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Σημασία των ειδών Betula (σημύδα)
Η σημύδα είναι σημαντικό δασικό είδος ιδιαίτερα σε πιο ψυχρά κλίματα. Το γένος Betula 
περιλαμβάνει τόσο δένδρα όσο και θάμνους. Είναι μόνοικο φυτό και τόσο η γύρη του όσο και οι 
σπόροι του μεταφέρονται με τον άνεμο. Τα είδη B. pendula Roth (silver birch) και B pubescens Ehrh. 
(downy birch) έχουν ευρεία εξάπλωση και απαντώνται τόσο στην Ευρώπη όσο και σε βορειότερες 
περιοχές της Ασίας (Hämet-Ahti et al., 1989, Niemistö et al., 2008). Τα B. alleghaniensis Britton 
(yellow birch), B. lenta L. (sweet birch), B. papyrifera Marshall (paper birch), B. populifolia Marsh. 
(grey birch) και B. nigra L. (river birch) είναι χαρακτηριστικά είδη της Βόρειας Αμερικής (Hämet-
Ahti et al., 1989; Verkasalo, 1990). Στη Σκανδιναβία και τη Βόρεια Ευρώπη το είδος B. pendula 
είναι σημαντικό για τη δασική βιομηχανία, ενώ χρησιμοποιείται και σαν καλλωπιστικό φυτό σε 
πάρκα, δενδροστοιχίες και κήπους. Τα είδη B. alleghaniensis, B. lenta και B. papyrifera είναι επίσης 
πολύτιμα για τη δασική βιομηχανία. Η σημύδα είναι είδος ανθεκτικό στο ψύχος και στη Νότια 
Ευρώπη απαντάται κυρίως σε υψηλότερα υψόμετρα. Πολλά είδη Betula όπως τα B. nana L. (dwarf 
birch), B. pubescens subsp. czerepanovii (Orlova) Hämet-Ahti (arctic moor birch) και B. utilis D. Don 
(Himalayan birch) είναι χαρακτηριστικά είδη των δασοορίων. Το B. nana και τα υποείδη του είναι 
αυτόχθονοι θάμνοι αρκτικών και ψυχρών εύκρατων περιοχών της Βόρειας Ευρώπης, της Βόρειας 
Ασίας και της Βόρειας Αμερικής. Παρατηρούνται επίσης στη Γροιλανδία καθώς και σε βουνά της 
Σκωτίας και στις Άλπεις. Το είδος B. utilis αναπτύσσεται με τη μορφή θάμνου ή δένδρου και είναι 
φυτό ιθαγενές των Ιμαλάιων (Hämet-Ahti et al., 1989; http://www.discoverlife.org).

Είδη Phytophthora
Τα ακόλουθα είδη Phytophthora έχουν απομονωθεί από ρίζες, βλαστούς και κορμό δένδρων 
σημύδας με χαρακτηριστικά συμπτώματα προσβολής:

Είδη 
Phytophthora

Συμπτώματα ασθένειας Είδη Betula Βιβλιογραφία

cinnamomi σηψιρριζία papyrifera Crandald, 1936

cactorum υγρά έλκη lenta Anonymous, 1941

cactorum υγρά  έλκη alleghaniensis Howaward, 1942

cactorum έλκη στον κορμό pendula Lilja et al.,1996

cactorum ξασθένηση και υγρά έλκη pendula Thinggaard & Lilja, pers. comm. 2012

cambivora εξασθένηση και νεκρώσεις κλάδων pendula Jung et al., 2009

gonapodyides εξασθένηση και νεκρώσεις άκρων pendula Jung et al., 2009

plurivora εξασθένηση και νεκρώσεις κλάδων pendula Jung et al., 2009

pseudogregata εξασθένηση και νεκρώσεις κλάδων pendula Jung, pers. comm. 2012

pseudosyringae υγρά έλκη utilis Munda, pers. comm. 2012

ramorum
1,2

υγρά έλκη pendula Webber et al., 2010

Phytophthora sp. έλκη στο ριζικό σύστημα 
συμπτωματικών δένδρων και 
υγρά έλκη στον κορμό 

pubescens Thinggaard & Lilja, pers. comm. 2012

Phytophthora sp. υγρά έλκη Betula sp. Vitas et al., 2012

1 Σε πειράματα σπορόφυτα B. pendula και αποκομμένα φύλλα B. alleghaniensis μολύνθηκαν τεχνητά με P. ramorum  
   (Jinek et al., 2011; Rytkönen et al., 2012)
2 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο οργανισμός P. ramorum υπόκειται σε νομική ρύθμιση (βλέπε το κεφάλαιο “Συστάσεις καραντίνας”)
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Τα περισσότερα από τα παραπάνω είδη Phytophthora που έχουν απομονωθεί από προσβεβλημένα 
είδη σημύδας έχουν πολύ μεγάλο αριθμό ξενιστών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η 
προσβολή και άλλων ειδών δένδρων στην γύρω περιοχή.

