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ΠPOΛOΓOΣ

Tο εγχειρίδιο τούτο απευθύνεται κυρίως προς τους φοιτητές του
Tμήματος Γεωπονίας, οι οποίοι για πρώτη φορά ακούνε μαθήματα
ειδικής φυτοπαθολογίας, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο και για κάθε
γεωπνο για τα καθημερινά κοινά προβλήματα ασθενειών των καλλιεργειών που αναφέρονται, πως και για αγρτες που έχουν τη
στοιχειώδη γνώση για να καταλάβουν το περιεχμενο.
H ύλη του είναι χωρισμένη σε τρεις μεγάλες εντητες. Περιλαμβάνει τις μυκητολογικές ασθένειες των σιτηρών γενικώς, των βιομηχανικών φυτών και των ψυχανθών. Eπειδή μως, αρκετές ασθένειες προσβάλλουν περισστερους απ έναν ξενιστές της ίδιας ή και
διαφορετικών ομάδων, για τούτο περιγράφονται με λεπτομέρειες
μνο μια φορά και υπάρχουν σχετικές παραπομπές. Συστήνεται,
λοιπν, στον αναγνώστη, ταν ασχολείται με κάποια τέτοια περίπτωση καλ θα ήταν να διαβάζει παράλληλα λες τις παρμοιες περιγραφές για καλύτερη ενημέρωση. Mέσα στην ίδια εντητα οι
ασθένειες έχουν, σο είναι δυνατν, ομαδοποιηθεί ώστε να είναι
ευκολτερη η κατανηση των διαφρων λεπτομερειών της επιδημολογίας και της καταπολέμησης.
Θα ήταν, βεβαίως, ουτοπία αν κανείς ισχυριζταν τι σ’ ένα βιβλίο
αυτού του μεγέθους συμπεριέλαβε λες τις ασθένειες των αναφερομένων ξενιστών. Aπλώς περιγράφονται οι κυριτερες, και ιδιαιτέρως αυτές που υπάρχουν στην Eλλάδα, ή ευρίσκονται προ των πυλών της χώρας. Aπ τις ασθένειες αυτές, άλλες περιγράφονται με
σημαντικές λεπτομέρειες, είτε γιατί είναι πολύ σοβαρές ή γιατί κρίθηκαν τι βοηθούν την κατανηση και άλλων, και άλλες απλώς
αναφέρονται. O αναγνώστης, και ιδιαιτέρως ο φοιτητής, θα ήταν
σκπιμο ταν μελετά μια ασθένεια να έχει κατά νου και την παρμοια ασθένεια, που ανήκει στην ίδια ομάδα ασθενειών, και περιγράφεται ίσως σε άλλη εντητα ξενιστών, και έχει περιγραφεί με λεπτομέρειες για να λύσει, ενδεχομένως, απορίες του.
Eπειδή στη χώρα δεν υπάρχει κοιν ονοματολγιο των διαφρων
ασθενειών, εκτς απ ελάχιστες εξαιρέσεις, γι’ αυτ τηρήθηκε, που
υπήρχε, το παλαι ονοματολγιο που έχει δοθεί απ άλλους συγγραφείς και για νέες περιπτώσεις προτιμήθηκε η λύση της ονοματολογίας με μετάφραση του λατινικού ονματος του παρασίτου. Για το
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λγο αυτ σε κάθε ασθένεια δίδεται το λατινικ διώνυμο καθ’ ενς
παρασίτου καθώς και τα συνώνυμά του τα οποία εμφανίζονται ιδιαιτέρως στην ελληνική βιβλιογραφία, ώστε κατά το δυνατν, ν’ αποτραπούν οι συγχύσεις.
Tέλος το φωτογραφικ υλικ επιλέχθηκε κατά τρπο που να μπορεί να βοηθήσει στην κατανηση συμπτωματολογικά χι μνο για
την ασθένεια στην οποία αναφέρεται αλλά και στις άλλες παρμοιες
με αυτήν. Δεν θα πρέπει ο αναγνώστης να περιμένει τι θα μπορεί
να προσδιορίσει το αίτιο της οποιασδήποτε ασθένειας απ τη μια ή
δύο εικνες συμπτωμάτων που υπάρχουν στο βιβλίο. H εικνα
απλώς υπάρχει για να τον βοηθήσει σε κάποιο αρχικ προσανατολισμ ώστε να ερευνήσει καλύτερα και φυσικά να προσφύγει τελικά
σε ειδικ, δίνοντάς του τις αναγκαίες και κατάλληλες πληροφορίες.
Aύγουστος 1995

Kώστας Θανασουλπουλος
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1. EIΣAΓΩΓH

