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Εισαγωγή 
 
Το έλκος της καστανιάς που προκαλεί ο µύκητας Cryphonectria (Endothia) 
parasitica διαγνώσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Πήλιο από τον ∆. Μπίρη 
το 1963. Αµέσως µετά ίσχυσε απαγορευτική διάταξη του Υπ. Γεωργίας µε την οποία 
ρυθµίστηκε η µετακίνηση έµφλοιας ξυλείας καστανιάς εκτός Ν. Μαγνησίας για τον 
περιορισµό επέκτασης της ασθένειας. Παρόλα τα µέτρα, η ασθένεια εντοπίσθηκε τα 
επόµενα χρόνια σε όλες σχεδόν τις περιοχές όπου αναπτύσσεται η καστανιά σε δάση 
και καστανεώνες. 
Ο µύκητας εισήλθε στη Β. Αµερική από την Ασία στις αρχές του 20ού αιώνα. Κατά 
το διάστηµα 1904- 1950 νέκρωσε περισσότερα από 30 εκατ. στρ. αµερικανικής 
καστανιάς Castanea dendata. Στην Ευρώπη η ασθένεια αναφέρθηκε το 1938 στην 
Ιταλία και από εκεί µεταδόθηκε σταδιακά σε όλη την περιοχή εξάπλωσης της 
καστανιάς. Στην Ευρώπη όµως η εξέλιξη της ασθένειας παρουσιάζεται λιγότερο 
δραµατική από ότι στις Η.Π.Α., αφενός διότι η ευρωπαϊκή καστανιά (Castanea 
sativa) αποδείχθηκε λιγότερο ευαίσθητη από την αµερικανική και αφετέρου διότι εδώ 
εµφανίσθηκαν στελέχη του µύκητα µε µειωµένη παθογόνο ικανότητα 
(υποµολυσµατικά). Στα στελέχη αυτά που είναι προσβεβληµένα µε τον ιό 
Cryphonectria hypovirus (µε διπλή αλυσίδα RΝΑ) βασίζεται η βιολογική 
καταπολέµηση της ασθένειας. 
 
Συµπτώµατα 
 
Ο µύκητας προσβάλλει το φλοιό. Η προσβολή συνήθως εκδηλώνεται σε σηµεία όπου 
υπάρχει διάρρηξη του φλοιού όπως τοµές κλάδευσης, διχάλες, σηµεία τριβής 
κλαδιών, σηµεία εµβολιασµού (Εικ. 3 επόµενης σελίδας), φαγώµατα εντόµων κλπ. 
Στο σηµείο προσβολής ο φλοιός νεκρώνεται και σε νεαρά δένδρα ή κλαδιά γίνεται 
πορτοκαλέρυθρος έως καστανός. Μέσα και κάτω από το φλοιό δηµιουργούνται 
λευκοκίτρινες µυκηλιακές πλάκες µε µορφή βεντάλιας. Στο κάτω µέρος του έλκους 
εκπτύσσονται λαίµαργοι βλαστοί (Εικ. 1). 'Οταν η νέκρωση του φλοιού και στη 
συνέχεια του καµβίου επέρχεται µε βραδύ ρυθµό, το δένδρο σχηµατίζει νέα κύπαρα 
φλοιού (επουλωτικό ιστό) µε αποτέλεσµα τη διόγκωση του κορµού στο σηµείο του 
έλκους και την κατά µήκος ραγάδωσή του. (Εικ. 1). 'Οταν το έλκος περιβάλλει τον 
κορµό, τότε το επάνω από αυτό τµήµα του δένδρου νεκρώνεται. Οι ρίζες δεν 
προσβάλλονται από τον µύκητα, σε αντίθεση µε την ασθένεια της µελάνωσης της 
καστανιάς όπου είδη του γένους Phytophtora προσβάλλουν και νεκρώνουν το ριζικό 
σύστηµα των δένδρων. Στην επιφάνεια του φλοιού εµφανίζονται 
κιτρινοπορτοκαλόχρωµες διογκώσεις όχι µεγαλύτερες από 2 χιλ., τα πυκνίδια, µέσα 
στα οποία παράγονται τα αγενή πυκνιδιοσπόρια ενώ κάτω από το φλοιό 
σχηµατίζονται τα περιθήκια, µέσα στα οποία παράγονται τα εγγενή σπόρια, τα 
ασκοσπόρια. 
 
