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ΠPOΛOΓOΣ

Tο µικρ τούτο εγχειρίδιο συντάχθηκε για το µάθηµα επιλογής
των Προκαρυωτικών Aσθενειών. H διάταξη της ύλης που ακολουθήθηκε είναι αυτή που θεωρήθηκε τι θα εξυπηρετούσε καλύτερα
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών και για τούτο δεν είναι
ενιαία. Στις Προκαρυωτικές ασθένειες των δένδρων η κατάταξη
έγινε κατά ξενιστή, ενώ σ’ εκείνες των ποωδών φυτών, λγω µεγαλύτερης οµοιτητας των ασθενειών µεταξύ τους, κατά παθογνα.
Oι ασθένειες που αναφέρονται θεωρήθηκαν οι σπουδαιτερες σε
σχέση και µε την οικονοµική σηµασία των καλλιεργειών. Eκείνο
επίσης που συνετέλεσε στην επιλογή τους για περιγραφή ήταν και
η συχντητα εµφάνισης στις διάφορες περιοχές της Eλλάδος, αλλά
και κάποια αντιπροσωπευτικτητα στις διάφορες οµάδες των καλλιεργειών.
Mερικές απ τις ασθένειες περιγράφονται διεξοδικτερα απ άλλες, χι τσο γιατί έχουν µεγαλύτερη σπουδαιτητα, αλλά σαν υποδείγµατα περιγραφής µιας προκαρυωτικής ασθένειας.
Tέλος θεωρείται σκπιµο να συστηθεί στους φοιτητές τι πριν
επιχειρήσουν τη µελέτη αυτών των ασθενειών καλ θα ήταν να
ανατρέξουν στο οικείο κεφάλαιο για τις προκαρυωτικές ασθένειες
της Γενικής Φυτοπαθολογίας.
Iανουάριος 1996

Kώστας Θανασουλπουλος
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EIΣAΓΩΓH

Oι προκαρυωτικές ασθένειες των καλλιεργειών αποτελούν τον
έναν απ τους τέσσερις µεγάλους τοµείς που αναφέρονται στη Φυτοπαθολογία. Tο πλήθος των ασθενειών αυτών, συγκρινµενο µε τις
µυκητολογικές, ιολογικές και µη παρασιτικές ασθένειες είναι σηµαντικά µικρτερο, µως η σπουδαιτητα µερικών απ τις ασθένειες αυτές για την παγκσµια γεωργική οικονοµία είναι τεράστια
και τα προβλήµατα που προκαλούν σοβαρτατα.
Tα συµπτώµατα των ασθενειών αυτών σε πολλές περιπτώσεις είναι παρµοια ή και τελείως µοια µ’ αυτά που προκαλούνται απ
µυκητολογικές ασθένειες και η διάκρισή τους στον αγρ είναι πολύ
δύσκολη ως αδύνατη. Ένα χαρακτηριστικ σύµπτωµα, το οποίο
µως δεν είναι παθογνωµονικ βακτηριακής προσβολής και µπορεί
να υπάρχει και απ άλλες προσβολές, είναι η εικνα, ιδίως στα αρχικά στάδια, των ιστών που οµοιάζουν σαν να είναι βρεγµένοι (υδατώδεις). Ένα τέτοιο σύµπτωµα ιδίως σε πολυάριθµες κηλίδες επάνω
στο έλασµα του φύλλου, µπορεί να οδηγήσει στην υποψία τι πρκειται για βακτηριολογική προσβολή, ώστε να δοθεί περισστερη
προσοχή προς τον τοµέα αυτ.
Eίναι αναγκαίο να τονισθεί τι σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση µιας αθένειας σε µια καλλιέργεια δεν γίνεται µε την απαιτούµενη προσοχή, κι έτσι διαφεύγει τελείως η πρωταρχικής σηµασίας παρουσία µιας βακτηριακής προσβολής. Φυσικά µια τέτοια
διάγνωση έχει άµεσο αποτέλεσµα στην λανθασµένη αντιµετώπιση
και στην έλλειψη προστασίας της καλλιέργειας.
Σκοπς αυτού του µικρού βοηθήµατος είναι να δώσει στους φοιτητές της Γεωπονίας την έννοια τι δεν είναι λες οι ασθένειας απ
µύκητες ή ιούς αλλά υπάρχουν και τα βακτήρια µε ζηµιές σηµαντικές πολλές φορές.
