
 
ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ 

ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA  

 
Εικ.1 . Ελάτη προσβεβληµένη από το µύκητα Armillaria mellea. ∆ιακρίνονται οι λευκές 

µυκηλιακές πλάκες στη βάση του κορµού. Μαίναλο.  

 
Εικ.2 . Μυκηλιακές πλάκες του Armillaria mellea σε ρίζα ελάτης. Κάτω 'Ολυµπος.  

 

 



Εισαγωγή 
] 
Οι µύκητες του γένους Armillaria προκαλούν σηψιρριζίες σε ένα µεγάλο αριθµό 

δασικών και καλλιεργούµενων φυτών. 'Εχουν αναφερθεί περισσότερα από 650 είδη 
φυτών ως ξενιστές των ειδών Armillaria σε όλο τον κόσµο. Στην Ελλάδα έχουν 
καταγραφεί µέχρι πρόσφατα προσβολές σε 27 διαφορετικά δασικά είδη, κωνοφόρα 
και πλατύφυλλα, και σε περισσότερα από 40 καλλιεργούµενα είδη φυτών. 
Παλαιότερα όλες οι προσβολές Armillaria αποδίδονταν σε ένα και µοναδικό είδος, 
τον Armillaria mellea. Σήµερα είναι αποδεκτό ότι υπάρχουν περισσότερα από 30 είδη 
Armillaria σε όλο τον κόσµο. Στα δάση της Ελλάδας έχουν καταγραφεί 5 είδη 
Armillaria: Armillaria mellea, A. ostoyae, A. gallica, A. tabescens και A. cepistipes . 
Τα δύο πρώτα είδη είναι ισχυρά παθογόνα και µπορούν να προσβάλλουν και να 
νεκρώσουν υγιή και εύρωστα φυτά. Τα υπόλοιπα 3 είδη είναι ασθενή παράσιτα και 
πολύ συχνά η παρουσία τους στα δάση είναι µόνο σαπροφυτική· τα είδη αυτά 
προσβάλλουν συνήθως νεαρά δένδρα καταπιεσµένα στον υπόροφο των συστάδων ή 
δένδρα καταπονηµένα από άλλους παράγοντες. 

O A. mellea (sensu stricto) απαντάται σε δάση κωνοφόρων και πλατυφύλλων. 
Οι πιο σηµαντικές ζηµιές έχουν σηµειωθεί σε δάση ελάτης και µαύρης πεύκης. Ο A. 
ostoyae απαντάται µόνο στη βόρεια Ελλάδα, σε µεγάλα υψόµετρα. Προσβάλλει 
σχεδόν αποκλειστικά κωνοφόρα είδη, προκαλώντας σηµαντικές ζηµιές σε δάση 
υβριδογενούς ελάτης, ερυθρελάτης, µαύρης πεύκης και δασικής πεύκης. 



 
ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ 

ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA  
 

 
Εικ.3 . Ριζόµορφα του Armillaria cepistipes σε πρέµνο ερυθρελάτης. Ελατιά ∆ράµας.  

 

 
Εικ.4 . Βασιδιοκάρπια του Armillaria mellea  

 
Εικ.5 . Βασιδιοκάρπια του Armillaria gallica  

 

 



Συµπτώµατα 
 

Οι προσβολές Armillaria, όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες σηψιρριζίες, 
δηµιουργούν συνήθως νεκρώσεις δένδρων κατά οµάδες, αν και σε αρκετές 
περιπτώσεις παρατηρούνται και νεκρά µεµονωµένα δένδρα διάσπαρτα στις συστάδες. 
Σπανιότερα εµφανίζονται εκτεταµένες νεκρώσεις δένδρων, που δηµιουργούν µεγάλα 
διάκενα µέσα στο δάσος, αρκετών στρεµµάτων.  

Η προσβολή επεκτείνεται στα γειτονικά δένδρα µε επαφή µεταξύ των ριζών. Η 
διαδικασία αυτή εξελίσσεται µε βραδύ ρυθµό και απαιτούνται αρκετά χρόνια για την 
προσβολή και νέκρωση ενός δένδρου. 'Ετσι, στις κηλίδες προσβολής που 
δηµιουργούνται µέσα στο δάσος διακρίνονται δένδρα που έχουν νεκρωθεί κατά τη 
διάρκεια διαφορετικών ετών. 

