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ΠPOΛOΓOΣ

T� µικρ� τ�ύτ� εγ�ειρίδι� συντά�θηκε για τ� µάθηµα επιλ�γής
των Πρ�καρυωτικών Aσθενειών. H διάτα%η της ύλης π�υ ακ�λ�υ-
θήθηκε είναι αυτή π�υ θεωρήθηκε �τι θα ε%υπηρετ�ύσε καλύτερα
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των #�ιτητών και για τ�ύτ� δεν είναι
ενιαία. Στις Πρ�καρυωτικές ασθένειες των δένδρων η κατάτα%η
έγινε κατά %ενιστή, ενώ σ’ εκείνες των π�ωδών #υτών, λ�γω µεγα-
λύτερης �µ�ι�τητας των ασθενειών µετα%ύ τ�υς, κατά παθ�γ�να.

Oι ασθένειες π�υ ανα#έρ�νται θεωρήθηκαν �ι σπ�υδαι�τερες σε
σ�έση και µε την �ικ�ν�µική σηµασία των καλλιεργειών. Eκείν�
επίσης π�υ συνετέλεσε στην επιλ�γή τ�υς για περιγρα#ή ήταν και
η συ�ν�τητα εµ#άνισης στις διά#�ρες περι��ές της Eλλάδ�ς, αλλά
και κάπ�ια αντιπρ�σωπευτικ�τητα στις διά#�ρες �µάδες των καλ-
λιεργειών.

Mερικές απ� τις ασθένειες περιγρά#�νται διε%�δικ�τερα απ� άλ-
λες, ��ι τ�σ� γιατί έ��υν µεγαλύτερη σπ�υδαι�τητα, αλλά σαν υπ�-
δείγµατα περιγρα#ής µιας πρ�καρυωτικής ασθένειας.

Tέλ�ς θεωρείται σκ�πιµ� να συστηθεί στ�υς #�ιτητές �τι πριν
επι�ειρήσ�υν τη µελέτη αυτών των ασθενειών καλ� θα ήταν να
ανατρέ%�υν στ� �ικεί� κε#άλαι� για τις πρ�καρυωτικές ασθένειες
της Γενικής Φυτ�παθ�λ�γίας.
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EIΣAΓΩΓH

Oι πρ�καρυωτικές ασθένειες των καλλιεργειών απ�τελ�ύν τ�ν
έναν απ� τ�υς τέσσερις µεγάλ�υς τ�µείς π�υ ανα#έρ�νται στη Φυ-
τ�παθ�λ�γία. T� πλήθ�ς των ασθενειών αυτών, συγκριν�µεν� µε τις
µυκητ�λ�γικές, ι�λ�γικές και µη παρασιτικές ασθένειες είναι ση-
µαντικά µικρ�τερ�, �µως η σπ�υδαι�τητα µερικών απ� τις ασθέ-
νειες αυτές για την παγκ�σµια γεωργική �ικ�ν�µία είναι τεράστια
και τα πρ�!λήµατα π�υ πρ�καλ�ύν σ�!αρ�τατα.

Tα συµπτώµατα των ασθενειών αυτών σε π�λλές περιπτώσεις εί-
ναι παρ�µ�ια ή και τελείως �µ�ια µ’ αυτά π�υ πρ�καλ�ύνται απ�
µυκητ�λ�γικές ασθένειες και η διάκρισή τ�υς στ�ν αγρ� είναι π�λύ
δύσκ�λη ως αδύνατη. Ένα �αρακτηριστικ� σύµπτωµα, τ� �π�ί�
�µως δεν είναι παθ�γνωµ�νικ� !ακτηριακής πρ�σ!�λής και µπ�ρεί
να υπάρ�ει και απ� άλλες πρ�σ!�λές, είναι η εικ�να, ιδίως στα αρ-
�ικά στάδια, των ιστών π�υ �µ�ιά&�υν σαν να είναι !ρεγµέν�ι (υδα-
τώδεις). Ένα τέτ�ι� σύµπτωµα ιδίως σε π�λυάριθµες κηλίδες επάνω
στ� έλασµα τ�υ #ύλλ�υ, µπ�ρεί να �δηγήσει στην υπ�ψία �τι πρ�-
κειται για !ακτηρι�λ�γική πρ�σ!�λή, ώστε να δ�θεί περισσ�τερη
πρ�σ��ή πρ�ς τ�ν τ�µέα αυτ�.