Tα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, πως συνηθίζεται να τα αποκαλούμε στη χώρα μας, περιλαμβάνουν τα χειμερινά και θερινά σιτηρά, τα βιομηχανικά φυτά και απ τα ψυχανθή κυρίως τα χορτοδοτικά και μερικά σπρια. Oι μεγάλες αυτές ομάδες καλλιεργειών περιλαμβάνουν μερικές οι οποίες ήταν και εξακολουθούν να είναι απ
τις βασικές για τη διατροφή του ανθρώπου, πως και για τις άλλες
ανάγκες του, ιδιαιτέρως την ένδυση.
H πρώτη εντητα των καλλιεργειών είναι τα σιτηρά, τα οποία
αποτελούν βασικά είδη διατροφής του ανθρώπου, το στάρι στο δυτικ κσμο και το ρύζι στον ανατολικ. Tο στάρι παρέχει περίπου το
20% των θερμίδων στο 40% του πληθυσμού της γης. Σήμερα ακμη
σε πολλές χώρες η κατανάλωση σίτου κατά κεφαλή είναι η μεγαλύτερη απ οποιαδήποτε άλλη τροφή. Aνάλογη είναι η κατάσταση
στην Aσία, που βασικ είδος διατροφής είναι το ρύζι. Oι κκκοι των
σιτηρών προμηθεύουν τον οργανισμ υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες και αναγκαία ανργανα άλατα. Eκτς μως απ είδος διατροφής του ανθρώπου τα σιτηρά χρησιμοποιούνται και ως διατροφή
των οικοσίτων ζώων και για βιομηχανικά προϊντα. Πρακτικώς κανένα μέρος των φυτών των σιτηρών δεν μένει ανεκμετάλλευτο ενώ
τα υπολείματα των καλλιεργειών χρησιμεύουν για εμπλουτισμ σε
οργανική ουσία του εδάφους.
Στη δεύτερη εντητα, τα βιομηχανικά φυτά, αποτελούν σοβαρή
οικονομική πρσοδο για τη χώρα μας ιδιαιτέρως το βαμβάκι και ο
καπνς, που είναι βασικά εξαγώγιμα προϊντα μας, ενώ η τευτλοκαλλιέργεια εξασφαλίζει τη λειτουργία των ελληνικών ζαχαρουργείων και την αυτάρκεια της χώρας μας σε ζάχαρη. Oι άλλες καλλιέργειες αυτής της εντητας είναι δευτερεύουσες, αλλά συμβάλλουν σημαντικά στο εθνικ εισδημα.
H τελευταία εντητα περιλαμβάνει τα χορτοδοτικά ψυχανθή, τα
οποία παρέχουν αναγκαία τροφή στις κτηνοτροφικές μονάδες για το
ζωικ τους κεφάλαιο, κυρίως σε μορφή σανού, αλλά και καρπού.
Oρισμένα ψυχανθή επίσης που χρησιμοποιούνται ως τροφή του αν-
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θρώπου, κυρίως τα ρεβύθια και η φακή και τέλος η αραχίδα η οποία
αποτελεί τη βασική καλλιέργεια σε μερικές περιοχές της Eλλάδας.
Eπομένως η σημασία των καλλιεργειών αυτών είναι σημαντική,
γιατί αποτελούν ανελαστικά προϊντα αναγκαία για την ανθρώπινη
διατροφή, πως και των αγροτικών ζώων, ή προϊντα αναγκαία ενδύσεως. Παρά το γεγονς τι η οικονομική τους πρσοδος δεν είναι
τσο υψηλή –πως άλλων που δεν αποτελούν βασικά είδη διατροφής ή ένδυσης– ελαστικά προϊντα, εντούτοις η συνεχής καλλιέργειά τους προς το παρν τουλάχιστον, είναι αναγκαία.
Eίναι λοιπν φυσικ τι ασθένειες αυτών των καλλιεργειών δημιούργησαν στο παρελθν, αλλά και έχουν τη δυναττητα να δημιουργήσουν και στο μέλλον, καταστάσεις τέτοιες που να έχουν
τραγικές επιπτώσεις σε πολλούς λαούς.
H ποικιλία των ξενιστών που υπάρχει στις καλλιέργειες αυτές,
σε συνδυασμ με τους πολυάριθμους αυτοφυείς ξενιστές που ανήκουν στα ίδια γένη δίνουν τη δυναττητα στους διάφορους παρασιτικούς μύκητες να διαιωνίζονται με ευχέρεια αλλά και να πολλαπλασιάζονται με τρπο απειλητικ για τις καλλιέργειες.
Eίναι, επομένως, αναγκαία η καλή γνώση των ασθενειών και του
βιολογικού κύκλου των παρασίτων, αλλά και των σχέσεων που διέπουν το παράσιτο, τον ξενιστή και το περιβάλλον. H εκδήλωση μιας
ασθένειας, πως τουλάχιστον γνωρίζουμε σήμερα, δεν είναι απλώς
η συνάντηση ενς παθογνου με τον οποιοδήποτε ξενιστή. Eίναι
δυνατν το ργανο του παθογνου να βρεθεί επάνω σε ιστ του ξενιστή, να βλαστήσει και ακμα η βλαστική υφή να εισχωρήσει στους
ιστούς και μως ασθένεια να μην εκδηλωθεί. Δεν είναι μνον οι
συνθήκες περιβάλλοντος που μπορεί να είναι δυσμενείς για την
εξέλιξη της ασθένειας. Eίναι και οι συνθήκες του μικροπεριβάλλοντος που αναπτύσσεται μέσα στους ιστούς του ξενιστή, με τις ουσίες που ο ίδιος ο ξενιστής παράγει και συντελούν στην άμυνά του
απέναντι στον παρασιτικ οργανισμ που έχει εισβάλλει. H δυναττητα αυτή του ξενιστή, εκτς απ τη γενετική ικαντητα παραγωγής τέτοιων ουσιών, εξαρτάται και απ άλλους παράγοντες, οι οποίοι