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A. ΠPOKAPYΩTIKEΣ AΣΘENEIEΣ
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1. ΓENIKEΣ AΣΘENEIEΣ

1.1 Kαρκίνος των ριζών
H ανακάλυψη του παθογνου της ασθένειας αυτής έγινε στα
µέσα της πρώτης δεκαετίας του αιώνα µας, ενώ στη διάρκεια των
90 χρνων που έχουν περάσει απ ττε οι έρευνες για την ασθένεια
και ιδιαιτέρως για τον τρπο της καρκινογένεσης υπήρξαν θεαµατικές µε πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα.
H οικονοµική σηµασία της ασθένειας είναι σηµαντική για τα µηλοειδή, τα πυρηνκαρπα, το αµπέλι και λιγτερο σε άλλες καλλιέργειες. Oι ζηµιές είναι σοβαρτερες στα φυτώρια και τις νέες φυτείες, πως και στα φυτώρια, αµπέλου. H ασθένεια έχει σηµειωθεί
σε ακτινιδία στην Iαπωνία και N. Zηλανδία, µνο απ συµπτώµατα
χωρίς προσδιορισµ του παθογνου, πως επίσης και στην τριανταφυλλιά. Στις H.Π.A. και στην Aυστραλία η ασθένεια υπολογίζεται
τι προκαλεί σηµαντικές οικονοµικές ετήσιες απώλειες.
Eκτς µως απ το οικονοµικ ενδιαφέρον της ασθένειας, υπάρχει και το γενικτερο βιολογικ ενδιαφέρον αφ’ ενς στη µελέτη της
παθογένεσης και αφ’ ετέρου στην καταπολέµηση, γιατί είναι η µνη
πρακτική εφαρµογή βιολογικής καταπολέµησης, προς το παρν
τουλάχιστον, στις ασθένειες των φυτών.
Συµπτώµατα
Tο κυριώτερο και πλέον χαρακτηριστικ σύµπτωµα της ασθένειας είναι ο σχηµατισµς καρκινικών γκων (νεοπλασιών) συνήθως στις ρίζες και το λαιµ των φυτών, ενώ στο αµπέλι παρατηρούνται και στα υπέργια ξυλώδη µέρη. Oι γκοι στην αρχή εµφανίζονται σαν µικρές προεξοχές υπλευκες, µαλακές, ενώ αργτερα γίνονται σκληρές µε κασταν χρώµα. H επιφάνεια των γκων είναι
λεία στην αρχή ενώ αργτερα γίνεται τραχεία και ανώµαλη.
Σε σοβαρές προσβολές τα φυτά γίνονται καχεκτικά, νάνα, παρουσιάζουν χλωρωτικ φύλλωµα, κάµψη της παραγωγικτητας και
µερικές φορές παρατηρούνται ξηράνσεις κλαδίσκων ή κλάδων και
σπανιώτερα ολοκλήρων των φυτών.
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Παθογνο αίτιο
H ασθένεια αυτή είναι µία σαφώς νεοπλασµατική ασθένεια που
οφείλεται στη δράση του βακτηρίου Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Town.) Conn (Συν. Bacterium tumefaciens, A. radiobacter
var. tumefaciens, A.r. pv. tumefaciens).
Στη φύση έχουν βρεθεί τρεις βιτυποι του βακτηρίου που διαφέρουν µεταξύ τους σε φυσιολογικούς και βιοχηµικούς χαρακτήρες.
Aπ τις έρευνες του βακτηριολογικού εργαστηρίου του Mπενακείου Φυτοπαθολογικού Iνστιτούτου έχει διαπιστωθεί τι στη χώρα
µας υπάρχουν και οι τρεις βιτυποι.
Oι βιτυποι 1 και 2 είναι υπεύθυνοι γης ασθένειας σε ευρύ κύκλο ξενιστών ενώ ο βιτυπος 3 έχει στεν κύκλο ξενιστών και είναι κυρίως υπεύθυνος για την ασθένεια στο αµπέλι, σήµερα µάλιστα χαρακτηρίζεται ως A. vitis.
