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Xylella fastidiosa
Xylella fastidiosa (XF) је ксилемом-ограничена, првобитно названа рикецијама-налик,
Грам-негативна, тешко-одгајива бактерија, описана као проузроковач болести и
поремећаја бројних врста економски веома значајних биљака, међу којима су најбројније
дрвенасте вишегодишње врсте као што су винова лоза, бресква, шљива, крушка, цитруси,
бадем, храст, брест, платан (28 фамилија моно и дикотиледоних биљака). Највећу пажњу
привукла је као проузроковач Пирсове болести (Pierce's Disease - PD) винове лозе.
Међутим, спектар домаћина овог патогена још није до краја проучен јер XF колонизира
многе биљне врсте без уочљивих последица. Карактеристично је да се у биљкама налази
искључиво у ксилему. Преноси се зараженим биљним материјалом, а такође и инсектима
(Cercopidae, Cicadellidae) који се хране сисањем сокова из ксилема. Други видови ширења
нису забележени.
Распрострањеност.- XF је углавном распрострањена на америчком континенту где у
појединим регионима значајно угрожава гајење винове лозе (Vitis vinifera). Велики губици
забележени су и у производњи брескве (Phony peach disease) у југоисточном делу САД и
шљиве (Plum leaf scorch) у Аргентини. Главни ареал распрострањења ове бактерије до
скора био је амерички континент, првенствено земље тропског и суптропског појаса.
Међутим испоставило се да ни климатски услови, као ни географске препреке, нису
довољни да ограниче њену распрострањеност. Присуство X. fastidiosa утврђено је на
храсту у Канади, а од 1994. године и на азијском континенту, у виновој лози на Тајвану,
бадему у Ирану и Турској.
Нашу пажњу највише привлачи појава ове бактерије на европском континенту.
Октобра 2013. године, изненадно изумирање стабала маслине на југу Италије повезано је
са присуством X. fastidiosa у оболелом ткиву. Утврђено је да се бактерија налази у
стаблима маслине на преко 74.000 хектара у регији Пуља. Опасност од брзог ширења
условила је крчење око 800.000 стабала маслине у Италији. Анализе симптоматичних
биљака бадема и олеандера, присутних у непосредној близини заражених маслињака,
такође су потврдиле присуство бактерије и у овим домаћинима. Посебну опасност
представљају украсне биљке као резервоари инфекције и извори инокулума. Први налаз на
Корзици (Француска) 2015. године управо је повезан са украсним жбуном Polygala
myrtifolia или афричка мирта. Такође, сматра се да је патхоген у Европу највероватније
доспео управо биљкама украсне кафе увеженим из Костарике. С обзиром на широк
спектар домаћина, као и њихову распрострањеност у нашој пољопривреди, урбаном
зеленилу и спонтаној флори, неопходна је максимална позорност свих институција и
појединаца који се баве биљном производњом и заштитом биља.
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Симптоми.- Редован преглед биљака које могу бити заражене патогеном је од
пресудног значаја за рано откривање симптома инфекције. Симптоми варирају у
зависности од подврсте патогена, старости и врсте биљака, услова спољне средине. Тешко
се могу уочити на биљкама старим годину дана. Уопштено, симптоми се могу описати као:
палеж лишћа, хлороза, кржљавост и заостајање у порасту, изумирање врхова младара,
опште слабљење, сушење и изумирање стабла у целости. Настају као последица инвазије
ксилема ћелијама бактерије које блокирају транспорт воде и хранљивих материја. Често се
могу помешати са променама изазваним од стране других биотских или абиотских
фактора.
Патоген.- Грам-негативна, непокретна, аеробна, оксидаза-негативна, ксилемомограничена бактериа, првобитно названа као рикецијама-налик бактерија, описана као
проузроковач Pierce-ове болести винове лозе 1973. године. Раније се сматрало да Пирсову
болест винове лозе и “phony peach” болест брескве проузрокују вируси распрострањени у
елементима ксилема. Од открића до данас потврђено је да ова бактерија проузрокује
болести многих других биљака чији је проузроковач до тада био непознат. Први пут је
гајена у чистој култури 1978 (Davis et al.). Име Xylella fastidiosa је предложено да би се
установио нови род и врста у коју сападају сви сојеви ове тешко-одгајиве, Грам-негативне
бактерије са афинитетом према ксилему заражених биљака. До сада су диференциране
четири подврсте X. fastidiosa, и то: subspp. fastidiosa, multiplex, pauca и sandyi.
