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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη που διεξήχθη μέσα στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα: 

«ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ&ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ»,

περιλαμβάνει την καταγραφή των σημαντικότερων καλλωπιστικών δένδρων (όπως είναι η 

ιτιά, ο πλάτανος, η ακακία μιμόζα κ.ά) και των ασθενειών που μπορούν να προσβληθούν. 

Μέσα στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται επίσης και κάποιες έννοιες, όπως είναι η 

προσέγγιση του ορισμού των δένδρων, η προσφορά τους στο περιβάλλον αλλά και στο 

κοινωνικό σύνολο, καθώς και η καλλωπιστική τους αξία.Όλα τα παραπάνω θα συμβάλουν 

στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου.

Σκοπός λοιπόν αυτής της μελέτης είναι, για την κάθε ασθένεια, να πραγματοποιηθεί 

μια λεπτομερής αναφορά στα συμπτώματα που προκαλεί, στις συνθήκες που αναπτύσσεται, 

όπως και στους τρόπους αντιμετώπισης της.



ABSTRACT

This dissertation study entitled “ILLNESSES AND CONFRONTATION IN THE 

MAIN EMBELLISHING TREES”, includes the registration of the most important 

embellishing trees (like willow trees, planetrees, acacias, mimozas etc) and the illnesses by 

which they can be infected.  

In this study, some definitions are also included like approach of the definition of the 

trees, their offer in the environment and the society and of course, their embellishing value. 

All the above will contribute to the better understanding of the text.

Thus, the intention of this study is a detailed reference to be realized to the indications

which provoke the conditions which are developed and the ways for its confrontation for 

each illness.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα  δένδρα  προσφέρουν  µια  µεγάλη  ποικιλία  σχηµάτων,  όγκων,
χρωµάτων του φυλλώµατος και της ανθοφορίας. Μπορούµε πάντοτε
να βρούµε το σωστό δένδρο για τον κήπο µας, που αντιπροσωπεύει το
γούστο  µας  και  που  ανταποκρίνεται  συγχρόνως  στην  διαθέσιµη
έκταση, στο κλίµα και στη φύση του εδάφους. Τα δένδρα µε τις
µεγαλοπρεπείς  δοµές  τους  γίνονται  ο  βασικός  σκελετός  κήπων  και
πάρκων.

O ορισµός του δένδρου δεν είναι απολύτως ακριβής και δεν υπάρχει
διαχωριστική γραµµή µεταξύ δένδρου και θάµνου. Μπορεί ένα δένδρο
µε το  κατάλληλο κλάδεµα να  µετατραπεί  σε  θάµνο καθώς και  ένας
θάµνος σε δένδρο. Με βάση τα παραπάνω το δένδρο είναι ένα φυτό
πολυετές, ξυλώδες και το στοιχείο που το χαρακτηρίζει είναι ο κορµός
που βγαίνει από το έδαφος και είναι ένας σε αντίθεση µε τον θάµνο
που χαρακτηρίζεται από την παρουσία περισσοτέρων από ένα κορµό.

H προσφορά των δένδρων είναι µεγάλη διότι µε τον ίσκιο τους µας
προστατεύουν  από  την  ζέστη,  µε  την  µάζα  των  φύλλων  τους  µας
προφυλάσσουν από τον αέρα και τους θορύβους και µε τον όγκο τους
κρύβουν  άσχηµα  αισθητικά  σηµεία.  Επίσης  τα  δένδρα  συµβάλλουν
στην διαµόρφωση του κλίµατος, στην συγκράτηση των εδαφών, στην
παραγωγή  ξυλείας,  στην  παραγωγή  εδώδιµων  καρπών,  στην
καλλωπιστική  προσφορά  και  στον  αγώνα  για  την  ατµοσφαιρική
ρύπανση απορροφώντας CO2 και αποδίδοντας οξυγόνο.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Τα καλλωπιστικά δένδρα χρησιµοποιούνται ευρέως στην κηποτεχνία
για την καλλωπιστική τους αξία που µπορεί να οφείλεται:

➢ Στο µέγεθος
Το µέγεθος ενός δένδρου παίζει σπουδαίο ρόλο κατά την εκλογή του

για  έναν  συγκεκριµένο  χώρο.  ∆ένδρα  µε  µεγάλο  µέγεθος
χρησιµοποιούνται  σε  µεγάλους  κήπους  και  πάρκα  κυρίως  σε
καθιστικούς χώρους, παιδικές χαρές κ.λ.π.

➢ Σχήµα - µορφή
Πολλά καλλωπιστικά δένδρα χρησιµοποιούνται στην κηποτεχνία
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µόνο και µόνο για το σχήµα τους. Τέτοια δένδρα είναι η Ιτιά κλαίουσα,
Κυπαρίσσι  το ορθόκλαδο, Λεύκη (καβάκι)  κ.λ.π. Το σχήµα είναι  ένα
από  τα  πιο  χαρακτηριστικά  στοιχεία  γιατί  είναι  ένα  µόνιµο
χαρακτηριστικό σε σχέση µε οτιδήποτε άλλο.

➢ Φύλλωµα
Πολλά δένδρα χρησιµοποιούνται  στην κηποτεχνία για το φύλλωµά

τους. Η καλλωπιστική αξία µπορεί να οφείλεται στην πυκνότητα ,στο
χρώµα, στο σχήµα ή την υφή. Το χρώµα του φυλλώµατος µπορεί να
είναι µόνιµο ή να αλλάζει ανάλογα µε την εποχή. Τέτοια δένδρα είναι ο
Προύνος µε τα κόκκινα φύλλα του και η Λεύκη η αργυρόλευκη που
χρησιµοποιείτε  για  το  χρώµα της  κάτω επιφάνειας  των φύλλων της
που είναι αργυρόχρωµο.

➢ Ανθοφορία
Η ανθοφορία παίζει  πολύ σηµαντικό ρόλο στην καλλωπιστική αξία

των φυτών και των δένδρων ειδικότερα. Η πλούσια ανθοφορία, το
µέγεθος, το σχήµα, το άρωµα του άνθους, η εποχή άνθησης δίνουν
από µόνα τους ή σε συνδυασµό µεταξύ τους ιδιαίτερη καλλωπιστική
αξία στα δένδρα. ∆έντρα όπως η Κουτσουπιά, η άνθηση της οποίας
γίνεται  πάνω  σε  γυµνά  κλαδιά  καθώς  και  η  άνθηση  της  Ακακίας
(µιµόζα)  κατά  τη  διάρκεια  του  χειµώνα,  δίνουν  σ'αυτά  ιδιαίτερη
καλλωπιστική αξία και τα καθιστά περιζήτητα στην κηποτεχνία.

➢ Άρωµα
Το άρωµα που αναδύουν ορισµένα δένδρα από τα άνθη (Νεραντζιά,

Φλαµουριά)  ή  το  φύλλωµα  (Κωνοφόρα,  ∆άφνη  του  Απόλλωνα)
εκτιµάται στον προσδιορισµό της καλλωπιστικής αξίας.

➢ Κορµός
Το  χρώµα,  το  µέγεθος,  η  υφή  του  κορµού  καθώς  επίσης  οι

ρυτιδώσεις και οι απολεπίσεις δίνουν µια πρόσθετη καλλωπιστική αξία
σε  δένδρα  όπως  Πλάτανος,  Σφένδαµος,  Ευκάλυπτος,  Βελανιδιά,
Λεύκα, Πεύκο κ.α.

➢ Καρποί
Ιδιαίτερη  καλλωπιστική  αξία  αποκτούν  τα  φυτά  και  τα  δένδρα

ειδικότερα  από  την  παρουσία  των  καρπών  τους,  φτάνει  να  µην
λεκιάζουν ή ρυπαίνουν όπως οι Μουριές και οι Ιπποκαστανιές. ∆ένδρα
µε καλλωπιστικούς καρπούς είναι οι Νεραντζιές και τα Κωνοφόρα.
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ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

1. ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝ / ΠΟΛΕΩΣ

1.1 Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ – ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ

Οι  αδροµυκώσεις  είναι  πολύ  σοβαρές,  πολλές  φορές  βραδέως
εξελισσόµενες ασθένειες, που οφείλονται σε προσβολή των αγγειωδών
ιστών  από  µύκητες.  Τα  ασθενή  φυτά  εκδηλώνουν  σε  µερικούς
βλαστούς  η  σ’  ολόκληρο  το  φύλλωµα  συµπτώµατα  µαρασµού  και
κακής διατροφής που τελικά καταλήγουν στην αποξήρανση κλάδων ή
ολόκληρου του φυτού.  Οι  Αδροµυκώσεις  οφείλονται  σε  µύκητες του
γένους  Fusarium (φουζαριώσεις) οι οποίες εξαπλώνονται πιο έντονα
στο είδος της ακακίας κων/πόλεως.

1.1.1 Συµπτώµατα

Τα συµπτώµατα των αδροµυκώσεων είναι  βαθµιαία  µάρανση των
φύλλων και αργότερα ξήρανση των δένδρων από την βάση προς την
κορυφή(Εικόνα 1). Επίσης µπορεί η ξήρανση να εκδηλωθεί και
µονόπλευρα δηλαδή στη µια πλευρά των προσβεβληµένων οργάνων
(φύλλων,  κλάδων)  ενώ στην  άλλη  δεν  παρατηρούνται  συµπτώµατα
(ηµιπληγία),  που τελικά εξελίσσεται  σε καθολική ξήρανση. Αργότερα
βέβαια  η  προσβολή  προχωρεί  συνήθως  και  στην  άλλη  πλευρά.  Η
χλώρωση  εµφανίζεται  πρώτα  στα  κατώτερα  φύλλα  των
προσβεβληµένων  κλάδων  και  αργότερα  στα  ανώτερα  φύλλα  των
κλάδων.  Σηµαντικό  επίσης  είναι  ότι  στα  φυτώρια  και  στα  µικρά
δενδρύλλια  µπορεί  να  εκδηλωθεί  µε  το  σύνδροµο  του  απότοµου
µαρασµού ή της αποπληξίας. Στα αγγέια του ενεργού ξύλου (σοµφό
ξύλο)  των  προσβεβληµένων  κλάδων  η  βραχιώνων  παρατηρείται
έντονος καστανός µεταχρωµατισµός. Ο µεταχρωµατισµός σε επιµήκη
ή εγκάρσια τοµή εµφανίζεται σε µορφή ραβδώσεων η τόξου η κηλίδων.
Σε  έντονες  προσβολές  µπορούν  να  ξηραθούν  ολόκληρα  δένδρα,
ιδιαίτερα  τα  νεαρά  δένδρα.  Επίσης  µπορεί  να  προκληθεί  έκκριση
υγρών.
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Εικόνα 1. Αδροµύκωση Ακακίας. Έντονα προσβεβληµένο δένδρο

1.1.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Οι αδροµυκώσεις είναι µύκητες εδάφους και προκαλούνται από το
µύκητα Fusarium oxysporum που επιβιώνουν σε αυτό για πάρα πολλά
χρόνια, ακόµη και χωρίς την παρουσία ευπαθών ξενιστών. Επιβιώνει
κυρίως µε τα µικροσκληρώτια αλλά και  σαν µυκήλιο και κονίδια στα
προσβεβληµένα  υπολείµµατα  των  δένδρων.  Ένας  άλλος  τρόπος
διαιώνισης  του  παθογόνου  και  αύξησης  των  µολυσµάτων  του  στο
έδαφος  είνα  διάφορα  ζιζάνια  –  ξενιστές  στα  οποία  διαχειµάζει  το
παθογόνο.
Η  τοπική  διασπορά  των  µολυσµάτων  γίνεται  µε  το  νερό,  τα
υπολείµµατα των δένδρων, τα ζιζάνια, µε το έδαφος, µε τα εργαλεία και
τα  µηχανήµατα  κατεργασίας  εδάφους.  Σε  µεγάλες  αποστάσεις  το
παθογόνο µεταφέρεται κυρίως µε το µολυσµένο πολ/κό υλικό. Οι
µολύνσεις  γίνονται  κυρίως  από  τη  ρίζα  µε  απ’ευθείας  είσοδο  του
παθογόνου. Η είσοδος αυτή διευκολύνεται ιδιαίτερα από πληγές που
προκαλούνται στις ρίζες από νηµατώδης ή έντοµα.

1.1.3 Αντιµετώπιση

o Η αντιµετώπιση βασίζεται κυρίως στη χρησιµοποίηση υγιούς 
πολ/κού υλικού και στη χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών και
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υποκειµένων.  Όσον  αφορά  τα  µολυσµένα  εδάφη,  που  πρέπει
οπωσδήποτε να χρησιµοποιηθούν, πρέπει να απολυµαίνονται µε
φυσικά  ή  χηµικά  µέσα.  Μπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  µε
ριζοπότισµα οι δραστικές ουσίες, και από τα βενζιµιδαζολικά το
carbendazim,  τα οποία έχουν καλά αποτελέσµατα προληπτικά
πριν  την  εκδήλωση  της  ασθένειας.  Μετά  την  εκδήλωση  των
συµπτωµάτων είναι δύσκολο να καταπολεµηθεί η ασθένεια

o Συνιστώνται ακόµη τα παρακάτω:
 Aποφυγή δηµιουργίας πληγών στις ρίζες και στην περιοχή

του λαιµού µε τα καλλιεργητικά εργαλεία.
 Στα δένδρα που έχουν εκδηλωθεί συµπτώµατα πρέπει να

γίνεται  αφαίρεση  των  προσβεβληµένων  κλαδιών  σε
απόσταση 20 - 30 cm πέρα από το σηµείο µαρασµού και

 Εκρίζωση των αποξηραµένων δέντρων µαζί  µε  το  ριζικό
σύστηµα και απολύµανση του εδάφους.

1.2 ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ Polyporus sulphureus

Είναι πολύ συχνή σήψη των δένδρων που οφείλεται σε διάφορα είδη
του γένους Polyporus και προκαλεί σηµαντικές ζηµιές σε καλλωπιστικά
δένδρα. Ονοµάζεται και κοτόπουλo των ξύλων.

