΕΣ Ι

30

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ – ΕΙΚΟΝΕΣ ΙΙ

31

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ – ΕΙΚΟΝΕΣ ΙΙΙ

32

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ – ΕΙΚΟΝΕΣ ΙV
ΙV

33

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙΙ
•ΕΧΘΡΟΙ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

34

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Φυτοϋγειονομικά
Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο
1 Vein enation (woody gall) * σελ 58
2 Spiroplasma citri * σελ 59
3 Phoma tracheiphila * σελ 55
4 Citrus tristeza virus * σελ 56-57

1
2

Επισκοπήσεις
Eutetraninchus orientalis * σελ 60
Anoplophora chinensis * σελ 61

3

Citrus tristeza virus σελ 56-57

*
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ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Νέες απειλές
1

Citrus variegated chlorosis (CVC) *

2

Huanglongbing (HLB) *

3

Citrus canker*
canker*

4

Citrus bacterial spot*
spot*
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ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ : Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες για CAC
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες
Aleurothrixus floccosus(Mashell) Εριώδης αλευρώδης *σελ 38
Έντομα, ακάρεα και
νηματώδεις σε όλα τα
στάδια της ανάπτυξής
τους

Parabemisia myricae (Kuwana) *σελ 39
Meloidogyne spp. *σελ 40
Tylenchulus semipenetrans * σελ 41

Μύκητες

Phytophthora spp. * σελ42
Ρυτίδωση των φύλλων των εσπεριδοειδών * σελ 43

Ιοί και όμοιοι με ιούς
οργανισμοί και ιδίως

Ασθένειες που προκαλούν στα νέα φύλλα συμπτώματα παρόμοια με
της ψώρωσης όπως: ψώρωση * σελ 44, δακτυλιωτική κηλίδα * σελ 45,
cristacortis * σελ 46, λιθίαση * σελ 47, κοίλη ψώρωση * σελ 48
Ψώρωση με ποικιλόχρωμα φύλλα * σελ 49
Ιοειδή όπως εξώκορτη *σελ 50, καχεξία-ξυλοπόρωση *σελ 51
37
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ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Aleurothrixus floccosus (Mashell
Mashell)) – Εριώδης αλευρώδης

Hemiptera: Aleyrodidae:
Hemiptera:
Aleyrodidae: Aleyrodinae
Ζηµιά: Τρέφεται αποµυζώντας τους χυµούς των
φύλλων και των καρπών ενώ ταυτόχρονα
παράγει άφθονα µελιτώδη αποχωρήµατα επί των
οποίων πολύ συχνά αναπτύσσονται µύκητες της
καπνιάς.
Αντιµετώπιση: µε εξαπώληση του Cales noacki
Χηµικά – δραστική ουσία: Deltamethrin,
Deltamethrin, Fatty
acid potasium salt, Imidacloprid,
Imidacloprid, Paraffin oil

38
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ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Parabemisia myricae (Kuwana
Kuwana)) - Αλευρώδης

Hemiptera: Aleyrodidae:
Hemiptera:
Aleyrodidae: Aleyrodinae
Ζηµιά: Όπως και το προηγούµενο
Αντιµετώπιση: Παρακολούθηση ανά δεκαπενθήµερο και κατά τις
περιόδους έκπτυξης νέας βλάστησης επέµβαση µε κατάλληλο
εντοµοκτόνο. Στην Τουρκία πολύ καλά αποτελέσµατα η εξαπόλυση
deBachi.
του παρασιτοειδούς Υµενόπτερου Eretmocerus deBachi.

39
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ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Meloidogyne spp.

Νηµατώδης /Meloidogynidae
/Meloidogynidae / Meloidogyne
Ζηµιά: Εισχωρεί στις ρίζες όπου και δηµιουργεί εξογκώµατα και
οδηγεί σε κιτρίνισµα, καχξία
καχξία,, µειωµένη παραγωγή, κα. Σε
συνδυασµό µε άλλους εχθρούςεχθρούς-παθογόνα πιθανά να οδηγήσει σε
ξήρανση)
Πρόληψη: Μακριά από καλλιέργειες που µπορεί να έλκουν ή να
είναι προσβεβληµµένες µε νηµατώδεις (π.χ. ντοµάτα). Καθαρό,
ελεγµένο χώµα (αναλύσεις Μπενάκειο).
Μπενάκειο). Χρήση ανθεκτικών
υποκειµένων (*
(*).
Αντιµετώπιση: Κατάλληλα νηµατωδοκτόνα 40

