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Τι εννοούμε με το όρο επιβλαβής 

οργανισμός καραντίνας

 Με βάση την Νομοθεσία (ΕΕ) 2016/2031:

Επιβλαβής οργανισμός καραντίνας:

Οργανισμός ο οποίος με βάση οικονομικές και

περιβαλλοντικές μελέτες κρίθηκε ότι θα πρέπει να

λαμβάνονται μέτρα για:

 Παρεμπόδιση εισόδου

 Εξάλειψη 

 Περιορισμό της εξάπλωσης



Επιβλαβείς οργανισμοί Καραντίνας

 Καταγράφονται στον Κανονισμό Παράρτημα ΙΙ (ΕΕ)2019/2072:

152
Οργανισμοί Καραντίνας οι οποίοι ΔΕΝ εντοπίζονται στην Ένωση

22 
Οργανισμούς Καραντίνας οι οποίοι ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ στην Ένωση



Επιβλαβείς Οργανισμοί Καραντίνας 

Προτεραιότητας

1. Agrilus anxius Gory 

2. Agrilus planipennis Fairmaire

3. Anastrepha ludens (Loew) 

4. Anoplophora chinensis (Thomson) 

5. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 

6. Anthonomus eugenii Cano 

7. Aromia bungii (Faldermann) 

8. Bactericera cockerelli (Sulc.)

9.Bactrocera dorsalis (Hendel) 

10. Bactrocera zonata (Saunders)



Επιβλαβείς Οργανισμοί Καραντίνας 

Προτεραιότητας

11. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. 

12. Candidatus Liberibacter spp., causal agent of Huanglongbing disease of 
citrus/citrus greening

13.Conotrachelus nenuphar (Herbst) 

14. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

15.Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

16. Popillia japonica Newman

17. Rhagoletis pomonella Walsh 

18.Spodoptera frugiperda (Smith) 

19. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) 

20. Xylella fastidiosa (Wells et al)



Επιβλαβείς οργανισμοί πατατών
Clavibacter sepedonicus
Κοινή Ονομασία: Δακτυλιωτή Σήψη (Ring rot)

 Βακτήριο

 Γεωγραφική κατανομή



Ralstonia solanacearum

Κοινή Ονομασία: Καστανή Σήψη (Brown rot)

• Βακτήριο

• Γεωγραφική κατανομή



Clavibacter sepedonicus:

Συμπτώματα:



Ralstonia solanacearum



Clavibacter sepedonicus-

Ralstonia solanacearum



Clavibacter sepedonicus-

Ralstonia solanacearum

 Πιθανός τρόπος εισαγωγής στην Κύπρο:

Πατατοσπόρου (πχ Ολλανδία, Γαλλία κα)

Μολυσμένοι Κόνδυλοι 

Βρώσιμες Πατάτες(πχ Αίγυπτο, Ελλάδα κα)



Clavibacter sepedonicus-

Ralstonia solanacearum

Επιπτώσεις:

 Απώλεια παραγωγής 

 Σχεδόν αδύνατη η εξάλειψη 

Τρόπος αντιμετώπισης:

 ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ή ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ



Leptinotarsa decemlineata-

Δορυφόρος της πατάτας

 Έντομο –Κολεόπτερο 

 Γεωγραφική κατανομή: Απαλλαγμένες περιοχές Κύπρος και ορισμένες 

περιοχές (Ιρλανδία, Σουηδία)



Leptinotarsa decemlineata-

Δορυφόρος της πατάτας

 Συμπτώματα:



Leptinotarsa decemlineata-

Δορυφόρος της πατάτας

Συμπτώματα:

 Καταστροφή του φυλλώματος καθότι η προνύμφη και το 

τέλειο έντομο τρέφονται από τον ξενιστή.



Leptinotarsa decemlineata-

Δορυφόρος της πατάτας

 Επιπτώσεις:

 Μεγάλες ζημίες στο φυτό με συνέπεια την απώλεια 

εσοδείας

 Αύξηση χρήσης φυτοφαρμάκων 

 Προσβολή και άλλων σολανοειδών με επίσης σημαντικές 

απώλειες.



Leptinotarsa decemlineata-

Δορυφόρος της πατάτας

 Πιθανός τρόπος εισαγωγής στην Κύπρο:

Πατατοσπόρου

Σε φορτία διακίνησης Βρώσιμες Πατάτες

Άλλα σολανοειδή

Λαθρεπιβάτης



Phyllosticta citricarpa-

Citrus Black spot 

 Μύκητας

 Γεωγραφική κατανομή



Phyllosticta citricarpa-

Citrus Black spot 

 Προσβάλλει εσπεριδοειδή

 Συμπτώματα 



Phyllosticta citricarpa-

Citrus Black spot 



Phyllosticta citricarpa-

Citrus Black spot 

Επιπτώσεις:

Κυρίως σε λεμόνια- Όψιμα πορτοκάλια

 Ποιοτική υποβάθμιση των καρπών 

Μη εμπορεύσιμη εικόνα

 Πρόωρή καρπόπτωση Απώλεια σοδειάς

Μέτρα καταπολέμησης:

Χημική καταπολέμηση Αύξηση του κόστους

Επικάλυψη των καρπών με κερί

και άλλα μετασυλλεκτικά μέτρα



Phyllosticta citricarpa-

Citrus Black spot 

 Πιθανός τρόπος εισαγωγής στην Κύπρο:

Μολυσμένων φυτών Citrus 
(παράνομη είσοδός καθότι η εισαγωγή Citrus sp. 
από Τρίτες Χώρες απαγορεύεται)

Mε φορτία εισαγωγής

Μολυσμένων Λεμονιών από Αργεντινή-Νότιο 
Αφρική (πιο χαμηλή πιθανότητα)



Thaumatotibia leucotreta

Citrus false codling moth

 Έντομο-Λεπιδόπτερο

 Γεωγραφική κατανομή



Thaumatotibia leucotreta

Citrus false codling moth

 Πολύφαγο το οποίο προσβάλλει εσπεριδοειδή (τριαντάφυλλα, πιπέρια)

 Συμπτώματα



Thaumatotibia leucotreta

Citrus false codling moth



Thaumatotibia leucotreta

Citrus false colding moth

Επιπτώσεις:

Μη εμπορεύσιμοι καρποί 

Μείωση της παραγωγής

Αύξηση των ψεκασμών-κόστους



Thaumatotibia leucotreta

Citrus False codling moth

 Πιθανός τρόπος εισαγωγής στην Κύπρο:

Καρπών Citrus από το Ισραήλ και άλλες 
χώρες που εντοπίζεται                      

Mε φορτία εισαγωγής

Κομμένων ανθέων (Τριαντάφυλλων) από την 
Κένυα



Daktulosphaira vitifoliae-

Φυλλοξήρα της αμπέλου
 Έντομο-Ημίπτερο

 Γεωγραφική κατανομή

 Η Κύπρος είναι προστατευόμενη ζώνη



Daktulosphaira vitifoliae-

Φυλλοξήρα της αμπέλου

 Προσβάλει το φυτό της αμπέλου και ειδικά την ευρωπαϊκή

άμπελο

 Στην Κύπρο περισσότεροι αμπελώνες είναι με ευρωπαϊκό

υποκείμενο

 Το Τμήμα Γεωργίας ανακήρυξε την Κύπρο ως

προστατευόμενη ζώνη και επιπλέον απαγόρευσε την

διακίνηση φυτών αμπέλου από χώρες όπου εντοπίζεται η

Φυλλοξήρα.



Daktulosphaira vitifoliae-

Φυλλοξήρα της αμπέλου

Συμπτώματα:

Προσβάλλει το ριζικό σύστημα και προκαλεί

καχεξία στο φυτό

Συνήθως το χωράφι δημιουργείται μια

κηλίδα στην οποία τα φυτά δεν

αναπτύσσονται κανονικά



Daktulosphaira vitifoliae-

Φυλλοξήρα της αμπέλου

 Επιπτώσεις:

Η καταπολέμηση της φυλλοξήρας είναι πολύ δύσκολή

 Τρόπος καταπολέμησης είναι η εκρίζωση και καταστροφή 

των προσβεβλημένων φυτών.

 Θα πρέπει να γίνει αναμπέλωση με ποικιλίες οι οποίες να 

είναι ανθεκτικές στην φυλλοξήρα.

 Τεράστιο κόστος για τους παραγωγούς και την Κυπριάκή

Δημοκρατία.



Daktulosphaira vitifoliae-

Φυλλοξήρα της αμπέλου

 Πιθανός τρόπος εισαγωγής στην Κύπρο:

Παράνομη εισαγωγή έρριζων ή        
άρριζων μοσχευμάτων αμπέλου



Xylella fastidiosa
 Βακτήριο 

 Προσβάλλει :Ελιές, Πυρηνόκαρπα Εσπεριδοειδή, Αμπέλι και μεγάλο αριθμό καλλωπιστικών 

φυτών



Xylella fastidiosa
 Συμπτώματα:



Xylella fastidiosa



Xylella fastidiosa

Επιπτώσεις:

Ξήρανση των δέντρων

Απώλειες ολόκληρών καλλιεργειών

Σχεδόν αδύνατη καταπολέμηση-

εξάλειψη 



Xylella fastidiosa

 Πιθανός τρόπος εισαγωγής στην Κύπρο:

Διακινούμενα ή εισαγόμενα φορτία φυτών 

από τις χώρες που εντοπίζεται

Ιταλία, Ισπανία, Ισραήλ κ.α



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΤΩΝ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ Ή ΌΤΑΝ 

ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ 

ΞΑΝΑΔΕΙ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!

 Στοιχεία επικοινωνίας:

Δέσποινα Κουκκουλαρίδου

Λειτουργός Γεωργίας

Κλάδος Φυτοϋγείας Εμπορικών Προδιαγραφών γεωργικών Προϊόντων 
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