1.2.1 Συµπτώµατα

Τα  συµπτώµατα  της  σήψης  είναι  η  προσβολή  των  ζωντανών
δένδρων  και  ιδιαίτερα  σε  είδη  που  έχουν  χρωµατιστό  εγκάρδιο.
Εµφανίζεται  ακόµη  πάνω  σε  κορµούς,  πρέµνα,  στύλους
(τηλεγραφικούς), δεν σαπίζει όµως κλαδιά και
υπολείµµατα κοµµένων ξύλων.
Ο  µύκητας  είναι  ασθενές  παράσιτο  και  δρα
ενεργητικά ως ξυλοσηπτικός. Το αρχικό στάδιο
της  σήψης  διακρίνεται  δύσκολα.  Το
προσβεβληµένο  ξύλο  σιγά  σιγά  παίρνει  µια
κίτρινη  προς  κοκκινωπή  απόχρωση.  Την
προχωρηµένη  σήψη  την  αναγνωρίζουµε  όταν
το  ξύλο  παίρνει  ένα  έντονο  καστανοκόκκινο
χρώµα. Τέλος σπάζει, µε ακτινικές ρωγµές, σε
τετράγωνα  κοµµάτια.  Οι  ρωγµές  γεµίζουν
συνήθως  από  λευκές,  σαν  χαρτί,  µυκηλιακές
υφές.

Eικόνα 2. Βασιδιοκάρπιο του µύκητα
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1.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Το  παθογόνο  που  προκαλεί  την  ασθένεια  είναι  ο  Polyporus
sulphureus και ανήκει στους βασιδιοµύκητες. Τα βασιδιοκάρπια είναι
ετήσια, παρουσιάζονται στο τέλος καλοκαιριού, είναι µεγάλα ως 40 cm
και σαρκώδη. Αυτά αναπτύσσονται  στον κορµό από σχισµές και  σε
τραύµατα γενικά του φλοιού.  Συνήθως αναπτύσσονται  κατά οµάδες.
Κάθε βασιδιοκάρπιο έχει  σχήµα γείσου, είναι λεπτό και ο περίγυρος
είναι κυµατοειδής(Εικόνα 2).
Η  σάρκα  τους  είναι  µαλακή,  τρώγεται  και  είναι  εύγευστη,  µε  το
πέρασµα όµως του χρόνου γίνεται γλοιώδη, φελλώδη και κιτρινωπή.
Από τα βασιδιοκάρπια συνήθως στάζει το πρωί ή όταν τραυµατιστούν,
ένα ανοιχτού κίτρινου χρώµατος υγρό.
Ο µύκητας, εφόσον το ξύλο έχει υγρασία, συνεχίζει και αυξάνει µετά 
την κοπή του δένδρου.

1.2.3 Αντιµετώπιση

Ο µύκητας µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κοπή των δένδρων, µε την
προϋπόθεση να µην υπάρχει υγρασία στο ξύλο. Και αποµάκρυνση των
δένδρων από το σηµείο προσβολής για να µην έχουµε µετάδοση της
ασθένειας.

1.3 ΣΗΨΗ Η ΛΕΥΚΗ ΣΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ polyporus applanatus

Πρόκειται για µια πολύ συχνή σήψη των δένδρων που οφείλεται σε
διάφορα είδη του γένους Polyporus και προκαλεί σηµαντικές ζηµιές σε
καλλωπιστικά δένδρα. Ο µύκητας αυτός παρουσιάζει διάφορες
µορφές.

1.3.1 Συµπτώµατα

Η ασθένεια αυτή προσβάλλει νεκρά ξύλα αλλά και ζωντανά δένδρα,
όπου αφού προσβάλλει αρκετά το εγκάρδιο, προσβάλλει και νεκρώνει
το  σοµφό.  Ο µύκητας  αναπτύσσεται  σε  πληγές  που υπάρχουν στο
ξύλο και προκαλεί, τη γνωστή σε στίγµατα άσπρη σήψη στον κορµό.
Στο  αρχικό  στάδιο  της  σήψης  το  ξύλο  παίρνει  µια  λευκή  διάστικτη
εµφάνιση.  Η λευκή αυτή σήψη είναι  παράλληλη στον µεγάλο άξονα
του δένδρου ενώ αργότερα τείνει να σπάσει σε ορθογώνια σχήµατα.
Στο τέλος του προχωρηµένου σταδίου το σάπιο ξύλο γίνεται άσπρο,
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οµοιόµορφο,  µαλακό,  σπογγώδες  και
ελαφρύ. Στα όρια του µύκητα που αυξάνει,
υπάρχει µια λεπτή ζώνη 0,5 cm πλάτους, µε
χρώµα σκοτεινό, καστανωπό.

1.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Eικόνα 3. 
Βασιδιοκάρπιο 
του µύκητα

Το  παθογόνο  που  προκαλεί  την  ασθένεια  είναι  ο  Polyporus
applanatus και ανήκει στους βασιδιοµύκητες.  Το βασιδιοκάρπιο είναι
πολυετές, επίπεδο ως ηµισφαιρικό, αυξάνει προς τα πλάγια και φτάνει
ως  τα  40  cm.  Πολλές  φορές  υπάρχουν  πολλά,  το  ένα  πάνω  στο
άλλο(Εικόνα  3).  Το  βασιδιοκάρπιο  αναπτύσσεται  στο  σηµείο,  όπου
στον  κορµό  υπήρχε  κλαδί  ή  τραύµα,  συνήθως  όµως  συνεχίζει  και
αυξάνει σε κατακείµενα δέντρα.
Στην επάνω επιφάνεια φέρει  οµόκεντρες αυλακώσεις που το χρώµα
τους είναι έντονο καστανό σκουριάς και ποικίλει από καστανοκόκκινο
ως καστανωπό και συνήθως η επιφάνεια αυτή είναι  σκεπασµένη µε
άφθονη  σκόνη  από  σπόρια,  µε  χρώµα  σκουριάς.  Σε  αυξανόµενα
βασιδιοκάρπια  ο  περίγυρος  είναι  άσπρος.  Τα  βασιδιοσπόρια
απελευθερώνονται  σε  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  και  κυρίως  το
καλοκαίρι.

1.3.3 Αντιµετώπιση

Ο µύκητας µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κοπή των δένδρων, µε την
προϋπόθεση να µην υπάρχει υγρασία στο ξύλο. Και αποµάκρυση των
δένδρων από το σηµείο προσβολής για να µην έχουµε µετάδοση της
ασθένειας.



13

2. AKAKIA MIMOZA

2.1. NΕΚΡΩΣΗ ΦΛΟΙΟΥ

Πρόκειται για σοβαρή πάθηση των κλάδων που έχει παρατηρηθεί σε
καλλωπιστικά δέντρα και κυρίως στην ακακία.

2.1.1 Συµπώµατα

Το  κύριο  σύµπτωµα  της  ασθένειας  είναι  η  εµφάνιση  νεκρωτικών
κηλίδων στο φλοιό των κλαδίσκων και κλάδων. Αρχικά ο φλοιός των
βλαστών εµφανίζεται κατά θέσεις ανώµαλος, µε διογκώσεις. Κάτω από
τις διογκώσεις και τις σχισµές παρατηρούνται νεκρωτικές κηλίδες,  οι
οποίες  στη  συνέχεια  συνενούνται  µεταξύ  τους  οπότε  σχηµατίζονται
εκτεταµένες νεκρωτικές επιφάνειες. Οι νεκρώσεις είναι συχνότερες στο
κατώτερο τµήµα των βλαστών και κοντά στους οφθαλµούς. Παρόµοια
συµπτώµατα  εµφανίζονται  και  στους  κλάδους  µεγαλύτερης  ηλικίας
αλλά στις περιπτώσεις αυτές οι αλλοιώσεις είναι περισσότερο εµφανείς
και  εκτεταµένες  έτσι  που  ολόκληρος  ο  φλοιός  να  εµφανίζεται  κατά
θέσεις  τεµαχισµένος  από τις  ρωγµές και  το πλήθος νεκρώσεων και
εξογκωµάτων.

Εικόνα 4. Κόκκινα σποριοδόχεια του µύκητα
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2.1.2 Αίτιο – συνθήκες ανάπτυξης

Η ασθένεια  προκαλείται  από  τον  ασκοµύκητα  Nectria cinnabarina
που ανήκει  στους ασκοµύκητες.  Ζει  κυρίως σαπροφυτικά στο νεκρό
φλοιό  των  δένδρων  που  προσβάλλει  και  µπορεί  σε  ασθενικά
αυξανόµενα  δένδρα,  ιδιαίτερα  σε  κλαδιά  µεγαλύτερων  δένδρων,  να
γίνει  παράσιτο.  Χαρακτηριστικό  του  µύκητα  αυτού  είναι  η  κατά  την
διάρκεια  του  χειµώνα  παρουσία  στο  νεκρό  φλοιό,  κόκκινων
σποριοδοχίων (Εικόνα 4).

Ο  µύκητας  εισδύει  στον  ξενιστή  από  τα  τραύµατα  και  από  εκεί
εξαπλώνεται  και  εκλύει  µια τοξίνη που προκαλεί  µάρανση.  Η τοξίνη
αυτή καταστρέφει τα προσβεβληµένα κύτταρα, το ξύλο τοπικά παίρνει
χρώµα καστανό, στον Σφένδαµο γίνεται πρασινωπό, φράζει δε και τα
αγγεία του ξύλου.
Ο προσβεβληµένος φλοιός τελικά ξηραίνεται, όπως επίσης νεκρώνεται
και  το  πάνω  από  την  προσβολή  τµήµα  του  δένδρου.  Τα
προσβεβληµένα αλλά όχι νεκρωµένα τµήµατα δεν αυξάνουν κανονικά,
σε  σχέση  µε  τα  γύρω  υγιή,  ώστε  τελικά  παρουσιάζονται  εκεί
βυθίσµατα.
Κατά  το  φθινόπωρο  και  την  άνοιξη  παρουσιάζονται  τα  κιτρινωπά

σποριοδόχεια του µύκητα, σπανιότερα σε αυτά παρουσιάζονται και τα
σκοτεινά – κοκκινωπά περιθήκια του.

2.1.3 Αντιµετώπιση

Συνιστώνται δύο οι τρείς ψεκασµοί µε βορδιγάλειο πολτό ή χαλκούχα
το φθινόπωρο:

 Λίγο πριν την πτώση των φύλλων,
 Οταν έχει πέσει το 50% των φύλλων
 Και ενας τρίτος ψεκασµός την άνοιξη µε την έναρξη εκπτύξεως 

των οφθαλµών.

2.2. ΩΙ∆ΙΟ (ΑΛΕΥΡΩΜΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ)

Το αλεύρωµα των φύλλων είναι µια πολύ σοβαρή ασθένεια κυρίως
στα  φύλλα  της  ακακίας  µιµόζα  και  είναι  διαδεδοµένη  σε  όλες  τις
περιοχές  του  κόσµου.  Αναπτύσσεται  σε  περιβάλλον  που  δεν  έχει
υγρασία και προτιµά τους οφθαλµούς και τους νεαρούς ιστούς.
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2.2.1 Συµπτώµατα

Ο µύκητας αυτός προσβάλλει τα νεαρά φύλλα και βλαστούς πάνω
στα οποία εµφανίζονται λευκές εξανθήσεις(µυκήλιο του παθογόνου). Η
προσβολή αυτή επεκτείνεται και µπορεί να καλύψει σηµαντικό µέρος ή
ολόκληρη  την  επιφάνεια  του  ελάσµατος(Εικόνα  8).  Παρόµοιες
εξανθήσεις παρατηρούνται και στους βλαστούς. Αντίθετα τα µεγάλης
ηλικίας φυτικά όργανα (φύλλα, κλαδιά) προσβάλλονται σπανιότερα, σε
περίπτωση  όµως  µόλυνσης  δηµιουργούνται  κυκλικές  ή  και
ακανόνιστου σχήµατος περιοχές οι οποίες καλύπτονται από την λευκή
εξάνθηση του µύκητα η οποία µπορεί  αργότερα να οδηγήσει  και σε
νέκρωση. Καθώς τα φύλλα µεγαλώνουν, οι προσβεβληµένες περιοχές
δεν  µπορούν  να  παρακολουθήσουν  την  αύξηση  µε  αποτέλεσµα  τα
φύλλα να καρουλιάζουν και να παραµορφώνονται.

Εικόνα 5. Συµπτώµατα ωιδίου στο φύλλωµα 
της ακακίας µιµόζας

2.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Η ασθένεια αυτή οφείλεται στον παθογόνο µύκητα Erysiphe  polygoni
που ανήκει στους ασκοµύκητες και είναι υποχρεωτικό παράσιτο. Το
µυκήλιο είναι πολύ λεπτό και σχηµατίζει βραχείς, απλούς
κονιδιοφόρους στους οποίους παράγονται αλυσίδες µε κονίδια. Το
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κονίδια είναι ελλειψοειδή µέχρι και κυλινδρικά. Το παθογόνο
διαχειµάζει υπό µορφή µυκηλίου εντός των οφθαλµών. Οι αρχικές
µολύνσεις κατά την άνοιξη προέρχονται  κυρίως από τα κονίδια που
παράγονται στο µυκήλιο που αναπτύσσεται µαζί µε την νέα βλάστηση
από τους οφθαλµούς που είναι µολυσµένοι. Τα κονίδια µεταφέρονται
µε τον άνεµο αλλά όχι σε µεγάλες αποστάσεις, και όταν βρεθούν σε
ευπαθείς  ιστούς  βλαστάνουν  και  προκαλούν  τις  νέες  µολύνσεις.
Άριστες συνθήκες ανάπτυξης του µύκητα είναι θερµοκρασία 150C κατά
την  διάρκεια  της  νύχτας  µε  σχετική  υγρασία  µεγαλύτερη  από  90%.
Επίσης  θερµοκρασία  260C κατά  τη  διάρκεια  της  ηµέρας  µε  σχετική
υγρασία  40  -  70%  ευνοούν  την  ωρίµανση  και  απελευθέρωση  των
κονιδίων του µύκητα από τις προσβεβληµένες φυτικές επιφάνειες.

