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Σηα αξρηθά ζηάδηα ηα πξνζβεβιεκέλα πιαηάληα 

εκθαλίδνπλ: 
 

Μεηωκέλε βιάζηεζε,  κηθξνθπιιία ή/θαη 

ριώξωζε (θηηξίληζκα) ηωλ θύιιωλ. 
 

Πνιύ ζπρλά παξαηεξείηαη καξαζκόο ηωλ 

θύιιωλ θαη ζηε ζπλέρεηα λέθξωζε νξηζκέλωλ 

θιάδωλ. 
 

Σηηο εζηίεο πξνζβνιήο δηαθξίλνληαη ζπλήζωο 

λεθξά δέλδξα θαη δίπια ηνπο άιια δέλδξα ζε 

δηάθνξα ζηάδηα πξνζβνιήο, κε λεθξνύο 

θιάδνπο θαη θηηξηληζκέλα θύιια. 

Αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο  

 

Κύξηνη ζηόρνη ηωλ κέηξωλ αληηκεηώπηζεο ζα πξέπεη λα είλαη:  

 Η απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο ζε άιιεο πεξηνρέο. 

  Η πξνζπάζεηα εθξίδσζήο ή πεξηνξηζκνύ ηεο ζε θάζε πεξηνρή πνπ εκθαλίδεηαη. 
 

 Η ελεκέξωζε δεκνζίωλ ππεξεζηώλ θαη πνιηηώλ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ παζνγόλνπ 

θαη ζηελ έγθαηξε δηάγλωζε ηεο αζζέλεηαο. 

 

Σύκθωλα κε ηελ ειιεληθή θαη ηελ επξωπαϊθή λνκνζεζία, ζε πεξηνρέο πνπ εληνπίδεηαη ε αζζέλεηα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

κέηξα   καρανηίνας. Σε απηά πεξηιακβάλνληαη: 

  Απαγόξεπζε ηεο πινηνκίαο, θιάδεπζεο θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν πιήγσζεο δέλδξσλ πιαηάλνπ. 

  Απαγόξεπζε ηεο εηζόδνπ εθζθαπηηθώλ κεραλεκάησλ θαη δηεμαγσγήο ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ (δηαλνίμεηο 

δξόκσλ θαη ξεκάησλ, ακκνιεςίεο θ.ιπ.). 

Μεραλήκαηα πνπ εηζέξρνληαη ζε «πξνζβεβιεκέλεο» πεξηνρέο, πξέπεη απαξαίηεηα λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη. 

 

Η εθξίδωζε ή ν πεξηνξηζκόο ηεο αζζέλεηαο είλαη δπλαηή ζε μικρές εζηίες προζβολής, όηαλ ν αξηζκόο ηωλ 

πξνζβεβιεκέλωλ αηόκωλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

Τα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη: 

  Νέθξσζε όισλ ησλ δώλησλ πξνζβεβιεκέλσλ δέλδξσλ πιαηάλνπ θαζώο θαη ησλ γεηηνληθώλ ηνπο πγηώλ ζε κηα 

απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 15-20 m, κε ηε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ δηδαληνθηόλσλ. 

 Καηαζηξνθή κε πινηνκία θαη κε επί ηόπνπ θαύζε όισλ ησλ λεθξώλ δέλδξσλ. 

Η κεηαθνξά μύινπ από πξνζβεβιεκέλα δέλδξα θαη ε νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν δηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο θαη 

απαγορεύεηαι. 

 

Γεληθά γηα ηελ αζζέλεηα 

 
Χηιηάδεο δέλδξωλ πιαηάλνπ έρνπλ λεθξωζεί από ηελ αζζέλεηα ηνπ «κεηαρξωκαηηθνύ έιθνπο ηνπ 

πιαηάλνπ ζηελ Πεινπόλλεζν. 
 

Η αζζέλεηα πξνθαιείηαη από ην κύθεηα Ceratocystis platani, πνπ έρεη εηζαρζεί ζηελ Επξώπε από 

ηελ Ακεξηθή. 
 

Σηελ Ειιάδα βξέζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2003 ζηε Μεζζελία θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζηελ 

Αξθαδία ηελ Ηιεία θαη ηελ Αραΐα, ελώ πξόζθαηα δηαπηζηώζεθε θαη ζηελ Ήπεηξν. 
 

Τα δέλδξα λεθξώλνληαη ζε έλα έωο δύν ρξόληα κεηά ηελ πξνζβνιή ηνπο από ηελ αζζέλεηα 

αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο. 

