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Κατά την συγκέντρωση των στοιχείων και την συγγραφή τΠζ εργασίας μου, 
βοηθήθηκα πολύ από κάποιους ανθρώπους που σε αυτό το σημείο θα ήθελα 
να ευχαριστήσω.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα :
-Τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Βλαχόπουλο Ευάγγελο, για τις οδηγίες, 
τις υποδείξεις και την πολύτιμη βοήθεια του.
-Τον γεωπόνο κ. Θωμόπουλο Νικόλαο.
-Τ ο ν  γεωπόνο κ. Τσορομώκο Κων/νο που ταυτόχρονα είναι και ο ίδιος 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη βιολογικής καλλιέργειας 5 
στρεμμάτων τομάτας στην περιοχή της Γλυκόβρυσης Λακωνίας.

Η εργασία χωρίζεται σε 2 κεφάλαια:
Στο πρώτο γίνεται αναφορά για την βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα 

(προοπτικές, προβλήματα κ.α.), της ασθένειες και τους εχθρούς της τομάτας 
καθώς και για την βιολογική αντιμετώπιση τους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία για την 
καλλιέργεια 5 στρεμμάτων θερμοκηπιακης εκμετάλλευσης τομάτας στην 
περιοχή της Γλυκόβρυσης Λακωνίας.

Η πτυχιακή αυτή αφιερώνεται στους γονείς μου Παναγιώτη και Μαρία 
που τόσα μου έχουν προσφέρει.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη χώρα μας αποτελούν έναν από τους 

δυναμικότερους κλάδους της γεωργίας. Η καταπολέμηση των εχθρών και των 

ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών με την χρήση φυτοφαρμάκων (χημική 

καταπολέμηση) πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στη συστηματική άσκηση της 

γεωργίας.

Η μακροχρόνια και αλόγιστη χρήση όμως των χημικών φυτοφαρμάκων 

για την καταπολέμηση των εχθρών των καλλιεργειών οδήγησε στην ρύπανση 

του /τβρ/βάλλοντος και την είσοδο των χημικών υπολειμμάτων στην τροφική 

αλυσίδα. Έτσι από την χρήση των χημικών φυτοφαρμάκων έχουμε δυσμενείς 

επιπτώσεις στο άνθρωπο και στο περιβάλλον (νερό, ατμόσφαιρα και έδαφος).

Εκτός όμως αυτών των σημαντικών προβλημάτων οι ζωικοί εχθροί και 

μικροοργανισμοί ανέπτυξαν και αναπτύσσουν ανθεκτικότητα απέναντι στα 

χημικά φυτοφάρμακα. Γι’ αυτό τον λόγο οδηγούμαστε σήμερα όλο και 

περισσότερο προς την λύση της βιολογικής καλλιέργειας.

Με τον όρο βιολογική καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών 

αναφερόμαστε στη μείωση του μολύσματος ή της δραστηριότητας του 

παθογόνου, με την χρήση ενός ή περισσοτέρων οργανισμών, πλην του 

ανθρώπου. Στην χρήση βιολογικών μέσων για την καταπολέμηση των 

ασθενειών μπορεί να περιληφθεί και η καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών.

Σε αυτή την εργασία θα αναφερθούμε στην βιολογική καλλιέργεια του φυτού 

της τομάτας .

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης 

είναι η παρακολούθηση της καλλιέργειας η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω της 

ταχύ ας ανάπτυξης στον τομέα της διαχείρισης των εχθρών και των 

ασθενειών.

Αυτή μπορεί να γίνεται από διάφορα πρόσωπα:

Από τον παραγωγό

Από τους εργαζόμενους στο θερμοκήπιο

Από τον προμηθευτή προϊόντων φυτοπροστασίας

Από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
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Ο υπεύθυνος της παρακολούθησης του προγράμματος θα πρέπει να 

έχει τις παρακάτω γνώσεις και δυνατότητες:

• Να παρακολουθεί την καλλιέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα.

• Να δίνει πληροφόρηση η οποία να βασίζεται σε παρατηρήσεις που 

προϋποθέτουν γνώση των εχθρών και των ασθενειών, των ωφελίμων 

και των λοιπών στοιχείων του προγράμματος βιολογικής 

καταπολέμησης.

• Να γνωρίζει πώς οι εχθροί και οι ασθένειες καθώς και τα ωφέλιμα, 

αναπτύσσονται και συμπεριφέρονται κάτω από διάφορες συνθήκες 

περιβάλλοντος.

• Να ελέγχει την ποιότητα των ωφελίμων.

• Να γνωρίζει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα δρώντα συστατικά, 

την επίδρασή τους στα ωφέλιμα, την αποτελεσματικότητά τους κάτω 

από διάφορες συνθήκες, τις δυνατότητες μείξης και εναλλαγής τους 

καθώς και τις επιπτώσεις εφαρμογής τους στην καλλιέργεια.

• Να γνωρίζει τις καλλιεργητικές πρακτικές που μπορούν να έχουν 

αποτέλεσμα εναντίον των εχθρών και των ασθενειών.

• Να γνωρίζει πώς να πάρει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, με σκοπό την 

εξάλειψη των πηγών μόλυνσης ή της διασποράς των εχθρών και των 

ασθενειών.

• Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέσων.

• Να έχει εμπειρία παρακολούθησης από πολλές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις.

• Να έχει τακτική επικοινωνία με ερευνητικούς σταθμούς και ινστιτούτα 

με παραγωγούς ωφελίμων εντόμων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

και εξοπλισμού.

• Να ενημερώνεται σχετικά με τα νέα δεδομένα και τη νομοθεσία στο 

πεδίο της φυτοπροστασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο όρος βιολογική γεωργία περιλαμβάνει την παραδοσιακή, οργανική 
γεωργία. Είναι μια φυσική μέθοδος καλλιέργειας του εδάφους, στα πλαίσια 
μιας προσπάθειας για μείωση των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων και των 
χημικών λιπασμάτων στις τροφές.

Οι βασικοί στόχοι της βιολογικής γεωργίας είναι οι επακόλουθοι:
1. Η παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας, καθώς και ανώτερης 

ποιότητας.
2. Ο σεβασμός των φυσικών οικοσυστημάτων, με την διατήρηση της 

γενετικής τους ποικιλομορφίας.
3. Η βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών και η εφαρμογή συστημάτων, 

για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια σε οργανική ουσία και 
θρεπτικά συστατικά.

4. Η αποφυγή της ρύπανσης με την επιλογή ήπιων και φιλικών με το 
περιβάλλον γεωργικών τεχνικών.

5. Ο σεβασμός στη σύνθεση των μικροοργανισμών του εδάφους, της 
χλωρίδας και της πανίδας.

6. Η ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων.
7. Το κέρδος για τον παραγωγό, αφού προσφέρει ένα προϊόν που 

υπερτερεί ποιοτικά έναντι της αντίστοιχης συμβατικής καλλιέργειας
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι απαραίτητες προϋποθέσεις
είναι:

1. Επαρκέστερες γνώσεις σχετικά με τους ζημιογόνους για την 
καλλιέργεια εχθρούς -  ασθένειες. Πρέπει να αυξηθεί η γνώση για 
την βιολογία τους, καθώς και για τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την ανάπτυξή τους.

2. Η γνώση των τοπικών κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής 
(θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, βροχοπτώσεις, άνεμος), που παίζουν 
κύριο ρόλο στην έναρξη και εξέλιξη των προσβολών και ζημιών από 
τα διάφορα φυτοπαράσιτα και επηρεάζουν την ανάπτυξή, την 
αναπαραγωγή και διάδοσή τους.

3. Ο παραγωγός να μπορεί να εκτιμήσει τους πληθυσμούς των 
εχθρών , αλλά και τις προσβολές των ασθενειών, αν υπερβαίνουν ή 
πρόκειται να υπερβούν το όριο της οικονομικής ζημιάς.

4. Ο παραγωγός να εφαρμόσει μέτρα που στοχεύουν στο να 
αποτρέψουν τη δημιουργία υπερπληθυσμού εχθρών -  ασθενειών, 
με την εξάλειψη των αιτιών τους (καλλιεργητικά μέτρα). Στη 
συνέχεια να λάβει μέτρα που μπορούν να συγκρατήσουν ή να 
επαναφέρουν την προσβολή σ’ ένα οικονομικό ανεκτό επίπεδο.
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1.2 Η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα

Η βιολογική γεωργία με την σύγχρονη αντίληψη εμφανίζεται στη χώρα 

μας από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 με την παραγωγή σταφίδας στο Αίγιο 

ενώ στα μέσα της ίδιας δεκαετίας ξεκινάει η παραγωγή ελαιόλαδου στην 

περιοχή της Μάνης. Στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 η βιολογική γεωργία 

επεκτείνεται τόσο σε προϊόντα όσο και σε περιοχές.

Ορόσημο στην ανάπτυξη και επέκταση της βιολογικής γεωργίας 

αποτελεί το 1993, χρονιά που άρχισε ( έστω και με καθυστέρηση δύο ετών ) η 

εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού 2092/91 για τη βιολογική γεωργία. Η 

μεγαλύτερη αύξηση των στεμμάτων των βιοκαλλιεργουμένων 

εκτάσεων(119%) παρατηρείται το 1996,όταν άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα 

μας ο κανονισμός 2078/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( που αφορούν τις 

επιδοτήσεις για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων ).

Από τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας παίζουν τα εξής 

στοιχεία :

1. η τεχνογνωσία παραγωγής
2. τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των βιοκαλ- 

λιεργητών (Καν. 2078/92 κατά κύριο λόγο, αλλά και 

αναπτυξιακοί νόμοι, επενδυτικά σχέδια, Leader κλπ)

3. η αγορά των βιολογικών προϊόντων και η δυνατότητα πώλησης 

σε ικανοποιητικές τιμές.

Δυστυχώς η συνολική έκταση της βιολογικής γεωργίας βρίσκεται κοντά 

στο 1% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης στην Ελλάδα. Αυτό το 

ποσοστό συγκρινόμενο με το αντίστοιχο που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι από τα χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τον κύριο αρνητικό ρόλο έχει παίξει 

η πολιτική των υπηρεσιών του υπουργείου Γεωργίας στο σχεδίασμά και τη 

διαχείριση του κανονισμού 2078/92. Όλες οι αποφάσεις του σχεδιασμού 

ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας λαμβάνονται καθυστερημένα και χωρίς 

μακροπρόθεσμο σχεδίασμά. Επιπλέον αυτού αποδεικνύεται ατυχής η 

έμπνευση των υπευθύνων του υπουργείου Γεωργίας για την περίφημη 

κατανομή 2.000 στρεμμάτων ανά νομό.
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1.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η ελληνική βιολογική γεωργία βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Αυτό
δικαιολογεί και εν μέρει τα προβλήματα που παρουσιάζει και είναι τα εξής:
1. Έλλειψη ενημέρωσης και πρακτικής εξάσκησης, με οργανωμένο 

τρόπο, στις τεχνικές των βιοκαλλιεργειών, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να 
μην πληροφορούνται σωστά και στο τέλος να αδιαφορούν και οι ίδιοι.

2. Η πρόσβαση στα αστικά κέντρα -  και ειδικότερα στην Αθήνα -  
κυρίως των νωπών προϊόντων παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.

3. Η θετική ή αρνητική στάση που τηρούν οι κατά τόπους αρμόδιοι 
φορείς και πρόσωπα επηρεάζει επίσης σημαντικά την ανάπτυξη της 
βιολογικής γεωργίας. Αυτό αποτυπώνεται έντονα στην άνιση κατανομή 
που παρουσιάζει η βιολογική γεωργία στους διάφορους νομούς της 
χώρας.

4. Η έλλειψη οργανωμένου εμπορίου και marketing των βιολογικών 
προϊόντων.

5. Η δυσπιστία του Έλληνα καταναλωτή για τα βιολογικά προϊόντα ως 
προς την γεύση τους, την εμφάνιση τους, και το σημαντικότερο την τιμή και 
την πραγματική τήρηση των προδιαγραφών τους.

6. Η ελλιπής και μη οργανωμένη διανομή εναλλακτικών προϊόντων 
φυτοπροστασίας και θρέψης (αντίθετα με ότι συμβαίνει στο εξωτερικό), 
έχει σαν αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η καλλιέργεια.

7. Η ύπαρξη πολυτεμαχισμού των βιολογικών αγροκτημάτων που 
είναι διάσπαρτα και γειτονικά με τα συμβατικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να επηρεάζονται τα βιολογικά προϊόντα από τις χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στην συμβατική γεωργία. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα 
π/στοποίησης των βιολογικών προϊόντων, η οποία συχνά συνεπάγεται 
απώλεια της ταυτότητας του “’βιολογικού” . Ο βιοκαλλιεργητής για να μην 
ζημιωθεί, αναγκάζεται να δώσει την παραγωγή του στην συμβατική αγορά. 
Αυτό όμως οδηγεί στην υποβάθμιση της πολύ καλής ττο\ότητας και 
απώλεια εισοδήματος.

8. Ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ βιολογικών -  συμβατικών 
προϊόντων.

9. Τέλος ο ανταγωνισμός μεταξύ εγχωρίων βιολογικών προϊόντων, με 
αυτά που εισάγονται.

10



1.4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Οι δυνατότητες της βιοκαλλιέργειας κηπευτικών στην Ελλάδα 

εκτιμώνται ως σημαντικές, παρόλο που η σχετική κίνηση βρίσκεται στην αρχή. 
Είναι ένας δυναμικός, αλλά και ευαίσθητος κλάδος ο οποίος αποτέλεσε τον 

κύριο μοχλό ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας σε Ευρώπη και Αμερική, ενώ 

ηοΚύ αργότερα εντάχτηκαν και σε αλλά προϊόντα.