Συμπτώματα ασθένειας (βλέπε εικόνες)
Τα περισσότερα είδη Phytophthora προσβάλλουν το ριζικό σύστημα και τη βάση του δένδρου 
(εδαφογενείς ασθένειες) κάτι που καθιστά δύσκολη τη διάγνωση της προσβολής. Σε μεγάλης 
ηλικίας δένδρα μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι τα συμπτώματα να γίνουν εμφανή στο υπέργειο 
τμήμα των δένδρων. Τα πρώτα συμπτώματα, οπότε και οι περισσότερες λεπτές ρίζες είναι νεκρές, 
εμφανίζονται σαν μικροφυλλία, νεκρά κλαδιά και μειωμένη καρποφορία, πιθανόν εξαιτίας της 
μειωμένης μεταφοράς νερού και θρεπτικών στοιχείων. Από το ριζικό σύστημα το παθογόνο 
προσβάλλει τα κλαδιά μέσω των αγγείων και η προσβολή μπορεί να εμφανιστεί σαν νεκρωτικές 
κηλίδες, υδατώδη έλκη ή/και μεμονωμένες κηλίδες από τις οποίες παρατηρείται εκροή υγρού 
σκούρου χρώματος. 

Λίγα είδη Phytophthora μπορούν να προσβάλλουν τόσο τον κορμό όσο και το φύλλωμα και να 
προκαλέσουν συμπτώματα σε ολόκληρο το δένδρο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε σπορόφυτα 
η προσβολή από P. cactorum μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα μετά από βροχόπτωση με 
τη μορφή νεκρωτικών κηλίδων σε φύλλα, σε κλαδιά, στον κορμό καθώς και σαν νέκρωση της 
κορυφής του δένδρου. 

Παρόμοια συμπτώματα από άλλες αιτίες 
Τα συμπτώματα της ασθένειας που παρουσιάζονται στο προηγούμενο κεφάλαιο δεν 
παρατηρούνται αποκλειστικά και μόνο σε προσβολή από Phytophthora. Έντομα, ζημιές που 
προκαλούνται από μηχανικά αίτια καθώς και μύκητες όπως οι Anisogramma, Godronia, Phomopsis 
και Armillaria μπορούν να προκαλέσουν νεκρωτικές κηλίδες και έλκη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προσδιορισθεί το αίτιο της ασθένειας, προκειμένου σε περίπτωση προσβολής από Phytophthora 
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να παρεμποδισθεί η εξάπλωσή της (βλέπε κεφάλαιο 
΄΄Διάγνωση΄΄).

Εξέλιξη της ασθένειας 
Η εξέλιξη της ασθένειας είναι ταχεία σε σπορόφυτα, αλλά σε μεγαλύτερης ηλικίας δένδρα 
μπορεί να είναι πολύ αργή και να διαρκέσει χρόνια. Τα διάφορα είδη Phytophthora μπορούν να 
νεκρώσουν δένδρα σημύδας αν και όχι πάντοτε. Το αποτέλεσμα της προσβολής εξαρτάται από 
τη γενικότερη κατάσταση του δένδρου όπως αυτή καθορίζεται από το κλίμα, τη διαθεσιμότητα 
σε θρεπτικά στοιχεία, τον ανταγωνισμό κ.λπ.. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα δένδρα μπορεί 
να επιβιώσουν και να επανακάμψουν από την προσβολή από Phytophthora αν και συνήθως 
δευτερογενή παθογόνα προσβάλλουν τα εξασθενημένα δένδρα προκαλώντας τη νέκρωσή τους. 