Οι µύκητες του γένους Armillaria µπορούν να αναγνωρισθούν από τις 
χαρακτηριστικές µυκηλιακές πλάκες που σχηµατίζουν στις ρίζες µεταξύ φλοιού και 
ξύλου (Εικ.2). Αυτές είναι πυκνές, λευκές, µε µορφή ριπιδίου (βεντάλιας) και 
µπορούν να αποκολληθούν από το ξύλο χωρίς να διαλύονται.  

'Ενα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα των µυκήτων του γένους Armillaria είναι 
τα ριζόµορφα (Εικ.3). Αυτά οµοιάζουν µε ριζίδια, είναι κυλινδρικά διαµέτρου 1-4 
mm, µε χρώµα καστανό έως µαύρο. Τα ριζόµορφα είναι υπόφλοια µεταξύ φλοιού και 
ξύλου ή επιφυτικά, στον εξωτερικό φλοιό των ριζών και µπορεί να αυξάνονται 
ελεύθερα στο έδαφος, έχοντας τη δυνατότητα να προσβάλλουν τις ρίζες γειτονικών 
δένδρων. 

Το πιο χαρακτηριστικό διαγνωστικό σηµείο προσβολής των ειδών Armillaria 
είναι τα βασιδιοκάρπια (µανιτάρια) τα οποία εµφανίζονται συνήθως κατά δέσµες 
(Εικ.4,5) στη βάση νεκρών και ασθενών δένδρων ή πρέµνων. Αυτά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη διάκριση µεταξύ των διαφόρων ειδών Armillaria. 'Εχουν 
πίλο µε χρώµα κιτρινοκαστανό έως ρόδινο και µακρύ στύπο. Τα βασιδιοκάρπια 
εµφανίζονται το φθινόπωρο εάν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας και 
θερµοκρασίας. 'Όµως, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (1-2 εβδοµάδες) µετά την 
εµφάνιση τους, αυτά αποσυντίθενται ή τρώγονται από ζώα και έντοµα. 
 
Πηγή: www.minagric.gr 
 



Συµπτώµατα της ασθένειας: 

Ο µύκητας προκαλεί σήψη στους σκληρούς ζωντανούς ιστούς των ριζών του 
ξενιστή του, µέσω των ενζύµων του. Κάποια από τα συµπτώµατα είναι η µείωση της 
ανάπτυξης των βλαστών, ο αποχρωµατισµός των φύλλων, και η παραγωγή 
πολυάριθµων µικροσκοπικών κώνων. 

Η σοβαρότητα των συµπτωµάτων στο φύλλωµα εξαρτάται από την ηλικία και 
το µέγεθος του ξενιστή, καθώς και από την έκταση της επίθεσης στις ρίζες. Συνήθως 
τα µικρά δέντρα υποκύπτουν γρήγορα, ενώ τα µεγάλα παρακµάζουν βαθµιαία και 
νεκρώνονται σε χρόνο από 2 έως 8 έτη.  

Επιπλέον, εµφανίζονται κάτω από το φλοιό λευκά µυκήλια και ριζόµορφα 
µαύρου χρώµατος συµπτώµατα χαρακτηριστικά της Armillaria. Μερικές φορές οι 
µάζες αυτές των µυκήτων εκτείνονται πάνω ή κάτω από το έδαφος σε αρκετά 
εκατοστά, είτε στον κορµό είτε στη ρίζα αντίστοιχα.  



 

 
Λευκές µυκηλιακές πλάκες σε µορφή ριπιδίου που σχηµατίζει ο µύκητας Armillaria 

mellea µεταξύ του φλοιού και του ξύλου.  
 
Παθογόνο αίτιο 

• Κλάση: Basidiomycetes 
• Τάξη: Agaricales 
• Οικογένεια: Agaricaceae 
• Γένος: Armillaria 
• Είδος: Armillaria mellea  

 
Τρόπος µετάδοσης: ριζόµορφα, επαφή ριζών.  
Τα ριζόµορφα είναι οι υπεύθυνοι µυκηλιακοί σχηµατισµοί του φυτοπαθογόνου 
(αναστοµώσεις µυκηλιακών υφών) όσον αφορά στην εξάπλωσή του και στην 
πρόκληση νέων µολύνσεων. Τα ριζόµορφα αναπτύσσονται στο έδαφος,  φθάνοντας 
µήκη που µπορεί να ξεπερνούν τα 5 µέτρα. 

 

 
Ριζόµορφα του µύκητα Armillaria mellea 

 
 

 
 
 