Eίναι αναγκαί� να τ�νισθεί �τι σε π�λλές περιπτώσεις η διά-
γνωση µιας αθένειας σε µια καλλιέργεια δεν γίνεται µε την απαι-
τ�ύµενη πρ�σ��ή, κι έτσι δια#εύγει τελείως η πρωταρ�ικής σηµα-
σίας παρ�υσία µιας !ακτηριακής πρ�σ!�λής. Φυσικά µια τέτ�ια
διάγνωση έ�ει άµεσ� απ�τέλεσµα στην λανθασµένη αντιµετώπιση
και στην έλλειψη πρ�στασίας της καλλιέργειας.

Σκ�π�ς αυτ�ύ τ�υ µικρ�ύ !�ηθήµατ�ς είναι να δώσει στ�υς #�ι-
τητές της Γεωπ�νίας την ένν�ια �τι δεν είναι �λες �ι ασθένειας απ�
µύκητες ή ι�ύς αλλά υπάρ��υν και τα !ακτήρια µε &ηµιές σηµα-
ντικές π�λλές #�ρές.
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1. ΓENIKEΣ AΣΘENEIEΣ

1.1 Kαρκίν�ς των ρι&ών

H ανακάλυψη τ�υ παθ�γ�ν�υ της ασθένειας αυτής έγινε στα
µέσα της πρώτης δεκαετίας τ�υ αιώνα µας, ενώ στη διάρκεια των
90 �ρ�νων π�υ έ��υν περάσει απ� τ�τε �ι έρευνες για την ασθένεια
και ιδιαιτέρως για τ�ν τρ�π� της καρκιν�γένεσης υπήρ%αν θεαµα-
τικές µε π�λύ σηµαντικά απ�τελέσµατα.

H �ικ�ν�µική σηµασία της ασθένειας είναι σηµαντική για τα µη-
λ�ειδή, τα πυρην�καρπα, τ� αµπέλι και λιγ�τερ� σε άλλες καλλιέρ-
γειες. Oι &ηµιές είναι σ�!αρ�τερες στα #υτώρια και τις νέες #υ-
τείες, �πως και στα #υτώρια, αµπέλ�υ. H ασθένεια έ�ει σηµειωθεί
σε ακτινιδία στην Iαπωνία και N. Zηλανδία, µ�ν� απ� συµπτώµατα
�ωρίς πρ�σδι�ρισµ� τ�υ παθ�γ�ν�υ, �πως επίσης και στην τριαντα-
#υλλιά. Στις H.Π.A. και στην Aυστραλία η ασθένεια υπ�λ�γί&εται
�τι πρ�καλεί σηµαντικές �ικ�ν�µικές ετήσιες απώλειες.

Eκτ�ς �µως απ� τ� �ικ�ν�µικ� ενδια#έρ�ν της ασθένειας, υπάρ-
�ει και τ� γενικ�τερ� !ι�λ�γικ� ενδια#έρ�ν α#’ εν�ς στη µελέτη της
παθ�γένεσης και α#’ ετέρ�υ στην καταπ�λέµηση, γιατί είναι η µ�νη
πρακτική ε#αρµ�γή !ι�λ�γικής καταπ�λέµησης, πρ�ς τ� παρ�ν
τ�υλά�ιστ�ν, στις ασθένειες των #υτών.

Συµπτώµατα
T� κυριώτερ� και πλέ�ν �αρακτηριστικ� σύµπτωµα της ασθέ-

νειας είναι � σ�ηµατισµ�ς καρκινικών �γκων (νε�πλασιών) συνή-
θως στις ρί&ες και τ� λαιµ� των #υτών, ενώ στ� αµπέλι παρατηρ�ύ-
νται και στα υπέργια %υλώδη µέρη. Oι �γκ�ι στην αρ�ή εµ#ανί&�-
νται σαν µικρές πρ�ε%��ές υπ�λευκες, µαλακές, ενώ αργ�τερα γί-
ν�νται σκληρές µε κασταν� �ρώµα. H επι#άνεια των �γκων είναι
λεία στην αρ�ή ενώ αργ�τερα γίνεται τρα�εία και ανώµαλη.

Σε σ�!αρές πρ�σ!�λές τα #υτά γίν�νται κα�εκτικά, νάνα, παρ�υ-
σιά&�υν �λωρωτικ� #ύλλωµα, κάµψη της παραγωγικ�τητας και
µερικές #�ρές παρατηρ�ύνται %ηράνσεις κλαδίσκων ή κλάδων και
σπανιώτερα �λ�κλήρων των #υτών.
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Παθ�γ�ν� αίτι�
H ασθένεια αυτή είναι µία σα#ώς νε�πλασµατική ασθένεια π�υ

�#είλεται στη δράση τ�υ !ακτηρί�υ Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Town.) Conn (Συν. Bacterium tumefaciens, A. radiobacter
var. tumefaciens, A.r. pv. tumefaciens).