Στην βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών ακολουθείται συγκεκριμένη 

μεθοδολογία συμβατή με τις αρχές που ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προωθείται η ετήσια εναλλαγή των καλλιεργειών (αμειψισπορά) για να 

είναι κατανεμημένη ισόρροπα η απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων του 

εδάφους από τα φυτά της αμειψισποράς, και με την αλλαγή του φυτού-ξενιστή 

να προκαλείται πρόβλημα αναπαραγωγής στα παράσιτα και τους εχθρούς 

των φυτών.

Ένα μεγάλο πρόβλημα της βιοκαλλιέργειας κηπευτικών , είναι αυτό της 

θρέψης. Κατά την παραγωγή κηπευτικών (και όχι μόνο) προϊόντων με 

βιολογικές μεθόδους οι εισροές είναι περιορισμένης έκτασης, ενώ δεν 

επιτρέπεται η εφαρμογή συνθετικώς παραγόμενων αγροχημικών ( ανόργανα 

Λ/πάσματα ).Με δεδομένο αυτό, η κάλυψη των αναγκών των φυτών σε 

θρεπτικά στοιχεία στηρίζεται σε άλλες πήγες. Αυτές οι πήγες είναι οι 

παρακάτω :

• Η απόσπαση των θρεπτικών στοιχείων από το οργανικό και 
ανόργανο τμήμα του εδάφους.

• Η ανοργανοποίηση (αποδόμηση) των φυτικών υπολειμμάτων 
(ρίζες και ότι άλλο παραχώνεται στο έδαφος ), με τη διαδικασία που 
ονομάζεται «χλωρή λίπανση».

• Η συμβιωτική δέσμευση στοιχείων και πρωτίστως του Ν2Έχουμε το 
σχηματισμό φυματίων , δηλαδή μικροσκοπικών ογκιδίων στις ρίζες 
ψυχανθών (π.χ. κουκιά, βίκος, λούπινα κ.τ.λ.) που περιέχουν 
βακτηρία (είδη του γένους Rhizobium), και δεσμεύουν άζωτο από 
την ατμόσφαιρα και το αποδίδουν στο έδαφος υποκαθιστώντας 
σημαντικά μέρος των αναγκών της καλλιέργειας σε αζωτούχο 
λίπανση.

• Ενσωμάτωση στο έδαφος οργανικών ουσιών .
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Γίνεται προσπάθεια για βελτίωση του εδάφους με
επαναχρησιμοποίηση
φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων (κοπριές, στελέχη φυτών, φύλλα, 
φύκια, πριονίδια ξύλου κτλ). Έτσι βελτιώνεται η εδαφική γονιμότητα, μέσω 
της αύξησα της οργανικής ουσίας, ενώ η παράλληλη βελτίωση της δομής 
του εδάφους προάγει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στο έδαφος. Οι 
τελευταίοι, με την σειρά τους, διευκολύνουν την πρόσληψη των θρεπτικών 
στοιχείων από την καλλιέργεια και εξασφαλίζεται μιας σταθερή τροφοδοσία 
σε όλη την καλλιεργητική περίοδο (Κανταρος,1998).

Τέλος, με την καταπολέμηση έχθρων και ασθενειών, στοχεύετε η 
αποκατάσταση των οικολογικών ισορροπιών στην καλλιέργεια. Η 
βιολογική καταπολέμηση έχθρων και ασθενειών πραγματοποιείται με την 
χρήση ζωντανών οργανισμών, για τον Έλενο συγκεκριμένων επιβλαβών 
οργανισμών. Γίνεται δηλαδή χρήση ωφέλιμων οργανισμών. Μπορεί να 
επιλέγει κάποιο αρπακτικό, έντομο δηλαδή που εισέρχεται στο χώρο του 
θερμοκηπίου και προσβάλει αλλά επιβλαβή έντομα ή ακαρδία, π.χ. το 
αρπακτικό σκαρί Ambliseius cucumeris για την καταπολέμηση του Θρίπα 
κ.τ.λ. Άκοπη Μπορεί να επιλέγει κάποιο παράσιτο, δηλαδή έντομο που 
διέρχεται μέρος του βιολογικού του κύκλου μέσα ή πάνω στο σώμα άλλων 
εντομών και τρέφεται σε βάρος τους, π.χ. η παρασιτική σφίγγα Encasia 
formoza για την καταπολέμηση του αλευρώδη. Τέλος ο οργανισμός που 
επιλέγεται, Μπορεί να είναι κάποιος μύκητας η βακτήριο που παρασιτεί 
έντομα ( π.χ. Bacillus thyrigiensis).

Επίσης χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα φυτικής ή ορυκτής προέλευσης 
(βορδ\\άΚ\ος πολτός, θειάφι, πύρεθρο, κ.τ.λ. ), μόνο όμως εκεί που 
κρίνεται απαραίτητο.

Ακόμη χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές παγίδευσης επιβλαβών 
εντομών (Παγίδες), οι οποίες διαθέτουν κατάλληλα υλικά για να τα 
προσελκύουν στο εσωτερικό τους και να τα εξουδετερώνουν 
(προσελκύσθηκα φύλου όπως π.χ. φερομόνες ή χρώματα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

2.1 ΤΟΜΑΤΑ

Solanum lycopersicum

Οικογένεια Solanaceae

Η τομάτα είναι γνωστή στην Ευρώπη από τον 16ο αιώνα πιθανότατα 
κατάγεται από την Ν. Αμερική ή και το Μεξικό, όπου άγριες μορφές της (Έ 
ΡίηΊρίηθΜίοΙϊίίΓη και οβίβειίοητιβ) ευρίσκονται αυτοφυείς. Από τις άγριες αυτές 
μορφές φαίνεται ότι προέρχονται οι καλλιεργούμενες σήμερα ποικιλίες του 
βεουίβηίυηη.

Η χρησιμοποίηση της τομάτας στη διατροφή του ανθρώπου άρχισε 
μόλις το 18ο αιώνα. Μέχρι τότε πίστευαν πως οι καρποί της ήταν επιβλαβείς 
στην υγεία, γι’ αυτό και την καλλιεργούσαν μόνο ως καλλωπιστικό φυτό. Στην 
Ελλάδα έχει εισαχθεί γύρω στο 1920 και σήμερα η καλλιέργεια της έχει 
καταλάβει δεσπόζουσα θέση μεταξύ των λαχανικών.

Η προοδευτική αυτή επέκταση της τοματοκαλλιέργειας συνδυάστηκε 
κατά την τελευταία προ παντός περίοδο με μια καλύτερη κατανομή της 
παραγωγής στις διάφορες εποχές του έτους, κυρίως με την αύξηση των υπό 
κάλυψη. Υπό τις κλιματικές μας συνθήκες η τομάτα είναι φυτό ετήσιο, 
ποώδες .'Εχει στέλεχος διακλαδιζόμενο. Το ριζικό σύστημα είναι πασσαλώδες 
και η ρίζα μπορεί να φτάσει γρήγορα το βάθος των 60 εκ. Τα φύλλα 
εμφανίζονται επί των βλαστών εναλλάξ, είναι σύνθετα και αποτελούνται από 
7, 9 και 11 φυλλάρια. Στην επιφάνειά τους όπως και στους βλαστούς 
υπάρχουν αδενώδεις τρίχες . Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα και φέρονται ανά 4 
έως 12 σε ταξιανθίες απλές, διχαλωτές ή διακλαδιζόμενες. Ο καρπός είναι 
ράγα διαφόρων σχημάτων. Κάθε καρπός φέρει στις σπερματοβλάστες του 
μεγάλο αριθμό σπόρων, οι οποίοι στην ωρίμανσή τους είναι ωοειδείς, 
πεπλατυσμένοι- δισκοειδείς, χρώματος κιτρινοκαφέ -  χρυσαφένιου.
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2.2 Κυριότερες ασθένειες της τομάτας

α. Ανδρομυκώσεις
Οφείλονται σε διάφορα παθογόνα αίτια όπως: Fusarium oxysporum,

Verticillium dahliae και Verticillium aboatrum.
Προσβάλλουν τα αγγεία του ξύλου τα οποία αποφράσσουν και στερούν 

από το φυτό τις αναγκαίες ποσότητες νερού και θρεπτικών στοιχείων.
Οφείλεται στη καταστροφή των αγγείων 
από τις υφές του μύκητα, οι οποίες 
αναπτύσσονται μέσα σε αυτά και τα 
φράζουν. Επιφέρουν μαρασμό και θάνατο 
στα φυτά. Βιολογικά αντιμετωπίζονται με 
ανθεκτικές ποικιλίες, εμβολιασμό των 
φυτών επί ανθεκτικών υποκειμένων και με 
απολύμανση του εδάφους.

Εικ.1. σήψη λαιμού και ριζών από 
Fusarium oxysporum

β. Φελλώδεις σηψιρριζία

Οφείλεται στο μύκητα ΡγΓθηοοάΘαία ΙγοορΘτείοί ο οποίος προκαλεί 
καστανή σηψιρριζία, η οποία διαφέρει από τις άλλες στο ότι αυτή συνοδεύεται 
από φελλώδη ρίζα. Τα φυτά προσβάλλονται κυρίως τον χειμώνα, οπότε μετά 
την καρπόδεση αρχίζουν αργά αλλά σταθερά να μαραίνονται. Στις ρίζες

εμφανίζεται καστανός μεταχρωματισμός και 
δημιουργούνται μεγάλες επιμήκεις κηλίδες, 
με χρώμα καστανό σκούρο, σπογγώδης υφή 
και ρυτιδιασμένη επιφάνεια. Σταδιακά οι ρίζες 
σαπίζουν και τελικά το φυτό ξεραίνεται. Εκτός 
από το ριζικό σύστημα, προσβάλλεται και ο 
λαιμός του φυτού. Καταπολεμείται με 
ανθεκτικές ποικιλίες, ανθεκτικά υποκείμενα 
και απολύμανση του εδάφους.

Εικ.2. Προσβολή σε φυτό τομάτας.
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γ. Αλτερναρίωση

ϊ) Ο μύκητας ΑΙϊθπθπθ εοίθηί προσβάλει τα φύλλα και τους καρπούς
όπου σχηματίζει χαρακτηριστικές κηλίδες και 
έλκη. Στα φύλλα εμφανίζονται κυκλικές 
κηλίδες έως μαύρες, με χαρακτηριστικούς 
συγκεντρικούς δακτυλίους. Στους καρπούς, η 
μόλυνση ξεκινά από το σημείο πρόσφυσης 
του καρπού με τον ποδίσκο ή από κάποιο 
τραύμα, όπου σχηματίζεται μια μαύρη 
κηλίδα, βυθισμένη, με δερματώδη υφή, που 
έχει σαφή όρια.

Εικ.3. Προσβολή από Alternaría solani. Καστανές 
κηλίδες “στόχου” στα φύλλα.
Κηλίδα βυθισμένη γύρω από τον κάλυκα στον 
καρπό

ϋ) Ο μύκητας Alternaría alternata προσβάλλει κυρίως το στέλεχος, 

αλλά και τα φύλλα και τους καρπούς της τομάτας. Στους βλαστούς και το 

στέλεχος σχηματίζονται έλκη, σχεδόν μαύρα, με συγκεντρικούς κύκλους. Στα

φύλλα προκαλεί μικρές, 

γωνιώδεις, καστανές έως 

μαύρες νεκρωτικές κηλίδες. 

Στους καρπούς σχηματίζονται 

κηλίδες με βυθισμένη

επιφάνεια, που αρχικά έχουν 

χρώμα γκριζωπό και

αργότερα και σκουραίνουν.

Εικ.4. Κηλίδωση καρπών τομάτας από το 

μύκητα Alternaría alternata
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δ. Κλαδοσπορίωση
0 μύκητας ΟΙθόοεροήυηι ουαιηηθήυηη προκαλεί το σχηματισμό 

χλωρωτικών κηλίδων στα φύλλα, τους βλαστούς και τους καρπούς. Προκαλεί 
την εμφάνιση κηλίδων, με σχήμα κυκλικό ή ασαφές, οι οποίες παρατηρούνται 
πρώτα στα κατώτερα φύλλα και έχουν χρώμα κίτρινο ή κιτρινοπράσινο στην 
πάνω επιφάνεια, ενώ στην κάτω επιφάνεια αποκτούν καστανό χρώμα, 
ανοιχτό έως σκούρο, από την εξάνθηση του μύκητα. Αντιμετωπίζεται με

μείωση της σχετικής υγρασίας, με 
χρήση ανθεκτικών ποικιλιών και 
υβριδίων και με τα υπεπαράσιτα 
ΗβηείοΓόίθ ρυΙνίηθίθ και 
ΑοΓθΓηοηβυηι εοΙθΓοϋρθηυπΊ.

Εικ.5. προσβολή από κλαδοσπορίωση 
Εμφάνιση χλωρωτικών κηλίδων στην 
επάνω επιφάνεια των φύλλων 
Χαρακτηριστικό βελούδινο χνούδι στην 
κάτω επιφάνεια των κηλίδων

ε. Περονόσπορος (Παθογόνο: Βγθπίιθ ίθοίυοθθ).