Eξέλιξη της ασθένειας
Tο βακτήριο διατηρείται κυρίως στο έδαφος στο οποίο µπορεί να
ζήσει για πολλά χρνια, αν και οι αναφορές για τη διαβίωσή του χωρίς την παρουσία φυτικών υπολειµµάτων είναι αντιφατικές. Aναφέρεται επίσης τι µπορεί να ζήσει σαπροφυτικά µέσα στα αγγεία
του ξύλου της αµπέλου και ίσως άλλων φυτών. H διασπορά των µολυσµάτων γίνεται σε µεγάλες αποστάσεις µε µολυσµένο πολλαπλασιαστικ υλικ ενώ τοπικά µε το κινούµενο νερ, τα ζώα, τον άνθρωπο, τα γεωργικά εργαλεία κ.τ.λ.
Tο παθογνο µολύνει τα φυτά µνο απ πρσφατες πληγές, οι
οποίες εκτς απ την ανάγκη ύπαρξής τους ως σηµείων εισδου,
παίζουν ρλο και στην παθογένεση. H καρκινογένεση εξαρτάται
απ το αν το βακτήριο είναι φορέας ενς εξωχρωµατοσωµατικού
τµήµατος κυκλικού DNA, του ογκογνου πλασµιδίου (T-πλασµίδιο). Στη διάρκεια της περιδου παθογένεσης ένα µικρ τµήµα του
πλασµιδίου µεταφέρεται απ το βακτηριακ στο φυτικ κύτταρο,
ενσωµατώνεται στο DNA του πυρήνα του και µεταφέρει γενετικά
µυνήµατα που µετατρέπουν το φυσιολογικ κύτταρο σε καρκινικ.
Tούτο επιτυγχάνεται µε την απκτηση της ικαντητας του κυττάρου να βιοσυνθέτει «οπίνες» ουσίες που υπάρχουν µνο στους καρκινικούς ιστούς. Tις «οπίνες» αυτές χρησιµοποιούν ως αποκλειστική πηγή άνθρακος και αζώτου µνο βακτήρια που διαθέτουν το
T-πλασµίδιο. Oι «οπίνες» είναι µεταβολίτες των αµινοξέων και
έχουν διαπιστωθεί µέχρι σήµερα 6 οικογένειες τέτοιων ουσιών
(Oκτοπίνες, Nοπαλίνες, Aργοπίνες, Aγροσινοπίνες (A και B) και (C
και D) και Λευκινοπίνες.
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Tο παρασιτικ αυτ σύστηµα ονοµάστηκε «γενετικς αποικισµς». Tο βακτήριο αποικίζει τον ξενιστή µε τµήµα T-πλασµιδίου
(DNA) που κατευθύνει τις βιοχηµικές δραστηριτητες του φυτού
στην παραγωγή απαραιτήτων ουσιών προς φελος του παθογνου.
H παρουσία των βακτηρίων στους φυτικούς ιστούς είναι αναγκαία για τρεις περίπου ηµέρες, σες χρειάζεται για να γίνει ο γενετικς αποικισµς και να αρχίσει η µετατροπή του φυσιολογικού
κυττάρου σε καρκινικ.
Συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των γκων είναι θερµοκρασία 14-28°C, οπτε οι γκοι εµφανίζονται σε 8-15 ηµέρες, ενώ
πάνω απ 30°C µολύνσεις δεν γίνονται. Σε χαµηλές θερµοκρασίες
οι γκοι εµφανίζονται µετά απ 2-6 µήνες. H ασθένεια επίσης ευνοείται σε σχετικά αλκαλικά εδάφη, ελαφρά και χι υγρά.
Kαταπολέµηση
Στην ασθένεια αυτή εφαρµζεται βιολογική µέθοδος καταπολέµησης σε εµπορική κλίµακα. H µέθοδος αυτή βασίζεται στη χρησιµοποίηση ενς στελέχους του βακτηρίου που δεν είναι παθογνο το
K84. Tο στέλεχος αυτ έχει την ιδιτητα να παράγει µια µη πρωτεϊνική ουσία, τη βακτηριοσύνη γνωστή ως «αγροσίνη 84» η οποία είναι δραστική κατά των στελεχών 1 και 2, του βακτηρίου ενώ δεν
είναι στο στέλεχος 3. Oι γνοι που ελέγχουν την παθογνο ικαντητα και την ευαισθησία στην αγροσίνη εδράζονται στο ίδιο T-πλασµίδιο. H µέθοδος είναι απλή και εφαρµζεται στο υπ φύτευση
υλικ σε βακτηριακ αιώρηµα και αµέσως µετά γίνεται η φύτευση.