Ћелије X. fastidiosa су веома уске и не могу се посматрати светлосним микроскопом
без филтера за фазни контраст или тамно поље. Стога је величина ћелија (0.2-0.4 x 1.0-4.0
mm) карактеристика од значаја за идентификацију. Сојеве X. fastidiosa је тешко изоловати
и гајити у чистој кутури. За развој захтевају специјалне хранљиве подлоге као PD2 (Davis
et al, 1980), PW (Davis et al, 1981), CS20 (Chang and Walker, 1988), или BCYE (Wells et al
(1981). Споро се развија, што омогућава контаминацију брзорастућим врстама бактерија
током изолације X. fastidiosa из биљног ткива. Важан фактор за успешну изолацију је
одабир ткива домаћина које садржи највећу концентрацију ове бактерије. Као тестови за
детекцију патогена препоручују се DAS ELISA и PCR тест (EPPO Standards PM7/24).
Ширење.- Бактерију преносе инсекти који се хране сисањем сокова из ксилема (Ред:
Hemiptera, подред: Auchenorrhyncha). Ови вектори такође поседују широк спектар
домаћина. За преношење бактерије није потребан латентни период. Не преноси се
механички са биљке на биљку. Коришћење заражених биљних делова за калемљење и
механичким путем унет инокулум у ксилем су такође начини ширења.
Препоручене мере заштите.- Посткарантин, отпорне сорте, термотерапија материјала
за калемљење 45оС у трајању 3 сата, сузбијање вектора и домаћина међу припадницима
спонтане флоре. Земље у којима није регистрован овај патоген, приликом увоза садног
материјала из ризичних подручја, требало би да одреде посткарантински надзор од
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најмање две године. Мере заштите су у сталном процесу унапређења, зависно од подручја,
домаћина, услова спољне средине, као и нових сазнања о патогену.

Ризик.- X. fastidiosa представља велику претњу европским земљама због чињенице да
су биљке домаћини веома распрострањене и да су климатски услови за опстанак патогена
и развој болести повољни. Патоген има веома широк спектар домаћина који обухвата
многе гајене биљке, као и врсте присутне у спонтаној флори. Неколико биљних врста у
Европи могу бити озбиљно угрожене: цитруси, маслина, винова лоза, коштичаве воћке
(бадем, бресква, шљива, трешња); али такође и врсте присутне у шумама и пејзажној
архитектури: храст, брест, јавор, кестен и олеандер. Иако је утврђена специјализација
према домаћину међу четири описане подврсте XF, велика је неизвесност у погледу
спектра домаћина у Европи, јер за многе врсте у европској флори није познато како би
реаговале на инфекцију овом бактеријом.
Све врсте инсеката, присутне у Европи, које се хране сисањем сокова из ксилема
сматрају се потенцијалним векторима. Philaenus spumarius је потврђени вектор XF у регији
Пуља у Италији. Обзиром да је векторска улога представника фамилија Cicadellidae,
Aphrophoridae и Cercopidae потврђена у Америци, сматрају се потенцијалним векторима и
у Европи.
Вероватноћа уноса патогена зараженим биљним материјалом за репродукцију из
земаља где је XF присутна оцењује се као велика. У прилог томе су подаци о великом
броју биљних врста потенцијалних домаћина, као и количини материјала који се увози у
европске земље из ризичних подручја. Ширење патогена зараженим биљним материјалом,
осим семеном, је већ потврђено. Посебну опасност преставља материјал у фази мировања,
као и латентна инфекција односно одсуство симптома на материјалу. Такође, врло је
вероватно да ће бактерија преживети у материјалу без обзира на услове транспорта,
чувања и евентуалне третмане. Обзиром на присуство осетљивог домаћина и
потенцијалних вектора, извесност ширења бактерије са увеженог зараженог материјала,
употребљеног за репродукцију, на друге домаћине је велика.
Вероватноћа уноса XF инфективним вектором постоји, али је нешто мања због
ограничене способности преживљавања инсеката током складиштења и транспорта, као и
примене третмана за елиминацију инсеката у материјалу.