Ο μύκητας αυτός προσβάλλει όλα τα όργανα των φυτών προκαλώντας 

σοβαρές ζημιές. Τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας είναι ανοιχτοπράσινες 

χλωρωτικές κηλίδες στα φύλλα. Σε σοβαρή προσβολή οι κηλίδες μεγαλώνουν 

και ενώνονται. Σε ευνοϊκές συνθήκες (σχετική υγρασία πάνω από 90%, 

θερμοκρασία 10-25 °0) εμφανίζονται στην κάτω επιφάνεια των κηλίδων και 

υπόλευκες εξανθήσεις. Στους πράσινους καρπούς εμφανίζονται γκρίζες -  λαδί 

έως καστανές κηλίδες, ελαφρά βυθισμένες, συνήθως γύρω από τον ποδίσκο, 

που μπορεί να καταλάβει όλο τον καρπό. Η προσβολή είναι επιφανειακή, λίγα 

χιλιοστά κάτω από την επιδερμίδα του καρπού, όμως με δευτερογενείς 

μολύνσεις από άλλους μικροοργανισμούς, ο καρπός μπορεί να σαπίσει 

τελείως.
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Για την αντιμετώπιση της ασθένειας 

συνιστώνται:

- Χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών, αλλά 

λόγω της ύπαρξης , πολλών, φυλών του 

παθογόνου η αντοχή του δεν είναι διαρκής.

- Παράχωμα υπολειμμάτων προηγούμενης 

καλλιέργειας με όργωμα.

- Αμειψισπορά 2-3 ετών.

- Διατήρηση χαμηλής υγρασίας στο σπορείο, 

με αραιή σπορά, καλή στράγγιση, αραιά 

ποτίσματα.

Εικ.6.
Προσβολή από περονόσπορο
Καταστροφή των φυταρίων στο σπορείο
Σύμπτωμα στο βλαστό
Συμπτώματα στο μίσχο (σοκολατί χρώμα)
Εξανθήσεις περονοσπόρου στην κάτω επιφάνεια
φύλλου
Σήψη καρπού

στ. Σκληρωτινίαση (Παθογόνο: Sclerotinia sclerotiorum)

Ο μύκητας εισβάλλει στον κεντρικό άξονα του 
φυτού από το έδαφος και προσβάλλει τους 
μίσχους των φύλλων. Πρώτα προσβάλλονται 
οι μίσχοι των εξωτερικών φύλλων που 
υφίστανται μαλακή σήψη με αποτέλεσμα τα 
φύλλα να χάνουν τη στήριξή τους να 
γέρνουν, και να πέφτουν στο έδαφος. 
Ακολουθεί γρήγορη κατάρρευση του 
υπολοίπου φυτού. Πάνω στους νεκρούς 
ιστούς αναπτύσσεται πλούσιο λευκό μυκήλιο 
και στη συνέχεια ακολουθεί ο σχηματισμός 
σκληρωτίων. Στους καρπούς σχηματίζονται 
επίσης υδατώδεις κηλίδες, που στη συνέχεια 
γίνονται καστανές, με υγρή μαλακή σήψη και 
αν η υγρασία είναι υψηλή σχηματίζεται 
πλούσιο λευκό μυκήλιο με σκληρώτια. Η 
ασθένεια μπορεί να εμφανισθεί και 
μετασυλλεκτικά κατά την διάρκεια της 
διατήρησης πριν από την διάθεση.

Εικ.7. Συμπτώματα προσβολής 
από σκληρωτινίαση
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Για την αντιμετώπιση ασθένειας συνιστώνται:

- Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας θα πρέπει να συλλέγονται τα ασθενή 

φυτά και να καταστρέφονται. Ομοίως θα πρέπει να καταστρέφονται όλα 

τα φυτικά υπολείμματα στο τέλος της καλλιέργειας, προσέχοντας να 

μην αφεθούν σκληρώτια στο έδαφος.

- Η αμειψισπορά δεν είναι αποτελεσματική λόγω της μακροβιότητας των 

σκληρωτίων.

- Η καλλιέργεια να γίνεται σε έδαφος με καλή στράγγιση ή σε 

υπερυψωμένα σαμάρια.

- Να αποφεύγεται η πυκνή φύτευση.

- Να προτιμώνται οι ποικιλίες εκείνες που δείχνουν κάποια, έστω μικρή 

ανθεκτικότητα.

ζ. Ωίδιο (παθογόνο: Leveillula táurica)
Τα συμπτώματα εμφανίζονται μόνο στα φύλλα και μάλιστα τα παλαιότερα και 
καλά αναπτυγμένα, όπου σχηματίζονται γωνιώδεις ή ακανόνιστες κηλίδες, 
κίτρινες ή κιτρινοπράσινες, σε διαστάσεις 1-1,5 εκ. περίπου, στην κάτω 
επιφάνεια των οποίων σχηματίζεται ένα επίχρισμα, εξάνθηση που στη 
συνέχεια γίνεται ελαφρά καστανή. Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές,

σχηματίζεται πυκνή 
λευκή εξάνθηση, τόσο 
στην κάτω όσο και 
στην πάνω επιφάνεια 
των κηλίδων. Σε 
σοβαρή προσβολή οι 
κηλίδες απλώνουν, 
ενώνονται και τελικά 
γίνονται καστανές, 
οπότε μια μεγάλη 
περιοχή του φύλλου 
ξεραίνεται.

Εικ.8. Λευκή εξάνθηση 
στην πάνω επιφάνεια 
φυλλαρίου τομάτας.
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Ο μύκητας προκαλεί σοβαρές ζημιές στη τομάτα. Προσβάλλει τόσο τα 
νεαρά όσο και τα ανεπτυγμένα φυτά, σε όλα τα μέρη τους, εναέρια και 
υπόγεια, ξεκινώντας από τα φυτά του σπορείου μέχρι τους καρπούς στα 
ψυγεία, μετά τη συγκομιδή.

Στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή στο θερμοκήπιο, ο λαιμός σαπίζει, 
καλύπτεται από γκρίζα εξάνθηση και τα φυτά μαραίνονται. Στα φύλλα αρχικά 
σχηματίζει κηλίδες πρασινοκαστανές έως καστανές, μαλακές, που γρήγορα 
επεκτείνονται σε ολόκληρο το φύλλο, το οποίο τελικά ξεραίνεται και η 
προσβολή συνεχίζει στο στέλεχος του φυτού. Στο βλαστό ο μύκητας μπαίνει 
συνήθως από πληγές και προκαλεί μαλακή σήψη που, καθώς οι ιστοί 
συρρικνώνονται, εξελίσσεται σε καστανά έλκη. Εμφανίζεται κατά κανόνα γύρω 
από τους μίσχους προσβεβλημένων φύλλων ή τις πληγές των φυτών, από το 
κλάδεμα, το δέσιμο κ.λ.π. Όταν το έλκος απλωθεί γύρω από το βλαστό, αυτός 
σπάζει και το φυτό ξεραίνεται.

Στα άνθη, η προσβολή ξεκινά συνήθως από τα σέπαλα και επεκτείνεται 
στα πέταλα, οπότε το άνθος νεκρώνεται και πέφτει. Στους καρπούς 
μεταδίδεται από τα σέπαλα και δημιουργεί υγρή σήψη στον ποδίσκο, που

προχωρά στον καρπό και 
τον σαπίζει. Όταν υπάρχει 
υψηλή υγρασία στην 
ατμόσφαιρα, πάνω στους 
προσβεβλημένους ιστούς 
αναπτύσσεται η
χαρακτηριστική γκρίζα 
εξάνθηση του βοτρύτη και 
μερικές φορές τα 
σκληρώτια του μύκητα, 
μικρού μεγέθους.

η. Βοτρύτης (Παθογόνο : Botrytis cinerea)

Εικ.9. Έλκος σε βλαστό και 
νέκρωση φύλλων τομάτας 
από βοτρύτη.
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θ. Βακτηριακή μάρανση της τομάτας

Οφείλεται στο βακτήριο Pseudomonas solanacearum το οποίο προσβάλλει 
τα αγγεία του ξύλου, το φλοιό και την εντεριώνη και σχηματίζει μεγάλες 
κοιλότητες. Μπαίνει στα φυτά από πληγές στις ρίζες που έχουν δημιουργηθεί 
από νηματώδεις ή έντομα εδάφους και προκαλεί στο φυτό αδροβακτηρίωση. 
Προκαλεί μάρανση των φυτών. Το φυτό μαραίνεται απότομα σε λίγες μέρες, 
τα φύλλα κιτρινίζουν και μαραίνονται. Συχνά η ασθένεια εξελίσσεται αργά,

οπότε το φυτό μένει καχεκτικό και είναι δυνατό 
να σχηματιστούν στο στέλεχος τυχαίες 
επιφανειακές ρίζες. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα 
είναι ο καστανός μεταχρωματισμός των 
αγγείων του ξύλου
Καταπολεμείται με την χρήση ανθεκτικών 

ποικιλιών και απολύμανση του εδάφους.

Εικ.10. Προσβολή από το βακτήριο Pseudomonas 
solanacearum

ι. Βακτηριακή σήψη του στελέχους και της εντεριώνης

Οφείλεται στο βακτήριο Εη/νίπίθ 
οατοίονοτθ νβτ αίΓοεΘρίίοο. Προκαλεί μαύρες 
θέσεις και υγρά τμήματα στο στέλεχος τα 
οποία επιφέρουν σχίσιμο των ιστών και 
θάνατο. Καταπολεμείται προληπτικά με 
μείωση της υγρασίας και με τη χρήση ειδικού 
βακτηριοφάγου ιού.

Εικ.11. Προσβολή από το βακτήριο erwinia 
carotova
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κ. Βακτηριακή κηλίδωση. (Παθογόνο: ΧθηΜοπιοηθε θχοηοροόίε ρν. νίίίθηε, 

συν. ΧβηϋιοΓηοηθΒ οθπιρβείηε ρν. \Zitians)

Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από μικρές (0,5 - 1 ιπιπ) αρχικά υδατώδεις 

ημιδιαφανείς κυκλικές ή γωνιώδης μεσονεύριες, νεκρωτικές - κηλίδες των

κατωτέρων κυρίως φύλλων με σαψώς 

καθορισμένο όριο που εξελίσσονται αργότερα 

σε μεγαλύτερες σκοτεινοκαστανές. Σε 

εντονότερες , προσβολές η ασθένεια 

επεκτείνεται στα νεώτερα φύλλα και οι κηλίδες 

συνενώνονται σε μεγαλύτερες νεκρωτικές 

ζώνες με αποτέλεσμα την μερική ή ολική σήψη 

των φύλλων ή και των στελεχών.

Εικ.12. Προσβολή από το 
βακτήριο ΧβηΤίιοΓηοηββ 
οβΓηρΘβΙπε

Για την αντιμετώπιση της αρρώστιας συστήνονται τα ακόλουθα:

- Απομάκρυνση των ασθενών φυτών και καταστροφή τους με φωτιά.

- Αραίωμα φυτών και μείωση της εδαφικής υγρασίας. Το πότισμα με 

τεχνητή βροχή πρέπει να μειωθεί ή να διακοπεί.

λ. Κορυνοβακτηρίωση ή βακτηριακός καρκίνος (ΟΙβν^οίθΓ 

π π ε ί^ θ η θ η β ιβ  εειόβρ. η ιίο Ι^ β η β η β ϊβ )

Το βακτήριο προκαλεί πολύ σοβαρές ζημιές στην τομάτα, όπως και σε 

πολλά άλλα σολανώδη. Η ασθένεια εκδηλώνεται με μαρασμό τον φυτών, 

καθώς προσβάλλονται κυρίως τα αγγεία του ξύλου και κατά δεύτερο λόγο 

διάφορα όργανα του φυτού. Τα κατώτερα κυρίως φύλλα, στα ανεπτυγμένα 

φυτά, μαραίνονται κυρίως μονόπλευρα (ημιπληγία) και η περιφέρεια των 

φυλλαρίων ξεραίνεται και στρέφεται προς τα πάνω. Καθώς η μόλυνση 

επεκτείνεται τα φύλλα γίνονται καστανά, ξεραίνονται και παραμένουν πάνω 

στο φυτό.
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Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο καστανός 
μεταχρωματισμός των αγγείων του ξύλου, που παρατηρείται σε όλο το μήκος 
των βλαστών. Στους καρπούς παρατηρούνται αρχικά μικρές, στρογγυλές, 
ασπριδερές κηλίδες, που αργότερα αποκτούν καστανό κέντρο, με μικρό έλκος 
που περιβάλλεται από ασπριδερό δακτύλιο. Η χαρακτηριστική αυτή κηλίδωση 
είναι γνωστή ως «μάτι πουλιού».

Εικ.13. Ημιπληγία σε φύλλο τομάτας, χαρακτηριστικό σύμπτωμα κορυνοβακτηρίωσης.

μ. Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας. (Tomato spotted wilt 

tospovirus, TSWV).

Ο ιός αυτός έχει αρκετά μεγάλο εύρος ξενιστών που περιλαμβάνει 

περισσότερα από 65 είδη που ανήκουν σε 35 οικογένειες. Εκτός από το 

μαρούλι προσβάλλει και αρκετά άλλα λαχανικά (ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα 

κ.α.).

Εικ.14. Ασθένεια “κηλιδωτός μαρασμός της 

τομάτας”
Καρούλιασμα και νεκρώσεις στα φύλλα. Κηλίδες 

από ομόκεντρους κύκλους στους καρπούς.
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Η συμπτωματολογία του ιού εξαρτάται από τη φυλή του ιού, τη 

φυσιολογική κατάσταση και την ηλικία του ξενιστή κατά τη μόλυνση καθώς και 

τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, φωτισμός). Στο μαρούλι 

προκαλεί την εμφάνιση καστανών νεκρωτικών κηλίδων στα φύλλα, συνήθως 

στη μια πλευρά του ελάσματος. Αργότερα τα φυτά εμφανίζουν περιθωριακή 

μάρανση και ίκτερο των φύλλων, τελικά συνήθως τα φυτά νεκρώνονται.

Μεταδίδεται με θρίπες (Thysanoptera, Theipidae) με έμμονο τρόπο. 

Κυριότεροι φορείς είναι τα είδη Thrips tabaci, Τ setosus, Τ. palmi, Frankliniela 

fusca. F. Occidentalis, F. Schultsei, F. Tenuicornis και Scirtothrips dorsalis. 

