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ΘΕΜΑ: Ο επιβλάβη� ς οργάνισμο� ς Fusarium circinatum. Ενημε�ρωση.
ΣΧΕΤ.: α) Το με άρ. 79/2010/07-01-2020 ε�γγράφο του ΥΠ.Α.Α.Τ.
              β) Η Εκτελεστικη�  Απο� φάση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπη� ς.
              γ) EPPO Standard PM 7/91 (1). 2009. Gibberella circinata. Diagnostics. OEPP/EPPO Bulletin 39, 298–309.
        δ) EFSA Panel on Plant Health (PLH): Risk assessment of  Gibberella circinata  for the EU territory and

identification  and evaluation of  risk  management  options.  EFSA Journal  2010;  8(6):1620.  [93 pp.].
doi:10.2903/j.efsa.2010. www.efsa.europa.eu

Πάράκάλει�στε νά ενημερω� σετε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ξυλείας στην Π.Ε. Δρά� μάς γιά
τον επιβλάβη�  οργάνισμο�  Fusarium circinatum.

Ο μυ� κητάς Fusarium circinatum, που προκάλει�  την άσθε�νειά του «πισσω� δους ε�λκους», ει�νάι ε�νά
άπο�  τά σημάντικο� τερά πάθογο� νά των πεύκων διεθνω� ς. Προκάλει�  εκτετάμε�νες προσβολε�ς σε νεάρά�
φυτά�  στά φυτω� ριά,  άλλά�  κάι  σε  μεγά� λά  δε�νδρά σε φυτει�ες  πευ� κης,  πά� ρκά κάι  φυσικά�  δά� ση.  Το
πάθογο� νο προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά είδη πεύκης (Pinus spp.), ενω�  ε�χει βρεθει� κάι σε φυτά�
ψευδοτσου� γκάς (Pseudotsuga menziessii). 

Το  πάθογο� νο  θεωρει�τάι  ιθάγενε�ς  ει�δος  της  βο� ρειάς  Αμερικη� ς,  ο� που  άπάντά� τάι  κυρι�ως  στις
νοτιοάνάτολικε�ς  πολιτει�ες  των  ΗΠΑ,  ενω�  πάρά� λληλά  ε�χει  διάπιστωθει�  κάι  στις  άκτε�ς  της
Κάλιφο� ρνιάς. Επι�σης, ε�χει βρεθει� στην Κεντρικη�  κάι στη Νο� τιά Αμερικη� , στην Ιάπωνι�ά, στην Κορε�ά κάι
στη  Νο� τιά  Αφρικη� .  Στην  Ευρω� πη,  το  πάθογο� νο  ε�χει  κάτάγράφει�  νά  δημιουργει�  σημάντικά�
προβλη� μάτά στη βο� ρειά Ισπανία σε δά� ση πευ� κης κάι φυτω� ριά. Ο μυ� κητάς ε�χει επι�σης διάπιστωθει� σε
φυτω� ριά πευ� κης στην Πορτογαλία (βλ. Χά� ρτη).

Η προσβολη�  των δε�νδρων χάράκτηρι�ζετάι άπο�  την  παρουσία άφθονης εκροής ρητίνης στην
περιοχή των ελκών που δημιουργου� ντάι  άπο�  τον  μυ� κητά (βλ.  σχετικε�ς  εικο� νες).   Τά ε�λκη ει�νάι
πολυετη�  κάι ο� τάν επεκτάθου� ν περιφερειάκά�  στους κλά� δους το άκράι�ο τμη� μά νεκρω� νετάι. Προσβολε�ς
στο ριζικο�  συ� στημά ει�νάι συνη� θεις σε νεάρά�  φυτά� ριά, άλλά�  συχνά�  πάράτηρου� ντάι κάι σε εκτεθειμε�νες
ρι�ζες μεγά� λων δε�νδρων. Οι προσβολε�ς των νεάρω� ν δενδρυλλι�ων στά φυτω� ριά ξεκινου� ν συνη� θως άπο�
μολυσμε�νά σπε�ρμάτά η�  άπο�  ε�δάφος που ε�χει μολυνθει�  άπο�  το μυ� κητά. Στά δενδρυ� λλιά πάράτηρει�τάι
συνη� θως κάστάνο� ς μετάχρωμάτισμο� ς του ξυ� λου στο υ� ψος του λάιμου�  με νε�κρωση του ριζιδι�ου κάι
ά� φθονη εκροη�  ρητι�νης.  Οι βελο� νες εμφάνι�ζουν άρχικά�  χλω� ρωση κάι στη συνε�χειά το χρω� μά τους
γι�νετάι κάστάνοκο� κκινο ο� τάν νεκρωθου� ν.

