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Η περίοδος µετά την εφαρµογή βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της 

καστανιάς: Το θαύµα που περιµένουν οι καστανοκαλλιεργητές 

 

Από το ∆ρα Στέφ. ∆ιαµαντή 

Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών 

 

Η καλλιέργεια της καστανιάς αποτελεί σηµαντική πηγή εισοδήµατος για ορεινές 

περιοχές της χώρα µας. Αν και η  καστανιά αναπτύσσεται σε 28 νοµούς της χώρας η 

εθνική παραγωγή µας µειώθηκε από 18.000 τόν. τη 10ετία του ’60 σε 12.000 τόν. 

σήµερα όταν άλλες Μεσογειακές χώρες διπλασίασαν και τριπλασίασαν (όπως η 

Πορτογαλία) την παραγωγή τους. 

 Οι τρεις σηµαντικότεροι λόγοι υποβάθµισης της καλλιέργειας της καστανιάς στην 

Ελλάδα είναι 1) η εγκατάλειψη των ορεινών οικισµών και η µετακίνηση των κατοίκων 

στα αστικά κέντρα που είχε σαν αποτέλεσµα την εγκατάλειψη των καστανεώνων,  2) η 

ασθένεια του έλκους της καστανιάς και 3) η παντελής και διαχρονική έλλειψη ευνοϊκών 

κυβερνητικών πολιτικών. 

Η ασθένεια του έλκους της καστανιάς πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλάδα το 1963 

στο Πήλιο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλες της καστανοπαραγωγές περιοχές της 

χώρας παρά τα µέτρα που έλαβε το Υπουργείο Γεωργίας.  Το έλκος της καστανιάς 

αποτέλεσε µια από τις καταστρεπτικότερες φυτονόσους σε παγκόσµια κλίµακα.  Ο 

µύκητας Cryphonectria parasitica που από την Κίνα µεταφέρθηκε στις ΗΠΑ το 1904 

εξαφάνισε κυριολεκτικά 36 εκατ. στρέµµατα της Αµερικανικής καστανιάς κατά το 

πρώτο µισό του 20
ου

 αιώνα ενώ από το 1938 που έφθασε στην Ευρώπη και µέχρι 

σήµερα συνεχίζει να νεκρώνει εκατοµµύρια δένδρα σε όλη την περιοχή εξάπλωσης της 

Ευρωπαϊκής καστανιάς.  Πρώτη η Γαλλία και µετά η Ιταλία εφάρµοσαν µια µέθοδο 

βιολογικής καταπολέµησης µετά από έρευνα 30 περίπου ετών.  Η χώρα µας, χάρη σε 

20ετή έρευνα των Ινστιτούτων ∆ασικών Ερευνών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 

κατέστησαν τη χώρα µας την τρίτη στην Ευρώπη που κατάφερε να εφαρµόσει ένα 

παρόµοιο πρόγραµµα σε σχεδόν εθνική κλίµακα. 

 Η προετοιµασία για την εφαρµογή βιολογικής καταπολέµησης σε εθνικό επίπεδο 

είναι µακρά, επίπονη και κοστοβόρα. Ο παθογόνος µύκητας Cryphonectria parasitica 

παρουσιάζει στη φύση γενετική παραλλακτικότητα η οποία εκδηλώνεται µε τύπους 

βλαστικής συµβατότητας (vc types).  Εάν αυτοί δεν ταυτοποιηθούν και 

χαρτογραφηθούν δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί καταπολέµηση καθόσον τα 

υποπαθογόνα στελέχη που απελευθερώνονται πρέπει να είναι συµβατά µε τα παθογόνα 

στελέχη κάθε περιοχής. Η Γαλλική και Ιταλική µέθοδοι εφαρµογής της βιολογικής 

καταπολέµησης αποδείχτηκε στην πράξη ότι είχαν µεγάλες αδυναµίες.  Η δική µας 

µέθοδος βελτιώθηκε και ο τρόπος εφαρµογής της δοκιµάσθηκε στο Άγιον Όρος µε 

επιτυχία  για να φθάσουµε στο έτος 1999 όταν το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών 

υπέβαλε πρόταση στο Υπ. Γεωργίας για ένταξη ενός εθνικού προγράµµατος  στο Γ’  

ΚΠΣ ώστε η καταπολέµηση να εφαρµοσθεί ταυτόχρονα σε 17 νοµούς της χώρας µε 

δηµόσια δαπάνη.  Η προσπάθεια για την επίτευξη της χρηµατοδότησης ήταν δύσκολη 

καθόσον ποτέ στο παρελθόν οι καστανοπαραγωγοί δεν ευνοήθηκαν µε κυβερνητικές 

πολιτικές.  Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Πολιτεία αναγνώρισε τη σπουδαιότητα της 

καστανοκαλλιέργειας και ενίσχυσε οικονοµικά τους παραγωγούς. 



