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I
(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/57/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 20ησ ΙουλÝου 1998
για τον Ûλεγχο του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 43,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ (1),
τη γνωµη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου (2),
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (3),
Εκτιµωντασ:
Þτι ο επιβλαβησ οργανισµÞσ Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. ηταν προηγουµÛνωσ γνωστÞσ ωσ
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith· Þτι, κατÀ πÀσα
πιθανÞτητα, το Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al. θα καταστεÝ το γενικωσ αποδεκτÞ Þνοµα του οργανισµου¯ Þτι η παρουσα οδηγÝα θα πρÛπει να λÀβει υπÞψη
την επιστηµονικη αυτη εξÛλιξη¯
Þτι η παραγωγη πατÀτασ και τοµÀτασ κατÛχει σηµαντικη
θÛση στη γεωργÝα τησ ΚοινÞτητασ¯ Þτι η απÞδοση τησ
παραγωγησ πατÀτασ και τοµÀτασ απειλεÝται διαρκωσ απÞ
επιβλαβεÝσ οργανισµουσ¯
Þτι η προστασÝα τησ καλλιÛργειασ τησ πατÀτασ και τησ
τοµÀτασ απÞ αυτουσ τουσ επιβλαβεÝσ οργανισµουσ εÝναι
αναγκαÝα Þχι µÞνο για τη διατηρηση τησ απÞδοσησ, αλλÀ
και για την αυξηση τησ παραγωγικÞτητασ τησ γεωργÝασ¯
Þτι τα µÛτρα προστασÝασ κατÀ τησ εισÞδου επιβλαβων
οργανισµων στο Ûδαφοσ κρÀτουσ µÛλουσ Ûχουν περιορισµÛνα µÞνον αποτελÛσµατα εÀν οι οργανισµοÝ αυτοÝ δεν ελÛγχονται ταυτÞχρονα και µεθοδικÀ σε ολÞκληρη την ΚοινÞτητα και εφÞσον δεν λαµβÀνονται µÛτρα για την πρÞληψη
τησ µετÀδοσησ τουσ¯
(1) ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
(3) ΕΕ

C
C
C
C

124 τησ 21.4.1997, σ. 12 και
108 τησ 7.4.1998, σ. 85.
14 τησ 19.1.1998, σ. 34.
206 τησ 7.7.1997, σ. 57.

Þτι Ûνασ απÞ τουσ επιβλαβεÝσ για την πατÀτα και την
τοµÀτα οργανισµουσ εÝναι το Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al., δηλαδη ο παθογÞνοσ παρÀγοντασ
τησ φαιÀσ σηψησ τησ πατÀτασ και τησ βακτηριακησ µÀρανσησ τησ τοµÀτασ¯ Þτι η ασθÛνεια αυτη Ûχει εκδηλωθεÝ σε
τµηµατα τησ ΚοινÞτητασ και Þτι υπÀρχουν ακÞµη ορισµÛνεσ εστÝεσ µÞλυνσησ, περιορισµÛνησ Ûκτασησ¯
Þτι η καλλιÛργεια πατÀτασ και τοµÀτασ σε ολÞκληρη την
ΚοινÞτητα εκτÝθεται σε σηµαντικÞ κÝνδυνο εÀν δεν ληφθουν αποτελεσµατικÀ µÛτρα σχετικÀ µε τισ καλλιÛργειεσ
αυτÛσ, για τον εντοπισµÞ του οργανισµου αυτου και τον
προσδιορισµÞ του τρÞπου εξÀπλωσησ του, την πρÞληψη
τησ εµφÀνισησ και τησ µετÀδοσησ του και, σε περÝπτωση
διαπÝστωσησ του, για την πρÞληψη τησ µετÀδοσησ και την
καταπολÛµηση του µε σκοπÞ την εξÀλειψη του¯
Þτι, προκειµÛνου να επιτευχθεÝ ο σκοπÞσ αυτÞσ, πρÛπει να
θεσπιστουν ορισµÛνα µÛτρα στην ΚοινÞτητα¯ Þτι, επιπλÛον,
τα κρÀτη µÛλη πρÛπει να µπορουν να λαµβÀνουν πρÞσθετα
η αυστηρÞτερα µÛτρα, εφÞσον κρÝνονται αναγκαÝα και
εφÞσον δεν παρεµποδÝζεται η διακÝνηση τησ πατÀτασ η τησ
τοµÀτασ στην ΚοινÞτητα, εκτÞσ των περιπτωσεων που
καθορÝζονται στην οδηγÝα 77/93/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ
21ησ ∆εκεµβρÝου 1976, περÝ των µÛτρων προστασÝασ κατÀ
τησ εισαγωγησ στα κρÀτη µÛλη επιβλαβων οργανισµων για
τα φυτÀ η τα φυτικÀ προϊÞντα (4)¯ Þτι τα εν λÞγω µÛτρα
πρÛπει να κοινοποιουνται στα Àλλα κρÀτη µÛλη και την
Επιτροπη¯
Þτι στα µÛτρα αυτÀ πρÛπει να λαµβÀνεται υπÞψη Þτι εÝναι
αναγκαÝα η διεξαγωγη επÝσηµων συστηµατικων ερευνων
για τον εντοπισµÞ του παθογÞνου¯ Þτι οι Ûρευνεσ αυτÛσ θα
πρÛπει να περιλαµβÀνουν διαδικασÝεσ επιθεωρησησ και,
κατÀ περÝπτωση, διαδικασÝεσ δειγµατοληψÝασ και δοκιµων,
δεδοµÛνου Þτι, σε ορισµÛνεσ περιβαλλοντικÛσ συνθηκεσ, η
ασθÛνεια µπορεÝ να παραµÛνει λανθÀνουσα και να µην
ανιχνευεται στην πατÀτα κατÀ το διÀστηµα τησ βλÀστησησ
η µÛσα στουσ αποθηκευµÛνουσ κονδυλουσ πατÀτασ¯ Þτι η
µετÀδοση του παθογÞνου στα καλλιεργουµενα φυτÀ δεν
εÝναι ο σηµαντικÞτεροσ παρÀγοντασ, αλλÀ Þτι το παθογÞνο
µπορεÝ να µεταδοθεÝ απÞ τα επιφανειακÀ υδατα και ορισµÛνα Àγρια φυτÀ τησ οικογÛνειασ των σολανιδων, και
(4) ΕΕ L 26 τησ 31.1.1977, σ. 20¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 98/2/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 15 τησ
21.1.1998, σ. 34).
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συνεπωσ η Àρδευση καλλιεργειων πατÀτασ και τοµÀτασ µε
µολυσµÛνο νερÞ εµπεριÛχει τον κÝνδυνο µÞλυνσησ αυτων
των καλλιεργειων¯ Þτι επÝσησ το παθογÞνο µπορεÝ να υπÀρχει, κατÀ τη διÀρκεια του χειµωνα, σε αυτοφυη φυτÀ
πατÀτασ και τοµÀτασ τα οποÝα µπορεÝ να αποτελουν εστÝα
µÞλυνσησ απÞ την µÝα εποχη στην Àλλη¯ Þτι το παθογÞνο
µεταδÝδεται επÝσησ δι’ επαφησ των πατατων µε προσβεβληµÛνεσ πατÀτεσ και µε εργαλεÝα φυτευσησ, συγκοµιδησ και
επεξεργασÝασ η µε περιÛκτεσ µεταφορÀσ και αποθηκευσησ
που Ûχουν µολυνθεÝ απÞ προηγουµενη επαφη µε προσβεβληµÛνεσ πατÀτεσ¯
Þτι η εξÀπλωση του παθογÞνου µπορεÝ να µειωθεÝ η να
αποφευχθεÝ µε την απολυµανση αυτων των αντικειµÛνων¯
Þτι η τυχÞν µÞλυνση του πατατÞσπορου αποτελεÝ σηµαντικÞ κÝνδυνο για την εξÀπλωση του παθογÞνου¯ παροµοÝωσ,
η λανθÀνουσα µÞλυνση του πατατÞσπορου αποτελεÝ
σηµαντικÞ κÝνδυνο για την εξÀπλωση του παθογÞνου και
αυτÞ µπορεÝ να αποφευχθεÝ µε τη χρησιµοποÝηση πατατÞσπορου που παρÀγεται στο πλαÝσιο επισηµωσ εγκεκριµÛνου προγρÀµµατοσ και ο οποÝοσ Ûχει κριθεÝ απαλλαγµÛνοσ
απÞ τον οργανισµÞ µετÀ απÞ δοκιµη¯
Þτι οι υφιστÀµενεσ γνωσεισ τησ βιολογÝασ και τησ επιδηµιολογÝασ του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
στισ ευρωπαϊκÛσ συνθηκεσ εÝναι ανεπαρκεÝσ, και προβλÛπεται η επανεξÛταση των προτεινÞµενων µÛτρων στη διÀρκεια διαφÞρων εποχων¯ οµοÝωσ, προβλÛπεται η βελτÝωση
τησ διαδικασÝασ δοκιµων υπÞ το φωσ περαιτÛρω Ûρευνασ,
ιδÝωσ Þσον αφορÀ την ευαισθησÝα και την εξειδÝκευση των
µεθÞδων δοκιµησ προκειµÛνου να επιλεχθουν και να τυποποιηθουν οι βÛλτιστεσ διαθÛσιµεσ µÛθοδοι δοκιµησ¯
Þτι, προκειµÛνου να καθοριστουν οι λεπτοµÛρειεσ αυτων
των γενικων µÛτρων, καθωσ και των αυστηρÞτερων η
πρÞσθετων µÛτρων που λαµβÀνουν τα κρÀτη µÛλη για την
πρÞληψη τησ εισÞδου του παθογÞνου στο ÛδαφÞσ τουσ,
εÝναι επιθυµητÞ τα κρÀτη µÛλη να συνεργÀζονται στενÀ µε
την Επιτροπη στο πλαÝσιο τησ µÞνιµησ φυτουMγειονοµικησ
επιτροπησ (που στο εξησ αναφÛρεται ωσ «επιτροπη»),

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Α
 ρθρο 1
Η παρουσα οδηγÝα αφορÀ τα µÛτρα που πρÛπει να λαµβÀνονται στα κρÀτη µÛλη κατÀ του Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al., παλαιÞτερον γνωστου ωσ Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, (εφεξησ καλουµενο «ο
οργανισµÞσ») σε σχÛση µε τουσ ξενιστÛσ του οργανισµου
που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα I τµηµα 1 (εφεξησ
καλουµενοι «καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ»), για:
α) τον εντοπισµÞ του και τον προσδιορισµÞ τησ διασπορÀσ του¯
β) την πρÞληψη τησ εµφÀνισησ και τησ µετÀδοσησ του¯
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γ) σε περÝπτωση διαπÝστωσησ του, την πρÞληψη τησ µετÀδοσησ και την καταπολÛµηση του µε σκοπÞ την εξÀλειψη του.

Α
 ρθρο 2
1. Τα κρÀτη µÛλη πραγµατοποιουν ετησιεσ συστηµατικÛσ
επÝσηµεσ µελÛτεσ για τον οργανισµÞ στο καταχωρηµÛνο
φυτικÞ υλικÞ που προÛρχεται απÞ το ÛδαφÞσ τουσ. ΠροκειµÛνου να προσδιοριστουν οι Àλλεσ πιθανÛσ εστÝεσ µÞλυνσησ
που απειλουν την παραγωγη του καταχωρηµÛνου φυτικου
υλικου, τα κρÀτη µÛλη πραγµατοποιουν αξιολÞγηση του
κινδυνου και, εκτÞσ απÞ την περÝπτωση κατÀ την οποÝα ο
οργανισµÞσ Ûχει αναγνωριστεÝ κατÀ την αξιολÞγηση, διεξÀγουν, στισ περιοχÛσ παραγωγησ του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου, στοχοθετηµÛνεσ επÝσηµεσ µελÛτεσ για τον οργανισµÞ σε φυτÀ Àλλα απÞ το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ,
συµπεριλαµβανοµÛνων των Àγριων ξενιστων τησ οικογÛνειασ των σολανιδων, καθωσ και στο επιφανειακÞ νερÞ που
χρησιµοποιεÝται για Àρδευση η ψεκασµÞ του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου και στα υγρÀ απÞβλητα που απορρÝπτονται απÞ εγκαταστÀσεισ βιοµηχανικησ µεταποÝησησ η
συσκευασÝασ του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου και που
χρησιµοποιουνται για Àδρευση η ψεκασµÞ του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου. Η Ûκταση αυτων των στοχοθετηµÛνων µελετων καθορÝζεται ανÀλογα µε τον διαπιστωµÛνο
κÝνδυνο. Τα κρÀτη µÛλη µπορουν επÝσησ να διεξÀγουν
επÝσηµεσ µελÛτεσ για τον οργανισµÞ σε Àλλο υλικÞ, Þπωσ
υπÞστρωµα βλÀστησησ, χωµα και στερεÀ απÞβλητα απÞ
εγκαταστÀσεισ βιοµηχανικησ µεταποÝησησ η συσκευασÝασ.
2. Οι επÝσηµεσ µελÛτεσ που προβλÛπονται στην παρÀγραφο 1 διενεργουνται:
α) για το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ, συµφωνα µε τισ
λεπτοµÛρειεσ που προβλÛπονται στο σηµεÝο 1 του τµηµατοσ II του παραρτηµατοσ I¯
β) για ξενιστÛσ Àλλουσ απÞ το καταχωρηµÛνο φυτικÞ
υλικÞ, και για το νερÞ, συµπεριλαµβανοµÛνων των
υγρων αποβλητων, συµφωνα µε τισ κατÀλληλεσ µεθÞδουσ και, κατÀ περÝπτωση, τα δεÝγµατα λαµβÀνονται
και υποβÀλλονται σε επÝσηµη η υπÞ επÝσηµη εποπτεÝα
εργαστηριακη δοκιµη¯
γ) κατÀ περÝπτωση για Àλλο υλικÞ, συµφωνα µε τισ
κατÀλληλεσ µεθÞδουσ.
Για τισ µελÛτεσ αυτÛσ, οι περαιτÛρω λεπτοµÛρειεσ των διαδικασιων εποπτεÝασ και ο αριθµÞσ, η προÛλευση, η διαστρωµÀτωση και ο χρÞνοσ ληψησ των δειγµÀτων, καθορÝζονται
µε απÞφαση των αρµÞδιων επÝσηµων φορÛων κατÀ την
Ûννοια τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ βÀσει ορθων επιστηµονικων
και στατιστικων αρχων και τησ βιολογÝασ του οργανισµου,
και λαµβανοµÛνου υπÞψη του συγκεκριµÛνου συστηµατοσ
παραγωγησ του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου και, κατÀ
περÝπτωση, Àλλων φυτων ξενιστων στα οικεÝα κρÀτη
µÛλη.
3. Οι λεπτοµÛρειεσ και τα αποτελÛσµατα των επÝσηµων
µελετων που προβλÛπονται στην παρÀγραφο 1, κοινοποι-
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ουνται κÀθε χρÞνο στα Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη
συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του σηµεÝου 2 του τµηµατοσ II
του παραρτηµατοσ I. Οι κοινοποιησεισ αυτÛσ υποβÀλλονται
Ûωσ την 1η ΙουνÝου, εκτÞσ απÞ εκεÝνεσ για το πατατÞσπορο
που διατηρεÝται στο αγρÞκτηµα, οι οποÝεσ υποβÀλλονται
Ûωσ την 1η ΣεπτεµβρÝου. Οι λεπτοµÛρειεσ και τα αποτελÛσµατα Þσον αφορÀ τισ καλλιÛργειεσ θα αφορουν την παραγωγη του προηγουµενου Ûτουσ. Οι λεπτοµÛρειεσ των κοινοποιησεων αυτων µπορουν να υποβÀλλονται στην επιτροπη.
4. Οι ακÞλουθεσ διατÀξεισ πρÛπει να θεσπÝζονται µε τη
διαδικασÝα του Àρθρου 16α τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ:
— οι κατÀλληλεσ µÛθοδοι για τισ µελÛτεσ και τισ εργαστηριακÛσ δοκιµÛσ που προβλÛπονται στην παρÀγραφο 2, πρωτο εδÀφιο, στοιχεÝο β).
5. Οι ακÞλουθεσ διατÀξεισ µπορουν να θεσπÝζονται µε
τη διαδικασÝα του Àρθρου 16α τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ:
— οι κατÀλληλεσ µÛθοδοι για τισ µελÛτεσ που προβλÛπονται στην παρÀγραφο 2, πρωτο εδÀφιο, στοιχεÝο γ),
— περαιτÛρω λεπτοµÛρειεσ για τισ µελÛτεσ που προβλÛπονται στη παρÀγραφο 2, δευτερο εδÀφιο, προκειµÛνου
να εξασφαλÝζεται συγκρÝσιµο επÝπεδο ασφÀλειασ µεταξυ των κρατων µελων.
Α
 ρθρο 3
Τα κρÀτη µÛλη µεριµνουν ωστε κÀθε πιθανολογουµενη
εµφÀνιση η διαπιστωµÛνη παρουσÝα του οργανισµου στο
Ûδαφοσ τουσ, να ανακοινωνεται στουσ αρµÞδιουσ επÝσηµουσ φορεÝσ τουσ.
Α
 ρθρο 4
1. Σε κÀθε περÝπτωση πιθανολογουµενησ εµφÀνισησ, οι
αρµÞδιοι επÝσηµοι φορεÝσ του οικεÝου κρÀτουσ µÛλουσ
εξασφαλÝζουν τη διεξαγωγη επÝσηµησ η υπÞ επÝσηµη εποπτεÝα εργαστηριακησ δοκιµησ, εÝτε, για το καταχωρηµÛνο
φυτικÞ υλικÞ, µε τη σχετικη µÛθοδο του παραρτηµατοσ II
και συµφωνα µε τουσ Þρουσ του παραρτηµατοσ III,
σηµεÝο 1, εÝτε, στισ Àλλεσ περιπτωσεισ, µε οποιαδηποτε
Àλλη επισηµωσ εγκεκριµÛνη µÛθοδο, προκειµÛνου να επιβεβαιωθεÝ η να διαψευσθεÝ η πιθανολογουµενη εµφÀνιση. Σε
περÝπτωση επιβεβαÝωσησ, εφαρµÞζονται οι απαιτησεισ του
παραρτηµατοσ III, σηµεÝο 2.
2. ΜÛχρισ Þτου επιβεβαιωθεÝ η διαψευσθεÝ η πιθανολογουµενη εµφÀνιση συµφωνα µε την παρÀγραφο 1, στισ
περιπτωσεισ πιθανολογουµενησ εµφÀνισησ κατÀ τισ οποÝεσ,
εÝτε:
i) παρατηρηθηκαν διαγνωστικÀ συµπτωµατα των ασθενειων που προκαλουνται απÞ τον οργανισµÞ και εληφθη θετικÞ αποτÛλεσµα απÞ τη δοκιµη ταχεÝασ διαλογησ που αναφÛρεται στο παρÀρτηµα II, τµηµα I,
σηµεÝο 1 και τµηµα II, εÝτε
ii) εληφθη θετικÞ αποτÛλεσµα απÞ δοκιµη η δοκιµÛσ διαλογησ, Þπωσ ορÝζεται στο παρÀρτηµα II, τµηµα I,
σηµεÝο 2 και τµηµα III,
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οι αρµÞδιοι επÝσηµοι φορεÝσ των κρατων µελων, σχετικÀ µε
την παραγωγη τησ χωρασ τουσ:
α) απαγορευουν τη διακÝνηση Þλων των φυτων και
κονδυλων απÞ Þλεσ τισ καλλιÛργειεσ, παρτÝδεσ η αποστολÛσ απÞ τισ οποÝεσ Ûχουν ληφθεÝ τα δεÝγµατα, εκτÞσ
εÀν διακινουνται υπÞ τον ÛλεγχÞ τουσ και µε την
προυMπÞθεση Þτι Ûχει διαπιστωθεÝ Þτι δεν ενÛχουν εµφανη κÝνδυνο µετÀδοσησ του οργανισµου¯
β) λαµβÀνουν µÛτρα προσ εξακρÝβωση τησ προÛλευσησ
τησ πιθανολογουµενησ εµφÀνισησ¯
γ) λαµβÀνουν κατÀλληλα πρÞσθετα προληπτικÀ µÛτρα,
βÀσει του επιπÛδου του εκτιµωµενου κινδυνου, ιδÝωσ
σε σχÛση µε την παραγωγη του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου και τη διακÝνηση παρτÝδων πατατÞσπορου
διαφορετικων απÞ εκεÝνεσ που αναφÛρονται στο στοιχεÝο α) και που παρÀγονται στον τÞπο παραγωγησ απÞ
τον οποÝο Ûχουν ληφθεÝ τα δεÝγµατα που αναφÛρονται
στο στοιχεÝο α), για την πρÞληψη τησ µετÀδοσησ του
οργανισµου.
3. Στισ περιπτωσεισ πιθανολογουµενησ εµφÀνισησ κατÀ
τισ οποÝεσ υπÀρχει κÝνδυνοσ µÞλυνσησ του καταχωρηµÛνου
φυτικου υλικου η του επιφανειακου νερου απÞ η σε Àλλο/α
κρÀτοσ/η µÛλοσ/η, το κρÀτοσ µÛλοσ στο οποÝο αναφÛρθηκε
πιθανολογουµενη εµφÀνιση κοινοποιεÝ αµÛσωσ, ανÀλογα µε
την Ûκταση του κινδυνου, τισ λεπτοµÛρειεσ τησ πιθανολογουµενησ εµφÀνισησ στο/α Àλλο/α οικεÝο/α κρÀτοσ/η
µÛλοσ/η¯ τα εν λÞγω κρÀτη συνεργÀζονται κατÀλληλα. Το/α
κρÀτοσ/η µÛλοσ/η το/α οποÝα/α λαµβÀνει/ουν την κοινοποÝηση αυτη λαµβÀνει/ουν προληπτικÀ µÛτρα συµφωνα µε την
παρÀγραφο 2, στοιχεÝο γ) και, ανÀλογα µε την περÝπτωση,
αναλαµβÀνει/ουν κÀθε περαιτÛρω δρÀση, συµφωνα µε τισ
παραγρÀφουσ 1 και 2.
4. Η ακÞλουθη διÀταξη µπορεÝ να θεσπÝζεται µε τη
διαδικασÝα του Àρθρου 16α τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ:
— τα µÛτρα που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 2, στοιχεÝο γ).
Α
 ρθρο 5
1. ΕÀν απÞ την επÝσηµη η υπÞ επÝσηµη εποπτεÝα εργαστηριακη δοκιµη, εÝτε, για το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ,
µε τη σχετικη µÛθοδο του παραρτηµατοσ II, εÝτε, στισ Àλλεσ
περιπτωσεισ, µε Àλλη επισηµωσ εγκεκριµÛνη µÛθοδο, επιβεβαιωθεÝ η παρουσÝα του οργανισµου σε δεÝγµα ληφθÛν
συµφωνα µε την παρουσα οδηγÝα, οι αρµÞδιοι επÝσηµοι
φορεÝσ ενÞσ κρÀτουσ µÛλουσ, αφου λÀβουν υπÞψη τισ
ορθÛσ επιστηµονικÛσ αρχÛσ, τη βιολογÝα του οργανισµου
και το συγκεκριµÛνο συστηµα παραγωγησ, εµπορÝασ και
µεταποÝησησ των ξενιστων του οργανισµου στο κρÀτοσ
µÛλοσ αυτÞ:
α) για το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ:
i) θεσµοθετουν ελÛγχουσ για τον προσδιορισµÞ τησ
Ûκτασησ και τησ η των πρωτογενων εστιων µÞλυνσησ συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του παραρτηµατοσ IV, και διενεργουν πρÞσθετεσ δοκιµÛσ συµφωνα µε το Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 1, τουλÀχιστον σε
Þλα τα κλωνικωσ σχετιζÞµενα αποθÛµατα πατατÞσµορου και
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ii) χαρακτηρÝζουν ωσ µολυσµÛνο το καταχωρηµÛνο
φυτικÞ υλικÞ, τισ αποστολÛσ και/η τισ παρτÝδεσ απÞ
τισ οποÝεσ ληφθηκε το δεÝγµα, καθωσ και τα µηχανηµατα, τα οχηµατα, τουσ περιÛκτεσ, τισ αποθηκεσ
η τα τµηµατα αυτων και κÀθε Àλλο αντικεÝµενο,
συµπεριλαµβανοµÛνων των υλικων συσκευασÝασ
που χρησιµοποιηθηκαν για το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ απÞ το οποÝο Ûχει ληφθεÝ το δεÝγµα¯
επÝσησ, χαρακτηρÝζουν ωσ µολυσµÛνουσ, κατÀ
περÝπτωση, τουσ αγρουσ, τισ µονÀδεσ προστατευÞµενησ φυτικησ παραγωγησ και τουσ τÞπουσ παραγωγησ απÞ τουσ οποÝουσ συγκοµÝστηκε το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ και Ûχει ληφθεÝ το δεÝγµα¯ για
τα δεÝγµατα που ληφθηκαν κατÀ τη βλαστικη
περÝοδο, πρÛπει να χαρακτηρÝζονται ωσ µολυσµÛνοι οι αγροÝ, οι τÞποι παραγωγησ και, κατÀ περÝπτωση, οι µονÀδεσ προστατευÞµενησ φυτικησ
παραγωγησ απÞ τισ οποÝεσ ληφθηκε το δεÝγµα και
iii) προσδιορÝζουν, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ του
παραρτηµατοσ V, σηµεÝο 1, την Ûκταση τησ πιθανησ µÞλυσησ δια επαφησ πριν η µετÀ τη συγκοµιδη
η µÛσω σχÛσησ τησ διαδικασÝασ παραγωγησ, Àρδευσησ η ψεκασµου η µÛσω κλωνικησ σχÛσησ µε τη
συγκεκριµÛνη µÞλυνση και
iv) οριοθετουν µÝα ζωνη βÀσει του χαρακτηρισµου τησ
µÞλυνσησ που αναφÛρεται στο σηµεÝο ii), του προσδιορισµου τησ Ûκτασησ τησ πιθανησ µÞλυνσησ που
αναφÛρεται στο σηµεÝο iii), και τησ πιθανησ µετÀδοσησ του οργανισµου, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ
του σηµεÝου 2, στοιχεÝο i) του παραρτηµατοσ V¯
β) για καλλιÛργειεσ ξενιστων Àλλων απÞ εκεÝνουσ που
αναφÛρονται στο στοιχεÝο α) κατÀ τισ οποÝεσ η παραγωγη του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου διατρÛχει
κÝνδυνο:
i) θεσµοθετουν ελÛγχουσ συµφωνα µε το στοιχεÝο α),
σηµεÝο i) και
ii) χαρακτηρÝζουν ωσ µολυσµÛνουσ τουσ ξενιστÛσ του
οργανισµου απÞ τουσ οποÝουσ Ûχει ληφθεÝ το δεÝγµα και
iii) προσδιορÝζουν την Ûκταση τησ πιθανησ µÞλυνσησ
και οριοθετουν µÝα ζωνη συµφωνα µε το εδÀφιο
α), σηµεÝα iii) και iv) αντÝστοιχα, σε σχÛση µε την
παραγωγη του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου¯
γ) για το επιφανειακÞ νερÞ (συµπεριλαµβανοµÛνων των
απορρÝψεων υγρων αποβλητων απÞ χωρουσ βιοµηχανικησ µεταποÝησησ η συσκευασÝασ του καταχωρηµÛνου
φυτικου υλικου) και για τα Àγρια φυτÀ τησ οικογενεÝασ
των σολανιδων, απÞ τα οποÝα η παραγωγη του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου διατρÛχει κÝνδυνο µÛσω τησ
Àρδευσησ η του ψεκασµου µε τα επιφανειακÀ υδατα η
λÞγω πληµµυρασ απÞ το επιφανειακÞ νερÞ:
i) θεσµοθετουν ελÛγχουσ, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ
επÝσηµησ µελÛτησ, σε κατÀλληλεσ στιγµÛσ, δειγµÀτων απÞ επιφανειακÞ νερÞ και, εφÞσον υπÀρχουν,
απÞ Àγρια φυτÀ τησ οικογÛνειασ των σολανιδων
προκειµÛνου να προσδιοριστεÝ η Ûκταση τησ
µÞλυνσησ και
ii) χαρακτηρÝζουν ωσ µολυσµÛνο το επιφανειακÞ νερÞ
απÞ το οποÝο Ûχει ληφθεÝ το η τα δεÝγµατα λαµβÀνοντασ υÞπψη την Ûκταση τησ µÞλυνσησ και τουσ
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ελÛγχουσ που διεξÀγονται συµφωνα µε το σηµεÝο i)
και
iii) προσδιορÝζουν την Ûκταση τησ πιθανησ µÞλυνσησ
και οριοθετουν µια ζωνη βÀσει του χαρακτηρισµου
τησ µÞλυνσησ που αναφÛρεται στο σηµεÝο ii), και
τησ πιθανησ διÀδοσησ του οργανισµου, λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ διατÀξεισ του σηµεÝου 1 και του
σηµεÝου 2, στοιχεÝο ii) του παραρτηµατοσ V.
2. Τα κρÀτη µÛλη κοινοποιουν αµÛσωσ, συµφωνα µε τισ
διατÀξεισ του παραρτηµατοσ V, σηµεÝο 3, στα Àλλα κρÀτη
µÛλη και την Επιτροπη κÀθε µÞλυνση που προσδιορÝζεται
βÀσει τησ παραγρÀφου 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο ii) και τησ
παραγρÀφου 1, στοιχεÝο γ), σηµεÝο ii), καθωσ και τισ
λεπτοµÛρειεσ τησ οριοθÛτησησ ζωνησ βÀσει τησ παραγρÀφου 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο iv) και, κατÀ περÝπτωση, τησ
παραγρÀφου 1 στοιχεÝο γ), σηµεÝο iii). Οι λεπτοµÛρειεσ τησ
κοινοποÝησησ δυνÀµει τησ παρουσασ παραγρÀφου µπορουν να υποβÀλλονται στην επιτροπη.
ΤαυτÞχρονα, τα κρÀτη µÛλη υποβÀλλουν στην Επιτροπη
την πρÞσθετη κοινοποÝηση που προβλÛπεται στο σηµεÝο 4
παραρτηµατοσ V. Οι λεπτοµÛρειεσ τησ κοινοποÝησησ δυνÀµει του παρÞντοσ εδαφÝου υποβÀλλονται αµÛσωσ στα µÛλη
τησ επιτροπησ.
3. ΒÀσει τησ κοινοποÝησησ συµφωνα µε την παρÀγραφο 2 και των κοινοποιουµενων στοιχεÝων, τα Àλλα κρÀτη
µÛλη που αναφÛρονται στην κοινοποÝηση διενεργουν Ûλεγχο συµφωνα µε την παρÀγραφο 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο i)
και, κατÀ περÝπτωση, την παρÀγραφο 1, στοιχεÝο γ),
σηµεÝο i) και αναλαµβÀνουν ενδεχοµÛνωσ περαιτÛρω δρÀση, συµφωνα µε τισ παραγρÀφουσ 1 και 2.
Α
 ρθρο 6
1. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι το καταχωρηµÛνο φυτικÞ
υλικÞ που Ûχει χαρακτηριστεÝ ωσ µολυσµÛνο βÀσει του
Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο ii), δεν µπορεÝ
να φυτευεται και Þτι πρÛπει, υπÞ τον Ûλεγχο και την
Ûγκριση των αρµÞδιων επÝσηµων φορÛων τουσ, να υπÞκειται σε µια απÞ τισ διατÀξεισ του παραρτηµατοσ VI,
σηµεÝο 1 κατÀ τρÞπο ωστε να εξασφαλÝζεται Þτι δεν υπÀρχει εµφανησ κÝνδυνοσ µετÀδοσησ του οργανισµου.
2. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι απαγορευεται η φυτευση
του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου που Ûχει χαρακτηρισθεÝ ωσ πιθανωσ µολυσµÛνο βÀσει του Àρθρου 5, παρÀγραφοσ 1, σηµεÝο α), στοιχεÝο iii), και στοιχεÝο γ),
σηµεÝο iii), συµπεριλαµβανοµÛνου του καταχωρηµÛνου
φυτικου υλικου για το οποÝο Ûχει εντοπιστεÝ κÝνδυνοσ και
το οποÝο Ûχει παραχθεÝ σε τÞπουσ παραγωγησ που Ûχουν
χαρακτηριστεÝ ωσ πιθανωσ µολυσµÛνοι συµφωνα µε το
Àρθρο 5, παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο iii), και Þτι
πρÛπει υπÞ τον Ûλεγχο των αρµÞδιων επÝσηµων φορÛων, να
χρησιµοποιεÝται η να διατÝθεται καταλληλωσ, Þπωσ ορÝζεται στο παρÀρτηµα VI, σηµεÝο 2, κατÀ τρÞπο ωστε να
διασφαλÝζεται Þτι δεν υπÀρχει εµφανησ κÝνδυνοσ µετÀδοσησ του οργανισµου.
3. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι τα µηχανηµατα, τα οχηµατα, οι περιÛκτεσ, οι αποθηκεσ η τα τµηµατα αυτων, και
κÀθε Àλλο αντικεÝµενο, συµπεριλαµβανοµÛνων των υλικων
συσκευασÝασ, που Ûχουν χαρακτηρισθεÝ µολυσµÛνα βÀσει
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του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο ii) η που
Ûχουν χαρακτηρισθεÝ ωσ πιθανωσ µολυσµÛνα βÀσει του
Àρθρου 5, παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝα α), σηµεÝο iii) και
στοιχεÝο γ), σηµεÝο iii), πρÛπει να καταστρÛφονται η να
απολυµαÝνονται µε κατÀλληλεσ µεθÞδουσ Þπωσ ορÝζεται
στο παρÀρτηµα VI, σηµεÝο 3. ΜετÀ την απολυµανση, τα
αντικεÝµενα αυτÀ παυουν να θεωρουνται µολυσµÛνα.
4. Με την επιφυλαξη των µÛτρων που εφαρµÞζονται
συµφωνα µε τισ παραγρÀφουσ 1, 2 και 3, τα κρÀτη µÛλη
ορÝζουν Þτι, για τη ζωνη που οριοθετεÝται βÀσει του
Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο iv) και στοιχεÝο γ), στοιχεÝο iii), εφαρµÞζονται ορισµÛνα µÛτρα, Þπωσ
καθορÝζεται στο παρÀρτηµα VI, σηµεÝα 4.1. και 4.2. Οι
λεπτοµÛρειεσ των µÛτρων αυτων κοινοποιουνται ετησÝωσ
στα Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη. Οι λεπτοµÛρειεσ
τησ κοινοποÝησησ αυτησ µπορουν να υποβÀλλονται στην
επιτροπη.
Α
 ρθρο 7
1. Τα κρÀτη µÛλη ορÝζουν Þτι ο πατατÞσποροσ πρÛπει
να πληροÝ τισ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ και να
προÛρχεται απευθεÝασ απÞ υλικÞ πατÀτασ το οποÝο παρÀγεται στο πλαÝσιο επισηµωσ εγκεκριµÛνου προγρÀµµατοσ
και το οποÝο Ûχει κριθεÝ απαλλαγµÛνο απÞ τον οργανισµÞ
µετÀ απÞ επÝσηµη η υπÞ επÝσηµη εποπτεÝα δοκιµη µε τη
σχετικη µÛθοδο του παραρτηµατοσ II.
Η προαναφερÞµενη δοκιµη πραγµατοποιεÝται απÞ Ûνα
κρÀτοσ µÛλοσ:
α) στισ περιπτωσεισ που Ûχουν επιβεβαιωθεÝ ευρηµατα του
οργανισµου στην παραγωγη πατατοσπÞρου του,
i) µε δοκιµη των προηγουµενων γενεων, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ αρχικησ κλωνικησ επιλογησ, και µε
συστηµατικη δοκιµη των βασικων κλωνων πατατÞσπορου, η
ii) στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ Ûχει αποδειχθεÝ
Þτι δεν υπÀρχει κλωνικη σχÛση, µε δοκιµη Þλων
των βασικων κλωνων πατατÞσπορου η προηγουµενων γενεων, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ αρχικησ
κλωνικησ επιλογησ¯
β) στισ λοιπÛσ περιπτωσεισ, εÝτε σε κÀθε φυτÞ τησ αρχικησ
κλωνικησ επιλογησ η σε αντιπροσωπευτικÀ δεÝγµατα
του βασικου πατατÞσπορου η των προηγουµÛνων γενεων.
2. Οι ακÞλουθεσ διατÀξεισ µπορουν να θεσπÝζονται µε
τη διαδικασÝα του Àρθρου 16α τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ:
— οι λεπτοµερεÝσ κανÞνεσ εφαρµογησ τησ παραγρÀφου 1,
δευτερο εδÀφιο, στοιχεÝο α),
— οι κανÞνεσ που αφορουν τα αντιπροσωπευτικÀ δεÝγµατα που προβλÛπονται στην παρÀγραφο 1, δευτερο εδÀφιο, στοιχεÝο β).
Α
 ρθρο 8
Τα κρÀτη µÛλη απαγορευουν την κατοχη και τη διακÝνηση
του οργανισµου.
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Α
 ρθρο 9