επιδρούν στη φυσιολογία του ξενιστή, ενδυναμώνοντας ή εξασθενίζοντάς τον. Oι ευνοϊκές ή δυσμενείς για τον ξενιστή καιρικές
συνθήκες, η εδαφική σύσταση ή οι λιπάνσεις, οι αρδεύσεις ή ακμη
και άλλες προσβολές είναι δυνατν να επηρεάσουν σημαντικά τον
ξενιστή, τσο ώστε να τον εξασθενίσουν και να μην είναι δυνατν ν’
αμυνθεί στην προσβολή απ το παθογνο.
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H άριστη γνώση της βιολογίας του ξενιστή και του παθογνου
οδηγεί στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενειών στις
καλλιέργειες αυτές. H αντιμετώπιση των περισσοτέρων ασθενειών,
σε λες σχεδν τις καλλιέργειες που αναφέρονται, δεν βασίζονται
σχεδν καθλου σε εφαρμογή χημικής καταπολέμησης, η οποία είναι εξαιρετικά δαπανηρή για καλλιέργειες των οποίων η μέση
στρεμματική απδοση δεν είναι τσο υψηλή για να καλύπτει τέτοιου είδους δαπάνες. H εκτατική μορφή αυτών των καλλιεργειών,
κάτω απ τις συνθήκες που ασκείται η γεωργία στη χώρα μας, δεν
δίνει τη δυναττητα στους παραγωγούς να επέμβουν αποτελεσματικά μετά την εκδήλωση της ασθένειας, αλλά πρέπει να γίνει σο το
δυνατν σωσττερη πρληψη, έτσι ώστε να μην εκδηλωθεί η ασθένεια ή αν εκδηλωθεί να προκαλέσει τις μικρτερες απώλειες.
Σύμφωνα με αυτές τις αντιλήψεις η καταπολέμηση πρέπει να
βασίζεται κυρίως σε καλλιεργητικά μέτρα που θα αποβλέπουν στη
μείωση των αρχικών μολυσμάτων, κυρίως στο έδαφος, και στην αύξηση της αντοχής των φυτών με σωσττερο τρπο καλλιέργειας.
H αμειψισπορά και η καταστροφή των υπολειμμάτων των καλλιεργειών είναι απ τα βασικτερα μέτρα αντιμετώπισης των περισσοτέρων ασθενειών αυτών των καλλιεργειών. H καταστροφή των
υπολειμμάτων των φυτών, ιδιαιτέρως των σιτηρών, γίνεται με φωτιά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις εδαφολογικές απψεις που
θεωρούν τι η φωτιά προκαλεί καταστροφή της υφής του εδάφους.
Eντούτοις, σε περίπτωση έντονης προσβολής ταν τα υπολείμματα
θα είναι εξαιρετικά μολυσμένα, ττε επιβάλλεται, και με τη σύμφωνη γνώμη των εδαφολγων, η καταστροφή με φωτιά. Aπλώς αυτ
δεν πρέπει να γίνεται κάθε χρνο γιατί δεν υπάρχει πάντοτε ανάγκη
και θα ήταν σκπιμο τα υπολείμματα να θάβονται με βαθειά άροση,
ώστε να αξιοποιούνται και ως οργανική ουσία.
H λίπανση των καλλιεργειών είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αλγιστη παροχή, ιδιαιτέρως αζώτου, μπορεί να προκαλέσει ευπάθεια στον ξενιστή σε κάποιο
απ τα παθογνα που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε τη δυναττητα
να τον προσβάλει.
H χρήση ανθεκτικών ποικιλιών είναι αναγκαία, εφσον υπάρχουν, και είναι η πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση. Tο θέμα είναι τι αρκετά απ τα μυκητολογικά αυτά παράσιτα διαθέτουν εξαιρετική πλαστικτητα και σε σύντομο χρονικ διάστημα είναι σε θέση να παρακάμψουν την αντοχή της ποικιλίας και φυσικά χρειάζεται νέα ποικιλία ανθεκτική.
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Tέλος σε ορισμένες απ τις ασθένειες αυτές, πως στην Kερκοσπορίαση των σακχαροτεύτλων, οι ψεκασμοί είναι αναπφευκτοι
γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι ζημιές είναι πολύ υψηλές. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η ύπαρξη οργανωμένης υπηρεσίας προειδοποιήσεων με στχο την ελαχιστοποίηση των ψεκασμών,
ώστε και το κστος να ελαχιστοποιηθεί αλλά και η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση.
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M¤ÚÔ˜ A: Σιτηρά
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2. MΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚEΣ AΣΘEΝΕΙΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ
2.1 Xειμερινά σιτηρά
2.1.1 Σκωριάσεις των σιτηρών
Oι Σκωριάσεις των σιτηρών είναι ασθένειες που οφείλονται σε
Bασιδιομύκητες της τάξης των Uredinales. Oι μύκητες αυτοί γενικώς χαρακτηρίζονται, με τις σημερινές γνώσεις, ως υποχρεωτικά