 

∆ηµοσίευση: www.inArcadia.gr   

2

 ∆υστυχώς, αν και η προσπάθεια ένταξης του Έργου άρχισε το 1999 µόλις το 

2006 ανετέθη στο Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών η εκπόνηση της σχετικής µελέτης ενώ 

η ασθένεια ανέπτυσσε ταχύτητα και εξαπλώνονταν γοργά σε όλη τη χώρα. Η εφαρµογή 

της καταπολέµησης έγινε κατά την περίοδο 2007-2009 µε εκπαιδευµένους εργολήπτες 

δασολόγους. ΣΚΟΠΟΣ της καταπολέµησης δεν ήταν η θεραπεία της ασθένειας κάθε 

δένδρου στον καστανεώνα του κάθε παραγωγού. Για κανένα νοµό της χώρας δεν 

υπήρξε κατάλογος των παραγωγών που τα συνεργεία θα έπρεπε να επισκεφθούν έναν-

έναν και να εφαρµόσουν καταπολέµηση.  Αυτός δεν ήταν ο ΣΚΟΠΟΣ! 

 Ο ΣΚΟΠΟΣ ήταν και παραµένει η εισαγωγή υποπαθογόνων στελεχών του 

µύκητα Cryphonectria parasitica (του «αντιµύκητα» ή «εµβολίου») στους 17 νοµούς 

και η µετάδοσή του στη συνέχεια σε όλα τα ασθενή δένδρα µε φυσικούς µηχανισµούς.  

Η εισαγωγή επιτυγχάνεται µε τοποθέτηση πάστας η οποία περιέχει υποπαθογόνα 

στελέχη του µύκητα (του «αντιµύκητα») περιµετρικά των ελκών των ασθενών δένδρων.  

Όχι όλων των ασθενών δένδρων διότι αυτό είναι στην πράξη αδύνατον αλλά µερικών 

µόνον ασθενών δένδρων ανά στρέµµα.  Η πυκνότητα του δικτύου δένδρων επάνω στα 

οποία τοποθετήθηκε η µυκητική πάστα ήταν υπερδιπλάσια εκείνης που χρησιµοποίησαν 

οι Γάλλοι και οι Ιταλοί.  Και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως δεν είναι δυνατόν αυτό το 

δίκτυο των δένδρων να είναι οµοιόµορφο σε όλη τη χώρα ή ακόµη και σε µια 

περιορισµένη περιοχή διότι τα ασθενή δένδρα δεν είναι κατανεµηµένα οµοιόµορφα. 

Είναι λανθασµένη η άποψη ορισµένων παραγωγών ότι σε κάποιο καστανεώνα 

τοποθετήθηκε περισσότερη πάστα και σε κάποιους άλλους λιγότερη.  Σε καµία 

περίπτωση δεν έγιναν διακρίσεις.  Ούτε και έχει µεγάλη σηµασία να τοποθετηθεί λίγη η 

περισσότερη πάστα στο ένα ή το άλλο κτήµα.  Ο στόχος είναι ο «αντιµύκητας» να 

εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή.  Στη συνέχεια η φύση θα επιτύχει τα υπόλοιπα. 

 Η επιλογή των ασθενών δένδρων επάνω στα οποία είναι δυνατόν να τοποθετηθεί 

η πάστα έχει περιορισµούς.  Επιλέχτηκαν ασθενή δένδρα ηλικίας µέχρι 18-20 ετών.  Σε 

µεγαλύτερη ηλικία ο φλοιός της καστανιάς είναι παχύς και παρουσιάζει επιµήκεις 

ραγαδώσεις µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η επιτυχής τοποθέτηση της µυκητικής 

πάστας.  Η πάστα είναι δυνατόν να τοποθετηθεί µόνον στον κορµό και µάλιστα σε ύψος 

που µπορεί να φθάσει ο χειριστής.  Η αρχική µας άποψη ότι θα µπορούσαν να 

επιλεγούν και κλαδιά µε έλκη τα οποία θα µπορούσαν να φθάσουν τα συνεργεία µε 

σκάλες, αποδείχτηκε επικίνδυνη και χρονοβόρα. Το ότι η πάστα δεν τοποθετείται σε 

δένδρα µεγάλης ηλικίας δε σηµαίνει πως αυτά δε θα θεραπευτούν.  Τα υποπαθαγόνα 

στελέχη θα µεταφερθούν αργά ή γρήγορα σε όλα τα δένδρα. 

