ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Βοηθήστε στην αποτροπή της εξάπλωσης του
βακτηριακού καρκίνου των εσπεριδοειδών (citrus canker)

O βακτηριακός καρκίνος των εσπεριδοειδών είναι μια μεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από βακτήρια και που
επηρεάζει όλα τα δένδρα εσπεριδοειδών.
O βακτηριακός καρκίνος των εσπεριδοειδών έχει αναγνωριστεί στη Βόρεια Επικράτεια (ΒΕ) και τη Δυτική Αυστραλία (ΔΑ),
με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια συντονισμένη σε εθνικό επίπεδο αντίδραση για την εξάλειψη της νόσου, με ελέγχους
κινήσεων και μέτρα απομόνωσης για την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε
Ελέγξτε τα δικά σας δένδρα εσπεριδοειδών (όπως δένδρα μοσχολέμονου (lime) , φράπας (pomelo),
γκρέιπφρουτ, πορτοκαλιάς, κουμκουάτ, μανταρινιού, μανταρινιού (tangerine) και λεμονιάς).
Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

•

Μικρές καφετιές κηλίδες στα φύλλα, τους μίσχους ή τα φρούτα που αναπτύσσονται σε υψωμένες,
καφέ-γκρι φυσαλίδες.

•

Οι κηλίδες μπορεί να έχουν ένα μαύρο, εμποτισμένο με νερό περιθώριο που περιβάλλεται από ένα
κίτρινο στεφάνι (δακτύλιο).

Εικόνες με ευγενική προσφορά της Plant Health Australia, Jeffrey W.Lotz (Υπουργείο Γεωργίας και Υπηρεσιών Καταναλωτών της Φλόριντα, bugwood.org) και του Υπουργείου Πρωτογενών
Βιομηχανιών της Νέας Νότιας Ουαλίας

Νομίζετε ότι βλέπετε σημάδια του βακτηριακού καρκίνου των εσπεριδοειδών;

Μη συλλέγετε δείγματα, μη μετακινείτε ή μη καταστρέφετε το εσπεριδοειδές δένδρο, καθώς αυτό
μπορεί να εξαπλώσει την ασθένεια.
Αν νομίζετε ότι έχετε έρθει σε επαφή με υλικό από μολυσμένο δένδρο όταν ελέγχετε για σημάδια του
βακτηριακού καρκίνου των εσπεριδοειδών:

•

Μην αγγίζετε άλλα δένδρα εσπεριδοειδών

•

Πλύνετε τα ρούχα (συμπεριλαμβανομένων καπέλων και γαντιών) σε ζεστό σαπουνόνερο

•

Καθαρίστε τα υποδήματα αφαιρώντας το υλικό από το δένδρο και το χώμα με μια βούρτσα και πλύνετε
με ένα αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης (1 μέρος οικιακής χλωρίνης με 4 μέρη νερού)

•

Ξεπλύνετε σχολαστικά όλα τα εργαλεία κηπουρικής με χλωρίνη

Ζείτε ή εργάζεστε σε μια περιοχή περιορισμένης πρόσβασης;
Έχουν θεσπιστεί έλεγχοι για τη μετακίνηση και μέτρα απομόνωσης για την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης.
Τα δένδρα εσπεριδοειδών και τα μέρη των δένδρων δεν μπορούν να μετακινηθούν εντός, μέσα ή έξω από τις
περιοχές περιορισμένης πρόσβασης.
O βακτηριακός καρκίνος των εσπεριδοειδών δεν επηρεάζει ανθρώπους, ζώα ή άλλα μη εσπεριδοειδή
δένδρα, αλλά εάν επιτραπεί να εξαπλωθεί, θα επηρεάσει τη βιομηχανία εσπεριδοειδών και τους καλλιεργητές
της Αυστραλίας.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω:
Γραμμή ανοικτής επικοινωνίας για το βακτηριακό καρκίνο σαράκι των εσπεριδοειδών:
1800 931 722
Email: citruscanker@nt.gov.au
Ιστότοπος: Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.nt.gov.au/citruscanker για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση.