Με την επιφυλαξη των διατÀξεων τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ,
τα κρÀτη µÛλη µπορουν να επιτρÛπουν παρεκκλÝσεισ απÞ
τα µÛτρα που αναφÛρονται στα Àρθρα 6 και 8 τησ παρουσασ οδηγÝασ, συµφωνα µε τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 95/
44/ΕΚ για πειραµατικουσ η επιστηµονικουσ σκοπουσ,
καθωσ και για εργασÝεσ ποικιλιακησ επιλογησ (1).

Α
 ρθρο 10
Τα κρÀτη µÛλη µπορουν να θεσπÝζουν, Þσον αφορÀ τη
δικη τουσ παραγωγη, τα πρÞσθετα η αυστηρÞτερα µÛτρα
που απαιτουνται για την καταπολÛµηση του οργανισµου η
για την πρÞληψη τησ µετÀδοσησ του, υπÞ την προυMπÞθεση
Þτι τα µÛτρα αυτÀ συµµορφωνονται µε τισ διατÀξεισ τησ
οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ.
Ο λεπτοµÛρειεσ των µÛτρων αυτων κοινοποιουνται στα
Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη. Ο λεπτοµÛρειεσ τησ
κοινοποÝησησ αυτησ µπορουν να υποβÀλλονται στην επιτροπη.

Α
 ρθρο 11
Οι τροποποιησεισ των παραρτηµÀτων τησ παρουσασ οδηγÝασ, µε γνωµονα τισ εξελÝξεισ των επιστηµονικων η τεχνικων
γνωσεων, θεσπÝζονται µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 16α
τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ. Για τισ µεθÞδουσ που ορÝζονται
στο παρÀρτηµα II και τα µÛτρα των παραγρÀφων 4.1 και
4.2 του παραρτηµατοσ VI τησ παρουσασ οδηγÝασ, η Επιτροπη καταρτÝζει Ûκθεση επανεξÛτασησ των εν λÞγω µεθÞδων και µÛτρων βÀσει τησ κτηθεÝσασ πεÝρασ, και την υποβÀλει στην επιτροπη πριν απÞ την 1η ΙανουαρÝου 2002.

Α
 ρθρο 12
1. Τα κρÀτη µÛλη θÛτουν σε ισχυ τισ απαιτουµενεσ νοµοθετικÛσ, κανονιστικÛσ και διοικητικÛσ διατÀξεισ για να
συµµορφωθουν µε την παρουσα οδηγÝα απÞ τισ 21 Αυγουστου 1999. Ενηµερωνουν αµÛσωσ την Επιτροπη σχετικÀ.
Οι διατÀξεισ αυτÛσ, Þταν θεσπÝζονται απÞ τα κρÀτη µÛλη,
αναφÛρονται στην παρουσα οδηγÝα η συνοδευονται απÞ
παρÞµοια αναφορÀ κατÀ την επÝσηµη δηµοσÝευση τουσ. Οι
λεπτοµερεÝσ διατÀξεισ για την αναφορÀ αυτη καθορÝζονται
απÞ τα κρÀτη µÛλη.
2. Τα κρÀτη µÛλη ανακοινωνουν αµÛσωσ στην Επιτροπη
τισ βασικÛσ διατÀξεισ εθνικου δικαÝου τισ οποÝεσ θεσπÝζουν
στον τοµÛα τον οποÝο διÛπει η παρουσα οδηγÝα. Η Επιτροπη ενηµερωνει σχετικÀ τα λοιπÀ κρÀτη µÛλη.
(1) ΕΕ L 184 τησ 3.8.1995, σ. 34¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 97/46/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 204
τησ 31.7.1997, σ. 43).
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ΒρυξÛλλεσ, 20 ΙουλÝου 1998.

Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την ηµÛρα τησ δηµοσÝευσησ τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων.
Α
 ρθρο 14
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µÛλη.

Για το Συµβουλιο
Ο ΠρÞεδροσ
W. MOLTERER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΤΜΗΜΑ I
ΚατÀλογοσ ξενιστων του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Þπωσ ορÝζονται στο Àρθρο 1
ΦυτÀ, (συµπεριλαµβανοµÛνων των κονδυλων) Àλλα απÞ τον πραγµατικÞ σπÞρο του
Solanum tuberosum L.
ΦυτÀ, Àλλα απÞ τα φυτÀ και τουσ σπÞρουσ του Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

πατÀτα
τοµÀτα

ΤΜΗΜΑ II
ΜελÛτεσ
1. Οι επÝσηµεσ µελÛτεσ που αναφÛρονται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 2, στοιχεÝο α), διεξÀγονται βÀσει τησ
βιολογÝασ του οργανισµου και των συγκεκριµÛνων συστηµÀτων παραγωγησ του οικεÝου κρÀτουσ µÛλουσ και
πρÛπει να περιλαµβÀνουν:
i) Þσον αφορÀ την πατÀτα,
— σε κατÀλληλεσ στιγµÛσ, µακροσκοπικη επιθεωρηση των καλλιεργουµενων φυτων, η/και δειγµοτοληψÝα απÞ τουσ σπÞρουσ και Àλλεσ πατÀτεσ κατÀ τη βλαστικη περÝοδο η στην αποθηκη. Τα δεÝγµατα
αυτÀ υποβÀλλονται σε επÝσηµο η υπÞ επÝσηµη εποπτεÝα µακροσκοπικÞ Ûλεγχο κοµµÛνων κονδυλων,
και
— στην περÝπτωση του πατατÞσπορου και, κατÀ περÝπτωση, για Àλλεσ πατÀτεσ, επÝσηµεσ η υπÞ
επÝσηµη εποπτεÝα εργαστηριακÛσ δοκιµÛσ µε τη µÛθοδο του παραρτηµατοσ II,
ii) Þσον αφορÀ την τοµÀτα,
— µακροσκοπικη επιθεωρηση, σε κατÀλληλεσ στιγµÛσ, τουλÀχιστον των καλλιεργουµενων φυτων που
προορÝζονται για µεταφυτευση για επαγγελµατικη χρηση.
2. Η κοινοποÝηση των επÝσηµων µελετων που αναφÛρονται στο Àρθρο 2, παρÀγραφοσ 3, πρÛπει να περιλαµβÀνει:
i) στην περÝπτωση των µελετων για την πατÀτα,
— την εκτιµωµενη συνολικη καλλιεργουµενη Ûκταση, σε εκτÀρια, πατατÞσπορου και Àλλησ πατÀτασ,
— τη διαστρωµÀτωση ανÀ κατηγορÝα σπÞρου και πατÀτεσ εµπορÝου, και, κατÀ περÝπτωση, ανÀ
περιοχη,
— τον αριθµÞ και το χρÞνο ληψησ των δειγµÀτων,
— τον αριθµÞ µακροσκοπικων ελÛγχων στον αγρÞ,
— τον αριθµÞ (και το µÛγεθοσ του δεÝγµατοσ) των µακροσκοπικων ελÛγχων κονδυλων,
ii) στην περÝπτωση των µελετων, τουλÀχιστον, για τα καλλιεργουµενα φυτÀ τοµÀτασ που προορÝζονται για
µεταφυτευση για επαγγελµατικη χρηση,
— τον εκτιµωµενο συνολικÞ αριθµÞ φυτων,
— τον αριθµÞ των µακροσκοπικων ελÛγχων,
iii) στην περÝπτωση των µελετων που αφορουν ξενιστÛσ Àλλουσ απÞ την πατÀτα και την τοµÀτα,
συµπεριλαµβανοµÛνων των Àγριων φυτων τησ οικογενεÝασ των σολανιδων,
— το εÝδοσ,
— τον αριθµÞ και το χρÞνο ληψησ των δειγµÀτων,
— την περιοχη/ποτÀµι δειγµατοληψÝασ, κατÀ περÝπτωση,
— τη µÛθοδο ανÀλυσησ,
iv) στην περÝπτωση των µελετων σχετικÀ µε το νερÞ και τισ απορρÝψεισ υγρων αποβλητων απÞ εγκαταστÀσεισ βιοµηχανικησ µεταποÝησησ η συσκευασÝασ,
— τον αριθµÞ και το χρÞνο ληψησ των δειγµÀτων,
— την περιοχη/το ποτÀµι/την τοποθεσÝα των εγκαταστÀσεων δειγµατοληψÝασ, κατÀ περÝπτωση,
— τη µÛθοδο ανÀλυσησ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΗΜΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ RALSTONIA
SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL.
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ
Στο παρÞν σχηµα περιγρÀφονται οι διÀφορεσ διαδικασÝεσ για:
i) τη διÀγνωση τησ καστανησ σηψησ σε κονδυλουσ πατÀτασ και τησ βακτηριακησ µÀρανσησ σε φυτÀ πατÀτασ
και τοµÀτασ,
ii) την ανÝχνευση τησ Ralstonia solanacearum σε δεÝγµατα κονδυλων πατÀτασ,
iii) την αναγνωριση του Ralstonia solanacearum.
Στα προσαρτηµατα παρÛχονται λεπτοµÛρειεσ για την παρασκευη των χρησιµοποιουµÛνων για τισ δοκιµÛσ
υλικων, δηλαδη θρεπτικων υποστηρωµÀτων, ρυθµιστικων διαλυµÀτων, διαλυµÀτων, αντιδραστηρÝων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΜΗΜΑ Ι:

ΤΜΗΜΑ ΙΙ:
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2. ∆οκιµη/Ûσ ταχεÝασ διαλογησ

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ:
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ΤΜΗΜΑ Ι
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ
1.