 Η ονοµασία «εµβόλιο» που δώσαµε στη µυκητική πάστα επίσης αποδείχτηκε 

λανθασµένη και παραπλανητική.  Πολλοί παραγωγοί ακόµη πιστεύουν ότι το «εµβόλιο» 

λειτουργεί όπως στον άνθρωπο.  Ότι µπορεί δηλαδή να τοποθετηθεί σε όλα τα δένδρα: 

στα µεν υγιή για να προλάβει πιθανή προσβολή στα δε ασθενή για να τα θεραπεύσει.  

Αυτό όµως δεν είναι αληθές.  Τα υποπαθογόνα στελέχη του µύκητα όταν και όπου 

συναντήσουν τα παθογόνα στελέχη (που είναι υπεύθυνα για τις νεκρώσεις) τα 

µετατρέπουν σε υποπαθογόνα.  Όταν αυτό επιτευχθεί σε επίπεδο  ∆ηµοτικού 

∆ιαµερίσµατος  και νοµού τότε παρατηρείται µια γενική υποβάθµιση της ασθένειας σε 

εθνική κλίµακα.   

 Στην Αρκαδία πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες ενηµερώσεις παραγωγών από 

οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας. Στις ενηµερώσεις που έγιναν στο Άστρος 
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Κυνουρίας, στον Άγιο Πέτρο, στις Καρυές,  στα Άνω ∆ολιανά  και στο Καστρί κανένας 

δεν υποσχέθηκε θαύµατα.  Τονίσθηκε επανειληµµένα ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος 

αντιµετώπισης της ασθένειας.  Αν υπήρχε θα τον είχαν εφαρµόσει οι Αµερικανοί και 

µετά οι Γάλλοι και Ιταλοί που έπρεπε να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα πριν από εµάς.  

Τονίσθηκε ότι  η µέθοδος εξελίσσεται αργά διότι η µετάδοση των υποπαθογόνων 

στελεχών γίνεται µε φυσικούς µηχανισµούς.  Αναρίθµητα έλκη δεν υπάρχουν µόνον 

στους κορµούς των δένδρων αλλά και στα κλαδιά σε όλο τον όγκο της κόµης των 

δένδρων.  Πώς θα µπορούσαµε να τοποθετήσουµε µυκητική πάστα στα λεπτά κλαδιά 

υψηλά και µέσα στην κόµη; Η µέθοδος βασίζεται στο ότι η θεραπεία εκεί θα επέλθει µε 

φυσική µετάδοση των υποπαθογόνων στελεχών.  Τονίσθηκε µε ανακοινώσεις του 

∆ασαρχείου Κυνουρίας από το 1999 ότι οι παραγωγοί δεν θα έπρεπε να τρέχουν πίσω 

από τα συνεργεία και να απαιτούν εφαρµογή της καταπολέµησης στους καστανεώνες 

τους.  Τέτοια ενέργεια ανατρέπει την προγραµµατισµένη πυκνότητα  την οποία 

εκτιµήσαµε στη µελέτη. ∆υστυχώς τέτοιες ενέργειες δεν αποφεύχθηκαν και µάλιστα σε 

σχετικά γενική κλίµακα.  Τονίσθηκε τέλος ότι θα πάρει τουλάχιστον µία 5ετία µετά το 

πέρας των επεµβάσεων για να γίνει αισθητή η γενική υποβάθµιση. 

 Η ελληνική µέθοδος βιολογικής καταπολέµησης ήδη εφαρµόζεται στη Ρουµανία 

στα πλαίσια διµερούς ερευνητικού προγράµµατος.  Η Πορτογαλία και η Τουρκία 

επιζητούν συνεργασία µαζί µας για την εφαρµογή της µεθόδου µας και στις χώρες 

αυτές. 