Αναφέρθηκε μετάδοση με το σπόρο ντομάτας και του ζιζανίου Senecio spp.

Για την αντιμετώπισή του συνιστάται η λήψη των παραπάνω μέτρων:

Α. Πριν από την εγκατάσταση της καλλιέργειας:

- Συστηματική καταπολέμηση των ζιζανίων.

- Να αποφεύγεται, η εγκατάσταση της καλλιέργειας, να γίνεται κοντά σε 

ευπαθείς ξενιστές.

Β. Κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας

- Μεταφύτευση μόνο υγιών φυταρίων.

- Έγκαιρη και συστηματική καταπολέμηση των θριπών-φορέων.

- Απομάκρυνση και καταστροφή των ασθενών φυτών.

- Μειωμένη κατεργασία του εδάφους.

- Εδαφοκάλυψη με φύλλα αλουμινόχαρτου ή μαύρου πλαστικού.

- Καταστροφή των γειτονικών μολυσμένων καλλιεργειών.

Γ. Μετά τη συγκομιδή:

- Αγρανάπαυση τουλάχιστον για ένα-δύο μήνες.

- Απολύμανση του εδάφους.

- Αμειψισπορά.
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ν. Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς. ( cucumber mosaic cucumovirus. CMV) 

Τα μολυσμένα φυτά εμφανίζουν μειωμένη ανάπτυξη ενώ στα φύλλα 

εμφανίζονται μωσαϊκό, παρουσιάζονται έντονος νανισμός, χλώρωση και 

νέκρωση των φυτών.

Για την καταπολέμηση του χρησιμοποιούμε ανθεκτικές ποικιλίες.

Εικ.15. Ασθένεια “νέκρωση της 
τομάτας”.

Στο βλαστό και στα φύλλα μαύρες 
νεκρωτικές κηλίδες
Στους καρπούς λευκές νεκρωτικές 
κηλίδες σαν εγκαύματα.
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2.3 Βιολογική αντιμετώπιση των ασθενειών της τομάτας

I. Μυκητολογικές ασθένειες.

Η αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών γίνεται με:

- Χρησιμοποίηση ανθεκτικών, υγιών φυτών.

- Συστηματική απομάκρυνση υπολειμμάτων της προηγούμενης 

καΛλιέργειας.

- Απολύμανση του χώρου του σκελετού και των υλικών κάλυψης του 

θερμοκηπίου με διάλυμα φορμόλης πριν τη φύτευση.

- Χρησιμοποίηση ανθεκτικών υβριδίων.

II. Βακτηριολογικές
Δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα εναντίον των βακτηριολογιών 

ασθενειών. Έτσι έμφαση δίνεται στα μέτρα φυτοϋγείας και στα καλλιεργητικά 

μέτρα όπως:

• Χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

• Χρησιμοποίηση των διαθεσίμων ανθεκτικών - ανεκτικών υβριδίων.

• Απολύμανση των εργαλείων.

• Ξερίζωμα, απομάκρυνση και κάψιμο των ύποπτων ασθενών Φυτών 

νωρίς μόλις εντοπισθούν μέσα στην καλλιέργεια.

• Μείωση της υγρασίας στο χώρο του θερμοκηπίου.

• Εξόντωση των ζιζανίων μέσα και έξω από το θερμοκήπιο.

• Αποφυγή δημιουργίας πληγών στα φυτά και άμεση κάλυψη αυτών με 

χαλκούχα σκευάσματα σ’ όσες περιπτώσεις η δημιουργία τους είναι 

αναπόφευκτη (όπως κλάδεμα, συγκομιδή κ.ά.).
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III. Ιολογικές

• Χρησιμοποίηση υγιούς πιστοποιημένου σπόρου.

• Ετήσια εναλλαγή καλλιεργειών. Τα σολανώδη κολοκυνθοειδή κ.λ.π.

• Επιμελημένη συλλογή και απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων 

έγκαιρα.

• Απολύμανση κατασκευών και εργαλείων.

• Μείγμα σπορείου με χώμα παρθένο και χωρίς φυτικά υπολείμματα ή 

με κάποιο εγγυημένο "compost” του εμπορίου.

• Απολύμανση του εδάφους με ατμό (τα άλλα απολυμαντικά εδάφους 

δεν καταστρέφουν τους ιούς).

• Αντιμετώπιση των εντόμων - φορέων για τους αφιδομεταφερόμενους 

και με άλλα έντομα μεταφερομένους ιούς (χρήση εντομοστεγών 

tJ/κτύων κ.λ.π.).

Χρησιμοποίηση των διαθέσιμων ανθεκτικών ποικιλιών και υβριδίων.
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2.4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Τα θεαματικά αποτελέσματα στο χώρο των φυτοφάγων έδωσαν στη 

βιολογική αντιμετώπιση έναν πρωτεύοντα ρόλο στα πλαίσια της 

ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Στη φυτοπαθολογία τα πράγματα είναι 

διαφορετικά και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ περιορισμένα. 

Αυτό οφείλεται στη μορφή των ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ επικίνδυνων 

και μη οργανισμών, οι οποίες είναι πολυσύνθετες και πολύπλοκες (και 

επιπλέον στενά συνδεδεμένες με τις συνθήκες περιβάλλοντος), συνεπώς δεν 

μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε άμεσα προς το όφελος της 

φυτοπροστασίας.

Το πρόβλημα στη συνέχεια περιπλέκεται λόγω του ότι η ενδεχόμενη 

χρησιμοποίηση ανταγωνιστικών οργανισμών συνοδεύεται από μια σειρά 

τοξικολογικών αναλύσεων, για να αποκτηθεί η άδεια χρήσης τους, πράγμα 

που δημιουργεί ένα επιπλέον εμπόδιο σ’ αυτά τα μέσα προστασίας.

Οι δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή αυτών των μέσων δεν 

σταμάτησαν τα ερευνητικό ενδιαφέρον. Σ’ αυτόν τον τομέα έρευνας, που 

αντίθετα, τα τελευταία χρόνια, δέχτηκε μια νέα ώθηση από τις αυξανόμενες 

πιέσεις των ανεπιθύμητων επιδράσεων της χημικής καταπολέμησης και τις 

δυνατότητες που προσφέρει η γενετική μηχανική. Σε ότι αφορά τα κηπευτικά, 

οι τομείς στους οποίους υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες εφαρμογής, 

αφορούν την απολύμανση του σπόρου, στην οποία αναφερθήκαμε, και στην 

αντιμετώπιση του εδάφους.

Εδώ μπορούμε να υπενθυμίσουμε τα πειράματα που έγιναν σε άλλες 

χώρες και αφορούσαν την ιδιότητα του εδάφους να εμποδίζει την 

εγκατάσταση των παθογόνων ή τουλάχιστον να εμποδίζει την εξάπλωση των 

ζημιών. Το φαινόμενο που παρατηρήθηκε σε ορισμένα εδάφη, αποδίδεται στη 

δράση ανταγωνιστικών μικροοργανισμών, όπως βακτήρια και μύκητες. 

Ανάμεσα σ’ αυτούς εντοπίστηκαν ορισμένοι σαπροφυτικοί οργανισμοί που 

ανήκουν στο γένος Fusarium, οι οποίοι μπορούν να ανταγωνιστούν το 

Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici και dianthi, και στο γένος Tnchoderma.
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Αυτή η ιδιότητα του εδάφους είναι ιδανική και χρησιμεύει για την 

προετοιμασία υποστρωμάτων, όπου μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την 

ιδιότητα απομονώνοντας τους μικροοργανισμούς που δημιουργούν αυτό το 

φαινόμενο και μεταφέροντάς τους σε υπόστρωμα, όπου αποκτά και αυτό την 

ικανότητα κατά των παθογόνων οργανισμών. Για παράδειγμα, αναφέρουμε 

τον κλώνο του Fusarium oxysporum που απομονώθηκε από το έδαφος και 

βρίσκεται σε βιομηχανική παραγωγή για την αντιμετώπιση της 

Γραχε/οφουζαρίωσης τομάτας.

Ευοίωνες προοπτικές, όπως δείχνουν πολλές έρευνες, ανοίγονται για 

την εφαρμογή στο έδαφος άλλων μικροοργανισμών. Ανάμεσα σ’αυτούς, 

εκείνος που έχει μελετηθεί περισσότερο είναι το γένος Trichoderma, το οποίο 

λόγω του ότι διαθέτει διάφορα είδη, αποδείχθηκε αποτελεσματικό στις σήψεις 

των κηπευτικών όπως στη Rhizoctonia solani, Pythium spp., ωστόσο ακόμα 

δεν φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί έξω από τον 

πειραματικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα ο μύκητας Trichoderma harzianum ανταγωνίζεται τον 

βοτρύτη, καταλαμβάνοντας τις επιφάνειες και καταναλώνοντας τις θρεπτικές 

εκείνες ουσίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του παθογόνου. Το 

σκεύασμα πρέπει να εφαρμοσθεί πριν ή με την εμφάνιση του Βοτρύτη, σε 

θερμοκρασίες 15 - 27 C° και υψηλή σχετικά υγρασία. Μπορεί να εφαρμοσθεί 

μόνοι του ή σε εναλλαγή με τα γνωστά βοτρυδιοκτόνα. Οι ψεκασμοί μπορούν 

να επαναλαμβάνονται ανά 8 - 1 5  ημέρες ανάλογα με τις συνθήκες. Στους 10 

-  14 C° φέρονται αποτελεσματικότεροι οι ψεκασμοί με βοτρυδιοκτόνα, ενώ σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες συνεχίζουμε με το βιολογικό σκεύασμα.

Επίσης, πειραματικά δοκιμάζονται για την βιολογική καταπολέμηση του 

Botrytis cinerea, η ανταγωνιστική δράση του βακτηρίου Bcilluw brevis. 

Πειραματικά, ακόμη, δοκιμάζονται τα αιθέρια έλαια των Salvia fruticosa 

(φασκομηλιά) και Origanum vulgare spp. Hirtum (ρίγανη) ενάντια στο Botrytis 

cinerea.

Στην περίπτωση του Ωιδίου της τομάτας, Leveillula táurica, έχει 

μελετηθεί η επίδραση των υπερπαράσιτων Acremonium alternatum και του 

Cladosporium cladosporioides.

Τέλος, σε προσβολή από το βακτήριο Pseudomonas solanacearum, 

έχει μελετηθεί η επίδραση των εκχυλισμάτων από Evonymus japonicus, Isatis
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tinctoria, Geranium robertianum, Melilotus albus, Vicia sativa, Lythrum 

salicario, Ligustrum vulgare, Ranunculus acris κ.α. τα οποία περιορίζουν 

σημαντικά την ανάπτυξη του βακτήριο.

Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών κλιματικών συνθηκών που αφορούν 

το υπέργειο τμήμα των φυτών, οι οποίες δεν προσφέρονται για την 

ανταγωνιστική δράση, η εισαγωγή της βιολογικής αντιμετώπισης σ’ αυτό το 

σημαντικό τομέα της φυτοπροστασίας φαίνεται ότι είναι ακόμη προβληματική.

Επίδραση της ηλιοθέρμανσης στην εξέλιξη της παθογόνου 
μυκοχλωρίδας σε έδαφος θερμοκηπίου τομάτας

Είδος

Αποικίες ανά
*

α

i q εδάφους
* * 

ß Y
Alternaría altérnate 60 80 0
A. alternata f.sp. lycopersici 40 20 0
A. chlamydospora 20 40 20
A. sol an i 60 20 0
Botryosporíum longibrachiatum
var. Megaspora 20 20 0

Botrytis cinerea 100 80 0

Colletotrichum coccodes 120 100 0
Fulvia fulva 20 0 0
Fusarium moniliforme 40 60 0
F. oxysporum f.sp. lycopersici 350 180 0
F. o. f.sp. radicis-lycopersici 140 180 20
F. solani 200 280 20
Phoma lycopersici 40 20 20
Phytophthora parasítica 20 0 0
Pyrenochaeta lycopersici 120 100 0
Pythium debaryanum 20 20 0
Rhizoctonia solani 60 80 0
Sclerotinia sclerotiorum 40 40 0
Stempylium botryosum 20 40 0
Ulocladium chartarum 40 20 0
Verticillium dahliae 120 100 0

‘α: έδαφος μάρτυρας πριν την ηλιοθέρμανση, β: έδαφος μάρτυρας δέκα 
εβδομάδες αργότερα, γ: έδαφος μετά την ηλιοθέρμανση.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση όσα μέχρι τώρα αναφέραμε, μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ότι, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, μεγαλύτερες από όλους τους τομείς, 

σήμερα είναι δυνατόν και στα κηπευτικά να εφαρμοστεί μια στρατηγική 

βιολογικής αντιμετώπισης κατά των ασθενειών.

Για το λόγο αυτό, φαίνεται ότι είναι σημαντικό να καταφεύγουμε σε όλα 

εκείνα τα δυνατά μέσα που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους 

προσβολής. Τα μέσα αυτά είναι: ανθεκτικές ποικιλίες, υγιές πολλαπλασιαστικό 

υλική ή προσεκτικά απολυμασμένο, υγιές έδαφος και υπόστρωμα, 

χρησιμοποίηση καλλιεργητικών τεχνικών που εμποδίζουν την ανάπτυξη των 

ασθενειών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟ
ΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥΣ

3.1. ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ
I. ΤηβΙβγίοάβε νθροΓβηοηιηι (ο αλευρώδης των θερμοκηπίων), 

α. Εισαγωγή.
0  αλευρώδης των Θερμοκηπίων 

(ΤπθΙθυΓοόβε νβροΓθηοΓυηη)

Το έντομο κατάγεται από την τροπική και υποτροπική Αμερική, πιθανόν από 

την Βραζιλία ή το Μεξικό.

