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ΠPOΛOΓOΣ

T εγ!ειρίδι τύτ απευθύνεται κυρίως πρς τυς $ιτητές τυ
Tμήματς Γεωπνίας, ι πίι για πρώτη $ρά ακύνε μαθήματα
ειδικής $υτπαθλγίας, αλλά μπρεί να είναι !ρήσιμ και για κάθε
γεωπ�ν για τα καθημερινά κινά πρ#λήματα ασθενειών των καλ-
λιεργειών πυ ανα$έρνται, �πως και για αγρ�τες πυ έ!υν τη
στι!ειώδη γνώση για να καταλά#υν τ περιε!�μεν.

H ύλη τυ είναι !ωρισμένη σε τρεις μεγάλες εν�τητες. Περιλαμ-
#άνει τις μυκητλγικές ασθένειες των σιτηρών γενικώς, των #ι-
μη!ανικών $υτών και των ψυ!ανθών. Eπειδή �μως, αρκετές ασθέ-
νειες πρσ#άλλυν περισσ�τερυς απ� έναν 'ενιστές της ίδιας ή και
δια$ρετικών μάδων, για τύτ περιγρά$νται με λεπτμέρειες
μ�ν μια $ρά και υπάρ!υν σ!ετικές παραπμπές. Συστήνεται,
λιπ�ν, στν αναγνώστη, �ταν ασ!λείται με κάπια τέτια περί-
πτωση καλ� θα ήταν να δια#ά(ει παράλληλα �λες τις παρ�μιες πε-
ριγρα$ές για καλύτερη ενημέρωση. Mέσα στην ίδια εν�τητα ι
ασθένειες έ!υν, �σ είναι δυνατ�ν, μαδπιηθεί ώστε να είναι
ευκλ�τερη η καταν�ηση των δια$�ρων λεπτμερειών της επιδημ-
λγίας και της καταπλέμησης.

Θα ήταν, #ε#αίως, υτπία αν κανείς ισ!υρι(�ταν �τι σ’ ένα #ι#λί
αυτύ τυ μεγέθυς συμπεριέλα#ε �λες τις ασθένειες των ανα$ερ-
μένων 'ενιστών. Aπλώς περιγρά$νται ι κυρι�τερες, και ιδιαιτέ-
ρως αυτές πυ υπάρ!υν στην Eλλάδα, ή ευρίσκνται πρ των πυ-
λών της !ώρας. Aπ� τις ασθένειες αυτές, άλλες περιγρά$νται με
σημαντικές λεπτμέρειες, είτε γιατί είναι πλύ σ#αρές ή γιατί κρί-
θηκαν �τι #ηθύν την καταν�ηση και άλλων, και άλλες απλώς
ανα$έρνται. O αναγνώστης, και ιδιαιτέρως  $ιτητής, θα ήταν
σκ�πιμ �ταν μελετά μια ασθένεια να έ!ει κατά νυ και την παρ�-
μια ασθένεια, πυ ανήκει στην ίδια μάδα ασθενειών, και περιγρά-
$εται ίσως σε άλλη εν�τητα 'ενιστών, και έ!ει περιγρα$εί με λεπτ-
μέρειες για να λύσει, ενδε!μένως, απρίες τυ.

Eπειδή στη !ώρα δεν υπάρ!ει κιν� νματλ�γι των δια$�ρων
ασθενειών, εκτ�ς απ� ελά!ιστες ε'αιρέσεις, γι’ αυτ� τηρήθηκε, �πυ
υπήρ!ε, τ παλαι� νματλ�γι πυ έ!ει δθεί απ� άλλυς συγγρα-
$είς και για νέες περιπτώσεις πρτιμήθηκε η λύση της νματλ-
γίας με μετά$ραση τυ λατινικύ ν�ματς τυ παρασίτυ. Για τ
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λ�γ αυτ� σε κάθε ασθένεια δίδεται τ λατινικ� διώνυμ καθ’ εν�ς
παρασίτυ καθώς και τα συνώνυμά τυ τα πία εμ$ανί(νται ιδιαι-
τέρως στην ελληνική #ι#λιγρα$ία, ώστε κατά τ δυνατ�ν, ν’ απ-
τραπύν ι συγ!ύσεις.

Tέλς τ $ωτγρα$ικ� υλικ� επιλέ!θηκε κατά τρ�π πυ να μπ-
ρεί να #ηθήσει στην καταν�ηση συμπτωματλγικά �!ι μ�ν για
την ασθένεια στην πία ανα$έρεται αλλά και στις άλλες παρ�μιες
με αυτήν. Δεν θα πρέπει  αναγνώστης να περιμένει �τι θα μπρεί
να πρσδιρίσει τ αίτι της πιασδήπτε ασθένειας απ� τη μια ή
δύ εικ�νες συμπτωμάτων πυ υπάρ!υν στ #ι#λί. H εικ�να
απλώς υπάρ!ει για να τν #ηθήσει σε κάπι αρ!ικ� πρσανατλι-
σμ� ώστε να ερευνήσει καλύτερα και $υσικά να πρσ$ύγει τελικά
σε ειδικ�, δίνντάς τυ τις αναγκαίες και κατάλληλες πληρ$ρίες.

Aύγ�υστ�ς 1995 Kώστας Θανασ�υλ�π�υλ�ς
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1. EIΣAΓΩΓH

Tα $υτά μεγάλης καλλιέργειας, �πως συνηθί(εται να τα απκα-
λύμε στη !ώρα μας, περιλαμ#άνυν τα !ειμερινά και θερινά σιτη-
ρά, τα #ιμη!ανικά $υτά και απ� τα ψυ!ανθή κυρίως τα !ρτδ-
τικά και μερικά �σπρια. Oι μεγάλες αυτές μάδες καλλιεργειών πε-
ριλαμ#άνυν μερικές ι πίες ήταν και ε'ακλυθύν να είναι απ�
τις #ασικές για τη διατρ$ή τυ ανθρώπυ, �πως και για τις άλλες
ανάγκες τυ, ιδιαιτέρως την ένδυση.