∆υστυχώς µέχρι στιγµής και από τους 17 νοµούς µόνον στο Ν. Αρκαδίας 
εκφράζεται δυσπιστία.  Ακούγονται  αρνητικές κρίσεις και σχόλια από ανθρώπους που 

δεν έχουν ιδέα για το τι εφαρµόσθηκε, για τον τρόπο που λειτουργεί η βιολογική 

µέθοδος καταπολέµησης και για το πόσο σύντοµα θα υπάρχει εµφανής βελτίωση.  Όλοι 

αντιλαµβανόµαστε τον πόνο των παραγωγών όταν βλέπουν τα δένδρα τους να χάνονται.  

Μακάρι να υπήρχε άλλη µέθοδος µε ταχύτερα  αποτελέσµατα.  Όµως δεν υπάρχει. 

∆ε χρειάζεται να τοποθετηθεί επιπλέον ποσότητα µυκητικής πάστας στην 

Αρκαδία.  Από την αξιολόγηση του  προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε το 2011, 

µόλις δηλαδή δύο χρόνια µετά το πέρας των επεµβάσεων, τα αποτελέσµατα είναι πολύ 

αισιόδοξα.  Τα υποπαθογόνα στελέχη έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα ενώ άρχισε και η µετάδοσή τους σε δένδρα επάνω στα οποία δεν 

τοποθετήθηκε µυκητική πάστα.  Υπάρχει µεγάλη ποικιλότητα στα αποτελέσµατα, 

γεγονός όµως αναµενόµενο διότι στη φύση τίποτε δεν είναι τυποποιηµένο.  Ήδη η 

πλειονότητα των παραγωγών διαπιστώνει ότι το «εµβόλιο δουλεύει».  Τα επόµενα 

χρόνια και χρόνο µε το χρόνο η κατάσταση θα βελτιώνεται συνεχώς. Εν το µεταξύ 

κλαδιά πιθανόν να συνεχίζουν να νεκρώνονται ή ακόµη και δένδρα.  Η ένταση όµως θα 

είναι συνεχώς µειούµενη.  Στα καστανοδάση του Αγίου Όρους το ποσοστό των 

υποπαθογόνων στελεχών έφθασε το 73% οκτώ χρόνια µετά το πέρας των επεµβάσεων. 

Κατά την περίοδο που ακολουθεί την εφαρµογή της βιολογικής καταπολέµησης 

οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: 

1. Να αξιολογούν την υγεία των δένδρων και των καστανεώνων τους όχι 
σύµφωνα µε τα έλκη τα οποία παρατηρούν στους κορµούς και τα 

κλαδιά των δένδρων. Πολλά από τα έλκη τώρα οφείλονται στον 

«αντιµύκητα» και οι παραγωγοί δεν είναι σε θέση να τα διακρίνουν.  

Ένας γενικός κανόνας διάκρισης είναι ότι τα θανατηφόρα έλκη 
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χαρακτηρίζονται από αδηφάγους (λαίµαργους) βλαστούς που 

εκπτύσσονται στο κάτω µέρος τους.  Αντίθετα στα «καλά» έλκη δεν 

υπάρχουν τέτοιοι βλαστοί (Εικ. 1 και 2). 

2. Η αξιολόγηση της υγείας των δένδρων πρέπει να βασίζεται στο αν 

υπάρχουν ΝΕΑ νεκρά κλαδιά ή ΝΕΑ νεκρά δένδρα. 

3. Εάν στα κτήµατά τους έχουν νεκρά δένδρα ή δένδρα πολύ έντονα 

προσβεβληµένα θα πρέπει να τα υλοτοµήσουν και να τα 

αποµακρύνουν.  Τέτοια δένδρα δεν πρόκειται να αναστηθούν. 

4. Η ασθένεια δεν έχει ακόµη εκριζωθεί από την Αρκαδία.  Γι αυτό όταν 

κάνουν κλαδεύσεις θα πρέπει να αποστειρώνουν τα κλαδευτικά 

εργαλεία πριν µεταβούν από ένα δένδρο στο άλλο. Καλό είναι οι τοµές 

κλάδευσης να επαλείφονται επιµελώς µε  πάστα επικάλυψης τοµών.  

5. Παρατηρήθηκε ότι ορισµένοι παραγωγοί ξεφλοιώνουν το νεκρό φλοιό 

τριγύρω από τα έλκη θεωρώντας πως έτσι βοηθούν τα δένδρα.  Αυτός 

είναι λανθασµένος χειρισµός. Εάν τέτοιος χειρισµός είχε νόηµα θα σας 

τον είχαµε υποδείξει από την αρχή. 

