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Phytophthora ramorum Werres et al
Ο φυκοµύκητας Phytophtora ramorum προκαλεί την επικίνδυνη ασθένεια των δρυών
“Sudden oak death-Ξαφνική νέκρωση της δρυός Quercus spp’’ και προσβάλλει ένα
σηµαντικό αριθµό φυτών όπως Rhododendron spp. (Ροδόδενδρο), Viburnum spp.
(Βιβούρνο), Castanea sativa (Καστανιά), Fagus spp. (Οξιά), Rhamnus spp. (Ράµνος),
Laurus nobilis (∆άφνη του Απόλλωνα), Acer spp.(Σφένδαµος), Arbudus spp.(Κουµαριά),
Camellia spp. (Καµέλια), Aesculus spp.(Ιπποκαστανιά), Rubus spp. (Βάτο), Pseudotsuga
spp.(Ψευδοτσούγκα) και άλλα. Τα συµπτώµατα προσβολής είναι διαφορετικά στα µεγάλα
δένδρα από αυτά στα καλλωπιστικά θαµνώδη φυτά και ποικίλουν ανάλογα µε τον ξενιστή.
Χαρακτηριστικά συµπτώµατα σε δένδρα δρυός, οξιάς και καστανιάς είναι η νέκρωση
τµήµατος ή ολόκληρης της κόµης του δένδρου, η εκροή παχύρευστου κολλώδους υγρού,
χρώµατος κόκκινο-καστανού, χωρίς να υπάρχουν σκασίµατα ή πληγές στο φλοιό. Στα
σηµεία εκροής όταν αφαιρεθεί το ξηρόφλοιο διακρίνονται έλκη και ο υγιής ιστός του
εσωτερικού φλοιού ξεχωρίζει από τον προσβεβληµένο µε µία µαύρη λωρίδα που το
περιζώνει. Τα έλκη εµφανίζονται µόνο στα υπέργεια τµήµατα του κορµού. Στα θαµνώδη
καλλωπιστικά φυτά τα συµπτώµατα ποικίλουν. ∆ηµιουργούνται νεκρωτικές κηλίδες
διαφόρων σχηµάτων στα φύλλα, έλκη στους βλαστούς και µπορεί νέκρωση των ακραίων
τµηµάτων των νεαρών βλαστών. Ο κύριος τρόπος διάδοσης του παθογόνου είναι µε το
µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό και η διασπορά του παθογόνου πραγµατοποιείται µε
την διασπορά των σπορίων µε σταγόνες της βροχής, µε τον αέρα κατά τη διάρκεια της
βροχής, µε µολυσµένο χώµα, µε υπολείµµατα φυτών, µε µολυσµένο νερό και µε
µολυσµένα εργαλεία κλάδευσης και κοπής. Από τους σηµαντικότερους ξενιστές του
παθογόνου που θεωρούνται υπεύθυνα για την διασπορά της ασθένειας στην Ευρώπη είναι
τα ροδόδενδρα, οι αζαλέες, τα είδη βιβούρνου και τα είδη καµέλιας.
Το παθογόνο δεν έχει διαπιστωθεί στην Ελλάδα.

Η ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους του πλατάνου
Η ασθένεια οφείλεται στον µύκητα Ceratocystis platani (συν. Ceratocystis fimbriata f. sp.
platani) και προσβάλει όλα τα είδη πλατάνου. Η ασθένεια στην αρχή συνήθως εκδηλώνεται µε
την εµφάνιση αραιού, χλωρωτικού φυλλώµατος και συµπτωµάτων µικροφυλλίας σε έναν ή
περισσότερους κλάδους και στην συνέχεια επεκτείνεται σε ένα µεγάλο τµήµα της κόµης.
Παρατηρείται µαρασµός των φύλλων και στη συνέχεια νέκρωση ορισµένων κλάδων. Τα φύλλα
κιτρινίζουν πρόωρα, µαραίνονται και µπορούν να διακριθούν από τα γειτονικά υγιή (ΆνοιξηΚαλοκαίρι). Στους κλάδους και τον κορµό των προσβεβληµένων δένδρων παρατηρούνται
νέκρωση του φλοιού και έλκη. Στο σοµφό ξύλο παρατηρούνται επιµήκεις λωρίδες χρώµατος
κυανόµαυρου, σχήµατος ελλειπτικού έως φλογοειδούς, οι οποίες αποτελούν το διαγνωστικό
σύµπτωµα της ασθένειας. Η ασθένεια µεταδίδεται µε µολυσµένο πολλαπλασιαστικό υλικό ή µε
ξύλο από προσβεβληµένα δένδρα, µε τα εργαλεία κλάδευσης και υλοτοµίας, µε το πριονίδι που
προκύπτει κατά την υλοτοµία και τον τεµαχισµό των προσβεβληµένων δένδρων. Ο µύκητας
παραµένει ενεργός στο νεκρό ξύλο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και τα προσβεβληµένα
νεκρά δένδρα αποτελούν εστίες µόλυνσης.
Το παθογόνο έχει διαπιστωθεί σε αρκετούς Νοµούς στην Ελλάδα.

