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Εικόνα 4. Συµπτώµατα χλώρωσης 
και καψίµατος σε φύλλα δρυός (Α), 
πικροδάφνης (Β) και αµπελιού. (Γ). 

ΠΩΣ  ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ;  
 Το βακτήριο µεταδίδεται µε έντοµα και συγκεκριµένα µε τζιτζικάκια και 
τζιτζίκια των οικογενειών Cicadellidae Aphrophoridae, Cercopidae και Cicadidae, 
αντίστοιχα (Εικόνα 6). Οι κατά καιρούς εµφανιζόµενες επιδηµικές εξάρσεις της 
ασθένειας έχουν συνδεθεί µε την αύξηση του πληθυσµού των εντόµων-φορέων.  
Ο πιο επικινδυνος τρόπος εξάπλωσης όµως θεωρείται η διακίνηση µολυσµένων 
φυτών προς φύτευση. συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης των εντόµων-
φορέων που ενδέχεται να µεταφερθούν πάνω στα φυτά. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στον παραπάνω τρόπο εξάπλωσης καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα 
προσβεβληµένα φυτά δεν εµφανίζουν συµπτώµατα. 

Εικόνα 6. Τζικικάκι του είδους 
Philaneus spumarious.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
 Δεδοµένης της επικινδυνότητας του βακτήριού Xylela fastidiosa για την 
καλλιέργεια της ελιάς, των εσπεριδοειδών, της αµπέλου και άλλων φυτικών ειδών 
και της απουσίας αποτελεσµατικών βακτηριοκτόνων, είναι αναγκαία η λήψη 
προληπτικών µέτρων που αποσκοπούν στον περιορισµό της εξάπλωσης του 
βακτηρίου στις περιοχές που έχει ήδη εντοπιστεί και στην παρεµπόδιση της εισόδου 
σε άλλα κράτη µέλη.  
 Επισηµαίνεται πως σε περίπτωση διαπίστωσης ύποπτων συµπτωµάτων 
όπως αυτών του «καψίµατος» των φύλλων και της ταχύτατης ξήρανσης δένδρων 
ελιάς, εσπεριδοειδών, αµυγδαλιάς, βελανιδιάς, θάµνων πικροδάφνης κ.α. καλείστε 
να επικοινωνήσετε µε την Υπηρεσία µας στο τηλέφωνα 2131618532 ή στο e-mail: 
e.marouli@patt.gov.gr 
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ   
ΕΛΙΑ  
 Τα προσβεβληµένα δένδρα παρουσιάζουν χλώρωση και περίκαυµα 
(καψάλισµα) των φύλλων, νέκρωση της κορυφής των κλάδων, ηµιπληγία 
κλαδίσκων, κλάδων και 
βραχιόνων, αποπληξία και τελικά 
νέκρωση του ελαιόδεντρου 
(Εικόνα 2). Τα συµπτώµατα είναι 
παρόµοια µε της αδροµύκωσης 
που προκαλεί ο µύκητας 
Verticillium dahliae. Στην 
περίπτωση των προσβολών στους 
ελαιώνες της Ιταλίας τα 
συµπτώµατα ήταν έντονα καθώς 
το βακτήριο συνυπήρχε µε 
µύκητες που προσβάλλουν το 
ξύλο καθώς και µε το ξυλοφάγο 
έντοµο Zeuzera συνιστώντας ένα 
ιδιαίτερα καταστρεπτικό 
σύµπλοκο (Εικόνα 2). 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
η παραγωγή ελαιόλαδου στην 
Απουλία της Ιταλίας παρουσίασε 
πτώση 35%. Εικόνα 2. Συµπτώµατα προσβολής στην ελία

 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ  
 Η ασθένεια που προκαλείται στα εσπεριδοειδή ονοµάζεται: 

Ποικιλοχρωµατική χλώρωση των εσπεριδοειδών. Τα προσβεβληµένα δένδρα φέρουν 
φύλλα µε χλωρωτικές περιοχές µεταξύ των νευρώσεων στην πάνω επιφάνειά τους, 