∆ιÀγνωση τησ καστανησ σηψησ σε κονδυλουσ πατÀτασ και τησ βακτηριακησ µÀρανσησ σε φυτÀ πατÀτασ και τοµÀτασ
Η περιγραφÞµενη διαδικασÝα εξÛτασησ προορÝζεται για κονδυλουσ πατÀτασ που παρουσιÀζουν τυπικÀ συµπτωµατα η
γεννουν υπÞνοιεσ για υπαρξη καστανησ σηψησ και για φυτÀ πατÀτασ και τοµÀτασ που παρουσιÀζουν τυπικÀ συµπτωµατα η
γεννουν υπÞνοιεσ για υπαρξη βακτηριακησ µÀρανσησ. Η διαδικασÝα περιλαµβÀνει µÝα δοκιµη ταχεÝασ διαλογησ, αποµÞνωση
του παθογÞνου αιτÝου απÞ µολυσµÛνο αγγειωδη ιστÞ σε διαγνωστικÀ υλικÀ και, σε περÝπτωση θετικου αποτελÛσµατοσ,
αναγνωριση τησ καλλιÛργειασ ωσ Ralstonia solanacearum.
∆ιÀγραµµα ροησ τησ διαδικασÝασ
¼ωτÀ πατÀταχ Ü τονÀταχ Ü λÞξδωµοι πατÀταχ νε σωνπτρνατα (1)

¢ολινÜ ταψεÝαχ διαµοηÜχ (2)

° ¦ Γ » Γ N¿ª¸

°ποιλÝεχ νε τωπιλÜ νοσζοµοηÝα

Γ Μ¹(3)

Α°¹

¢Γ º¹»¸(-¶ª) ¶¦¹µ¶µ°¹¿ª¸ª
°ξαηξρσισθ (4) λαυασÜχ λαµµιΫσηειαχ φχ
Ralstonia solanacearum λαι
δολινÜ παυοηΫξειαχ (4)

Α°¹

¼ωτÀ Ü λαι λÞξδωµοι πσοσβεβµθνΫξοι απÞ
Ralstonia solanacearum

ΓΜ
¹

¼ωτÀ Ü λαι λÞξδωµοι νθ
πσοσβεβµθνΫξοι απÞ
Ralstonia solanacearum
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ΠαραποµπÛσ διαγρÀµµατοσ:
(1) Περιγραφη των συµπτωµÀτων δÝδεται στο µÛροσ ΙΙ.1.
(2) Οι δοκιµÛσ ταχειÀσ διαλογησ διευκολυνουν την προκαταρκτικη διÀγνωση.
ΚατÀλληλεσ δοκιµÛσ εÝναι:
— η δοκιµη εκκρÝσεων του αγγειωδουσ ιστου του στελÛχουσ (µÛροσ ΙΙ.2),
— η δοκιµη για πολυ-β-υδροξυβουτυρικÀ κοκκÝα (µÛροσ ΙΙ.2),
— η δοκιµη IF (µÛροσ ΙΙΙ.2),
— η δοκιµη ELISA (µÛροσ ΙΙΙ.3),
— η δοκιµη PCR (µÛροσ ΙΙΙ.4).
(3) Αν και η αποµÞνωση του παθογÞνου αιτÝου µε τη διαδικασÝα διαδοχικων αραιωσεων επÝ στερεου υποστρωµατοσ απÞ
ιστουσ µε τυπικÀ συµπτωµατα εÝναι Àµεση, η καλλιÛργεια µπορεÝ να αποτυχει αν βρισκÞµαστε σε προκεχωρηµÛνα στÀδια
µολυνσεωσ. ΣαπροφυτικÀ βακτηρια που αναπτυσσονται σε προσβεβληµÛνο ιστÞ µπορεÝ να επικαλυψουν η να εµποδÝσουν
την ανÀπτυξη του παθογÞνου στο υλικÞ αποµÞνωσησ. ΕÀν η δοκιµη αποµÞνωσησ εÝναι αρνητικη, αλλÀ υπÀρχουν τα
τυπικÀ συµπτωµατα τησ ασθÛνειασ, τÞτε η διαδικασÝα αποµÞνωσησ πρÛπει να επαναληφθεÝ, κατÀ προτÝµηση µε εκλεκτικη
αποµÞνωση επÝ στερεου υποστρωµατοσ.
(4) ΑξιÞπιστη ταυτοποÝηση µÝασ καθαρησ καλλιÛργειασ Ralstonia solanacearum επιτυγχÀνεται µε µÝα τουλÀχιστον απÞ τισ
δοκιµÛσ που παρατÝθενται στο µÛροσ ΙΙ.4.1 σε συνδυασµÞ µε µÝα δοκιµη παθογÛνειασ (µÛροσ ΙΙ.4.3). Ο προσδιορισµÞσ του
στελÛχουσ εÝναι προαιρετικÞσ, συνιστÀται Þµωσ να γÝνεται σε κÀθε νÛο περιστατικÞ.
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ΑνÝχνευση και ταυτοποÝηση του Ralstonia solanacearum σε δεÝγµατα κονδυλων πατÀτασ
Η διαδικασÝα αποσκοπεÝ στην ανÝχνευση µολυνσεων σε λανθÀνουσα µορφη σε κονδυλουσ πατÀτασ µε µÝα η, κατÀ προτÝµηση,
περισσÞτερεσ δοκιµÛσ διαλογησ οι οποÝεσ, εφÞσον εÝναι θετικÛσ επιβεβαιωνονται µε την αποµÞνωση του παθογÞνου
οργανισµου, ακολουθεÝ δε, στην περÝπτωση αποµÞνωσησ τυπικων αποικιων, ταυτοποÝηση µιασ καθαρησ καλλιÛργειασ ωσ
καλλιÛργειασ Ralstonia solanacearum.
∆ιÀγραµµα ροησ τησ διαδικασÝασ
¢εÝηνα λοξδàµφξ πατÀταχ (1)

¢Γ º¹»¶ª ¢¹°¤ Γ  ¸ ª (2)
¢ολινÜ IF F(3) Ü/λαι ελµελτιλÜ απονÞξφσθ επÝ ª.Λ. (4)
νε πσοαισετιλΫχ επιπσÞσυετεχ δολινΫχ:
¢ολινÜ ELISA(5)
¢ολινÜ PCR (6)
¢ολινÜ(-Ϋχ) ενπµοωτισνοà (7)

τοωµÀψιστοξ
νÝα δολινÜ
υετιλÜ

Þµεχ οι δολινΫχ
ασξθτιλΫχ

¢εÝηνα νθ
πσοσβεβµθνΫξο
απÞ Ralstonia
solanacearum

¢Γ º¹»¸(-¶ª) ° ¦ Γ » Γ Α¿ª¸ª
¶λµελτιλÜ
Ü/λαι
απονÞξφσθ επÝ ª . Y.

βιοδολινÜ (8)

°ποιλÝεχ νε τωπιλÜ νοσζοµοηÝα

Α°¹

ΓΜ
¹

¢εÝηνα νθ
πσοσβεβµθνΫξο
απÞ Ralstonia
solanacearum

¢Γ º¹»¸(-¶ª) ¶¦¹µ¶µ°¹¿ª¸ª
ΖαωτοποÝθσθ (9) τθχ λαµµιΫσηειαχ φχ
Ralstonia solanacearum
λαι δολινÜ παυοηΫξειαχ (9)

Α°¹

¢εÝηνα πσοσβεβµθνΫξο
απÞ Ralstonia
solanacearum

ΓΜ
¹

¢εÝηνα νθ
πσοσβεβµθνΫξο
απÞ Ralstonia
solanacearum
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ΠαραποµπÛσ διαγρÀµµατοσ:
(1) Μ Û γ ε θ ο σ δ ε Ý γ µ α τ ο σ
Το κανονικÞ µÛγεθοσ δεÝγµατοσ εÝναι 200 κÞνδυλοι. Η δοκιµασÝα Þµωσ µπορεÝ να εφαρµοσθεÝ και για δεÝγµατα µικρÞτερα
των 200 κονδυλων.
(2) ∆ ο κ ι µ η ( - Û σ ) α ν Ý χ ν ε υ σ η σ
Για την ανÝχνευση τησ Ralstonia solanacearum µπορεÝ να µην αρκεÝ απÞ πλευρÀσ ευαισθησÝασ η αξιοπιστÝασ η
πραγµατοποÝηση µÝασ µÞνον δοκιµησ σε Ûνα δεÝγµα. Συνεπωσ, συνιστÀται να πραγµατοποιουνται περισσÞτερεσ απÞ µÝα
δοκιµÛσ, οι οποÝεσ θα πρÛπει να βασÝζονται κατÀ προτÝµηση σε διαφορετικÛσ βιολογικÛσ αρχÛσ.
(3) ∆ ο κ ι µ η α ν ο σ ο φ θ ο ρ ι σ µ ο υ ( I F )
Η δοκιµη ανοσοφθορισµου εÝναι µÝα καλÀ καθιερωµÛνη δοκιµη διαλογησ. Το γεγονÞσ αυτÞ συνιστÀ πλεονÛκτηµα σε σχÛση
µε Àλλεσ δοκιµÛσ που δεν Ûχουν ακÞµη αναπτυχθεÝ πληρωσ η δεν Ûχει ακÞµη επιβεβαιωθεÝ η εγκυρÞτητÀ τουσ. Η δοκιµη
αυτη χρησιµοποιεÝται για πολλÀ Àλλα καθορισµÛνα βακτηρια, Þπωσ την Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
ΒÀσει των καθορισµÛνων παραµÛτρων ανÀγνωσησ τησ µεθÞδου, αυτη εÝναι µÝα ευαÝσθητη δοκιµη [Þριο ευαισθησÝασ 103-104
κυτταρα ανÀ ml εκχυλÝσµατοσ ιζηµατοσ πατÀτασ].
Η ποιÞτητα του αντιορου αποτελεÝ κρÝσιµο παρÀγοντα για την αξιοπιστÝα των αποτελεσµÀτων τησ δοκιµησ. ΑποδεκτοÝ
εÝναι µÞνον αντιοροÝ µε υψηλÞ τÝτλο (κατ’ ελÀχιστον 2 000 για τον αρχικÞ αντιορÞ), Þλεσ δε οι δοκιµÛσ πρÛπει να
πραγµατοποιουνται µε τον τÝτλο του αντιορου η µÝα αραÝωση κÀτω του τÝτλου. ΠροτιµÀται η Ûµµεση µÛθοδοσ. Η Àµεση
µÛθοδοσ µπορεÝ να εφαρµοστεÝ εÀν το επÝπεδο ευαισθησÝασ και εξειδÝκευσησ τησ δοκιµησ εÝναι ισοδυναµο µε εκεÝνο τησ
Ûµµεσησ µεθÞδου.
Η δοκιµη IF Ûχει το πλεονÛκτηµα τησ υποκειµενικησ ερµηνεÝασ τησ µορφολογÝασ χρωσεωσ των κυττÀρων και τησ Ûντασησ
του φθορισµου, χαρακτηριστικÀ που παρÛχουν στοιχεÝα σχετικÀ µε την εξειδÝκευση τησ αντÝδρασησ. ΑποτελεÝ συνηθεσ
φαινÞµενο η εµφÀνιση µη ειδικησ θετικησ αντÝδρασησ (cross-reaction) ορολογικÀ σχετιζοµÛνων βακτηρÝων, που προÛρχονται απÞ το Ûδαφοσ η σχετÝζονται µε ιστουσ πατÀτασ και Ûχουν µορφολογÝα κυττÀρων εκεÝνη του Ralstonia solanacearum.
Η δοκιµη IF µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ ωσ η αποκλειστικη δοκιµη διαλογησ, αν και σε περιπτωσεισ υποψÝασ µη εκλεκτικων
αντιδρÀσεων µπορεÝ να γÝνει µια επιπρÞσθετη δοκιµη διαλογησ που βασÝζεται σε διαφορετικη βιολογικη αρχη. Σ’ αυτÛσ τισ
περιπτωσεισ η πιÞ κατÀλληλη δοκιµη εÝναι η εκλεκτικη αποµÞνωση επÝ στερεου θρεπτικου υποστρωµατοσ.
(4) Ε κ λ ε κ τ ι κ η α π ο µ Þ ν ω σ η ε π Ý σ τ ε ρ ε ο υ υ π ο σ τ ρ ω µ α τ ο σ
Με το τροποποιηµÛνο υλικÞ SMSA και τη µεθοδολογÝα εξÛτασησ που εξιδικευεται σ’ αυτη τη µÛθοδο, αυτη συνιστÀ µÝα
ευαÝσθητη και εκλεκτικη δοκιµη για το Ralstonia solanacearum. Το αποτÛλεσµα λαµβÀνεται 3-6 ηµÛρεσ µετÀ την
προετοιµασÝα του δεÝγµατοσ. Το παθογÞνο λαµβÀνεται απ’ ευθεÝασ στην καλλιÛργεια και µπορεÝ να ταυτοποιηθεÝ ευκολα.
Για την πληρη εκµετÀλλευση των δυνατοτητων τησ, η δοκιµη απαιτεÝ να γÝνεται προσεκτικη προετοιµασÝα των τεµαχÝων
ιστου λαµβανοµÛνων απÞ το σηµεÝο πρÞσφυσησ του στολονÝου για την αποφυγη δευτερογενων βακτηρÝων σχετιζοµÛνων µε
τουσ κονδυλουσ πατÀτασ που εÝναι ανταγωνιστÛσ του Ralstonia solanacearum στο θρεπτικÞ υπÞστρωµα και µπορουν να
επηρεÀζουν την ανÀπτυξη του παθογÞνου µικροοργανισµου.
ΟρισµÛνα βακτηριακÀ στελÛχη µπορεÝ να αναπτυχθουν πολυ λÝγο καθωσ τα συστατικÀ του υποστρωµατοσ µπορεÝ να
επηρεÀσουν τον οργανισµÞ-στÞχο. ΧρειÀζεται επÝσησ προσοχη ωστε το Ralstonia solanacearum να διαφοροποιεÝται απÞ
τυχÞν Àλλα βακτηρια που µπορεÝ να αναπτυχθουν στο θρεπτικÞ υπÞστρωµα. Η εκλεκτικη αποµÞνωση µπορεÝ να
χρησιµοποιηθεÝ ωσ αποκλειστικη δοκιµη διαλογησ µε την προυMπÞθεση Þτι σε περιπτωσεισ που υπÀρχει υποψÝα παρεµπÞδισησ τησ ανÀπτυξησ του Ralstonia solanacearum απÞ Àλλα βακτηρια επÝ των τρυβλÝων, και προκυπτει αρνητικÞ
αποτÛλεσµα, το δεÝγµα επανεξετÀζεται χρησιµοποιωντασ διαφορετικη δοκιµη για την επικυρωση η απÞρριψη τησ
διÀγνωσησ. Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ, η δοκιµη IF εÝναι η καταλληλÞτερη.
(5) ∆ ο κ ι µ η E L I S A
Η δοκιµη ELISA εÝναι εν γÛνει λιγÞτερο ευαÝσθητη απÞ τη δοκιµη IF (Þριο ευαισθησÝασ 104-105 κυτταρα ανÀ ml
εκχυλÝσµατοσ ιζηµατοσ πατÀτασ). Η δοκιµη εÝναι φθηνη και γρηγορη, εÝναι Þµωσ εν γÛνει πιο επιρρεπησ στην εµφÀνιση
εσφαλµÛνων θετικων (µη ειδικων θετικων αντιδρÀσεων) αποτελεσµÀτων και εσφαλµÛνων αρνητικων (παρεµπÞδιση απÞ
φαινολικÀ µÞρια στο εκχυλισµα πατÀτασ) αποτελεσµÀτων. Οι απαιτησεισ απÞ πλευρÀσ εξειδÝκευσησ του αντιορου εÝναι
εξαιρετικÀ µεγÀλεσ. Η δοκιµη ELISA δεν µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ ωσ αποκλειστικη δοκιµη εξÛτασησ.
(6) ∆ ο κ ι µ η PCR ( α λ υ σ ι δ ω τ η α ν τ Ý δ ρ α σ η π ο λ υ µ ε ρ À σ η σ )
Η ανÝχνευση µε PCR εÝναι πολυ ευαÝσθητη. Αν και σε Ûνα δεÝγµα εÝναι δυνατÞν να ανιχνευθεÝ ακÞµη και Ûνα µεµονωµÛνο
µÞριο DNA, η δοκιµη παρεµποδÝζεται ευκολα απÞ διÀφορα συστατικÀ του εκχυλÝσµατοσ του φυτου η του κονδυλου που
οδηγουν σε εσφαλµÛνο αρνητικÞ αποτÛλεσµα. ΟρισµÛνεσ καλλιεργουµενεσ ποικιλÝεσ πατÀτασ περιÛχουν περισσÞτερουσ
παρεµποδιστÛσ απÞ Àλλεσ. ΧρειÀζεται εποµÛνωσ οι παρεµποδιστÛσ αυτοÝ να αποµακρυνονται. Η παρεµπÞδιση µπορεÝ να
µειωθεÝ µε αραÝωση αλλÀ Ûτσι αραιωνονται και οι πληθυσµοÝ του Ralstonia solanacearum. ΙδιαÝτερη προσοχη πρÛπει να
δÝνεται σε Þλα τα στÀδια ετοιµασÝασ του δεÝγµατοσ και τησ δοκιµησ για να αποκλεÝεται τυχÞν µÞλυνση που θα µπορουσε
να οδηγησει σε εσφαλµÛνα θετικÀ αποτελÛσµατα. Γι’ αυτÞ η Àµεση PCR δεν µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ ωσ η αποκλειστικη
δοκιµη εξÛτασησ.
(7) ∆ ο κ ι µ η ε µ π λ ο υ τ ι σ µ ο υ
ΕπωÀζοντασ δεÝγµατα εκχυλÝσµατοσ ιζηµατοσ πατÀτασ σε Ûνα ηµιεκλεκτικÞ θρεπτικÞ ζωµÞ, Þπωσ ο τροποποιηµÛνοσ
SMSA, µπορουµε να επιτυχουµε τον πολλαπλασιασµÞ του Ralstonia solanacearum. Το σηµαντικÞτερο Ýσωσ στην
περÝπτωση αυτη εÝναι Þτι Ûτσι αραιωνονται και οι εν δυνÀµει παρεµποδιστÛσ τησ δοκιµησ ELISA η PCR. Ετσι, η Ralstonia
solanacearum σε εµπλουτισµÛνο ζωµÞ µπορεÝ να ανιχνευθεÝ µε τισ µεθÞδουσ IF, ELISA και PCR. Συνιστουµε να µη γÝνεται
Àµεση αποµÞνωση επÝ στερεου υποστρωµατοσ απÞ τουσ εµπλουτισµÛνουσ ζωµουσ. Οι µÛθοδοι αυτÛσ εµπλουτισµου δεν
Ûχουν δοκιµαστεÝ επισταµÛνωσ. ΠεριλαµβÀνονται στο παρÞν γιατÝ Ûχουν καλÛσ προοπτικÛσ. Εντουτοισ, λÞγω τησ σχετικησ
Ûλλειψησ εµπειριων, δεν µπορουν να χρησιµοποιηθουν ωσ αποκλειστικÛσ µÛθοδοι ανιχνευσεωσ.
(8) Β ι ο δ ο κ ι µ η
Η βιοδοκιµη χρησιµοποιεÝται για την αποµÞνωση του Ralstonia solanacearum απÞ ιζηµατα εκχυλισµÀτων πατÀτασ κατÞπιν
εκλεκτικου εµπλουτισµου σε Ûνα φυτÞ ξενιστη και µπορεÝ να γÝνει σε φυτÀ τοµÀτασ η µελιτζÀνασ. Η δοκιµη απαιτεÝ
Àριστεσ συνθηκεσ επωÀσεωσ Þπωσ καθορÝζονται στη µÛθοδο αυτη, κατÀ πÀσα πιθανÞτητα, τυχÞν βακτηρια που δρουν
παρεµποδιστικÀ Ûναντι του Ralstonia solanacearum σε SMSA δεν δρουν παρεµβατικÀ στη δοκιµη αυτη.
(9) ∆ ο κ ι µ η ( - Û σ ) ε π ι β ε β α Ý ω σ η σ
ΑξιÞπιστη ταυτοποÝηση καθαρησ καλλιÛργειασ Ralstonia solanacearum επιτυγχÀνεται µε µÝα τουλÀχιστον απÞ τισ δοκιµÛσ
που παρατÝθενται στο µÛροσ ΙΙ.4.1 σε συνδυασµÞ µε µÝα δοκιµη παθογÛνειασ (µÛροσ ΙΙ.4.3). Ο χαρακτηρισµÞσ του
στελÛχουσ εÝναι προαιρετικÞσ, αλλÀ συστηνεται για κÀθε νÛα περÝπτωση.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΣΗΨΗΣ ΣΕ ΚΟΝ∆ΥΛΟΥΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΑΡΑΝΣΗΣ ΣΕ
ΦΥΤΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ
1.

Συµπτωµατα

1.1.

Σ υ µ π τ ω µ α τ α σ τ η ν π α τ À τ α
Στο φυτÞ τησ πατÀτασ στο αρχικÞ στÀδιο τησ ασθÛνειασ εµφανÝζεται µαρασµÞσ των φυλλων προσ την κορυφη του φυτου σε
υψηλÛσ θερµοκρασÝεσ κατÀ τη διÀρκεια τησ ηµÛρασ µε ανÀληψη κατÀ τη διÀρκεια τησ νυχτασ. Συντοµα ο µαρασµÞσ
καθÝσταται µη αναστρÛψιµοσ και οδηγεÝ στο θÀνατο του φυτου. Ο αγγειωδησ ιστÞσ σε εγκαρσÝωσ κοµµÛνα στελÛχη απÞ
µαραµÛνα φυτÀ µπορεÝ να γÝνει καστανÞσ, απÞ δε την κοµµÛνη επιφÀνεια εκρÛει, η µπορεÝ να εξÛλθει ευκολα συµπιÛζοντÀσ
την, Ûνα γαλακτωδεσ εξÝδρωµα. Οταν Ûνα κοµµÛνο στÛλεχοσ τοποθετηθεÝ κατακÞρυφα µÛσα σε νερÞ, απÞ τισ αγγειωδεισ
δÛσµεσ εκρÛουν κλωστÛσ γλοιωδουσ υγρου.
Στον κÞνδυλο τησ πατÀτασ οι κÞνδυλοι πρÛπει να κÞβονται εγκαρσÝωσ κοντÀ στο σηµεÝο πρÞσφυσησ του στολονÝου. Στο
αρχικÞ στÀδιο τησ ασθÛνειασ εµφανÝζεται Ûνασ υαλωδουσ Þψεωσ, κÝτρινοσ προσ ανοικτÞ καστανÞ, µεταχρωµατισµÞσ του
αγγειωδουσ δακτυλÝου απÞ τον οποÝο εκρÛει αυθÞρµητα µετÀ λÝγα λεπτÀ η µετÀ απÞ ελαφρÀ πÝεση µε τουσ αντÝχειρεσ στο
φλοιÞ κοντÀ στην κοµµÛνη επιφÀνεια, Ûνα υπÞλευκο εξÝδρωµα. ΑργÞτερα, ο αγγειακÞσ µεταχρωµατισµÞσ καθÝσταται
εντονÞτερα καστανÞσ και η νÛκρωση µπορεÝ να επεκταθεÝ στον παρεγχυµατωδη ιστÞ. Σε προκεχωρηµÛνα στÀδια τησ
ασθÛνειασ, η µÞλυνση εκδηλωνεται εξωτερικÀ απÞ το σηµεÝο πρÞσφυσησ του στολονÝου και τουσ οφθαλµουσ και εµφανÝζονται
στην επιδερµÝδα ερυθροκÀστανεσ, ελαφρωσ βαθουλωµÛνεσ κηλÝδεσ απÞ τισ οποÝεσ µπορεÝ να εκρÛει βακτηριακÞ εξÝδρωµα
προκαλωντασ την προσκÞλληση σωµατιδÝων του εδÀφουσ.

1.2.

Σ υ µ π τ ω µ α τ α σ τ η ν τ ο µ À τ α
Στο φυτÞ τησ τοµÀτασ: Το πρωτο ορατÞ συµπτωµα εÝναι η Ûλλειψη σπαργησ στα νεαρÀ φυλλα. ΥπÞ περιβαλλοντικÛσ συνθηκεσ
που εÝναι ευνοϊκÛσ για το παθογÞνο (θερµοκρασÝα εδÀφουσ 25 °C, ατµÞσφαιρα κορεσµÛνη σε υγρασÝα), µÛσα σε λÝγεσ µÛρεσ
εµφανÝζεται επιναστÝα και µαρασµÞσ τησ µιασ πλευρÀσ η και ολÞκληρου του φυτου, στη συνÛχεια δε πληρησ κατÀρρευση του
φυτου. ΥπÞ λιγÞτερο ευνοϊκÛσ συνθηκεσ (θερµοκρασÝα εδÀφουσ κÀτω των 21 °C), αναπτυσσεται µεγÀλοσ αριθµÞσ τυχαÝων
ριζων επÝ του στελÛχουσ. ΕνÝοτε, κατÀ µηκοσ του στελÛχουσ, εµφανÝζεται λιπαρÞ νηµα που αποτελεÝ Ûνδειξη τησ νÛκρωσησ του
αγγειακου συστηµατοσ. Σε εγκÀριεσ τοµÛσ του στελÛχουσ, απÞ τουσ καστανÞχρωµα µεταχρωµατισµÛνουσ αγγειακουσ ιστουσ
εκρÛουν σταγÞνεσ λευκου η υποκÝτρινου βακτηριακου εξιδρωµατοσ.

2.

∆οκιµÛσ ταχεÝασ διαλογησ
Οι δοκιµÛσ ταχεÝασ διαλογησ διευκολυνουν την προκαταρκτικη διÀγνωση. ΜπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ µÝα η περισσÞτερεσ απÞ
τισ ακÞλουθεσ δοκιµÛσ:
∆οκιµη εκκρÝσεων απÞ το στÛλεχοσ
Η παρουσÝα Ralstonia solanacearum σε µαραµÛνα στελÛχη πατÀτασ µπορεÝ να εκτιµηθεÝ µε την ακÞλουθη απλη προκαταρκτικη δοκιµη:
ΚÞβουµε το στÛλεχοσ πÀνω ακριβωσ απÞ το Ûδαφοσ. Τοποθετουµε την κοµµÛνη επιφÀνεια σε ποτηρι ζÛσεωσ µε νερÞ. ΛÝγο
µετÀ, απÞ τισ αγγειωδεισ δÛσµεσ αρχÝζει να τρÛχει αυθÞρµητα µε µορφη κλωστων Ûνα βακτηριακÞ γλοιωδεσ Ûκκριµα. ΚανÛνα
απÞ τα βακτηρια που προκαλουν αδροβακτηρÝωση σε φυτÀ τησ πατÀτασ, δεν εµφανÝζει το φαινÞµενο αυτÞ.
ΑνÝχνευση πολυ-ß-υδροξυβουτυρικων (PHB) κοκκÝων
Τα κοκκÝα PHB στα κυτταρα του Ralstonia solanacearum καθÝστανται ορατÀ διÀ χρωσεωσ µε Nile Blue A η µε Sudan
Black B.
ΠαρασκευÀζουµε επÝχρισµα του εξιδρωµατοσ η του αιωρηµατοσ του ιστου σε αντικειµενοφÞρο πλÀκα µικροσκοπÝου η
επÝχρισµα 48ωρησ καλλιÛργειασ σε YPGA η SPA (προσÀρτηµα 1). ΠαρασκευÀζουµε επÝσησ επιχρÝσµατα στελÛχουσ βιοποικιλÝασ 2, φυλησ 3, ωσ θετικουσ µÀρτυρεσ, και αν θεωρηθεÝ χρησιµο Ûνα επÝχρισµα ετερολÞγου στελÛχουσ, ωσ αρνητικÞ
µÀρτυρα.
Αφηνουµε να ξηρανθουν. ΠερνÀµε µερικÛσ φορÛσ γρηγορα την κÀτω πλευρÀ τησ αντικειµενοφÞρου πλÀκασ µÛσα απÞ φλÞγα
µÛχρι να προσηλωθεÝ το επÝχρισµα.
∆ ο κ ι µ η N i l e B l u e
1. Περιλουζουµε το προσηλωµÛνο επÝχρισµα µε 1% υδατικÞ διÀλυµα Nile Blue A και το αφηνουµε για επωαση επÝ 10 λεπτÀ
στουσ 55 °C.
2. ΑποστραγγÝζουµε το διÀλυµα χρωσεωσ, πλÛνουµε την πλÀκα για λÝγο προσεκτικÀ µε ρÛον νερÞ τησ βρυσησ και
αποµακρυνουµε την περÝσσεια του νερου µε απορροφητικÞ χαρτÝ.
3. Περιλουζουµε το επÝχρισµα µε 8 % υδατικÞ διÀλυµα οξικου οξÛοσ και το αφηνουµε για επωαση επÝ 1 λεπτÞ σε
θερµοκρασÝα εργαστηρÝου.
4. ΞεπλÛνουµε ελαφρÀ µε ρÛον νερÞ τησ βρυσησ και το στεγνωνουµε µε απορροφητικÞ χαρτÝ.
5. ΞαναρÝχνουµε µÝα σταγÞνα νερÞ και τοποθετουµε µÝα καλυπτρÝδα.
6. ΕξετÀζουµε το χρωσµÛνο επÝχρισµα µε µικροσκÞπιο επιφθορισµου στα 450 nm µε ελαιοκαταδυτικÞ φακÞ σε µεγÛθυνση
1 000 ×.
ΕφÞσον υπÀρχουν κοκκÝα PHB αυτÀ φθορÝζουν µε λαµπρÞ πορτοκαλÝ χρωµα. Τα κοκκÝα παρατηρουνται επÝσησ και σε
κανονικÞ φωσ για να ελεγχθεÝ αν εÝναι ενδοκυτταρικÀ και αν η κυτταρικη µορφολογÝα εÝναι η τυπικη µορφολογÝα του
Ralstonia solanacearum.