 

Η αζζέλεηα πξνζβάιιεη κόλν πιαηάληα θαη είλαη ζαλαηεθόξνο. 

Δέλδξα νηνπδήπνηε κεγέζνπο θαη ειηθίαο πνπ πξνζβάιινληαη είλαη θαηαδηθαζκέλα, γηαηί δελ 

ππάξρεη κέζνδνο «ζεξαπείαο». 
 

Έρεη λεθξώζεη αθόκα θαη ππεξαηωλόβηα πιαηάληα κε νγθώδεηο δηαζηάζεηο. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 

Πεξηνρέο πνπ έρεη εληνπηζηεί ε αζζέλεηα 

Η αζζέλεηα έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζην Ννκό Μεζζελίαο, ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη 

βξεζεί ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Αξθαδίαο. 
 

              Σηο τάρηε διακρίνονηαι περιοτές ηες Αρκαδίας με προζβολές 

Σηα κεγάια δέλδξα  

παξαηεξνύληαη  λεθξά  

θιαδηά ζπλήζωο ζηε κία  

πιεπξά ηνπ δέλδξνπ,  

ελώ ζηε ζπλέρεηα  

ε πξνζβνιή επεθηείλεηαη  

θαη ζηα ππόινηπα θιαδηά. 

Σε κηθξόηεξα δέλδξα παξαηεξείηαη 

νιηθή λέθξωζε ηνπ δέλδξνπ  

κέζα ζε κία βιαζηηθή πεξίνδν. 

Σηα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα πνπ 

δελ έρνπλ λεθξωζεί αθόκα, όηαλ 

αθαηξεζεί ν θινηόο, παξαηεξείηαη 

μεηατρωμαηιζμός ηνπ μύινπ ζε 

κνξθή ιωξίδωλ ρξώκαηνο 

θπαλόκαπξνπ έωο θαζηαλόκαπξνπ. 

Σε εγθάξζηα ηνκή ηνπ θνξκνύ ή 

ηωλ θιάδωλ παξαηεξείηαη 

κεηαρξωκαηηζκόο ηνπ μύινπ κε 

αθηηληθή δηάηαμε, πνπ επεθηείλεηαη 

νξηζκέλεο θνξέο κέρξη ην θέληξν. 

Δηάδνζε ηεο αζζέλεηαο 

 
Ο κύθεηαο εηζβάιιεη ζην δέλδξν από πιεγέο ζηα θιαδηά, ηνλ θνξκό ή ηηο ξίδεο. 
 

Ο θπξηόηεξνο παξάγνληαο δηάδνζεο ηνπ παζνγόλνπ είλαη  ν άλζξσπνο. 

Σπρλόο ηξόπνο δηαζπνξάο ηεο 

αζζέλεηαο είλαη κε μολσζμένα 

εργαλεία (πξηόληα, ηζεθνύξηα θ.ιπ.), 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πξνζβεβιεκέλα δέλδξα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε πγηή.  

Η αζζέλεηα δηαδίδεηαη επίζεο κε εθζθαπηηθά 

θαη γεωξγηθά μετανήμαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξηνρέο κε 

πξνζβνιέο. 

 

Σε θάζε εζηία πξνζβνιήο, ην 

παζνγόλν δηαδίδεηαη ππνγείωο από 

ηα πξνζβεβιεκέλα δέλδξα ζηα 

γειηονικά πγηή κε ηελ επαθή θαη 

αλαζηόκωζε ηωλ ριδών ηνπο.  

Μέζα ζηα πνηάκηα θαη ηνπο 

ρείκαξξνπο ηα πξνζβεβιεκέλα 

δέλδξα ζπάδνπλ θαη κεηαθέξνληαη 

κε ην λεξό δεκηνπξγώληαο λέεο 

εζηίεο πξνζβνιήο.  

Η αζζέλεηα δηαδίδεηαη ζπρλά κε δεκόζηα έξγα θαη έξγα ηεο ηεο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

πκπεξάζκαηα 

 
Η αζζέλεηα ηνπ κεηαρξωκαηηθνύ έιθνπο ηνπ πιαηάλνπ, κε ηελ είζνδό 

ηεο ζηε ρώξα καο, απεηιεί κε εμαθάληζε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα είδε 

ηεο ειιεληθήο ριωξίδαο. Η εμέιημε θαη ηαρύηεηα δηάδνζήο ηεο είλαη 

απόιπηα εμαξηώκελε από ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα.  

 

Είλαη επζύλε όιωλ ηωλ πνιηηώλ ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πιαηάλνπ.  

 

Η πξνζηαζία ηνπ πιαηάλνπ  

είλαη ζηα ρέξηα όισλ καο 