Οι αλευρώδεις δεν είναι πραγματικές μύγες. Ανήκουν στην τάξη ΗβηιίρίθΓθ, 

στην υπόταξη ΗοινορίΘΓθ και την οικογένεια ΑΙθυτοάίόθθ.

β. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία.

Υπάρχουν έξι στάδια στον κύκλο ζωής του αλευρώδη των 

θερμοκηπίων: αυγό, πρώτο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο νυμφικό στάδιο και 

τέλειο. Συχνά το τελευταίο στάδιο του τέταρτου σταδίου ονομάζεται ψεύτικο 

νυμφικό στάδιο επειδή το έντομο δεν είναι ακριβώς νύμφη.

Στο στάδιο της νύμφης δεν παρουσιάζεται εσωτερική αλλαγή, η 

εμφάνιση όμως του εντόμου αλλάζει.

Το θηλυκό του Τ. νθροΓβήοΓυηη γεννάει αυγά στο κάτω μέρος των 

νεαρών φύλλων στις κορυφές των φυτών. Τα αυγά είναι άσπρα, σχήματος 

οβάλ. Μια ή δύο μέρες μετά την εναπόθεση τους γίνονται

καφέ προς μαύρα. Μετά από 7-10 μέρες βγαίνει από 

μέσα η νύμφη.

Η νεαρή αυτή νύμφη είναι περίπου Ο,θπιπι σε μήκος 

και έχει καλά ανεπτυγμένα πόδια και κεραίες.

Εικ.16. Διάφορα στάδια του αλευρώδη των 
θερμοκηπίων στην κάτω επιφάνεια φύλλου.
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Παραμένει δραστήρια για αρκετές ώρες καθώς ψάχνει για αταίριαστο μέρος 

στο φύλλο όπου θα διατραφεί. Στο δεύτερο προνυμφικό στάδιο, η νύμφη 

οριζοντιώνεται στο φύλλο. Επειδή είναι διαφανής δεν μπορεί να διακριθεί 

εύκολα.
Κατά την διάρκεια του τρίτου νυμφικού σταδίου το έντομο είναι 0.5 ηιηι, 

κατά τα άλλα αυτό το στάδιο είναι το ίδιο ακριβώς με το δεύτερο στάδιο.

Στο τέταρτο στάδιο τα έντομα είναι στην αρχή επίπεδα και αργότερα 

γίνονται πιο παχιά. Μόλις φανούν τα κόκκινα μάτια του τέλειου αλευρώδη, το 

έντομο ονομάζεται νύμφη. Καθώς ο αλευρώδης μετατρέπεται σε νύμφη 

παίρνει ένα μουντό άσπρο χρώμα.

Η νύμφη χρειάζεται ένα μεγάλο ποσό από αμινοξέα για την ανάπτυξη 

της και γι’ αυτό απομυζεί μεγάλες ποσότητες από τον χυμό των φυτών. Αυτός 

ο χυμός περιέχει πάρα πολλά ζάχαρα τα οποία γρήγορα εκκρίνονται σαν 

μεΛίτωμα. Μετά την εμφάνισή τους τα τέλεια αρχίζουν αμέσως να τρώνε.

Ακριβώς μετά την εμφάνισή τους οι αλευρώδεις έχουν δύο ζεύγη 

άσπρα φτερά. Αργότερα τα φτερά και το σώμα σκεπάζονται με μια άσπρη 

κηρώδη σκόνη η οποία δημιουργεί τη χαρακτηριστική παρουσία των εντόμων 

αυτών. Τα τέλεια έντομα μπορούν να βρεθούν κυρίως στην κορυφή των 

φυτών.

γ. Χρόνος εξέλιξης.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ανάπτυξη του αλευρώδη των 

Θερμοκηπίων εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία και το ξενιστή φυτό. Ο 

απαιτούμενος χρόνος πλήρους εξέλιξης μειώνεται όταν ανεβαίνουν οι 

θερμοκρασίες. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η υγρασία προκαλεί 

κάποιες διαφοροποιήσεις. Η ιδανική υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 75% και 80%

δ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού.
Μια η δύο μέρες αφού γίνουν τέλεια τα θηλυκά αρχίζουν να γεννούν 

αυγά. Αν δεν έχουν γονιμοποιηθεί, γεννούν μόνο αρσενικά.

Μετά την γονιμοποίηση, το θηλυκό είναι ικανό να γεννήσει αρσενικά και 

θηλυκά. Η αναλογία φυλών στον πληθυσμό του Τ. \Zaporariorum είναι 1:1. Ο 

αριθμός των αυγών που γεννάει ένα θηλυκό εξαρτάται από την θερμοκρασία 

και το ξενιστή φυτό. Σύμφωνα με παρατηρήσεις που έγιναν ένα θηλυκό
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μπορεί να γεννήσει από 28-534 αυγά. Η διάρκεια ζωής του τέλειου αλευρώδη 

εξαρτάται κυρίως από τον ξενιστή φυτό και την θερμοκρασία.

ε. Διαχείμαση.
Ο αλευρώδης των θερμοκηπίων δεν έχει ένα ειδικό στάδιο 

διαχείμανση. Η επιβίωση του τον χειμώνα εξαρτάται από τον ξενιστή φυτό. 

Επιτυχείς ξενιστές φυτά σ’ όλο τον χρόνο ταιριάζουν περισσότερο για την 

διαχείμανση του εντόμου. Το φυτό πρέπει να κρατάει τα φύλλα του κατά την 

διάρκεια του χειμώνα. Το στάδιο που μπορεί να επιβιώσει περισσότερο σε 

χαμηλές θερμοκρασίες είναι το στάδιο των αυγών.

στ. Ζημιά.
Η ζημιά που προκαλείται από τον αλευρώδη στην καλλιέργεια είναι 

αποτέλεσμα της απομύζηση των χυμών των φύλλων και τις εκκρίσεις 

μελιτώματος από την νύμφη και από το τέλειο. Αυτό σημαίνει τα παρακάτω 

για την καλλιέργεια:

Αν ο πληθυσμός του αλευρώδη είναι μεγάλος, η απομύζηση των 

χυμών του φυτού από τα τέλεια επηρεάζει την φυσιολογική εξέλιξη του 

φυτού και προκαλεί σταμάτημα της ανάπτυξης.

- Η καταστροφή των φύλλων επιδρά στην ανάπτυξη των καρπών και 

μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής.

Το μελίτωμα που εναποτίθεται στους καρπούς τους κάνει κολλώδεις και

βρώμικους και έτσι 

αναπτύσσεται καπνιά

{οίθάοεροήυιτι ερρ.). τα 

φρούτα σ’ αυτή την 

κατάσταση δεν πουλιούνται. 

Αυτή η καπνιά επίσης 

αναπτύσσεται στα φύλλα με 

αποτέλεσμα την μείωση της 

φωτοσύνθεσης και της 

διαπνοής.

Εικ.17. Καπνιά στους καρπούς λόγω 
προσβολής από αλευρώδη
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Οι αλευρώδεις μπορούν να εισάγουν πολλές ιώσεις. Αν και υπάρχουν 

περισσότερα από 1000 γνωστά είδη αλευρώδη, αυτά που φάνηκε ότι 

μεταφέρουν ιώσεις είναι ο Trialeurodes vaporariorum και ο Bemisia 

tabaci.

Ο Τ. vaporariorum μεταφέρει αρκετές ιώσεις στα λαχανικά και στα 

φρούτα όπως το Pseudo-lettuce yellowing virus.

ζ. Προσβολή καλλιέργειας.

Οι αλευρώδεις συνήθως βρίσκονται πολλοί μαζί μέχρι ο πληθυσμός στα 

φυτά να γίνει πάρα πολύ μεγάλος. Στην αρχή η προσβολή είναι 

συγκεκριμένη, σε ορισμένα σημεία. Αργότερα η εξάπλωση μεγαλώνει γιατί τα 

φυτά ακουμπούν μεταξύ τους και η θερμοκρασία, μαζί και η δραστηριότητα 

του αλευρώδη ανεβαίνουν. Έτσι το έντομο εξαπλώνεται σ’ όλο το θερμοκήπιο.

Εικ.18. Μεγάλος πληθυσμός Trialeyrodes vaporiorum σε φυτό τομάτας.
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II. Ββηιΐβϊβ tabaci (ο αλευρώδης του καπνού).

α. Εισαγωγή.
Ο ßem/s/a ίβόθοί ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον αλευρώδη των 

θερμοκηπίων, την ΑΙβγΓοόΐόβθ. Το έντομο μάλλον κατάγεται από τροπικά ή 

υποτροπικά μέρη. Ο Β. tabaci έχει ένα αμέτρητο αριθμό ξενιστών και 

προσβάλλει ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών σ’ όλο τον κόσμο.

β. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία.
Ο Β. tabaci αναπτύσσεται όπως και ο αλευρώδης των θερμοκηπίων.

Τ. νβροΓβηοΓυηι. Έτσι έχουμε αυγό, 4 νυμφικά στάδια, μια ψευτονύμφη, και 

τέλειο. Το τέλειο μοιάζει πάρα πολύ με τον Τ. νθροΓβποηητι, αλλά είναι 

εΛαφρώς πιο μικρό και πιο κίτρινο και όταν αναπτύσσεται κρατάει τα φτερά 

του πολύ κοντά στο σώμα. Τα αυγά του Β. tabac¡ μόλις εναποτεθούν είναι 

κιτρινοπράσινα.

Επίσης ο Τ. νβροΉΠοίυιν και ο Β. tabaci μπορούν να διακριθούν 

μεταξύ τους από διάφορα χαρακτηριστικά στο νυμφικό στάδιο. Γύρω από το 

σώμα του Τ. νβροΓβποΜίν μπορούμε να δούμε ένα δακτυλίδι από όρθια 

κέρινη κλωστή. Ο Β. tabaci δεν έχει αυτό το δακτυλίδι. Ο Τ. νΒροΓθποπιηΊ 

είναι επίσης πιο οβάλ ενώ ο Β. tαbaci είναι αιχμηρός στο πίσω μέρος, και 

λίγο κίτρινος ή καθαρά κίτρινος.

γ. Χρόνος εξέλιξης.
Ο Β. tabaci είναι γνωστός σαν θερινός εχθρός στα τροπικά και 

α/τοτροπικά κλίματα. Η ανάπτυξη του εντόμου είναι ιδανική σε υψηλές 

θερμοκρασίες (περίπου 30-33° Ο). Πάνω από 33° Ο, ο χρόνος ανάπτυξης 

μεταβάλλεται ριζικά και εξαρτάται επίσης από την καλλιέργεια και την υγρασία. 

Τέλος όπως ο χαμηλός φωτισμός οι υψηλές θερμοκρασίες και η υπερβολική 

υγρασία μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον χρόνο εξέλιξης.
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δ. Διάρκεια ζωής.

Η διάρκεια ζωής των τελείων του Β. ίθόθο/' εξαρτάται πολύ από τη 

θερμοκρασία. Σε υψηλές θερμοκρασίες (28-30° Ό) το θηλυκό ζει για 10-15 

μέρες, ενώ ένα δραστήριο τέλειο σε διαχείμανση μπορεί να ζήσε/ 1-2 μήνες. 

Ακόμα και χωρίς φυτό ξενιστή και σε ένα άδειο θερμοκήπιο ένα τέλειο μπορεί 

να ε/τ/ζήσει για αρκετές βδομάδες σε χαμηλές θερμοκρασίες αν και σε 

παγωνιές δεν επιζεί.

ε. Ζημιά.
Οι νύμφες και τα τέλεια του Β. ίθόθοΐ προκαλούν άμεση ζημιά με την 

απομύζηση του φυλλώματος. Πιο σπουδαίο όμως είναι η έμμεση ζημιά από 

ιώσεις και μελιτώματα. Η επίδραση από την απομύζηση των φύλλων και του 

μελιτώματος είναι ίδια με του αλευρώδη των θερμοκηπίων. Ο Β. ίθόθοί είναι ο 

σημαντικότερος στην μεταφορά ιώσεων. Το έντομο φέρνει πάνω από 25 ιούς. 

Αυτοί οι ιοί προκαλούν σοβαρές ιώσεις ειδικά στις τροπικές καλλιέργειες. Μία 

από τις πιο σπουδαίες είναι ο ιός του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων 

της τομάτας.

στ. Βιολογική καταπολέμηση.

Για τη βιολογική καταπολέμηση του αλευρώδη έχουν χρησιμοποιηθεί 

κατά καιρούς διάφορα ωφέλιμα έντομα, εντομοπαθογόνοι μύκητες κ.λ.π. 

Όμως πολύ καλά αποτελέσματα έδωσε το μικροϋμενόπτερο Εποθ^/'θ 

ίοηνοζθ και ο μύκητας νβιϋοιΙΙΐυπΊ Ιθοβηϋ. Επίσης χρησιμοποιείται και το 

ημίπτερο ΜθΟΓοΙορήυε caliginosus.

3.1.1. Οι φυσικοί εχθροί του αλευρώδη

1. ΕποβΓεΐΘ ίοηηοεθ.

Η ΕηοθΓεΐθ ίοπποεβ είναι μία πολύ γνωστή κοινής χρήσης παρασιτική 

σφήκα του αλευρώδη των θερμοκηπίων. Η Ε. ίοπτιοεθ ανήκει στην οικογένεια 

ΑρΙίθΙΐηΐόΒθ και την τάξη ΗγτπθηορίθΐΌ.
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α. Κύκλος ζωής και φαινολογία.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της η Ε. ίοπνοεθ, έχει 6 στάδια: αυγό, 

3 προνυμφικά, νύμφη, τέλειο. Όλα αυτά τα στάδια εκτός από το τέλειο 

αναπτύσσονται μέσα στον ξενιστή, 

δηλαδή στην νύμφη του 

αλευρώδη. Το θηλυκό αφήνει ένα 

αυγό σε όλα τα νυμφικά στάδια 

του αλευρώδη, αλλά προτιμάει το 

30 και το νεαρό 40 αφού αυτά 

δίνουν τις καλύτερες ευκαιρίες για 

την επιτυχή ανάπτυξή της. Στο 

μέσο της ανάπτυξής της η Ε. 