2.2.3 Aντιµετώπιση

Αφαίρεση και  κάψιµο  των  προσβεβληµένων  φύλλων  στο  τέλος
της καλλιεργητικής περιόδου καθώς και των πεσµένων στο έδαφος
φύλλων.
Χηµικά µέτρα:
 Εφαρµογή θείου από την έναρξη της βλάστησης και για όλη την

περίοδο όταν η θερµοκρασία είναι µικρότερη από 280C. 'Όταν η
θερµοκρασία  είναι  πάνω  από  280C το  θείο  πρέπει  να
εφαρµόζεται  τις  πρωινές  ώρες  γιατί  υπάρχει  κίνδυνος  να
προκληθούν εγκαύµατα.

 Σε βαριές προσβολές µπορούν να γίνουν ψεκασµοί µε
∆ιθειοκαρβαµιδικά σκευάσµατα( maneb , propineb).

2.3. Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ – ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΩΝ

Οι  αδροµυκώσεις  είναι  πολύ  σοβαρές,  πολλές  φορές  βραδέως
εξελισσόµενες ασθένειες, που οφείλονται σε προσβολή των αγγειωδών
ιστών  από  µύκητες.  Τα  ασθενή  φυτά  εκδηλώνουν  σε  µερικούς
βλαστούς  η  σ’  ολόκληρο  το  φύλλωµα  συµπτώµατα  µαρασµού  και
κακής διατροφής που τελικά καταλήγουν στην αποξήρανση κλάδων ή
ολόκληρου  του  φυτού.  Οι  Αδροµυκώσεις  προκαλούν  διάφορα  γένη
µυκήτων    που    οφείλονται    σε    µύκητες    του    γένους    Fusarium
(φουζαριώσεις) και προκαλούνται στην ακακία µιµόζα.

2.3.1 Συµπτώµατα

Τα συµπτώµατα των αδροµυκώσεων είναι βαθµιαία µάρανση των
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φύλλων και αργότερα ξήρανση των δέντρων από την βάση προς την
κορυφή.  Επίσης  µπορεί  η  ξήρανση  να  εκδηλωθεί  και  µονόπλευρα
δηλαδή  στη  µια  πλευρά  των  προσβεβληµένων  οργάνων  (φύλλων,
κλάδων) ενώ στην άλλη δεν παρατηρούνται συµπτώµατα (ηµιπληγία),
που  τελικά  εξελίσσεται  σε  καθολική  ξήρανση.  Αργότερα  βέβαια  η
προσβολή  προχωρεί  συνήθως  και  στην  άλλη  πλευρά.  Η  χλώρωση
εµφανίζεται  πρώτα  στα  κατώτερα  φύλλα  των  προσβεβληµένων
κλάδων  και  αργότερα  στα  ανώτερα  φύλλα  των  κλάδων.  Σηµαντικό
επίσης  είναι  ότι  στα  φυτώρια  και  στα  µικρά  δενδρύλλια  µπορεί  να
εκδηλωθεί  µε  το  σύνδροµο  του  απότοµου  µαρασµού  ή  της
αποπληξίας.  Στα  αγγέια  του  ενεργού  ξύλου  (σοµφό  ξύλο)  των
προσβεβληµένων  κλάδων  η  βραχιώνων  παρατηρείται  έντονος
καστανός  µεταχρωµατισµός(Εικόνα  9).  Ο  µεταχρωµατισµός  σε
επιµήκη ή εγκάρσια τοµή εµφανίζεται σε µορφή ραβδώσεων η τόξου η
κηλίδων.  Σε  έντονες  προσβολές  µπορούν  να  ξηραθούν  ολόκληρα
δένδρα,  ιδιαίτερα  τα  νεαρά  δένδρα.  Επίσης  µπορεί  να  προκληθεί
έκκριση υγρών.

Εικόνα 6. Καστανός µεταχρωµατισµός σε κορµό ακακίας

2.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Οι αδροµυκώσεις είναι µύκητες εδάφους και προκαλούνται επίσης 
και από ένα άλλο είδος το Fusarium lateritium που επιβιώνουν σε
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αυτό για πάρα πολλά χρόνια, ακόµη και χωρίς την παρουσία ευπαθών
ξενιστών.  Επιβιώνει  κυρίως  µε  τα  µικροσκληρώτια  αλλά  και  σαν
µυκήλιο και  κονίδια στα προσβεβληµένα υπολείµµατα των δέντρων.
Ένας  άλλος  τρόπος  διαιώνισης  του  παθογόνου  και  αύξησης  των
µολυσµάτων  του  στο  έδαφος  είναι  διάφορα  ζιζάνια  –  ξενιστές  στα
οποία διαχειµάζει το παθογόνο. Η τοπική διασπορά των µολυσµάτων
γίνεται  µε  το  νερό,  τα  υπολείµµατα των δένδρων,  τα  ζιζάνια,  µε  το
έδαφος, µε τα εργαλεία και τα µηχανήµατα κατεργασίας εδάφους. Σε
µεγάλες αποστάσεις το παθογόνο µεταφέρεται κυρίως µε το
µολυσµένο πολ/κό υλικό. Οι µολύνσεις γίνονται κυρίως από τη ρίζα µε
απ’ευθείας  είσοδο  του  παθογόνου.  Η  είσοδος  αυτή  διευκολύνεται
ιδιαίτερα από πληγές που προκαλούνται στις ρίζες από νηµατώδης ή
έντοµα.

2.3.3 Αντιµετώπιση

o Η  αντιµετώπιση  βασίζεται  κυρίως  στη  χρησιµοποίηση  υγιούς
πολ/κού υλικού και στη χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών και
υποκειµένων.  Όσον  αφορά  τα  µολυσµένα  εδάφη,  που  πρέπει
οπωσδήποτε να χρησιµοποιηθούν, πρέπει να απολυµαίνονται µε
φυσικά  ή  χηµικά  µέσα.  Μπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  µε
ριζοπότισµα οι δραστικές ουσίες, και από τα Βενζιµιδαζολικά το
carbendazim τα  οποία  έχουν  καλά  αποτελέσµατα  προληπτικά
πριν  την  εκδήλωση  της  ασθένειας.  Μετά  την  εκδήλωση  των
συµπτωµάτων είναι δύσκολο να καταπολεµηθεί η ασθένεια

o Συνιστώνται ακόµη τα παρακάτω:
 Aποφυγή δηµιουργίας πληγών στις ρίζες και στην περιοχή

του λαιµού µε τα καλλιεργητικά εργαλεία.
 Στα δένδρα που έχουν εκδηλωθεί συµπτώµατα πρέπει να

γίνεται  αφαίρεση  των  προσβεβληµένων  κλαδιών  σε
απόσταση 20 - 30 cm πέρα από το σηµείο µαρασµού και

 Εκρίζωση των αποξηραµένων δένδρων µαζί  µε το ριζικό
σύστηµα και απολύµανση του εδάφους.
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3. ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

3.1. ΣΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ Polyporus fomentarius

Είναι πολύ συχνή σήψη των δένδρων που οφείλεται σε διάφορα είδη
του γένους Polyporus και προκαλεί σηµαντικές ζηµιές σε καλλωπιστικά
δέντρα.

3.1.1 Συµπώµατα

Η ασθένεια προσβάλλει ζωντανά δένδρα και πρέµνα, µπορεί όµως
να συνεχίσει την δράση του και σε νεκρά στο έδαφος δένδρα, εφόσον
αυτά  συνεχίζουν  να  είναι  υγρά.  Τα συµπτώµατα της  σήψης είναι  η
προσβολή των εγκάρδιων ζωντανών δένδρων και ιδιαίτερα τα είδη που
έχουν  χρωµατιστό  εγκάρδιο.  Βρίσκεται  ακόµη  πάνω  σε  κορµούς,
πρέµνα,  στύλους  (τηλεγραφικούς),  δεν  σαπίζει  όµως  κλαδιά  και
υπολείµµατα κοµµένων ξύλων.
Η σήψη αναπτύσσεται στο επάνω τµήµα του δένδρου γιατί η είσοδος
γίνεται από σπασµένα κλαδιά ή πληγές του κορµού ή από σπασίµατα
του κορµού.

Προκαλεί µια διάστικτη, κιτρινόλευκη σήψη, που δηµιουργεί επίσης
λεπτές, σκοτεινές γραµµές, που διατρέχουν το σάπιο ξύλο. Στο αρχικό
στάδιο η σήψη περικλείεται από µια στενή, καστανή ζώνη.

3.1.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Το  παθογόνο  που  προκαλεί  την  ασθένεια  είναι  ο  Polyporus
fomentarius και ανήκει στους βασιδιοµύκητες. Το βασιδιοκάρπιο του
µύκητα είναι πολυετές,  έχει  σχήµα οπλής αλόγου, συνήθως 10 - 25
cm(Εικόνα  10),  µπορεί  όµως  να  είναι  και  µεγαλύτερο.  Αυτά
αναπτύσσονται στον κορµό από σχισµές και σε τραύµατα γενικά του
φλοιού.  Συνήθως αναπτύσσονται  κατά  οµάδες.  Κάθε  βασιδιοκάρπιο
έχει σχήµα γείσο είναι λεπτό και ο περίγυρος είναι κυµατοειδής.
H κρούστα που επικαλύπτει από πάνω το βασιδιοκάρπιο είναι απαλή,
παχιά, σκληρή µε συγκεντρικές ζώνες. Το χρώµα ποικίλλει από σταχτί,
ως  σταχτοκαστανό  και  ως  σχεδόν  µαύρο.  Κατά  την  περίοδο  της
αύξησης ο περίγυρος είναι σταχτόασπρος και λίγο µαλακός. Η παχιά
σάρκα  είναι  σκληρή  ως  µαλακή,  φελλώδης,  χρώµατος  σκοτεινού
καστανού. Σε τοµή οι σωλήνες είναι διατεταγµένοι σε στρώµατα,
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χρώµατος καφετί και έχουν µήκος 2 - 6 mm. Καµιά φορά υπάρχουν
µορφές, που εξωτερικά επάνω έχουν χρώµα ανοιχτό καφέ ή µαύρο.

Εικόνα 7. Βασιδιοκάρπιο του Polyporus fomentarius

3.1.3 Αντιµετώπιση

Για  να  µην  έχουµε  προσβολές  απαραίτητη  είναι  η  αποφυγή
τραυµατισµών  ενώ  στην  περίπτωση  σπασίµατος  ή  τραυµατισµού
πρέπει να γίνεται αµέσως κοπή των δένδρων για να µην προσβληθούν
τα δέντρα από τον µύκητα.

3.2. ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ

Η  κηλίδωση  των  φύλλων  οφείλεται  σε  διάφορα  είδη  του  γένους
Septoria είναι διαδεδοµένη σ’ όλες σχεδόν τις περιοχές του κόσµου. Η
ασθένεια  σε  έντονες  προσβολές  µπορεί  να  προκαλέσει  σοβαρή
φυλλόπτωση.

3.2.1 Συµπτώµατα

Η  ασθένεια  αυτή  εµφανίζεται  στα  φύλλα  και  τους  µίσχους  νέων
δέντρων  υπό  µορφή  ανώµαλων  νεκρωτικών  κηλίδων χρώµατος
σκοτεινού καφέ. Σε έντονες προσβολές παρατηρούνται και νεκρώσεις
σε  µεγάλα  τµήµατα  των  φύλλων  τα  οποία  οδηγούν  στην  πρόωρη
πτώση τους. Η πτώση αρχίζει από τα παλαιότερα σε ηλικία φύλλα και
τελικά µένουν ζωντανά στην κορυφή του δένδρου µόνο τα νέα φύλλα.
Μπορούν επίσης να διακριθούν µε δυσκολία και τα µαύρα πυκνίδια του
µύκητα τα οποία  περιέχουν τα πυκνιδοσπόρια. Τα  πυκνίδια του
µύκητα, δηµιουργούνται την επόµενη άνοιξη σε πεσµένα στο έδαφος
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φύλλα. Με βροχερό και υγρό καιρό, αργά την άνοιξη και το καλοκαίρι, η
ασθένεια εξελίσσεται στα προσβεβληµένα φύλλα αλλά εξαπλώνεται και
σε νέα φύλλα.

3.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Η ασθένεια προκαλείται από το µύκητα  Septoria hippocastani που
ανήκει στους αδηλοµύκητες.  Οι καρποφορίες που σχηµατίζονται στα
φύλλα είναι τα πυκνίδια τα οποία είναι σφαιροειδή ή ωοειδή  βυθισµένα
µέσα στους ιστούς. Τα πυκνιδιοσπόρια είναι υαλώδη,  σκωληκόµορφα,
µακρυά  και  πολύ  λεπτά  και  τρικύτταρα.  Είναι  µυξοσπόρια  και
εποµένως  για  την  ελευθέρωση τους  και  διασπορά τους  χρειάζονται
βροχή  και  άνεµο.  Η  ασθένεια  ευνοείται  µε  υγρό  καιρό,  συνεχές
βροχοπτώσεις και σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες.

3.2.3 Αντιµετώπιση

 Συλλογή και καύση προσβεβληµένων φύλλων
 Την άνοιξη µετά το άνοιγµα των οφθαλµών, ψεκασµοί

µε χαλκό + ziram. Οι ψεκασµοί επαναλαµβάνονται 2 – 4
φορές ανά 10 ηµέρες.

3.3. Αδροµύκωση

Οι  αδροµυκώσεις  είναι  πολύ  σοβαρές,  πολλές  φορές  βραδέως
εξελισσόµενες ασθένειες, που οφείλονται σε προσβολή των αγγειωδών
ιστών  από  µύκητες.  Τα  ασθενή  φυτά  εκδηλώνουν  σε  µερικούς
βλαστούς  η  σ’  ολόκληρο  το  φύλλωµα  συµπτώµατα  µαρασµού  και
κακής διατροφής που τελικά καταλήγουν στην αποξήρανση κλάδων ή
ολόκληρου του φυτού. Αδροµυκώσεις προκαλούν διάφορα γένη
µυκήτων, αλλά οι περισσότερες, πλέον εξαπλωµένες και σοβαρότερες
είναι οι ασθένειες που οφείλονται  σε µύκητες του γένους  Verticillium
albo – atrum που παρατηρούνται στην ιπποκαστανιά.

