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ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΙΣΩΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ή ΜΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ  

ΣΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΑΚΟΤ ΕΛΚΟΤ ΣΗ ΑΚΣΙΝΙΔΙΑ * 
 

Οη αθόινπζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αθνξνύλ ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν ησλ νπσξώλσλ θαη 

θπησξίσλ αθηηληδηάο από ηνπο ππόρξενπο (παξαγσγνύο, θπησξηνύρνπο), πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε παξνπζία ή κε ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο απηώλ από ην βαθηήξην Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae. 

1. Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο  

Τν βαθηήξην: Pseudomonas  syringae pv. actinidiae 

 

2. H πξνθαινύκελε αζζέλεηα 

Ολνκαζία: Βαθηεξηαθό έιθνο ηεο αθηηληδηάο (Βacterial canker of kiwifruit) 

 

3. Φπηά πνπ πξνζβάιινληαη 

Τν βαθηήξην πξνζβάιιεη θπηά ηνπ γέλνπο Actinidia, θαη θπξίσο ηα είδε A. deliciosa θαη A. 

chinensis, ζηα νπνία αλήθνπλ νη πεξηζζόηεξεο θαιιηεξγνύκελεο πξαζηλόζαξθεο θαη 

θηηξηλόζαξθεο πνηθηιίεο αθηηληδηάο, αληίζηνηρα.  

 

4. Πεξηγξαθή ηωλ θπξηνηέξωλ ζπκπηωκάηωλ  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Χεηκώλα ηα πξνζβεβιεκέλα θπηά αθηηληδηάο εκθαλίδνπλ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θνξκνύ, θαζώο θαη ησλ θύξησλ θαη δεπηεξεπόλησλ θιάδσλ κηθξά ζηαγνλίδηα 

γαιαθηόρξσκνπ πγξνύ βαθηεξηαθήο εμίδξσζεο. Η εμίδξσζε απηή δελ γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή 

θαη ε επηζήκαλζή ηεο απαηηεί πξνζεθηηθή παξαηήξεζε. Πξννδεπηηθά, ε εμίδξσζε απμάλεηαη 

πνζνηηθά, γίλεηαη πην ππθλόξεπζηε θαη απνθηά θνθθηλσπό ρξώκα ζθνπξηάο πξνθαιώληαο 

κεηαρξσκαηηζκό ηνπ θινηνύ ζηα ζεκεία από όπνπ εμέξρεηαη. Τα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα είλαη 

πην εκθαλή αξγά ην Χεηκώλα θαη ζηηο αξρέο ηεο Άλνημεο όηαλ μεθηλά ε λέα βιάζηεζε. 

Σηαγνλίδηα βαθηεξηαθήο εμίδξσζεο θαζηαλσπνύ-θόθθηλνπ ρξώκαηνο εκθαλίδνληαη επίζεο ζηνπο 

νθζαικνύο, ζηα ζεκεία δηαθιάδσζεο βξαρηόλσλ, ζηηο δηράιεο ησλ θύξησλ θιάδσλ, ζηηο νπιέο 

από ηελ πηώζε θύιισλ θαη ζηηο ηνκέο θιαδέκαηνο. Ο θινηόο ζηα ζεκεία απηά έρεη θνθθηλσπό 

ρξώκα ζθνπξηάο θαη θαίλεηαη ζαλ βξεγκέλνο. Με ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θινηνύ, ην ζηξώκα ησλ 

ηζηώλ πνπ βξίζθεηαη από θάησ εκθαλίδεη θαζηαλό κεηαρξσκαηηζκό. Ο πξνζβεβιεκέλνο θινηόο 

εκθαλίδεη βαζηέο ξπηηδώζεηο θαη ηειηθά λεθξώλεηαη. Σπρλά ζηνπο πξνζβεβιεκέλνπο θιάδνπο 

ζρεκαηίδνληαη ζρηζκέο πιάηνπο 1-2 mm, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ αλαπηύζζεηαη 

επνπισηηθόο ηζηόο. Σε ζνβαξά πξνζβεβιεκέλνπο θύξηνπο θιάδνπο, νη νθζαικνί δελ 

εθπηύζζνληαη ή αλ εθπηπρζνύλ, νη λεαξνί βιαζηνί ζύληνκα παξνπζηάδνπλ κάξαλζε θαη 

μεξαίλνληαη. Μεξηθέο θνξέο παξαηεξείηαη αλάπηπμε πνιιώλ δσεξώλ βιαζηώλ (ιαηκάξγσλ) 