ίοηνοεβ, κάνει την παρασιτισμένη 

νύμφη, μαύρη. Έτσι αναγνωρίζεται εύκολα μια παρασιτισμένη νύμφη του 

αλευρώδη των θερμοκηπίων. Όταν ο Β. ίθόβοί παρασιτίζεται η νύμφη του 

γίνεται καφέ.

Η τέλεια σφήκα βγαίνει από την παρασιτισμένη νύμφη, από μια καθαρή 

στρογγυλή τρύπα. Το τέλειο διατρέφεται από το μελίτωμα και τον χυμό του 

σώματος της νύμφης του ξενιστή. Η Ε. ίοηνοεθ, για ξενιστή τροφής προτιμάει 

το δεύτερο νυμφικό στάδιο αν και τρώει όλα τα στάδια.

β. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού.

Ένας πληθυσμός της Ε. ίοπνοβθ αποτελείται σχεδόν πλήρως από 

θηλυκά. Η γονιμοποίηση δεν είναι απαραίτητη για αναπαραγωγή. Μη 

γονιμοποιημένα θηλυκά παράγουν θηλυκά, περίπτωση γνωστή σαν 

παρθενογένεση. Η θερμοκρασία και η υγρασία δεν είναι πολύ σπουδαίες στην 

αναπαραγωγή. Η μακροζωία του θηλυκού μειώνεται πάρα πολύ γρήγορα με 

την αύξηση της θερμοκρασίας.
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γ. Τρόπος εισαγωγής της Ε. formoza στο θερμοκήπιο
Η εισαγωγή της στο θερμοκήπιο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

ί. Με καρτελάκια που φέρουν το εμπορικό όνομα Εη - strip

Η Ε. formoza εφοδιάζεται 

προσκολλημένη πάνω σε χάρτινα 

καρτελάκια, σε μορφή, μαύρων 

παρασιτισμένων προνυμφών του 

αλευρώδη , από τις οποίες 

γρήγορα ξεπροβάλλει το τέλειο , 

αμέσως μετά την εισαγωγή τους 

στο θερμοκήπιο. Το προϊόν είναι 

απαλλαγμένο από άλλους 

οργανισμούς και φτάνει στον 

παραγωγό σε που καλές 

συνθήκες.

ϋ. Με τη μέθοδο "Banker plants"

Η μέθοδος "Banker plants’’ ή "φυτά του πάγκου” είναι μια ενδιαφέρουσα 

τεχνική όπου μολύνονται το 1/10 των φυτών στο σπορείο και εισάγεται εκεί το 

ωφέλιμο. Σε μια ελάχιστη περίοδο 8 εβδομάδων κάθε φυτό παράγει 8000 

παράσιτα δημιουργώντας έτσι ικανές συνθήκες για τον έλεγχο του αλευρώδη. 

Η ανάγκη μιας μόνο εισαγωγής και η ευκολία εκτροφής του παρασίτου 

(μελιτώδη εκκρίματα) είναι τα δύο σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου.

δ. Ερευνητική συμπεριφορά και διανομή.

Η Ε. formosa έχει μία δραστήρια ανιχνευτική συμπεριφορά. Ψάχνει την 

καλλιέργεια τυχαία μέχρι βρει έναν αλευρώδη. Αφού παρασιτιστούν όλοι οι 

αλευρώδεις στην περιοχή η Ε. formosa ψάχνει για νέες περιοχές προσβολής. 

Τα τέλεια μπορούν να διανύσουν αποστάσεις από 

10-30 μέτρα και γρήγορα μπορούν να παρασιτήσουν κάθε αλευρώδη. Το 

κολλώδες μελίτωμα παραγόμενο από τον αλευρώδη, παρεμποδίζει την 

Ε. formosa. Έτσι υψηλές προσβολές ευρέως εξαπλωμένες είναι πιο δύσκολο 

να ελεγχθούν.

Εικ.20. Καρτελάκι En-strip
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ε. Παρασιτισμός του Trialeurodes vaporariorum από την Encarda 
formosa.

Η σχέση μεταξύ του αλευρώδη και της Ε. formosa διαφέρει ανάλογα 

με την καλλιέργεια. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στην χρήση της 

βιολογικής καταπολέμησης π.χ. προσαρμογή του χρόνου εισαγωγής της 
σφήκας.

Ο αλευρώδης των θερμοκηπίων αφήνει τα αυγά του στα νεαρά φύλλα. 

Έτσι η ηλικία της νύμφης είναι ανάλογη με αυτή του φύλλου και όταν 

παρασ/τίζεται η ηλικία της σφήκας είναι παραπλήσια. Σε θερμοκρασίες 

ανάμεσα στους 21° C και 24° C οι μη παρασιτισμένες νύμφες του αλευρώδη 

θα εμφανιστούν 7 μέρες πριν τις παρασιτικές σφήκες. Άρα η πτώση των 

φύλλων (αποφύλλωση) μπορεί να επηρεάσει την αναλογία του αλευρώδη με 

την παρασιτική σφήκα. Τα φύλλα τότε δεσμεύουν εύκολα την νύμφη του 

αλευρώδη η οποία δεν έχει παρασιτιστεί ακόμη. Αλλά όταν τα απογυμνωμένα 

φύλλα είναι 5-6 εβδομάδων ο αλευρώδης έχει το πλεονέκτημα. Τότε τα φύλλα 

δεσμεύουν κατά πολύ την παρασιτισμένη νύμφη. Έτσι πρέπει να υπολογιστεί 

πότε πρέπει να αφαιρούνται φύλλα από την καλλιέργεια.

Η χαμηλή θερμοκρασία και σε χαμηλό φωτισμό η παρασιτική σφήκα 

είναι αδρανείς. Σε θερμοκρασίες πάνω από 18°C η παρασιτική σφήκα μπορεί 

να πετάξει. Κάτω από αυτήν την θερμοκρασία η πτήση είναι περιορισμένη 

αλλά το παράσιτο μπορεί να περπατήσει. Ο παρασιτισμός θα γίνει αλλά 

λιγότερος απ’ ότι σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Η αναλογία του παρασιτισμού 

ανεβαίνει με τη θερμοκρασία. Αν κάνει κρύο στο θερμοκήπιο παρουσιάζονται 

περισσότερα προβλήματα στο βιολογικό έλεγχο του αλευρώδη απ’ ότι όταν 

έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο πληθυσμός του αλευρώδη 

αναπτύσσεται επίσης με πιο βραδύ ρυθμό σε χαμηλές θερμοκρασίες.

στ. Παρασιτισμός της Β. tabaci από την Ε. formosa.

Ο αλευρώδης του καπνού επίσης παρασιτίζεται από την Ε. formosa. Η 

συμπεριφορά της παρασιτικής σφήκας είναι ίδια απέναντι του όπως και στον 

αλευρώδη των θερμοκηπίων. Όμως η παρασιτισμένη νύμφη Β. tabaci είναι 

λιγότερο αναγνωρίσιμη. Ο χρωματισμός είναι δύσκολο να γίνει ορατός κατά 

την διάρκεια του παρασιτισμού. Συχνά η νύμφη είναι διαφανής και η
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παρσσ/τ/κή σφήκα μπορεί να φανεί μέσα. Η νύμφη μπορεί επίσης να γίνει 

καφέ. Όταν και τα δύο είδη του αλευρώδη είναι παρόντα η παρασιτική σφήκα 

δείχνει μια προτίμηση προς τον αλευρώδη των θερμοκηπίων. Αλλά ο 

παρασιτισμός του αλευρώδη του καπνού (Β. tabaci) είναι επιτυχής όταν είναι 

το μοναδικό παρόν είδος αλευρώδη.

2. νβΓίίοϊΙΙϊυηΊ Ιθοβγιϊϊ.

Το νθΐϋοιΙΙΐυιτι Ιθοβηίί είναι ένας κοινός μύκητας ο οποίος μεταξύ των 

άλλων προσβάλλει και τα αρθρόποδα. Το V. Ιθοβηϋ ανήκει στην κλάση 

ΟθυίθΓοίΉγοθίθε και στην τάξη ΜοηΜβΙβε. Το V. Ιβοβηϋ είναι ένας ειδικός 

μύκητας, έτσι δεν προσβάλλει πουλιά, ψάρια και θηλαστικά. Δεν παρασιτεί 

στα φυτά.

Το είδος του V. Ιθοβηϋ περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα από αρκετούς 

μυκητολογικούς κλώνους που κυρίως προσβάλλουν τα έντομα τα οποία 

θεωρήθηκαν ότι είναι διάφορα είδη.

α. Παρουσίαση -  Εμφάνιση.

Ο μύκητας έχει μία εμφάνιση ασπροκίτρινου βαμβακερού. Όταν οι 

σλευρώδεις προσβληθούν από V. Ιβοθηϋ πεθαίνουν πριν ο μύκητας γίνει 

οραιός. Οι νεκρές νύμφες είναι συνήθως κίτρινες σκούρες ρυτιδιασμένες και 

θαμπές. Κάτω από ιδανικές συνθήκες φαίνεται μία άσπρη μούχλα στα 

προσβεβλημένα έντομα μετά από λίγο χρόνο.

β. Αποτέλεσμα.

Ένας σπόρος από \/. /βοθη/Υ εκβλαστάνει πάνω στο έντομο και οι 

μσκηλιακές υφές αρχίζουν και μεγαλώνουν πάνω στο σώμα του. Κατόπιν 

αναπτύσσεται μέσα στο έντομο και το σκοτώνει. Τελικά ο μύκητας 

αναπτύσσεται και βγαίνει έξω από το έντομο και παράγει σπόρια έξω από το 

σώμα του.

Τα πρώτα συμπτώματα του μύκητα μπορούν να φανούν στον 

αΛεσρώδη μετά περίπου από 7-10 μέρες και αυτά μπορούν να είναι ορατά σε 

2 βδομάδες από τον ψεκασμό. Ο τύπος αυτός του V. Ιθ03ηϋ για τον αλευρώδη 

προσβάλλει πρώτα τις νύμφες του αλευρώδη. Τα αυγά που είναι στο
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φύλλωμα σπάνια προσβάλλονται. Ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη και τον 

πολλαπλασιασμό του V. Ιβοθηϋ είναι: θερμοκρασίες μεταξύ 15°-28° Ο και μια 

σχετική υγρασία 80% ή και περισσότερη.

γ. Εξάπλωση και προσβολή.
Αντίθετα με άλλους εντομοπαθογόνους μύκητες το V. Ιβομηϋ είναι ικανό 

να παράγει σπόρια σε ζωντανά έντομα. Όμως αυτό δεν συμβαίνει συχνά. 

Συνήθως τα σπόρια δημιουργούνται σε νεκρά έντομα από το μύκητα ή σε 

έντομα που νεκρώθηκαν με άλλο τρόπο. Εξ’ αιτίας της γλοιώδους επ/φάνειάς 

τους τα σπόρια μπορούν να κολλήσουν σ’ ένα έντομο. Αν τα έντομα πάρουν 

έτσι τα σπόρια και πάνε αλλού η προσβολή μπορεί να εξαπλωθεί.

Για απΟΓεΛεσματικό έλεγχο με τον μύκητα η εφαρμογή πρέπει να 

επαναλαμβάνεται μερ/κές φορές, μέχρι να σκοτωθούν όλα τα έντομα. Αν μία 

νέα προσβολή εμφαν/στεί η επανάληψη της εφαρμογής ίσως είναι αναγκαία.

3. ΜΥΟΟΤΑί.
Το προϊόν ΜΥΌΟΤΑί περιέχει σπόρια του V. Ιθομηϋ το οποίο είναι 

ε/δικά αποτελεσματικό εναντίον του αλευρώδη Τ. νβροτθηυΜτη και 

Β. Τμόθοΐ. Το ΜΥΟΟΤΑί. έχει φορμουλαριστεί σαν μια βρέξιμη σκόνη, 

βασισμένη σε κονιδοσπόρια του μύκητα. Όταν εφαρμόζεται τα σπόρια πάνε 

πάνω στα έντομα και πολλαπλασιάζονται. Επίσης αεικίνητα έντομα όπως οι 

θρίπες, μπορούν να μεταφέρουν σπόρια καθώς κ/νούνται στην καλλιέργεια.

Το ΜΥΌΟΤΑί είναι επιλεκτικό και έχει αμελητέα επίδραση σ’ άλλα 

έντομα. Ο μύκητας, λοιπόν μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς κίνδυνο στα 

θερμοκήπια που χρησιμοποιούνται τα: Εηοθτβίμ ίοητηοεμ, ΡήγίοεβιυΙυε 

ρβΤΞΐτηΐΙίε και άλλα ωφέλημα έντομα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στις καλλιέργειες των θερμοκηπίων.

Τέλος δεν θα έπρεπε να εκτός αυτής της αναφοράς και το ωφέλιμο 

έντομο :

4. ΜειοΓοΙορήυε caliginosus

Το ΜθοτοΙορήυε οβίιςΐηοευε ανήκει στην οικογένεια Μγήόβθ (ΗβηΊΪρίθτβ). 

Είναι ένα νέο ωφέλιμο έντομο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον 

περιορισμό των αλευρωδών που προσβάλλουν τα κηπευτικά. Το
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Macrolophus caliginosus ενεργεί ως αρπακτικό τον χειμώνα και σε 

συνεργασία με τον Encarsia formosa κατά τους ανοιξιάτικους και

καλοκαψΝοΰς μήνες όπου η εισαγωγή του αλευρώδη από το εξωτερικό 

περιβάλλον προς το θερμοκήπιο είναι μεγάλη.