3.3.1 Συµπτώµατα

Ο µύκητας  V. αlbo –  atrum ζει στο έδαφος και κατά προτίµηση σε
υγρά  εδάφη,  ως  σαπρόφυτο  και  µολύνει  τα  δέντρα  µπαίνοντας
συνήθως  από  τις  ρίζες  αλλά  και  από  πληγές  του  κορµού  και  των
κλαδιών. Αναπτύσσεται µέσα στον ξυλώδη ιστό και κυρίως µέσα στους
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αγωγούς των ιστών,  από το  ύψος των ριζών ως τα άνθη και  τους
καρπούς.

Οι  προσβολές  αυτού  του  τύπου είναι  γνωστές  ως  αδροµυκώσεις,
παρουσιάζουν δε εξωτερικά µάρανση και νέκρωση από το κορυφαίο
τµήµα  του  δένδρου,  γιατί  από  τις  δηµιουργούµενες  τυλώσεις  ή
κοµµιώδεις ουσίες µέσα στους αγωγούς ιστούς, δεν µεταφέρεται νερό
στα ανώτερα τµήµατα του δένδρου.

Εξωτερικά συµπτώµατα είναι η µάρανση των φύλλων και ξήρανση
του δένδρου από την κορυφή προς τα κάτω. Εσωτερικά, µε τοµή στους
βλαστούς  παρατηρούµε  πράσινο  –  καφετί  κατά  στίγµατα  ή  συνεχή,
δακτύλιο, κυρίως στο εξωτερικό σοµφό ξύλο.

Η  µάρανση  είναι  συνήθως  απότοµη  η  γίνεται  σιγά  σιγά,  µε  την
νέκρωση του ενός, µετά το άλλο των κλαδιών, ως ότου µαραθεί όλη η
κόµη.  Η µάρανση οφείλεται  στην έκκριση από τον µύκητα,  τοξινών.
Κάτω  από  το  νεκρό  τµήµα  του  δέντρου  πιθανόν  να  αναπτυχθούν
κορµοβλαστήµατα, όπου µπορεί να έχουµε µια βλεννώδη έκκριση.

3.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Οι  βερτισιλλιώσεις  των  δένδρων  προκαλούνται  από  τον
αδηλοµύκητα     V.     αlbo-atrum     (µορφή     σκούρου διαχειµάζοντος
µυκηλίου). Ο V. αlbo-atrum αναπτύσσεται σε µέσες θερµοκρασίες από
20-240C και είναι περισσότερο διαδεδοµένος σε ψυχρές περιοχές µε
υγρό  κλίµα  όπως  εκείνες  της  Βορείου  Ευρώπης.  Το  παθογόνο
διατηρείται στο έδαφος και επιβιώνει για παρα πολλά χρόνια (µέχρι 8-
14  χρόνια)  ακόµη  και  χωρίς  την  παρουσία  ευπαθών  ξενιστών.
Επιβιώνει  κυρίως  µε  τα  µικροσκληρώτια  αλλά  και  σαν  µυκήλιο  και
κονίδια  στα  προσβεβληµένα  υπολείµµατα  της  καλλιέργειας.  Ένας
άλλος τρόπος διαιώνισης του παθογόνου και αύξησης των
µολυσµάτων  του  στο  έδαφος  είναι  τα  διάφορα  ζιζάνια-ξενιστές  στα
οποία  διαχειµάζει  το  παθογόνο.  Μερικά  απ’  αυτά  όταν  µολυνθούν
εµφανίζουν συµπτώµατα, ενώ αρκετά άλλα ενώ έχουν στα αγγεία τους
τον µύκητα δεν εκδηλώνουν συµπτώµατα αλλά συντελούν και αυτά µε
την   ενσωµάτωσή   τους   στο   έδαφος   στον   εµπλουτισµό   του   µε
µολύσµατα (κυρίως µικροσκληρώτια).
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Εικόνα 8. Βιολογικός κύκλος του Verticillium albo - atrum

3.3.3 Αντιµετώπιση

Γενικά  ο  συνδυασµός  στράγγισης  του  εδάφους  και  λίπανσης  µε
θειϊκή  αµµωνία  δίνει  πολύ  καλά  αποτελέσµατα.  Ειδικότερα  στα
φυτώρια που το έδαφος είναι µολυσµένο από τον µύκητα συνιστάται η
απολύµανση του εδάφους µε χλωροπικρίνη.
Συνιστώνται ακόµη τα παρακάτω:

 Aποφυγή δηµιουργίας πληγών στις ρίζες και στην περιοχή του 
λαιµού µε τα καλλιεργητικά εργαλεία

 Τα κοπτικά εργαλεία πρέπει να απολυµαίνονται, γιατί µπορεί να
µεταδώσουν την ασθένεια σε υγιή δένδρα.

 Αποφυγή συγκαλλιέργειας των δένδρων µε ευπαθή ετήσια φυτά.
 Η άρδευση των δένδρων να µην γίνεται µε αυλάκια γιατί

µεταφέρονται τα µολύσµατα µε το νερό στα υγιή δένδρα.
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 Εκρίζωση των αποξηραµένων δένδρων µαζί µε το ριζικό
σύστηµα και απολύµανση του εδάφους.



25

4. ΙΤΙΑ

4.1. Σηψιρριζίες

Οι σηψιρριζίες είναι χρόνιες ασθένειες που οφείλονται σε προσβολή
του ριζικού συστήµατος των φυτών από βασιδιοµύκητες (κυρίως τον
Armillaria melea).  Είναι  ασθένειες  που έχουν παγκόσµια εξάπλωση,
εµφανίζονται  όµως  τοπικά  σε  µεµονοµένα  η  µερικά  δένδρα.  Τα
προσβεβληµένα δένδρα δείχνουν συµπτώµατα καχεξίας λόγω
µειωµένης ικανότητάς των να απορροφούν από το έδαφος νερό και
θρεπτικά στοιχεία, βαθµιαία φθίνουν και τελικά ξηραίνονται.

4.1.1 Συµπτώµατα

Ο µύκητας  A.  melea ζει σαπροφυτικά στις ρίζες νεκρών δένδρων ή
σε  πρέµνα,  σε  όξινα  εδάφη  και  ευνοείται  µάλλον  σε  υγρά  εδάφη.
Προκαλεί σήψη στις ρίζες και στον ριζικό κόµβο, κυρίως στον δεύτερο.
Υπάρχουν άσπρες µυκηλιακές πλάκες µεταξύ φλοιού και ξύλου, ρίζες
σάπιες και παρουσία µαύρων κορδονοειδών ριζόµορφων. Σε δένδρα
µεγαλύτερης ηλικίας υπάρχει άσπρη σήψη στο ξύλο(Εικόνα 12) ή και
παρουσία (µεταξύ φλοιού και ξύλου) πλατιών µαύρων ριζόµορφων.
Tα  συµπτώµατα  που  παρατηρούµε  στην  αρχή  είναι  ελάττωση  της
αυξητικής ικανότητας του δένδρου, που αρχίζει να φαίνεται άρρωστο.
Αυτό µπορεί  να γίνει  σε  ολόκληρο το δένδρο ή σε µέρος µόνο της
κόµης του. Τα φύλλα µπορεί να κιτρινίσουν και να πέσουν πρόωρα ή
να είναι µικρότερα και αραιότερα. Ακόµη µπορεί να έχουµε στην αρχή
νέκρωση κλαδιών και στην συνέχεια νέκρωση ολόκληρων δένδρων. Σε
προχωρηµένο όµως στάδιο της ασθένειας βρίσκονται χαρακτηριστικά,
µεταξύ  φλοιού  και  ξύλου  ή  στο  έδαφος,  σκοτεινά  καφετιά  ή  µαύρα
ριζόµορφα, τα οποία σχηµατίζουν πλέγµα. Αυτά είναι ελαφρά ή πολύ
πιεσµένα, πλάτους 1 – 3 mm, όταν βρίσκονται µεταξύ φλοιού και ξύλου
ή κυλινδρικά όταν βρίσκονται στο έδαφος.
Στην συνέχεια όταν το δένδρο νεκρωθεί, παρουσιάζονται στο έδαφος,
γύρω στον ριζικό  κόµβο το  φθινόπωρο,  αλλά και  σε  άλλες εποχές,
κατά  οµάδες,  οι  χαρακτηριστικές  καρποφορίες  του  µύκητα.  Τα σαν
οµπρέλα βασιδιοκάρπιά του έχουν χρώµα µελί, κίτρινο ή καφετί, ύψους
7,5 – 25 cm και το πιλίδιο ή καπέλο έχει διάµετρο 5 – 15 cm και χρώµα
πάνω  επίσης  σαν  µελί  –  κίτρινο,  σχεδιασµένο  µε  λέπια  σκοτεινά
καφετιά.  Τα ελάσµατα στην κάτω πλευρά του πιλίδιου έχουν χρώµα
ασπρουλό και είναι προσκολληµένα στο πιλίδιο. Η προσβολή γίνεται
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κυρίως µέσω των ριζών και ο κυριότερος παράγοντας που ευνοεί την
ασθένεια είναι η υγρασία.

Εικόνα 9. Συµπτώµατα σε κορµό δέντρου Ιτιάς

4.1.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Ο Armillaria melea ανήκει στους βασιδιοµύκητες. Έχει ευρύτατο 
κύκλο ξενιστών (210 είδη φυτών που ανήκουν σε 137 γένη).
∆ιαχειµάζει  υπό µορφή µυκηλίου η ριζοµόρφων στα προσβεβληµένα
δένδρα, στις σηπόµενες ρίζες ή µέσα στο έδαφος. Οι µολύνσεις των
ριζών στα υγιή δένδρα γίνονται µε τα ριζόµορφα που κυκλοφορούν
µέσα στο έδαφος ή µε απ’ ευθείας επαφή ασθενών ριζών µε υγιείς. Το
παθογόνο προκαλεί τη σήψη των ιστών του φλοιού και του ξύλου των
ριζών µε τη δράση, των κυτταρινολυτικών και λιγνινολυτικών ενζύµων
που παράγει.

Ο µύκητας µπορεί προφανώς να διασπαρεί και µε τα βασιδιοσπόρια
του (έχουν διαστάσεις 7-12Χ5-7,5 µm και είναι ωοειδή ή ελλειψοειδή,
υαλώδη) αλλά τα σπόρια αυτά δεν είναι ικανά να προκαλέσουν
µολύνσεις  σε  υγιή  δένδρα.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  ο  µύκητας
αναπτύσσεται  πρώτα  σαπροφυτικά  στους  νεκρούς  ιστούς  ριζών  ή
υπολειµµάτων  νεκρών  δένδρων  και  στη  συνέχεια  σχηµατίζει
ριζόµορφα τα οποία και µολύνουν τις ρίζες υγειών δένδρων.
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4.1.3 Αντιµετώπιση

Για χηµική αντιµετώπιση µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ο διθειούχος
άνθρακας, χλωροπικρίνη, θειϊκός χαλκός, και ασβέστης ή γύρω από
τον προσβληµένο κορµό εφαρµογή 2% φορµόλης τον χειµώνα µε 10
lit/m2 .
Συνιστώνται ακόµη τα παρακάτω:

 Πρέπει να καίγονται οι καρποφορίες, όταν φυσικά τις βρίσκουµε.
 Συνιστάται φύτευση ανθεκτικών στο µύκητα δένδρων.
 Εκσκαφή γύρω από τα προσβεβληµένα δένδρα και αραιές

φυτεύσεις.

4.2. ΕΛΚΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

Η  ασθένεια  οφείλεται  στο  µύκητα  Cytospora chrysosperma,
προσβάλλει την λεύκα και προκαλεί ξηράνσεις των κλαδίσκων και του
κορµού.  Στη  χώρα  µας  έχει  διαπιστωθεί  ότι  είναι  αρκετά  σοβαρή,
ιδιαίτερα σε ορισµένες περιοχές.

Το C. chrysosperma είναι ένα από τα πολλά παθογόνα που προκαλεί
έλκος στην Λεύκη.  Προσβάλει  σχεδόν όλα τα είδη Λεύκης αλλά και
άλλα καλλωπιστικά δένδρα.

4.2.1 Συµτώµατα

Η ασθένεια γενικά προκαλεί έλκη διαφόρων µορφών στον κορµό και
στους  πιο  χοντρούς  βραχίονες,  ενώ  οι  µικρότεροι  βραχίονες  και  οι
κλαδίσκοι µπορεί να νεκρωθούν χωρίς να έχουν σχηµατιστεί έλκη. Τα
έλκη σε νέο, λείο φλοιό προκαλούν βυθισµένες καστανού χρώµατος
περιοχές  οι  οποίες  εκτείνονται  περιβάλλοντας  τον  βραχίωνα(Εικόνα
13).
Χαρακτηριστικά  συµπτώµατα  είναι  η  έντονη  δυσάρεστη  οσµή  και  ο
σκούρος  χρωµατισµός  στο  εσωτερικό  των  ιστών  των  µολυσµένων
τµηµάτων.
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Εικόνα 10. Νέκρωση κλαδίσκων και κορµού

4.2.2 Αίτιο – συνθήκες ανάπτυξεως

Το αίτιο της ασθένειας είναι ο αδηλοµύκητας
Cytospora chrysosperma. ∆εν είναι γνωστή η τέλεια
µορφή του µύκητα.

∆ιαχειµάζει  υπό  µορφή  µυκηλίου  στα  έλκη  των  κλαδίσκων  και  του
κορµού.  Στα προσβεβληµένα όργανα σχηµατίζονται  άφθονα µελανά
πυκνίδια  που  περιέχουν  υαλώδη,  µονοκύτταρα,  ωοειδή
πυκνίδιοσπόρια. Τα µολύσµατα ελευθερώνονται και διασπείρωνται µε
το  νερό  (βροχές,  δρόσος,  κ.τ.λ.)  και  προκαλούν  µολύνσεις  στους
βλαστούς από τις  ουλές των φύλλων και  καρπών και  τα λέπια των
οφθαλµών. Πάντως έχει διαπιστωθεί διασπορά µολυσµάτων και µε τον
αέρα, πιθανότητα µε τη µεταφορά τεµαχίων πυκνιδιοσπορίων
ή και τεµαχίων προσβεβληµένων ιστών. Οι ιστοί είναι ευπαθείς στις
µολύνσεις καθ’ όλο το έτος και προσβολές είναι δυνατές, ιδίως κατά τη 
βλαστική περίοδο, εφόσον επικρατεί υγρός και βροχερός καιρός.