Το πάθογο� νο  επιβιω� νει  συνη� θως στο εξωτερικο�  περι�βλημά των σπερμά� των,  άλλά�  σε  κά� ποιες
περιπτω� σεις κάι στο εσωτερικο�  τους. Ότάν τά μολυσμε�νά σπε�ρμάτά βλάστά� νουν προσβά� λλοντάι τά
άρτι�βλάστά φυτά� ,  στη συνε�χειά ο μυ� κητάς μπορει�  νά διάδοθει�  σε γειτονικά�  φυτά�  κάι η προσβολη�
μπορει� νά επεκτάθει� σε ολο� κληρο το φυτω� ριο. 



Σε  μεγά� λες  άποστά� σεις  η  διά� δοση  του  πάθογο� νου  γι�νετάι  με  τη  διάκι�νηση  προσβεβλημε�νου
φυτωριάκου�  υλικου� ,  ιδιάι�τερά  στά  πρω� τά  στά� διά,  που  δεν  υπά� ρχουν  εμφάνη�  συμπτω� μάτά  της
άσθε�νειάς.

Χάρτης πάγκο� σμιάς εξά� πλωσης του Fusarium circinatum. 
Πηγη� : EPPO, https://gd.eppo.int/taxon/GIBBCI/distribution (προ� σβάση 08-01-2020).

Συ� μφωνά με  την πάράπά� νω  Εκτελεστικη�  Απο� φάση (β  σχετικο� )  η  διάκι�νηση φυτω� ν  πευ� κης  η�
ψευδοτσου� γκάς προς φυ� τευση γι�νετάι μο� νο με τη συνοδει�ά  φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου  (βλ.
εικο� νά  υποδει�γμάτος)  που  θά  κάλυ� πτει  τις  άπάιτη� σεις  της  Εκτελεστικη� ς  Απο� φάσης.  Η  εισάγωγη�
ξυλει�άς κωνοφο� ρων άπο�  Τρι�τες χω� ρες γι�νετάι μο� νο με τη συνοδει�ά πιστοποιητικού φυτοϋγείας το
οποι�ο θά φε�ρει συμπληρωμάτικη�  δη� λωση συ� μφωνά με την Εκτελεστικη�  Απο� φάση. Η διάκι�νηση�  της
στη  συνε�χειά  άπο�  τά  Σημει�ά  Εισο� δου  προς  το  εσωτερικο�  της  Ένωσης  γι�νετάι  με  τη  συνοδει�ά
φυτουt γειονομικου�  διάβάτηρι�ου.

Υπόδειγμα φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.
Οι  προδιαγραφές  του  φυτοϋγειονομικού  διαβατηρίου
έχουν  αλλάξει  με  τον  Εκτελεστικό  Κανονισμό  (ΕΕ)
2017/2313.
Κύριο γνώρισμα είναι η σημαία της Ένωσης (έγχρωμη ή
ασπρόμαυρη)  και  η  φράση  «Plant  Passport»
(Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο).

Α: Βοτανική ονομασία
Β: Κωδικός Κράτους-Μέλους και φυτοϋγειονομικού μητρώου
C: Κωδικός ιχνηλασιμότητας (αρ. παρτίδας παραγωγής)
D: Χώρα καταγωγής

Σε  περίπτωση  διαπίστωσης  ύποπτων  συμπτωμάτων ή  υπόνοιας  παρουσίας  του
οργανισµού να ενημερώνετε κατά περίπτωση την Υπηρεσία μας ή τα αρμόδια Δασαρχεία.

  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
          Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

https://gd.eppo.int/taxon/GIBBCI/distribution


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπτώματα προσβολής πεύκων από Fusarium circinatum

Νεκρω� σεις κλάδι�σκου με τάυτο�χρονη
εκροη�  ρητι�νης.

Νεκρω� σεις κλά� δων με τάυτο�χρονη
εκροη�  ρητι�νης.

Εκροη�  ρητι�νης σε κορμο�
προσβεβλημε�νης πευ� κης.

Νε�κρωση φλοιου�  κά� τω άπο�  το ε�λκος
κάι εκροη�  ρητι�νης.

Εκτετάμε�νη νε�κρωση κλάδι�σκων άπο�  επάνάλάμβάνο� μενη προσβολη� .

Πηγή εικόνων: EFSA (δ σχετικο� )
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