L 235/14

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

21.8.98

∆ ο κ ι µ η S u d a n B l a c k
1. Περιλουζουµε το προσηλωµÛνο επÝχρισµα µε διÀλυµα 0,3 % Sudan Black B σε 70% αιθανÞλη και το αφηνουµε για επωαση
επÝ 10 λεπτÀ σε θερµοκρασÝα εργαστηρÝου.
2. ΑποστραγγÝζουµε το διÀλυµα χρωσεωσ, ξεπλÛνουµε για λÝγο µε νερÞ τησ βρυσησ και αποµακρυνουµε την περÝσσεια του
νερου µε απορροφητικÞ χαρτÝ.
3. ΒυθÝζουµε το επÝχρισµα για µικρÞ χρονικÞ διÀστηµα σε ξυλÞλη και το στεγνωνουµε µε απορροφητικÞ χαρτÝ.
Προσοχη! Η ξυλÞλη εÝναι επιβλαβησ, γι’ αυτÞ πρÛπει να εργαζÞµαστε σε απαγωγÞ εστÝα.
4. Περιλουζουµε το επÝχρισµα µε 0,5% (β/ο) υδατικÞ διÀλυµα σαφρανÝνησ και το αφηνουµε για 10 δευτερÞλεπτα σε
θερµοκρασÝα εργαστηρÝου.
Προσοχη! Η σαφρανÝνη εÝναι επιβλαβησ, γι’ αυτÞ πρÛπει να εργαζÞµαστε σε απαγωγÞ εστÝα.
5. ΞεπλÛνουµε ηπια µε ρÛον νερÞ τησ βρυσησ, στεγνωνουµε µε απορροφητικÞ χαρτÝ και τοποθετουµε µÝα καλυπτρÝδα.
6. ΕξετÀζουµε το χρωσµÛνο επÝχρισµα σε φωτοµικροσκÞπιο µε ελαιοκαταδυτικÞ φακÞ και µε κλÝµακα µεγÛθυνσησ 1 000 ×.
Τα κοκκÝα PHB στα κυτταρα τησ Ralstonia solanacearum εµφανÝζονται χρωσµÛνα µπλε-µαυρα. Το κυτταρικÞ τοÝχωµα
εµφανÝζεται µε ροζ χρωση.
Α λ λ ε σ δ ο κ ι µ Û σ
Α
 λλεσ κατÀλληλεσ δοκιµÛσ διαλογησ εÝναι η δοκιµη IF (µÛροσ ΙΙΙ.2) η δοκιµη ELISA (µÛροσ ΙΙΙ.3) και η δοκιµη PCR
(µÛροσ ΙΙΙ.4).

3.

∆ιαδικασÝα αποµÞνωσησ

3.1.

ΛαµβÀνεται εξÝδρωµα η τµηµατα µεταχρωµατισµÛνου ιστου απÞ τον αγγειωδη δακτυλιο του κονδυλου πατÀτασ η τισ
αγγειωδεισ δÛσµεσ του στελÛχουσ πατÀτασ η τοµατασ. ΠαρασκευÞζεται αιωρηµα των ανωτÛρω σε µικρÞ Þγκο αποστειρωµÛνου
απεσταγµÛνου νερου η σε 50 mM φωσφορικου ρυθµιστικου διαλυµατοσ. Το αιωρηµα αφηνεται για 5-10 λεπτÀ πÀνω στον
πÀγκο.

3.2.

ΠαρασκευÀζονται σειρÛσ δεκαπλων αραιωσεων του αιωρηµατοσ π.χ. 1/10 και 1/100 η περισσÞτερεσ αν θεωρηθεÝ απαραÝτητο.

3.3.

ΣυγκεκριµÛνη ποσÞτητα του αιωρηµατοσ και των αραιωσεων µεταφÛρεται σε γενικησ χρησησ θρεπτικÞ υπÞστρωµα (NA,
YPGA και SPA, προσÀρτηµα 1) η/και σε υπÞστρωµα του Kelman µε tetrazolium (προσÀρτηµα 1) η/και σε εκλεκτικÞ
υπÞστρωµα SMSA (προσÀρτηµα 7) και απλωνεται η εξαπλωνεται γραµµωτÀ µε κατÀλληλη τεχνικη αραιωσεωσ επÝ του
υποστρωµατοσ. Αν θεωρηθεÝ χρησιµο, προετοιµÀζονται ξεχωριστÀ τρυβλÝα απÞ κÀθε υπÞστρωµα µε αραιωµÛνο αιωρηµα
καλλιÛργειασ παθογÞνου στελÛχουσ Ralstonia solanacearum βιοποικιλÝασ 2, φυλησ 3 που χρησιµοποιεÝται ωσ θετικÞσ
µÀρτυρασ.

3.4.

Τα τρυβλÝα επωÀζονται 3 ηµÛρεσ στουσ 28°C. Η επωαση µπορεÝ να παραταθεÝ στισ 6 ηµÛρεσ, αν η ανÀπτυξη εÝναι αργη, αλλÀ
οι αποικÝεσ επÝ SMSA συχνÀ γÝνονται µη τυπικÛσ και νεκρωνονται.
Στα γενικησ χρησεωσ θρεπτικÀ υποστρωµατα οι παθογÞνεσ αποµονωσεισ Ralstonia solanacearum αναπτυσσουν µαργαριτωδουσ χροιÀσ λευκÛσ, επÝπεδεσ, ακανÞνιστεσ και ρευστωδεισ αποικÝεσ που εµφανÝζουν συχνÀ χαρακτηριστικÛσ σπεÝρεσ.
Σε υπÞστρωµα Kelman µε tetrazolium, τυπικÛσ αποικÝεσ παθογÞνων αποµονωσεων του Ralstonia solanacearum εÝναι
κρεµωδεισ, επÝπεδεσ, µε ακανÞνιστο περιθωριο και υδαρεÝσ µε αιµατÛρυθρεσ ελικωσεισ στο κÛντρο. Μη παθογÞνεσ αποµονωσεισ του Ralstonia solanacearum αναπτυσσουν βουτυρωδεισ Ûντονα ερυθρÛσ αποικÝεσ.
Στο SMSA, τυπικÛσ αποικÝεσ παθογÞνων αποµονωσεων του Ralstonia solanacearum αναπτυσσουν γαλακτωδουσ χροιÀσ
λευκÛσ, επÝπεδεσ, ακανÞνιστεσ στο περιθωριο και ρευστωδεισ αποικÝεσ µε αιµατÛρυθρα κÛντρα.
Οι µη παθογÞνεσ µορφÛσ Ralstonia solanacearum αναπτυσσουν λιγÞτερο ρευστωδεσ αποικÝεισ, οι οποÝεσ στο SMSA
εµφανÝζονται τελεÝωσ ροζ προσ ερυθρÛσ.

3.5.

Οι αποικÝεσ µε χαρακτηριστικη µορφολογÝα καθαρÝζονται µε εκ νÛου καλλιÛργεια σε γενικησ χρησεωσ θρεπτικÞ υπÞστρωµα.
ΠρÛπει να αποφευγονται επανειληµµÛνεσ εκ νÛου καλλιÛργειεσ γιατÝ αυτÞ µπορεÝ να οδηγησει σε µεÝωση τησ παθογÛνειασ.

4.

∆οκιµη(-Ûσ) επιβεβαÝωσησ

4.1.

ΤαυτοποÝηση του Ralstonia solanacearum
Η ταυτοποÝηση καθαρων καλλιεργειων του Ralstonia solanacearum γÝνεται µε µÝα απÞ τισ ακÞλουθεσ διαδικασÝεσ:
ΘρεπτικÛσ και ενζυµατικÛσ δοκιµÛσ
ΣηµεÝωση: Να περιλαµβÀνονται κατÀλληλα στελÛχη ωσ µÀρτυρεσ σε κÀθε δοκιµη.
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Η Ralstonia solanacearum παρουσιÀζει η Þχι εν γÛνει τισ ακÞλουθεσ φαινοτυπικÛσ ιδιÞτεσ:
ΦθορÝζουσα χρωστικη
Εγκλειστα PHB
∆οκιµη οξεÝδωσησ/ζυµωσησ (O/F)
ΚαταλÀση
ΟξειδÀση Kovac’s
Αναγωγη νιτρικων

−
+
O+/F −
+
+
+

ΧρησιµοποÝηση κιτρικων
ΑνÀπτυξη σε 40 °C

+
−

ΑνÀπτυξη σε 1 % NaCl
ΑνÀπτυξη σε 2 % NaCl
∆ιυδρολÀση αργινÝνησ
ΡευστοποÝηση ζελατÝνησ
ΥδρÞλυση αµυλου
ΥδρÞλυση αισκουλÝνησ
Παραγωγη levan

+
−
−
−
−
−
−

ΥλικÀ και µÛθοδοι παρÛχονται στην εργασÝα των Lelliott & Stead (1987).
∆ ο κ ι µ η I F
ΠαρασκευÀζουµε αιωρηµα 106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ την καλλιÛργεια και Ûνα θετικÞ µÀρτυρα. ΠαρασκευÀζουµε επÝσησ µÝα
σειρÀ αραιωσεων του αντιορου στο διπλÀσιο. ΕφαρµÞζουµε τη διαδικασÝα IF (µÛροσ ΙΙΙ.2). Ο τÝτλοσ IF τησ καλλιÛργειασ
πρÛπει να εÝναι ισοδυναµοσ µε εκεÝνον του θετικου µÀρτυρα.
∆ ο κ ι µ η E L I S A
ΠαρασκευÀζουµε αιωρηµα .106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ την καλλιÛργεια και Ûνα θετικÞ µÀρτυρα. ΕφαρµÞζουµε τη διαδικασÝα
ELISA (µÛροσ ΙΙΙ.3). Ο τÝτλοσ ELISA τησ καλλιÛργειασ πρÛπει να εÝναι ισοδυναµοσ µε εκεÝνον του θετικου µÀρτυρα.
∆ ο κ ι µ η P C R
ΠαρασκευÀζουµε αιωρηµα 106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ την καλλιÛργεια και Ûνα θετικÞ µÀρτυρα. ΕφαρµÞζουµε τη διαδικασÝα
PCR (µÛροσ ΙΙΙ.4). Το προϊÞν PCR τησ καλλιÛργειασ πρÛπει να Ûχει το Ýδιο µÛγεθοσ και µορφη REA µε εκεÝνα του θετικου
µÀρτυρα.
Φ θ ο ρ Ý ζ ω ν in situ υ β ρ ι δ ι σ µ Þ σ ( F I S H )
ΠαρασκευÀζουµε αιωρηµα 106 κυττÀρων ml απÞ την καλλιÛργεια και Ûνα θετικÞ µÀρτυρα. ΕφαρµÞζουµε τη διαδικασÝα FISH
(van Beuningen ετ αλ., 1995) χρησιµοποιωντασ τον εκκινητη (primer) PCR OLI-1 (Seal et al., 1993). Η καλλιÛργεια πρÛπει να
εµφανÝζει την Ýδια αντÝδραση µε το θετικÞ µÀρτυρα.
Π ρ ο φ Ý λ π ρ ω τ ε ϊ ν ω ν
Οι µετουσιωµÛνεσ ολοκυτταρικÛσ πρωτεινεσ διαχωρÝζονται µε ηλεκτροφÞρηση σε πηκτη πολυακρυλαµÝδιου — PAGE (Stead,
1992a).
ΠροφÝλ σε λιπαρÀ οξÛα (FAP)
Αναπτυσσουµε την καλλιÛργεια και Ûνα στÛλεχοσ θετικου µÀρτυρα για 48 ωρεσ στουσ 28°C σε trypticase soy agar και
εφαρµÞζουµε τη διαδικασÝα FAP (Janse, 1991, Stead, 1992a, Stead, 1992b). Το προφÝλ λιπαρων οξÛων τησ καλλιÛργειασ πρÛπει
να εÝναι Ýδιο µε εκεÝνο του θετικου µÀρτυρα. Στισ καθορισµÛνεσ συνθηκεσ, τα χαρακτηριστικÀ λιπαρÀ οξÛα εÝναι 14:0 3ΟΗ,
16:0 2ΟΗ, 16:1 2ΟΗ και 18:1 2ΟΗ.

4.2.

ΧαρακτηρισµÞσ στελÛχουσ
Ο χαρακτηρισµÞσ του στελÛχουσ εÝναι προαιρετικÞσ αλλÀ συστηνεται για κÀθε νÛα περÝπτωση, χρησιµοποιωντασ τουλÀχιστον
µÝα απÞ τισ ακÞλουθεσ διαδικασÝεσ:
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ΧαρακτηρισµÞσ βιοποικιλÝασ
Η Ralstonia solanacearum διαχωρÝζεται σε βιοποικιλÝεσ βÀσει τησ ικανÞτητÀσ τησ να παρÀγει οξυ απÞ τρεισ εξοζοαλκοÞλεσ
και τρÝα σÀκχαρα (Hayward, 1964 & 1994).
ΒιοποικιλÝα

Χρηση:
— µαλτÞζησ
— λακτÞζησ
— κελλοβιÞζησ
— µαννιτÞλησ
— σορβιτÞλησ
— δουλκιτÞλησ

1

2

3

4

5

−
−
−
−
−
−

+
+
+
−
−
−

+
+
+
+
+
+

−
−
−
+
+
+

+
+
+
+
−
−

Με πρÞσθετεσ δοκιµÛσ, η βιοποικιλÝα 2 µπορεÝ να διαφοροποιηθεÝ σε υποφαινοτυπουσ (Hayward, 1994):

Χρηση τρεαλÞζησ
Χρηση ινοσιτÞλησ
Χρηση D-ριβÞζησ
Πηκτινολυτικη δρÀση

ΒιοποικιλÝα 2

ΒιοποικιλÝα 2-Α

ΒιοποικιλÝα 2-Τ

−
+
−
µικρη

+
−
−
µικρη

+
+
+
µεγÀλη

Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ Þ σ φ υ λ η σ
Η φυλη (Buddenhagen et al., 1962) µπορεÝ να προσδιορισθεÝ µε βÀση µÝα δοκιµη παθογÛνειασ σε φυτÀ τοµÀτασ η µελιτζÀνασ
και σε φυτÀ καπνου και µε µÝα αντÝδραση υπερευαισθησÝασ (HR) σε φυλλα καπνου (Lozano και Sequeira, 1970):
Φυλη (*)

ΑντÝδραση σε:
— φυτÀ τοµÀτασ/µελιτζÀνασ
— φυτÀ καπνου
— φυλλα καπνου

1

2

3

µαρασµÞσ
µαρασµÞσ
νÛκρωση (48 ωρεσ) και
µαρασµÞσ (7-8 ηµ.)

µη αντÝδραση
µη αντÝδραση
ΗΡ (12-24 ωρεσ)

µαρασµÞσ
µη αντÝδραση
χλωρωση (2-8 ηµÛρεσ)

(*) Η φυλη 4 (παθογÞνοσ στο ginger και µερικουσ Àλλουσ ξενιστÛσ) και η φυλη 5 (παθογÞνοσ στη µουριÀ µÞνο) δεν περιλαµβÀνονται.

Ο χαρακτηρισµÞσ τησ φυλησ µε τισ δοκιµÛσ παθογÛνειασ η υπερευαισθησÝασ σε καπνÞ, δεν εÝναι Ýσωσ πολυ αξιÞπιστοσ και αντ’
αυτων µπορεÝ να προκυψει απÞ τη βιοποικιλÝα και το φυσικÞ ξενιστη προÛλευσησ.
Το γενωµικÞ αποτυπωµα
Η µοριακη διαφοροποÝηση των στελεχων στο συµπλοκο Ralstonia solanacearum µπορεÝ να γÝνει µε:
ΑνÀλυση RFLP (Cook et al., 1989)
Επαναληπτικη αλληλουχÝα PCR [REP-, ERIC- & BOX-PCR (Louws et al., 1995¯ Smith et al., 1995)].
4.3.

∆οκιµη παθογÛνειασ
Η δοκιµη αυτη αποσκοπεÝ στην επιβεβαÝωση τησ διÀγνωσησ του Ralstonia solanacearum και την εκτÝµηση τησ παθογÛνειασ
των καλλιεργειων που ταυτοποιουνται ωσ Ralstonia solanacearum.
ΠαρασκευÀζουµε µÞλυσµα µε 106 κυτταρα ανÀ ml απÞ την καλλιÛργεια και Ûνα θετικÞ στÛλεχοσ µÀρτυρα. Μολυνουµε 5-10
φυτÀ τοµÀτασ η µελιτζÀνασ στο τρÝτο κατÀ προτÝµηση πραγµατικÞ στÀδιο φυλλοφορÝασ (µÛροσ ΙΙΙ.6). Αφηνουµε για επωαση
µÛχρι 2 εβδοµÀδεσ σε θερµοκρασÝα 22-28 °C και υψηλη σχετικη υγρασÝα µε καθηµερινÞ πÞτισµα. Παρατηρουµε αν
εµφανÝζονται συµπτωµατα µαρασµου η/και επιναστÝα, χλωρωση η νανισµÞσ.
Αποµονωνουµε απÞ φυτÀ που παρουσιÀζουν συµπτωµατα, ωσ ακολουθωσ:
— αφαιρουµε Ûνα µÛροσ ιστου απÞ το στÛλεχοσ, 2 cm πÀνω απÞ το σηµεÝο µÞλυνσησ,
— τεµαχÝζουµε τουσ ιστουσ και παρασκευÀζουµε αιωρηµα σε Ûνα µικρÞ Þγκο αποστειρωµÛνου, αποσταγµÛνου νερου η σε
50 mM φωσφορικου ρυθµιστικου διαλυµατοσ. Ακολουθωσ γÝνεται εξÀπλωση επÝ στερεου θρεπτικου υποστρωµατοσ,
επωαση και Ûλεγχοσ παρουσÝασ τυπικων αποικιων του Ralstonia solanacearum.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ RALSTONIA SOLANACEARUM ΣΕ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΣηµεÝωση: Το κανονικÞ µÛγεθοσ δεÝγµατοσ εÝναι 200 κÞνδυλοι. Η δοκιµασÝα Þµωσ µπορεÝ να εφαρµοσθεÝ και για δεÝγµατα µικρÞτερα των
200 κονδυλων.
1.

ΠροετοιµασÝα του δεÝγµατοσ για δοκιµη
ΣηµεÝωση: Το εκχυλισµÛνο Ýζηµα πατÀτασ που λαµβÀνεται µε τη διαδικασÝα αυτη µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ και για την
ανÝχνευση τησ Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
ΕφÞσον κριθεÝ σκÞπιµο, µπορουν να γÝνουν και οι εξησ προκαταρκτικÛσ εργασÝεσ:
i) το δεÝγµα επωÀζεται στουσ 25-30°C για διÀστηµα µÛχρι 2 εβδοµÀδεσ για την ενθÀρρυνση πολλαπλασιασµου τυχÞν
χαµηλων πληθυσµων Ralstonia solanacearum¯
ii) οι κÞνδυλοι πλÛνονται κÀτω απÞ ρÛον νερÞ τησ βρυσησ µε κατÀλληλα απολυµαντικÀ και απορρυπαντικÀ. Οι κÞνδυλοι
στεγνωνουν στον αÛρα.

1.1.

Με Ûνα καθαρÞ και απολυµασµÛνο νυστÛρι η ειδικÞ µαχαÝρι λαχανικων, αφαιρεÝται η επιδερµÝδα γυρω απÞ το σηµεÝο
πρÞσφυσησ του στολονÝου του κονδυλου Ûτσι ωστε να φανουν πρωτα οι αγγειωδεισ ιστοÝ. ΑποκÞπτουµε µε προσοχη Ûνα
µικρÞ κωνο (διÀµετροσ 3-5 mm) αγγειωδουσ ιστου απÞ το σηµεÝο πρÞσφυσησ του στολονÝου κÀθε κονδυλου. Προσοχη ωστε η
αφαιρουµενη ποσÞτητα µη αγγειωδουσ ιστου να εÝναι η ελÀχιστη δυνατη. ΣυνÛχιση τησ διαδικασÝασ για κÀθε κÞνδυλο του
δεÝγµατοσ.
ΣηµεÝωση: Στο στÀδιο αυτÞ οι κÞνδυλοι µπορουν να εξεταστουν µακροσκοπικÀ (µÛροσ ΙΙ.1). ΚÀθε κÞνδυλοσ µε συµπτωµατα
η Ûντονη σηψη αφηνεται παρÀµερα και εξετÀζεται χωριστÀ (µÛροσ ΙΙ).

1.2.

Οι κωνοι ιστων συλλÛγονται µÛσα σε Ûνα κλειστÞ δοχεÝο. ΚατÀ προτÝµηση, οι κωνοι απÞ τα σηµεÝα πρÞσφυσησ του στολονÝου
πρÛπει να υποβÀλλονται σε κατεργασÝα αµÛσωσ. ΕÀν αυτÞ δεν εÝναι δυνατÞν, αποθηκευονται για χρονικÞ διÀστηµα Þχι
µεγαλυτερο απÞ 24 ωρεσ, η στουσ 4°C για χρονικÞ διÀστηµα µεγαλυτερο απÞ 72 ωρεσ.

1.3.

Οι κωνοι απÞ τα σηµεÝα πρÞσφυσησ του στολονÝου υποβÀλλονται σε κατεργασÝα µε µÝα απÞ τισ ακÞλουθεσ διαδικασÝεσ:
i) Οι κωνοι µεταφÛρονται σε κατÀλληλο δοχεÝο.
ΠροστÝθεται ικανη ποσÞτητα ρυθµιστικου διαλυµατοσ διαβροχησ (προσÀρτηµα 2) ωστε να καλυφθουν οι κωνοι.
Οι κωνοι θρυµατÝζονται σε Ûνα Waring-Blender (µÝξερ) η µε Ultra Thurrax µÛχρι πληρουσ οµοιογενοποιησεωσ. ΠρÛπει να
αποφευγεται η υπερβολικη οµοιογενοποÝηση.
Αφηνουµε το προϊÞν να διαβραχεÝ για 15-30 λεπτÀ.
ii) Οι κωνοι µεταφÛρονται σε κατÀλληλο δοχεÝο.
ΠροστÝθεται ικανη ποσÞτητα ρυθµιστικου διαλυµατοσ διαβροχησ ωστε να καλυφθουν οι κωνοι.
Το δοχεÝο τοποθετεÝται σε περιστροφικÞ αναδευτηρα.
Το περιεχÞµενο αφηνεται να επωαστεÝ σε 50-100 rpm για 4 ωρεσ στουσ 20-22 °C η για 16-24 ωρεσ στουσ 4 °C.
iii) Οι κωνοι µεταφÛρονται σε Ûνα ανθεκτικÞ σÀκο διαβροχησ µÝασ χρησησ (π.χ. σÀκκο Stomacher µε διαστÀσεισ
105 mm × 150 mm, αποστειρωµÛνο µε ακτινοβολÝα).
Οι κωνοι συνθλÝβονται προσεκτικÀ µε Ûνα κατÀλληλο εργαλεÝο, π.χ. σφυρÝ, µÛχρι πληρουσ οµοιογενοποιησεωσ.
ΠροστÝθεται ικανη ποσÞτητα ρυθµιστικου διαλυµατοσ διαβροχησ για την επικÀλυψη των συνθλιµµÛνων κωνων και το
υγρÞ διαβροχησ αφηνεται να κατακαθÝσει για 15-30 λεπτÀ τησ ωρασ.