Mία δση αιωρήµατος 5 λίτρων υπολογίζεται τι µπορεί να προστατεύσει 500-2000 δενδρύλια, 5000 µοσχεύµατα και 10000 σπρους.
Άλλοι τρποι καταπολέµησης είναι οι συνηθισµένοι λήψης των
µέτρων υγιεινής και προφύλαξης, υγειή σπορεία, υγιές φυτωριακ
υλικ, απολύµανση εργαλείων κλπ.

1.2 Bακτηριακ έλκος
H ασθένεια αυτή είναι σοβαρή κυρίως στα πυρηνκαρπα, τα
εσπεριδοειδή και τα µηλοειδή, προκαλώντας ξηράνσεις και µείωση
της παραγωγής που µπορεί να φθάσει και µέχρι 80%.
Συµπτώµατα
Στην απιδιά προκαλεί δύο τύπους συµπτωµάτων στα άνθη.
1) Προσβολή που αρχίζει απ τη βάση του κάλυκα. Eκδηλώνεται
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συνήθως κατά την πλήρη άνθηση στη βάση των σεπάλων µε καστανές ως µαύρες µικροσκοπικές κηλίδες, οι οποίες µεγενθύνονται γρήγορα και ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και την
ποικιλία, επεκτείνονται σ’ ολκληρο το άνθος. Oι ανθοταξίες τελικά συρρικνώνονται, µαυρίζουν και ξεραίνονται.
2) H δεύτερη µορφή είναι σοβαρτερη και αρχίζει απ τις εξωτερικές επιφάνειες λων των οργάνων του άνθους, µε τη µορφή µικρών, εκτεταµένων µαύρων κηλίδων, οι οποίες σύντοµα µεγενθύνονται, και ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, επεκτείνονται
και καταστρέφουν τα άνθη και τις ανθοταξίες µαυρίζοντας και
αποξηραίνοντας λα τα ανθικά ργανα.
Oι προσβολές συχνά επεκτείνονται και στους κλάδους που σχηµατίζει µικρά έλκη, 15-20 cm. Σε λεπτούς κλαδίσκους η προσβολή
προκαλεί ξηράνσεις.
Oι προσβολές συγχέονται µε εκείνες απ το βακτηριακ κάψιµο
και χρειάζεται εργαστηριακή διάγνωση για το διαχωρισµ των δύο
ασθενειών.
Nεκρωτικές µικρές κηλίδες, καστανές ως µαύρες, εµφανίζονται
στα τρυφερά φύλλα και στους καρπούς.
Παρµοια ασθένεια παρατηρείται και στη µηλιά, αλλά προς το
παρν δεν έχει σηµειωθεί στη χώρα µας.
Στα πυρηνκαρπα προκαλεί έλκη στους κλάδους, µε αποτέλεσµα
την καταστροφή των οφθαλµών, των κεντρίων, των κλαδίσκων, και
κηλιδώσεις στα φύλλα και σπανιτερα στους καρπούς.
H εµφάνιση του έλκους αρχίζει µε την παρουσία µιας µικρής
κηλίδας που οι ιστοί µοιάζουν σαν να είναι βρεγµένοι, γύρω απ
έναν οφθαλµ, κεντρί ή µικρή λύση της συνέχειας των ιστών του
φλοιού. H κηλίδα αυτή σύντοµα παίρνει χρώµα κασταν ή καστανµαυρο, επεκτείνεται σε µήκος και εξελίσσεται σε εκτεταµένο έλκος, το οποίο συχνά σχίζεται κατά µήκος στην περιφέρεια ενώ απ
τις σχισµές εκκρέει άφθονο κµµι.
Στα φύλλα επίσης σχηµατίζονται µικρές υδαρείς κηλίδες, που
εξελίσσονται αργτερα σε καστανές περιβαλλµενες απ κίτρινη
άλω.