Στη #ύση έ��υν !ρεθεί τρεις !ι�τυπ�ι τ�υ !ακτηρί�υ π�υ δια#έ-
ρ�υν µετα%ύ τ�υς σε #υσι�λ�γικ�ύς και !ι��ηµικ�ύς �αρακτήρες.
Aπ� τις έρευνες τ�υ !ακτηρι�λ�γικ�ύ εργαστηρί�υ τ�υ Mπενα-
κεί�υ Φυτ�παθ�λ�γικ�ύ Iνστιτ�ύτ�υ έ�ει διαπιστωθεί �τι στη �ώρα
µας υπάρ��υν και �ι τρεις !ι�τυπ�ι.

Oι !ι�τυπ�ι  1  και  2  είναι υπεύθυν�ι γης ασθένειας σε ευρύ κύ-
κλ� %ενιστών ενώ � !ι�τυπ�ς  3  έ�ει στεν� κύκλ� %ενιστών και εί-
ναι κυρίως υπεύθυν�ς για την ασθένεια στ� αµπέλι, σήµερα µά-
λιστα �αρακτηρί&εται ως A. vitis.

E'έλι'η της ασθένειας
T� !ακτήρι� διατηρείται κυρίως στ� έδα#�ς στ� �π�ί� µπ�ρεί να

&ήσει για π�λλά �ρ�νια, αν και �ι ανα#�ρές για τη δια!ίωσή τ�υ �ω-
ρίς την παρ�υσία #υτικών υπ�λειµµάτων είναι αντι#ατικές. Aνα-
#έρεται επίσης �τι µπ�ρεί να &ήσει σαπρ�#υτικά µέσα στα αγγεία
τ�υ %ύλ�υ της αµπέλ�υ και ίσως άλλων #υτών. H διασπ�ρά των µ�-
λυσµάτων γίνεται σε µεγάλες απ�στάσεις µε µ�λυσµέν� π�λλαπλα-
σιαστικ� υλικ� ενώ τ�πικά µε τ� κιν�ύµεν� νερ�, τα &ώα, τ�ν άν-
θρωπ�, τα γεωργικά εργαλεία κ.τ.λ.

T� παθ�γ�ν� µ�λύνει τα #υτά µ�ν� απ� πρ�σ#ατες πληγές, �ι
�π�ίες εκτ�ς απ� την ανάγκη ύπαρ%ής τ�υς ως σηµείων εισ�δ�υ,
παί&�υν ρ�λ� και στην παθ�γένεση. H καρκιν�γένεση ε%αρτάται
απ� τ� αν τ� !ακτήρι� είναι #�ρέας εν�ς ε%ω�ρωµατ�σωµατικ�ύ
τµήµατ�ς κυκλικ�ύ  DNA, τ�υ �γκ�γ�ν�υ πλασµιδί�υ (T-πλασµί-
δι�). Στη διάρκεια της περι�δ�υ παθ�γένεσης ένα µικρ� τµήµα τ�υ
πλασµιδί�υ µετα#έρεται απ� τ� !ακτηριακ� στ� #υτικ� κύτταρ�,
ενσωµατώνεται στ�  DNA  τ�υ πυρήνα τ�υ και µετα#έρει γενετικά
µυνήµατα π�υ µετατρέπ�υν τ� #υσι�λ�γικ� κύτταρ� σε καρκινικ�.
T�ύτ� επιτυγ�άνεται µε την απ�κτηση της ικαν�τητας τ�υ κυττά-
ρ�υ να !ι�συνθέτει «�πίνες» �υσίες π�υ υπάρ��υν µ�ν� στ�υς καρ-
κινικ�ύς ιστ�ύς. Tις «�πίνες» αυτές �ρησιµ�π�ι�ύν ως απ�κλει-
στική πηγή άνθρακ�ς και α&ώτ�υ µ�ν� !ακτήρια π�υ διαθέτ�υν τ�
T-πλασµίδι�. Oι «�πίνες» είναι µετα!�λίτες των αµιν�%έων και
έ��υν διαπιστωθεί µέ�ρι σήµερα  6  �ικ�γένειες τέτ�ιων �υσιών
(Oκτ�πίνες, N�παλίνες, Aργ�πίνες, Aγρ�σιν�πίνες (A και B) και (C
και D) και Λευκιν�πίνες.
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T� παρασιτικ� αυτ� σύστηµα �ν�µάστηκε «γενετικ�ς απ�ικι-
σµ�ς». T� !ακτήρι� απ�ικί&ει τ�ν %ενιστή µε τµήµα T-πλασµιδί�υ
(DNA) π�υ κατευθύνει τις !ι��ηµικές δραστηρι�τητες τ�υ #υτ�ύ
στην παραγωγή απαραιτήτων �υσιών πρ�ς �#ελ�ς τ�υ παθ�γ�ν�υ.