Gibberella circinata Niremberg & O’ Donnell
Ο µύκητας προσβάλλει είδη πεύκης Pinus spp. (P. halepensis- Χαλέπιος πεύκης, P.
sylvestris-∆ασική πεύκη, P. pinea-κουκουναριά, P. pinaster- Θαλασσία πεύκη, P.
radiata-Ακτινωτή πεύκη) και την ψευδοτσούγκα Pseudotsuga menziensii. Αρκετά είδη,
όπως P. contorta, P. strobus, P. densiflora, P. thunbergii, που εισάγονται στην Ελλάδα ως
καλλωπιστικά αναφέρονται ως ξενιστές του µύκητα. Ο µύκητας προκαλεί «τήξη» φυταρίων
και σε νεαρές φυτείες προσβάλλεται το ριζικό σύστηµα δενδρυλλίων δηµιουργώντας
καστανό µεταχρωµατισµό του ξύλου στο ύψος του λαιµού. Σε µεγάλα δένδρα παρατηρείται
νέκρωση της κόµης και η αρχική προσβολή στα κλαδιά έχει µορφή καρκινώµατος µε
εκροή ρητίνης και οι βελόνες νεκρώνονται από το σηµείο του καρκινώµατος προς το άκρο
του κλαδιού. Το παθογόνο δεν έχει διαπιστωθεί στην Ελλάδα.

Ο νηµατώδης σκώληκας των κωνοφόρων
Ο νηµατώδης Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer) Nickle et al. προσβάλλει τα φυτά (εκτός
των καρπών και σπόρων) των ειδών Abies Mill, Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
Pseudotsuga Carr., Tsuga Carr., την ξυλεία και τον αποµονωµένο φλοιό των κωνοφόρων (Coniferales)
εκτός από του Thugia L..Κύριο χαρακτηριστικό της προσβολής είναι ο γρήγορος θάνατος των δένδρων
µετά την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων που είναι η αλλαγή του χρώµατος ολόκληρης της κόµης,
αρχίζοντας από πράσινο-γκρι που µεταβάλλεται γρήγορα σε κιτρινοπράσινο, κιτρινοκαφέ και καταλήγει
σε σοκολατί-έντονο καφέ. Οι βελόνες δεν πέφτουν αµέσως. Η νέκρωση αρχίζει είτε από την κορυφή είτε
από ένα ή περισσότερους πλάγιους κλάδους. Επίσης, παρατηρείται ελάττωση έως και σταµάτηµα της
έκκρισης της ρητίνης. Ο νηµατώδης δεν έχει διαπιστωθεί στην Ελλάδα.

Το Ρυγχωτό Σκαθάρι του Ευκαλύπτου
Το έντοµο Gonipterus scutellatus Gyllenhal (Coleoptera, Curcullionidae) προκαλεί την αποφύλλωση
δένδρων ειδών ευκαλύπτου. Οι προνύµφες πρώτου σταδίου µπορεί να τρέφονται εσωτερικά στο φύλλο
σχηµατίζοντας ακανόνιστες στοές, ενώ αργότερα προκαλούν πλευρικά φαγώµατα στο φύλλο σχηµατίζοντας
ακανόνιστες εγκολπώσεις φθάνοντας µέχρι το µεσαίο νεύρο, προκαλώντας µερική ή ολική αποφύλλωση
που πολλές φορές καταλήγει στην νέκρωση του δένδρου. Τα φαγώµατα παρατηρούνται κυρίως στις αρχές
της άνοιξης και στο τέλος καλοκαιριού µε αρχές φθινοπώρου. Τα ακµαία άτοµα έχουν µέγεθος 12-14
χιλιοστών, πετούν ισχυρά και σε αρκετά µεγάλες αποστάσεις.
Το έντοµο δεν έχει διαπιστωθεί στην Ελλάδα.

Anoplophora chinensis (Forster) (Coleoptera: Cerambycidae)
Το έντοµο έχει εµφανιστεί στην Ευρώπη (Ιταλία, Κάτω Χώρες, Γερµανία, Γαλλία), είναι είδος
πολυφάγο και µερικά είδη ξενιστών είναι τα Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp.,
Citrus spp., Cotoneaster spp, Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp.,
Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Το ακµαίο έχει µέγεθος 25-35 χιλιοστών, χρώµα µαύρο
µε πολλές λευκές κηλίδες και τρίχες στα έλυτρα. Οι οπές ωοτοκίας βρίσκονται κυρίως γύρω
από τη βάση του κορµού των δένδρων και οι προνύµφες δηµιουργούν στοές διατροφής στα
κλαδιά και τον κορµό που αρχικά είναι ακριβώς κάτω από τον φλοιό και αργότερα εισέρχονται
στους ιστούς του ξύλου στο κατώτατο τµήµα του κορµού και των ριζών. Το έντοµο είναι πιο
πιθανό να µεταφερθεί µε την µορφή αβγών, προνυµφών ή νυµφών σε ξυλώδες φυτικό υλικό
συµπεριλαµβανοµένων των φυτών bonsai και πιθανόν σε υλικά συσκευασίας.
Το έντοµο δεν έχει διαπιστωθεί στην Ελλάδα.

