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ΠΡΟΣ : 1. Φυτώρια & Κέντρα εμπορίας φυτών Κρήτης
2.Καταστήματα πώλησης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
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ΘΕΜΑ: <<Νέα δεδομένα για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa >>
ΣΧΕΤ: Τα α) με αριθ. πρωτ. 9203/223650/10-9-2019 και β) 9606/232699/18-9-2019 έγγραφα του
Υπ.Α.Α.Τ..
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το παραπάνω (α) σχετικό έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ. ότι
βρέθηκαν εικοσιτέσσερα νέα θετικά δείγματα και αναγνωρίστηκαν πέντε νέα είδη φυτών ξενιστών του
παθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια της Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής της Γαλλίας.
Τα νέα είδη φυτών που βρέθηκαν προσβεβλημένα είναι : Dimorphotheca Hill, Erigeron karvinskianus DC.,
Lauraus nobilis L., Medicago arborea L., Olea europea L..
Σύμφωνα με το (β) σχετικό έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ. η φυτοϋγειονομική υπηρεσία της Πορτογαλίας
γνωστοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι βρέθηκαν δυο νέα θετικά δείγματα σε ασυμπτωματικά φυτά Acacia
longifolia και Ilex aquifolium. Τα φυτικά είδη Acacia longifolia και Ilex aquifolium αποτελούν την πρώτη
γνωστοποίηση προσβολής των εν λόγω φυτικών ειδών από το βακτήριο Xylella fastidiosa στην επικράτεια της
Ε. Ένωσης.
Παρακαλείστε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε τα φυτά που προμηθεύεστε να συνοδεύονται από τα
απαραίτητα φυτοϋγειονομικά έγγραφα να τηρείτε αρχείο για την διακίνηση των φυτών ( αγορά πώληση), ιχνηλασιμότητα και να ενημερώνετε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για την οποιαδήποτε πιθανή
εμφάνιση συμπτωμάτων του εν λόγω βακτηρίου είτε στο πολλαπλασιαστικό υλικό είτε σε νεαρές φυτείες.
Τονίζεται ότι η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης από το επικίνδυνο βακτήριο είναι θέμα Εθνικής
Σημασίας και Υψίστου Δημοσίου Συμφέροντος.
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