παράσιτα, εκτς ελαχίστων εξαιρέσεων, και έχουν πολύπλοκο βιολογικ κύκλο, με κύρια σημεία την ετεροοικία, τα πολλά στάδια σπορίων και τη μεγάλη εξειδίκευσή τους στους ξενιστές.
Oι Σκωριάσεις και ιδιαιτέρως του σίτου, είναι ασθένειες γνωστές
απ την αρχαιτητα. Aναφέρονται απ τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς ως «Eρυσίβαι», ασθένειες που πρέπει να ταυτίζονται με τις
σημερινές Σκωριάσεις, αναφέρονται επίσης στο εβραϊκ «Δευτερονμιο», και είναι ακμη γνωστά τα Pωμαϊκά Robigalia, το μήνα
Aπρίλιο, προς τιμήν της θεάς Robigo, της οποίας το νομα δεν είναι
παρά η μετάφραση των Σκωριάσεων. Θεωρήθηκαν, και εξακολουθούν να θεωρούνται, απ τις σοβαρτερες ασθένειες των φυτών,
ίσως μάλιστα η Mαύρη Σκωρίαση του σίτου να είναι και η πιο σοβαρή ασθένεια, υπεύθυνη λιμών και εκατομβών της ανθρωπτητας. H
ασθένεια αυτή θεωρείται τι άλλαξε τη ροή των πρώϊμων πολιτισμών με την καταστροφή της βασικής πηγής τροφής των ανθρωπίνων κοινωνιών.
Σήμερα οι Σκωριάσεις υπολογίζεται τι καταστρέφουν στις
H.Π.A. ένα εκατομμύριο τνους ετησίως. Στον Kαναδά το 1954 κατέστρεψαν σε μια επιδημία 2,4 εκατομμύρια τνους, ενώ στην Eλλάδα οι πιο πρσφατες επιδημίες αναφέρονται τα έτη 1930, 1935 και
1948, χωρίς μως λεπτομερέστερα στοιχεία.
Oι Σκωριάσεις προσβάλλουν τα στελέχη, τα φύλλα και σχεδν
λα τα υπέργεια ργανα των σιτηρών μέχρι και τους κκκους και
σχηματίζουν επάνω τους χαρακτηριστικούς «σωρούς» σπορίων, σε
μορφή κηλίδων ή γραμμώσεων, με χρώμα κκκινο-κασταν με αποχρώσεις σκουριάς, απ’ που και το νομα των ασθενειών. Oι διαστάσεις και το χρώμα των σωρών καθορίζουν τον εξειδικευμένο τύπο
προσβολής, που μπορεί, μως, να διαφέρει ανάλογα με την καλλιεργητική ποικιλία, τη φυλή του μύκητα ή τις συνθήκες περιβάλλο-
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ντος. Mερικές φορές η προσβολή περιορίζεται σε μικρές χλωρωτικές ή νεκρωτικές κηλίδες. Tα συμπτώματα των Σκωριάσεων είναι
περισστερο εμφανή νωρίς ή αργτερα την άνοιξη. Oπωσδήποτε οι
προσβολές μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε εποχή μετά την εμφάνιση του νεαρού φυταρίου. Xαρακτηριστικ είναι τι μπορεί να παρατηρηθούν περισστερα απ ένα είδος Σκωριάσεων στον ίδιο ξενιστή.
Σήμερα είναι απολύτως γνωστή η ικαντητα των μυκήτων των
Σκωριάσεων να προκαλούν εκτεταμένες επιδημίες στις καλλιέργειες σιτηρών στα διάφορα μέρη της γης. Eίναι επίσης γνωστή η
δυναττητα μεταφοράς σπορίων (ουρεδοσπορίων) με τον άνεμο σε
εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις, πως απ το Mεξικ στις B. πολιτείες των H.Π.A. και τον Kαναδά. Oι επιδημίες που συμβαίνουν
πριν ή κατά τη διάρκεια της άνθησης είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές και μπορεί να εκμηδενίσουν την αναμενμενη παραγωγή. Προσβολές επίσης των στάχεων είναι ιδιαιτέρως καταστρεπτικές έστω
κι αν δεν έχουν παρατηρηθεί προσβολές σε άλλα μέρη του φυτού.
Eκτς απ την ποσοτική μείωση της αναμενμενης παραγωγής σε
βάρος κκκων, οι Σκωριάσεις υποβαθμίζουν την ποιτητα του σανού, μειώνουν την αντοχή των φυτών και τα προδιαθέτουν σε προσβολές απ ορισμένες ασθένειες. H προσβολή απ Σκωριάσεις, λγω
της καταστροφής της επιδερμίδας, αυξάνει τη διαπνοή και την
αναπνοή και ελαττώνει το ρυθμ της φωτοσύνθεσης. Eπιπλέον
μειώνει τη ζωηρτητα των φυτών, το γέμισμα των κκκων και την
αύξηση του ριζικού συστήματος. O σανς που προέρχεται απ προσβεβλημένα φυτά είναι λιγτερο εύγευστος για τα ζώα και μερικές
φορές μπορεί να προκαλέσει μέτριας μορφής τοξικτητα σ’ αυτά.
Συμπτώματα και παθογ-να αίτια
Tα συμπτώματα που προκαλούνται απ τους μύκητες των Σκωριάσεων στα ργανα των ξενιστών, φύλλα, κολεούς, στελέχη, ανθικά ργανα, λέπυρα κ.τ.λ. είναι φλύκταινες ουρεδοσωρών και τελειοσωρών σε διάφορα σχήματα και χρώματα, απλές ή συνενωμένες.
Oι κυριτερες σκωριάσεις και η εμφάνιση των συμπτωμάτων
τους στους πιο βασικούς ξενιστές είναι οι εξής:
1. Mαύρη σκωρίαση ή σκωρίαση του στελέχους του σίτου
Puccinia graminis Pers. Ξενιστές:

Σίτος
Kριθή
Bρώμη
Bρίζα

P.g.f. sp. tritici
P.g.f. sp. hordei
P.g.f. sp. avenae
P.g.f. sp. secalis
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Προσβάλει κυρίως τα στελέχη, τους κολεούς, τα φύλλα και δευτερευντως τα ργανα του στάχυ, με τη μορφή καστανών, επιμήκων φλυκταινών ουρεδοσωρών, 3-10 mm σε μήκος, που ταν συνενωθούν γίνονται σημαντικά μεγαλύτερες σε γραμμοειδές σχήμα. Oι
φλύκταινες εμφανίζονται και απ τις δύο πλευρές των φύλλων,
διαρρηγνύονται και η επιδερμίδα περιβάλλει τον ουρεδοσωρ σαν
άσπρο περιλαίμιο. Oι τελειοσωροί αντικαθιστούν τους ουρεδοσωρούς ή σχηματίζονται ανεξάρτητοι (Eικ. 1, 2, σελ. 82).
2. Kαστανή σκωρίαση του σίτου ή Σκωρίαση των φύλλων
Puccinia recondita Rob.: Desm. f. sp. tritici (Συνων. P. rubigo vera (DC) Wint., P. triticina Eriks)
Eκτς απ το σίτο προσβάλλει, ως παράσιτο αδυναμίας, ορισμένες
ποικιλίες κριθής και είδη των γενών Aegilops και Agropyron.
Oι ουρεδοσωροί έχουν διαστάσεις ως 1.5 mm σε διάμετρο με
χρώμα στην αρχή πορτοκαλί έντονο και αργτερα κασταν σκουριάς, δεν συνενώνονται και δεν περιβάλλονται απ τους ιστούς του
ξενιστή. Oι φλύκταινες των ουρεδοσωρών εμφανίζονται στην επάνω επιφάνεια των φύλλων (Eικ. 3) διάσπαρτες ενώ οι τελειοσωροί
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων ή των κολεών.
3. Kίτρινη σκωρίαση ή Γραμμωτή σκωρίαση
Puccinia striiformis West (Συνων. P. glumarum (Schm.) Eriks.
& Henn.)
Oι ουρεδοσωροί είναι κίτρινοι και εμφανίζονται κυρίως στα
φύλλα και τους στάχεις, δευτερευντως στους κολεούς, στελέχη,
ακμη και στους κκκους και είναι διατεταγμένοι σε γραμμές. Oι
φλύκταινες των ουρεδοσωρών έχουν διαστάσεις 0.3–0.5¥0.5–1 μm,
αλλά η γραμμοειδής διάταξή τους ανάμεσα στις αγγειώδεις δεσμίδες
και η ανάπτυξη υφών έχει ως αποτέλεσμα γραμμές μακριές σο το
μήκος του φύλλου (Eικ. 4, σελ. 82).
Oι τελειοσωροί εμφανίζονται αργτερα, σε γραμμές, στους κολεούς των φύλλων και είναι υποεπιδερμικοί. Προσβάλλει το σίτο,
την κριθή και 18 γένη αυτοφυών αγροστωδών.
4. Kαστανή σκωρίαση της κριθής
Puccinia hordei Otth. (Συνων. P. anomala Rostr., P. simplex
(Körn) Erikss. & Henn.)
Mικρές, κυκλικές καστανοπορτοκαλί φλύκταινες ουρεδοσωρών
εμφανίζονται στα φύλλα, στους κολεούς και στους στάχεις των πο-
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λύ ευπαθών καλλιεργητικών ποικιλιών. Oι τελειοσωροί είναι
στρογγυλοί ή επιμήκεις, καστανοί, καλυμμένοι απ την επιδερμίδα
και λιγτερο άφθονοι απ τους ουρεδοσωρούς.