πξνεξρόκελσλ από νθζαικνύο πνπ βξίζθνληαη ζε πγηή ηκήκαηα ηνπ θνξκνύ θνληά ζηε βάζε 

(ιαηκό) ηνπ θπηνύ.  
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Tελ Άλνημε, θαη ζπλήζσο από ηελ άλζεζε θαη κεηά, ηα θύιια παξνπζηάδνπλ λεθξσηηθέο θειίδεο. 

Αξρηθά, ζηα εθπηπζζόκελα θύιια εκθαλίδνληαη κηθξέο, πδαηώδεηο θειίδεο κεηαμύ ησλ λεύξσλ, 

νη νπνίεο ζηαδηαθά απνθηνύλ ρξώκα αλνηθηό έσο ζθνύξν θαζηαλό, έρνπλ ζρήκα γσληώδεο θαη 

δηάκεηξν 2-3 mm, θαη ζπρλά πεξηβάιινληαη από θίηξηλε δώλε (άισ) πιάηνπο 3-5 mm. Καζώο 

πξνρσξεί ε αλάπηπμε ησλ θύιισλ, ε δώλε απηή γίλεηαη ζηελόηεξε θαη δελ μερσξίδεη εύθνια. 

Όηαλ επηθξαηνύλ ζπλζήθεο πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο θαη δξνζεξόο θαηξόο, νη θειίδεο 

δηαηεξνύλ ηελ πδαηώδε εκθάληζε, επεθηείλνληαη, ζπλελώλνληαη ζε κεγαιύηεξεο ρσξίο ηελ 

παξνπζία δώλεο, θαη ηειηθά νιόθιεξν ην θύιιν μεξαίλεηαη θαη θαξνπιηάδεη. Σηελ θάησ 

επηθάλεηα ηνπ θύιινπ, ε πεξηνρή ησλ θειίδσλ θαιύπηεηαη κε παρύξεπζηε γαιαθηόρξσκε 

βαθηεξηαθή εμίδξσζε ε νπνία ζηεγλώλεη θαη θαίλεηαη ζαλ ιέπηα. Καηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν, ν 

αξηζκόο ησλ λεθξσηηθώλ θειίδσλ αλά θύιιν κπνξεί λα απμάλεηαη. Σε ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 

20
ν
C ε εμέιημε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη αξγή. Τα λεαξά θπηά θαη ε λέα βιάζηεζε είλαη 

πεξηζζόηεξν επαίζζεηα ζην βαθηήξην. Σε πην πξνρσξεκέλε επνρή, ηα θπηά παξνπζηάδνπλ 

κάξαλζε πνπ μεθηλά από ηελ θνξπθή ησλ βιαζηώλ θαη επεθηείλεηαη πξνο ηε βάζε ηνπο. Τα 

θύιια παξνπζηάδνπλ θύξησζε θαη καξαίλνληαη.  

Τελ Άλνημε κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ θαη δσεξνί βιαζηνί. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ηα κνιπζκέλα 

ηκήκαηα ησλ βιαζηώλ έρνπλ ζθνύξν πξάζηλν ρξώκα κε πδαηώδε εκθάληζε θαη ζπρλά 

εκθαλίδνπλ επηκήθεηο ζρηζκέο κήθνπο 1-3 mm. Σε ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο, από ηηο ζρηζκέο 

αιιά θαη από θαθίδηα ζε γεηηνληθά ηκήκαηα ησλ βιαζηώλ πνπ θαίλνληαη πγηή, εμέξρεηαη 

βαθηεξηαθή εμίδξσζε. Τα κνιπζκέλα ηκήκαηα επεθηείλνληαη θαη νιόθιεξνη βιαζηνί εκθαλίδνπλ 

κάξαλζε θαη ηειηθά λέθξσζε. Αλ νη βιαζηνί πξνζβιεζνύλ αξγά θαηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν, ηα 

κνιπζκέλα ηκήκαηα πεξηβάιινληαη από επνπισηηθό ηζηό θαη εμειίζζνληαη ζε ηππηθά έιθε, όπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηνλ θνξκό. Σπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζηα άλζε. Τα κνιπζκέλα άλζε ζπρλά 

