Διαγνωστική εργασία και έρευνα
που εκτελούνται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
σε σχέση με το φυτοπαθογόνο βακτήριο Xylella fastidiosa
Δρ Μαρία Κ. Χολέβα
Εργαστήριο Βακτηριολογίας, Τμήμα Φυτοπαθολογίας
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Παρουσίαση στην Ημερίδα: «XYLELLA FASTIDIOSA: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 28 Μαρτίου 2019

Xylella fastidiosa

(Xf)

‘Ασθένεια του Pierce στο αμπέλι’

Παθογόνο αίτιο ασθενειών:
‘Σύμπλοκο της ταχείας παρακμής των ελαιοδένδρων’

‘Ποικιλοχρωματική χλώρωση
σε εσπεριδοειδή’

‘Νανισμός της μηδικής’

‘Καψάλισμα φύλλων σε
πυρηνόκαρπα και καλλωπιστικά’
Πηγή: EPPO, https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/photos; R. Almeida https://www.anses.fr/fr/system/files/Almeida.pdf

Παθογόνο
http://www.xfactorsproject.eu/wp-content/uploads/2018/01/PhotoGallery-of-symptoms-caused-by-xylella-in-Apulia.pdf

EPPO, https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/photos

Φυτά ξενιστές
Περιβαλλοντικές συνθήκες

Bosso et al. 2016 Biol Invasions DOI 10.1007/s10530-016-1118-1

Φορείς

Saponari et al., 2014. J. Econ. Entomol. 107(4): 1316-1319

ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Φυτά προς φύτευση

Κομμένα φρούτα

Σπόροι

Έντομα-φορείς

Κομμένα ξύλα

Κομμένα άνθη

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΦΙ

Ι. Δείγματα φυτών που στέλνονται από:
Α) Φυτοϋγειονομικούς Ελεγκτές του ΥπΑΑΤ

✓
✓
✓
✓

Γεωργικές καλλιέργειες, αστικό πράσινο, κ.λπ.
Φυτά προς εξαγωγή σε τρίτες χώρες
Φυτά προς διακίνηση εντός της ΕΕ ή της χώρας
Εισαγόμενα φυτά από τρίτες χώρες

Στο πλαίσιο:
➢ του Προγράμματος ‘Επισκοπήσεις’ (ΥπΑΑΤ και ΕΕ)
➢ του Φυτοϋγειονομικού ελέγχου (ΥπΑΑΤ)

Β) παραγωγούς, αγροτικούς συνεταιρισμούς, πολίτες,
και άλλους ενδιαφερόμενους
✓ Γεωργικές καλλιέργειες που μπορεί να
εμφανίζουν ‘ύποπτα’ συμπτώματα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΦΙ

ΙΙ. Δείγματα εντόμων που στέλνονται
από Φυτοϋγειονομικούς Ελεγκτές του ΥπΑΑΤ

Στο πλαίσιο:
➢ του Προγράμματος ‘Επισκοπήσεις’ (ΥπΑΑΤ και ΕΕ)

Πηγή: https://www.xfactorsproject.eu/videos/

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΦΙ:

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Από το 2014, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Επισκόπησης η συστηματική επισκόπηση των
γεωργικών καλλιέργειών της χώρας για το παθογόνο X. fastidiosa.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΦΙ:

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Οργάνωση Προγράμματος Επισκόπησης:
Φυτοϋγειονομικοί Ελεγκές
• Επιθεωρούν αγρούς,
φυτώρια, ανθαγορές, και
άλλες περιοχές αστικού
πρασίνου με φυτά ξενιστές
• Συλλέγουν δείγματα φυτών
και εντόμων
Παραγωγοί,
Φυτωριούχοι,
Ενδιαφερόμενοι

Εργαστηριακός έλεγχος
• ΜΦΙ-φυτά, έντομα
• ΤΕΙ-Κρήτης-φυτά
• επισήμως
αναγνωρισμένες
μεθοδολογίες

Αναφορά
αποτελεσμάτων σε:
• Αρμόδια
Φυτοϋγεινομική
Αρχή του ΥπΑΑΤ
• ΕΕ ετησίως

Παρακολούθηση σε
πραγματικό χρόνο (online)
Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής
(δημιουργήθηκε εντός του προγράμματος)