5. Σκωρίαση της βρώμης
Puccinia coronata Cda.
Προσβάλλει τη βρώμη και διάφορα αυτοφυή γένη (Alopecurus,
Festuca, Dactylis κ.τ.λ.) Oι ουρεδοσωροί εμφανίζονται στα φύλλα
σαν μικρές κυκλικές ή επιμήκεις πορτοκαλχρωμες φλύκταινες,
που συνενούνται. Oι τελειοσωροί εμφανίζονται συνήθως στους κολεούς των φύλλων με μορφή μαύρων, επιμήκων φλυκταινών που
καλύπτονται απ την επιδερμίδα.
6. Σκωρίαση της βρίζας (Σίκαλης)
Puccinia recondita f. sp. secalis Rob.: Desm (Συν. P. dispersa).
Oι ουρεδοσωροί είναι διάσπαρτοι ακαννιστα στα φύλλα ως κυκλικές ή ελλειψοειδείς φλύκταινες με χρώμα καστανοκκκινο. Oι
τελειοσωροί σχηματίζονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και,
έχουν χρώμα μαύρο και καλύπτονται απ την επιδερμίδα του φύλλου.
7. Σκωρίαση του δ-ργου
Puccinia purpurea Cke.
Tυπικά συμπτώματα εμφανίζονται, συνήθως, σε φυτά μεγαλύτερα του ενς μηνς, ως διάσπαρτες, ιώδεις, κκκινες ή καστανές
φλύκταινες ουρεδοσωρών στις δύο επιφάνειες των φύλλων. Oι περισστερες φλύκταινες μετατρέπονται σε τελειοσωρούς, αλλά και
νέοι τελειοσωροί αναπτύσσονται ανεξάρτητα απ τους ουρεδοσωρούς.
8. Σκωριάσεις του σραβ-σιτου
Puccinia sorghi Schw., με μεγαλύτερες επιμήκεις, στις δύο
επιφάνειες των φύλλων φλύκταινες ουρεδοσωρών.
Puccinia polysora Underw., με φλύκταινες ουρεδοσωρών κυρίως στην επάνω επιφάνεια των φύλλων, και τελειοσωρούς καλυμμένους.
Bιολογικ-ς κύκλος
Oι μύκητες των σκωριάσεων θεωρούνται σήμερα ως υποχρεωτικά παράσιτα, αν και μερικές φυλές τους παρουσιάζουν περιορισμέ-
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νη ικαντητα ανάπτυξης σε θρεπτικά υλικά. Πολύ λίγα στελέχη
μπορούν να σπορογονήσουν και να συμπληρώσουν το βιολογικ
τους κύκλο χωρίς την παρουσία των φυτών ξενιστών τους.
Oι μύκητες των σκωριάσεων έχουν κατά καννα πολύπλοκο βιολογικ κύκλο που χαρακτηρίζεται απ την εναλλαγή ξενιστών
(ετεροοικία) και μέχρι 5 είδη σπορίων. Aπ τα 5 αυτά είδη τα σημαντικτερα, απ επιδημιολογική άποψη, είναι τα ουρεδοσπρια, τα
οποία παράγονται σε μεγάλους αριθμούς συνήθως την άνοιξη και το
καλοκαίρι. Mεταφέρονται με τον άνεμο σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις και προκαλούν νέες μολύνσεις σε φυτά ξενιστές, ώστε σε
ευνοϊκές συνθήκες ο χρνος μεταξύ μλυνσης και νέας γενέας ουρεδοσπορίων να φθάνει μνο μέχρι τις 7 ημέρες. Tα ουρεδοσπρια
είναι μονοκύτταρα, δικάρυα σπρια (ν+ν), με αγκαθωτ περίβλημα
(Eικ. 5, σελ. 82) που χρειάζονται την παρουσία υμενίου νερού για
να βλαστήσουν. Oι βλαστικές υφές μολύνουν τον ξενιστή μέσω των
στομάτων ή απευθείας, αφού πρώτα σχηματίσουν απρεσσριο ή χωρίς σχηματισμ απρεσσορίου. Στη συνέχεια αναπτύσσουν ενδοκυτταρικές υφές με μυζητήρες οι οποίοι εξασφαλίζουν την επαφή του
μύκητα με τις κυτταρικές μεβράνες και τη διατροφή του.
Oι ουρεδοσωροί μπορεί να ακολουθούνται απ την παραγωγή τελειοσωρών στην ίδια ή σε ξεχωριστές θέσεις. Tα τελειοσπρια είναι
δικύτταρα, δικάρυα (ν+ν ή 2ν) με παχειά λεία τοιχώματα και χρησιμεύουν για τη διαχείμανση του μύκητα (Eικ. 6, σελ. 82), σε τελειοσωρούς στα υπολείμματα του ξενιστή. H βλάστησή τους την
άνοιξη συνεπάγεται την ένωση των πυρήνων (διπλοειδής φάση) και
τη διαδικασία της μείωσης για την παραγωγή τεσσάρων απλοειδών
βασιδιοσπορίων (ν) τα οποία συνήθως μολύνουν το δευτερεύοντα
ξενιστή, ταν ο μύκητας είναι ετεροικος. Aν δεν παρατηρείται ετεροοικία ττε ο βιολογικς τους ρλος περιορίζεται μνο στο γενετικ.
Aπ βιολογική άποψη κύριος ξενιστής είναι αυτς στον οποίο σχηματίζεται η τέλεια μορφή. Eίναι δυνατν ο κύριος βιολογικά ξενιστής να είναι δευτερεύων απ οικονομική άποψη. H διάταξη του πίνακα 1 ακολουθεί τη βιολογική διαίρεση.
H μλυνση του δευτερεύοντα ξενιστή απ τα απλοειδή βασιδιοσπρια έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σωρών πυκνιδίων
(σπερμογονίων) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, με πυκνιδιοσπρια μονοκάρυα (ν). Tα πυκνιδιοσπρια αυτά μεταφερμενα με
έντομα ή με τη βροχή σε παρακείμενες δεκτικές υφές που είναι
συμβατές συντελούν στη δικαρύωση του μύκητα και στο σχηματισμ στην αντίθετη επιφάνεια του φύλλου αικιδίων με δικαρυωτικά
αικιδιοσπρια (ν+ν) που θα μολύνουν τον κύριο ξενιστή.
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O πλήρης αυτς βιολογικς κύκλος δε συμβαίνει σε λα τα είδη
των σκωριάσεων. Oι μύκητες που σχηματίζουν και τα 5 είδη σπορίων λέγονται μακροκυκλικοί και είναι αυτοικοι ή ετεροικοι.
Eκείνοι που σχηματίζουν αικίδια και τελειοσωρούς, ενίοτε και
σπερμογνια λέγονται μεσοκυκλικοί και είναι επίσης αυτοικοι ή
ετεροικοι, κι εκείνοι που σχηματίζουν μνο σπερμογνια και τελειοσωρούς λέγονται μικροκυκλικοί και είναι αυτοικοι. Στον πίνακα 1 δίδονται οι μορφές των σπορίων και οι ξενιστές των κυριοτέρων σκωριάσεων που παρατηρούνται στη χώρα μας, και στον πίνακα 2 οι κυριτεροι συμπτωματολογικοί χαρακτήρες των.
Πίνακας 1
Δευτερεύοντες ξενιστές και σχηματιζμενα είδη σπορίων
απ τις κυριτερες Σκωριάσεις που παρατηρούνται στην Eλλάδα.
Eίδη σπορίων
Σκωρίαση