*

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Tylenchulus semipenetrans

Νηµατώδης / Tylenchulidae /
Ζηµιά: Όπως και το προηγούµενο
Πρόληψη: Όπως και το προηγούµενο
Αντιµετώπιση: Κατάλληλα νηµατωδοκτόνα

41
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ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Phytophthora spp. – Brown rot

Oomycetes/Peronosporales
Oomycetes/
Peronosporales// Pythiaceae
Ζηµιά: Ανάλογα µε το σηµείο εισόδου οδηγεί σε σάπισµα ριζών,
πληγές – σχίσµατα στον κορµό µε αποκώληση κάθετων λωρίδων
φλοιού, νεκρώσεις κάτω από το φλοιό και έκκριση κόµµι,
κιτρίνισµα φύλλων, µείωση παραγωγής και µεγέθους καρπού,
µείωση νέου φυλλώµατος και πιθανά τελικά σε µαρασµό.
Πρόληψη: Χρήση ανθεκτικών υποκειµένων (*
(*), καλή αποστράγγιση
χώµατος.
Αντιµετώπιση: Κατάλληλα σκευάσµατα (χαλκούχα)
Παρουσία:
42
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ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Ρυτίδωση των φύλλων των εσπεριδοειδών - Tatterleaf
disease, CTLV

Capillovirus
Ζηµιά: ∆ηµιουργούνται πτυχές στην ένωση εµβολίου – υποκειµένου που µπορεί να οδηγήσουν
στο σπάσιµο σε υψηλούς ανέµους, νανισµό, χλώρωση, υπερβολική άνθηση, πρωίµηση φρούτων
και συχνά καταστροφή του φυτού.
Ευαίσθητα: Εσπεριδοειδή εµβολιασµένα στο Poncirus trifoliata και τα υβρίδιά
υβρίδιά του.
Μετάδοση: Μεταφέρεται µε σπόρους άλλων ειδών. Μηχανικά µε εργαλεία.
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων. Προσοχή γιατί πολλά εσπεριδοειδή
µπορεί να είναι ασυµπτωµατικοί φορείς. Απολύµανση εργαλείων (1,05% υποχλωριώδες νάτριο).
Ανθεκτικά υποκείµενα.
Ανίχνευση:
Παρουσία:
43
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ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Ιός της ψωρώσεως των εσπεριδοειδών
(Citrus psorosis virus, CPsV)

Ophiovirus
Ζηµιά: Απολέπιση - ξεφλούδισµα κορµού και χρωµατισµό του
ξύλου, ακανόνιστες χλωρωτικές κηλίδες στα νεαρά φύλλα, οι οποίες
µπορεί να αµβλυνθούν καθώς αυτά ωριµάζουν και στα φρούτα.
Ευαίσθητα: Πορτοκάλια, µανταρίνια, γκρειπ φρουτ.
φρουτ.
Μετάδοση: Μολυσµένα µοσχεύµατα.
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων. Προσοχή
γιατί πολλά φυτά (νεραντζιές, λεµονιές, πορτοκαλίες κ.α.) µπορεί να
είναι ασυµπτωµατικοί φορείς.
Ανίχνευση: Με ELISA
ELISA;;
*
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Παρουσία:

ΚΕΠΠΥΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Δακτυλιωτική κηλίδα – Citrus ringspot virus, CRSV

Ζηµιά: Απολέπιση φλοιού, ακανόνιστες µεγάλες κηλίδες στα ώριµα φύλλα και στα φρούτα .
Μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των δέντρων.
Ευαίσθητα: Πορτοκάλια, γκρειπ φρουτ.
φρουτ.
Μετάδοση: Μολυσµένα µοσχεύµατα. Μηχανικά µε εργαλεία. Πιθανή µετάδοση µε αφίδες
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων. Απολύµανση εργαλείων. Προληπτικοί
ψεκασµοί.
Ανίχνευση:
*
Παρουσία:
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Παθογόνο της κριστακόρτιδας των εσπεριδοειδών
(Citrus cristacortis, CC)