Постоји много отежавајућих околности приликом утврђивања ризика од уноса XF. Још
увек није у потпуности позната дистрибуција патогена у земљама порекла. Такође,
недостају поуздане информације о осетљивости и спектру домаћина. Осетљивост метода
детекције је ограничена и не омогућава 100% поуздану анализу материјала.
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Вероватноћа ширења инфекције на мање или веће раздаљине након интродукције у
ново подручје је велика, било активним ширењем зараженог биљног материјала за
репродукцију или пасивним ширењем инфективних вектора као „слепих путника“ у
средствима транспорта. Активна миграција вектора омогућава ширење у ограниченом
подручју.
Фитосанитарне мере у међународном промету као и мере у случају детекције патогена
прописане су Правилником о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање
штетног организма Xylella fastidiosa (Wells et al.), начину одређивања граница зараженог,
угроженог и подручја без штетних организама, условима за окончање наложених мера, као
и начину обавештавања о предузетим мерама.

Препоруке за преглед и узорковање
Прегледу у циљу утврђивања присуства XF треба да подлеже сав живи материјал,
изузев семена, биљних врста наведених у Правилнику.
Што се тиче биљног материјала приспелог на границу, у процесу контроле прво треба
проверити сагласност пратеће документације са домаћим прописима. Након тога обавити
визуелни преглед ради утврђивања присуства уочљивих симптома заразе као и вектора
патогена.
Визуелни преглед биљног материјала: Обавља се у циљу утврђивања
карактеристичних симптома, као и присуства инсеката вектора у пошиљци. Визуелна
инспекција биљака у фази мировања, без присутне вегетације, није ефикасан начин
утврђивања присуства патогена јер на њима углавном нема уочљивих симптома,
инфекција може бити латентна, или симптоми маскирани присуством других патогена.
Посебан ризик представљају биљке у промету које се транспортују у фази активног
пораста са присутним лишћем. Дрвенасте и жбунасте вишегодишње биљке се могу
сматрати високим ризиком због веће шансе да буду латентно заражене, недостатка система
сертификације током производње садног материјала и дужег животног циклуса и периода
потенцијалне експозиције. Имајући у виду број пресретања, посебну пажњу обратити и на
биљке украсне кафе Coffea sp.
Када се увозе биљке у фази активног раста, са лишћем, систематском прегледу у циљу
откривања присуства X. fastidiosa у лоту треба да буде подвргнут адекватан део пошиљке.
Пошиљка може да се састоји од једне врсте или више врста робе или лотова. Ако се
пошиљка састоји од више врста роба, инспекција мора да се састоји од неколико одвојених
визуелних прегледа (IPPC, 2005). Лотом се сматра број јединица једне врсте робе,
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препознатљив по хомогености састава, порекла, итд., које су саставни део пошиљке (IPPC,
2015).
За пошиљке пореклом из земаља у којима није утврђено присуство бактерије X.
fastidiosa, треба прегледати 448 биљака од 10.000, што би обезбедило 99% поузданости
откривања очигледних симптома који се испољавају на 1% биљака, под условом да су
симптоми равномерно дистрибуирани и да су биљке изабране насумице.
За пошиљке пореклом из земаља где је утврђено присуство бактерије X. fastidiosa,
циљ треба да буде детекција визуелним прегледом нивоа инфекције од 0,1% или више са
нивоом поузданости од најмање 99%. За пошиљке 10.000 биљака то би захтевало
инспекцију 3.689 биљака, под условом да је инфекција равномерно дистрибуирана и да су
биљке изабране насумице. У малим лотовима морају се прегледати све биљке. Посебну
пажњу обратити на биљке са испољеним симптомима.
Прикупљање узорака за анализу: Општи принципи важе како за узорковање током
вегетације тако и за узорковање пошиљки на граници. Прикупљене узорке, адекватно
обележене, упаковане и заштићене од механичких оштећења, дејства сунчевог светла и
високе температуре, послати што пре у овлашћену лабораторију. Најпогоднији делови за
анализу су делови биљке са лишћем. Лисна петељка и централни нерв су материјал
погодан за детекцију патогена јер садрже већи проценат ксилемског ткива. У недостаку
ових биљних делова узорковати делове биљке као на пример младаре, делове стабла,
корен, петељке плода. У случају када су биљке мањих димензија као узорак одабрати
појединачне биљке у целини.