Δευτερεύων ξενιστής

P. graminis

Bερβερίς, (Berberis),
Mahonia
Thalictrum, Anchusa
Anemonella, Clematis, Isopyron
Δεν υπάρχει
Ornithogallum
Rhamnus
Anchusa

II, III, IV1

Δευτερεύων
ξενιστής
0, I

II, III, IV

0, I

II, (III)
II, III, IV
II, III, IV
II, III, IV

0, I
0, I
0, I

Oxalis
Oxalis
Δεν υπάρχει

II, III, IV
II, III, IV
II, (III)

P. recondita
f. sp. tritici
P.
P.
P.
P.

striiformis
hordei
coronata
recondita
f. sp. secalis
P. purpurea
P. sorghi
P. polysora

Kύριος
ξενιστής

0, I
0, I

1. 0, πυκνίδια (σπερμογνια), I, αικίδια, II, ουρεδοσπρια, III, τελειοσπρια,
IV, βασιδιοσπρια.

Eπιδημιολογία
Eπιδημία Σκωριάσεως αναπτύσσεται ταν συμβεί να βρεθούν σε
επαφή ευπαθής ποικιλία σιτηρών σε εκτεταμένη έκταση, φυλή του
μύκητα ικανή να μολύνει και συνθήκες περιβάλλοντος ευνοϊκές
για την ανάπτυξη της ασθένειας. Σε θερμοκρασία 15-25° C και
σταγνα νερού η είσοδος του μύκητα στον ξενιστή γίνεται σε 6-8
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ώρες και δευτερογενή ουρεδοσπρια παράγονται σε 7-10 ημέρες. H
παραγωγή των ουρεδοσπορίων αυξάνει κατά 10.000 φορές σε κάθε
γενεά και τα ουρεδοσπρια, αν και συγκρινμενα με τα τελειοσπρια έχουν περιορισμένη σχετικά ικαντητα διατήρησης, μπορούν
εντούτοις να διατηρήσουν τη βλαστική τους ικαντητα για ένα χρνο σε εύκρατες περιοχές. O συνδυασμς αυτής της εξαιρετικά μεγάλης παραγωγής ουρεδοσπορίων και δυναττητας μεταφοράς των σε
τεράστιες αποστάσεις με τον άνεμο κάνει τις σκωριάσεις ασθένειες
με μεγάλες δυναττητες ανάπτυξης σοβαρών επιδημιών.
Oι μύκητες των σκωριάσεων έχουν γνους που ρυθμίζουν τη
μολυσματική ικαντητα, θετική ή αρνητική, οι οποίοι αντιδρούν με
μεγάλη εξειδίκευση με τους γνους που ρυθμίζουν την αντοχή ή
την ευπάθεια του ξενιστή. H ασθένεια δεν εμφανίζεται ή εμφανίζεται με πολύ ελαφρά προσβολή αν ο ξενιστής κατέχει το σχετικ γνο
αντοχής τον οποίο το παθογνο δεν μπορεί να τον εξουδετερώσει με
τον αντίστοιχο γνο μολυσματικής ικαντητας.
Tα ουρεδοσπρια συχνά προκαλούν τις πρωτογενείς μολύνσεις
την άνοιξη ή το καλοκαίρι, σε περιοχές με ήπιο χειμώνα που έχουν
τη δυναττητα να διαχειμάσουν σε υπολείμματα του ξενιστή ή σε
αυτοφυείς ξενιστές ή εξαιτίας της δυναττητας μεταφοράς με τον
άνεμο απ τπο σε τπο που καλύπτει ακμη και διηπειρωτικές
αποστάσεις, πως μολύνσεις των σιτηρών της Eυρώπης απ την
Aφρική. H ετήσια προδος των ουρεδοσπορίων απ τπο σε τπο έχει
επαρκώς διαπιστωθεί, κι έτσι τα τελειοσπρια και ο δεύτερος ξενιστής απαιτούνται μνο για τη συμπλήρωση του βιολογικού κύκλου
του μύκητα, αλλά χι για την ανάπτυξη επιδημίας. O δεύτερος ξενιστής χρησιμεύει για τη συμπλήρωση του σεξουαλικού κύκλου
του μύκητα και επομένως είναι πηγή νέων μολυσματικών φυλών
και πρώιμων μολύνσεων του κύριου ξενιστή με τα αικιδοσπρια.
Nέες φυλές των παθογνων μπορούν μως να δημιουργηθούν και
χωρίς την παρουσία του δευτερεύοντα ξενιστή αλλά με μεταλλαγή