Ζηµιά: Έντονα, βαθιά, ξεχωριστά βαθουλώµατα µε κόµµι συνήθως στη βάση του βαθουλώµατος
πάνω στον κορµό υποκειµένου και εµβολίου, εµφάνιση µοτίβου «φύλλου δρυός» (στρογγύλεµα
άκρων) και στιγµάτων στα νεαρά φύλλα την άνοιξη. ∆εν καταστρέφει τα δέντρα.
δέντρα.
Ευαίσθητα: Πορτοκαλιά, µανταρινιά, γκρειπ φρουτ,
φρουτ, νεραντζιά, λάιµ και που και που λεµονιά,
κ.α.
Μετάδοση: Μολυσµένα µοσχεύµατα.
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων.
Ανίχνευση:
Παρουσία: Μεσόγειο (Ιταλία, Ισπανία, κ.α.)
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Παθογόνο της λιθιάσεως ή πετρώματος των εσπεριδοειδών
(Citrus impietratura, CI)

Citrus impietratura
Ζηµιά: Τα φρούτα πορτοκαλιάς, γκρειπ φρουτ και κίτρου εµφανίζουν αποχρωµατισµούς σε
κηλίδες, εξογκώµατα και προεξοχές στο φλοιό τους και σε τοµή κόµµι στο εξωτερικό µέρος
(flavedo) και στην εσωτερική σπογγώδη ζώνη (albedo
(albedo)) του φλοιού του φρούτου. Τα µικρά
φρούτα φαίνονται σκληρά και πέφτουν. Εµφάνιση µοτίβου «φύλλου δρυός» (στρογγύλεµα
άκρων) και στιγµάτων στα νεαρά φύλλα την άνοιξη.
Μετάδοση:
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων.
Ανίχνευση:
Παρουσία: Σε όλη τη Μεσόγειο.
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Παθογόνο της κοίλης ψωρώσεως των εσπεριδοειδών
(Citrus concave gum, CCG)

Citrus concave gum
Ζηµιά: Μειώνει τη ζωηρότητα και την παραγωγικότητα των δέντρων. Προκαλεί κοιλότητες στον
κορµό και τους βασικούς βραχίονες. Εξωτερικά φολιδώµατα και κόµµι δεν είναι συνήθη, αλλά
κόµµι εναποτίθεται στους δακτυλίους του κορµού και µπορεί να εµφανιστεί σε κοιλότητες όταν
ανασηκωθεί ο φλοιός. Την άνοιξη τα νεαρά φύλλα µπορεί να εµφανίσουν µοτίβα "oak leaf –
φύλλου δρυός».
Μετάδοση:
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων.
Ανίχνευση:
Παρουσία:
*
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Ψώρωση με ποικιλόχρωμα φύλλα – (Citrus Infectious
variegation and leaf rugose, CIVV, CVV, CLRV)

Citrus infectious variegation and leaf rugose
Ζηµιά: Τα φύλλα πορτοκαλιάς, λεµονιάς, µανταρινιάς και γκρειπ φρουτ παρουσιάζονται
στρεβλωµένα, διογκωµένα ή συρρικνωµένα µε ή χωρίς ποικιλοχρωµία. Σε ελαφρές µορφές
µπορεί να υπάρχει ασυµπτωµατικά.
ασυµπτωµατικά. Μολυσµένα µοσχεύµατα.
Μετάδοση: Μηχανικά µε εργαλεία. Πιθανή µετάδοση µε αφίδες.
αφίδες. Πιθανή µετάδοση σε µικρό
ποσοστό από σπόρο.
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων. Απολύµανση εργαλείων (1,05%
υποχλωριώδες νάτριο).
Ανίχνευση: Κάποια strain µε ELISA.
Παρουσία: Σε όλη τη Μεσόγειο.
*
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Ιοειδές της εξωκόρτιδας των εσπεριδοειδών (Citrus exocortis
viroid, CEVd)

Ζηµιά: Προκαλεί νανισµό στα φυτά και φολίδωση στο φλοιό του υποκειµένου, ο οποίος αρχικά
ξηραίνεται, σπάει και µπορεί να ανασηκωθεί σε λεπτές λωρίδες. Στα πρώτα στάδια της ασθένειας
κάποια σταγονίδια κόµεος µπορεί να εµφανιστούν κάτω από το χαλαρό φλοιό. Είναι σπάνια
θανατηφόρα και δεν επηρεάζει την ποιότητα των φρούτων. Εκτεταµένες απώλειες παραγωγής
σηµειώνονται όταν οφθαλµοί µολυσµένοι µε βαρείς τύπους του ιοειδούς
ιοειδούς,, εµβολιαστούν σε
ευπαθή υποκείµενα. (Trifoliate orange, cit ranges, and Rangpur lime)
lime)
Μετάδοση: Μηχανικά πολύ εύκολα µε εργαλεία από φυτό σε φυτό.
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων,
εµβολίων, ανθεκτικά υποκείµενα.
Ανίχνευση: PAGE σε εκχύλισµα από νεαρά συµπτωµατικά φυτά λεµονιάς και άλλα φυτά φορείς
Παρουσία: Μεσόγειο και ειδικά Ισπανία.
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Ιοειδές του νανισμού του λυκίσκου
(Hop stunt viroid
viroid,, HSVd
HSVd),
), (καχεξία – ξυλοπόρωση
ξυλοπόρωση))