Σημαντικό ρόλο για την παραμονή του αρπακτικού εντός του 

θερμοκηπίου παίζουν ορισμένα αυτοφυή φυτά και συγκεκριμένα η Incula 

viscosa η οποία θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο θερμοκήπιο. Το αρπακτικό 

Macropholophus caliginosus υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί με το 

Cyptopeltis tenuis (Nesidiocoris) που είναι αρπακτικό και περισσότερο 

φυτοφάγο, καταστρέφοντας τις κορυφές των φυτών και τις ακραίες ταξιανθίες 

με τσιμπήματα και ίσως με μια τοξίνη που εκλύει. Ξεχωρίζει από το Μ. 

caliginosus μόνο από τις ζημιές, και από τις διαφορές που υπάρχουν στα 

τέλεια έντομα.

Για να αποφευχθούν αυτές οι ζημιές, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί αν υπάρχει 

αυτός ο εχθρός πριν γίνουν οι εισαγωγές. Η επισήμανση μπορεί να γίνει με 

μπλε παγίδες.

To Macrolophus caliginosus κυκλοφορεί με το διεθνές εμπορικό όνομα 

Mirical. Χρησιμοποιείται 6-8 εβδομάδες μετά το φύτεμα σε μια ποσότητα 

500-1000 ατόμων ανά στρέμμα κάθε 2-3 εβδομάδες. Χρειάζεται ειδική 

μεταχείριση κατά τις πρώτες μέρες της εισαγωγής. Εφαρμόζεται πάντοτε σε 

συνδυασμό με το En - strip.

3.1.2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΩΔΗ.
Το παράσιτο Encarsia formosa πρέπει να εισάγεται κατά διαστήματα 

όταν βρεθούν οι πρώτοι αλευρώδεις. Προληπτικός έλεγχος είναι επίσης 

δυνατόν να γίνει με το παράσιτο. Η Encarsia formosa εφοδιάζεται 

προσκολλημένη πάνω χάρτινα καρτελάκια, σε μορφή μαύρων 

παρασιτισμένων προνυμφών του αλευρώδη, από τις οποίες ξεπροβάλλει 

γρήγορα το τέλειο, αμέσως μετά την εισαγωγή τους στο θερμοκήπιο. Με το να 

προμηθεύεται πάνω σε κομμάτια χαρτιού, το προϊόν είναι απαλλαγμένο από 

άλλους οργανισμούς και φθάνει στον παραγωγό σε πολύ καλές συνθήκες. Το 

διεθνές εμπορικό του όνομα είναι ENSTRIP.

Ο μύκητας V. lecani μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του 

αλευρώδη. Μπορεί να δοθεί σε συνδυασμό με την Encarsia formosa και σ'
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Ο μύκητας V. Ιθοθιίι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του 

αλευρώδη. Μπορεί να δοθεί σε συνδυασμό με την ΕηοθΓβίθ ίοηνοεθ και σ’ 

αυτήν την περίπτωση ο μύκητας χρησιμοποιείται για να διορθώσει το 

πρόβλημα που δημιουργείται όταν η προσβολή φουντώνει ξανά. Όταν 

χρησιμοποιείτε το V. Ιθοθπι οι συνθήκες πρέπει να είναι ευνοϊκές για 

αποτελεσματικό έλεγχο. Το διεθνές εμπορικό όνομα του βιολογικού 

εντομοκτόνου είναι ΜΥΌΟΤΑΙ..

3.2. ΟΙ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Tetranychus urticae ( Ο τετράνυχος των θερμοκηπίων).

Ο τετράνυχος ανήκει στην τάξη Acariña και στην οικογένεια 

Tetranychidae που περιλαμβάνει πολλά επικίνδυνα φυτοφάγα είδη.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία.

Ο τετράνυχος έχει ένα βιολογικό κύκλο πέντε σταδίων: αυγό,

προνύμφη, πρωτονύμφη,

δευτερονύμφη και τέλειο. Τα 

περισσότερα αυγά του 

τετρανύχου (εικ.21.) βρίσκονται 

στην κάτω επιφάνεια των 

φύλλων. Είναι στρογγυλά, και 

αμέσως μετά την εναπόθεσή 

τους είναι διάφανα. Αργότερα

Εικ.21. Θερινά αυγά του τετρανύχου
γίνονται αδιαφανή, και όταν η 

προνύμφη εμφανιστεί έχουν 

αχυρένιο χρώμα.

Η προνύμφη έχει τρία ζεύγη ποδιών και είναι άχρωμη με δύο σκούρα 

κόκκινα μάτια. Μόλις τραφεί το χρώμα της αλλάζει σε ανοικτό πράσινο, 

καφεκίτρινο, ή σκούρο πράσινο
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Η πρωτονύμφη έχει τέσσερα ζεύγη ποδιών και είναι λίγο μεγαλύτερη 

από την προνύμφη. Τα χρώμα της ποικίλει από ανοικτό ως σκούρο πράσινο. 

Έπειτα από μια περίοδο διατροφής, η πρωτονύμφη αναπαύεται και 

αναπτύσσεται σε δευτερονύμφη η οποία είναι μεγαλύτερη αλλά έχει παρόμοιο 

χρώμα με την πρωτονύμφη. Το τέλειο του τετρανύχου αναπτύσσεται από την 

δευτερονύμφη μετά την περίοδο διατροφής και ανάπαυσης. Το τέλειο θηλυκό 

του Τθίίθηγοήυε υιϋΐοβ είναι ωοειδές και στρογγυλό στο πίσω μέρος.

β. Χρόνος εξέλιξης.

Ο χρόνος εξέλιξης του τετρανύχου εξαρτάται από την θερμοκρασία, την 

σχετική υγρασία, την καλλιέργεια και την ηλικία των φύλλων. Απ’ αυτούς τους 

παράγοντες η θερμοκρασία είναι η πιο σπουδαία.

Σε θερμοκρασίες κάτω από 12° 0 η ανάπτυξη του τετρανύχου 

αναχαιτίζεται ενώ σε θερμοκρασίες πάνω από 40° C είναι καταστροφική.

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού.

Ο πληθυσμός του τετρανύχου αποτελείται από 75% θηλυκά και 25% 
αρσενικά. Συνήθως τα αρσενικά περιφέρονται γύρω από τα θηλυκά στο 
τελευταίο στάδιο της εξέλιξης. Μόλις το 
θηλυκό γίνει τέλειο το αρσενικό το 
γονιμοποιεί. Τα γονιμοποιημένα αυγά 
παράγουν θηλυκά και αρσενικά. Τα μη 
γονιμοποιημένα μόνο αρσενικά.

Κάτω από ιδανικές συνθήκες ένα

θηλυκό μπορεί να γεννήσει πάνω από 

100 αυγά. Έτσι ένας πληθυσμός

τετρανύχου μπορεί να αναπτυχθεί 

πάρα πολύ γρήγορα στο θερμοκήπιο 

με τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Εξ’ 

αιτίας της πάρα πολύ γρήγορης ανάπτυξης, του υψηλού αναπαραγωγικού 

ρυθμού και της πίεσης από τα αγροχημικά, ο τετράνυχος γίνεται γρήγορα 

ανθεκτικός στα ακαρεοκτόνα.

Εικ.22. Μεγάλος αριθμός τετρανύχων 
στην κάτω επιφάνεια φύλλου.
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δ. Διαχείμανση.

Όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος δεν είναι ιδανικές το θηλυκό 
αναπτύσσει την ικανότητα να μπαίνει σε διάπαυση.

Τέτοιες συνθήκες είναι:

- Μείωση του μήκους ημέρας.

- Πτώση θερμοκρασίας.

- Δυσκολία στην ανεύρεση τροφής.

Τα μέρη που ο χειμώνας είναι μαλακός ο ΤβϊΓθηγοήυε υιϋοβθ 

πολλαπλασιάζεται όλο το χρόνο. Όμως ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού 

μπορεί να μειωθεί ελαφρώς τον χειμώνα.

ε. Ζημιά.
Οι προνύμφες, οι νύμφες καθώς επίσης και τα τέλεια προκαλούν ζημιά 

στο φυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί διατρέφονται από τους χυμούς και τη σάρκα 
του. Συνήθως εμφανίζονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων όπου τρυπούν 
τα κύτταρα του φυτού και απομυζούν το περιεχόμενό τους. Αυτά τα κύτταρα 
μετά κιτρινίζουν και σε πολλά φυτά η ζημιά γίνεται εμφανής στην πάνω 
επιφάνεια των φύλλων σαν μικρές ασπροκίτρινες κηλίδες.

Εικ.23. Συμπτώματα προσβολής από τον τετράνυχο.

Με την ανάπτυξη της ζημιάς κιτρινίζουν τα φύλλα. Με την καταστροφή 

της φωτοσυνθετικής επιφάνειας τα φύλλα νεκρώνονται και όλο το φυτό 

καταστρέφεται και πεθαίνει.

Οι νύμφες και τα τέλεια φτιάχνουν ιστούς. Αν ο πληθυσμός είναι 

μεγάλος τα φυτά μπορούν να σκεπαστούν εντελώς από τους παραγόμενους 

ιστούς, που είναι γεμάτοι με τετρανύχους. Αυτό για το φυτό έχει τα εξής 

αποτελέσματα:
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- Η χλωροφύλλη καταστρέφεται ή εξαφανίζεται. Έτσι η φωτοσύνθεση και η 

ανάπτυξη του φυτού μειώνονται. Επίσης ζημιώνεται η παραγωγή όταν 

χαθεί το 30% της φυλλικής επιφάνειας.

- Διάφορες ουσίες μεταφέρονται μέσα στο φυτό οι οποίες πιθανόν να είναι 

δηλητηριώδης.

- Οι κηλίδες στα φύλλα και οι ιστοί προκαλούν ζημιά στην παραγωγή.

- Τέλος, ο κλιματολογικός έλεγχος μπορεί να αναστείλει την 

αποτελεσματικότητα των φυσικών εχθρών.

στ. Προσβολή στην καλλιέργεια.
Ο τετράνυχος μπορεί να προσβάλλει την καλλιέργεια με πολλούς 

τρόπους. Όταν ένα φυτό έχει υψηλή προσβολή οι τετράνυχοι πολλές φορές

πέφτουν στο έδαφος και από εκεί 

εξαπλώνονται σ’ όλη την 

καλλιέργεια μέσω των συρμάτων. 

Επίσης εγκαθίστανται στις 

κλωστές που φτιάχνουν οι ίδιοι και 

εξαπλώνονται με τον αέρα. Ακόμη 

εξαπλώνονται και με την διανομή

μέρους προσβεβλημένων φυτών ή 

με τα ρούχα ή με άλλα αντικείμενα. 

Παρ’ όλες αυτές τις 

δυνατότητες εξάπλωσης ο τετράνυχος κυρίως εμφανίζεται σε ορισμένα σημεία 

του θερμοκηπίου. Αυτά είναι συνήθως μέρη που έχουν περισσότερες ιδανικές 

συνθήκες (ξηρότερα, θερμότερα κλίματα) για την ανάπτυξη του τετρανύχου.

Εικ.24. Σε έντονες προσβολές τα 
προσβεβλημένα μέρη συνδέονται με τον 
χαρακτηριστικό ιστό του τετρανύχου
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3.2.1. Οι φυσικοί εχθροί του τετρανύχου

Για τη βιολογική καταπολέμηση του τετρανύχου χρησιμοποιείται το 

αρπακτικό Phytoseiulus persimilis. Όμως και πολλά άλλα αρπακτικά 

(Coccinellidae, Chrysopidae, Phytoseiidae και Anthocoridae), φερομόνες 

φύλλου, ελκυστικά τροφής, παθογόνοι μικροοργανισμοί (Bacillus trurigiencis, 

ιοί του τύπου non inclusion virus).

1. Phytoseiulus persimilis

O P. persimilis μπορεί να ελέγξει τον Τ. urticae σε πολλές καλλιέργειες,

μεταξύ των οποίων του αγγουριού, 

της πιπεριάς, της τομάτας και της 

μελιτζάνας. Ανήκει στη τάξη Acariña 

και στην οικογένεια Phytoseidae. 

Έχει παρόμοιες διαστάσεις με το 

ξενιστή του.

α. Βιολογικός κύκλος.
Ο βιολογικός κύκλος του Ρ.persimilis είναι ίδιος με του τετρανύχου: αυγό, 

προνύμφη, πρωτονύμφη, δευτερονύμφη και τέλειο. Αντίθετα με τον Τ. Urticae 

ο Ρ.ρ. δεν έχει περίοδο ανάπαυσης της προνύμφης και των δύο νυμφικών 

σταδίων, τα ωοειδή αυγά τοποθετούνται κοντά σε περιοχές τροφής. Ακριβώς 

μετά γίνονται ροζ και διαφανή, αλλά αργότερα σκουραίνουν. Διαφέρουν από 

του τετρανύχου σε σχήμα και χρώμα και είναι δύο φορές μεγαλύτερα.

Ένα τέλειο παρουσιάζεται από την δευτερονύμφη είναι σε μέγεθος σαν 

του Τ. urticae ανοικτό κόκκινο και πολύ δραστήριο ειδικά σε υψηλές 

θερμοκρασίες.

Εικ.25. Το αρπακτικό άκαρι 
P.persimilis
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β. Χρόνος εξέλιξης.
Η θερμοκρασία και η υγρασία επηρεάζουν το χρόνο που απαιτείται να 

τελειώσει η εξέλιξή του Ρ.ρ. Είναι πιο ευαίσθητο στις θερμοκρασίες πάνω από 

30°Ό. απ’ ότι ο Τ.ιι. Πάνω από αυτή τη θερμοκρασία ο έλεγχος του Τ. υιϋοθθ 

από αυτό το αρπακτικό παρουσιάζει προβλήματα.