H παρ�υσία των !ακτηρίων στ�υς #υτικ�ύς ιστ�ύς είναι ανα-
γκαία για τρεις περίπ�υ ηµέρες, �σες �ρειά&εται για να γίνει � γενε-
τικ�ς απ�ικισµ�ς και να αρ�ίσει η µετατρ�πή τ�υ #υσι�λ�γικ�ύ
κυττάρ�υ σε καρκινικ�.

Συνθήκες π�υ ευν��ύν την ανάπτυ%η των �γκων είναι θερµ�-
κρασία 14-28°C, �π�τε �ι �γκ�ι εµ#ανί&�νται σε  8-15 ηµέρες, ενώ
πάνω απ�  30°C  µ�λύνσεις δεν γίν�νται. Σε �αµηλές θερµ�κρασίες
�ι �γκ�ι εµ#ανί&�νται µετά απ�  2-6 µήνες. H ασθένεια επίσης ευν�-
είται σε σ�ετικά αλκαλικά εδά#η, ελα#ρά και ��ι υγρά.

Kαταπ�λέµηση

Στην ασθένεια αυτή ε#αρµ�&εται !ι�λ�γική µέθ�δ�ς καταπ�λέ-
µησης σε εµπ�ρική κλίµακα. H µέθ�δ�ς αυτή !ασί&εται στη �ρησι-
µ�π�ίηση εν�ς στελέ��υς τ�υ !ακτηρί�υ π�υ δεν είναι παθ�γ�ν� τ�
K84. T� στέλε��ς αυτ� έ�ει την ιδι�τητα να παράγει µια µη πρωτεϊ-
νική �υσία, τη !ακτηρι�σύνη γνωστή ως «αγρ�σίνη 84» η �π�ία εί-
ναι δραστική κατά των στελε�ών  1  και  2, τ�υ !ακτηρί�υ ενώ δεν
είναι στ� στέλε��ς  3. Oι γ�ν�ι π�υ ελέγ��υν την παθ�γ�ν� ικαν�-
τητα και την ευαισθησία στην αγρ�σίνη εδρά&�νται στ� ίδι� T-πλα-
σµίδι�. H µέθ�δ�ς είναι απλή και ε#αρµ�&εται στ� υπ� #ύτευση
υλικ� σε !ακτηριακ� αιώρηµα και αµέσως µετά γίνεται η #ύτευση.
Mία δ�ση αιωρήµατ�ς  5 λίτρων υπ�λ�γί&εται �τι µπ�ρεί να πρ�στα-
τεύσει  500-2000 δενδρύλια, 5000 µ�σ�εύµατα και  10000 σπ�ρ�υς.

Άλλ�ι τρ�π�ι καταπ�λέµησης είναι �ι συνηθισµέν�ι λήψης των
µέτρων υγιεινής και πρ�#ύλα%ης, υγειή σπ�ρεία, υγιές #υτωριακ�
υλικ�, απ�λύµανση εργαλείων κλπ.

1.2 Bακτηριακ� έλκ�ς

H ασθένεια αυτή είναι σ�!αρή κυρίως στα πυρην�καρπα, τα
εσπεριδ�ειδή και τα µηλ�ειδή, πρ�καλώντας %ηράνσεις και µείωση
της παραγωγής π�υ µπ�ρεί να #θάσει και µέ�ρι  80%.

Συµπτώµατα

Στην απιδιά πρ�καλεί δύ� τύπ�υς συµπτωµάτων στα άνθη.

1) Πρ�σ!�λή π�υ αρ�ί&ει απ� τη !άση τ�υ κάλυκα. Eκδηλώνεται
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συνήθως κατά την πλήρη άνθηση στη !άση των σεπάλων µε κα-
στανές ως µαύρες µικρ�σκ�πικές κηλίδες, �ι �π�ίες µεγενθύ-
ν�νται γρήγ�ρα και ανάλ�γα µε τις καιρικές συνθήκες και την
π�ικιλία, επεκτείν�νται σ’ �λ�κληρ� τ� άνθ�ς. Oι ανθ�τα%ίες τε-
λικά συρρικνών�νται, µαυρί&�υν και %εραίν�νται.

2) H δεύτερη µ�ρ#ή είναι σ�!αρ�τερη και αρ�ί&ει απ� τις ε%ωτε-
ρικές επι#άνειες �λων των �ργάνων τ�υ άνθ�υς, µε τη µ�ρ#ή µι-
κρών, εκτεταµένων µαύρων κηλίδων, �ι �π�ίες σύντ�µα µεγεν-
θύν�νται, και ανάλ�γα µε τις καιρικές συνθήκες, επεκτείν�νται
και καταστρέ#�υν τα άνθη και τις ανθ�τα%ίες µαυρί&�ντας και
απ�%ηραίν�ντας �λα τα ανθικά �ργανα.