Ζηµιά: Κύρια επηρεάζει µανταρινιά, …και κουµ κουάτ
κουάτ.. Εξογκώµατα του φλοιού δεν είναι
απότοµα και οδοντωτά. Μπορεί να προκαλέσει από ελαφρύ έως βαρύ νανισµό και χλώρωση. Στα
βαρεία µολυσµένα φυτά µπορεί να προκαλέσει κατάπτωση και θάνατο. Ποιό σύνηθες είναι τα
δέντρα να βρίσκονται επί µακρόν σε µια εξασθενισµένη κατάσταση. Ασυµπτωµατικοί φορείς.
Μετάδοση: Μολυσµένα µοσχεύµατα. Μηχανικά µε εργαλεία.
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων,
εµβολίων, ανθεκτικά υποκείµενα. Απολύµανση
εργαλείων.
Ανίχνευση:
Παρουσία:
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Aonidiella aurantii – Κόκκινη ψώρα των εσπεριδοειδών

Ζηµιά: Αποµυζούν χυµούς από όλα τα µέρη του φυτού. Τα φρούτα µπορεί να χάσουν την
εµπορική τους αξία. Ισχυρές προσβολές µπορεί να νεκρώσουν τα δέντρα. Η παρουσία
µυρµηγκιών µπορεί να αυξήσει πρόβληµα, καθώς αποµακρύνουν εχθρούς.
Αντιµετώπιση: ∆ύσκολη η χηµική καταπολέµηση λόγω του σκληρού περιβλήµατος. Πρέπει να
γίνεται όταν ακόµα κινείται (Ιούνιο/Ιούλιο
(Ιούνιο/Ιούλιο,, Αύγουστο, Σεπτέµβριο/Οκτώβριο) µε κατάλληλα
σκευάσµατα. Υπάρχουν και φυσικοί εχθροί.
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Quadraspidiotus perniciosus
Ψώρα του Σαν Ζοζέ

Ζηµιά: Παρόµοια µε το προηγούµενο. Λιγότερο στα εσπεριδοειδή.
Αντιµετώπιση: Παρόµοια µε το προηγούµενο.
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Xanthomonas citri – Citrus canker

Ζηµιά:
Ευαίσθητα: Γκρειπ φρουτ,
φρουτ, λεµόνια , trifoliate και λάιµ.
λάιµ.
Μετάδοση: Μεταφέρεται µε τον άνεµο και τη βροχή. Πληγές που προκαλούνται από τον
φυλλοκνήστη µπορεί να αποτελέσουν σηµεία εισόδου. ∆ε µεταφέρεται µε σπόρο.
Αντιµετώπιση: Καταστροφή ασθενών δέντρων και γειτονικών, ψεκασµοί µε χαλκούχα
σκευάσµατα.
Ανίχνευση:
Παρουσία:
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Κορυφοξήρα - Phoma tracheiphila

Ζηµιά: Χλώρωση των φύλλων στις κορυφές µερικών βλαστών, που ακολουθείται από
Ζηµιά:
φυλλόπτωση.. Οι αποφυλλωµένοι βλαστοί αρχικά παραµένουν πράσινοι, αργότερα όµως
φυλλόπτωση
παίρνουν χρώµα σκούρο και ξηραίνονται από πάνω προς τα κάτω, σύµπτωµα στο οποίο
οφείλεται και το όνοµα της ασθενείας.
ασθενείας. Η ξήρανση αυτή προχωρεί κάθε χρόνο και µπορεί να
θανατώσει ολόκληρο το δένδρο µέσα σε 3-4 χρόνια
χρόνια..
Ευαίσθητα:: Λεµονιά, κιτριά, περγαµόντο
Ευαίσθητα
Μετάδοση::
Μετάδοση
Πρόληψη: Προστατευτικοί ψεκασµοί µε Βορδιγάλλιο πολτό 1,0% από Οκτώβριο – Φεβρουάριο.
Τέλος καλοκαιριού αφαίρεση και καταστροφή των ξηραµένων από τη κορυφοξήρα κλάδων όλων
των καλλιεργητών περιοχής.
Ανίχνευση:
Παρουσία:
*
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Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών
Citrus tristeza virus (CTV)