ή παρασεξουαλικούς μηχανισμούς στο ουρεδιακ στάδιο. Σε μικτές
μολύνσεις του ξενιστή με διάφορες φυλές του παθογνου, είναι δυνατή με αναστομώσεις υφών του παθογνου η μεταφορά ή ανταλλαγή πυρήνων ή γενετικών χαρακτήρων και η δημιουργία νέων
φυλών.
Kαταπολέμηση
Oι σκωριάσεις καταπολεμούνται κατά βάσιν με ανθεκτικές ποικιλίες. H δυναττητα αυτή είναι γνωστή εδώ και 80 χρνια και
φυσικά έχουν δημιουργηθεί πλήθος ανθεκτικών ποικιλιών. H
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αντοχή μπορεί να είναι μονογονική ή πολυγονική, και αυτή η δεύτερη είναι πιο σταθερή για χρνια.
H καταστροφή του δεύτερου ξενιστή παρεμβαίνει στο βιολογικ
κύκλο του μύκητα, περιορίζει τη δυναττητα αύξησης των φυλών
του, εμμέσως αυξάνει τη σταθερτητα των ανθεκτικών ποικιλιών
και περιορίζει την παραγωγή πρωίμων μολυσματικών αικιδιοσπορίων. H πρακτική εφαρμογή ενς τέτοιου μέτρου είναι αδύνατη χωρίς την κρατική οργανωτική υποδομή και την υποχρεωτική καταστροφή του δεύτερου ξενιστή, ιδίως της βερβερίδας.
Tέλος, χαμηλού κστους προστατευτικά ή εξοντωτικά μυκητοκτνα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των Σκωριάσεων. Tα μυκητοκτνα εφαρμζονται ως ψεκασμοί του φυλλώματος, αφού μως προηγηθεί προσεκτική ανάλυση κστους - ωφέλειας που θα δώσει θετική απάντηση. H χρησιμοποίηση διασυστηματικών σκευασμάτων δίδει μελλοντικές υποσχέσεις.
H χρησιμοποίηση επίσης σε μια εκτεταμένη περιοχή καλλιέργειας διαφρων καλλιεργητικών ποικιλιών περιορίζει τη δυναττητα ανάπτυξης του μύκητα ελαττώνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων επιδημιών. Aυτ μπορεί να ενισχυθεί με τη χρησιμοποίηση
μείγματος σπρων με διαφορετικούς γνους αντοχής.
Tέλος, που είναι δυνατ, η χρησιμοποίηση πρωίμων ποικιλιών
είναι επωφελής για την αποφυγή των Σκωριάσεων.
2.1.1.1. M·‡ÚË ÛÎˆÚ›·ÛË ‹ ÛÎˆÚ›·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÂÏ¤¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û›ÙÔ˘
H Mαύρη σκωρίαση του σίτου έχει θεωρηθεί απ τους Pωμαϊκούς χρνους ως η σοβαρτερη ασθένεια των φυτών, αλλά μλις το
1767 έγινε η διαπίστωση του βιολογικού κύκλου της. H Σκωρίαση
αυτή εκτς απ το σίτο, που είναι ο κυριτερος ξενιστής, προσβάλλει την κριθή, τη βρώμη, τη σίκαλη και αρκετά αυτοφυή είδη, ιδίως
την αγριοκριθή (Hordeum), τον Aιγίλοπα (Aegilops) κ.ά. Eκτς απ
το σίτο η Σκωρίαση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σοβαρ παράσιτο σε άλλες καλλιέργειες, αλλά μως μερικοί αυτοφυείς ξενιστές
παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως πηγές πρωτογενούς μολύσματος.
H Mαύρη σκωρίαση έχει πολλές ειδικές μορφές (f. sp.) ανάλογα
με τον ξενιστή που προσβάλλει και πλήθος φυλών σε κάθε μία απ
αυτή. Στην ειδική μορφή π.χ. P. graminis f. sp. tritici αναφέρονται
πάνω απ 250 φυλές, οι οποίες διακρίνονται απ την ένταση προσβολής σε διάφορες καλλιεργητικές ποικιλίες του σίτου. Στην Eλλάδα έχουν αναφερθεί οι φυλές 21, η πιο διαδεδομένη, 14, 17, 34 και
40.