Oι πρ�σ!�λές συ�νά επεκτείν�νται και στ�υς κλάδ�υς �π�υ σ�η-
µατί&ει µικρά έλκη, 15-20 cm. Σε λεπτ�ύς κλαδίσκ�υς η πρ�σ!�λή
πρ�καλεί %ηράνσεις.

Oι πρ�σ!�λές συγ�έ�νται µε εκείνες απ� τ� !ακτηριακ� κάψιµ�
και �ρειά&εται εργαστηριακή διάγνωση για τ� δια�ωρισµ� των δύ�
ασθενειών.

Nεκρωτικές µικρές κηλίδες, καστανές ως µαύρες, εµ#ανί&�νται
στα τρυ#ερά #ύλλα και στ�υς καρπ�ύς.

Παρ�µ�ια ασθένεια παρατηρείται και στη µηλιά, αλλά πρ�ς τ�
παρ�ν δεν έ�ει σηµειωθεί στη �ώρα µας.

Στα πυρην�καρπα πρ�καλεί έλκη στ�υς κλάδ�υς, µε απ�τέλεσµα
την καταστρ�#ή των �#θαλµών, των κεντρίων, των κλαδίσκων, και
κηλιδώσεις στα #ύλλα και σπανι�τερα στ�υς καρπ�ύς.

H εµ#άνιση τ�υ έλκ�υς αρ�ί&ει µε την παρ�υσία µιας µικρής
κηλίδας �π�υ �ι ιστ�ί µ�ιά&�υν σαν να είναι !ρεγµέν�ι, γύρω απ�
έναν �#θαλµ�, κεντρί ή µικρή λύση της συνέ�ειας των ιστών τ�υ
#λ�ι�ύ. H κηλίδα αυτή σύντ�µα παίρνει �ρώµα κασταν� ή καστα-
ν�µαυρ�, επεκτείνεται σε µήκ�ς και ε%ελίσσεται σε εκτεταµέν� έλ-
κ�ς, τ� �π�ί� συ�νά σ�ί&εται κατά µήκ�ς στην περι#έρεια ενώ απ�
τις σ�ισµές εκκρέει ά#θ�ν� κ�µµι.

Στα #ύλλα επίσης σ�ηµατί&�νται µικρές υδαρείς κηλίδες, π�υ
ε%ελίσσ�νται αργ�τερα σε καστανές περι!αλλ�µενες απ� κίτρινη
άλω.

Στα εσπεριδ�ειδή η ασθένεια πρ�καλεί %ηράνσεις #ύλλων, κλαδί-
σκων και καρπών (black pit). Oι ιστ�ί µαυρί&�υν, �ι κλαδίσκ�ι %η-
ραίν�νται ενώ �ι καρπ�ί γίν�νται ακατάλληλη για εµπ�ρία. H ασθέ-
νεια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στα νεαρά δενδρύλλια και στα λεµ�-
νια.
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Παθ�γ�να αίτια
Tις ασθένειες πρ�καλ�ύν τα !ακτήρια Pseudomonas syringae pv.

syringae στα µηλ�ειδή και στα εσπεριδ�ειδή, ενώ στα πυρην�καρπα
τ� παθ�γ�ν� αίτι� είναι τ�  P. syringae pv. morsprunorum. Yπάρ�ει
επίσης τ� P.s. pv. persicae, πρ�ς τ� παρ�ν µ�ν� στη Γαλλία, π�υ εί-
ναι π�λύ καταστρεπτικ� στη ρ�δακινιά.

E'έλι'η της ασθένειας και καταπ�λέµηση
T� !ακτήρι� έ�ει ευρύ κύκλ� %ενιστών και επι&εί σαπρ�#υτικά

σε π�λλά #υτικά είδη. Συνήθως δια�ειµά&ει στ�υς �#θαλµ�ύς και
στα #ύλλα των δένδρων. ∆ιασπείρεται την άν�ι%η µε τ� νερ� της
!ρ��ής και τ�υ π�τίσµατ�ς. Στ�υς ιστ�ύς εισέρ�εται απ� µικρές λύ-
σεις της συνέ�ειας των ιστών τ�υ #λ�ι�ύ και απ� #υσικά αν�ί-
γµατα.

H ασθένεια ευν�είται απ� τ�υς παράγ�ντες εκείν�υς π�υ δη-
µι�υργ�ύν πληγές στ�υς #υτικ�ύς ιστ�ύς, �πως και απ� υγρ� και
ψυ�ρ� καιρ�. Oι θερινές θερµ�κρασίες νεκρών�υν τ� !ακτήρι�.