H πρώτη εν�τητα των καλλιεργειών είναι τα σιτηρά, τα πία
απτελύν #ασικά είδη διατρ$ής τυ ανθρώπυ, τ στάρι στ δυτι-
κ� κ�σμ και τ ρύ(ι στν ανατλικ�. T στάρι παρέ!ει περίπυ τ
20% των θερμίδων στ 40% τυ πληθυσμύ της γης. Σήμερα ακ�μη
σε πλλές !ώρες η κατανάλωση σίτυ κατά κε$αλή είναι η μεγαλύ-
τερη απ� πιαδήπτε άλλη τρ$ή. Aνάλγη είναι η κατάσταση
στην Aσία, �πυ #ασικ� είδς διατρ$ής είναι τ ρύ(ι. Oι κ�κκι των
σιτηρών πρμηθεύυν τν ργανισμ� υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, #ι-
ταμίνες και αναγκαία αν�ργανα άλατα. Eκτ�ς �μως απ� είδς δια-
τρ$ής τυ ανθρώπυ τα σιτηρά !ρησιμπιύνται και ως διατρ$ή
των ικσίτων (ώων και για #ιμη!ανικά πρϊ�ντα. Πρακτικώς κα-
νένα μέρς των $υτών των σιτηρών δεν μένει ανεκμετάλλευτ ενώ
τα υπλείματα των καλλιεργειών !ρησιμεύυν για εμπλυτισμ� σε
ργανική υσία τυ εδά$υς.

Στη δεύτερη εν�τητα, τα #ιμη!ανικά $υτά, απτελύν σ#αρή
ικνμική πρ�σδ για τη !ώρα μας ιδιαιτέρως τ #αμ#άκι και 
καπν�ς, πυ είναι #ασικά ε'αγώγιμα πρϊ�ντα μας, ενώ η τευτλ-
καλλιέργεια ε'ασ$αλί(ει τη λειτυργία των ελληνικών (α!αρυρ-
γείων και την αυτάρκεια της !ώρας μας σε (ά!αρη. Oι άλλες καλ-
λιέργειες αυτής της εν�τητας είναι δευτερεύυσες, αλλά συμ#άλ-
λυν σημαντικά στ εθνικ� εισ�δημα.

H τελευταία εν�τητα περιλαμ#άνει τα !ρτδτικά ψυ!ανθή, τα
πία παρέ!υν αναγκαία τρ$ή στις κτηντρ$ικές μνάδες για τ
(ωικ� τυς κε$άλαι, κυρίως σε μρ$ή σανύ, αλλά και καρπύ.
Oρισμένα ψυ!ανθή επίσης πυ !ρησιμπιύνται ως τρ$ή τυ αν-
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θρώπυ, κυρίως τα ρε#ύθια και η $ακή και τέλς η αρα!ίδα η πία
απτελεί τη #ασική καλλιέργεια σε μερικές περι!ές της Eλλάδας.

Eπμένως η σημασία των καλλιεργειών αυτών είναι σημαντική,
γιατί απτελύν ανελαστικά πρϊ�ντα αναγκαία για την ανθρώπινη
διατρ$ή, �πως και των αγρτικών (ώων, ή πρϊ�ντα αναγκαία εν-
δύσεως. Παρά τ γεγν�ς �τι η ικνμική τυς πρ�σδς δεν είναι
τ�σ υψηλή –�πως άλλων πυ δεν απτελύν #ασικά είδη διατρ-
$ής ή ένδυσης– ελαστικά πρϊ�ντα, εντύτις η συνε!ής καλλιέρ-
γειά τυς πρς τ παρ�ν τυλά!ιστν, είναι αναγκαία.

Eίναι λιπ�ν $υσικ� �τι ασθένειες αυτών των καλλιεργειών δη-
μιύργησαν στ παρελθ�ν, αλλά και έ!υν τη δυνατ�τητα να δη-
μιυργήσυν και στ μέλλν, καταστάσεις τέτιες πυ να έ!υν
τραγικές επιπτώσεις σε πλλύς λαύς.

H πικιλία των 'ενιστών πυ υπάρ!ει στις καλλιέργειες αυτές,
σε συνδυασμ� με τυς πλυάριθμυς αυτ$υείς 'ενιστές πυ ανή-
κυν στα ίδια γένη δίνυν τη δυνατ�τητα στυς διά$ρυς παρα-
σιτικύς μύκητες να διαιωνί(νται με ευ!έρεια αλλά και να πλλα-
πλασιά(νται με τρ�π απειλητικ� για τις καλλιέργειες.