Εξάπλωση 
 
Στην Ελλάδα η εξάπλωση της ασθένειας γίνεται µε τα πυκνιδιοσπόρια τα οποία 
µεταφέρονται κυρίως µε τη βροχή και το υδρονέφος που δηµιουργείται µέσα στο 
δάσος. Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι έναρξη νέας προσβολής δεν είναι δυνατή 
εάν δεν υπάρχει διάρρηξη του φλοιού, φυσική ή ανθρωπογενής. 
'Οταν επικρατούν ευνοϊκές κλιµατικές συνθήκες, ήτοι υψηλή σχετική υγρασία και 
θερµοκρασίες 17-24 °C τότε τα σπόρια του µύκητα εκβλαστάνουν και εισέρχονται 
στο φλοιό. Στο σηµείο προσβολής εµφανίζεται νέο έλκος. 
Πυκνιδιοσπόρια είναι δυνατό να µεταφερθούν σε µεγάλες αποστάσεις µε πουλιά, 
έντοµα και βέβαια τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα η µεταφορά έµφλοιας ξυλείας και 



φυτευτικού υλικού και εµβολίων φαίνεται ότι αποτελούν τους κύριους τρόπους 
διάδοσης της ασθένειας. 
Μέσα στο δάσος, σηµαντικό ρόλο στη µετάδοση της ασθένειας πιστεύεται ότι 
παίζουν τα έντοµα και συγκεκριµένα το έντοµο Spulerina simploniella, που 
υπονοµεύει το φλοιό της καστανιάς και απαντάται σε µεγάλους πληθυσµούς στα 
καστανοδάση του Αγίου 'Ορους αλλά και σε άλλες περιοχές. 
 
Αντιµετώπιση 
 
Στα πρεµνοφυή καστανοδάση: 
Χηµική καταπολέµηση δεν είναι δυνατή. Βιολογική καταπολέµηση πραγµατοποιείται 
µε τοποθέτηση µολύσµατος που αποτελείται από φυσικά υποµολυσµατικά 
(προσβεβληµένα µε ιό) στελέχη του µύκητα C. parasitica, περιµετρικά των ελκών. 
Στη συνέχεια ο ιός µεταφέρεται από το µόλυσµα στο µολυσµατικό στέλεχος που 
προκαλεί το έλκος και σταµατά την αύξησή του (Εικ. 4). Το δένδρο παράγει 
τραυµατικό ιστό και επουλώνει το έλκος. Η επέµβαση γίνεται σε τουλάχιστον δύο 
δένδρα/στρ., η δε µέθοδος καταπολέµησης βασίζεται στη φυσική µετάδοση των 
υποµολυσµατικών στελεχών στο καστανοδάσος. 
Παράλληλα συνιστάται η εφαρµογή δασοκοµικών, εξυγιαντικών επεµβάσεων όπως: 
Ι. Η σύρριζα κοπή των πρέµνων. 
2. Η αποφυγή κλαδεύσεων κατά τους καθαρισµούς των δένδρων που παραµένουν σε 
κάθε πρέµνο. 
3. Η παρακράτηση υγιών διπερίτροπων δένδρων να γίνεται µόνο κατά µήκος δασικών 
δρόµων, έτσι ώστε να ελέγχεται συνεχώς η κατάσταση της υγείας τους. 
 
Στους καστανεώνες: 
Εφαρµόζεται η ίδια βιολογική µέθοδος όπως και στα πρεµνοφυή δάση, µε τη διαφορά 
ότι εδώ συνιστάται η τοποθέτηση µολύσµατος στα έλκη όλων των δένδρων κάθε 
καστανεώνα. 
Παράλληλα συνιστώνται δενδροκοµικές επεµβάσεις, όπως η κλάδευση των 
προσβεβληµένων κλαδιών και επάλειψη των τοµών µε προστατευτική ουσία, η 
υλοτοµία και αποµάκρυνση των έντονα ασθενών δένδρων, η φύτευση εµβολιασµένων 
από το φυτώριο δενδρυλλίων και όχι ο εµβολιασµός στα κτήµατα σε άγρια 
υποκείµενα. Ιδιαίτερα συνιστάται η απολύµανση των εργαλείων κλάδευσης κατά τη 
µετακίνηση από δένδρο σε δένδρο. Η απολύµανση γίνεται µε διάλυµα χλωρίνης σε 
νερό και αναλογία 1:2 (χλωρίνη:νερό). Η Γενική Γραµµατεία ∆ασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος χρηµατοδοτεί από το 1998 την υλοποίηση προγραµµάτων βιολογικής 
καταπολέµησης της ασθένειας στο Άγιον 'Ορος και στους καστανεώνες του όρους 
Πάρνωνα στην Πελοπόννησο σε συνεργασία µε το ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο ∆ασικών 
Ερευνών Θεσσαλονίκης, όπου παρασκευάζεται το µόλυσµα. Σύντοµα το πρόγραµµα 
θα αρχίσει να εφαρµόζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. 
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HUScientific classificationU 
Kingdom: HUFungiU 

Phylum: HUAscomycotaU 

Subphylum: HUPezizomycotinaU 

Class: HUSordariomycetesU 

Order: HUDiaporthalesU 

Family: HUCryphonectriaceaeU 

Genus: HUCryphonectria U 

Species: C. parasitica 

HUBinomial nameU 
Cryphonectria parasitica 



        
 

  
 
 