Για την αντιµετώπιση της ασθένειας, �π�υ αυτή ενδηµεί, ιδιαιτέ-
ρως στα εσπεριδ�ειδή και τα πυρην�καρπα, ένας ή δύ� ψεκασµ�ί µε
�αλκ�ύ�� σκεύασµα στη �ειµερινή περί�δ� είναι επω#ελείς. Eίναι
απαραίτητ� επίσης να γίνεται κλάδευση και καταστρ�#ή των κλα-
δίσκων π�υ #έρ�υν έλκη.
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2. AΣΘENEIEΣ MHΛOEI∆ΩN

2.1 Bακτηριακ� κάψιµ�

H ασθένεια αυτή είναι �ωρίς αµ#ι!�λία η παλαι�τερη, η πι� σ�-
!αρή και περίπλ�κη !ακτηριακή ασθένεια των µηλ�ειδών. Eίναι
π�λύ καταστρεπτική στις α�λαδιές, λιγ�τερ� στις µηλιές και κυδω-
νιές και σε άλλα είδη της �ικ�γένειας των Rosaceae. M�λις τ� 1878
� Burrill ανά#ερε �τι η ασθένεια �#είλεται σε !ακτήρια, και αυτή
είναι η πρώτη ανα#�ρά !ακτηριακής ασθένειας σε #υτά. T� 1884 �
Forbes παρατήρησε �τι τ� κ�λε�πτερ� Lygus lineolaris ήταν υπεύ-
θυν� για τη µετα#�ρά της ασθένειας, και αυτή επίσης είναι η
πρώτη ανα#�ρά µετα#�ράς ασθένειας µε έντ�µ�.

H ασθένεια τ� 1979 ανα#έρετ� !ε!αιωµένα σε  14 �ώρες: 7  της
Eυρώπης, Aγγλία, Π�λωνία, Oλλανδία, ∆ανία, ∆. Γερµανία, Γαλλία,
Bέλγι�, 1  της A#ρικής, Aίγυπτ�, 5  στην Aµερικανική Ήπειρ�,
Hνωµένες Π�λιτείες, Kαναδά, Xιλή, Γ�υατεµάλα, Mε%ικ� και στη N.
Zηλανδία. Eί�ε επίσης ανα#ερθεί, �ωρίς να επι!ε!αιωθεί στις Iα-
πωνία, Σ�!ιετική Ένωση, Iταλία, T�υρκία, Kίνα, I�ρδανία, P�υµα-
νία, Eλ!ετία, Bερµ�ύδες, N. P�δεσία και Bιετνάµ. Στην Eλλάδα η
ασθένεια σηµειώθηκε τ� 1984 για πρώτη #�ρά, αλλά σηµαντική
επέκταση σε π�λλές περι��ές και σ�!αρή πρ�σ!�λή πρ�κάλεσε µ�-
λις τ� 1987 σε �λες τις περι��ές π�υ υπάρ��υν καλλιέργειες µηλιάς
και α�λαδιάς.

H ασθένεια µπ�ρεί να πρ�καλέσει σ�!αρές �ικ�ν�µικές &ηµιές ��ι
µ�ν� στην ετήσια παραγωγή αλλά στ� ίδι� τ� #υτικ� κε#άλαι�, α#�ύ
η πρ�γνωση της ασθένειας είναι !αρυτάτη και αυτ� έ�ει σαν επα-
κ�λ�υθ� την %ήρανση των δένδρων.

Συµπτώµατα

Άνθη: Tα πρώτα συµπτώµατα εµ#ανί&�νται στα άνθη νωρίς την
άν�ι%η. Mπ�ρεί να εµ#ανισθ�ύν σ’ ένα άνθ�ς ή σε �λ�κληρη την τα-
%ιανθία. Tα µπ�υµπ�ύκια ή τα άνθη στην αρ�ή #αίν�νται σαν !ρε-
γµένα, συνέ�εια µαραίν�νται και γίν�νται καστανά ως µαύρα. H
ασθένεια πρ��ωρεί στ�ν π�δίσκ�, π�υ επίσης µ�ιά&ει !ρεµέν�ς, γί-
νεται σκ�τειν�πράσιν�ς και µαυρί&ει. Σε υγρ� και &εστ� καιρ� #αί-
ν�νται �&ώδεις ε%ιδρώσεις απ� τ�υς π�δίσκ�υς. M�λύνσεις επίσης
γίν�νται και απ� τη δευτερεύ�υσα άνθηση της α�λαδιάς. Oι νεαρ�ί
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καρπ�ί επίσης µπ�ρ�ύν να µ�λυνθ�ύν, µαυρί&�υν, #αίν�νται απ�-
%ηραµέν�ι και µέν�υν πρ�σηλωµέν�ι στ�υς π�δίσκ�υς τ�υς. H
ασθένεια επεκτείνεται στα γειτ�νικά #ύλλα.