Στα εσπεριδοειδή η ασθένεια προκαλεί ξηράνσεις φύλλων, κλαδίσκων και καρπών (black pit). Oι ιστοί µαυρίζουν, οι κλαδίσκοι ξηραίνονται ενώ οι καρποί γίνονται ακατάλληλη για εµπορία. H ασθένεια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στα νεαρά δενδρύλλια και στα λεµνια.
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Παθογνα αίτια
Tις ασθένειες προκαλούν τα βακτήρια Pseudomonas syringae pv.
syringae στα µηλοειδή και στα εσπεριδοειδή, ενώ στα πυρηνκαρπα
το παθογνο αίτιο είναι το P. syringae pv. morsprunorum. Yπάρχει
επίσης το P.s. pv. persicae, προς το παρν µνο στη Γαλλία, που είναι πολύ καταστρεπτικ στη ροδακινιά.
Eξέλιξη της ασθένειας και καταπολέµηση
Tο βακτήριο έχει ευρύ κύκλο ξενιστών και επιζεί σαπροφυτικά
σε πολλά φυτικά είδη. Συνήθως διαχειµάζει στους οφθαλµούς και
στα φύλλα των δένδρων. ∆ιασπείρεται την άνοιξη µε το νερ της
βροχής και του ποτίσµατος. Στους ιστούς εισέρχεται απ µικρές λύσεις της συνέχειας των ιστών του φλοιού και απ φυσικά ανοίγµατα.
H ασθένεια ευνοείται απ τους παράγοντες εκείνους που δηµιουργούν πληγές στους φυτικούς ιστούς, πως και απ υγρ και
ψυχρ καιρ. Oι θερινές θερµοκρασίες νεκρώνουν το βακτήριο.
Για την αντιµετώπιση της ασθένειας, που αυτή ενδηµεί, ιδιαιτέρως στα εσπεριδοειδή και τα πυρηνκαρπα, ένας ή δύο ψεκασµοί µε
χαλκούχο σκεύασµα στη χειµερινή περίοδο είναι επωφελείς. Eίναι
απαραίτητο επίσης να γίνεται κλάδευση και καταστροφή των κλαδίσκων που φέρουν έλκη.
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2. AΣΘENEIEΣ MHΛOEI∆ΩN

2.1 Bακτηριακ κάψιµο
H ασθένεια αυτή είναι χωρίς αµφιβολία η παλαιτερη, η πιο σοβαρή και περίπλοκη βακτηριακή ασθένεια των µηλοειδών. Eίναι
πολύ καταστρεπτική στις αχλαδιές, λιγτερο στις µηλιές και κυδωνιές και σε άλλα είδη της οικογένειας των Rosaceae. Mλις το 1878
ο Burrill ανάφερε τι η ασθένεια οφείλεται σε βακτήρια, και αυτή
είναι η πρώτη αναφορά βακτηριακής ασθένειας σε φυτά. Tο 1884 ο
Forbes παρατήρησε τι το κολεπτερο Lygus lineolaris ήταν υπεύθυνο για τη µεταφορά της ασθένειας, και αυτή επίσης είναι η
πρώτη αναφορά µεταφοράς ασθένειας µε έντοµο.
H ασθένεια το 1979 αναφέρετο βεβαιωµένα σε 14 χώρες: 7 της
Eυρώπης, Aγγλία, Πολωνία, Oλλανδία, ∆ανία, ∆. Γερµανία, Γαλλία,
Bέλγιο, 1 της Aφρικής, Aίγυπτο, 5 στην Aµερικανική Ήπειρο,
Hνωµένες Πολιτείες, Kαναδά, Xιλή, Γουατεµάλα, Mεξικ και στη N.
Zηλανδία. Eίχε επίσης αναφερθεί, χωρίς να επιβεβαιωθεί στις Iαπωνία, Σοβιετική Ένωση, Iταλία, Tουρκία, Kίνα, Iορδανία, Pουµανία, Eλβετία, Bερµούδες, N. Pοδεσία και Bιετνάµ. Στην Eλλάδα η
ασθένεια σηµειώθηκε το 1984 για πρώτη φορά, αλλά σηµαντική
επέκταση σε πολλές περιοχές και σοβαρή προσβολή προκάλεσε µλις το 1987 σε λες τις περιοχές που υπάρχουν καλλιέργειες µηλιάς
και αχλαδιάς.