Το πρόγραμμα ελέγχεται και από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων
(Food and Veterinary Office, FVO) της ΕΕ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ
ΣΤΟ ΜΦΙ
ΜΦΙ:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Κατευθυντήριες οδηγίες για τους
Φυτοϋγειονομικούς Ελεγκτές:
• Εκτελεστικές αποφάσεις
• Εγχειρίδια μεθοδολογίας
επισκόπησης

https://eurlex.europa.eu/search.html?qid=1538765648501&
text=xylella&scope=EURLEX&type=quick&lang=en

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Πηγή πληροφοριών για δειγματοληψίες φυτών & εντόμων:
•
•
•
•

EE-οδηγίες
EPPO
EFSA
ISMP

•
•
•
•

EUROPHYT, COST ACTIONS
Επιστημονική βιβλιογραφία
Διεργαστηριακές Δοκιμές
Επιστημονικά προγράμματα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ του ΥπΑΑΤ

Διαθέσιμα από: ιστοσελίδες ΜΦΙ, ΥπΑΑΤ

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019:
Μακροσκοπικοί και Εργαστηριακοί Έλεγχοι
Τόποι μακροσκοπικών ελέγχων-δειγματοληψιών

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φυτώρια
Κέντρα εμπορίας
Κεντρικές ανθαγορές
Λιμάνια
Αστικό πράσινο, άλλες περιοχές υψηλής
επικινδυνότητας
Ελαιώνες
Αμυγδαλεώνες
Αμπελώνες
Άλλες περιπτώσεις

Α

➢ Έλεγχοι σε φυτά-ξενιστές -> συμπτωματικά, ασυμπτωματικά
➢ Έλεγχοι εντόμων με χρήση -> κολλητικών παγίδων, σάρωση με
εντομολογική απόχη.
Προτεραιότητα σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου, όπως π.χ. σημεία
εισόδου, ανθαγορές.

Β

Σήμερα, η διαγνωστική εργασία έχει 20 Χ σε σχέση με το 2014

2014 120 δείγματα φυτών (Επισκοπήσεις [83], Τρέχοντα [37])
7 είδη φυτών, υλικό από φυτώρα – οπωρώνες - αστικό περιβάλλον
2015 484 δείγματα φυτών (Επισκοπήσεις [244], Φυτοϋγειονομικός [168], Τρέχοντα [72])
59 είδη φυτών, υλικό από φυτώρα – οπωρώνες - αστικό περιβάλλον
588 έντομα-φορείς (8 είδη)

σύνθετα
δείγματα
(το
καθένα αντιπροσωπεύει τον
έλεγχο περίπου 50 φυτών)

2018 «Επισκοπήσεις», στο ΜΦΙ ελέγχθηκαν :

•
•
•
•
•
•

1115 δείγματα φυτών (435 αφορούσαν δείγματα ελιάς)
από 36.206 φυτά
από 46 γένη
από 52 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
> 390 παγίδες για την παρακολούθηση των εντόμων-φορέων
440 έντομα αναλύθηκαν

Στο πρόγραμμα «Επισκοπήσεις» γίνονται επιπλέον διαγνωστικοί έλεγχοι στο Εργαστήριο
Φυτοπαθολογίας-Βακτηριολογίας του ΤΕΙ-Κρήτης, όπου πραγματοποιείται η εξέταση
των φυτικών δειγμάτων από τις Περιφεριακές Ενότητες του νησιού.

2018

Στο πλαίσιο του Φυτοϋγειονομικού

>940

δείγματα φυτών
ελέγχθηκαν για Xylella

(προς

Στο πλαίσιο της διαγνωστικής

> 150

Ελέγχου

εισαγωγή,

εξαγωγή,

διακίνηση)

υπηρεσίας του ΜΦΙ

δείγματα φυτών προερχόμενα από 40 Περιφερειακές Ενότητες, εκ των
οποίων τα 58 αφορούσαν δείγματα ελιάς (από Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ ή από τους
ίδιους τους παραγωγούς και άλλους πολίτες)

2019

Τόποι όπου διενεργήθηκαν
μακροσκοπικοί έλεγχοι και
δειγματοληψίες φυτών τα έτη
2016 και 2017.

Τόποι δειγματοληψίας εντόμων με
χρήση κολλητικών παγίδων τα έτη
2016 και 2017.