Ζηµιά: Σε νεαρά δένδρα εµβολιασµένα σε νεραντζιά προκαλεί αποπληξία που εκδηλώνεται µε
απότοµο µαρασµό, νέκρωση της κόµης. Σε δένδρα µεγαλύτερης ηλικίας προκαλεί βαθµιαία
ξήρανση, περιορισµένη και καχεκτική βλάστηση, χλωρωτικό φύλλωµα, φυλλόπτωση
φυλλόπτωση,, νανισµό,
εύθραυστους κλαδίσκους και αποξήρανση αυτών, µικροκαρπία ή πολυµικροκαρπία (µεγάλος αρ.
µικρών φρούτων στον ίδιο κλαδίσκο), νέκρωση της βίβλου στο υποκείµενο, κάτω από το σηµείο
εµβολιασµού (παρεµποδίζει τη µεταφορά υδατανθράκων από την κόµη προς τις ρίζεςρίζες-> παρακµή
του ριζικού συστήµατος), βοθρίωση του ξύλου (βαθουλώµατα κάτω από τον φλοιό), τελική
ξήρανση του δένδρου. Μεταφέρεται Με έντοµα Toxoptera aurantii,
aurantii, Aphis gossypii,
gossypii, A. spiraecola
και µολυσµένο πολ
πολ//κο υλικό.
Μετάδοση:
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων. Καταπολέµηση εντόµων φορέων. Χρήση
ανθεκτικών υποκειµένων.
Ανίχνευση: ELISA
Παρουσία: Ισπανία, Κύπρο, Άργολίδα
Άργολίδα..
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Ζώνες απαγόρευσης
Citrus tristeza virus (CTV)
Εστιακή ζώνη (500μ)

1500µ

1.
2.

1000µ

απαγορεύεται η παραγωγή πολλ/κου υλικού
απαγορεύεται η λήψη εμβολίων, εκτός αν
τα μητρικά φυτά διατηρούνται υπό
εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα
παρεμποδιστικά δίχτυα (διπλά δίχτυα
τύπων 10/16 και 20/10)

Ζώνη ασφαλείας(1000μ)

500µ

Ουδέτερη ζώνη ασφαλείας(1500μ)
1.

1.

απαγορεύεται η παραγωγή πολλ/κου υλικού
και η λήψη εμβολίων, εκτός αν τα μητρικά
φυτά και το παραγόμενο πολ/κο υλικό
διατηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με
τα κατάλληλα παρεμποδιστικά δίχτυα
(διπλά δίχτυα τύπων 10/16 και 20/10)

απαγορεύεται η λήψη εμβολίων, εκτός αν τα μητρικά φυτά διατηρούνται υπό
εντομοστεγή κάλυψη με τα κατάλληλα παρεμποδιστικά δίχτυα (διπλά δίχτυα
τύπων 10/16 και 20/10)
*
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Ιός Vein enation (woody gall)

Ζηµιά: Πρόκληση ξυλωδών όζων στον κορµό υποκειµένων Volkamer και τραχύκαρπου λεµονιάς.
Είναι παθογόνο των δροσερών κλιµάτων. Μεταφέρεται µε τα έντοµα Toxoptera citricida,
citricida, Myzus
persicae,, Aphis gossypii,
persicae
gossypii, Cuscuta sublinclusa.
sublinclusa. ∆εν υπάρχει αναφορά µετάδοσης µε εργαλεία ή
σπόρο. Ασυµπτωµατικοί φορείς τα περισσότερα εσπεριδοειδή. Έχει αναφερθεί στην Τουρκία και
την Ισπανία. Άγνωστη η οικονοµική επίπτωση.
Μετάδοση: Έντοµα.
Πρόληψη: Χρήση υγειών µοσχευµάτων και εµβολίων. Κατάλληλοι ψεκασµοί για αποφυγή των
εντόµων φορέων.
Ανίχνευση:
Παρουσία: Τουρκία, Ισπανία, Ιαπωνία, πιθανά Κίνα.
*
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Σπειρόπλασμα του πείσματος των εσπεριδοειδών
(Spiroplasma citri), CSD