Διάδοση της ασθένειας
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι διάδοσης του παθογόνου είναι με μεταφορά μολυσμένου φυτικού 
υλικού που βρίσκεται στο έδαφος ή σε νερό (νερό απορροής και ποταμών) με φυσικό τρόπο ή 
μεταφορά μολυσμένου φυτικού υλικού και εδάφους με διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου. 
Η εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, η μεταφύτευση φυταρίων, η μεταφορά εδάφους με 
οχήματα, εργαλεία, χωματουργικές εργασίες και δραστηριότητες αναψυχής όπως η κατασκήνωση 
και η πεζοπορία φαίνεται να αποτελούν πηγές μόλυνσης. 
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Διάγνωση
Δεν είναι δυνατή η διάγνωση προσβολών Phytophthora μόνο από τα συμπτώματα. Υπάρχουν 
διάφορες διαγνωστικές μέθοδοι, όπως απευθείας απομόνωση του παθογόνου ή μοριακές και 
ορολογικές μέθοδοι που βοηθούν στον προσδιορισμό του γένους ή και του είδους Phytophthora. 
Πληροφορίες για την διάγνωση Phytophthora σε δένδρα ή γενικά δίνονται στις ιστοσελίδες  
http://forestphytophthoras.org/key-to-species, http://www.phytophthoradb.org,  
http://phytophthora-id.org/ και στην εργασία των Martin et al. (2012). 

Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας σας (βλέπε επόμενο κεφάλαιο) για 
βοήθεια στη διάγνωση.

Τι κάνετε εάν υπάρχουν υποψίες προσβολής;
Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας σας, όπως εμφανίζονται παρακάτω:
addresses.pdf

Αντιμετώπιση
Τα ακόλουθα μέτρα μπορεί να συντελέσουν στην πρόληψη της ασθένειας: αποφυγή υπερβολικής 
υγρασίας στο έδαφος, παροχή επαρκούς λίπανσης και καλός αερισμός του εδάφους. Το κλάδεμα 
δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιόδους με πολύ υγρασία προκειμένου να διευκολύνεται η 
επούλωση των πληγών. Πληγές στον κορμό, για παράδειγμα κατά το κόψιμο των ζιζανίων, θα 
πρέπει να αποφεύγονται. Το παθογόνο προσβάλλει ενεργητικά τους φυτικούς ιστούς κυρίως μέσω 
των ριζών αλλά οποιαδήποτε πληγή μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα μόλυνσης. Το φυτικό 
υλικό που μεταφυτεύεται θα πρέπει να είναι υγιές για να μην εισάγονται νέα είδη Phytophthora σε 
φυσικά οικοσυστήματα. 

Συστάσεις καραντίνας
Ο οργανισμός European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) θεωρεί το  
P. ramorum ως επικίνδυνο οργανισμό. Αναφέρεται στον κατάλογο EPPO Alert. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλέπετε: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο οργανισμός P. ramorum υπόκειται σε νομική ρύθμιση σύμφωνα με την 
απόφαση της Επιτροπής 2002/757/EU.

http://forestphytophthoras/
http://www.phytophthoradb.org/
http://phytophthora-id.org/
http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
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Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες
Phytophthora στα Δάση:  
http://forestphytophthoras.org/

P. ramorum:  
htpp://www.suddenoakdeath.org 
http://rapra.csl.gov.uk/  
www.eppo.org

P. kernoviae:  
http://www.fera.defra.gov.uk/plants/plantHealth/pestsDiseases/phytophthora/pKernoviae/

Phytophthora κλείδες αναγνώρισης:  
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636
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Συμπτώματα προσβολής σε Betula pendula (silver birch) από P. cactorum

Αριστερά: Αυξημένη αραίωση της κόμης (3)
Κέντρο: Νέκρωση κορυφής (2)
Δεξιά: Έλκη σε σπορόφυτο (2)

Υγρά έλκη σε
Αριστερά: Betula pendula (silver birch) από P. cactorum (3)  
Κέντρο: Betula pubescens (downy birch) από Phytophthora sp. (3)  
Δεξιά: Betula utilis (Himalayan birch) από Phytophthora sp. (1)

Φωτογραφίες: (1) – A. MUNDA; (2) – A. LILJA; (3) – K. THINGGAARD

Νέκρωση καμβίου σε κορμό και ρίζικό κόμβο Betula pubescens (downy birch) από P. spec. (3)

Συμπτώματα προσβολής από Phytophthora σε σημύδα


