
Ο  Βακτηριακός καρκίνος 
των εσπεριδοειδών

Τι είναι;
Ο βακτηριακός καρκίνος των εσπεριδοειδών είναι μια 
μεταδοτική φυτική ασθένεια  που επηρεάζει τα 
εσπεριδοειδή όπως το λεμόνι, το μοσχολέμονο, το μανταρίνι 
και το γκρέιπφρουτ, καθώς και μερικά από τα ντόπια φυτά μας.  

Ο βακτηριακός καρκίνος των εσπεριδοειδών επηρεάζει τα φύλλα, τα   
κλαδιά και τα φρούτα, προκαλώντας πτώση των φύλλων και των μη   
ώριμων καρπών.  Με την πάροδο του χρόνου, το φυτό μπορεί να πεθάνει.  
Η ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί σε μικρές αποστάσεις από τον άνεμο και τη 
βροχή. Μπορεί επίσης να εξαπλωθεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις από ανθρώπους 
που μετακινούν μολυσμένο φυτικό υλικό ή εξοπλισμό. Ο βακτηριακός καρκίνος 
των εσπεριδοειδών δεν επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.

Τι κάνουμε γι’ αυτό;
Ο βακτηριακός καρκίνος των εσπεριδοειδών εντοπίστηκε στη Βόρεια Επικράτεια τον Απρίλιο 
του 2018. Έκτοτε, υπήρξε μια εθνική δράση για την εξάλειψη της νόσου. Ιδιοκτησίες σε 
απόσταση 600 μέτρων από μια μολυσμένη περιοχή δηλώθηκαν ως περιορισμένες περιοχές 
και όλα τα εσπεριδοειδή φυτά αφαιρέθηκαν για να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση. Αυτές 
οι περιορισμένες περιοχές έχουν πλέον αρθεί και οι κάτοικοι που είχαν επηρεαστεί από αυτό 
είναι ελεύθεροι να φυτέψουν εσπεριδοειδή φυτά και πάλι στις ιδιοκτησίες τους. Πολλές άλλες 
ιδιοκτησίες εκτός αυτών των περιοχών έχουν επιθεωρηθεί για σημάδια της ασθένειας.
Η Αυστραλιανή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των Πολιτειών και των Επικρατειών  και 
βιομηχανικές ομάδες συμφώνησαν σε αυτά τα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας 
εσπεριδοειδών της Αυστραλίας, η οποία εκτιμάται σε 798 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Αυτά τα 
μέτρα βοηθούν στη διακοπή της εξάπλωσης της νόσου και θα μας επιτρέψουν να αποδείξουμε ότι 
η Αυστραλία είναι απαλλαγμένη από βακτηριακό καρκίνο των εσπεριδοειδών στο τέλος αυτού του 
προγράμματος.

Ύπαρξη περιορισμών
Έχουν τεθεί περιορισμοί στην κυκλοφορία των εσπεριδοειδών δέντρων και καρπών σε δύο 
περιοχές ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή του Ντάργουιν και της Κάθεριν. Χάρτες των σχετιζόμενων 
περιορισμών  στις περιοχές ελέγχου μπορεί να βρεθούν στο πίσω μέρος αυτού του ενημερωτικού 
δελτίου.

Υπάρχουν επίσης αυστηρά μέτρα καραντίνας για τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών που πωλούν τα 
προϊόντα τους στις άλλες πολιτείες.

Οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας, των Πολιτειών 
και των Επικρατειών συμφωνήσουν ότι η ασθένεια έχει εξαλειφθεί. Οι περιορισμοί μπορούν να 
αρθούν όταν η Βόρεια Επικράτεια θα είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ασθένεια δεν υπάρχει πλέον 
και έχει δηλωθεί ως απαλλαγμένη από τον βακτηριακό καρκίνο των  εσπεριδοειδών.

Αν φαίνεται ύποπτο καλέστε μας στο 0436 643 470



Σε απαγορευμένες περιοχές (σημειώνονται με κόκκινο χρώμα στον χάρτη):

?

NEED A 
PERMIT

Εσπεριδοειδή δέντρα, φυτά-
ξενιστές του βακτηριακού 
καρκίνου των εσπεριδοειδών, 
εσπεριδοειδή φρούτα και άλλα 
φυτικά υλικά δεν μπορούν 
να μετακινηθούν εκτός της 
περιοχής ελέγχου χωρίς άδεια.

Εσπεριδοειδή φρούτα 
και  χυμοί μπορούν 
να μετακινηθούν ή να 
εισαχθούν στην περιοχή 
ελέγχου για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις 
θα ενημερωθούν πότε οι 
περιορισμοί έχουν αρθεί και 
τα εσπεριδοειδή φυτά και τα 
φρούτα μπορούν να κινούνται 
ελεύθερα μέσα και έξω από την 
περιοχή ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε  nt.gov.au/citruscanker