Ζηµιά: Σε εύκρατες ηµιηµι-άνυδρες περιοχές. Έχει αναφερθεί στη Μεσόγειο. Από µικρός έως
έντονος νανισµός ολόκληρου ή µέρους δέντρων. Μικροφυλλία
Μικροφυλλία.. Κακή ανάπτυξη εµβολίων.
Φρούτα σε µορφή βελανιδιού, µε µικρό µέγεθος, µη κανονικό χρωµατισµό και απώλεια γεύσης ή
πικρά. Καρπόπτωση και µείωση παραγωγής.
Μετάδοση: Μεταφέρεται µε το έντοµο Neoaliturus (Circulifer)
Circulifer) haematoceps από επιµολυσµένα
ζιζάνια. ∆ε µεταφέρεται µε σπόρο.
Ευαίσθητα: NAVEL πορτοκάλια, γκρειπ φρουτ,
φρουτ, µανταρίνια, ταντζέλο
ταντζέλο,, λάιµ,
λάιµ, ποµέλο.
ποµέλο.
Πρόληψη: Καταπολέµηση ζιζανίων και εντόµων. Χρήση ανθεκτικών υποκειµένων και υγειών
µοσχευµάτων.
Ανίχνευση: ELISA
Παρουσία:
*
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Eutetraninchus orientalis

Ζηµιά: Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και λιγότερο τους καρπούς µε µεγαλύτερη προτίµηση στις
λεµονιές. Στα φύλλα προκαλεί πολυάριθµες σταχτόχρωες κηλίδες που καλύπτουν ολόκληρη τη
φυλλική επιφάνεια προσδίδοντας στο προσβεβληµένο δέντρο µια χλωρωτική όψη ενώ οι
προσβεβληµένοι καρποί αποκτούν όψη υπόφαιη. Στις σοβαρές προσβολές εξασθενεί ανάπτυξη
και µειώνεται η παραγωγή. Τα φύλλα εξασθενούν και πέφτουν µε τον άνεµο.
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Anoplophora chinensi

Ζηµιά: Εναποθέτει αυγά κάτω από το φλοιό σε ύψος από το έδαφος µέχρι 60εκ. Οι προνύµφες
διατρέφονται ακριβώς κα΄τω από το φλοιό δηµιουργώντας στοές και αργότερα εισέρχονται στους
ιστούς του ξύλου στο κατώτατο τµήµα του κορµού και στις ρίζες.
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Εργαστήρια – έλεγχοι

•ΣΕΑΠΥ - Επίσημη δειγματοληψία από ΚΕΠΠΥΕΛ για Τριστέτσα (CTV) ,
Spiroplasma citri
citri,, Ιό της ψώρωσης (CPSV), Ιό του τραχέως φύλλου των
εσπεριδοειδών (CLRV)
(CLRV)
•ΠΕΓΕΑΛ
ΠΕΓΕΑΛ,, ιδιωτικά εργαστήρια – Αναλύσεις εδάφους, νερού για
καταλληλότητα καλλιέργειας
•ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ - Επίσημη δειγματοληψία από ΚΕΠΠΥΕΛ για Τριστέτσα
(CTV) , δειγματοληψίες εδάφους για νηματώδεις,
•Μπορείτε να λαμβάνετε και δικά σας δείγματα όποτε διαπιστώνετε
συμπτώματα και θέλετε να ελέγξετε τι μπορεί να είναι.
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Πηγές
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, του Σ.Γ. Γεωργακόπουλου
Φάρµακα - wwww.minagric.gr/syspect
wwww.minagric.gr/syspect// syspest_bfuncs_crops.aspx
http://www.greensupport.gr/
http://www.bayercropscience.gr
http://www.ivia.es/iocv/enfermedades/Cristacortis/CRISTACORTIS.htm
http://www.idtools.org/id/citrus/diseases
http://www.shouragroup.com/i_Citrus_e.htm
http://www.fao.org/docrep/t0601e/T0601E0f.htm#Impietratura
http://www.eppo.int/QUARANTINE/virus/Citrus_ringspot_virus/CIRSV
0_ds.pdf
http://www.bpi.gr/
Πτυχιακή Γ. Δημητρίου Γ.Π.Α., 2009
Πτυχιακή Ε. Ξενάκη, Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλέιου
Ηρακλέιου,, 2009
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Τέλος
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