4.2.3 Αντιµετώπιση

 Να  εφαρµόζονται  όλα  εκείνα  τα  καλλιεργητικά  µέτρα  όπως
πλήρης και ισορροπηµένη λίπανση, τακτική άρδευση καθώς και
συστηµατική  καταπολέµιση  των  εντόµων  και  ειδικά  των
φλοιοφάγων  που  είναι  η  κυριότερη  αιτία  µετάδοσης  του
παθογόνου.
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 Να  απολυµαίνονται  τα  εργαλεία  κλαδέµατος  σε  διάλυµα
φορµόλης  και  να  επουλώνονται  οι  τοµές  µε  κατάλληλα
σκευάσµατα.

 Να  κόβονται  και  να  αποµακρύνονται  τα  ξερά  και  µολυσµένα
κλαδιά  τουλάχιστον  15cm κάτω από το  σηµείο  εµφάνισης  της
προσβολής.
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5. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

5.1. ΚΗΛΙ∆ΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Πρόκειται  για  ασθένεια  που  προκαλεί  κηλίδες  στα φύλλα
κουτσουπιάς και έχει παρουσιαστεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος
όπως και σε χώρες του εξωτερικού. Η ασθένεια σε έντονες προσβολές
µπορεί να προκαλέσει σοβαρή φυλλόπτωση.

5.1.1 Συµπτώµατα

Η  ασθένεια  αυτή  προκαλεί  στα  φύλλα  πολύ  µικρές,  γωνιώδης
κηλίδες, 1 – 2  mm ασπροκίτρινου χρώµατος που αργότερα γίνονται
καφετιές(Εικόνα  14).  Οι  κηλίδες  αυτές  καµιά  φορά  µπορεί  να
συνενώνονται  µε  αποτέλεσµα  το  φύλλο  να  µαραίνεται.  Σε  σοβαρές
προσβολές τα φύλλα γίνονται καφετιά από τα τέλη Ιουλίου και κατά τον
Αύγουστο. Σε υγρό καιρό, στην κάτω επιφάνεια των φύλλων ο µύκητας
δηµιουργεί ένα στρώµα κάτω από την επιδερµίδα, τα ακέρβουλα του
µύκητα  δηλ.  την  κονιδιακή  µορφή  Cylindrosporium µε  µακρουλά
κονίδια,  που  όταν  ωριµάσουν,  εξέρχονται  σαν  τριχοειδή  νηµάτια,
κιτρινωπού χρώµατος. Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων ο µύκητας
δηµιουργεί  την  άλλη  κονιδιακή  µορφή  δηλ.  τον  Phyllosticta,  που
σχηµατίζει  µέσα  στα  πυκνίδια  (που  είναι  µικρότατα),  υαλώδη,
αλλαντοειδή  κονίδια.  Στα  φύλλα  που  έπεσαν  στο  έδαφος
δηµιουργούνται τα περιθήκια, τα οποία φέρουν δικύτταρα ασκοσπόρια,
που ωριµάζουν την αρχή του καλοκαιριού.
Η ασθένεια γενικά αναπτύσσεται στο τέλος της βλαστικής περιόδου και
προκαλεί σηµαντικές ζηµιές. Τα καλοκαίρια µε βροχερό και δροσερό
καιρό, η προσβολή µπορεί να προκαλέσει έντονη φυλλόπτωση.
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Εικόνα 11. Χαρ/κες κηλίδες του µύκητα

5.1.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Η  ασθένεια  αυτή  προκαλείται  από  το  παθογόνο  Mycosphaerella
maculiformis που  ανήκει  στους  ασκοµύκητες.  Οι  καρποφορίες  που
σχηµατίζονται  συνήθως  στην  πάνω  πλευρά  των  φύλλων  είναι  τα
πυκνίδια τα οποία είναι σφαιροειδή ή ωοειδή. Τα πυκνιδιοσπόρια είναι
υαλώδη,  σκωληκόµορφα,  µακρυά,  και  λεπτά.  Είναι  µυξοσπόρια  και
εποµένως  για  τη  διασπορά  τους  και  την  ελευθέρωση  χρειάζονται
βροχή και άνεµο. Το παθογόνο διαχειµάζει το χειµώνα µε τη µορφή
των  περιθηκίων.  Τα  σχηµατιζόµενα  ασκοσπόρια  είναι  υαλώδη  και
δικύτταρα τα οποία εκτεινάσσονται από τα περιθήκια την άνοιξη
µεταφέροντας µε τον άνεµο και την βροχή τις πρωτογενείς µολύνσεις
στους ευπαθείς ιστούς. Η µεταφορά των ασκοσπορίων γίνεται µόνο σε
κοντινές αποστάσεις.

5.1.3 Αντιµετώπιση

Πριν  την  εµφάνιση  των  συµπτωµάτων  πρέπει  να  εφαρµόζεται
βορδιγάλειος πολτός.  Επίσης συνιστάται  η καταστροφή των φύλλων
που είναι πεσµένα στο έδαφος.
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5.2. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΡΙΖΩΝ

Οι µύκητες τους γένους Phytophthora µεταδίδονται µε το έδαφος και
προκαλούν ασθένειες στα µέρη των δένδρων που έρχονται σε άµεση ή
έµµεση επαφή µε το έδαφος. Οι προσβολές από  Phytophthora είναι
πολύ διαδεδοµένες, αλλά συχνά παραµένουν αδιάγνωστες ή ασαφούς
αιτιολογίας γιατί κυρίως δεν χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα υλικά για
τις αποµονώσεις καθώς και η ενδεδειγµένη διαγνωστική διαδικασία.

5.2.1 Συµπτώµατα

Η ασθένεια  ζει  σαπροφυτικά  στο  χούµο του  εδάφους  και  όταν  οι
συνθήκες είναι ευνοϊκές γι’αυτόν, εισέρχεται και προσβάλει τις λεπτές
ρίζες, µετά διεισδύει στο ριζικό κόµβο και λίγο πιο πάνω από αυτόν.
Αποτέλεσµα αυτής της προσβολής είναι  ο µελανωπός χρωµατισµός
της  επιφάνειας  των  ριζών,  το  οποίο  χρώµα  µε  την  υγρασία  του
εδάφους διαχέεται στο γύρω έδαφος. Εάν µε µαχαίρι αφαιρέσουµε το
φλοιό του δένδρου στο ριζικό κόµβο, τότε διακρίνουµε γλωσσοειδείς
προς  τα  επάνω  προσβολές,  µελανωπού  χρώµατος(Εικόνα  15).  Τα
συµπτώµατα  της  νόσου  στο  υπέργειο  τµήµα  των  δένδρων  είναι
συνήθως νέκρωση ενός τµήµατος του δένδρου. Αυτό συµβαίνει γιατί
προσβλήθηκε µια µόνο ριζα και ένα µόνο µέρος του ριζικού κόµβου, µε
αποτέλεσµα να νεκρώνεται το αντίστοιχο υπέργειο τµήµα του δένδρου.
Σε περιπτώσεις που προσβάλλονται περισσότερες ή σχεδόν όλες οι
ρίζες και εάν η προσβολή γίνεται σιγά σιγά, τα φύλλα κιτρινίζουν,
µαραίνονται  και  πέφτουν.  Εάν  η  προσβολή  είναι  γρήγορη,  τότε  τα
φύλλα  που  µπορεί  να  είναι  µικρότερα  ή  κανονικά,  ξηραίνονται  και
παραµένουν συνήθως πολύ καιρό πάνω στα δέντρα.
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Εικόνα 12. Συµπτώµατα σε κορµό του µύκητα

5.2.2 Αίτιο – συνθήκες ανάπτυξης

Τις ασθένειες προκαλούν διάφορα είδη του γένους Phytophthora που
ανήκουν  στους  Ωοµύκητες  των  Φυκοµυκήτων.  Το  αίτιο  αυτής  της
ασθένειας  είναι  το  είδος  Phytophthora cambivora.  Ο µύκητας  αυτός
είναι παθογόνο εδάφους και επιβιώνει στο έδαφος για πολλά χρόνια µε
τα ωοσπόρια του ακόµη και σε περιπτώσεις δυσµενών συνθηκών του
περιβάλλοντος (π.χ. µεγάλη ξηρασία). Μπορεί ακόµη να διαχειµάσει µε
µυκήλιο, µέσα στους προσβεβληµένους ιστούς.

Για να αναπτυχθεί,  διασπαρεί  και  να µολύνει  έχει  ανάγκη µεγάλης
εδαφικής υγρασίας. Η µόλυνση ευνοείται από την ύπαρξη πληγών. Τα
διάφορα  είδη  του  γένους  Phytophthora έχουν  ιδιαίτερες  απαιτήσεις
θερµοκρασίας γι’  αυτό προσβάλλουν τα δένδρα σε διάφορες εποχές
του έτους. Οι συνθήκες που ευνοούν τον µύκητα αυτό είναι η υψηλή
θερµοκρασία, η υγρασία στο έδαφος, το ξηρό και πολύ φτωχό έδαφος.
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Εικόνα 13. Bιολογικός κύκλος του µύκητα Phytophthora sp

5.2.3 Αντιµετώπιση

Η αντιµετώπιση είναι δύσκολη επειδή ο µύκητας ζει στο έδαφος.
Συνιστάται:

 Εκσκαφή των χοντρών ριζών και η έκθεση τους στον παγετό του 
χειµώνα, ώστε να νεκρώνεται ο µύκητας που προκαλεί την
µελάνωση.

 Να υπάρχει καλή στράγγιση του εδάφους ενώ µε κανονική 
λίπανση Κ και P προλαµβάνουµε µικρές προσβολές.

 Με τη χρήση ανθεκτικών δένδρων και υβριδίων έχουµε καλα 
αποτελέσµατα.

5.3 Αδροµύκωση
(Βλέπε Ιπποκαστανιά)
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5.4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ

Στο  υπέργειο  ή  το  ριζικό  µέρος  των  φυτών,  εµφανίζονται  πολλές
φορές όγκοι διάφορης µορφολογίας και µεγέθους, που είναι δυνατόν
να οφείλονται σε ζωικούς οργανισµούς (έντοµα, ακάρεα, νηµατώδεις),
σε µύκητες,  βακτήρια, ιούς.  Η περισσότερο συνηθισµένη περίπτωση
όγκων στα φυτά είναι η ασθένεια που είναι γνωστή µε το όνοµα
<<όγκος του λαιµού>> ή καρκίνος των φυτών.

5.4.1 Συµπτώµατα

Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι ο σχηµατισµός, σε
διάφορα µέρη του φυτού, σχεδόν σφαιρικών όγκων. Το βάρος τέτοιων
όγκων µπορεί να φθάσει τα 25 kg(Εικόνα 17).

Αρχικά οι όγκοι εµφανίζονται σαν µικρές προεξοχές, µεµονωµένες ή
σε  οµάδες,  έχουν χρώµα υπόλευκο και  σύσταση µαλακή,  αργότερα
όµως αποκτούν σκοτεινό χρωµατισµό και  γίνονται  σκληροί.  Κατά τα
αρχικά  στάδια  σχηµατισµού  τους  οι  καρκινικοί  όγκοι  µπορεί  να
συγχέονται µε τον συνήθη επουλωτικό ιστό (κάλο), που σχηµατίζεται
κατά  την  επούλωση  των  διαφόρων  πληγών.  Γρήγορα  όµως
αναπτύσσονται  σε  µεγάλους  σφαιρικούς  ή  ηµισφαιρικούς
σχηµατισµούς.  Γενικά  οι  νεαροί  όγκοι  είναι  µαλακοί  και λευκοί
αργότερα όµως γίνονται  καστανή και  σκληρότεροι.  Η σύσταση κάθε
όγκου εξαρτάται  ακόµη από το είδος των ιστών που επικρατούν σ’
αυτόν.  Γενικά  οι  όγκοι  αποτελούνται  από  ανοργάνωτες  µάζες
παρεγχυµατικού  και  αγγειώδους  ιστού,  που  περιέχουν
αδιαφοροποιήτα κύτταρα που είναι πολυπύρηνα. Η διάρκεια ζωής των
όγκων εξαρτάται από την συστασή τους σ’ όλες όµως τις περιπτώσεις
οι  καρκινικοί  ιστοί  τελικά  νεκρώνονται  και  αποδιοργανώνονται.  Αυτό
γίνεται συνήθως το φθινόπωρο ή το χειµώνα. Οι αποδιοργανούµενοι
όγκοι περιέχουν συχνά διάφορους µικροοργανισµούς (βακτήρια,
µύκητες) µέσα στους σάπιους ιστούς ή διάφορα έντοµα. Στα δένδρα οι
όγκοι σχηµατίζονται, τις περισσότερες φορές, στο λαίµο και στο ριζικό
σύστηµα.
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Εικόνα 14. Όγκοι στις ρίζες κουτσουπιάς

5.4.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Η ασθένεια αύτη οφείλεται στο παθογόνο βακτήριο Α.tumefaciens το
οποίο έχει ραβδόµορφο σχήµα, πλάτους 0,7 - 0,8 µm και µήκους 2,5 -
3,0 µm κινούµενο µε 1 - 4 µαστίγια και είναι αρνητικό κατά Gram, έχει
αερόβιο  µεταβολισµό της  γλυκόζης,  παράγει  οξειδάση,  δεν  παράγει
πράσινη διαχεόµενη φθορίζουσα χρωστική στο θρεπτικό υπόστρωµα
King B,  δεν  σχηµατίζει  σπόρια  και  έχει  άριστη  θερµοκρασία
αναπτύξεως 25-30 C.
Το παθογόνο επιβιώνει στο έδαφος και µέσα στους όγκους. Η
µετάδοσή του µπορεί  να γίνει  µε το  έδαφος,  το  νερό ποτίσµατος ή
βροχής, µε τα εργαλεία κλαδέµατος, µε την κατεργασία του εδάφους ή
µε το πολ/στικό υλικό. Η είσοδος των βακτηρίων και η εγκαταστασή
τους στα φυτά γίνεται µόνο από πρόσφατες πληγές που προκαλούνται
από  φυσικά  ή  άλλα  αίτια,  όπως  το  κλάδεµα,  οι  εµβολιασµοί,  οι
τραυµατισµοί  από  καλλιεργητικά  εργαλεία,  παγετός,  χαλαζόπτωση,
έντοµα και νηµατώδεις κ.α. Μετά την είσοδο του παθογόνου στο φυτό
µέσω µιας πληγής, ένα µικρό τεµάχιο του ογκογόνου πλασµιδίου, το T-
DNA,  µεταφέρεται  από  το  βακτήριο  στο  φυτικό  κύτταρο  και
ενσωµατώνεται στο πυρηνικό DNA του φυτικού κυττάρου σαν φορέας
γενετικών µυνηµάτων που εκφράζονται στη συνέχεια από αυτό. Έτσι,
το  φυτικό  κύτταρο  µετατρέπεται  µόνιµα  σε  καρκινικό.  Οι  νέοι  όγκοι
εµφανίζονται µέσα σε 8-15 ηµέρες µέχρι µερικούς µήνες (2-6) από τη
µόλυνση.  Η  περισσότερο  ευνοϊκή  θερµοκρασία  για  τη γρήγορη
εµφάνιση των όγκων κυµαίνεται µεταξύ 14-28 C.
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5.4.3 Αντιµετώπιση

 Σε φυτώρια, προσβεβληµένα δενδρύλλια πρέπει να
καταστρέφονται

 Το πολ/κό υλικό πρέπει να είναι υγιές.
 Απολύµανση των ψαλιδιών κλαδέµατος µε φορµόλη 5% σε νερό.
 Απολύµανση των υλικών που χρησιµοποιούνται για την

στρωµάτωση των µοσχευµάτων.