Eίναι, επμένως, αναγκαία η καλή γνώση των ασθενειών και τυ
#ιλγικύ κύκλυ των παρασίτων, αλλά και των σ!έσεων πυ διέ-
πυν τ παράσιτ, τν 'ενιστή και τ περι#άλλν. H εκδήλωση μιας
ασθένειας, �πως τυλά!ιστν γνωρί(υμε σήμερα, δεν είναι απλώς
η συνάντηση εν�ς παθγ�νυ με τν πιδήπτε 'ενιστή. Eίναι
δυνατ�ν τ �ργαν τυ παθγ�νυ να #ρεθεί επάνω σε ιστ� τυ 'ενι-
στή, να #λαστήσει και ακ�μα η #λαστική υ$ή να εισ!ωρήσει στυς
ιστύς και �μως ασθένεια να μην εκδηλωθεί. Δεν είναι μ�νν ι
συνθήκες περι#άλλντς πυ μπρεί να είναι δυσμενείς για την
ε'έλι'η της ασθένειας. Eίναι και ι συνθήκες τυ μικρπερι#άλλ-
ντς πυ αναπτύσσεται μέσα στυς ιστύς τυ 'ενιστή, με τις υ-
σίες πυ  ίδις  'ενιστής παράγει και συντελύν στην άμυνά τυ
απέναντι στν παρασιτικ� ργανισμ� πυ έ!ει εισ#άλλει. H δυνατ�-
τητα αυτή τυ 'ενιστή, εκτ�ς απ� τη γενετική ικαν�τητα παραγω-
γής τέτιων υσιών, ε'αρτάται και απ� άλλυς παράγντες, ι πίι
επιδρύν στη $υσιλγία τυ 'ενιστή, ενδυναμώνντας ή ε'ασθενί-
(ντάς τν. Oι ευνϊκές ή δυσμενείς για τν 'ενιστή καιρικές
συνθήκες, η εδα$ική σύσταση ή ι λιπάνσεις, ι αρδεύσεις ή ακ�μη
και άλλες πρσ#λές είναι δυνατ�ν να επηρεάσυν σημαντικά τν
'ενιστή, τ�σ ώστε να τν ε'ασθενίσυν και να μην είναι δυνατ�ν ν’
αμυνθεί στην πρσ#λή απ� τ παθγ�ν.
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H άριστη γνώση της #ιλγίας τυ 'ενιστή και τυ παθγ�νυ
δηγεί στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενειών στις
καλλιέργειες αυτές. H αντιμετώπιση των περισστέρων ασθενειών,
σε �λες σ!εδ�ν τις καλλιέργειες πυ ανα$έρνται, δεν #ασί(νται
σ!εδ�ν καθ�λυ σε ε$αρμγή !ημικής καταπλέμησης, η πία εί-
ναι ε'αιρετικά δαπανηρή για καλλιέργειες των πίων η μέση
στρεμματική απ�δση δεν είναι τ�σ υψηλή για να καλύπτει τέ-
τιυ είδυς δαπάνες. H εκτατική μρ$ή αυτών των καλλιεργειών,
κάτω απ� τις συνθήκες πυ ασκείται η γεωργία στη !ώρα μας, δεν
δίνει τη δυνατ�τητα στυς παραγωγύς να επέμ#υν απτελεσμα-
τικά μετά την εκδήλωση της ασθένειας, αλλά πρέπει να γίνει �σ τ
δυνατ�ν σωστ�τερη πρ�ληψη, έτσι ώστε να μην εκδηλωθεί η ασθέ-
νεια ή αν εκδηλωθεί να πρκαλέσει τις μικρ�τερες απώλειες.

Σύμ$ωνα με αυτές τις αντιλήψεις η καταπλέμηση πρέπει να
#ασί(εται κυρίως σε καλλιεργητικά μέτρα πυ θα απ#λέπυν στη
μείωση των αρ!ικών μλυσμάτων, κυρίως στ έδα$ς, και στην αύ-
'ηση της αντ!ής των $υτών με σωστ�τερ τρ�π καλλιέργειας.

H αμειψισπρά και η καταστρ$ή των υπλειμμάτων των καλ-
λιεργειών είναι απ� τα #ασικ�τερα μέτρα αντιμετώπισης των περισ-
στέρων ασθενειών αυτών των καλλιεργειών. H καταστρ$ή των
υπλειμμάτων των $υτών, ιδιαιτέρως των σιτηρών, γίνεται με $ω-
τιά, κάτι πυ έρ!εται σε αντίθεση με τις εδα$λγικές απ�ψεις πυ
θεωρύν �τι η $ωτιά πρκαλεί καταστρ$ή της υ$ής τυ εδά$υς.
Eντύτις, σε περίπτωση έντνης πρσ#λής �ταν τα υπλείμματα
θα είναι ε'αιρετικά μλυσμένα, τ�τε επι#άλλεται, και με τη σύμ$ω-
νη γνώμη των εδα$λ�γων, η καταστρ$ή με $ωτιά. Aπλώς αυτ�
δεν πρέπει να γίνεται κάθε !ρ�ν γιατί δεν υπάρ!ει πάνττε ανάγκη
και θα ήταν σκ�πιμ τα υπλείμματα να θά#νται με #αθειά άρση,
ώστε να α'ιπιύνται και ως ργανική υσία.

H λίπανση των καλλιεργειών είναι ένα άλλ σημεί στ πί
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη πρσ!ή, γιατί αλ�γιστη παρ!ή, ιδιαιτέ-
ρως α(ώτυ, μπρεί να πρκαλέσει ευπάθεια στν 'ενιστή σε κάπι
απ� τα παθγ�να πυ σε άλλη περίπτωση δεν θα εί!ε τη δυνατ�τητα
να τν πρσ#άλει.

H !ρήση ανθεκτικών πικιλιών είναι αναγκαία, ε$�σν υπάρ-
!υν, και είναι η πλέν απτελεσματική αντιμετώπιση. T θέμα εί-
ναι �τι αρκετά απ� τα μυκητλγικά αυτά παράσιτα διαθέτυν ε'αι-
ρετική πλαστικ�τητα και σε σύντμ !ρνικ� διάστημα είναι σε θέ-
ση να παρακάμψυν την αντ!ή της πικιλίας και $υσικά !ρειά(ε-
ται νέα πικιλία ανθεκτική.
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Tέλς σε ρισμένες απ� τις ασθένειες αυτές, �πως στην Kερκ-
σπρίαση των σακ!αρτεύτλων, ι ψεκασμί είναι αναπ�$ευκτι
γιατί σε αντίθετη περίπτωση ι (ημιές είναι πλύ υψηλές. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η ύπαρ'η ργανωμένης υπηρε-
σίας πρειδπιήσεων με στ�! την ελα!ιστπίηση των ψεκασμών,
ώστε και τ κ�στς να ελα!ιστπιηθεί αλλά και η περι#αλλντλ-
γική επι#άρυνση.
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M¤ÚÔ˜ A: Σιτηρά
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2. MΥΚΗΤ'Λ'ΓΙΚEΣ AΣΘEΝΕΙΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ

2.1 Xειμερινά σιτηρά

2.1.1 Σκωριάσεις των σιτηρών

Oι Σκωριάσεις των σιτηρών είναι ασθένειες πυ $είλνται σε
Bασιδιμύκητες της τά'ης των Uredinales. Oι μύκητες αυτί γενι-
κώς !αρακτηρί(νται, με τις σημερινές γνώσεις, ως υπ!ρεωτικά
παράσιτα, εκτ�ς ελα!ίστων ε'αιρέσεων, και έ!υν πλύπλκ #ιλ-
γικ� κύκλ, με κύρια σημεία την ετερικία, τα πλλά στάδια σπ-
ρίων και τη μεγάλη ε'ειδίκευσή τυς στυς 'ενιστές.