6. Να µην πληγώνουν τα δένδρα κατά το κλάδεµα, το φρεζάρισµα ή την 

κοπή των ζιζανίων.  Ο παθογόνος µύκητας είναι τραυµατοπαράσιτο 

και καραδοκεί. Μόλις υπάρξει πλήγωση στο φλοιό θα εγκατασταθεί 
αµέσως και θα δηµιουργήσει έλκος. 

7. Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο κλάδεµα διαµόρφωσης των νεαρών 

φυτειών.  Η διατήρηση πολλών βραχιόνων δε σηµαίνει ότι τα δένδρα 

θα έχουν µεγαλύτερη παραγωγή (Εικ. 3 & 4). 

8. Όσοι δε διαθέτουν εδαφολογική ανάλυση από το κτήµα τους  να 

πάρουν εδαφικά δείγµατα (αφού πρώτα ενηµερωθούν για τον τρόπο 

δειγµατοληψίας) και να προβούν σε εδαφολογική ανάλυση.  Έτσι 
εκάστοτε θα λιπαίνουν σωστά και οικονοµικά. 

   Επισηµαίνουµε ότι σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να κόβονται τα  

δένδρα(συνήθως µικρές  άγριες καστανιές ) που έχουν εµβολιαστεί διότι µε 

αυτό τον τρόπο  αχρηστεύονται µερικώς οι εµβολιασµοί. 
∆ιαπιστώνουµε στο Ν. Αρκαδίας ότι καθώς όλο και περισσότεροι 

παραγωγοί άρχισαν να αρδεύουν  τις καστανιές τους, δηµιουργούν ευνοϊκές 

συνθήκες για την εκδήλωση µιας άλλης ασθένειας, της µελάνωσης (Εικ. 5).  Η 

µελάνωση είναι ασθένεια των ριζών και ευνοείται από υπερβολική υγρασία. Το 

να δίνουν οι παραγωγοί νερό και λίπασµα πέραν του δέοντος δε σηµαίνει πως θα 

πάρουν και µεγαλύτερη παραγωγή.  Έτσι, για κτήµατα µε δένδρα ηλικίας µέχρι 5 

ετών προτείνονται 5-6 ποτίσµατα ανά 15νθήµερο αρχίζοντας περίπου από 15 

Ιουνίου ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες.  Για δένδρα µεγαλύτερα των 5 ετών 

τα ποτίσµατα να περιορίζονται σε 4-5 ανά 15νθήµερο αρχίζοντας από 1 Ιουλίου.  

Οι παραγωγοί δεν πρέπει να ποτίζουν µετά την πρώτη εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου 

διότι ο καρπός µετασυλλεκτικά θα σχίζεται µε αποτέλεσµα τη γρήγορη 

αφυδάτωση και µυκητίαση.   

Συµπερασµατικά, τα στοιχεία της αξιολόγησης δείχνουν ότι ο στόχος του 

Έργου της βιολογικής καταπολέµησης έχει επιτευχθεί καθόσον τα υποπαθογόνα 

στελέχη του µύκητα Cryphonectria parasitica έχουν εγκατασταθεί σε όλο το Ν. 
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Αρκαδίας και διαδίδονται. Η ασθένεια πάντως δεν έχει ακόµη εκριζωθεί όµως 

αναµένεται να υποβαθµίζεται χρόνο µε το χρόνο.  Η τοποθέτηση άλλων 

«εµβολίων» δεν κρίνεται αναγκαία διότι η ταχύτητα µε την οποία θα αυξάνονται 

και διαδίδονται τα υποπαθογόνα στελέχη είναι  πολύ µεγαλύτερη από την 

τοποθέτηση κάποιας επιπλέον ποσότητας πάστας.  Αυτό που χρειάζεται από 

µέρους των παραγωγών είναι εµπιστοσύνη στο έργο που επιτεύχθηκε και ακόµη 

λίγη υποµονή και εφαρµογή των ενδεδειγµένων καλλιεργητικών χειρισµών µέχρι 

την πλήρη υποβάθµιση της ασθένειας. 

 

        

            Θανατηφόρο έλκος σε διχάλα             Έλκη υποπαθογόνων στελεχών 

   

 

 

    
    Λανθασµένο  κλάδεµα διαµόρφωσης             Ορθό κλάδεµα διαµόρφωσης 
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Ξαφνική  νέκρωση από µελάνωση 
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