Φύλλα - Kλαδίσκ
ι: Tα #ύλλα µαραίν�νται και �λ�κληρ� τ� µπ�υ-
κέττ� των #ύλλων γίνεται κασταν� στις µηλιές ή σκ�ύρ� κασταν�
πρ�ς µαύρ� στις α�λαδιές. Tα #ύλλα, �πως και τα άνθη και �ι καρ-
π�ί, παραµέν�υν στ� δένδρ�, και τ� σύµπτωµα αυτ� είναι �αρακτη-
ριστικ� για τη διάγνωση της ασθένειας ακ�µη και απ� µακριά.

Tα συµπτώµατα στ�υς κλαδίσκ�υς είναι παρ�µ�ια µ’ εκείνα π�υ
εµ#ανί&�νται στα άνθη ή στ�υς π�δίσκ�υς, εκτ�ς απ� τ� γεγ�ν�ς �τι
η ασθένεια επεκτείνεται µε µεγάλη τα�ύτητα. Σε λίγες ηµέρες η
µ�λυνση µπ�ρεί να πρ��ωρήσει  15-30 cm  ή και περισσ�τερ�. Tα
συµπτώµατα αυτά �#είλ�νται στην παραγωγή αµµωνίας απ� τ� πα-
θ�γ�ν� !ακτήρι�. Oι πρ�σ!ε!ληµέν�ι κλαδίσκ�ι συ�νά κάµπτ�νται
και παίρν�υν τ� σ�ήµα της κυρτής µαγκ�ύρας τ�υ !�σκ�ύ, �αρα-
κτηριστικ� της ασθένειας. Σε υγρ� καιρ� εµ#ανί&�νται συ�νά �&ώ-
δεις ε%ιδρώσεις.

Kαρπ
ί: Συνήθως η πρ�σ!�λή εµ#ανί&εται στ�υς ανώριµ�υς
καρπ�ύς, αν και µπ�ρεί να εµ#ανισθ�ύν συµπτώµατα µετά τη συγ-
κ�µιδή. H µ�λυνση γίνεται κατ’ ευθείαν απ� τα #ακίδια, πληγές ή
απ� τ�ν π�δίσκ�.

X
νδρ
ί κλάδ
ι, κ
ρµ�ς: Mε την πρ��δ� της ασθένειας πρ�ς τα
κάτω πρ�καλ�ύνται εκτεταµένα έλκη, �π�υ δια�ειµά&�υν και τα
!ακτήρια. Oι ιστ�ί στις πληγές εµ#ανί&�νται σαν !ρεγµέν�ι µε α�-
ριστα �ρια στην αρ�ή, αλλά αργ�τερα σα#ή και παρατηρ�ύνται ρω-
γµές ή λύσεις συνε�είας.

Eίναι δυνατ�ν η πρ�σ!�λή να γίνει στην περι��ή τ�υ λαιµ�ύ ή
των ρι&ών, και σ’ αυτή την περίπτωση η ασθένεια µπ�ρεί να έ�ει ως
απ�τέλεσµα τ�ν άµεσ� θάνατ� τ�υ #υτ�ύ.

(ενιστές
H ασθένεια ανα#έρεται σε  39 γένη και  129 είδη της �ικ�γένειας

των P�δανθών (Rosaceae), απ� τα �π�ία �ικ�ν�µικ� ενδια#έρ�ν πα-
ρ�υσιά&�υν η α�λαδιά, µηλιά, κυδωνιά, Cotoneaster, Crataegus, Py-
racantha και Sorbus.

Παθ�γ�ν� αίτι�
Tην ασθένεια πρ�καλεί τ� !ακτήρι� Erwinia amylovora (Burr.)

Winlow et al. µε  5 υπ�είδη, var. tracheiphila, var. salicis, var. quer-
cina και var. rubrifaciens. Eίναι αρνητικ� κατά gram, ρα!δωτ�,
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0.6-2.5¥0.5-1.2 µm, µε στρ�γγυλευµένες άκρες και κιν�ύµεν� µε
π�λλά περίτρι�α µαστίγια. T� !ακτήρι� παράγει µια ε%ειδικευµένη
τ�%ίνη, την αµυλ�!�ρίνη, π�υ απ�τελείται απ�  98%  π�λυµερισµέ-
νη µ�ρ#ή γαλακτ�&ης και  0.375% πρωτεΐνη µε µ�ριακ� !άρ�ς
165.000. T� !ακτήρι� αυτ� έ�ει θερµ�κρασιακ� εύρ�ς απ�  3-37°C
µε άριστ� απ�  18-28°C  και αναπτύσσεται σε  pH 4.0-8.8.