Oι Σκωριάσεις και ιδιαιτέρως τυ σίτυ, είναι ασθένειες γνωστές
απ� την αρ!αι�τητα. Aνα$έρνται απ� τυς αρ!αίυς Έλληνες συγ-
γρα$είς ως «Eρυσί#αι», ασθένειες πυ πρέπει να ταυτί(νται με τις
σημερινές Σκωριάσεις, ανα$έρνται επίσης στ ε#ραϊκ� «Δευτερ-
ν�μι», και είναι ακ�μη γνωστά τα Pωμαϊκά Robigalia, τ μήνα
Aπρίλι, πρς τιμήν της θεάς Robigo, της πίας τ �νμα δεν είναι
παρά η μετά$ραση των Σκωριάσεων. Θεωρήθηκαν, και ε'ακλυ-
θύν να θεωρύνται, απ� τις σ#αρ�τερες ασθένειες των $υτών,
ίσως μάλιστα η Mαύρη Σκωρίαση τυ σίτυ να είναι και η πι σ#α-
ρή ασθένεια, υπεύθυνη λιμών και εκατμ#ών της ανθρωπ�τητας. H
ασθένεια αυτή θεωρείται �τι άλλα'ε τη ρή των πρώϊμων πλιτι-
σμών με την καταστρ$ή της #ασικής πηγής τρ$ής των ανθρωπί-
νων κινωνιών.

Σήμερα ι Σκωριάσεις υπλγί(εται �τι καταστρέ$υν στις
H.Π.A. ένα εκατμμύρι τ�νυς ετησίως. Στν Kαναδά τ 1954 κα-
τέστρεψαν σε μια επιδημία 2,4 εκατμμύρια τ�νυς, ενώ στην Eλ-
λάδα ι πι πρ�σ$ατες επιδημίες ανα$έρνται τα έτη 1930, 1935 και
1948, !ωρίς �μως λεπτμερέστερα στι!εία.

Oι Σκωριάσεις πρσ#άλλυν τα στελέ!η, τα $ύλλα και σ!εδ�ν
�λα τα υπέργεια �ργανα των σιτηρών μέ!ρι και τυς κ�κκυς και
σ!ηματί(υν επάνω τυς !αρακτηριστικύς «σωρύς» σπρίων, σε
μρ$ή κηλίδων ή γραμμώσεων, με !ρώμα κ�κκιν-κασταν� με απ-
!ρώσεις σκυριάς, απ’ �πυ και τ �νμα των ασθενειών. Oι διαστά-
σεις και τ !ρώμα των σωρών καθρί(υν τν ε'ειδικευμέν τύπ
πρσ#λής, πυ μπρεί, �μως, να δια$έρει ανάλγα με την καλλιερ-
γητική πικιλία, τη $υλή τυ μύκητα ή τις συνθήκες περι#άλλ-
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ντς. Mερικές $ρές η πρσ#λή περιρί(εται σε μικρές !λωρωτι-
κές ή νεκρωτικές κηλίδες. Tα συμπτώματα των Σκωριάσεων είναι
περισσ�τερ εμ$ανή νωρίς ή αργ�τερα την άνι'η. Oπωσδήπτε ι
πρσ#λές μπρύν να γίνυν πιαδήπτε επ!ή μετά την εμ$ά-
νιση τυ νεαρύ $υταρίυ. Xαρακτηριστικ� είναι �τι μπρεί να πα-
ρατηρηθύν περισσ�τερα απ� ένα είδς Σκωριάσεων στν ίδι 'ενι-
στή.

Σήμερα είναι απλύτως γνωστή η ικαν�τητα των μυκήτων των
Σκωριάσεων να πρκαλύν εκτεταμένες επιδημίες στις καλλιέρ-
γειες σιτηρών στα διά$ρα μέρη της γης. Eίναι επίσης γνωστή η
δυνατ�τητα μετα$ράς σπρίων (υρεδσπρίων) με τν άνεμ σε
ε'αιρετικά μεγάλες απστάσεις, �πως απ� τ Mε'ικ� στις B. πλι-
τείες των H.Π.A. και τν Kαναδά. Oι επιδημίες πυ συμ#αίνυν
πριν ή κατά τη διάρκεια της άνθησης είναι ιδιαίτερα καταστρεπτι-
κές και μπρεί να εκμηδενίσυν την αναμεν�μενη παραγωγή. Πρ-
σ#λές επίσης των στά!εων είναι ιδιαιτέρως καταστρεπτικές έστω
κι αν δεν έ!υν παρατηρηθεί πρσ#λές σε άλλα μέρη τυ $υτύ.
Eκτ�ς απ� την πστική μείωση της αναμεν�μενης παραγωγής σε
#άρς κ�κκων, ι Σκωριάσεις υπ#αθμί(υν την πι�τητα τυ σα-
νύ, μειώνυν την αντ!ή των $υτών και τα πρδιαθέτυν σε πρ-
σ#λές απ� ρισμένες ασθένειες. H πρσ#λή απ� Σκωριάσεις, λ�γω
της καταστρ$ής της επιδερμίδας, αυ'άνει τη διαπνή και την
αναπνή και ελαττώνει τ ρυθμ� της $ωτσύνθεσης. Eπιπλέν
μειώνει τη (ωηρ�τητα των $υτών, τ γέμισμα των κ�κκων και την
αύ'ηση τυ ρι(ικύ συστήματς. O σαν�ς πυ πρέρ!εται απ� πρ-
σ#ε#λημένα $υτά είναι λιγ�τερ εύγευστς για τα (ώα και μερικές
$ρές μπρεί να πρκαλέσει μέτριας μρ$ής τ'ικ�τητα σ’ αυτά.