απνθηνύλ θαζηαλό ρξώκα θαη καξαίλνληαη ρσξίο λα αλνίμνπλ. Όζα αλνίμνπλ, κπνξεί λα θέξνπλ 

πέηαια κε πιήξσο αλεπηπγκέλα. Νεθξσηηθέο θειίδεο ζρεκαηίδνληαη θαη ζηα ζέπαια. Σηε 

βηβιηνγξαθία δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο ησλ θαξπώλ. Επίζεο, ην βαθηήξην 

βξέζεθε ζε βιαζηνύο κε λέθξσζε θνξπθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ.  

Σεκεηώλεηαη όηη ηα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα, ηδίσο ζην θινηό θαη ηα άλζε, κνηάδνπλ κε εθείλα πνπ 

πξνθαινύληαη από άιια θπηνπαζνγόλα βαθηήξηα ή επίδξαζε ςύρνπο. 

Φσηνγξαθίεο ηππηθώλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο ηνπ βαθηεξηαθνύ έιθνπο ηεο αθηηληδηάο 

παξνπζηάδνληαη ζηηο Εηθόλεο 1 έσο 4. Οη θσηνγξαθίεο πξνέξρνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

EPPO: <http://photos.eppo.org/index.php/album/451-pseudomonas-syringae-pv-actinidiae-
psdmak->. 
 

 

http://photos.eppo.org/index.php/album/451-pseudomonas-syringae-pv-actinidiae-psdmak-
http://photos.eppo.org/index.php/album/451-pseudomonas-syringae-pv-actinidiae-psdmak-
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Δηθ. 1. Καζηαλέο γσληώδεηο θειίδεο κε ρισξσηηθή άισ πνπ παξνπζηάδνληαη ηελ Άλνημε ζε 

θύιια αθηηληδηάο πξνζβεβιεκέλα από ην βαθηήξην Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

(Πεγή: EPPO) 

 
Δηθ. 2: Σπκπηώκαηα κάξαλζεο θαη λέθξσζεο θύιισλ αθηηληδηάο, όπσο απηά εκθαλίδνληαη 

ζηελ αξρή ηεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ σο απνηέιεζκα πξνζβνιήο ησλ αγγεησδώλ ηζηώλ ησλ 

βιαζηώλ από ην βαθηήξην Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Πεγή: EPPO) 
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Δηθ. 3: Κνξκόο αθηηληδηάο κε έιθνο από πξνζβνιή ηνπ βαθηεξίνπ Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae. Ο ζθσξηόρξνπο κεηαρξσκαηηζκόο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θνξκνύ -ζθνύξαο έσο 

αλνηθηήο απόρξσζεο- νθείιεηαη ζηε βαθηεξηαθή εμίδξσζε πνπ εμέξρεηαη από ην έιθνο θαη 

απνμεξαίλεηαη επί ηνπ θινηνύ. Τέηνηαο κνξθήο έιθε παξνπζηάδνπλ ν θνξκόο θαη νη θιάδνη 

ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ αθηηληδηάο ηελ πεξίνδν ηεο Άλνημεο. (Πεγή: EPPO) 

 
Δηθ. 4: Καζηαλόο κεηαρξσκαηηζκόο ησλ ηζηώλ θάησ από ην θινηό πξνζβεβιεκέλνπ από ην 

βαθηήξην Pseudomonas syringae pv. actinidiae θιάδνπ αθηηληδηάο (Πεγή: EPPO) 
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5. Τξόπνο κεηάδνζεο 

Τν βαθηήξην κπνξεί λα επηβηώζεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηώλ ρσξίο λα πξνθαιεί 

καθξνζθνπηθά ζπκπηώκαηα. Από ηηο επηθάλεηεο απηέο ή από ζεκεία πάλσ ζε πξνζβεβιεκέλα 

θπηά όπνπ έρεη ζρεκαηηζηεί βαθηεξηαθή εμίδξσζε, ην βαθηήξην κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε άιια 

πγηή θπηά.  

Η κεηαθνξά κπνξεί λα γίλεη κε: 

- ηνλ αέξα 

- ηε βξνρή 

- δηάθνξα δώα (έληνκα, πηελά) 

- ηνλ άλζξσπν  

- ηα θαιιηεξγεηηθά εξγαιεία (π.ρ. θιαδέκαηνο) 

Σε κεγάιεο απνζηάζεηο ην βαθηήξην κεηαθέξεηαη θπξίσο κε κνιπζκέλν πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό. 