5.5. ΕΞΕΛΚΩΣΗ ΒΡΑΧΙΩΝΩΝ

Η ασθένεια αυτή είναι σοβαρή γιατί προκαλεί την ξήρανση βλαστών,
κλάδων αλλά και την εξασθένηση των δένδρων λόγω της προσβολής
των µεγάλων βραχιώνων και σπανιότερα του κορµού τους.

5.5.1 Συµπτώµατα

Η προσβολή χαρακτηρίζεται από τον σχηµατισµό µικρών ή
µεγαλύτερων ελκών στην επιφάνεια των βλαστών, κλάδων ή κορµών
των δένδρων.  Τα έλκη σχηµατίζονται  συνήθως γύρω από τις  ουλές
οφθαλµών,  φύλλων,  και  πληγές  µε  τη  µορφή  µικρών,  κυκλικών
καστανών περιοχών που αργότερα βυθίζονται, αποκτούν χρώµα
µαύρο  στο  κέντρο,  ενώ  οι  παρυφές  υπερυψούνται  πάνω  από  τον
περιβάλλοντα  υγιή  φλοιό.  Καθώς  αυξάνεται  το  έλκος,  ο  φλοιός
βυθίζεται  περισσότερο,  νεκρώνεται,  σχίζεται  και  συχνά αποκολλάται
οπότε αποκαλύπτεται το γυµνό ξύλο(Εικόνα 5). Τα έλκη εξελίσσονται
αργά,  είναι  πολυετή και  επεκτείνονται  κατά τις  περιόδους αυξήσεως
των δένδρων, ενώ στην περιφέρειά τους σχηµατίζεται κάθε φορά ένας
διογκωµένος επουλωτικός ιστός.  Το µέγεθος ενός έλκους µπορεί να
φτάσει τα 5-30 cm κι αν περιβάλλει τον κλάδο τον ξηραίνει, αλλιώς ο
κλάδος γίνεται καχεκτικός και συχνά σπάζει εύκολα µε τον αέρα ή από
το βάρος τους.
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Εικόνα 1 5. Εξελκώσεις βραχιόνων Nectria galligena

5.5.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Η  ασθένεια  προκαλείται  από  το  παθογόνο  Nectria galligena που
ανήκει στους ασκοµύκητες. Η µορφή αυτή του παρασίτου σχηµατίζεται
πάνω στα  νέα  έλκη  και  αποτελείται  από  µικρά  λευκά  ή  υποκίτρινα
στρώµατα  που  είναι  τα  σποριοδόχεια  του  µύκητα.  Πάνω  στα
σποριοδόχεια  σχηµατίζει  τα  πολυκύτταρα  υαλώδη  κονίδιά  του.  Τα
περιθήκια έχουν έντονο ερυθρό χρώµα(Εικόνα 7), και διακρίνονται µε
γυµνό µάτι ανάµεσα στις αναδιπλώσεις του επουλωτικού ιστού ή τις
σχισµές  του  φλοιού.  Τα  ασκοσπόρια  είναι  υαλώδη  ή  υποκίτρινα,
δικύτταρα και διασπείρονται µε τον αέρα ή µε υγρό καιρό.
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Εικόνα 16. Bιολογικός κύκλος του µύκητα Nectria galligena

Η µόλυνση των κλάδων γίνεται κυρίως από πληγές (π.χ. από παγετό,
χαλάζι, τοµές κλαδέµατος, προσβολές άλλων µυκήτων). Η ελευθέρωση
των ασκοσπορίων και των κονιδίων διενεργείται όλο το έτος εφόσον ο
καιρός είναι βροχερός ιδιαίτερα όµως κατά την περίοδο από Οκτωβρίου-
Φεβρουαρίου.  Τα  σπόρια  βλαστάνουν  σε  θερµοκρασίες  από  2-30C,
αλλά η ευνοϊκότερη είναι από 18-24C.
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Εικόνα 17. Περιθήκια του µύκητα Nectria galligena

5.5.3 Αντιµετώπιση

Αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά των έντονα προσβεβληµένων
µικρών  βλαστών.  Σε  περίπτωση  χονδρών  κλάδων  συνιστάται
καθαρισµός  των  ελκών  και  κάλυψη  των  πληγών  µε  απολυµαντικές
αλοιφές. Οι εργασίες αυτές να γίνονται κατά την διάρκεια ξηρού καιρού.
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6. ΛΕΥΚΑ

6.1. ΕΛΚΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

Η  ασθένεια  που  οφείλεται  στο  µύκητα  Cytospora chrysosperma,
προσβάλλει την λεύκα και προκαλεί ξηράνσεις των κλαδίσκων και του
κορµού.  Στη  χώρα  µας  έχει  διαπιστωθεί  ότι  είναι  αρκετά  σοβαρή,
ιδιαίτερα σε µερικές περιοχές.

6.1.2 Συµπτώµατα

Το χαρακτηριστικό σύµτωµα της ασθένειας αυτής είναι ότι προκαλεί 
έλκος στο κορµό της Λεύκας. Προσβάλει σχεδόν όλα τα είδη Λεύκης 
αλλά και άλλα καλλωπιστικά δένδρα µε τα εξασθενηµένα δένδρα να 
είναι πιο ευαίσθητα στην προσβολή. Η ασθένεια γενικά προκαλεί έλκη 
διαφόρων µορφών στον κορµό και στους πιο χοντρούς βραχίονες, ενώ
οι µικρότεροι βραχίονες και οι κλαδίσκοι µπορεί να νεκρωθούν χωρίς 
να έχουν σχηµατιστεί έλκη. Τα έλκη σε νέο, λείο φλοιό προκαλούν 
βυθισµένες καστανού χρώµατος περιοχές(Εικόνα 18).
Χαρακτηριστικά συµπτώµατα ακόµη είναι η έντονη δυσάρεστη οσµή 
και ο σκούρος χρωµατισµός στο εσωτερικό των ιστών των
µολυσµένων τµηµάτων.

6.1.2 Αίτιο – συνθήκες ανάπτυξης

Το αίτιο της ασθένειας είναι ο αδηλοµύκητας
Cytospora chrysosperma. ∆εν είναι γνωστή η τέλεια
µορφή του µύκητα.

∆ιαχειµάζει  υπό  µορφή  µυκηλίου  στα  έλκη  των  κλαδίσκων  και  του
κορµού.  Στα προσβεβληµένα όργανα σχηµατίζονται  άφθονα µελανά
πυκνίδια  που  περιέχουν  υαλώδη,  µονοκύτταρα,  ωοειδή
πυκνίδιοσπόρια. Τα µολύσµατα ελευθερώνονται και διασπείρωνται µε
το  νερό  (βροχές,  δρόσος,  κ.τ.λ.)  και  προκαλούν  µολύνσεις  στους
βλαστούς από από τις ουλές των φύλλων και καρπών και τα λέπια των
οφθαλµών. Πάντως έχει διαπιστωθεί διασπορά µολυσµάτων και µε τον
αέρα, µε τη µεταφορά τεµαχίων προσβεβληµένων ιστών. Οι ιστοί είναι
ευπαθείς στις µολύνσεις καθ’ όλο το έτος και προσβολές είναι δυνατές,
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ιδίως κατά τη βλαστική περίοδο, εφόσον επικρατεί υγρός και βροχερός 
καιρός.

Εικόνα 18. a. Προσβολή και β. καρποφορίες του C. chrysosperma

6.1.3 Αντιµετώπιση

 Να  εφαρµόζονται  όλα  εκείνα  τα  καλλιεργητικά  µέτρα  όπως
πλήρης και ισορροπηµένη λίπανση, τακτική άρδευση καθώς και
συστηµατική  καταπολέµιση  των  εντόµων  και  ειδικά  των
φλοιοφάγων  που  είναι  η  κυριότερη  αιτία  µετάδοσης  του
παθογόνου.

 Να  απολυµαίνονται  τα  εργαλεία  κλαδέµατος  σε  διάλυµα
φορµόλης  και  να  επουλώνονται  οι  τοµές  µε  κατάλληλα
σκευάσµατα.

 Να  κόβονται  και  να  αποµακρύνονται  τα  ξερά  και  µολυσµένα
κλαδιά  τουλάχιστον  15cm κάτω από το  σηµείο  εµφάνισης  της
προσβολής.

 Ψεκασµός των δέντρων, εφόσον είναι δυνατόν κατά την περίοδο
του λήθαργου µε δραστική ουσία.
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6.2. ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ

Η  κηλίδωση  των  φύλλων  οφείλεται  σε  διάφορα  είδη  του  γένους
Septoria είναι διαδεδοµένη σ’ όλες σχεδόν τις περιοχές του κόσµου. Η
ασθένεια  σε  έντονες  προσβολές  µπορεί  να  προκαλέσει  σοβαρή
φυλλόπτωση.

6.2.1 Συµπτώµατα

Η  ασθένεια  αυτή  εµφανίζεται  στα  φύλλα  υπό  µορφή µικρών
στρογγυλών ή και µε γωνίες κηλίδων, διαµέτρου 1 - 3 mm. Οι κηλίδες
στο  κέντρο  τους  είναι  χρώµατος  λευκού  -  σταχτί  ενώ  προς  την
περίµετρό τους καφετί ή µαύρες. Μπορούν επίσης να διακριθούν µε
δυσκολία και  τα µαύρα πυκνίδια του µύκητα τα οποία περιέχουν τα
πυκνιδοσπόρια. Τα πυκνίδια του µύκητα, δηµιουργούνται την επόµενη
άνοιξη  σε  πεσµένα  στο  έδαφος  φύλλα.  Σε  έντονες  προσβολές
παρατηρούνται  και  νεκρώσεις  σε  µεγάλα  τµήµατα  των  φύλλων  τα
οποία οδηγούν στην πρόωρη πτώση τους. Η πτώση αρχίζει  από τα
παλαιότερα  σε  ηλικία  φύλλα  και  µένουν  ζωντανά  στην  κορυφή  του
δένδρου µόνο τα νέα φύλλα. Με βροχερό και υγρό καιρό, αργά την
άνοιξη και το καλοκαίρι, η ασθένεια εξελίσσεται  στα προσβεβληµένα
φύλλα αλλά εξαπλώνεται και σε νέα φύλλα.

6.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Η ασθένεια προκαλείται από το µύκητα  Septoria populi που ανήκει
στους αδηλοµύκητες.  Οι καρποφορίες που σχηµατίζονται  στα φύλλα
είναι τα πυκνίδια τα οποία είναι σφαιροειδή ή ωοειδή βυθισµένα µέσα
στους ιστούς. Τα πυκνιδιοσπόρια είναι υαλώδη, σκωληκόµορφα,
µακρυά  και  πολύ  λεπτά  και  τρικύτταρα.  Είναι  µυξοσπόρια  και
εποµένως  για  την  ελευθέρωση τους  και  διασπορά τους  χρειάζονται
βροχή  και  άνεµο.  Η  ασθένεια  ευνοείται  µε  υγρό  καιρό,  συνεχές
βροχοπτώσεις και σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες.
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6.2.3 Αντιµετώπιση

Εικόνα 19. Septoria. α: 
πυκνίδιο β: κονιδιοφόροι γ: 
κονίδια

 Ψεκασµοί µε βορδιγάλειο πολτό 1% ή άλλο χαλκούχο σκεύασµα
µετά την έκπτυξη των φύλλων και επανάληψη σε διάστηµα 7 - 10
ηµερών.

Επίσης συνιστώνται τα παρακάτω:
 Συλλογή και αποµάκρυνση των πεσµένων στο έδαφος

µολυσµένων φύλλων.
 Χρησιµοποίηση ανθεκτικών υβριδίων και κλώνων.

6.3. Σκωρίαση φύλλων

Οι σκωριάσεις των καλλωπιστικών δένδρων οφείλεται σε ένα είδος
παθογόνου µύκητα του Μelampsora allii – populina που προσβάλλει
την λεύκα.

6.3.1 Συµπτώµατα

Στο πάνω µέρος του ελάσµατος των φύλλων εµφανίζονται  µικρές,
κίτρινες,  και  αργότερα καστανές κηλίδες ενώ στις  αντίστοιχες  θέσεις
της  κάτω  επιφάνειας  σχηµατίζονται  πορτοκαλοκίτρινες  κηλίδες
διάστικτες  από  µικροσκοπικές  καστανές  φλύκταινες  (µοιάζουν  µε
στίγµατα)(Εικόνα  20).  Οι  φλύκταινες  στην  αρχή  µοιάζουν  µε
ηµισφαιρικά εξογκώµατα τα οποία αργότερα σχίζονται στην επιφάνεια
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και µετατρέπονται σε καστανούς, κονιορτώδεις σωρούς (ουρεδοσωροί
µε  ουρεδοσπόρια  του  µύκητα).  Στο  κάτω  µέρος  των  φύλλων
σχηµατίζονται  επίσης  αργά το  καλοκαίρι  καστανόµαυρες  φλύκταινες
(τελειοσωροί  –  τελειοσπόρια).  Τα  έντονα  προσβεβληµένα  φύλλα
κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα.