1.4.

Τα βακτηρια εξÀγονται απÞ τουσ κατεργασµÛνουσ κωνουσ µε µÝα απÞ τισ ακÞλουθεσ διαδικασÝεσ:
i) Το υγρÞ διαβροχησ µεταγγÝζεται απαλÀ µÛσα σε σωληνα φυγοκÛντρησησ αφηνοντασ τυχÞν υπολεÝµµατα ιστου µÛσα στο
δοχεÝο η τον σÀκο. ΕφÞσον το µεταγγιζÞµενο υγρÞ διαβροχησ εµφανÝζεται θολÞ φυγοκεντρεÝται µε ταχυτητα Þχι
µεγαλυτερη απÞ 180 xg για 10 λεπτÀ σε θερµοκρασÝα κÀτω απÞ τουσ 10 °C.
Το µεταγγισθÛν υγρÞ διαβροχησ η το υπερκεÝµενο υγρÞ απÞ το πρωτο στÀδιο φυγοκÛντρησησ φυγοκεντρεÝται µε ταχυτητα
7 000 xg για 15 λεπτÀ η µε ταχυτητα 10 000 xg για 10 λεπτÀ σε θερµοκρασÝα µικρÞτερη απÞ τουσ 10°C.
Το υπερκεÝµενο υγρÞ απορρÝπτεται προσÛχοντασ να µη διαταραχθεÝ το Ýζηµα.
ii) Το υγρÞ διαβροχησ διηθεÝται µÛσω φÝλτρου µε µÛγεθοσ πÞρων 40-100 µm. Η διηθηση ενισχυεται µε αντλÝα κενου.
Το διηθηµα συλλÛγεται σε Ûνα σωληνα φυγοκÛντρησησ.
Το φÝλτρο πλÛνεται µε ρυθµιστικÞ διÀλυµα διαβροχησ.
Το διηθηµα φυγοκεντρεÝται µε ταχυτητα 7 000 xg για 15 λεπτÀ η µε ταχυτητα 10 000 xg για λεπτÀ σε θερµοκρασÝα
µικρÞτερη απÞ τουσ 10 °C.
Το υπερκεÝµενο υγρÞ απορρÝπτεται προσÛχοντασ να µη διαταραχθεÝ το Ýζηµα.
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Το Ýζηµα αναδιαλυεται σε 1 ml ρυθµιστικου διαλυµατοσ του ιζηµατοσ (προσÀρτηµα 2).
Το αιωρηµα διαιρεÝται σε δυο Ýσα µÛρη και κÀθε µÛροσ µεταφÛρεται σε Ûνα µικροφιαλÝδιο.
Το Ûνα µικροφιαλÝδιο χρησιµοποιεÝται για τη δοκιµη. Το υπÞλοιπο απÞ το εκχυλισµα αυτÞ διατηρεÝται κατÀ τη διÀρκεια τησ
δοκιµησ στουσ 4°C.
Στο Àλλο µικροφιαλÝδιο προστÝθεται αποστειρωµÛνη γλυκερÝνη σε τελικη συγκÛντρωση 10-25 % (V/V). Ανακατευεται µε
στροβιλισµÞ (vortex). Αποθηκευεται στουσ − 18 °C (εβδοµÀδεσ) η στουσ − 70°C (µηνεσ).

2.

∆οκιµη ανοσοφθορισµου (IF)
ΧρησιµοποιεÝται αντιορÞσ για Ralstonia solanacearum, κατÀ προτÝµηση για φυλη 3, βιοποικιλÝα 2. Ο τÝτλοσ προσδιορÝζεται σε
αιωρηµα 106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ το οµÞλογο στÛλεχοσ Pseudomonas solanacearum µε κατÀλληλη αραÝωση συµπλÞκου
ισοθειοκυανικησ φθορεϊσÝνησ (FITC), συµφωνα µε τισ οδηγÝεσ του κατασκευαστη. Ο πρωτογενησ αντιορÞσ πρÛπει να Ûχει
τÝτλο IF τουλÀχιστον 1:2 000.
Χρησιµοποιουνται πολυφατνιακÛσ αντικειµενοφÞροι πλÀκεσ µικροσκοπÝου µε 10 κατÀ προτÝµηση φατνÝα διαµÛτρου τουλÀχιστον 6 mm.
Σε κÀθε αντικειµενοφÞρο περιλαµβÀνεται µÀρτυρασ συµπλÞκου FITC. Αν τυχÞν στο µÀρτυρα FITC παρατηρηθουν θετικÀ
κυτταρα η δοκιµη θα πρÛπει να επαναλαµβÀνεται συµπεριλαµβÀνοντασ και το µÀρτυρα PBS.
ΠαρασκευÀζονται ξεχωριστÀ ωσ θετικοÝ µÀρτυρεσ αντικειµενοφÞροι µε αιωρηµα 106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ στÛλεχοσ
Pseudomonas solanacearum κατÀλληλησ φυλησ/βιοποικιλÝασ (π.χ. φυλησ 3, βιοποικιλÝασ 2). Σε κÀθε σειρÀ δοκιµων χρησιµοποιεÝται µÝα αντικειµενοφÞροσ.

2.1.

Οι προσ δοκιµη αντικειµενοφÞροι ετοιµÀζονται µε µÝα απÞ τισ ακÞλουθεσ διαδικασÝεσ:
i) Σε περÝπτωση ιζηµÀτων µε µικρη σχετικÀ ποσÞτητα αµυλου:
Σε µÝα σειρÀ φατνÝων, φÛρεται µετρηµÛνοσ µε σιφωνιο συγκεκριµÛνοσ Þγκοσ (15 el εÝναι αρκετÞσ για φατνÝα µε διÀµετρο
6 mm — ο Þγκοσ κλιµακωνεται προσ τα Àνω για µεγαλυτερα φατνÝα) του αιωρηµατοσ του ιζηµατοσ. Η Àλλη σειρÀ µπορεÝ
να χρησιµοποιηθεÝ ωσ δεÝγµα εισ διπλουν η για Ûνα δευτερο δεÝγµα Þπωσ φαÝνεται στην εικÞνα 1.
ii) Σε περÝπτωση Àλλων ιζηµÀτων:
ΠαρασκευÀζονται δεκαπλÛσ αραιωσεισ, δηλαδη 1/10, 1/100 και 1/1 000 του αιωρηµατοσ του ιζηµατοσ σε ρυθµιστικÞ
διÀλυµα ιζηµατοσ. Σε µÝα σειρÀ φατνÝων, φÛρεται µετρηµÛνοσ µε σιφωνιο συγκεκριµÛνοσ Þγκοσ (15 el εÝναι αρκετÞσ για
φατνÝα µε διÀµετρο 6 mm — ο Þγκοσ κλιµακωνεται προσ τα Àνω για µεγαλυτερα φατνÝα) του αιωρηµατοσ του ιζηµατοσ
απÞ κÀθε αραÝωση. Η Àλλη σειρÀ µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ ωσ δεÝγµα εισ διπλουν η για Ûνα δευτερο δεÝγµα Þπωσ
φαÝνεται στην εικÞνα 2.

2.2.

Το περιεχÞµενο των φατνÝων αφηνεται να ξηρανθεÝ. Τα βακτηριακÀ κυτταρα στην αντικειµενοφÞρο προσηλωνονται µε
θÛρµανση, µε φλÞγα η µε 95 % αιθανÞλη.

2.3.

∆ιαδικασÝα IF
i) Συµφωνα µε την ετοιµασÝα τησ αντικειµενοφÞρου στο σηµεÝο 2.1.i):
ΠαρασκευÀζεται µÝα σειρÀ αραιωσεων του αντιορου στο διπλÀσιο σε ρυθµιστικÞ διÀλυµα για IF (προσÀρτηµα 3):
1/4 του τÝτλου (Τ/4), 1/2 του τÝτλου (Τ/2), ο τÝτλοσ (Τ) και το διπλÀσιο του τÝτλου (2Τ).
ii) Συµφωνα µε την ετοιµασÝα τησ αντικειµενοφÞρου στο σηµεÝο 2.1.ii):
ΠαρασκευÀζεται η αραÝωση εργασÝασ (WD) του αντιορου σε ρυθµιστικÞ διÀλυµα για IF. ΑραÝωση εργασÝασ εÝναι η
αραÝωση του αντιορου που εµφανÝζει την καλυτερη εξειδÝκευση και εÝναι συνηθωσ το µισÞ του τÝτλου.

ΕικÞνα 1
ΕτοιµασÝα τησ αντικειµενοφÞρου δοκιµησ συµφωνα µε τα σηµεÝα 2.1.i) και 2.3.i)
ΚαθορισµÛνη αραÝωση αιωρηµατοσ ιζηµατοσ
(Τ = τÝτλοσ)
FITC

Τ/4

Τ/2

Τ

2Τ

∆εÝγµα 1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q 5

∆εÝγµα 1 εισ
διπλουν η
δεÝγµα 2

Q6

Q7

Q8

Q9

Q 10

⇒ Αραιωσεισ αντιορου
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ΕικÞνα 2
ΕτοιµασÝα τησ αντικειµενοφÞρου δοκιµησ συµφωνα µε τα σηµεÝα 2.1.ii) και 2.3.ii)
FITC
Μη αραιωµÛνο

2.3.1.

ΚαθορισµÛνη αραÝωση αντιορου
Μη αραιωµÛνο

1/10

1/100

1/1 000

∆εÝγµα 1

Q1

Q2

Q3

Q4

Q 5

∆εÝγµα 1 εισ
διπλουν η
δεÝγµα 2

Q6

Q7

Q8

Q9

Q 10

⇒ ∆εκαδικη αραÝωση ιζηµατοσ

Οι αντικειµενοφÞροι τοποθετουνται πÀνω σε Ûνυγρο απορροφητικÞ χαρτÝ.
Τα φατνÝα δοκιµησ καλυπτονται µε την η τισ αραιωσεισ του αντιορου. Στα φατνÝα FITC φÛρεται PBS. Ο Þγκοσ του
χρησιµοποιουµενου στα φατνÝα αντιορου πρÛπει να εÝναι ισοδυναµοσ µε τον Þγκο του χρησιµοποιουµενου εκχυλÝσµατοσ.

2.3.2.

Οι αντικειµενοφÞροι τοποθετουνται κÀτω απÞ Ûνα κÀλυµµα και επωÀζονται για 30 λεπτÀ σε θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ.

2.3.3.

Τα σταγονÝδια του αντιορου αποµακρυνονται µε Ûνα ελαφρÞ τÝναγµα απÞ την αντικειµενοφÞρο και οι αντικειµενοφÞροι
ξεπλÛνονται προσεκτικÀ µε ρυθµιστικÞ διÀλυµα IF. Πλυση επÝ 5 λεπτÀ σε ρυθµιστικÞ διÀλυµα-Tween IG και ακολουθωσ επÝ 5
λεπτÀ σε ρυθµιστικÞ διÀλυµα IF (προσÀρτηµα 3).
Η περÝσσεια του υγρου αποµακρυνεται προσεκτικÀ.

2.3.4.

Οι αντικειµενοφÞροι τοποθετουνται πÀνω σε Ûνυγρο απορροφητικÞ χαρτÝ.
Τα φατνÝα δοκιµησ και το φατνÝο του FITC καλυπτονται µε την αραÝωση του συµπλÞκου FITC που χρησιµοποιεÝται για τον
προσδιορισµÞ του τÝτλου. Ο Þγκοσ του χρησιµοποιουµενου στα φατνÝα συµπλÞκου πρÛπει να εÝναι Ýδιοσ µε τον Þγκο του
χρησιµοποιουµενου αντιορου.

2.3.5.

Οι αντικειµενοφÞροι τοποθετουνται κÀτω απÞ Ûνα κÀλυµµα και επωÀζονται για 30 λεπτÀ σε θερµοκρασÝα περιβÀλλοντοσ.

2.3.6.

Τα σταγονÝδια του συµπλÞκου τινÀζονται µακρυÀ απÞ την αντικειµενοφÞρο και οι αντικειµενοφÞροι ξεπλÛνονται και
πλÛνονται Þπωσ προηγουµÛνωσ (2.3.3). Η περÝσσεια του νερου αποµακρυνεται προσεκτικÀ.

2.3.7.

Σε κÀθε φατνÝο φÛρονται µε σιφωνιο 5-10 el φωσφορικου ρυθµιστικου διαλυµατοσ γλυκερÝνησ 0,1Μ (προσÀρτηµα 3) η
παροµοÝου ρευστου και τα φατνÝα καλυπτονται µε µÝα καλυπτρÝδα.

2.4.

ΑνÀγνωση τησ δοκιµησ IF
Οι αντικειµενοφÞροι δοκιµησ εξτÀζονται σε µικροσκÞπιο επιφθορισµου µε φÝλτρα κατÀλληλα για την διÛγερση του FITC, µε
ελαιοκαταδυτικÞ φακÞ και µε µεγÛθυνση 50-1 000. Τα φατνÝα εξετÀζονται κατÀ µηκοσ δυο καθÛτων διαµÛτρων και κατÀ την
περÝµετρÞ τουσ. Πρωτα ελÛγχεται η αντικειµενοφÞροσ του θετικου µÀρτυρα. Τα κυτταρα πρÛπει να εÝναι πληρωσ χρωσµÛνα µε
λαµπρÞ φθορισµÞ.
ΣηµεÝωση: Σε περÝπτωση αποτυχÝασ, η δοκιµη επαναλαµβÀνεται.
ΤÝνεται ανÀγνωση αντικειµενοφÞρων δοκιµησ.
ΕλÛγχεται κατ’ αρχÀσ Þτι δεν υπÀρχουν φθορÝζοντα κυτταρα στα φατνÝα των µαρτυρων FITC. Αν υπÀρχουν φθορÝζοντα
κυτταρα στο φατνÝο FITC αυτÞ δεÝχνει µη ειδικη συζευξη του συµπλÞκου, αυτοφθορισµÞ η επιµÞλυνση.
ΣηµεÝωση: Στισ περιπτωσεισ αυτÛσ, η δοκιµη επαναλαµβÀνεται.
ΕξετÀζεται αν υπÀρχουν φθορÝζοντα κυτταρα µε τη χαρακτηριστικη µορφολογÝα τησ Pseudomonas solanacearum στα φατνÝα
δοκιµησ. Η Ûνταση του φθορισµου πρÛπει να εÝναι Ýδια µε εκεÝνη του θετικου µÀρτυρα µε Ýδια αραÝωση αντιορου. Κυτταρα µε
ατελη χρωση η µε ασθενη φθορισµÞ δεν πρÛπει να λαµβÀνονται υπÞψη, εκτÞσ κι αν υπÀρχουν πολλÀ τÛτοια κυτταρα (βλÛπε
ερµηνεÝα αποτελεσµÀτων τησ δοκιµησ IF).
ΕρµηνεÝα των αποτελεσµÀτων τησ δοκιµησ IF
i) ΕφÞσον σε Ûνα δεÝγµα δεν ανευρÝσκονται λαµπρωσ φθορÝζοντα κυτταρα µε χαρακτηριστικη µορφολογÝα, η δοκιµη IF
εÝναι αρνητικη.
ii) ΕφÞσον σε Ûνα δεÝγµα βρÝσκονται λαµπρωσ φθορÝζοντα κυτταρα µε χαρακτηριστικη µορφολογÝα, προσδιορÝζεται ο µÛσοσ
αριθµÞσ κυττÀρων ανÀ πεδÝο µικροσκοπÝου και υπολογÝζεται ο αριθµÞσ των κυττÀρων (Ν) ανÀ ml του αναδιαλυµÛνου
ιζηµατοσ (προσÀρτηµα 4).
Ενασ πληθυσµÞσ 103 περÝπου ανÀ ml αναδιαλυµÛνο6υ ιξηµατοσ, θεωρεÝται το Þριο ανÝχνευσησ τησ δοκιµησ IF:
— σε δεÝγµατα µε Ν . 103 κυτταρα ανÀ ml αναδιαλυµÛνου ιζηµατοσ, η δοκιµη IF θεωρεÝται θετικη,
— σε δεÝγµατα µε Ν . 103 κυτταρα ανÀ ml αναδιαλυµÛνου ιζηµατοσ, η δοκιµη IF µπορεÝ να θεωρηθεÝ ωσ θετικη.
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iii) Αν παρατηρηθουν µεγÀλοι αριθµοÝ (Ν . 105 κυτταρα ανÀ ml) κυττÀρων µε ατελη η ασθενη φθορισµÞ, µε τον τÝτλο του
αντιορου, πρÛπει να πραγµατοποιεÝται µÝα δευτερη δοκιµη:
— εÝτε µÝα δοκιµη βασισµÛνη σε µÝα διαφορετικη βιολογικη αρχη,
— η επανÀληψη τησ δοκιµησ IF, µε Ûνα δευτερο αντιορÞ η µε 10 φορÛσ αραιωµÛνο Ýζηµα.
3.

∆οκιµη ELISA
(βασÝζεται στην εργασÝα των Robinson-Smith et al., 1995)
ΧρησιµοποιεÝται αντιορÞσ για Ralstonia solanacearum, κατÀ προτÝµηση Ûναντι φυλησ 3, βιοποικιλÝασ 2. Ο τÝτλοσ προσδιορÝζεται σε αιωρηµα 106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ το οµÞλογο στÛλεχοσ Pseudomonas solanacearum.
ΣυνιστÀται η χρηση µικρÞτιτλων πλακων NUNC Polysorp.
ΠεριλαµβÀνεται Ûνασ αρνητικÞσ µÀρτυρασ εκχυλÝσµατοσ πατÀτασ και Ûνασ µÀρτυρασ απÞ ρυθµιστικÞ φωσφορικÞ διÀλυµα
αλατιου (PBS).
Ωσ θετικÞσ µÀρτυρασ χρησιµοποιεÝται αιωρηµα . 106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ στÛλεχοσ Ralstonia solanacearum κατÀλληλησ
φυλησ/βιοποικιλÝασ. Η δοκιµη γÝνεται µε ταυτÞσηµο τρÞπο µε εκεÝνη του η των δειγµÀτων αλλÀ διαχωρÝζεται σαφωσ απÞ τα
δεÝγµατα στη πλÀκα.

3.1.

100-200 el του αιωρηµατοσ του ιζηµατοσ φÛρονται µε σιφωνιο σε Ûνα µικροφιαλÝδιο και θερµαÝνονται για 4 λεπτÀ στουσ
100°C. ΚατÞπιν το µικροφιαλÝδιο τοποθετεÝται σε πÀγο.

3.2.

ΠροστÝθεται Ýσοσ Þγκοσ ανθρακικου ρυθµιστικου διαλυµατοσ επικÀλυψησ διπλησ ιοντικησ ισχυοσ (προσÀρτηµα 5) και το
περιεχÞµενο ανακατευεται σε συσκευη vortex.

3.3.

Σε δυο τουλÀχιστον φατνÝα τησ µικρÞτιτλησ πλÀκασ φÛρονται απÞ 100 el του ανωτÛρω διαλυµατοσ και επωÀζονται για 1 ωρα
στουσ 37 °C η Þλη τη νυκτα στουσ 4°C.

3.4.

Η πλÀκα τινÀζεται ελαφρÀ για να αποµακρυνθουν τα εκχυλÝσµατα απÞ τα φατνÝα. Τα φατνÝα πλÛνονται τρεισ φορÛσ µε
PBS-Tween (προσÀρτηµα 5), αφηνοντασ το τελευταÝο διÀλυµα πλυσÝµατοσ στα φατνÝα για 5 λεπτÀ τουλÀχιστον.

3.5.

ΠαρασκευÀζεται η κατÀλληλη αραÝωση αντιορου Ralstonia solanacearum σε ρυθµιστικÞ διÀλυµα δεσµευσεωσ (προσÀρτηµα 5). Στα φατνÝα φÛρονται 100 el αραÝωσησ αντιορου.
ΕπωÀζονται για 1 ωρα στουσ 37 °C.

3.6.

Η πλÀκα τινÀζεται ελαφρÀ για να αποµακρυνθεÝ ο αντιορÞσ απÞ τα φατνÝα και τα φατνÝα πλÛνονται Þπωσ και προηγουµÛνωσ
(σηµεÝο 3.4).

3.7.

ΠαρασκευÀζεται η κατÀλληλη αραÝωση συµπλÞκου αλκαλικησ φωσφατÀσησ σε ρυθµιστικÞ διÀλυµα δεσµευσεωσ. ΦÛρονται
στα φατνÝα 100 el απÞ αυτη και επωÀζονται για 1 ωρα στουσ 37 °C.

3.8.

Η πλÀκα τινÀζεται ελαφρÀ για να αποµακρυνθουν τα υπολεÝµµατα του συµπλÞκου απÞ τα φατνÝα και τα φατνÝα πλÛνονται
Þπωσ και προηγουµÛνωσ (σηµεÝα 3.4 και 3.6).

3.9.

ΠαρασκευÀζεται διÀλυµα υποστρωµατοσ αλκαλικησ φωσφατÀσησ (προσÀρτηµα 5). ΦÛρονται στα φατνÝα 100 el απÞ αυτÞ και
ακολουθεÝ επωαση για 30 λεπτÀ Ûωσ 1 ωρα στο σκοτÀδι σε θερµοκρασÝα εργαστηρÝου.

3.10.

∆ιαβÀζεται η απορρÞφηση στα 409 nm.
ΕρµηνεÝα τησ δοκιµησ ELISA
Η δοκιµη ELISA εÝναι αρνητικη εÀν η οπτικη πυκνÞτητα (O.D) του δεÝγµατοσ εÝναι , 2 × O.D του αρνητικου µÀρτυρα.
Η δοκιµη ELISA εÝναι θετικη εÀν η οπτικη πυκνÞτητα (O.D) του δεÝγµατοσ εÝναι . 2× O.D του αρνητικου µÀρτυρα.

4.

∆οκιµη PCR
(βασÝζεται στην εργασÝα των Seal et al., 1993)
ΣηµεÝωση: ΚατÀ τη διÀρκεια τησ παρασκευησ του δεÝγµατοσ καθωσ και των υπÞλοιπων εργασιων για τη δοκιµη PCR, πρÛπει
να χρησιµοποιουνται ογκοµετρικÀ ακροστÞµια (pipette tips) µε φÝλτρο.
ΠαρασκευÀζεται αιωρηµα 106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ στÛλεχοσ Ralstonia solanacearum φυλησ 3, βιοποικιλÝασ 2 ωσ θετικÞσ
µÀρτυρασ. Η δοκιµη γÝνεται µε ταυτÞσηµο τρÞπο µε εκεÝνη του η των δειγµÀτων.

4.1.

100 el του αιωρηµατοσ του ιζηµατοσ φÛρονται µε σιφωνιο σε Ûνα µικροφιαλÝδιο.
Εναλλακτικωσ, 90 el του αιωρηµατοσ µεταφÛρονται σε µικροφιαλÝδιο περιÛχον 10 el NaOH 0,5M. Το περιεχÞµενο του
φιαλιδÝου ανακατευεται αναποδογυρÝζοντασ επανειληµµÛνα πÀνω-κÀτω το µικροφιαλÝδιο.
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4.2.

Το φιαλÝδιο θερµαÝνεται για 4 λεπτα στουσ 100°C και κατÞπιν αποµακρυνεται αµÛσωσ πÀνω σε πÀγο.

4.3.

ΠαρασκευÀζονται δυο τουλÀχιστον δεκαδικÛσ αραιωσεισ, π.χ. 1/10 και 1/100, η περισσÞτερεσ αν θεωρηθεÝ απαραÝτητο, σε
αποστειρωµÛνο απεσταγµÛνο η υπÛρ καθαρÞ νερÞ (UPW).

4.4.