Симптоматичне биљке - Узорковати тако што ће се одабрати још увек свежи делови са
интензивно испољеним симптомима. Избегавати већ изумрле и потпуно исушене делове.
Узорак се узима са појединачне биљке и пожељно је да садржи гране/резнице са 10 до 25
лиски са петељком или се може формирати комбиновани узорак са више биљака које
испољавају идентичне симптоме.
Асимптоматичне биљке - Како бактерија X. fastidiosa може бити присутна у биљкама
без симптома, за откривање латентних инфекција треба узети у обзир случајни узорак у
поступку инспекцијског прегледа, посебно за пошиљке пореклом из земаља где је
утврђено присуство бактерије.
Материјал у дормантном стању треба узорковати у складу са критеријумима
предвиђеним за узорковање асимптоматичних биљака. Дрвенасте биљке без симптома
узорковати тако што ће се у зависности од величине биљке или крошње одабрати 4 до 10
фрагмената стабла или физиолошки зрелих младара из средишњег дела крошње.
Узорковање вршних делова, поготову ако су у фази активног пораста, треба избегавати.
Код зељастих биљака узорковати стабло и зрело лишће.
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Приликом узорковања придржавати се општих правила (користити одговарајући и
дезинфикован алат, узети податке о месту и материјалу узорковања, фотографисати
симптоме ако их има, припремити адекватно паковање, чување и транспорт, обавестити
лабораторију о врсти, броју и времену приспећа узорака).
Узорковање инсеката вектора: Пошиљке биљног материјала могу пратити и инсекти
већ заражени исхраном на зараженим биљкама у земљи порекла или потенцијални вектори
патогена. Могу се наћи на свим деловима биљака у пошиљци, као и на површини
материјала за паковање, унутрашњим зидовима и поду транспортног средства. Приликом
уласка у простор за транспорт биљног материјала треба бити обазрив како би се уочило
кретање одраслих форми инсеката. Уочавање отежавају мале димензије ових инсеката,
њихова осетљивост и брзо кретање. При томе се не сме дозволити испуштање инсеката у
спољну средину. Неопходно је обезбедити добру осветљеност простора (додатно светло) и
материјал неопходан за сакупљање присутних инсеката и даље чување и транспорт. За
хватање покретних форми најпрактичнији је аспиратор којим се удахом усисава сумњиви
инсект. Ово се може обавити и ручним усисивачем за мрве, али је мање погодан због
тешкоће даље манипулације инсектима. Сакупљени инсекти се затим убацују у суд
(епрувета или бочица са затварачем) са алкохолом (96% етанол) и у што краћем року шаљу
у лабораторију на анализу. Узорак мора бити добро затворен и транспортован заштићен од
сунчеве светлости и високих температура. Осим у пошиљкама, популацију вектора у
местима приспећа међународног саобраћаја требало би интензивно пратити и у спољној
средини током сезоне њихове активности. Ову активност треба обављати паралелно са
прегледом пошиљки или биљака на пољу. Циљ је прикупљање одраслих јединки које
остају инфективне до краја живота. За лабораторијску анализу користи се глава инсекта јер
се бактерија налази у деловима усног апарата. Прикупљени инсекти могу се чувати у 96%
етанолу на -20оС.
Паковање и транспорт: Узорковани биљни материјал проверити на присуство
инсеката и отресањем одстранити покретне форме. Узорак адекватно обележити,
упаковати у засебне вреће и затворити. Узорак чувати заштићен од исушивања, излагања
високој температури и директној сунчевој светлости. У што краћем року доставити у
лабораторију где ће се узорак чувати при температури 4 до 10оС до момента анализе.
Лабораторијска анализа: Обавља се ради утврђивања присуства бактерије у биљном
ткиву. Препоручује се примена специфичних серолошких (ELISA) и молекуларних метода
(PCR) наведених у EPPO дијагностичком протоколу. Чињеница да се углавном ради о
садном материјалу у фази мировања отежава детекцију патогена јер се време узорковања
не поклапа са временом када је концентрација патогена у биљном ткиву највећа. У нашим
условима, материјал примљен у лабораторију у преподневним сатима бива подвргнут
припреми за молекуларну анализу (прање, површинска дезинфекција, издвајање
одговарајућег ткива, изолација ДНК) истог дана. Тест ланчаног умножавања специфичног
фрагмента ДНК бактерије (PCR) ради се наредног дана а анализа производа реакције трећи
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