Sampling sites beyond the Survey Program

Πηγή:
Holeva M, Karafla Ch, Glynos P, Siderea E, Togias A, Goumas D, Trantas E, Ververidis F, Akrivou A, Antonatos S, Evangelou V, Kapantaidaki D, Milonas P, Kagias J, Ioannidou S,
Arampatzis Ch, Papachristos D. 2017. Results of a survey for early detection and prevention of entry of Xylella fastidiosa in Greece. European Conference on Xylella fastidiosa 2017.
Palma de Mallorca, 13-15 November 2017.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΦΙ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Από τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων εργαστηριακών
εξετάσεων, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα προσβολή
φυτών από το βακτήριο Xylella fastidiosa, ή παρουσία του εν
λόγω βακτηρίου
στα συλληφθέντα
έντομα.
Τόποι όπου διενεργήθηκαν μακροσκοπικοί
έλεγχοι και δειγματοληψίες
Τόποι σύλληψης
εντόμων με χρήση κολλητικών παγίδων το έτος 2018
φυτών το έτος 2018

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΦΙ
με αντικείμενο το βακτήριο Xylella fastidiosa

Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο ΜΦΙ και
αφορούν το βακτήριο Xylella fastidiosa, αποσκοπούν:
• στη βελτιστοποίηση των διαγνωστικών μεθόδων

• στη διαλεύκανση κρίσιμων στοιχείων της βιολογίας του
παθογόνου και των εντόμων-φορέων του
• στη διάχυση της αποκτηθείσας γνώσης προς την
ερευνητική κοινότητα και τους πολίτες μέσω
εκπαιδεύσεων, ημερίδων και ενημερωτικών δελτίων,
με κύριο στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του
παθογόνου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΦΙ
με αντικείμενο το βακτήριο Xylella fastidiosa
“Xylella Fastidiosa Active
Multidisciplinary-Oriented
ACTORS) (2016-2020)

Containment Through a
Research Strategy” (ΧF-

“Capacity Building and Raising Awareness in Europe and in
Third Countries to Cope with Xylella fastidiosa” (2017-2021)

“Integrating science on Xanthomonadaceae for
integrated plant disease management in Europe”(2017-2021)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

“Δρόμοι της ελιάς”

(2019-2021)

Δράσεις όπου συμμετέχει το ΜΦΙ:
• Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας και νέων εργαλείων για την
έγκαιρη ανίχνευση του βακτηρίου Xylella fastidiosa σε φυτά και έντομα φορείςΕναρμόνιση και επικύρωση των διαγνωστικών διαδικασιών
• Μελέτη στοιχείων της βιολογίας και οικολογίας των εντόμων-φορέων και του
ρόλου τους στην επιδημιολογία της ασθένειας
• Ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων της ασθένειας μέσω καταπολέμησης των εντόμων φορέων.
Συμμετέχουν 25 Eυρωπαϊκοί και 4 άλλοι διεθνείς επιστημονικοί φορείς, μεταξύ των οποίων
και ο Ευρωπαϊκός & Μεσογειακός Οργανισμός για την Προστασία των Φυτών (EPPO).

Συντονίζει ο φορέας Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante-Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) που είναι πολύ κοντά στην πληγείσα περιοχή της Ιταλίας από το
βακτήριο Xylella fastidiosa.
Eνδιαφερόμενα Mέλη (Stakeholders):
• Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ
• Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Στόχος: η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην αντιμετώπιση του Xylella fastidiosa
μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, και μεταξύ Ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών (ιδίως γύρω από
τη Μεσόγειο).
Σχέδιο κινητικότητας επιστημονικού προσωπικού
Για το Εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ,
προβλέπεται:
• υποδοχή ερευνητών από την Ιταλία και χώρες
εκτός ΕΕ
• αποστολή προσωπικού του στην Ιταλία
• συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (Training
Schools) που διοργανώνται επί του θέματος

Συμμετέχουν 18 ερευνητικοί φορείς (12 Ευρωπαϊκοί και 6 εκτός Ευρώπης)