που µοιάζουν µε αυτές της τροφοπενίας ψευδαργύρου 
(Εικόνα 3Α). Αργότερα, στην κάτω επιφάνειά 

εµφανίζονται ελαφρώς υπερυψωµένες κηλίδες µε 
εκκρίσεις που εξελίσσονται σε 

νεκρωτικές (Εικόνα 3Β). 
Χαρακτηριστικά συµπτώµατα 

προσβολής σε άλλα φυτικά είδη 
παρουσιάζονται στην εικόνα 4. 

Εικόνα 3. Συµπτώµατα ποσβολής σε εσπεροδειδή

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !  
Xylela fastidiosa: εξαιρετικά επικίνδυνο παθογόνο 

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ ;                                              
 Πρόκειται για ένα βακτήριο που αποικίζει τα ξυλώδη αγγεία των φυτών 
ξενιστών και κινείται εντός τους ανοδικά και καθοδικά φράζοντάς τα µε αποτέ-
λεσµα τα προσβεβληµένα φυτά να παρουσιάζουν συµπτώµατα έλλειψης νερού τα 
οποία γίνονται εντονότερα κατά την περίοδο των θερµών µηνών. Εντός του 
ξυλώµατος το βακτήριο πολλαπλασιάζεται αργά µε αποτέλεσµα την 
καθυστέρηση της εµφάνισης των συµπτωµάτων ως και 9 µήνες από την αρχική 
µόλυνση ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ                                          
 Το βακτήριο αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του προηγούµενου αιώνα 
στις ΗΠΑ όπου και προκάλεσε σηµαντικές ζηµιές σε αµπελώνες. Αργότερα,η 
παρουσία του αναφέρθηκε στην Ταϊβάν, Βραζιλία, Αργεντινή, και άλλες χώρες της 
Λατινικής Αµερικής (Εικόνα 1). Το 2013, το βακτήριο εντοπίστηκε για πρώτη φορά 
στην Ευρώπη και συγκεκριµένα στο Λέτσε στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας και 
αργότερα στην Περιφέρεια της Λιγκουρίας στην Βόρεια Ιταλία. Θεωρείται όµως πως 
η είσοδος του βακτηρίου στην Ιταλία δεν είναι πρόσφατη, αλλά οι καιρικές 
συνθήκες, η πληµµελής 
φυτοπροστασία και η 
εγκατάλειψη πολλών 
ελαιώνων ευνόησαν την 
εξάπλωση των εντόµων 
φορέων του βακτηρίου. 
Τον Ιούλιο του 2015 το 
βακτήριο εντοπίστηκε 
και στην Κορσική 
(Γαλλία) σε φυτά του 
καλλωπιστικκού είδους 
πολύγαλα. 

Εικόνα 1.  Πάγκόσµια εξαάπλωση του βακτηρίου 

 ΠΟΙΑ ΦΥΤΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ;                   
 Στο είδος Xylela fastidiosa ανήκουν πολλά υποείδη τα οποία προσβάλλουν 
ένα ιδιαίτερα µεγάλο εύρος ξενιστών (100 είδη από 28 οικογένειες) µεταξύ των 
οποίων και πολλά συνήθη ζιζάνια τα οποία δεν εµφανίζουν τυπικά συµπτώµατα 
προσβολής, λειτουργούν όµως ως εστίες διαχείµασης του βακτηρίου. Ξενιστές του 
βακτηρίου αποτελούν τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα (αµυγδαλιά, ροδάκινά, 
δαµασκηνιά, βερικοκιά), το αµπέλι, πολλά καλλωπιστικά (πικροδάφνη, βίγκα, 
καθάρανθος κ.α), και δασικά είδη (πλάτανος, πτελέα, βελανιδιά, κ.α). Η περίπτωση 
της Ιταλίας αποτελεί την πρώτη αναφορά της Xylela fastidiosa στην ελιά. 