Εικόνα 20. Προσβολή φύλλων του Μ. Allii – populina

6.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Η σκωρίαση των φύλλων οφείλεται  στο µύκητα  Melampsora allii -
populina και κλείνει το βιολογικό κύκλο της ζωής του προσβάλλοντας
νωρίς την άνοιξη τα αγριοκρόµµυδα όπου δηµιουργεί :1. τα πυκνίδια,
2. αικίδια - αικιδιοσπόρια.

O µύκητας  κατά  κανόνα  διαχειµάζει  υπό  µορφή  ουρεδοσπορίων
πάνω  στα  πεσµένα  φύλλα  στο  έδαφος.  Τα  µολυσµένα  φύλλα
αποτελούν τις κύριες εστίες των µολυσµάτων. Οι παραγόµενες εκεί την
άνοιξη µεγάλες ποσότητες ουρεδοσπορίων διασπείρονται µε τον άνεµο
και τη βροχή και προκαλούν τις νέες µολύνσεις στα δένδρα. Καιρος
σχετικά θερµός (22-25C) και υγρός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για τις
µολύνσεις και την ανάπτυξή της ασθένειας.

6.3.3 Αντιµετώπιση

Στις συνθήκες της χώρας µας, ο µύκητας αυτός αντιµετωπίζεται µόνο
στα  φυτώρια,  µόλις  παρουσιάζονται  οι  πρώτοι  ουρεδοσωροί  µε
βορδιγάλειο πολτό ή οξυχλωριούχο χαλκό 1 - 2% κ.α.
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6.4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ(Agrobacterium tumefaciens)
(Βλέπε Κουτσουπιά)
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7. ΠΛΑΤΑΝΟΣ

7.1. Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ(Verticillium albo – atrum)
(Βλέπε Ιπποκαστανιά)

7.2. ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΡΙΖΩΝ ΑΠΟ Phytophthora sp

Οι µύκητες τους γένους Phytophthora µεταδίδονται µε το έδαφος και
προκαλούν ασθένειες στα µέρη των δένδρων που έρχονται σε άµεση ή
έµµεση επαφή µε το έδαφος. Οι προσβολές από  Phytophthora είναι
πολύ διαδεδοµένες, αλλά συχνά παραµένουν αδιάγνωστες ή ασαφούς
αιτιολογίας γιατί κυρίως δεν χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα υλικά για
τις αποµονώσεις καθώς και η ενδεδειγµένη διαγνωστική διαδικασία.

7.2.1 Συµπτώµατα

Η ασθένεια  ζει  σαπροφυτικά  στο  χούµο του  εδάφους  και  όταν  οι
συνθήκες είναι ευνοϊκές γι’αυτόν, εισέρχεται και προσβάλει τις λεπτές
ρίζες, µετά διεισδύει στο ριζικό κόµβο και λίγο πιο πάνω από αυτόν.
Αποτέλεσµα αυτής της προσβολής είναι  ο µελανωπός χρωµατισµός
της  επιφάνειας  των  ριζών,  το  οποίο  χρώµα  µε  την  υγρασία  του
εδάφους διαχέεται στο γύρω έδαφος. Εάν µε µαχαίρι αφαιρέσουµε το
φλοιό του δένδρου στο ριζικό κόµβο, τότε διακρίνουµε γλωσσοειδείς
προς τα επάνω προσβολές, µελανωπού χρώµατος.

Τα συµπτώµατα της νόσου στο υπέργειο τµήµα των δένδρων είναι
συνήθως νέκρωση ενός τµήµατος του δένδρου. Αυτό συµβαίνει γιατί
προσβλήθηκε µια µόνο ρίζα και ένα µόνο µέρος του ριζικού κόµβου, µε
αποτέλεσµα να νεκρώνεται το αντίστοιχο υπέργειο τµήµα του δέντρου.
Σε περιπτώσεις που προσβάλλονται περισσότερες ή σχεδόν όλες οι
ρίζες και εάν η προσβολή γίνεται σιγά σιγά, τα φύλλα κιτρινίζουν,
µαραίνονται  και  πέφτουν.  Εάν  η  προσβολή  είναι  γρήγορη,  τότε  τα
φύλλα  που  µπορεί  να  είναι  µικρότερα  ή  κανονικά,  ξηραίνονται  και
παραµένουν συνήθως πολύ καιρό πάνω στα δέντρα.

7.2.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Τις ασθένειες προκαλούν διάφορα είδη του γένους Phytophthora που
ανήκουν στους Ωοµύκητες των Φυκοµυκήτων. Το παθογόνο αίτιο που
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προκαλεί την ασθένεια αυτή είναι το είδος Phytophthora citricola. Ο
µύκητας αυτός είναι παθογόνο εδάφους που επιβιώνει στο έδαφος για
πολλά  χρόνια  µε  τα  ωοσπόρια  του  σε  περιπτώσεις  δυσµενών
συνθηκών του περιβάλλοντος (π.χ. µεγάλη ξηρασία). Μπορεί ακόµη να
διαχειµάσει µε µυκήλιο, µέσα στους προσβεβληµένους ιστούς.
Για  να  αναπτυχθεί,  διασπαρεί  και  να  µολύνει  έχει  ανάγκη  µεγάλης
εδαφικής υγρασίας. Η µόλυνση ευνοείται από την ύπαρξη πληγών. Τα
διάφορα  είδη  του  γένους  Phytophthora έχουν  ιδιαίτερες  απαιτήσεις
θερµοκρασίας γι’  αυτό προσβάλλουν τα δένδρα σε διάφορες εποχές
του έτους. Οι συνθήκες που ευνοούν τον µύκητα αυτό είναι η υψηλή
θερµοκρασία, η υγρασία στο έδαφος, το ξηρό και πολύ φτωχό έδαφος.

Εικόνα 21. Σποριάγγειο του µύκητα
7.2.3 Αντιµετώπιση

 Καλή στράγγιση.
 Τέλος της άνοιξης, αποµάκρυνση των παραφυάδων και σκάψιµο

λάκκων  γύρω από τα  δέντρα,  έτσι  ώστε  ο  ριζικός  κόµβος  να
αερίζεται. Το φθινόπωρο και πριν αρχίσουν οι παγετοί, οι λάκκοι
να σκεπάζονται.

 Τα  προσβεβληµένα  και  νεκρά  δενδρύλλια  πρέπει  να
εκριζώνονται και να καίγονται.

 Χρησιµοποίηση  του  υποκείµενου  Corylus corulnea,  που  δεν
δηµιουργεί πολλά ριζοβλαστήµατα.

 ∆ηµιουργία  τυχόν  ευνοϊκών  συνθηκών  για  την  βιολογική
αντιµετώπιση  του  παθογόνου  µύκητα  που  βρέθηκε  να
παρασιτείτε από τον µύκητα Trichoderma.

 Μετά την εκλάκκωση µπορεί  να γίνει  επάλειψη ή ψεκασµός ή
σκόνισµα  του  πάνω κορµού,  αλλά  και  του  γύρω εδάφους µε
βορδιγάλειο  αλοιφή,  µε  captafol,  chlorothalonil,  captan,
mancozeb κ.α.
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7.3 ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ

Πρόκειται  για  ασθένεια  που  έχει  παρατηρηθεί  κυρίως  σε  δένδρα
πλατάνου προκαλώντας σηµαντικές ζηµιές σε φύλλα και βλαστούς.

7.3.1 Συµπώµατα

Τα συµπτώµατα της ασθένειας εµφανίζονται νωρίς την άνοιξη, κατά
τη  διάρκεια  της  έκπτυξης  των  φύλλων,  αυτά  και  οι  νέοι  βλαστοί
παίρνουν χρώµα καφετί.
Χρειάζεται όµως προσοχή, γιατί τα συµπτώµατα αυτά µοιάζουν µε 
αυτά των όψιµων παγετών.
Μετά την πλήρη έκπτυξη των φύλλων δηµιουργούνται σε αυτά, καφετί
χρώµατος νεκρώσεις κατά µήκος του κύριου ή κύριων νεύρων(Εικόνα
22),  ενώ  στους  βλαστούς  και  τα  κλαδιά  µπορεί  να  επακολουθεί
νέκρωση τµήµατος ή και ολόκληρου του φλοιού. Στην κάτω επιφάνεια
των φύλλων και βυθισµένα στο νεκρό τµήµα αυτού, αναπτύσσονται
µικρά, µαυρωπά, µεγέθους καρφίτσας ακέρβουλα που είναι η
κονιδιακή µορφή του µύκητα, µήκους 6,5 – 12 και πλάτους 2,5 – 4 µm. 
Η εξάπλωση του παθογόνου στους µίσχους των φύλλων παρεµποδίζει
το σχηµατισµό του αφοριστικού ιστού που σχηµατίζεται κανονικά από 
το δένδρο το φθινόπωρο και έτσι τα φύλλα δεν πέφτουν. Λόγω της 
προώρου αποξηράνσεως των φύλλων τα δένδρα γίνονται καχεκτικά 
και µη παραγωγικά.

Εικόνα 22. Συµτώµατα της ασθένειας πάνω σε φύλλα πλάτανου
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7.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Την ασθένεια  προκαλεί  το παθογόνο  Gnomonia platani και ανήκει
στους ασκοµύκητες. Ο µύκητας διαχειµάζει ως µυκήλιο στη βάση των
µατιών  και  έτσι  προσβάλλονται  την  άνοιξη  τα  φύλλα  µπορεί  δε  να
προσβάλλουν  και  νεαρά  κλαδιά  και  βλαστούς,  τα  οποία  µπορεί  να
νεκρωθούν. Σε περιόδους µε υγρό και δροσερό καιρό, τα σπόρια για
να βλαστήσουν χρειάζονται βροχές, διάρκειας τουλάχιστον 8 ωρών.
Η ασθένεια ευνοείται από τον υγρό και βροχερό καιρό και γενικά σε
περιβάλλον µε υψηλή σχετική υγρασία, κατά την άνοιξη δε και αρχές
καλοκαιριού.  Όταν  η  θερµοκρασία  για  δυο  εβδοµάδες,  µετά  την
έκπτυξη των φύλλων είναι µικρότερη από 250C, τότε η προσβολή είναι
σοβαρή, ενώ όταν η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη από 280C, τότε η
προσβολή είναι ασθενής ενώ η βροχή δεν επιδρά στην σοβαρότητα
της  προσβολής.  Σε  σοβαρές  προσβολές  η  ασθένεια  προκαλεί
εξασθένηση των δένδρων.

7.3.3 Αντιµετώπιση

Συνιστάται  η  συλλογή  και  η  καύση  των  προσβεβληµένων  και
πεσµένων στο έδαφος φύλλων καθώς και ψεκασµοί µε το υδραργυρικό
άλας του οξικού φαινυλίου ή το γαλάκτωµα φαινυλικό – υδράργυρο –
αµµώνιο, το τελευταίο σε χειµερινούς ψεκασµούς στα κλαδιά.
Ακόµη  µπορούν  να  γίνουν  ψεκασµοί  µε  ziram,  dodine και  λοιπά
χαλκούχα µυκητοκτόνα, µε 1ο ψεκασµό όταν φουσκώνουν τα µάτια και
2ο και 3ο, 10 – 14 ηµέρες µετά τον αρχικό ψεκασµό.

7.4. ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Πρόκειται  για  ένα  είδος  καρκίνου  που  παρουσιάζεται  σε  αρκετά
καλλωπιστικά δένδρα και συγκεκριµένα στον πλάτανο που δηµιουργεί
σηµαντικές ζηµιές.

7.4.1 Συµπώµατα

Τα συµπτώµατα του καρκίνου είναι  ο χρωµατισµός του φλοιού µε
κίτρινο – πρασινωπό, προς το µπλε ή ροζέ που αρχίζει να γίνεται και
να βυθίζεται σιγά σιγά σε σχήµα φακού ή σε µακρουλές πλάκες, µέσα
στον υγιή ιστό.

Τελικά οι καρκίνοι γίνονται κοκκινωποί και µαυρωποί. Ο
προσβεβληµένος φλοιός νεκρώνεται σχίζεται και πέφτει. Το ξύλο
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γίνεται  καφέ  – κόκκινο ή  µπλε –  µαύρο,  ιδίως στην  διεύθυνση των
ακτίνων. Σε κάθετη τοµή του ξύλου η χρωµατιστή ζώνη του ξύλου έχει
σχήµα νοµίσµατος. Οι καρκίνοι ενώνονται γύρω από τον κορµό
προκαλώντας νέκρωση ακόµη και µεγάλων δέντρων. Στα φύλλα τα
συµπτώµατα είναι  ότι  αυτά γίνονται  κιτρινωπά και  µικρότερα. Ακόµη
πρέπει  να γνωρίζουµε  ότι  ο  µύκητας  συνεχίζει  να ζει  στα  κοµµένα,
άρρωστα ξύλα 19 – 22 µήνες.

7.4.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Ο µύκητας  που  προκαλεί  αυτή  την  ασθένεια  είναι  ο  Ceratocystis
fimbriata που ανήκει στους ασκοµύκητες. Ο µύκητας διαχειµάζει µε τα
ασκοσπόρια, αφού ελευθερωθούν από τους ασκούς διασπείρονται επί
του δένδρου και διατηρούνται µεταξύ των λεπίων των οφθαλµών ή σε
πτυχώσεις του φλοιού των κλάδων και του κορµού. Τα κονίδια του
µύκητα έχουν διαστάσεις 11 – 16 Χ 4,5 µικρά, ενώ τα ασκοσπόρια 4,5
– Χ 2,5 – 5µm.
Η  είσοδος  του  µύκητα  στο  δένδρο,  γίνονται  από  τραύµατα  που

προκαλούνται,  κυρίως  από  τους  ανθρώπους  (κλαδεύσεις,  κοπή
δένδρων, πληγώσεις διάφορες).