Συμπτώματα και παθ�γ-να αίτια

Tα συμπτώματα πυ πρκαλύνται απ� τυς μύκητες των Σκω-
ριάσεων στα �ργανα των 'ενιστών, $ύλλα, κλεύς, στελέ!η, ανθι-
κά �ργανα, λέπυρα κ.τ.λ. είναι $λύκταινες υρεδσωρών και τελει-
σωρών σε διά$ρα σ!ήματα και !ρώματα, απλές ή συνενωμένες.

Oι κυρι�τερες σκωριάσεις και η εμ$άνιση των συμπτωμάτων
τυς στυς πι #ασικύς 'ενιστές είναι ι ε'ής:

1. Mαύρη σκωρίαση ή σκωρίαση τ�υ στελέ��υς τ�υ σίτ�υ

Puccinia graminis Pers. +ενιστές: Σίτς P.g.f. sp. tritici
Kριθή P.g.f. sp. hordei
Bρώμη P.g.f. sp. avenae
Bρί(α P.g.f. sp. secalis
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Πρσ#άλει κυρίως τα στελέ!η, τυς κλεύς, τα $ύλλα και δευ-
τερευ�ντως τα �ργανα τυ στά!υ, με τη μρ$ή καστανών, επιμή-
κων $λυκταινών υρεδσωρών, 3-10 mm σε μήκς, πυ �ταν συνε-
νωθύν γίννται σημαντικά μεγαλύτερες σε γραμμειδές σ!ήμα. Oι
$λύκταινες εμ$ανί(νται και απ� τις δύ πλευρές των $ύλλων,
διαρρηγνύνται και η επιδερμίδα περι#άλλει τν υρεδσωρ� σαν
άσπρ περιλαίμι. Oι τελεισωρί αντικαθιστύν τυς υρεδσω-
ρύς ή σ!ηματί(νται ανε'άρτητι (Eικ. 1, 2, σελ. 82).

2. Kαστανή σκωρίαση τ�υ σίτ�υ ή Σκωρίαση των �ύλλων

Puccinia recondita Rob.: Desm. f. sp. tritici (Συνων. P. rubigo -
vera (DC) Wint., P. triticina Eriks)

Eκτ�ς απ� τ σίτ πρσ#άλλει, ως παράσιτ αδυναμίας, ρισμένες
πικιλίες κριθής και είδη των γενών Aegilops και Agropyron.

Oι υρεδσωρί έ!υν διαστάσεις ως 1.5 mm σε διάμετρ με
!ρώμα στην αρ!ή πρτκαλί έντν και αργ�τερα κασταν� σκυ-
ριάς, δεν συνενώννται και δεν περι#άλλνται απ� τυς ιστύς τυ
'ενιστή. Oι $λύκταινες των υρεδσωρών εμ$ανί(νται στην επά-
νω επι$άνεια των $ύλλων (Eικ. 3) διάσπαρτες ενώ ι τελεισωρί
στην κάτω επι$άνεια των $ύλλων ή των κλεών.

3. Kίτρινη σκωρίαση ή Γραμμωτή σκωρίαση

Puccinia striiformis West (Συνων. P. glumarum (Schm.) Eriks.
& Henn.)

Oι υρεδσωρί είναι κίτρινι και εμ$ανί(νται κυρίως στα
$ύλλα και τυς στά!εις, δευτερευ�ντως στυς κλεύς, στελέ!η,
ακ�μη και στυς κ�κκυς και είναι διατεταγμένι σε γραμμές. Oι
$λύκταινες των υρεδσωρών έ!υν διαστάσεις  0.3–0.5¥0.5–1 μm,
αλλά η γραμμειδής διάτα'ή τυς ανάμεσα στις αγγειώδεις δεσμίδες
και η ανάπτυ'η υ$ών έ!ει ως απτέλεσμα γραμμές μακριές �σ τ
μήκς τυ $ύλλυ (Eικ. 4, σελ. 82).

Oι τελεισωρί εμ$ανί(νται αργ�τερα, σε γραμμές, στυς κ-
λεύς των $ύλλων και είναι υπεπιδερμικί. Πρσ#άλλει τ σίτ,
την κριθή και 18 γένη αυτ$υών αγρστωδών.

4. Kαστανή σκωρίαση της κριθής

Puccinia hordei Otth. (Συνων. P. anomala Rostr., P. simplex
(Körn) Erikss. & Henn.)

Mικρές, κυκλικές καστανπρτκαλί $λύκταινες υρεδσωρών
εμ$ανί(νται στα $ύλλα, στυς κλεύς και στυς στά!εις των π-
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λύ ευπαθών καλλιεργητικών πικιλιών. Oι τελεισωρί είναι
στργγυλί ή επιμήκεις, καστανί, καλυμμένι απ� την επιδερμίδα
και λιγ�τερ ά$θνι απ� τυς υρεδσωρύς.

5. Σκωρίαση της �ρώμης

Puccinia coronata Cda.

Πρσ#άλλει τη #ρώμη και διά$ρα αυτ$υή γένη (Alopecurus,
Festuca, Dactylis κ.τ.λ.) Oι υρεδσωρί εμ$ανί(νται στα $ύλλα
σαν μικρές κυκλικές ή επιμήκεις πρτκαλ�!ρωμες $λύκταινες,
πυ συνενύνται. Oι τελεισωρί εμ$ανί(νται συνήθως στυς κ-
λεύς των $ύλλων με μρ$ή μαύρων, επιμήκων $λυκταινών πυ
καλύπτνται απ� την επιδερμίδα.