ΠαρασκευÀζεται το µεÝγµα αντÝδρασησ PCR (προσÀρτηµα 6) προσθÛτοντασ σε αποστειρωµÛνο φιαλÝδιο τα παρακÀτω
συστατικÀ µε την ακÞλουθη σειρÀ:
Για Þγκο αντÝδρασησ 50 el
ΣυστατικÞ

ΠοσÞτητα

Τελικη
συγκÛντρωση

ΑποστειρωµÛνο απεσταγµÛνο η
UPW

30,8 el-33,8 el

—

10 × ρυθµιστικÞ διÀλυµα PCR

5,0 el

1×

d-ATP

1,0 el

0,2 mM

d-CTP

1,0 el

0,2 mM

d-GTP

1,0 el

0,2 mM

d-TTP

1,0 el

0,2 mM

Εκκινητησ OLI-1 (20 eM)

2,5 el

1 eΜ

Εκκινητησ Y-2 (20 eM)

2,5 el

1 eΜ

Taq πολυµερÀση (5U/el)

0,2 el

1,0 U

ΣυνολικÞσ Þγκοσ

45 el—48 el

Για περισσÞτερεσ αντιδρÀσεισ
ΥπολογÝζεται η ποσÞτητα κÀθε συστατικου για τον απαιτουµενο αριθµÞ αντιδρÀσεων.
Τα συστατικÀ αναµειγνυονται και 45 el-48 el του µεÝγµατοσ µεταφÛρονται σε αποστειρωµÛνα φιαλÝδια PCR.
Τα φιαλÝδια µε το µεÝγµα αντÝδρασησ PCR διατηρουνται σε πÀγο.
Για Þγκο 25 el
Η ποσÞτητα των συστατικων µειωνεται αναλογικÀ.
4.5.
4.5.1.

Συνθεση PCR
ΠροαιρετικÞ! Τα φιαλÝδια µε το βρασµÛνο δεÝγµα και τον θετικÞ µÀρτυρα υποβÀλλονται σε παλµικη φυγοκÛντρηση.
ΠροστÝθενται, µε την καθοριζÞµενη σειρÀ, 2-5 el του η των δειγµÀτων, υδατικου µÀρτυρα και θετικου µÀρτυρα στα φιαλÝδια
µε το µεÝγµα αντÝδρασησ PCR. Τα φιαλÝδια τοποθετουνται στο θερµικÞ µπλÞκ στη µονÀδα θÛρµανσησ του θερµικου
κυκλοποιητη DNA.

4.5.2.

ΑκολουθεÝται το εξησ πρÞγραµµα:
1 κυκλοσ απÞ:
i) 2 λεπτÀ στουσ 96°C: µετουσÝωση του αρχικου DNA
50 κυκλοι απÞ:
ii) 20 δευτερÞλεπτα στουσ 94 °C: µετουσÝωση
iii) 20 δευτερÞλεπτα στουσ 68 °C: προσκÞλληση εκκινητων
iv) 30 δευτερÞλεπτα στουσ 72 °C: επÛκταση αντιγρÀφου
1 κυκλοσ απÞ:
v) 10 λεπτÀ στουσ 72 °C: περαιτÛρω επÛκταση
1 κυκλοσ συνιστÀµενοσ σε:
vi) διατηρηση στουσ 4 °C
ΣηµεÝωση: Οι παρÀµετροι αυτÛσ ισχυουν για θερµικÞ κυκλοποιητη DNA Perkin Elmer 9600. Α
 λλοι θερµικοÝ κυκλοποιητÛσ
µπορεÝ να απαιτουν επÝστρωση ορυκτελαÝου στα φιαλÝδια PCR η/και τροποποÝηση τησ διÀρκειασ των σταδÝων ii),
iii) και iv) στο πρÞγραµµα συνθεσησ.

4.5.3.

Τα φιαλÝδια αποµακρυνονται απÞ τον θερµικÞ κυκλοποιητη. Το προϊÞν PCR αναλυεται. ΕÀν αυτÞ δεν γÝνει αµÛσωσ, τα
φιαλÝδια αποθηκευονται στουσ 4°C για χρηση την Ýδια µÛρα η στουσ −18°C για αργÞτερα.

4.6.

ΑνÀλυση του προϊÞντοσ PCR
Τα τµηµατα DNA PCR ανιχνευονται µε ηλεκτροφÞρηση σε πηκτη αναρÞζησ και χρωση µε βρωµιουχο αιθÝδιο.

4.6.1.

ΠαρασκευÀζεται κατÀλληλη πηκτη αγαρÞζησ βρÀζοντασ ηπια ποσÞτητα αγαρÞζησ σε tris-οξεικÞ ρυθµιστικÞ διÀλυµα
ηλεκτροφÞρησησ (TAE).
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4.6.2.

Η τηγµÛνη αγαρÞζη ψυχεται στουσ 50-60°C, χυνεται στο καλουπι τησ µονÀδασ ηλεκτροφÞρησησ και εισÀγεται η χτÛνα. Η
πηκτη αφηνεται να στερεοποιηθεÝ.

4.6.3.

Αποµακρυνεται η χτÛνα. Η πηκτη βυθÝζεται σε ΤΑΕ Ûτσι ωστε Ýσα-Ýσα να καλυπτεται (2-3 mm) απÞ το ρυθµιστικÞ
διÀλυµα.

4.6.4.

3 el ρυθµιστικου διαλυµατοσ φÞρτωσησ φÛρονται πÀνω σε παραφÝλµ. ΠροστÝθενται 12 el του προϊÞντοσ PCR απÞ τα
δεÝγµατα, το θετικÞ µÀρτυρα η τον υδατικÞ µÀρτυρα και αναµειγνυονται µε ελαφρÀ αναρρÞφηση στο ογκοµετρικÞ
ακροστÞµιο πριν απÞ την φÞρτωση στην πηκτη. Οι αναφερÞµενοι Þγκοι µπορουν να τροποποιηθουν προκειµÛνου να
προσαρµοστουν στη χωρητικÞτητα των φατνÝων στην πηκτη αγαρÞζησ.

4.6.5.

Η φÞρτωση γÝνεται µε προσοχη στα φατνÝα τησ πηκτησ. Σε Ûνα τουλÀχιστον φατνÝο φÛρεται για λÞγουσ αναφορÀσ κατÀλληλοσ
ιχνηθÛτησ DNA.

4.6.6.

ΣυνδÛονται τα καλωδια στη συσκευη ηλεκτροφÞρησησ και την πηγη τροφοδοσÝασ. ΕφαρµÞζεται τÀση 5-8 V/cm µÛχρισ Þτου το
µÛτωπο του ιχνηλÀτη δεÝκτη φθÀσει στο 1 cm απÞ το Àκρο τησ πηκτησ.

4.6.7.

∆ιακÞπτεται η τροφοδοσÝα ρευµατοσ. Τα καλωδια αποσυνδÛονται απÞ τη µονÀδα ηλεκτροφÞρησησ, αποµακρυνεται µε
προσοχη η πηκτη και εµβαπτÝζεται σε βρωµιουχο αιθÝδιο για 30-45 λεπτα.
ΣηµεÝωση: Οταν χρησιµοποιουµε βρωµιουχο αιθÝδιο, πρÛπει να φορουµε πÀντοτε γÀντια γιατÝ εÝναι ισχυρÞ µεταλλαξιογÞνο.

4.6.8.

ΑκολουθεÝ αποχρωµατισµÞσ σε απεσταγµÛνο νερÞ για 10-15 λεπτÀ.

4.6.9.

Το η τα συντεθειµÛνα τµηµατα DNA εµφανÝζονται µε υπεριωδη ακτινοβολÝα. Το προϊÞν PCR του Ralstonia solanacearum µε
εκκινητÛσ OLI-1 και Y-2 Ûχει µηκοσ 288 bp. ΣυγκρÝνεται σε σχÛση µε τον ιχνηθÛτη DNA και τον θετικÞ µÀρτυρα.
ΣηµεÝωση: Ο υδατικÞσ µÀρτυρασ πρÛπει σε κÀθε περÝπτωση να εÝναι αρνητικÞσ. ΕÀν εÝναι θετικÞσ, η δοκιµη επαναλαµβÀνεται.

4.6.10.

Η πηκτη, εφÞσον χρειÀζεται για το αρχεÝο, φωτογραφÝζεται.

4.6.11.

Η αυθεντικÞτητα του συντεθηµÛνου τµηµατοσ DNA επιβεβαιωνεται µε ανÀλυση µε Ûνζυµο περιορισµου (REA).

4.7.

ΑνÀλυση µε περιοριστικÞ Ûνζυµο (REA)

4.7.1.

8,5 el απÞ το προϊÞν PCR (σηµεÝο 4.5.3) µεταφÛρονται σε νÛο µικροφιαλÝδιο. ΠροστÝθεται 1 el 10 × ρυθµιστικου διαλυµατοσ
του ενζυµου και 0,5 el Ûνζυµο περιορισµου AvaII.

4.7.2.

Αναµειγνυονται µε ηπια αναρρÞφηση στο ακροστÞµιο. ΕÀν στα τοιχωµατα του φιαλιδÝου παραµεÝνουν σταγÞνεσ, φυγοκεντρεÝται σε παλµικη µικροφυγÞκεντρο. ΑκολουθεÝ επωαση για 1 ωρα στουσ 37 °C.

4.7.3.

Το τµηµα DNA που υπÛστη πÛψη αναλυεται µε ηλεκτροφÞρηση σε πηκτη αγαρÞζησ Þπωσ προηγουµÛνωσ (σηµεÝο 4.6).
ΕρµηνεÝα των αποτελεσµÀτων τησ δοκιµησ PCR
Η δοκιµη PCR εÝναι αρνητικη εφÞσον δεν ανιχνευεται το χαρακτηριστικÞ τµηµα 288 bp και το τµηµα ανιχνευεται στο θετικÞ
µÀρτυρα Ralstonia solanacearum.
Η δοκιµη PCR εÝναι θετικη εÀν το τµηµα 288 bp ανιχνευεται και η ανÀλυση REA του συντεθειµÛνου τµηµατοσ εÝναι Ýδια µε
εκεÝνη του θετικου µÀρτυρα Ralstonia solanacearum.

5.

Εκλεκτικη αποµÞνωση επÝ στερεου υποστρωµατοσ
(βασÝζεται στην εργασÝα των Elphinstone et al., 1996)

5.1.

Η δοκιµη πραγµατοποιεÝται µε κατÀλληλη τεχνικη αραιωσεων επÝ στερεου υποστρωµατοσ, π.χ.:
i) ΠαρασκευÀζονται δυο τουλÀχιστον δεκαδικÛσ αραιωσεισ, συγκεκριµÛνα 1/10 και 1/100 η περισσÞτερεσ αν θεωρηθεÝ
χρησιµο, του αιωρηµατοσ του ιζηµατοσ σε ρυθµιστικÞ διÀλυµα ιζηµατοσ. ΣυγκεκριµÛνοσ Þγκοσ (50-100 el) του αιωρηµατοσ
και κÀθε αραÝωσησ µετρηµÛνοσ µε σιφωνιο φÛρεται σε τροποποιηµÛνο εκλεκτικÞ υπÞστρωµα SMSA (προσÀρτηµα 7) και
απλωνεται µε µÝα γυÀλινη ρÀβδο σε Þλη την επιφÀνεια του υποστρωµατοσ.
ΕφÞσον κρÝνεται σκÞπιµο, πραγµατοποιεÝται γραµµικη εξÀπλωση αραÝωσησ, 10 el αναδιαλυµÛνου ιζηµατοσ περνωντασ
κÀθε φορÀ τη βελÞνα απÞ φλÞγα.
ii) ΣυγκεκριµÛνοσ Þγκοσ (50-100 el) του αιωρηµατοσ µετρηµÛνοσ µε σιφωνιο µεταφÛρεται σε τροποποιηµÛνο εκλεκτικÞ
υπÞστρωµα SMSA και απλωνεται µε µÝα γυÀλινη ρÀβδο σε Þλη την επιφÀνεια του υποστρωµατοσ. Η ρÀβδοσ συρεται
γραµµωτÀ σε δυο ακÞµη τροποποιηµÛνα τρυβλÝα SMSA χωρÝσ να την περÀσουµε απÞ φλÞγα.

5.2.

Αιωρηµα 106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ παθογÞνο στÛλεχοσ Ralstonia solanacearum φυλησ 3, βιοποικιλÝασ 2 που παÝζει ρÞλο
θετικου µÀρτυρα εξαπλουται, µε την Ýδια τεχνικη, σε µÝα σειρÀ ξεχωριστων τρυβλÝων τροποποιηµÛνου SMSA.

5.3.

Τα τρυβλÝα επωÀζονται στουσ 28°C. ΜετÀ 3 ηµÛρεσ ξεκινÀ η ανÀγνωση των τρυβλÝων. ΕÀν το αποτÛλεσµα εÝναι αρνητικÞ,
αφηνονται να επωαστουν ακÞµη µÛχρι 6 ηµÛρεσ. Οι παθογÞνεσ αποµονωσεισ Ralstonia solanacearum αναπτυσσουν γαλακτωδουσ χροιÀσ λευκÛσ, επÝπεδεσ, ακανÞνιστεσ και ρευστωδεισ αποικÝεσ µε διÀκριτα ερυθρÀ προσ το πορφυρουν κÛντρα που
εµφανÝζουν εσωτερικÛσ ραβδωσεισ η ελικωσεισ.

5.4.

Οι αποικÝεσ µε χαρακτηριστικη µορφολÝα καθαρÝζονται µε εκ νÛου καλλιÛργεια σε θρεπτικÞ υπÞστρωµα γενικησ χρησεωσ
(προσÀρτηµα 1).
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Οι καθαρÛσ καλλιÛργειεσ ταυτοποιουνται (µÛροσ ΙΙ.4.1) και οι καλλιÛργειεσ τησ Ralstonia solanacearum επιβαιωνονται µε µÝα
δοκιµη παθογÛνειασ (µÛροσ ΙΙ.4.3).
ΕρµηνεÝα των αποτελεσµÀτων τησ δοκιµησ (εκλεκτικησ αποµÞνωσησ επÝ στερεου υποστρωµατοσ)
Η δοκιµη εÝναι αρνητικη εÀν δεν αποµονωθουν αποικÝεσ βακτηρÝων µετÀ 6 ηµÛρεσ η εÀν δεν αποµονωθουν χαρακτηριστικÛσ
αποικÝεσ Pseudomonas solanacearum υπÞ την προυMπÞθεση Þτι δεν υπÀρχουν υπÞνοιεσ για παρεµπÞδιση απÞ αποικÝεσ Àλλων
βακτηρÝων και χαρακτηριστικÛσ αποικÝεσ τησ Ralstonia solanacearum αποµονωνονται απÞ τουσ θετικουσ µÀρτυρεσ.
Η δοκιµη εÝναι θετικη εÀν αποµονωθουν χαρακτηριστικÛσ αποικÝεσ Ralstonia solanacearum.

6.

Βιοδοκιµη
(βασÝζεται στην εργασÝα του Janse, 1988)

6.1.

Χρησιµοποιουνται 10 προσ δοκιµη ευαÝσθητα σπορÞφυτα τοµÀτασ η µελιτζÀνασ ευρισκÞµενα στο στÀδιο του 3ου πραγµατικου φυλλου για κÀθε δεÝγµα. Τα φυτÀ δεν ποτÝζονται για 24 ωρεσ πριν απÞ τη µÞλυνση.

6.2.

100 el του αιωρηµατοσ του ιζηµατοσ κατανÛµονται µεταξυ των πειραµατοφυτων. Τα στελÛχη µολυνονται µεταξυ των
κοτυληδÞνων και σε Ûνα η περισσÞτερα Àλλα σηµεÝα.

6.3.

10 σπορÞφυτα µολυνονται µε την Ýδια τεχνικη µε αιωρηµα 106 κυττÀρων ανÀ ml απÞ παθογÞνο στÛλεχοσ Pseudomonas
solanacearum φυλησ 3, βιοποικιλÝασ 2 για να χρησιµευσουν ωσ θετικÞσ µÀρτυρασ και µε ρυθµιστικÞ διÀλυµα ιζηµατοσ για να
χρησιµευσουν ωσ αρνητικÞσ µÀρτυρασ. Τα φυτÀ θετικοÝ µÀρτυρεσ, διαχωρÝζονται απÞ τα Àλλα φυτÀ προσ αποφυγη
επιµολυνσεων.

6.4.

Τα σπορÞφυτα αφηνονται να αναπτυχθουν για 4 εβδοµÀδεσ σε θερµοκρασÝα 22-28°C µε καθηµερινÞ πÞτισµα και υψηλη
σχετικη υγρασÝα. Παρατηρουµε αν θα παρουσιαστουν συµπτωµατα µαρασµου, επιναστÝασ, χλωρωσησ η/και νανισµου.

6.5.

ΑπÞ τα προσβεβληµÛνα φυτÀ γÝνεται αποµÞνωση (µÛροσ ΙΙ). Ταυτοποιουνται οι καθαρÛσ καλλιÛργειεσ µε χαρακτηριστικη
µορφολογÝα (µÛροσ ΙΙ.4.1) και οι καλλιÛργειεσ τησ Ralstonia solanacearum επιβεβαιωνονται µε δοκιµη παθογÛνειασ
(µÛροσ ΙΙ.4.3).

6.6.

Αν θεωρηθεÝ χρησιµο, ελÛγχεται η απουσÝα µÞλυνσησ σε παρτÝδεσ πειροµατοφυτων που δεν παρουσιÀζουν Ûνδειξη µÞλυνσησ.
ΑπÞ κÀθε φυτÞ αφαιρεÝται τµηµα του στελÛχουσ µηκουσ 1 cm απÞ σηµεÝο ευρισκÞµενο σε απÞσταση 2 cm πÀνω απÞ το
σηµεÝο µÞλυνσησ. Οι ιστοÝ οµοιογενοποιουνται σε ρυθµιστικÞ διαλυµÀ διαβροχησ. ΕκτελεÝται δοκιµη αποµÞνωσησ µε την
τεχνικη των αραιωσεων σε στερεÞ υπÞστρωµα (µÛροσ ΙΙΙ.5.1). ΕÀν η δοκιµη αποδειχθεÝ θετικη, οι καθαρÛσ καλλιÛργειεσ µε
χαρακτηριστικη µορφολογÝα ταυτοποιουνται (µÛροσ ΙΙ.4.1) και οι καλλιÛργειεσ Ralstonia solanacearum επιβεβαιωνονται µε
δοκιµη παθογÛνειασ (µÛροσ ΙΙ.4.3).
ΕρµηνεÝα των αποτελεσµÀτων τησ βιοδοκιµησ
Η βιοδοκιµη εÝναι αρνητικη αν τα φυτÀ δοκιµησ δεν εÝναι προσβεβληµÛνα απÞ Ralstonia solanacearum υπÞ τον Þρο Þτι η
Ralstonia solanacearum ανιχνευεται στουσ θετικουσ µÀρτυρεσ.
Η βιοδοκιµη εÝνα θετικη αν τα φυτÀ δοκιµησ εÝναι προσβεβληµÛνα απÞ Ralstonia solanacearum.

7.

∆οκιµη εµπλουτισµου
(βασÝζεται στην εργασÝα των Elphinstone et al., 1996)

7.1.

100 el του αιωρηµατοσ του ιζηµατοσ µεταφÛρονται σε 3 ml τροποποιηµÛνου ζωµου SMSA (προσÀρτηµα 7).

7.2.

ΕπωÀζονται για 48 ωρεσ, εν πÀση δε περιπτωσει Þχι περισσÞτερο απÞ 72 ωρεσ, στουσ 28 °C διατηρωντασ το καπÀκι του
σωληνα προσαρµοσµÛνο χαλαρÀ για να αερÝζονται.

7.3.

Το καπÀκι σφÝγγεται και ακολουθεÝ ανÀδευση σε συσκευη vortex. ΛαµβÀνεται κατÀλληλη ποσÞτητα για τη δοκιµη IF
(µÛροσ ΙΙΙ.2), τη δοκιµη ELISA (µÛροσ ΙΙΙ.3) η/και τη δοκιµη PCR (µÛροσ ΙΙΙ.4).

8.

∆οκιµη παθογÛνειασ
ΑναφÛρεται στο µÛροσ ΙΙ.4.3.
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ΠροσÀρτηµα 1
ΘρεπτικÀ υλικÀ για την αποµÞνωση και καλλιÛργεια τησ Ralstonia solanacearum
Nutrient Agar (NA)
Nutrient Agar (Difco)

23 g

ΑποσταγµÛνο νερÞ

1 λÝτρο

ΠαρασκευÀζονται ποσÞτητεσ 1⁄2 λÝτρου απÞ το θρεπτικÞ υλικÞ σε φιÀλεσ 1 λÝτρου.
∆ιαλυονται τα συστατικÀ.
Το υλικÞ αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ.
ΑκολουθεÝ ψυξη µÛχρι τουσ 50 °C και κατανÛµεται σε τρυβλÝα.
Yeast-Peptone-Glucose-Agar (YPGA)
Yeast Extract (Difco)

5g

Bacto Peptone (Difco)

5g

D(+) γλυκÞζη (µονουMδρικη)

10 g

Bacto Agar (Difco)

15 g

ΑποσταγµÛνο νερÞ

1 λÝτρο

ΠαρασκευÀζονται ποσÞτητεσ 1/2 λÝτρου απÞ το θρεπτικÞ υλικÞ σε φιÀλεσ 1 λÝτρου.
∆ιαλυονται τα συστατικÀ.
Το υλικÞ αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ.
ΑκολουθεÝ ψυξη µÛχρι τουσ 50 °C και κατανÛµεται σε τρυβλÝα.
Sucrose Peptone Agar (SPA)
ΣακχαρÞζη

20 g

ΠεπτÞνη

5g

K2HPO4

0,5 g

MgSO4·7H2O

0,25 g

Bacto-Agar (Difco)

15 g

ΑποσταγµÛνο νερÞ

1 λÝτρο

ΠαρασκευÀζονται ποσÞτητεσ ⁄ λÝτρου απÞ το θρεπτικÞ υλικÞ σε φιÀλεσ 1 λÝτρου.
12

∆ιαλυονται τα συστατικÀ και ρυθµÝζεται το pH σε µÝα τιµη απÞ 7,2 Ûωσ 7,4, αν εÝναι απαραÝτητο.
Το υλικÞ αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ.
ΑκολουθεÝ ψυξη µÛχρι τουσ 50 °C και κατανÛµεται σε τρυβλÝα.
ΘρεπτικÞ υλικÞ Kelman’s tetrazolium
Casamino acids (Difco)

1g

Bacto Peptone (Difco)

10 g

∆εξτρÞζη

5g

Bacto Agar (Difco)

15 g

ΑποσταγµÛνο νερÞ

1 λÝτρο
1

ΠαρασκευÀζονται ποσÞτητεσ /2 λÝτρου απÞ το θρεπτικÞ υλικÞ σε φιÀλεσ 1 λÝτρου.
∆ιαλυονται τα συστατικÀ.
Το υλικÞ αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ.
ΑκολουθεÝ ψυξη µÛχρι τουσ 50 °C.
ΠροστÝθεται υδατικÞ διÀλυµα χλωριουχου τριφαινυλο-τετραζολÝου (Sigma), το οποÝο Ûχει αποστειρωθεÝ µε
διηθηση απÞ φÝλτρο, ωστε να ληφθεÝ τελικη συγκÛντρωση 50 mg ανÀ λÝτρο.
Το συνολο κατανÛµεται σε τρυβλÝα.