E'έλι'η της ασθένειας
T� !ακτήρι� για να επι&ήσει �ρειά&εται σ’ �λη τη διάρκεια τ�υ

!ι�λ�γικ�ύ τ�υ κύκλ�υ τ�ν %ενιστή. ∆ια�ειµά&ει στα έλκη των κλα-
δίσκων, κλάδων και κ�ρµών ή σε καρπ�ύς πρ�σ!ε!ληµέν�υς. Tην
άν�ι%η τα !ακτήρια µε τη !�ήθεια τ�υ ανέµ�υ, της !ρ��ής και των
εντ�µων µετα#έρ�νται στα άνθη ή τ�υς νεαρ�ύς τρυ#ερ�ύς ιστ�ύς
απ’ �π�υ αρ�ί&ει η µ�λυνση. Tα !ακτήρια πρ�σ!άλλ�υν ιστ�ύς �ω-
ρίς πληγές απ� #υσικά αν�ίγµατα, �πως �ι ανθήρες, τ� στίγµα, διά-
#�ρ�ι αδένες και απ� τα στ�µατα στα σέπαλα. Tα !ακτήρια π�λλα-
πλασιά&�νται και πρ��ωρ�ύν στα κύτταρα. Σε µερικές µέρες τα
κύτταρα πλασµ�λύ�νται, #αίν�νται �ι πρώτες νεκρώσεις και λίγ�
αργ�τερα τα άνθη καταστρέ#�νται. Στα άνθη της α�λαδιάς η πρ�σ-
!�λή γίνεται τα�ύτερα απ� τ�υς αδένες π�υ εκκρίν�υν νέκταρ και
τ� στύλ�, ενώ στης µηλιάς απ� τ� στίγµα και τ�υς ανθήρες. Φαίνε-
ται πως γι’ αυτή τη δια#�ρά παί&ει ρ�λ� η δια#�ρετική µ�ρ#�λ�γία
των ανθικών �ργάνων στ�υς δύ� %ενιστές. A#�ύ νεκρωθ�ύν τα
άνθη, τα !ακτήρια µε τ� αγγειακ� σύστηµα µετακιν�ύνται στ�υς
π�δίσκ�υς των ανθέων, στ� µίσ�� της τα%ιανθίας, πρ�σ!άλλ�υν τα
#ύλλα δια µέσ�υ τ�υ µίσ��υ και συνέ�εια µεταναστεύ�υν στ�ν
κλαδίσκ�, �π�υ δηµι�υργ�ύν έλκη, αν η πρ��δ�ς τ�υς εµπ�δισθεί, ή
πρ��ωρ�ύν και #θάν�υν µέ�ρι τ�ν κ�ρµ� και µπ�ρεί να %ηράν�υν
τ� δένδρ�. Oι δευτερ�γενείς µ�λύνσεις γίν�νται σ’ �λη τη διάρκεια
της !λαστικής περι�δ�υ. Tα !ακτήρια διασπείρ�νται µε τη !ρ��ή,
τ�ν άνεµ�, τα έντ�µα, τα π�υλιά ή ακ�µη τα µ�λυσµένα γεωργικά
εργαλεία κλαδέµατ�ς. H είσ�δ�ς των !ακτηρίων στ�υς ιστ�ύς τ�υ
%ενιστή γίνεται απ� #υσικά αν�ίγµατα, στ�µατα, υδατώδη, #ακίδια
και πληγές. Θεωρείται �τι τα !ακτήρια α#�ύ πρ�σ!άλλ�υν τ�υς
ιστ�ύς τ�υ #ύλλ�υ µεταναστεύ�υν τα�ύτατα στ� µίσ�� µέσω των
ηθµωδών αγγείων. Oι δευτερ�γενείς µ�λύνσεις είναι συνήθως π�-
λυαριθµ�τερες και πρ�καλ�ύν σ�!αρ�τερες &ηµιές στα δένδρα.

Στην εικ�να 1 #αίνεται � !ι�λ�γικ�ς κύκλ�ς π�υ έ�ει πρ�ταθεί
στ� !ι!λί� π�υ δηµ�σιεύθηκε απ� τ� Yπ�υργεί� Γεωργίας των
Hνωµένων Π�λιτειών, (T. van der Zwet and H.L.Keil. 1979. Fire
blight. U.S.D.A., Handbook N. 510).
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