6. Σκωρίαση της �ρί5ας (Σίκαλης)

Puccinia recondita f. sp. secalis Rob.: Desm (Συν. P. dispersa).

Oι υρεδσωρί είναι διάσπαρτι ακαν�νιστα στα $ύλλα ως κυ-
κλικές ή ελλειψειδείς $λύκταινες με !ρώμα καστανκ�κκιν. Oι
τελεισωρί σ!ηματί(νται στην κάτω επι$άνεια των $ύλλων και,
έ!υν !ρώμα μαύρ και καλύπτνται απ� την επιδερμίδα τυ $ύλ-
λυ.

7. Σκωρίαση τ�υ δ-ργ�υ

Puccinia purpurea Cke.

Tυπικά  συμπτώματα εμ$ανί(νται, συνήθως, σε $υτά μεγαλύ-
τερα τυ εν�ς μην�ς, ως διάσπαρτες, ιώδεις, κ�κκινες ή καστανές
$λύκταινες υρεδσωρών στις δύ επι$άνειες των $ύλλων. Oι πε-
ρισσ�τερες $λύκταινες μετατρέπνται σε τελεισωρύς, αλλά και
νέι τελεισωρί αναπτύσσνται ανε'άρτητα απ� τυς υρεδσω-
ρύς.

8. Σκωριάσεις τ�υ σρα�-σιτ�υ

Puccinia sorghi Schw ., με μεγαλύτερες επιμήκεις, στις δύ
επι$άνειες των $ύλλων $λύκταινες υρεδσωρών.

Puccinia polysora Underw., με $λύκταινες υρεδσωρών κυ-
ρίως στην επάνω επι$άνεια των $ύλλων, και τελεισωρύς καλυμ-
μένυς.

Bι�λ�γικ-ς κύκλ�ς

Oι μύκητες των σκωριάσεων θεωρύνται σήμερα ως υπ!ρεωτι-
κά παράσιτα, αν και μερικές $υλές τυς παρυσιά(υν περιρισμέ-
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νη ικαν�τητα ανάπτυ'ης σε θρεπτικά υλικά. Πλύ λίγα στελέ!η
μπρύν να σπργνήσυν και να συμπληρώσυν τ #ιλγικ�
τυς κύκλ !ωρίς την παρυσία των $υτών 'ενιστών τυς.

Oι μύκητες των σκωριάσεων έ!υν κατά καν�να πλύπλκ #ι-
λγικ� κύκλ πυ !αρακτηρί(εται απ� την εναλλαγή 'ενιστών
(ετερικία) και μέ!ρι  5  είδη σπρίων. Aπ� τα  5  αυτά είδη τα ση-
μαντικ�τερα, απ� επιδημιλγική άπψη, είναι τα υρεδσπ�ρια, τα
πία παράγνται σε μεγάλυς αριθμύς συνήθως την άνι'η και τ
καλκαίρι. Mετα$έρνται με τν άνεμ σε ε'αιρετικά μεγάλες απ-
στάσεις και πρκαλύν νέες μλύνσεις σε $υτά 'ενιστές, ώστε σε
ευνϊκές συνθήκες  !ρ�νς μετα'ύ μ�λυνσης και νέας γενέας υ-
ρεδσπρίων να $θάνει μ�ν μέ!ρι τις  7  ημέρες. Tα υρεδσπ�ρια
είναι μνκύτταρα, δικάρυα σπ�ρια (ν+ν), με αγκαθωτ� περί#λημα
(Eικ. 5, σελ. 82) πυ !ρειά(νται την παρυσία υμενίυ νερύ για
να #λαστήσυν. Oι #λαστικές υ$ές μλύνυν τν 'ενιστή μέσω των
στμάτων ή απευθείας, α$ύ πρώτα σ!ηματίσυν απρεσσ�ρι ή !ω-
ρίς σ!ηματισμ� απρεσσρίυ. Στη συνέ!εια αναπτύσσυν ενδκυτ-
ταρικές υ$ές με μυ(ητήρες ι πίι ε'ασ$αλί(υν την επα$ή τυ
μύκητα με τις κυτταρικές με#ράνες και τη διατρ$ή τυ.

Oι υρεδσωρί μπρεί να ακλυθύνται απ� την παραγωγή τε-
λεισωρών στην ίδια ή σε 'ε!ωριστές θέσεις. Tα τελεισπ�ρια είναι
δικύτταρα, δικάρυα (ν+ν  ή  2ν) με πα!ειά λεία τι!ώματα και !ρη-
σιμεύυν για τη δια!είμανση τυ μύκητα (Eικ. 6, σελ. 82), σε τε-
λεισωρύς στα υπλείμματα τυ 'ενιστή. H #λάστησή τυς την
άνι'η συνεπάγεται την ένωση των πυρήνων (διπλειδής $άση) και
τη διαδικασία της μείωσης για την παραγωγή τεσσάρων απλειδών
#ασιδισπρίων (ν) τα πία συνήθως μλύνυν τ δευτερεύντα
'ενιστή, �ταν  μύκητας είναι ετερ�ικς. Aν δεν παρατηρείται ετε-
ρικία τ�τε  #ιλγικ�ς τυς ρ�λς περιρί(εται μ�ν στ γενετικ�.
Aπ� #ιλγική άπψη κύρις 'ενιστής είναι αυτ�ς στν πί σ!η-
ματί(εται η τέλεια μρ$ή. Eίναι δυνατ�ν  κύρις #ιλγικά 'ενι-
στής να είναι δευτερεύων απ� ικνμική άπψη. H διάτα'η τυ πί-
νακα 1 ακλυθεί τη #ιλγική διαίρεση.