Τα Εργαστήρια Βακτηριολογίας, Γ. Εντομολογίας και Βιολογικής Καταπολέμησης του ΜΦΙ
συμμετέχουν σε:
επιστημονικό δίκτυο COST Action: ‘EuroXanth’ που αποτελεί μια πλατφόρμα για το
συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο
κάθε Ευρωπαϊκής χώρας αναφορικά με φυτοπαθογόνα βακτήρια της οικογένειας
Xanthomonadaceae καθώς και με έντομα-φορείς αυτών.
Θέματα που μελετώνται αφορούν:
▪ διάγνωση
▪ επιδημιολογία
▪ γενετική βελτίωση ανθεκτικότητας των φυτών-ξενιστών
▪ μέτρα βιολογικής καταπολέμησης
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 53 Ευρωπαϊκοί φορείς (26 Πανεπιστήμια, 18 Ερευνητικά
Κέντρα, 9 άλλοι φορείς όπως εταιρείες, κ.ά.) από 17 χώρες

Δρόμοι της ελιάς
Ερευνητική Δράση Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της
Αγροδιατροφής, με εξειδίκευση στην γονιδιωματική τεχνολογία και πιλοτική εφαρμογή στην
«Ελιά».

Το ΜΦΙ (Εργαστήρια Γ. Εντομολογίας, Βιολογικής Καταπολέμησης, Βακτηριολογίας,
Μυκητολογίας) συμμετέχει στο Υποέργο: ‘Φυτοπροστασία’ με αντικείμενα μελέτης:
▪ Μοριακή πληθυσμιακή ανάλυση εντόμων - δυνητικών φορέων του βακτηρίου
Xylella fastidiosa και των συμβιωτικών τους βακτηρίων
▪ Συμπεριφορά ανταπόκρισης δάκου ως προς ελκυστικά
▪ Μελέτη των «επιδράσεων» ενδοφυτικών βακτηριακών πληθυσμών της ελιάς στην
αποτελεσματικότητα των μοριακών ελέγχων για το Xylella fastidiosa
▪ Αξιοποίηση νέων μοριακών τεχνολογιών (‘ομικών’) για την έγκαιρη διάγνωση
ασθενειών της ελιάς
13 ερευνητικοί φορείς της χώρας

Δράσεις ενημέρωσης των
εμπλεκομένων φορέων
Ενημερωτικές-Eπιστημονικές ομιλίες σε γεωπόνους, παραγωγούς και πολίτες
Ενδεικτικά, πρόσφατες ενημερώσεις
I.
Έκθεση Κηποτέχνικα (Αθήνα 12/2/2017)
II. 7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας (Αθήνα 1/4/2017)
III. Ημερίδες: Πύλος Μεσσηνίας (14/7/2017), Πάτρα (24/7/2017)
IV. Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο (Αθήνα, 30/10/2018)
V. 7η Συνάντηση Φυτοπροστασίας (Λάρισα 5-8/3/2018)
VI. Ημερίδα «Ελληνικά Φυτά – Xylella Free –Προωθούμε τον
ελληνικό κήπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» (Αθήνα,,
12/12/2018)

Ενημερώσεις-εκπαιδεύσεις-συζητήσεις
Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών σε θέματα
μεθοδολογίας πραγματοποίησης ελέγχων που
περιελάμβαναν το συγκεκριμένο παθογόνο
οργανισμό (Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα, Βέλο
Κορινθίας, Αλεξανδρούπολη)

Δημοσίευση εκλαϊκευμένου ενημερωτικού
άρθρου για το βακτήριο Xylella fastidiosa στην
ελεύθερης πρόσβασης περιοδική έκδοση για
την αγροτική οικονομία της Τράπεζας
Πειραιώς με τίτλο ‘ΕΠΙ ΓΗΣ’.

Ενημερωτικό κείμενο στα ελληνικά επί των
κυριότερων αποτελεσμάτων του διεθνώς
επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώθηκε
από το φορέα EFSA, με τίτλο: ‘European
conference on Xylella fastidiosa: finding
answers to a global problem’ στην πόλη Palma
de Mallorca της Ισπανίας, 13-15 Νοεμβρίου
2017. Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στην
ελεύθερης πρόσβασης ιστοσελίδα του
προγράμματος XF-ACTORS.

Ενημερωτικά φυλλάδια μέσω των
επιστημονικών προγραμμάτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνεχής ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού του ΜΦΙ ως προς τις εξελίξεις στις
εφαρμοζόμενες εργαστηριακές τεχνικές:
συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, workshops, επιστημονικά δίκτυα, διεργαστηριακές δοκιμές

Πηγή: https://www.xfactorsproject.eu/communication/photo-gallery/

Σας ευχαριστώ πολύ για
την προσοχή σας