21.8.98
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ΠροσÀρτηµα 2
ΥλικÀ για την προετοιµασÝα του δεÝγµατοσ δοκιµησ
Ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α δ ι α β ρ ο χ η σ : Ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α φ ω σ φ ο ρ ι κ ω ν ιÞντων 50 m M ,
pH 7,0
Το εν λÞγω ρυθµιστικÞ διÀλυµα χρησιµοποιεÝται για τη διαβροχη ιστων.
Na2 HPO4

4,26 g

KH2PO4

2,72 g

ΑποσταγµÛνο νερÞ

1 λÝτρο

∆ιαλυονται τα συστατικÀ και ελÛγχεται η τιµη του pH. ΚατανÛµονται κατÀλληλεσ ποσÞτητεσ ανÀλογα µε τισ
ανÀγκεσ.
Το διÀλυµα αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ.
ΚατÀ τη διεξαγωγη τησ δοκιµησ PCR συνιστÀται η προσθηκη διαλυµατοσ poly vinyl pyrrolidone-40 000
(PVP-40) 5 % προκειµÛνου να περιοριστεÝ η παρεµÞδιση τησ συνθεσησ DNA λÞγω τησ παρουσÝασ αρωµατικων
µορÝων στο εκχυλισµα.
Για τη διαβροχη των τεµαχÝων των ιστων των γεωµηλων, συνιστÀται η προσθηκη αντικροκιδωτικου, αντιαφριστικου παρÀγοντα η αντιοξειδωτικου µε την εφαρµογη τησ διαδικασÝασ οµογενοποÝησησ Waring Blender η
Ultra Thurrax.
Lubrol flakes
DC silicone antifoam
ΠυροφωσφορικÞ τετρανÀτριο

0,5 g ανÀ λÝτρο
1,0 ml ανÀ λÝτρο
1,0 g ανÀ λÝτρο

Το υλικÞ αυτÞ αποστειρωνεται ξεχωριστÀ σε αυτÞκαυστο. ΑκολουθεÝ προσθηκη (στο υλικÞ διαβροχησ), Ûωσ
Þτου ληφθεÝ η επιθυµητη συγκÛντρωση.
Ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α ι ζ η µ α τ ο σ : Ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α φ ω σ φ ο ρ ι κ ω ν ιÞντων 10 mM, pH 7 , 2
Το εν λÞγω ρυθµιστικÞ διÀλυµα χρησιµοποιεÝται για τον επανασχηµατισµÞ αιωρηµατοσ και την αραÝωση των
ιζηµÀτων των κωνων του σηµεÝου πρÞσφυσησ του στολονÝου των γεωµηλων.
Na2HPO4·12H2O
NaH2PO4·2H2O
ΑποσταγµÛνο νερÞ

2,7 g
0,4 g
1 λÝτρο

∆ιαλυονται τα συστατικÀ και ελÛγχεται η τιµη του pH. ΚατανÛµονται κατÀλληλεσ πσÞτητεσ ανÀλογα µε τισ
ανÀγκεσ.
Το διÀλυµα αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ.
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ΠροσÀρτηµα 3
ΥλικÀ για τη δοκιµη IF
Ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α IF: φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ Þ σ ο ρ Þ σ µ ε ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α φ ω σ φ ο ρ ι κ ω ν ι Þ ν τ ω ν
10 m M ( P B S ) , p H 7 , 2
Το εν λÞγω ρυθµιστικÞ διÀλυµα χρησιµοποιεÝται για την αραÝωση των αντιορων.
Na2 HPO4·12 H2O

2,7 g

NaH2 PO4·2 H2O

0,4 g

NaCl

8,0 g

ΑποσταγµÛνο νερÞ

1 λÝτρο

∆ιαλυονται τα συστατικÀ και ελÛγχεται η τιµη του pH. ΚατανÛµονται κατÀλληλεσ ποσÞτητεσ ανÀλογα µε τισ
ανÀγκεσ.
Το διÀλυµα αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ.
ΡυθµιστικÞ διÀλυµα IF-Tween
Το εν λÞγω ρυθµιστικÞ διÀλυµα χρησιµοποιεÝται για το πλυσιµο των πλακων. ΠροστÝθεται 0,1% Tween 20 στο
ρυθµιστικÞ διÀλυµα IF.
0,1 M φ ω σ φ ο ρ ι κ Þ ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α γ λ υ κ ε ρ Ý ν η σ , p H 7 , 6
ΑυτÞ το ρυθµιστικÞ διÀλυµα χρησιµοποιεÝται ωσ ρευστÞ προσηλωσησ στα φατνÝα τησ πλÀκασ τησ IF για την
ενÝσχυση του φθορισµου.
Na2 HPO4·12 H2O

3,2 g

NaH2 PO4·2 H2O

0,15 g

ΓλυκερÝνη

50 ml

ΑποσταγµÛνο νερÞ

100 ml
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ΠροσÀρτηµα 4
ΠροσδιορισµÞσ του βαθµου µÞλυνσησ στη δοκιµη IF
ΕµβαδÞν (S) του φατνÝου µιασ πολυφατνιακησ αντικειµενοφÞρου:
S =

π D2
4

Þπου D = διÀµετροσ του φατνÝου

(1)

ΕµβαδÞν (s) του οπτικου πεδÝου του αντικειµενικου:
s =

π d2
4

Þπου d = διÀµετροσ του οπτικου πεδÝου.

(2)

Το d υπολογÝζεται εÝτε µε απευθεÝασ µÛτρηση εÝτε µε τουσ ακÞλουθουσ τυπουσ:
s =

π i2
2

G K2 × 4

(3)

Þπου i = συντελεστησ πεδÝου (εξαρτÀται απÞ τον τυπο του προσοφθαλµÝου και κυµαÝνεται µεταξυ 8
και 24),
K = συντελεστησ σωληνα (1 η 1,25),
G = µεγεθυντικη ισχυσ του αντικειµενικου (100 ×, 40 × κ.λπ.)
απÞ τον (2)
d =

ÎW
4s
π

(4)

απÞ τον (3)

d =

ÎWW
4×

π i2
G K2 × 4
ι
=
p
GK
2

ΜετρÀται ο αριθµÞσ των τυπικων φθοριζÞντων κυττÀρων ανÀ πεδÝο (c).
ΥπολογÝζεται ο αριθµÞσ των τυπικων φθοριζÞντων κυττÀρων ανÀ φατνÝο (C).
C = c

S
s

ΥπολογÝζεται ο αριθµÞσ τυπικων φθοριζÞντων κυττÀρων ανÀ ml ιζηµατοσ (N)
N = C×

1 000
×F
y

Þπου y = Þγκοσ ιζηµατοσ στο φατνÝο
F = υντελεστησ αραÝωσησ του ιζηµατοσ.

L 235/28

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

ΠροσÀρτηµα 5
ΥλικÀ για τη δοκιµη ELISA
Α ν θ ρ α κ ι κ Þ ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α ε π ι κ À λ υ ψ η σ , δ ι π λ η σ ι σ χ υ οσ, p H 9 , 6
Na2CO3

6,36 g

NaHCO3

11,72 g

ΑποσταγµÛνο νερÞ

1 λÝτρο

∆ιαλυονται τα συστατικÀ και ελÛγχεται η τιµη του pH. ΚατανÛµονται κατÀλληλεσ ποσÞτητεσ ανÀλογα µε τισ
ανÀγκεσ.
Το διÀλυµα αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ.
Αν το εκχυλισµα περιÛχει µεγÀλο ποσοστÞ αρωµατικων µορÝων, µπορεÝ να προστεθεÝ, ωσ αντιοξειδωτικÞ,
θειωδεσ νÀτριο σε τελικη συγκÛντρωση 0,2 %.
Φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ Þ σ ο ρ Þ σ µ ε ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α φ ω σ φ ο ρ ι κ ω ν ιÞντων 1 0 × ( P B S ) , p H 7 , 4
NaCl
KH2PO4
Na2HPO4 ·12H2O
KCl
ΑποσταγµÛνο νερÞ

80 g
2g
29 g
2g
1 λÝτρο

∆ιαλυονται τα συστατικÀ και ελÛγχεται η τιµη του pH. ΚατανÛµονται κατÀλληλεσ ποσÞτητεσ ανÀλογα µε τισ
ανÀγκεσ.
Το διÀλυµα αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15 λεπτÀ.
Φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ Þ σ ο ρ Þ σ µ ε ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α φ ω σ φ ο ρ ι κ ω ν ι Þ ν τ ω ν - T w e e n ( P B S - T )
10 × PBS
10% Tween 20
ΑποσταγµÛνο νÛρο

100 ml
5 ml
895 ml

Ρ υ θ µ ι σ τ ι κ Þ δ ι À λ υ µ α φ ρ α γ µ ο υ ( α ν τ ι σ ω µ À τ ω ν ) (πρÛπει να Ûχει παρασκευαστεÝ πρÞσφατα)
10 × PBS
Polyvinylpyrrolidone-44000 MWT (PVP-44)

10 ml
2g

10% Tween 20

0,5 g

ΓÀλα σε σκÞνη

0,5 g

ΑποσταγµÛνο νερÞ

Ûωσ 100 ml

∆ ι À λ υ µ α υ π ο σ τ ρ ω µ α τ ο σ α λ κ α λ ι κ η σ φ ω σ φ α τ À σ η σ , p H 9 , 8
∆ιαιθανολαµÝνη
ΑποσταγµÛνο νερÞ

97 ml
800 ml

Αναµειγνυονται και ρυθµÝζεται η τιµη του pH 9,8 µε πυκνÞ HCl.
Συµπληρωνεται αποσταγµÛνο νερÞ µÛχρι τελικου Þγκου 1 λÝτρου.
ΠροστÝθενται 0,2 g MgCl2.
∆ιαλυονται 2 δισκÝα υποστρωµατοσ φωσφατÀσησ των 5 mg (Sigma) ανÀ 15 ml διαλυµατοσ.
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ΠροσÀρτηµα 6
ΥλικÀ για τη δοκιµη PCR
Α κ ο λ ο υ θ Ý α ο λ ι γ ο ν ο υ κ λ ε ο τ ι δ Ý ω ν ε κ κ ι ν η τ ω ν :
Εκκινητησ OLI-1

59-GGGGGTAGCTTGCTACCTGCC-39

Εκκινητησ Y-2

59CCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGT-39

Για τα υλικÀ βλÛπε την εργασÝα των Seal et al. (1993).

ΠροσÀρτηµα 7
ΥλικÀ για την εκλεκτικη αποµÞνωση επÝ στερεου θρεπτικου υποστρωµατοσ και δοκιµÛσ εµπλουτισµου
Ε κ λ ε κ τ ι κ Þ θ ρ ε π τ ι κ Þ υ λ ι κ Þ SMSA (Engelbrecht 1994, Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τον Elphinstone et al.,
1996)
ΒασικÞ θρεπτικÞ υλικÞ
Casamino acids (Difco)

1g

Bacto peptone (Difco)

10 g

ΓλυκερÝνη

5 ml

Α
 γαρ (Difco)

15 g

ΑποσταγµÛνο νερÞ

1 λÝτρο

ΠαρασκευÀζονται ποσÞτητεσ ⁄ λÝτρου απÞ το θρεπτικÞ υλικÞ σε φιÀλεσ 1 λÝτρου.
12

∆ιαλυονται τα συστατικÀ και ελÛγχεται η τιµη του pH. Πριν απÞ την αποστεÝρωση σε αυτÞκαυστο ρυθµÝζεται
το pH στην τιµη 6,5, αν κρÝνεται απαραÝτητο. Η Ralstonia solanacearum δεν αναπτυσσεται σωστÀ στο θρεπτικÞ
υλικÞ, αν το pH εÝναι µεγαλυτερο του 7,0. Το υλικÞ αποστειρωνεται σε αυτÞκαυστο στουσ 121 °C επÝ 15
λεπτÀ.
ΑκολουθεÝ ψυξη µÛχρι τουσ 50 °C.
ΠροστÝθενται τα ακÞλουθα συστατικÀ (Þλα τησ Sigma) ωστε αν ληφθουν οι προδιαγεγραµµÛνεσ τελικÛσ
συγκεντρωσεισ.
Crystal violet
Θει ικη πολυµιξÝνη Β
ΒακιτρακÝνη (*)
ΧλωραµφενικÞλη
ΠενικιλÝνη-G
Α
 λατα τετραζολÝου

5
100
25
5
0,5
50

mg
mg
mg
mg
mg
mg

ανÀ
ανÀ
ανÀ
ανÀ
ανÀ
ανÀ

λÝτρο
λÝτρο
λÝτρο
λÝτρο
λÝτρο
λÝτρο

(περÝπου 600 000 µονÀδεσ)
(περÝπου 1 250 µονÀδεσ)
(περÝπου 825 µονÀδεσ)

Sigma
Sigma
Sigma
Sigma

P-1004
P-0125
C-3175
P-3032

Τα συστατικÀ διαλυονται σε αιθανÞλη 70% µÛχρι να ληφθουν οι τελικÛσ συγκεντρωσεισ για τον Þγκο του
θρεπτικου υλικου που πρÞκειται να παρασκευασθεÝ. ΟρισµÛνα συστατικÀ, Þπωσ η πολυµιξÝνη Β και η
χλωραµφενικÞλη απαιτουν ελαφρÀ θÛρµανση και ανÀδευση.
Ζ ω µ Þ σ SMSA (Elphinstone et al., 1996)
ΠαρασκευÀζεται Þπωσ και το SMSA εκλεκτικÞ υλικÞ, αλλÀ παραλεÝπεται το Àγαρ. ΚατανÛµεται σε ποσÞτητεσ
των 3 ml σε σωληνεσ Universal µÝασ χρησησ των 30 ml.

(*) Αν χρειÀζεται, εÝναι δυνατÞ, αυξÀνοντασ τη συγκÛντρωση τησ βακιτρακÝνησ σε 300 ppm, να περιορισθεÝ η επιµÞλυνση απÞ
σαπροφυτικÀ βακτηρÝδια χωρÝσ να µειωθεÝ η ανÀκτηση τησ Ralstonia solanacearum.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
1. Για κÀθε πιθανολογουµενη εµφÀνιση για την οποÝα υπÀρχει θετικÞ αποτÛλεσµα απÞ την η τισ µαζικÛσ
δοκιµÛσ, για µεν το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ, µε τη µÛθοδο του παραρτηµατοσ II, για δε Þλεσ τισ Àλλεσ
περιπτωσεισ, µε οποιαδηποτε Àλλη επισηµωσ εγκεκριµÛνη µÛθοδο, και για την οποÝα αναµÛνεται επιβεβαÝωση η διÀψευση µε την εν λÞγω µÛθοδο, παρακρατουνται και φυλÀσσονται καταλληλωσ:
— στο µÛτρο του δυνατου, η παρτÝδα, η µÛροσ τησ παρτÝδασ (απÞ την οποÝα Ûχει ληφθεÝ το δεÝγµα) στην
αρχικη τησ συσκευασÝα µε την ετικÛτα,
— στο µÛτρο του δυνατου, κÀθε εναποµÛνον τµηµα των δειγµÀτων,
— κÀθε εναποµÛνον εκχυλισµα και υλικÞ που χρησιµοποιηθηκε για την η τισ µαζικÛσ δοκιµÛσ π.χ.
αντικειµενοφÞροι ανοσοφθορισµου
και
— Þλη η σχετικη τεκµηρÝωση,
µÛχρι την ολοκληρωση τησ εν λÞγω µεθÞδου.
2. Σε περÝπτωση επιβεβαÝωσησ τησ παρουσÝασ του οργανισµου, παρακρατεÝται και φυλÀσσεται καταλληλωσ:
— το υλικÞ που αναφÛρεται στην παρÀγραφο 1 και
— Ûνα δεÝγµα του µολυσµÛνου υλικου τοµÀτασ η µελιτζÀνασ το οποÝο Ûχει εµβολιαστεÝ µε εκχυλισµα
κονδυλου η φυτου, κατÀ περÝπτωση και
— η αποµενωµÛνη καλλιÛργεια του οργανισµου,
για τουλÀχιστον Ûνα µηνα µετÀ τη διαδικασÝα κοινοποÝησησ βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τα στοιχεÝα των ελÛγχων που αναφÛρονται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο i), περιλαµβÀνουν
κατÀ περÝπτωση:
i) τουσ τÞπουσ παραγωγησ,
— Þπου καλλιεργουνται η Ûχουν καλλιεργηθεÝ πατÀτεσ που Ûχουν κλωνικη σχÛση µε τισ µολυσµÛνεσ απÞ
τον οργανισµÞ πατÀτεσ,
— Þπου καλλιεργουνται η Ûχουν καλλιεργηθεÝ τοµÀτεσ που Ûχουν την Ýδια προÛλευση µε τισ µολυσµÛνεσ
απÞ τον οργανισµÞ τοµÀτεσ,
— Þπου καλλιεργουνται η Ûχουν καλλιεργηθεÝ πατÀτεσ η τοµÀτεσ οι οποÝεσ υπÞκεινται σε επÝσηµο Ûλεγχο
λÞγω τησ πιθανολογουµενησ εµφÀνισησ του οργανισµου,
— Þπου καλλιεργουνται η Ûχουν καλλιεργηθεÝ πατÀτεσ που Ûχουν κλωνικη σχÛση µε πατÀτεσ που
καλλιεργουνται σε µολυσµÛνουσ απÞ τον οργανισµÞ τÞπουσ,
— Þπου καλλιεργουνται πατÀτεσ η τοµÀτεσ οι οποÝοι γειτνιÀζουν µε µολυσµÛνουσ τÞπουσ παραγωγησ,
συµπεριλαµβανοµÛνων εκεÝνων που χρησιµοποιουν τον Ýδιο εξοπλισµÞ και εγκαταστÀσεισ παραγωγησ
απευθεÝασ η µÛσω κοινου αναδÞχου,
— που χρησιµοποιουν επιφανειακÞ νερÞ για Àρδευση η ψεκασµÞ απÞ πηγÛσ για τισ οποÝεσ Ûχει επιβεβαιωθεÝ η πιθανολογεÝται Þτι Ûχουν µολυνθεÝ απÞ τον οργανισµÞ,
— που χρησιµοποιουν επιφανειακÞ νερÞ για Àρδευση η ψεκασµÞ απÞ πηγη που χρησιµοποιεÝται απÞ
κοινου µε τÞπουσ παραγωγησ για τισ οποÝουσ Ûχει επιβεβαιωθεÝ η πιθανολογεÝται Þτι Ûχουν µολυνθεÝ
απÞ τον οργανισµÞ,
— που πληµµυρÝζουν η Ûχουν πληµµυρÝσει µε επιφανειακÞ νερÞ για το οποÝο Ûχει επιβεβαιωθεÝ η
πιθανολογεÝται Þτι Ûχει µολυνθεÝ απÞ τον οργανισµÞ
και
ii) το επιφανειακÞ νερÞ το οποÝο χρησιµοποιηθηκε για Àρδευση η ψεκασµÞ στον η τουσ αγρουσ η στον η τουσ
τÞπουσ παραγωγησ για τισ οποÝεσ Ûχει επιβεβαιωθεÝ Þτι εÝναι µολυσµÛνοι απÞ τον οργανισµÞ η το οποÝο
πληµµυρισε τουσ εν λÞγω αγρουσ η τÞπουσ παραγωγησ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

1. Το στοιχεÝα του προσδιορισµου τησ Ûκτασησ τησ πιθανησ µÞλυνσησ βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1,
στοιχεÝο α), σηµεÝο iii) και του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο γ), σηµεÝο iii), περιλαµβÀνουν, κατÀ
περÝπτωση:
— το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ που παρÀγεται σε τÞπο παραγωγησ χαρακτηρισµÛνο ωσ µολυσµÛνο
βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α), σηµεÝο ii),
— τον η τουσ τÞπουσ παραγωγησ που συνδÛονται µε το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ που Ûχει χαρακτηρισθεÝ ωσ µολυσµÛνο βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο α), σηµεÝο ii), συµπεριλαµβανοµÛνων
εκεÝνων που χρησιµοποιουν τον Ýδιο εξοπλισµÞ και εγκαταστÀσεισ παραγωγησ απευθεÝασ η µÛσω κοινου
αναδÞχου,
— το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ που παρÀγεται στον η τουσ τÞπουσ παραγωγησ που αναφÛρονται στην
προηγουµενη περÝπτωση, η που υπηρχε στον η τουσ τÞπουσ παραγωγησ κατÀ την Ýδια περÝοδο κατÀ την
οποÝα το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ που χαρακτηρÝστηκε ωσ µολυσµÛνο βÀσει του Àρθρου 5
παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο ii), υπηρχε στουσ τÞπουσ παραγωγησ που αναφÛρονται στην πρωτη
περÝπτωση,
— τισ αποθηκεσ που διακινουν το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ προÛλευσησ των ανωτÛρω τÞπων παραγωγησ,
— κÀθε µηχÀνηµα, Þχηµα, περιÛκτησ, αποθηκη η µονÀδα αυτων και κÀθε Àλλο αντικεÝµενο, συµπεριλαµβανοµÛνων των υλικων συσκευασÝασ, που ενδÛχεται να Ûχουν Ûλθει σε επαφη µε το καταχωρηµÛνο φυτικÞ
υλικÞ χαρακτηρισµÛνο ωσ µολυσµÛνο βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), στοιχεÝο ii),
— κÀθε καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ που Ûχει αποθηκευτεÝ η ηλθε σε επαφη, µε οποιαδηποτε κατασκευη
η αντικεÝµενο που απαριθµεÝται στην προηγουµενη περÝπτωση, πριν απÞ τον καθαρισµÞ και την απολυµανση αυτων των κατασκευων και αντικειµÛνων,
— βÀσει των αποτελεσµÀτων των ελÛγχων και των δοκιµων που διενεργουνται συµφωνα µε το Àρθρο 5
παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο i), για τισ πατÀτεσ, τουσ κονδυλουσ η φυτÀ µε αδελφικη η γονικη
κλωνικη σχÛση, και, για τισ τοµÀτεσ, τα φυτÀ τησ Ýδιασ προÛλευσησ, µε το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ
που χαρακτηρÝστηκε ωσ µολυσµÛνο βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο ii), και τα
οποÝα, µολονÞτι ενδÛχεται να Ûδωσαν αρνητικÀ αποτελÛσµατα κατÀ τισ δοκιµÛσ ανÝχνευσησ του
οργανισµου, κρÝνεται πιθανÞν να εÝναι µολυσµÛνα λÞγω κλωνικησ σχÛσησ,
— τον η τουσ τÞπουσ παραγωγησ του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου που αναφÛρεται στην προηγουµενη
περÝπτωση,
— τον η τουσ τÞπουσ παραγωγησ καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου που χρησιµοποιουν νερÞ για Àρδευση η
ψεκασµÞ το οποÝο Ûχει χαρακτηρισθεÝ ωσ µολυσµÛνο βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο ii),
σηµεÝο ii),
— το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ που Ûχει παραχθεÝ σε αγρουσ οι οποÝοι Ûχουν πληµµυρÝσει µε επιφανειακÞ νερÞ για το οποÝο Ûχει επιβεβαιωθεÝ Þτι Ûχει µολυνθεÝ απÞ τον οργανισµÞ.
2. Ο προσδιορισµÞσ τησ πιθανησ µετÀδοσησ που αναφÛρεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α),
σηµεÝο iv) και το Àρθρο 5, παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο γ), σηµεÝο iii), περιλαµβÀνει:
i) στισ περιπτωσεισ βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο iv), τα ακÞλουθα στοιχεÝα που
πρÛπει να λαµβÀνονται υπÞψη:
— τη γειτνÝαση Àλλων τÞπων παραγωγησ Þπου καλλιεργεÝται το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ,
— τη συνηθη παραγωγη και χρησιµοποÝηση του συγκεκριµÛνου αποθÛµατοσ πατατÞσπορου,
— τουσ τÞπουσ παραγωγησ που χρησιµοποιουν επιφανειακÞ νερÞ για Àρδευση η ψεκασµÞ του
καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου σε περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ υπÀρχει η υπηρξε κÝνδυνοσ
απορροων επιφανειακου νερου απÞ καλλιεργησιµα εδÀφη που Ûχουν χαρακτηρισθεÝ ωσ µολυσµÛνα
βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο ii), η πληµµυρασ των εδαφων αυτων απÞ
επιφανειακÞ νερÞ,
ii) στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ το επιφανειακÞ νερÞ χαρακτηρÝστηκε ωσ µολυσµÛνο βÀσει του
Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο γ), σηµεÝο ii):
— τον η τουσ τÞπουσ παραγωγησ του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου που γειτνιÀζουν η που υπÀρχει
κÝνδυνοσ να πληµµυρÝσουν µε επιφανειακÞ νερÞ χαρακτηρισµÛνο ωσ µολυσµÛνο,
— οποιαδηποτε µη συρρÛουσα αρδευτικη λεκÀνη που συνδÛεται µε το επιφανειακÞ νερÞ που Ûχει
χαρακτηρισθεÝ ωσ µολυσµÛνο.
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3. Οι λεπτοµÛρειεσ τησ κοινοποÝησησ που αναφÛρεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2, πρωτο εδÀφιο, περιλαµβÀνουν:
— την ηµεροµηνÝα κοινοποÝησησ τησ πιθανολογουµενησ εµφÀνισησ βÀσει του Àρθρου 4 και τισ ηµεροµηνÝεσ
των δειγµατοληψιων και τησ επιβεβαÝωσησ τησ παρουσÝασ του οργανισµου βÀσει του Àρθρου 5, κατÀ
περÝπτωση,
— περιγραφη των στοιχεÝων τησ προσδιορισθεÝσασ µÞλυνσησ και τησ οριοθÛτησησ τησ ζωνησ.
4. Οι λεπτοµÛρειεσ τησ πρÞσθετησ κοινοποÝησησ που αναφÛρεται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2, δευτερο εδÀφιο,
περιλαµβÀνουν:
— για κÀθε αποστολη η παρτÝδα πατÀτασ που Ûχει χαρακτηρισθεÝ ωσ µολυσµÛνη, κατÀ περÝπτωση, τα
πιστοποιητικÀ που ορÝζονται στα Àρθρα 7 και 8 τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ, τον αριθµÞ διαβατηρÝου η τον
αριθµÞ µητρωου του πατατοπαραγωγου, τησ συνεταιριστικησ αποθηκησ και του κÛντρου αποστολησ,
— για κÀθε αποστολη η παρτÝδα τοµÀτασ που Ûχει χαρακτηρισθεÝ ωσ µολυσµÛνη, τα πιστοποιητικÀ που
ορÝζονται στα Àρθρα 7 η 8 τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ και τον αριθµÞ διαβατηρÝου, συµφωνα µε τον
κατÀλογο του παραρτηµατοσ V, µÛροσ Α, τµηµα I σηµεÝο 2.2 τησ οδηγÝασ 77/93/ΕΟΚ,
— την ονοµασÝα και την κατηγορÝα τησ ποικιλÝασ για τα αποθÛµατα πατατÞσπορου και, Þπου εÝναι δυνατÞ,
για Þλεσ τισ Àλλεσ περιπτωσεισ,
— οποιαδηποτε Àλλη πληροφορÝα για το επιβεβαιωθÛν κρουσµα την οποÝα απαιτεÝ η Επιτροπη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

1.