H μ�λυνση τυ δευτερεύντα 'ενιστή απ� τα απλειδή #ασιδι-
σπ�ρια έ!ει ως απτέλεσμα τη δημιυργία σωρών πυκνιδίων
(σπερμγνίων) στην πάνω επι$άνεια των $ύλλων, με πυκνιδι-
σπ�ρια μνκάρυα (ν). Tα πυκνιδισπ�ρια αυτά μετα$ερ�μενα με
έντμα ή με τη #ρ!ή σε παρακείμενες δεκτικές υ$ές πυ είναι
συμ#ατές συντελύν στη δικαρύωση τυ μύκητα και στ σ!ηματι-
σμ� στην αντίθετη επι$άνεια τυ $ύλλυ αικιδίων με δικαρυωτικά
αικιδισπ�ρια (ν+ν) πυ θα μλύνυν τν κύρι 'ενιστή.



22

O πλήρης αυτ�ς #ιλγικ�ς κύκλς δε συμ#αίνει σε �λα τα είδη
των σκωριάσεων. Oι μύκητες πυ σ!ηματί(υν και τα  5  είδη σπ-
ρίων λέγνται μακρκυκλικί και είναι αυτ�ικι ή ετερ�ικι.
Eκείνι πυ σ!ηματί(υν αικίδια και τελεισωρύς, ενίτε και
σπερμγ�νια λέγνται μεσκυκλικί και είναι επίσης αυτ�ικι ή
ετερ�ικι, κι εκείνι πυ σ!ηματί(υν μ�ν σπερμγ�νια και τε-
λεισωρύς λέγνται μικρκυκλικί και είναι αυτ�ικι. Στν πίνα-
κα 1 δίδνται ι μρ$ές των σπρίων και ι 'ενιστές των κυριτέ-
ρων σκωριάσεων πυ παρατηρύνται στη !ώρα μας, και στν πί-
νακα 2 ι κυρι�τερι συμπτωματλγικί !αρακτήρες των.

Πίνακας 1
Δευτερεύ�ντες �ενιστές και σ!ηματι"�μενα είδη σπ�ρίων

απ� τις κυρι�τερες Σκωριάσεις π�υ παρατηρ�ύνται στην Eλλάδα.

Eίδη σπρίων
Σκωρίαση Δευτερεύων 'ενιστής Kύρις

'ενιστής
Δευτερεύων

'ενιστής
P. graminis Bερ#ερίς, (Berberis),

Mahonia
II, III, IV1 0, I

P. recondita
f. sp. tritici

Thalictrum, Anchusa
Anemonella, Clema-
tis, Isopyron

II, III, IV 0, I

P. striiformis Δεν υπάρ!ει II, (III)
P. hordei Ornithogallum II, III, IV 0, I
P. coronata Rhamnus II, III, IV 0, I
P. recondita

f. sp. secalis
Anchusa II, III, IV 0, I

P. purpurea Oxalis II, III, IV 0, I
P. sorghi Oxalis II, III, IV 0, I
P. polysora Δεν υπάρ!ει II, (III)

1. 0, πυκνίδια (σπερμγ�νια),  I, αικίδια,  II, υρεδσπ�ρια,  III, τελεισπ�ρια,
IV, #ασιδισπ�ρια.

Eπιδημι�λ�γία

Eπιδημία Σκωριάσεως αναπτύσσεται �ταν συμ#εί να #ρεθύν σε
επα$ή ευπαθής πικιλία σιτηρών σε εκτεταμένη έκταση, $υλή τυ
μύκητα ικανή να μλύνει και συνθήκες περι#άλλντς ευνϊκές
για την ανάπτυ'η της ασθένειας. Σε θερμκρασία  15-25° C  και
σταγ�να νερύ η είσδς τυ μύκητα στν 'ενιστή γίνεται σε 6-8
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ώρες και δευτεργενή υρεδσπ�ρια παράγνται σε 7-10 ημέρες. H
παραγωγή των υρεδσπρίων αυ'άνει κατά 10.000 $ρές σε κάθε
γενεά και τα υρεδσπ�ρια, αν και συγκριν�μενα με τα τελεισπ�-
ρια έ!υν περιρισμένη σ!ετικά ικαν�τητα διατήρησης, μπρύν
εντύτις να διατηρήσυν τη #λαστική τυς ικαν�τητα για ένα !ρ�-
ν σε εύκρατες περι!ές. O συνδυασμ�ς αυτής της ε'αιρετικά μεγά-
λης παραγωγής υρεδσπρίων και δυνατ�τητας μετα$ράς των σε
τεράστιες απστάσεις με τν άνεμ κάνει τις σκωριάσεις ασθένειες
με μεγάλες δυνατ�τητες ανάπτυ'ης σ#αρών επιδημιών.

Oι μύκητες των σκωριάσεων έ!υν γ�νυς πυ ρυθμί(υν τη
μλυσματική ικαν�τητα, θετική ή αρνητική, ι πίι αντιδρύν με
μεγάλη ε'ειδίκευση με τυς γ�νυς πυ ρυθμί(υν την αντ!ή ή
την ευπάθεια τυ 'ενιστή. H ασθένεια δεν εμ$ανί(εται ή εμ$ανί(ε-
ται με πλύ ελα$ρά πρσ#λή αν  'ενιστής κατέ!ει τ σ!ετικ� γ�ν
αντ!ής τν πί τ παθγ�ν δεν μπρεί να τν ε'υδετερώσει με
τν αντίστι! γ�ν μλυσματικής ικαν�τητας.