Θεσξείηαη όηη ην βαθηήξην δηαρεηκάδεη ζε κνιπζκέλα θπηηθά ηκήκαηα, θαη νη κνιύλζεηο 

επλννύληαη θαηά θύξην ιόγν ηελ Άλνημε θαη ην Φζηλόπσξν, όηαλ επηθξαηνύλ ζεξκνθξαζίεο 10-

20
ν
C γηα πάλσ από 10 κέξεο. Σε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 25

ν
C δελ παξάγεηαη βαθηεξηαθή 

εμίδξσζε θαη δελ επλννύληαη νη κνιύλζεηο.  

Τα θπηά κνιύλνληαη από ην βαθηήξην κέζσ θπζηθώλ αλνηγκάησλ (ζηόκαηα, θαθίδηα, πδαηώδε) ή 

πιεγώλ (ηνκέο θιαδέκαηνο, πιεγέο από κεραληθή ηξηβή ζηνλ αγξό κνιπζκέλσλ θαη πγηώλ 

θύιισλ θ.ιπ.). Επίζεο, εάλ επηθξαηεί ζεξκόο θαη βξνρεξόο θαηξόο, ην βαθηήξην κπνξεί λα 

κνιύλεη ην θπηό κέζσ ησλ νπιώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε ζπγθνκηδή θαη ζην ζηάδην ηεο 

πηώζεο ησλ θύιισλ, ρσξίο εκθάληζε ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο (ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε) 

κέρξη ηελ επόκελε Άλνημε. Τόηε, όηαλ ν θαηξόο είλαη επλντθόο γηα κόιπλζε θαη εμάπισζε ηνπ 

βαθηεξίνπ (δξνζεξόο θαηξόο, πςειή πγξαζία, ζπρλή βξνρόπησζε) εκθαλίδνληαη ηα πξώηα 

ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο. Ο παγεηόο, ηδίσο θαηά ηελ Άλνημε, ζπλδέεηαη κε απμεκέλεο 

κνιύλζεηο.  

Σεκεηώλεηαη ηέινο, όηη ε παξνπζία ηνπ παζνγόλνπ δηαπηζηώζεθε θαη ζε θόθθνπο γύξεο πνπ είρε 

ζπιιεγεί από αζζελή θπηά. Ωζηόζν, ν ξόινο ηεο γύξεο σο θνξέα ηνπ βαθηεξίνπ γηα ηε κόιπλζε 

ησλ θπηώλ αθηηληδηάο δελ έρεη δηεπθξηληζηεί. 

 

6. Καηάιιειε πεξίνδνο καθξνζθνπηθώλ ειέγρωλ 

Σπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο ηνπ βαθηεξηαθνύ έιθνπο κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ ζηα θπηά 

αθηηληδηάο όιν ην ρξόλν.  

Σπζηήλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπιάρηζηνλ δύν καθξνζθνπηθώλ ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο: 

 έλαο πξώηνο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο ηελ Άλνημε, θπξίσο κεηά ηελ άλζεζε, γηα ηνλ 

εληνπηζκό ηπρόλ ύπνπησλ αξρηθώλ ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο από ην βαθηήξην.  

 έλαο δεύηεξνο καθξνζθνπηθόο έιεγρνο ην Φζηλόπωξν, πξηλ ηελ πηώζε ηωλ θύιιωλ, 

γηα ηνλ εληνπηζκό ηπρόλ ύπνπησλ ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο από ην βαθηήξην.  

 

7. Γλωζηνπνίεζε ζηε Φπηνϋγεηνλνκηθή Υπεξεζία 

Κάζε παξαγσγόο πξέπεη: 

Να γλωζηνπνηεί ζηελ αξκόδηα Φπηνϋγεηνλνκηθή Υπεξεζία ηεο πεξηνρήο ηνπ, νπνηαδήπνηε 

αζπλήζηζηε εκθάληζε ζπκπηωκάηωλ ή παξνπζία επηβιαβώλ νξγαληζκώλ ή θάζε αλωκαιία 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θπηά ηνπ.  