Η Σφίγγα της Καστανιάς
Το έντοµο Dryocosmus Kyriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) θεωρείται από τους κυριότερους
εχθρούς της καστανιάς. Τα ακµαία έχουν µήκος 2,5-3 χιλιοστά και τα συµπτώµατα προσβολής του είναι
οι κηκίδες, διαµέτρου 5-20 χιλιοστών, πρασίνου ή ανοιχτού κόκκινου χρωµατισµού, που εµφανίζονται
χωριστά ή κατά οµάδες και περιλαµβάνουν από νεαρά φύλλα, βλαστούς και µίσχους και αναπτύσσονται
σε νεαρά κλαδιά, στους µίσχους ή στο κεντρικό νεύρο των φύλλων. Οι κηκίδες, µετά την έξοδο των
ακµαίων, ξηραίνονται και ξυλοποιούνται και παραµένουν στο δένδρο έως και δύο χρόνια. Οι κηκίδες
εντοπίζονται πάνω στα φυτικά µέρη του δένδρου αλλά τα ωά και οι πρώτου σταδίου προνύµφες είναι
αδύνατον να εντοπισθούν µε γυµνό οφθαλµό. Το έντοµο µπορεί να εξαπλωθεί φυσικά ή µε την µετακίνηση
κλαδιών, οφθαλµών ή νεαρών φυτών καστανιάς. Το έντοµο δεν έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα αλλά στην
Ιταλία, Σλοβενία και Γαλλία.

Αποφύλλωση της ερυθρελάτης
Η ασθένεια προκαλείται από το έντοµο Gilpinia hercyniae (Hartig) (Hymenoptera:
Diprionidae). Οι προνύµφες του εντόµου προσβάλλουν αποκλειστικά τις βελόνες της
ερυθρελάτης (Picea spp.) προκαλλώντας έντονες αποφυλλώσεις και εξασθένιση των δένδρων που
ακολουθείται από προσβολή φλοιοφάγων και ξυλοφάγων εντόµων. Τα τέλεια άτοµα πετούν Μάιο
µε Ιούνιο και εναποθέτουν τα αυγά τους στις βελόνες. Οι προνύµφες τρέφονται µε τις βελόνες
από τον Ιούνιο µέχρι και τον Σεπτέµβριο. Το έντοµο δεν έχει διαπιστωθεί στην Ελλάδα.

Το Κόκκινο Ρυγχωτό Σκαθάρι των Φοινίκων
Το έντοµο Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera: Curculionidae) θεωρείται ως ο
σηµαντικότερος εχθρός των φοινικοειδών (οικ. Arecaceae). Οι προνύµφες του εντόµου,
µήκους 5 cm µετακινούνται προς το εσωτερικό του κορµού ανοίγοντας στοές και µεγάλες
κοιλότητες και τρέφονται από µαλακούς ιστούς στο εσωτερικό του κορµού. Αρχικά
παρατηρούνται φαγώµατα στα φύλλα και αργότερα καταστροφή της νέας βλάστησης
(καρδιάς) και κάµψη των παλαιών φύλλων που δίνει στο φυτό την όψη ανοικτής
οµπρέλας, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό µακροσκοπικό σύµπτωµα προσβολής του
εντόµου. Η ζηµιά είναι ορατή πολύ µετά την έναρξη της προσβολής, είναι µη
αναστρέψιµη και οδηγεί στη νέκρωση των φυτών.
Το έντοµο έχει διαπιστωθεί σε αρκετούς νοµούς της Ελλάδας.

Paysandisia archon (Lepidoptera: Castniidae)
Το έντοµο Paysandisia archon προκαλεί ζηµιά στα φοινικοειδή η οποία γίνεται
αντιληπτή αφού έχει καταστραφεί η καρδιά του φυτού. Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί
να εµφανιστούν συµπτώµατα όπως η παρουσία πριονιδιού ή εκκριµάτων, φαγώµατα στα
φύλλα, στοές ή ανώµαλη ανάπτυξη του φυτού.
Το έντοµο έχει διαπιστωθεί στην Ελλάδα.

Οι παραπάνω επιβλαβείς φυτοπαθογόνοι οργανισµοί θεωρούνται οργανισµοί καραντίνας και τα φυτά,
που είναι δυνητικοί ξενιστές, πρέπει να φέρουν φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο κατά την εµπορία και
διακίνησή τους στις Χώρες Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΟΣΟΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ∆/ΝΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΤΙΣ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ Ή ΤΑ Κ.Ε.Π.Π.Υ.ΕΛ Ή ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ 2610271959
Χρήσιµες διευθύνσεις στο διαδίκτυο για ενηµέρωση:
www.eppo.org
www.bpi.gr
www.minagric.gr
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΓΙΑΛΕΛΗ, ΤΗΛ.:2610271959