H ασθένεια µπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονοµικές ζηµιές χι
µνο στην ετήσια παραγωγή αλλά στο ίδιο το φυτικ κεφάλαιο, αφού
η πργνωση της ασθένειας είναι βαρυτάτη και αυτ έχει σαν επακλουθο την ξήρανση των δένδρων.
Συµπτώµατα
Άνθη: Tα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται στα άνθη νωρίς την
άνοιξη. Mπορεί να εµφανισθούν σ’ ένα άνθος ή σε ολκληρη την ταξιανθία. Tα µπουµπούκια ή τα άνθη στην αρχή φαίνονται σαν βρεγµένα, συνέχεια µαραίνονται και γίνονται καστανά ως µαύρα. H
ασθένεια προχωρεί στον ποδίσκο, που επίσης µοιάζει βρεµένος, γίνεται σκοτεινοπράσινος και µαυρίζει. Σε υγρ και ζεστ καιρ φαίνονται οζώδεις εξιδρώσεις απ τους ποδίσκους. Mολύνσεις επίσης
γίνονται και απ τη δευτερεύουσα άνθηση της αχλαδιάς. Oι νεαροί
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καρποί επίσης µπορούν να µολυνθούν, µαυρίζουν, φαίνονται αποξηραµένοι και µένουν προσηλωµένοι στους ποδίσκους τους. H
ασθένεια επεκτείνεται στα γειτονικά φύλλα.
Φύλλα - Kλαδίσκοι: Tα φύλλα µαραίνονται και ολκληρο το µπουκέττο των φύλλων γίνεται κασταν στις µηλιές ή σκούρο κασταν
προς µαύρο στις αχλαδιές. Tα φύλλα, πως και τα άνθη και οι καρποί, παραµένουν στο δένδρο, και το σύµπτωµα αυτ είναι χαρακτηριστικ για τη διάγνωση της ασθένειας ακµη και απ µακριά.
Tα συµπτώµατα στους κλαδίσκους είναι παρµοια µ’ εκείνα που
εµφανίζονται στα άνθη ή στους ποδίσκους, εκτς απ το γεγονς τι
η ασθένεια επεκτείνεται µε µεγάλη ταχύτητα. Σε λίγες ηµέρες η
µλυνση µπορεί να προχωρήσει 15-30 cm ή και περισστερο. Tα
συµπτώµατα αυτά οφείλονται στην παραγωγή αµµωνίας απ το παθογνο βακτήριο. Oι προσβεβληµένοι κλαδίσκοι συχνά κάµπτονται
και παίρνουν το σχήµα της κυρτής µαγκούρας του βοσκού, χαρακτηριστικ της ασθένειας. Σε υγρ καιρ εµφανίζονται συχνά οζώδεις εξιδρώσεις.
Kαρποί: Συνήθως η προσβολή εµφανίζεται στους ανώριµους
καρπούς, αν και µπορεί να εµφανισθούν συµπτώµατα µετά τη συγκοµιδή. H µλυνση γίνεται κατ’ ευθείαν απ τα φακίδια, πληγές ή
απ τον ποδίσκο.
Xονδροί κλάδοι, κορµς: Mε την προδο της ασθένειας προς τα
κάτω προκαλούνται εκτεταµένα έλκη, που διαχειµάζουν και τα
βακτήρια. Oι ιστοί στις πληγές εµφανίζονται σαν βρεγµένοι µε αριστα ρια στην αρχή, αλλά αργτερα σαφή και παρατηρούνται ρωγµές ή λύσεις συνεχείας.
Eίναι δυνατν η προσβολή να γίνει στην περιοχή του λαιµού ή
των ριζών, και σ’ αυτή την περίπτωση η ασθένεια µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα τον άµεσο θάνατο του φυτού.
Ξενιστές
H ασθένεια αναφέρεται σε 39 γένη και 129 είδη της οικογένειας
των Pοδανθών (Rosaceae), απ τα οποία οικονοµικ ενδιαφέρον παρουσιάζουν η αχλαδιά, µηλιά, κυδωνιά, Cotoneaster, Crataegus, Pyracantha και Sorbus.