Εικόνα 23. Χαρακτηριστικό σύµπτωµα προσβολής C. fimbriata

7.4.3 Αντιµετώπιση

Επειδή  η  είσοδος  του  µύκητα  γίνεται  κυρίως  από  τραύµατα  θα
πρέπει αυτά να αποφεύγονται ή και να απολυµαίνουµε, πριν από κάθε
κόψιµο, τα εργαλεία π.χ. µε αλκοόλη που την καίγουµε. Tέλος
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συνιστάται η καύση των προσβεβληµένων µερών ή ολόκληρων
δένδρων.
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8. ΡΟΒΙΝΙΑ

8.1. Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ(Verticillium albo – atrum)
(Βλέπε Ιπποκαστανιά)

8.2. NΕΚΡΩΣΗ ΦΛΟΙΟΥ(Nectria cinnabarina)
(βλέπε Ακακία µιµόζα)

8.3. ΩΙ∆ΙΟ

Το ωίδιο των φύλλων είναι µια πολύ σοβαρή ασθένεια κυρίως στα
φύλλα του σφενδάµου και είναι διαδεδοµένη σε όλες τις περιοχές του
κόσµου.

8.3.1 Συµπτώµατα

Τα συµπτώµατα της προσβολής είναι η εµφάνιση του µυκηλίου των
κονιδιοφόρων  και  των  κονιδίων  του  µύκητα  υπό  µορφή  λευκών
εξανθήσεων. Οι εξανθήσεις του παθογόνου που αποτελούνται από το
επιφύτικα αναπτυσσόµενο µυκήλιο. Η προσβολή αυτή επεκτείνεται και
καλύπτει  σηµαντικό  µέρος  ή  ολόκληρη  την  επιφάνεια  του  φύλλου.
Παρόµοιες εξανθήσεις παρατηρούνται και στους βλαστούς. Αντίθετα τα
µεγάλης  ηλικίας  φυτικά  όργανα  (φύλλα,  κλαδιά)  προσβάλλονται
σπανιότερα, σε περίπτωση όµως µόλυνσης δηµιουργούνται κυκλικές ή
και  ακανόνιστου σχήµατος περιοχές οι  οποίες  καλύπτονται  από την
λευκή εξάνθηση του µύκητα η οποία µπορεί αργότερα να οδηγήσει και
σε  νέκρωση.  Καθώς  τα  φύλλα  µεγαλώνουν,  οι  προσβεβληµένες
περιοχές  δεν  µπορούν  να  παρακολουθήσουν  την  αύξηση  µε
αποτέλεσµα τα φύλλα να καρουλιάζουν και να παραµορφώνονται.

8.3.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Η ασθένεια αυτή οφείλεται στον παθογόνο µύκητα Erysiphe martii
που ανήκει στους ασκοµύκητες και είναι υποχρεωτικό παράσιτο. Το
µυκήλιο  είναι  λεπτό  και  σχηµατίζει  βραχείς,  απλούς  κονιδιοφόρους
στους  οποίους  παράγονται  αλυσίδες  µε  κονίδια.  Το  κονίδια  είναι
ελλειψοειδή µέχρι και κυλινδρικά. Το παθογόνο διαχειµάζει υπό µορφή
µυκηλίου µέσα στους οφθαλµούς. Οι Πρώτες µολύνσεις κατά την 
άνοιξη προέρχονται κυρίως από τα κονίδια που παράγονται στο
µυκήλιο  που  αναπτύσσεται  µαζί  µε  την  νέα  βλάστηση  από  τους
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οφθαλµούς  που  είναι  µολυσµένοι.  Τα  κονίδια  µεταφέρονται  µε  τον
άνεµο αλλά όχι σε µεγάλες αποστάσεις, και όταν βρεθούν σε ευπαθείς
ιστούς  βλαστάνουν  και  προκαλούν  τις  νέες  µολύνσεις.  Άριστες
συνθήκες  ανάπτυξης  του  µύκητα  είναι  θερµοκρασία  150C κατά  τη
διάρκεια της νύχτας µε σχετική υγρασία µεγαλύτερη από 90%. Επίσης
θερµοκρασία 260C κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε σχετική υγρασία 40
- 70% ευνοούν την ωρίµανση και απελευθέρωση των κονιδίων του
µύκητα από τις προσβεβληµένες φυτικές επιφάνειες.

8.3.3 Aντιµετώπιση

Αφαίρεση  και  κάψιµο  των  προσβεβληµένων  φύλλων στο  τέλος
της καλλιεργητικής περιόδου καθώς και των πεσµένων στο έδαφος
φύλλων.
Παρακάτω εφαρµόζονται τα εξής χηµικά µέτρα:
 Εφαρµογή θείου από την έναρξη της βλάστησης και για όλη την

περίοδο όταν η θερµοκρασία είναι µικρότερη από 280C. 'Όταν η
θερµοκρασία  είναι  πάνω  από  280C το  θείο  πρέπει  να
εφαρµόζεται  τις  πρωινές  ώρες  γιατί  υπάρχει  κίνδυνος  να
προκληθούν εγκαύµατα.

 Σε  βαριές  προσβολές  µπορούν  να  γίνουν  ψεκασµοί  µε
διθειοκαρβαµιδικά σκευάσµατα.

8.4. ΣΚΟΥΠΑ ΤΗΣ ΜΑΓΙΣΣΑΣ

8.4.1 Συµπτώµατα

Η  ασθένεια  οφείλεται  σε  σφαιροειδή  –  ωοειδή  µυκόπλασµα  που
προκαλεί την γνωστή σκούπα της µάγισσας. Τα µυκοπλάσµατα αυτά
παρατηρούνται στον εσωτερικό φλοιό, στο βλαστό, στα φύλλα και στις
ρίζες των δένδρων. Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της προσβολής είναι η
δηµιουργία  όρθιων  σκουπών  της  µάγισσας  στους  βλαστούς  και
κλαδοβλαστηµάτων  του  βλαστού  αλλά  και  της  κόµης  των
προσβεβληµένων δένδρων. Πολλές φορές παρατηρείται έκπτυξη των
κορυφαίων  οφθαλµών  µερικών  βλαστών  το  φθινόπωρο  και
σχηµατισµός ρόδακος φύλλων. Άλλα συµπτώµατα της ασθένειας είναι
ότι τα φύλλα εκπτύσσονται νωρίτερα του κανονικού και είναι µικρότερα
των κανονικών, ακανόνιστα  οδοντωτά, έχουν κοντό µίσχο και ιδιαίτερα
µεγάλα παράφυλλα και φέρουν αποχρωµατισµένα νεύρα. Γενικά
ευαίσθητα είναι τα µικρά δένδρα ενώ στα µεγάλα, που είδη υπάρχουν



55

σκούπες της κόµης, τον χειµώνα αυτές νεκρώνονται και το δένδρο 
αναλαµβάνει ξανά το επόµενο έτος.

8.4.2 Άιτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Στα  ηθµώδη  αγγεία  του  ετήσιου  φλοιού  των  ασθενών  δένδρων
παρατηρούνται  πολυµορφικά  σώµατα  µε  διάµετρο  200-800nm και
στερούνται κυτταρικού τοιχώµατος. Πάντως το αίτιο της ασθένειας δεν
έχει  ακόµα αποµονωθεί  ούτε προσδιορισθεί.  Η µετάδοση της ίωσης
αυτής πραγµατοποιείται µε τον εµβολιασµό ή τον ενοφθαλµισµό.

8.4.3 Αντιµετώπιση

 Συνιστάται προσοχή και καλή απολύµανση των εργαλείων κατά
την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

 Επίσης  ως  προληπτικό  µέτρο  συνιστάται  να  γίνονται  όλες  οι
καλλιεργητικές  περιποιήσεις  για  την  σωστή  ανάπτυξη  των
δένδρων.

8.5. ΜΩΣΑΙΚΟ ΑΚΑΚΙΑΣ

8.5.1 Συµπτώµατα

Τα  συµπτώµατα  της  ίωσης  αυτής  είναι  ο  σχηµατισµός  µικρών
ακανόνιστων κίτρινων κηλίδων ανάµεσα στο φυσικό πράσινο χρώµα
του ελάσµατος. Οι κηλίδες αυτές µπορεί να είναι τόσες πολλές που να
συνενώνονται  και  να  σχηµατίζουν  εκτεταµένες  χλωρωτικές  περιοχές
στο φύλλο. Σε άλλες περιπτώσεις η ποικιλοχλώρωση παίρνει τη µορφή
πράσινου  µωσαϊκού,  µικρών  διαστάσεων  στα  φύλλα.  Σε  µερικές
περιπτώσεις προσβάλλονται µόνο τα φύλλα της κορυφής, ενώ όταν η
προσβολή  είναι  εκτεταµένη,  η  αύξηση  της  κόµης  ελαττώνεται  και
αναπτύσσεται  συνήθως  ασύµµετρα  και  µονοµερώς.  Τα  παραπάνω
συνήθως συµπτώµατα εµφανίζονται συνήθως σε µερικά φύλλα η σε
µερικούς µόνο βλαστούς.

8.5.2 Αίτιο – Συνθήκες ανάπτυξης

Ο ιός αυτός µεταδίδεται µε ορισµένα είδη αφίδων (Myzus persicae,
Aphis craccivora), καθώς και µε τα φυτοπαράσιτα Cuscuta campestris,
C. subinclusa κ.α.
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8.5.3 Αντιµετώπιση

Για την αποφυγή της µετάδοσης της ίωσης συνιστάται στα φυτώρια 
που προβαίνουν σε πολλαπλασιασµό, να καταστρέφουν τα ασθενή
µητρικά δένδρα ακακίας.
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9. ΣΦΕΝ∆ΑΜΟΣ

9.1. ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ
ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

Το παθογόνο P.cactorum είναι µύκητας εδάφους και προκαλεί ζηµιές
όχι  µόνο  στον  Σφένδαµο  αλλά  και  σε  πολλά  πλατύφυλλα  και
κωνοφόρα.

9.1.1 Συµπτώµατα

Προσβάλει  τις  ρίζες  και  τον  ριζικό  κόµβο  προκαλώντας  τήξη
αρτιφύτρων  που  οδηγεί  σε  σηψηρριζίες.  Επίσης  µπορεί  να
προσβάλλει  τον  κορµό  και  τους  βραχίονες  των  δένδρων,  τα  οποία
πάνω  από  τα  σηµεία  προσβολής  αρχικά  παρουσιάζουν  καχεκτική
ανάπτυξη  που  µπορεί  να  φτάσει  µέχρι  και  τη  νέκρωσή  τους.  Ο
φυκοµύκητας  αυτός  έχει  ως  ξενιστές  και  µερικά  ποώδη  είδη.  Άλλα
συµπτώµατα  της  ασθένειας  είναι  υδατώδης  µεταχρωµατισµός,  στο
σηµείο  προσβολής,  ο  οποίος  αργότερα  γίνεται  λευκοκίτρινος  και
καστανός ενώ οι ιστοί γίνονται µαλακοί και τελικά συρρικνώνονται. Τα
προσβεβληµένα στο λαιµό ή ρίζες φυτά εµφανίζουν το σύνδροµο του
βραδέως µαρασµού ή της αποπληξίας. Ξηραίνονται και πέφτουν στο
έδαφος.  Επί  των  προσβεβληµένων  ιστών  αναπτύσσεται  πλούσιο
βαµβακώδες µυκήλιο όταν υπάρχει αρκετή υγρασία.

9.1.2 Αίτιο- Συνθήκες ανάπτυξης

Το  παθογόνο  που  προκαλεί  το  µύκητα  είναι  ο  Phytophthora
cactorum (Εικόνα 25) και ανήκει στους φυκοµύκητες. ∆ιαχειµάζει υπό
µορφή ασκοσπορίων επί µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Επειδή για την
εξάπλωση  της  µόλυνσης  (βλάστηση  των  ωοσπορίων,  παραγωγή
σποριαγγείων),  απαιτείται  η  παρουσία  νερού,  για  την  αποφυγή  της
ανάπτυξης  και  εξέλιξης  της  ασθένειας  απαιτούνται  γενικά  συνθήκες
χαµηλής υγρασίας. Η µόλυνση µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί  και
µε την διασπορά ζωοσπορίων που προέρχονται  από την βλάστηση
των  ωοσπορίων  η  οποία  πραγµατοποιείται  κυρίως  από πληγές  και
λιγότερο  από  φυσικά  ανοίγµατα.  Η  ασθένεια  ευνοείται  από
θερµοκρασίες άνω τον 10Ο C µε άριστες 20 – 24Ο C.
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Εικόνα 24. Ωοσπόρια µε παράγυνα ανθηρίδια

9.1.3 Aντιµετώπιση

 Εγκατάσταση των δένδρων σε εδάφη µε καλές συνθήκες
αποστράγγισης.

 Αποφυγή τραυµατισµού του κορµού των δένδρων µε τα διάφορα 
καλ/κά εργαλεία.

 Χρησιµοποίηση δενδρυλλίων µε αυθεντικά υποκείµενα.
 Αποµάκρυνση και καταστροφή των ασθενών φυτών αµέσως

µετά την πρώτη εκδήλωση των συµπτωµάτων.
Χηµική καταπολέµηση:
 Πότισµα στο έδαφος µε ειδικά διασυστηµατικά µυκητοκτόνα.
 Σε περίπτωση εµφάνισης της ασθένειας, να καθαρίζεται η θέση

προσβολής  και  να  απολυµαίνεται  µε  διάφορα  χαλκούχα
σκευάσµατα  ή  ακόµα  και  µε  τα  διασυστηµατικά  µυκητοκτόνα
Phosetyl - All ή Metalaxyl.

 Eπικάλυψη του κατώτερου µέρους του κορµού µε τα παραπάνω
µυκητοκτόνα καθώς και διαβροχή της επιφάνειας του εδάφους 
γύρο από τον κορµό.

9.2. ΩΙ∆ΙΟ (Uncinula aceris)
(Βλέπε Ιτιά)

9.3. Α∆ΡΟΜΥΚΩΣΗ ( Verticillium albo – atrum)
(Βλέπε Ιπποκαστανιά)
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