Tα υρεδσπ�ρια συ!νά πρκαλύν τις πρωτγενείς μλύνσεις
την άνι'η ή τ καλκαίρι, σε περι!ές με ήπι !ειμώνα �πυ έ!υν
τη δυνατ�τητα να δια!ειμάσυν σε υπλείμματα τυ 'ενιστή ή σε
αυτ$υείς 'ενιστές ή ε'αιτίας της δυνατ�τητας μετα$ράς με τν
άνεμ απ� τ�π σε τ�π πυ καλύπτει ακ�μη και διηπειρωτικές
απστάσεις, �πως μλύνσεις των σιτηρών της Eυρώπης απ� την
A$ρική. H ετήσια πρ�δς των υρεδσπρίων απ� τ�π σε τ�π έ!ει
επαρκώς διαπιστωθεί, κι έτσι τα τελεισπ�ρια και  δεύτερς 'ενι-
στής απαιτύνται μ�ν για τη συμπλήρωση τυ #ιλγικύ κύκλυ
τυ μύκητα, αλλά �!ι για την ανάπτυ'η επιδημίας. O δεύτερς 'ε-
νιστής !ρησιμεύει για τη συμπλήρωση τυ σε'υαλικύ κύκλυ
τυ μύκητα και επμένως είναι πηγή νέων μλυσματικών $υλών
και πρώιμων μλύνσεων τυ κύριυ 'ενιστή με τα αικιδσπ�ρια.
Nέες $υλές των παθγ�νων μπρύν �μως να δημιυργηθύν και
!ωρίς την παρυσία τυ δευτερεύντα 'ενιστή αλλά με μεταλλαγή
ή παρασε'υαλικύς μη!ανισμύς στ υρεδιακ� στάδι. Σε μικτές
μλύνσεις τυ 'ενιστή με διά$ρες $υλές τυ παθγ�νυ, είναι δυ-
νατή με αναστμώσεις υ$ών τυ παθγ�νυ η μετα$ρά ή ανταλ-
λαγή πυρήνων ή γενετικών !αρακτήρων και η δημιυργία νέων
$υλών.

Kαταπ�λέμηση

Oι σκωριάσεις καταπλεμύνται κατά #άσιν με ανθεκτικές πι-
κιλίες. H δυνατ�τητα αυτή είναι γνωστή εδώ και 80 !ρ�νια και
$υσικά έ!υν δημιυργηθεί πλήθς ανθεκτικών πικιλιών. H
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αντ!ή μπρεί να είναι μνγνική ή πλυγνική, και αυτή η δεύ-
τερη είναι πι σταθερή για !ρ�νια.

H καταστρ$ή τυ δεύτερυ 'ενιστή παρεμ#αίνει στ #ιλγικ�
κύκλ τυ μύκητα, περιρί(ει τη δυνατ�τητα αύ'ησης των $υλών
τυ, εμμέσως αυ'άνει τη σταθερ�τητα των ανθεκτικών πικιλιών
και περιρί(ει την παραγωγή πρωίμων μλυσματικών αικιδισπ-
ρίων. H πρακτική ε$αρμγή εν�ς τέτιυ μέτρυ είναι αδύνατη !ω-
ρίς την κρατική ργανωτική υπδμή και την υπ!ρεωτική κατα-
στρ$ή τυ δεύτερυ 'ενιστή, ιδίως της #ερ#ερίδας.

Tέλς, !αμηλύ κ�στυς πρστατευτικά ή ε'ντωτικά μυκητ-
κτ�να μπρεί να !ρησιμπιηθύν για την αντιμετώπιση των Σκω-
ριάσεων. Tα μυκητκτ�να ε$αρμ�(νται ως ψεκασμί τυ $υλλώ-
ματς, α$ύ �μως πρηγηθεί πρσεκτική ανάλυση κ�στυς - ω$έ-
λειας πυ θα δώσει θετική απάντηση. H !ρησιμπίηση διασυστη-
ματικών σκευασμάτων δίδει μελλντικές υπσ!έσεις.

H !ρησιμπίηση επίσης σε μια εκτεταμένη περι!ή καλλιέρ-
γειας δια$�ρων καλλιεργητικών πικιλιών περιρί(ει τη δυνατ�-
τητα ανάπτυ'ης τυ μύκητα ελαττώνντας τν κίνδυν εκτεταμέ-
νων επιδημιών. Aυτ� μπρεί να ενισ!υθεί με τη !ρησιμπίηση
μείγματς σπ�ρων με δια$ρετικύς γ�νυς αντ!ής.

Tέλς, �πυ είναι δυνατ�, η !ρησιμπίηση πρωίμων πικιλιών
είναι επω$ελής για την απ$υγή των Σκωριάσεων.

2.1.1.1. M·‡ÚË ÛÎˆÚ›·ÛË ‹ ÛÎˆÚ›·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÏ¤¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û›ÙÔ˘

H Mαύρη σκωρίαση τυ σίτυ έ!ει θεωρηθεί απ� τυς Pωμαϊ-
κύς !ρ�νυς ως η σ#αρ�τερη ασθένεια των $υτών, αλλά μ�λις τ
1767 έγινε η διαπίστωση τυ #ιλγικύ κύκλυ της. H Σκωρίαση
αυτή εκτ�ς απ� τ σίτ, πυ είναι  κυρι�τερς 'ενιστής, πρσ#άλ-
λει την κριθή, τη #ρώμη, τη σίκαλη και αρκετά αυτ$υή είδη, ιδίως
την αγρικριθή (Hordeum), τν Aιγίλπα (Aegilops) κ.ά. Eκτ�ς απ�
τ σίτ η Σκωρίαση αυτή δεν μπρεί να θεωρηθεί ως σ#αρ� παρά-
σιτ σε άλλες καλλιέργειες, αλλά �μως μερικί αυτ$υείς 'ενιστές
παρυσιά(υν ενδια$έρν ως πηγές πρωτγενύς μλύσματς.

H Mαύρη σκωρίαση έ!ει πλλές ειδικές μρ$ές (f. sp.) ανάλγα
με τν 'ενιστή πυ πρσ#άλλει και πλήθς $υλών σε κάθε μία απ�
αυτή. Στην ειδική μρ$ή π.!. P. graminis f. sp. tritici ανα$έρνται
πάνω απ� 250 $υλές, ι πίες διακρίννται απ� την ένταση πρσ-
#λής σε διά$ρες καλλιεργητικές πικιλίες τυ σίτυ. Στην Eλ-
λάδα έ!υν ανα$ερθεί ι $υλές 21, η πι διαδεδμένη, 14, 17, 34 και
40.