Παθογνο αίτιο
Tην ασθένεια προκαλεί το βακτήριο Erwinia amylovora (Burr.)
Winlow et al. µε 5 υποείδη, var. tracheiphila, var. salicis, var. quercina και var. rubrifaciens. Eίναι αρνητικ κατά gram, ραβδωτ,
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0.6-2.5¥0.5-1.2 µm, µε στρογγυλευµένες άκρες και κινούµενο µε
πολλά περίτριχα µαστίγια. Tο βακτήριο παράγει µια εξειδικευµένη
τοξίνη, την αµυλοβορίνη, που αποτελείται απ 98% πολυµερισµένη µορφή γαλακτζης και 0.375% πρωτεΐνη µε µοριακ βάρος
165.000. Tο βακτήριο αυτ έχει θερµοκρασιακ εύρος απ 3-37°C
µε άριστο απ 18-28°C και αναπτύσσεται σε pH 4.0-8.8.
Eξέλιξη της ασθένειας
Tο βακτήριο για να επιζήσει χρειάζεται σ’ λη τη διάρκεια του
βιολογικού του κύκλου τον ξενιστή. ∆ιαχειµάζει στα έλκη των κλαδίσκων, κλάδων και κορµών ή σε καρπούς προσβεβληµένους. Tην
άνοιξη τα βακτήρια µε τη βοήθεια του ανέµου, της βροχής και των
εντµων µεταφέρονται στα άνθη ή τους νεαρούς τρυφερούς ιστούς
απ’ που αρχίζει η µλυνση. Tα βακτήρια προσβάλλουν ιστούς χωρίς πληγές απ φυσικά ανοίγµατα, πως οι ανθήρες, το στίγµα, διάφοροι αδένες και απ τα στµατα στα σέπαλα. Tα βακτήρια πολλαπλασιάζονται και προχωρούν στα κύτταρα. Σε µερικές µέρες τα
κύτταρα πλασµολύονται, φαίνονται οι πρώτες νεκρώσεις και λίγο
αργτερα τα άνθη καταστρέφονται. Στα άνθη της αχλαδιάς η προσβολή γίνεται ταχύτερα απ τους αδένες που εκκρίνουν νέκταρ και
το στύλο, ενώ στης µηλιάς απ το στίγµα και τους ανθήρες. Φαίνεται πως γι’ αυτή τη διαφορά παίζει ρλο η διαφορετική µορφολογία
των ανθικών οργάνων στους δύο ξενιστές. Aφού νεκρωθούν τα
άνθη, τα βακτήρια µε το αγγειακ σύστηµα µετακινούνται στους
ποδίσκους των ανθέων, στο µίσχο της ταξιανθίας, προσβάλλουν τα
φύλλα δια µέσου του µίσχου και συνέχεια µεταναστεύουν στον
κλαδίσκο, που δηµιουργούν έλκη, αν η προδς τους εµποδισθεί, ή
προχωρούν και φθάνουν µέχρι τον κορµ και µπορεί να ξηράνουν
το δένδρο. Oι δευτερογενείς µολύνσεις γίνονται σ’ λη τη διάρκεια
της βλαστικής περιδου. Tα βακτήρια διασπείρονται µε τη βροχή,
τον άνεµο, τα έντοµα, τα πουλιά ή ακµη τα µολυσµένα γεωργικά
εργαλεία κλαδέµατος. H είσοδος των βακτηρίων στους ιστούς του
ξενιστή γίνεται απ φυσικά ανοίγµατα, στµατα, υδατώδη, φακίδια
και πληγές. Θεωρείται τι τα βακτήρια αφού προσβάλλουν τους
ιστούς του φύλλου µεταναστεύουν ταχύτατα στο µίσχο µέσω των
ηθµωδών αγγείων. Oι δευτερογενείς µολύνσεις είναι συνήθως πολυαριθµτερες και προκαλούν σοβαρτερες ζηµιές στα δένδρα.
Στην εικνα 1 φαίνεται ο βιολογικς κύκλος που έχει προταθεί
στο βιβλίο που δηµοσιεύθηκε απ το Yπουργείο Γεωργίας των
Hνωµένων Πολιτειών, (T. van der Zwet and H.L.Keil. 1979. Fire
blight. U.S.D.A., Handbook N. 510).

