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ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - Αromia bungii (Coleoptera: Cerambycidae)
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Εκτελεστική Απόφαση για λήψη μέτρων πρόληψης της εισαγωγής
και εξάπλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2018/1503/ΕΕ/08.10.18) κατά του επιβλαβούς οργανισμού
Aromia bungii (Faldermann) έντομο.
Το συγκεκριμένο έντομο είναι επιβλαβές κατά κύριο λόγο σε πυρηνόκαρπα δένδρα (βερικοκιά,
δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά, ροδακινιά κλπ.) αλλά και στην ελιά, στη ροδιά, στη λεύκα και τον
λωτό.
Η παρουσία του στην Ευρώπη έχει διαπιστωθεί από το 2011 στη Γερμανία σε μεμονωμένα δένδρα
στην περιοχή Bayern, και από το 2012 στην Ιταλία, στην επαρχία Νάπολης της Περιφέρειας
Καμπάνιας σε δαμασκηνιές και βερικοκιές. Όπου έχει εντοπιστεί λαμβάνονται μέτρα για την εκρίζωση
του. Το έντομο ενδημεί στην Κινά, Μογγολία, Ταιβάν, Κορέα, Βιετνάμ και Ιαπωνία.
Πρόσφατα περιήλθε στην Αρμόδια Αρχή της Χώρας, πληροφορία σχετικά με υπόνοια παρουσίας του
στη χώρας μας. Από τους μακροσκοπικούς ελέγχους δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του οργανισμού
στην περιοχή ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Ο συγκεκριμένος
εχθρός έχει προστεθεί από το 2015 στο ετήσιο πρόγραμμα επισκόπησης επιβλαβών οργανισμών της
Χωράς.
Το έντομο είναι κολεόπτερο (σκαθάρι) του οποίου ο βιολογικός κύκλος είναι μακρύς και
ολοκληρώνεται σε 2-4 έτη, αναλόγως του γεωγραφικού πλάτους. Η πτήση των ενηλίκων εντοπίζετε
κυρίως του μήνες Μάιο έως Αύγουστο. Τοποθετεί τα αβγά τους σε σχισμές του κορμού, συνήθως 30 εκ.
πάνω από το έδαφος. Όταν εκκολαφτούν οι κάμπιες ορύσσουν στοές στον κορμό. Εκεί μπορούν να
συνεχίζουν την ανάπτυξη τους ακόμη και μετά την κοπή του δένδρου ως ξυλεία.
Στα προσβεβλημένα δένδρα παρατηρείται η παρουσία ροκανιδιού στο κάτω μέρος του κορμού από τις
κάμπιες. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των προνυμφών, αυτές νυμφώνονται στο εσωτερικό του ξύλου
και τα ενήλικα που προκύπτουν εξέρχονται από οπές εξόδου στη βάση του κορμού.

Εικόνα 1:
Προνύμφη του Aromia bungii

Εικόνα 2:
Η προνύμφη αναγνωρίζεται από
το συμμετρικό καφέ σχήμα
στον προθώρακα

Εικόνα 3:
Προνύμφη του Aromia bungii
και στοές στο ξύλο

Εικόνα 4:
Ροδακινιά στη βάση του κορμού
από προνύμφες

Εικόνα 4:
Ενήλικα του Aromia bungii

Εικόνα 5:
Το ενήλικο έχει στιλπνό μαύρο χρώμα
και κόκκινο προθώρακα
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προσβεβλημένες περιοχές της Ε.Ε. χωρίς τη συνοδεία φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.
Τα ευπαθή φυτά πυρηνόκαρπων που προέρχονται από προσβεβλημένες περιοχές προκειμένου να
διακινηθούν στην Ε.Ε. απαιτείται να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, να έχουν
παραχθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στον τόπο καταγωγής και τα δενδρύλλια να είναι όχι
μικρότερα των δυο ετών.
Ξυλεία πυρηνόκαρπων (π.χ. κερασιάς) και ξύλινα μέσα συσκευασίας από αντίστοιχη ξυλεία, που
προέρχονται από προσβεβλημένες περιοχές της Ε.Ε., θα πρέπει να έχουν υποστεί αποφλοίωση, θερμική
μεταχείριση κατά ISPM-15 (56°C για 30`) και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση.
Ξυλεία και ξύλινα μέσα συσκευασίας από ευπαθή ξυλεία τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η
παρουσία του εντόμου θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας με πρόσθετες
δηλώσεις για την κατάλληλη μεταχείριση που έχουν υποστεί.
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