Ùσον αφορÀ το Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1, οι διατÀξεισ εÝναι οι εξησ:
— καυση η
— χρηση ωσ ζωοτροφη µετÀ απÞ θερµικη επεξεργασÝα ωστε να µην υπÀρχει κÝνδυνοσ επιβÝωσησ του
οργανισµου η
— µε εισ βÀθοσ ταφη σε τοποθεσÝα διÀθεσησ στην οποÝα δεν υπÀρχει κÝνδυνοσ διηθησησ σε γεωργικÀ
εδÀφη η επαφησ µε πηγÛσ νερου που µπορουν να χρησιµοποιουνται για Àρδευση γεωργικων εδαφων
η
— βιοµηχανικη µεταποÝηση µÛσω απευθεÝασ και Àµεσησ παρÀδοσησ σε µεταποιητικη µονÀδα µε επισηµωσ
εγκεκριµÛνεσ εγκαταστÀσεισ διÀθεσησ αποβλητων οι οποÝεσ ανταποκρÝνονται στισ διατÀξεισ του
παραρτηµατοσ VII τησ παρουσασ οδηγÝασ η
— Àλλα µÛτρα, µε την προυMπÞθεση Þτι Ûχει διαπιστωθεÝ Þτι δεν υπÀρχει εµφανησ κÝνδυνοσ µετÀδοσησ του
οργανισµου¯ τα µÛτρα αυτÀ πρÛπει να κοινοποιουνται αµÛσωσ στην Επιτροπη και τα Àλλα κρÀτη
µÛλη.

2.

Η κατÀλληλη χρηση η διÀθεση του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου που αναφÛρεται στο Àρθρο 6
παρÀγραφοσ 2, υπÞ τον Ûλεγχο των αρµÞδιων επÝσηµων φορÛων του η των οικεÝων κρατων µελων, µε την
κατÀλληλη συνεργασÝα µεταξυ των αρµÞδιων επÝσηµων φορÛων ωστε να εξασφαλÝζεται πÀντοτε ο Ûλεγχοσ
αυτÞσ και µε την Ûγκριση του αρµÞδιου επÝσηµου φορÛα του κρÀτουσ µÛλουσ στο οποÝο συσκευÀζονται η
µεταποιουνται οι πατÀτεσ Þσον αφορÀ τισ εγκαταστÀσεισ διÀθεσησ αποβλητων που αναφÛρονται στην
πρωτη και τη δευτερη περÝπτωση, εÝναι η ακÞλουθη:
i) για τουσ κονδυλουσ πατÀτασ,
— χρηση ωσ πατÀτεσ εµπορÝου για κατανÀλωση και συσκευασµÛνεσ σε χωρουσ µε κατÀλληλεσ
εγκαταστÀσεισ διÀθεσησ αποβλητων, Ûτοιµεσ για Àµεση παρÀδοση και χρηση χωρÝσ νÛα συσκευασÝα, και που προορÝζονται για τÛτοιου εÝδουσ Àµεση παρÀδοση και χρηση η
— χρηση ωσ πατÀτεσ εµπορÝου για βιοµηχανικη µεταποÝηση, που προορÝζονται για απευθεÝασ και
Àµεση παρÀδοση σε µεταποιητικη µονÀδα µε κατÀλληλεσ εγκαταστÀσεισ διÀθεσησ αποβλητων η
— Àλλη χρηση η διÀθεση, µε την προυMπÞθεση Þτι Ûχει διαπιστωθεÝ Þτι δεν υπÀρχει εµφανησ κÝνδυνοσ
µετÀδοσησ του οργανισµου, και εφÞσον Ûχει χορηγηθεÝ Ûγκριση των προαναφερÞµενων υπευθυνων
επÝσηµων φορÛων. Τα µÛτρα αυτÀ κοινοποιουνται αµÛσωσ στην Επιτροπη και τα λοιπÀ κρÀτη
µÛλη,
ii) για Àλλα µÛρη των φυτων, συµπεριλαµβανοµÛνων των υπολειµµÀτων βλαστων και φυλλωµατοσ,
— καταστροφη η
— Àλλη χρηση η διÀθεση, µε την προυMπÞθεση Þτι Ûχει διαπιστωθεÝ Þτι δεν υπÀρχει εµφανησ κÝνδυνοσ
µετÀδοσησ του οργανισµου¯ τα µÛτρα αυτÀ πρÛπει να κοινοποιουνται στην Επιτροπη και τα Àλλα
κρÀτη µÛλη.

3.

Οι κατÀλληλεσ µÛθοδοι απολυµανσησ των αντικειµÛνων που αναφÛρονται στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 3
πρÛπει να εÝναι ο καθαρισµÞσ και, κατÀ περÝπτωση, η απολυµανση, Ûτσι ωστε να µην υπÀρχει εµφανησ
κÝνδυνοσ µετÀδοσησ του οργανισµου και πρÛπει να εφαρµÞζονται υπÞ την εποπτεÝα των αρµÞδιων
επÝσηµων φορÛων των κρατων µελων.

4.

Η σειρÀ µÛτρων που εφαρµÞζουν τα κρÀτη µÛλη στην η τισ ζωνεσ που οριοθετουνται βÀσει του Àρθρου 5
παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο iv) και στοιχεÝο γ), σηµεÝο iii), και αναφÛρονται στο Àρθρο 6
παρÀγραφοσ 4, περιλαµβÀνει:

4.1. Σε τÞπουσ παραγωγησ που χαρακτηρÝζονται ωσ µολυσµÛνοι βÀσει του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1,
στοιχεÝο α), σηµεÝο ii):
α) σε αγρÞ η µονÀδα µε προστατευµÛνεσ καλλιÛργειεσ που χαρακτηρÝζονται ωσ µολυσµÛνεσ βÀσει του
Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο ii), εÝτε
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i) κατÀ τη διÀρκεια τουλÀχιστον τεσσÀρων καλλιεργητικων ετων µετÀ το Ûτοσ τησ προσδιορισθεÝσασ
µÞλυνσησ,
— λαµβÀνονται µÛτρα για την εξÀλειψη των αυτοφυων φυτων πατÀτασ και τοµÀτασ και Àλλων
ξενιστων του οργανισµου συµπεριλαµβανοµÛνων των ζιζανÝων τησ οικογÛνειασ των σολανιδων
και
— δεν φυτÛονται:
— κÞνδυλοι η φυτÀ πατÀτασ,
— φυτÀ και σπÞροι τοµÀτασ,
— ανÀλογα µε τη βιολογÝα του οργανισµου,
— Àλλοι ξενιστÛσ,
— φυτÀ του εÝδουσ Brassica, στα οποÝα υπÀρχει εµφανησ κÝνδυνοσ επιβÝωσησ του οργανισµου,
— καλλιÛργειεσ στισ οποÝεσ υπÀρχει εµφανησ κÝνδυνοσ εξÀπλωσησ του οργανισµου,
— κατÀ την πρωτη καλλιεργητικη περÝοδο πατÀτασ η τοµÀτασ µετÀ την περÝοδο που καθορÝζεται
στην προηγουµενη περÝπτωση, και υπÞ την προυMπÞθεση Þτι ο αγρÞσ εÝναι απαλλαγµÛνοσ απÞ
αυτοφυη φυτÀ τοµÀτασ και πατÀτασ και Àλλα φυτÀ ξενιστÛσ συµπεριλαµβανοµÛνων των
ζιζανÝων τησ οικογÛνειασ των σολανιδων, πρÛπει για δυο τουλÀχιστον συναπτÀ καλλιεργητικÀ
Ûτη πριν τη φυτευση,
— στην περÝπτωση τησ πατÀτασ, να φυτευεται επισηµωσ πιστοποιηµÛνοσ πατατÞσποροσ µÞνο
για παραγωγη πατÀτασ εµπορÝου και,
— να διεξÀγεται επÝσηµη Ûρευνα συµπεριλαµβανοµÛνων των δοκιµων, Þπωσ προβλÛπεται στο
Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1,
— κατÀ την καλλιεργητικη περÝοδο πατÀτασ η τοµÀτασ µετÀ την περÝοδο που καθορÝζεται στην
προηγουµενη περÝπτωση και συµφωνα µε Ûνα κατÀλληλο συστηµα αµειψισπορÀσ, φυτευεται,
στην περÝπτωση τησ πατÀτασ, επισηµωσ πιστοποιηµÛνοσ πατατÞσποροσ για παραγωγη εÝτε
πατατÞσπορου εÝτε πατÀτασ εµπορÝου και, στην περÝπτωση τησ πατÀτασ και τοµÀτασ, πραγµατοποιεÝται επÝσηµοσ Ûλεγχοσ Þπωσ καθορÝζεται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1 η
ii) κατÀ τα πÛντε καλλιεργητικÀ Ûτη µετÀ την περÝοδο τησ προσδιορισθεÝσασ µÞλυνσησ,
— λαµβÀνονται µÛτρα για την εξÀλειψη των αυτοφυων φυτων πατÀτασ και τοµÀτασ και Àλλων
ξενιστων του οργανισµου, συµπεριλαµβανοµÛνων των ζιζανÝων τησ οικογÛνειασ των σολανιδων
και
— ο αγρÞσ διατηρεÝται, κατÀ τα πρωτα τρÝα Ûτη, εÝτε χÛρσοσ εÝτε µε σιτηρÀ ανÀλογα µε τον
προσδιορισθÛντα κÝνδυνο, εÝτε ωσ µÞνιµοσ βοσκÞτοποσ στον οποÝο η βλÀστηση κÞβεται συχνÀ
και χαµηλÀ η ο οποÝοσ χρησιµοποιεÝται για εντατικη βÞσκηση η ωσ χορτονοµη για παραγωγη
σπÞρων¯ η φυτευση κατÀ τα ακÞλουθα δυο Ûτη πραγµατοποιεÝται µε φυτÀ που δεν εÝναι
ξενιστÛσ του οργανισµου για τα οποÝα δεν υπÀρχει εµφανησ κÝνδυνοσ επιβÝωσησ η διÀδοσησ
του οργανισµου,
— κατÀ την πρωτη καλλιεργητικη περÝοδο πατÀτασ η τοµÀτασ µετÀ την περÝοδο που καθορÝζεται
στην προηγουµενη περÝπτωση,
— στην περÝπτωση τησ πατÀτασ, φυτευεται επισηµωσ πιστοποιηµÛνοσ πατατÞσποροσ για
παραγωγη εÝτε πατατÞσπορου εÝτε πατÀτασ εµπορÝου,
και διεξÀγεται επÝσηµη µελÛτη, συµπεριλαµβανοµÛνων δοκιµων, Þπωσ καθορÝζεται στο Àρθρο 2
παρÀγραφοσ 1¯
β) σε Àλλουσ αγρουσ:
— κατÀ το καλλιεργητικÞ Ûτοσ µετÀ την προσδιορισθεÝσα µÞλυνση:
— εÝτε δεν φυτευονται κÞνδυλοι η φυτÀ πατÀτασ, η Àλλα φυτÀ ξενιστÛσ του οργανισµου, και
λαµβÀνονται µÛτρα για την εξÀλειψη των αυτοφυων φυτων πατÀτασ και τοµÀτασ και Àλλων
ξενιστων, συµπεριλαµβανοµÛνων των ζιζανÝων τησ οικογÛνειασ των σολανιδων η
— στην περÝπτωση των κονδυλων πατÀτασ, φυτευεται επισηµωσ πιστοποιηµÛνοσ πατατÞσποροσ
για παραγωγη πατÀτασ εµπορÝου µÞνο, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι οι αρµÞδιοι επÝσηµοι φορεÝσ
κρÝνουν Þτι Ûχει εξαλειφθεÝ ο κÝνδυνοσ µετÀδοσησ του οργανισµου απÞ αυτοφυη φυτÀ πατÀτασ
και τοµÀτασ η Àλλουσ ξενιστÛσ του οργανισµου, συµπεριλαµβανοµÛνων των ζιζανÝων τησ
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οικογÛνειασ των σολανιδων. Τα καλλιεργουµενα φυτÀ επιθεωρουνται την κατÀλληλη στιγµη, τα
δε τυχÞν αυτοφυη φυτÀ πατÀτασ υποβÀλλονται σε δοκιµη για την ανÝχνευση του οργανισµου¯
επιπλÛον, για τισ πατÀτεσ πρÛπει να ελÛγχονται οι συγκοµιζÞµενοι κÞνδυλοι,

— κατÀ το πρωτο καλλιεργητικÞ Ûτοσ µετÀ το καθοριζÞµενο στην προηγουµενη περÝπτωση,
— στην περÝπτωση τησ πατÀτασ, φυτευεται µÞνον επισηµωσ πιστοποιηµÛνοσ πατατÞσποροσ για
παραγωγη εÝτε πατατÞσπορου εÝτε πατÀτασ εµπορÝου,
— τουλÀχιστον για το δευτερο καλλιεργητικÞ Ûτοσ µετÀ το καθοριζÞµενο στην πρωτη περÝπτωση,
— στην περÝπτωση τησ πατÀτασ, φυτευεται µÞνον επισηµωσ πιστοποιηµÛνοσ πατατÞσποροσ η
πατατÞσποροσ που Ûχει παραχθεÝ υπÞ επÝσηµο Ûλεγχο µε επισηµωσ πιστοποιηµÛνο πατατÞσπορο για παραγωγη εÝτε πατατÞσπορου εÝτε πατÀτασ εµπορÝου,
— για κÀθε καλλιεργητικÞ Ûτοσ που αναφÛρεται στισ προηγουµενεσ περιπτωσεισ, λαµβÀνονται µÛτρα
για την εξÀλειψη των αυτοφυων φυτων πατÀτασ και τοµÀτασ και Àλλων ξενιστων του οργανισµου,
συµπεριλαµβανοµÛνων των ζιζανÝων τησ οικογÛνειασ των σολανιδων, και πραγµατοποιεÝται επÝσηµη µελÛτη Þπωσ καθορÝζεται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1, και διεξÀγεται Ûλεγχοσ των κονδυλων
στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ ο πατατÞσποροσ φυτευεται για την παραγωγη πατατÞσπορου¯
γ) αµÛσωσ µετÀ το χαρακτηρισµÞ µολυσµÛνων αντικειµÛνων συµφωνα µε το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1,
στοιχεÝο α), σηµεÝο ii), και για κÀθε επÞµενο καλλιεργητικÞ Ûτοσ, µÛχρι και την πρωτη επιτρεπÞµενη
καλλιεργητικη περÝοδο πατÀτασ η τοµÀτασ στον η τουσ αγρουσ που Ûχουν χαρακτηρισθεÝ µολυσµÛνοι,
Þπωσ περιγρÀφεται στο στοιχεÝο α):
— καθαρÝζονται και, κατÀ περÝπτωση, απολυµαÝνονται κατÀλληλα Þλα τα µηχανηµατα και οι
αποθηκευτικοÝ χωροι του τÞπου παραγωγησ που Ûχουν σχÛση µε την παραγωγη πατÀτασ και
τοµÀτασ, µε τισ κατÀλληλεσ µεθÞδουσ, Þπωσ ορÝζεται στο σηµεÝο 3,
— εφαρµÞζονται κατÀλληλοι επÝσηµοι Ûλεγχοι των προγραµµÀτων Àρδευσησ και ψεκασµου, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ απαγÞρευσησ αυτων, προκειµÛνου να αποφευχθεÝ η διÀδοση του οργανισµου¯
δ) στισ µονÀδεσ προστατευµÛνησ παραγωγησ που Ûχουν χαρακτηρισθεÝ ωσ µολυσµÛνεσ, βÀσει του
Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο ii), Þπου εÝναι δυνατη η πληρησ αντικατÀσταση του
υποστρωµατοσ βλÀστησησ,
— δεν φυτευονται κÞνδυλοι η φυτÀ, η ξενιστÛσ του οργανισµου, συµπεριλαµβανοµÛνων των φυτων
και σπÞρων τοµÀτασ, παρÀ µÞνο εÀν στη µονÀδα παραγωγησ εφαρµÞζονται επισηµωσ εποπτευÞµενα µÛτρα για την εξÀλειψη του οργανισµου και την αποµÀκρυνση Þλων των ξενιστων, συµπεριλαµβανοµÛνων, τουλÀχιστον, τησ πληρουσ αντικατÀστασησ του υποστρωµατοσ βλÀστησησ και του
καθορισµου και, κατÀ περÝπτωση, τησ απολυµανσησ τησ µονÀδασ παραγωγησ και Þλου του
εξοπλισµου, και, στη συνÛχεια Ûχει χορηγηθεÝ Àδεια για παραγωγη πατÀτασ η τοµÀτασ απÞ τουσ
αρµÞδουσ επÝσηµουσ φορεÝσ και
— η παραγωγη πατÀτασ γÝνεται απÞ επισηµωσ πιστοποιηµÛνο πατατÞσπορο η απÞ µικροκονδυλουσ η
µικροφυτÀ που προÛρχονται απÞ ελεγµÛνεσ πηγÛσ,
— εφαρµÞζονται κατÀλληλοι επÝσηµοι Ûλεγχοι των προγραµµÀτων Àρδευσησ και ψεκασµου, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ απαγÞρευσησ αυτων, προκειµÛνου να αποφευχθεÝ η διÀδοση του οργανισµου.

4.2. ΕντÞσ τησ οριοθετηµÛνησ ζωνησ, µε την επιφυλαξη των µÛτρων που περιγρÀφονται στο σηµεÝο 4.1, τα
κρÀτη µÛλη:
α) αµÛσωσ, και για τρÝα τουλÀχιστον καλλιεργητικÀ Ûτη µετÀ την προσδιορισθεÝσα µÞλυνση:
αα) στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ η οριοθετηµÛνη ζωνη Ûχει χαρακτηρισθεÝ βÀσει του Àρθρου 5
παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α), σηµεÝο iv),
— εξασφαλÝζουν, µÛσω των αρµÞδιων επÝσηµων φορÛων τουσ, την εποπτεÝα των χωρων Þπου
καλλλιεργουνται, αποθηκευονται η διακινουνται κÞνδυλοι πατÀτασ η τοµÀτεσ, καθωσ και των
χωρων στουσ οποÝουσ λειτουργουν, βÀσει συµβασησ, µηχανηµατα για την παραγωγη πατÀτασ
η τοµÀτασ,
— απαιτουν, κατÀ περÝπτωση, καθαρισµÞ και απολυµανση των µηχανηµÀτων και των αποθηκων των χωρων αυτων µε τισ κατÀλληλεσ µεθÞδουσ, Þπωσ ορÝζεται στο σηµεÝο 3,
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— απαιτουν τη φυτευση αποκλειστικÀ πιστοποιηµÛνου σπÞρου η σπÞρου που Ûχει παραχθεÝ υπÞ
επÝσηµο Ûλεγχο για Þλεσ τισ καλλιÛργειεσ πατÀτασ τησ ζωνησ αυτησ, και δοκιµη, µετÀ τη
συγκοµιδη, του πατατÞσπορου που παρÀγεται σε τÞπουσ παραγωγησ που Ûχουν χαρακτηριστεÝ ωσ πιθανωσ µολυσµÛνοι, συµφωνα µε το Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο α),
σηµεÝο iii),
— απαιτουν τη χωριστη διακÝνωση των αποθεµÀτων συγκοµισθÛντοσ πατατÞσπορου και πατÀτασ εµπορÝου για Þλεσ τισ εγκαταστÀσεισ τησ ζωνησ,
— διενεργουν επÝσηµη µελÛτη, Þπωσ περιγρÀφεται στο Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 1,

αβ) στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ το επιφανειακÞ νερÞ Ûχει χαρακτηρισθεÝ ωσ µολυσµÛνο βÀσει
του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 1, στοιχεÝο γ), σηµεÝο ii), η περιλαµβÀνεται στα στοιχεÝα για πιθανη
διÀδοση του οργανισµου, συµφωνα µε το παρÀρτηµα V, σηµεÝο 2,
— διενεργουν ετησια µελÛτη την κατÀλληλη στιγµη, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ δειγµατοληψÝασ
του επιφανειακου νερου και των κατÀλληλων ξενιστων τησ οικογÛνειασ των σολανιδων στισ
σχετικÛσ πηγÛσ επιφανειακου νερου και διεξÀγουν δοκιµÛσ
— για το καταχωρηµÛνο φυτικÞ υλικÞ, µε τη σχετικη µÛθοδο του παραρτηµατοσ II η
— στισ λοιπÛσ περιπτωσεισ, µε Àλλη επÝσηµα εγκεκριµÛνη µÛθοδο,
— εφαρµÞζουν επÝσηµουσ ελÛγχουσ των προγραµµÀτων Àρδευσησ και ψεκασµου, συµπεριλαµβανοµÛνησ τησ απαγÞρευσησ χρησησ του νερου που Ûχει χαρακτηρισθεÝ ωσ µολυσµÛνο για την
Àρδευση και το ψεκασµÞ του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου, και, κατÀ περÝπτωση, Àλλων
ξενιστων προκειµÛνου να αποφευχθεÝ η διÀδοση του οργανισµου. Η απαγÞρευση αυτη
επανεξετÀζεται βÀσει των αποτελεσµÀτων τησ προαναφερÞµενησ ετησιασ Ûρευνασ,
— στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ οι απορρÝψεισ υγρων αποβλητων εÝναι µολυσµÛνεσ, εφαρµÞζουν επÝσηµουσ ελÛγχουσ για τη διÀθεση των αποβλητων απÞ χωρουσ βιοµηχανικησ
µεταποÝησησ η συσκευασÝασ του καταχωρηµÛνου φυτικου υλικου¯

β) καταρτÝζουν, κατÀ περÝπτωση, προγρÀµµατα αντικατÀστασησ Þλων των αποθεµÀτων πατατÞσπορου
σε ευθετο χρονικÞ διÀστηµα.

21.8.98

21.8.98

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Οι επισηµωσ εγκεκριµÛνεσ εγκαταστÀσεισ διÀθεσησ αποβλητων που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα VI, παρÀγραφοσ 1, τÛταρτο εδÀφιο, συµµορφωνονται µε τισ ακÞλουθεσ διατÀξεισ προκειµÛνου να αποφευχθεÝ ο
κÝνδυνοσ διÀδοσησ του οργανισµου:
i) απÞβλητα απÞ την επεξεργασÝα πατÀτασ και τοµÀτασ (συµπεριλαµβανοµÛνων των απορρÝψεων πατατων,
φλοιου πατÀτασ και τοµατων) και οποιοδηποτε Àλλο στερεÞ απÞβλητο που προÛρχεται απÞ πατÀτεσ και
τοµÀτεσ πρÛπει να αποµακρυνεται, εÝτε
— µε εισ βÀθοσ ταφη σε τοποθεσÝα διÀθεσησ, στην οποÝα δεν υπÀρχει κÝνδυνοσ διηθησησ σε γεωργικÀ
εδÀφη η επαφησ µε πηγÛσ νερου που µπορουν να χρησιµοποιουνται για Àρδευση γεωργικων εδαφων.
Τα απÞβλητα µεταφÛρονται απευθεÝασ στην τοποθεσÝα υπÞ συνθηκεσ περιορισµου, Ûτσι ωστε να µην
υπÀρχει κÝνδυνοσ απωλειασ των αποβλητων η
— µε καυση,
ii) υγρÀ απÞβλητα επεξεργασÝασ: πριν απÞ τη διÀθεση τουσ, τα υγρÀ απÞβλητα του περιλαµβÀνουν αιωρουµενα στερεÀ στοιχεÝα υποβÀλλονται σε διαδικασÝεσ διηθησησ η καθÝζησησ για την αποµÀκρυνση αυτων των
στερεων στοιχεÝων. Η διÀθεση των στερεων αυτων στοιχεÝων γÝνεται µε τουσ τρÞπουσ που προβλÛπονται
στο σηµεÝο i).
Τα υγρÀ απÞβλητα πρÛπει εÝτε:
— να θερµαÝνονται τουλÀχιστον σε 70 °C επÝ τουλÀχιστον 30 λεπτÀ πριν απÞ τη διÀθεση τουσ η
— να διατÝθενται µε Àλλο τρÞπο που Ûχει εγκριθεÝ επισηµωσ και υπÞ επÝσηµο Ûλεγχο, ωστε να µην υπÀρχει
κÝνδυνοσ επαφησ των αποβλητων µε γεωργικÀ εδÀφη η πηγÛσ νερου που θα µπορουσαν να χρησιµοποιηθουν για Àρδευση γεωργικων εδαφων. Οι λεπτοµÛρειεσ αυτÛσ πρÛπει να κοινοποιουνται στα Àλλα
κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη.
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