Υγρασία 60% ή λιγότερο έχει αρνητική επίδραση στο σκάσιμο των 

αυγών και στο χρόνο εξέλιξης.

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη.

Ο Ρ.ρ συνήθως γονιμοποιείται αρκετές ώρες μετά, αφού γίνει τέλειο. Ο 

μέγιστος αριθμός αυγών ανά θηλυκό είναι περίπου 60 σε θερμοκρασία 17- 

28°Ό. Αφού συγκρίνουμε τα δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη του Ρ.ρ και του 

Τ.υ. μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Ρ.ρ. είναι ένα καλό αρπαχτικό του Τ.υ., 

ειδικά όταν οι θερμοκρασίες δεν είναι πολύ υψηλές.

Από αυτή την πληροφορία είναι φανερό ότι στους 20°Ό. ένα θηλυκό 

αρπακτικό γεννάει περισσότερα αυγά απ’ ότι ένα θηλυκό τετρανύχου και έτσι 

υπάρχει περισσότερος πληθυσμός θηλυκών του αρπακτικού. Επιπρόσθετα 

από την στιγμή που ο χρόνος μιας γενιάς του αρπακτικού είναι μικρότερος 

από αυτόν του τετρανύχου των θερμοκηπίων, η ανάπτυξη του πληθυσμού 

του Ρ. ΡθΤΒΐτηΐΙϊε γίνεται γρηγορότερα από αυτήν του Τ. υτϋοθβ.

δ. Διατροφική συμπεριφορά.

Το θηλυκό του αρπακτικού τρώει όλα τα στάδια του τετρανύχου. Η 

προνύμφη δεν διατρέφεται αλλά οι νύμφες τρώνε αυγά, προνύμφες και 

νύμφες του τετρανύχου. Το ποσό που τρώγεται εξαρτάται από τον αριθμό των 

τετρανύχων και των αρπακτικών, την θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία. 

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο τετράνυχος επίσης αυξάνεται. Η 

θερμοκρασία στην οποία το αρπακτικό ελέγχει τον τετράνυχο είναι ανάμεσα 

15-25°Ό.

Εφόσον ο αριθμός εξέλιξής του αρπακτικού από αυγό σε τέλειο είναι 

περίπου διπλάσιος του τετρανύχου, τα αρπακτικό αυξάνονται γρήγορα ενώ ο 

πληθυσμός του τετρανύχου μειώνεται.
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Τα θηλυκά του Ρ.ρθΓεϊηΊΜε ελέγχουν ιδιαίτερα καλά τον τετράνυχο. 

Ένα θηλυκό μπορεί να γεννήσει πέντε αυγά / μέρα. Η χαμηλή υγρασία (κάτω 

από 60%) μειώνει το χρόνο ανάπτυξης και το σκάσιμο των αυγών.

Ο Ρ.ρβΓεΐηηΜε είναι σχεδόν απολύτως εξαρτώμενος από τον 

τετράνυχο ως τροφή. Το αρπακτικό τρώει τετρανύχους της υποοικογένειας 

ΤθίΓβηγοΙιϊηΒθ. Αν υπάρχει έλλειψη τροφής τρώει το είδος του. 

(κανιβαλισμός). Όταν δεν υπάρχει καθόλου τροφή μπορεί να επιζήσει για 

κάποιο διάστημα με νερό και μέλι. Όμως η αναπαραγωγή τότε σταματάει.

ε. Ανιχνευτική συμπεριφορά και διανομή.

Οι ευκαιρίες για τον Ρ.ρ. να εξαπλωθεί και να βρει νέες αποικίες 

τετρανύχων εξαρτώνται από το περιβάλλον την διανομή της τροφής και της 

πυκνότητάς της, και του ποσού των ιστών αράχνης του τετρανύχου. Η 

πυκνότητα των φυτών είναι πολύ σπουδαία. Όταν τα προσβεβλημένα φυτά 

ακουμπούν μεταξύ τους, το αρπακτικό μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα από το 

ένα φυτό άΛΛο.

Αν η πυκνότητα της λείας είναι σχετικά χαμηλή σε σχέση με αυτήν του 

αρπακτικού, τα τέλεια εξαπλώνονται να ψάξουν νέες περιοχές τροφής.

Οι νύμφες όμως μένουν στο ίδιο μέρος και τρώνε οτιδήποτε βρίσκεται 

εκεί, με αποτέλεσμα ο τετράνυχος να εξολοθρεύεται. Το αρπακτικό 

εξαπλώνεται γρηγορότερα στην καλλιέργεια από τον τετράνυχο και αυτό 

επίσης προκαλεί την εξολόθρευση της λείας.

Η ζημιά που έγινε από τον τετράνυχο και οι ιστοί που φτιάχνει 

ευκολύνουν το αρπαχτικό να βρει την τροφή του. Ο Ρ.ρ. δεν μπορεί να δει 

αλλά πιθανόν να οδηγείται από την μυρωδιά των ιστών ή την ζημιά των 

φύλλων.

στ. Εισαγωγή στο θερμοκήπιο.

Η εισαγωγή του αρπακτικού στο θερμοκήπιο γίνεται με τα σκευάσματα 

που διατίθενται, υπό μορφή ακμαίων σε πλαστικές φιάλες (μπουκάλια) με το 

διεθνές εμπορικό όνομα Spidex ή σε χάρτινα σακουλάκια με το διεθνές 

εμπορικό όνομα Spidex plus.
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ζ. Πληθυσμός - Συχνότητα εφαρμογής.
Στην τομάτα χρησιμοποιούνται τα χάρτινα σακουλάκια που κρεμιούνταν 

στα κατώτερα φύλλα όπου με τα πρώτα συμπτώματα εισάγονται 3000-12000 
άτομα / στρέμμα (6-8/ιπ2 στις εστίες και 1-2 ιπ2 απ’ τον υπόλοιπο χώρο).

Ένας άλλος τρόπος για να μεταφερθεί ο ΡήγίοεθίυΙυβ ρβΓεΐίπΐΙΐε μέσα 

στο θερμοκήπιο είναι να κοπούν φύλλα στα οποία έχει εγκατασταθεί το 

αρπακτικό και να τοποθετηθούν σε φυτά που έχουν προσβληθεί από 

τετράνυχοι. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή γιατί 

υπάρχει κίνδυνος μαζί με το ωφέλιμο να μεταφερθεί και ο τετράνυχος.

3.2.2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΝΥΧΩΝ.
Το αρπαχτικό ΡήγΐοεβιυΙυε ρβίεΐΓηΜε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

καταπολέμηση του τετρανύχου σε πολλές καλλιέργειες υπό κάλυψη με 

πλαστικό ή γυαλί, και σε πολλές ανοικτές καλλιέργειες. Μόλις η πρώτη ένδειξη 

τετρανύχου υπάρξει η εισαγωγή του αρπακτικού πρέπει να ξεκινήσει. Η 

υγρασία δεν πρέπει να είναι πολύ χαμηλή και η θερμοκρασία πρέπει να είναι 

κανονικά πάνω από 20°Ο για αρκετό χρόνο ώστε να έχουμε άριστα 

αποτελέσματα. Το αρπακτικό μπορεί να κρατήσει τον τετράνυχο υπό έλεγχο 

όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Το αρπακτικό διατίθεται σε ανακινούμενα μπουκάλια. Με αυτά τα 

μπουκάλια οι φυσικοί εχθροί του τετρανύχου μπορούν να διανεμηθούν πολύ 

γρήγορα σ’ όλη την καλλιέργεια. Το διεθνές εμπορικό όνομα του προϊόντος 

είναι δΡΙΩΕΧ.

Τα αρπακτικά επίσης διατίθενται και σε χάρτινα σακουλάκια. Αυτή η 

συσκευασία συνιστάται ειδικά για τον έλεγχο του τετρανύχου στην καλλιέργεια 

της τομάτας. Το διεθνές εμπορικό όνομα του είναι βΡΙϋΕΧ-Ρίυδ.
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3.3 01 ΑΦΙΛΕΣ

α. Εισαγωγή.
Οι αψίδες αποτελούν ένα πολύ εκτεταμένο σύνολο εντόμων. Ανήκουν 

στην τάξη Ημίπτερα, στην υπόταξη Ομόπτερα (τζιτζίκια, αλευρώδεις και 

κοκκοειδή) και σχηματίζουν την υπεροικογένεια των Aphidoidea. Οι πιο 

σπουδαίες αψίδες που παρουσιάζονται στις καλλιέργειες των θερμοκηπίων 

είναι:

- Myzus persicae (η πράσινη αψίδα της ροδακινιάς), κυρίως στα 

Solanaceae.

- Aphis gossypii (η αψίδα του βαμβακιού), περισσότερο στα αγγούρια αλλά 

και στην πιπεριά.

- Macrosiphum euphorbiae (η αψίδα της πατάτας) στα Solanaceae.

- Aulacorthum solani (η αψίδα της πατάτας των θερμοκηπίων) περισσότερο 

στα Solanaceae.

Τα παραπάνω είδη είναι όλα πολύφαγα. Έτσι έχουν ένα ευρύ φάσμα από 

φυτά ξενιστές.

β. Βιολογικός κύκλος.
Οι αψίδες έχουν ένα πολύπλοκο βιολογικό κύκλο και εμφανίζονται 

πολυμορφικές. Ένα τέλειο 

χωρίς φτερά ονομάζεται 

άπτερο και ένα με φτερά 

ονομάζεται πτερωτό. Τα 

πτερωτά γενικά

παρουσιάζονται όπου υπάρχει 

συνωστισμός, ή όταν γίνεται 

αλλαγή του ξενιστή φυτού. Τότε 

μπορούν να μετακινηθούν 

σε άλλα φυτά.

Στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου, ένας πληθυσμός αψίδων 

αποτελείται από ζωοτόκα θηλυκά. Οι νεαρές αψίδες που γεννιούνται 

ολοκληρώνονται και αμέσως διατρέφονται από το χυμό των φυτών.
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Μεγαλώνουν γρήγορα και αποδερματώνονται τέσσερις φορές πριν να γίνουν 

τέλεια. Το χαρακτηριστικό άσπρο δέρμα τους, προδίδει την παρουσία τους.

Υπάρχουν δυο τύποι αφίδων. Αυτές που αλλάζουν και αυτές που δεν 

αλλάζουν τον ξενιστή φυτό τους τον χειμώνα. Τα είδη που αλλάζουν τον 

ξενιστή φυτό τους αναπαράγονται παρθενογεννητικά στους καλοκαιρινούς 

ξενιστές τους. Τον χειμώνα μεταναστεύουν στους χειμερινούς ξενιστές τους, 

στους οποίους αναπαράγονται κανονικά και γεννούν αυγά τα οποία 

διαχειμάζουν. Οι καλοκαιρινοί ξενιστές τους είναι αγριόχορτα ή ξυλώδεις 

καλλιέργειες, ενώ οι χειμερινοί, σκληρές χειμερινές ξυλώδεις καλλιέργειες. Οι 

αφίδες οι οποίες δεν αλλάζουν τον ξενιστή φυτό τους επίσης γονιμοποιούνται 

τον χειμώνα και τότε γενούν αυγά τα οποία διαχειμάζουν.

Στο θερμοκήπιο η αλλαγή ξενιστή και γέννηση αυγών τον χειμώνα δεν 

παρουσιάζεται. Η ανάπτυξη μέσω των μη γονιμοποιημένων ζωοτόκων 

θηλυκών στους θερινούς ξενιστές συνεχίζεται και τον χειμώνα.

γ. Χρόνος εξέλιξης.
Ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθούν οι αφίδες εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών των φυτών 

ξενιστών και της ποιότητας τους, τις κλιματολογικές συνθήκες και την 

πυκνότητα του πληθυσμού. Κάτω από ιδανικές συνθήκες η ανάπτυξη των 

νεαρών αφίδων μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγες ημέρες.

δ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη του πληθυσμού.

Η ταχύτητα πολλαπλασιασμού των 

πληθυσμών των αφίδων μπορεί να είναι πολύ 

μεγάλη. Αυτό συμβαίνει γιατί:

- γενικώς αναπαράγονται παρθενογεννητικά

- είναι ζωοτόκες

- παράγουν δύσκολα λίγα αρσενικά.

Εξ αιτίας αυτού του γρήγορου ρυθμού 

πολλαπλασιασμού και επειδή οι πληθυσμοί 

μπορούν να αναπτυχθούν στο θερμοκήπιο όλο το

Εικ.27. Μεγάλος πληθυσμός 
άπτερων αφίδων
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χρόνο μπορούν να παρουσιασθούν σοβαρές προσβολές σε μικρό χρονικό 

διάστημα.

Η αναπαραγωγή και ο ρυθμός ανάπτυξης των αφίδων ποικίλει 
ανάμεσα στα είδη, εξαρτάται επίσης από τον καιρό και την καλλιέργεια. Η 

παρουσία των αφίδων με φτερά επίσης εξαρτάται από την φυσιολογία και την 

διατροφική κατάσταση του φυτού. Οι αφίδες παράγουν 40-100 προνύμφες / 

άτομο.

Μια αφίδα μπορεί να αρχίσει να παράγει απογόνους αμέσως μετά την 

γέννησή της. Όταν πλέον γίνει τέλειο, αρκετές νεαρές αφίδες είναι πλήρως 

ανεπτυγμένες και έτοιμες να γεννήσουν.

ε. Διαχείμανση.

Πολλά είδη αφίδων διαχειμάζουν σαν χειμερινά αυγά. Σε θερμαινόμενα 

θερμοκήπια, οι αφίδες έχουν μια καλή ευκαιρία να επιβιώσουν ιδιαίτερα 

καθώς η καλλιέργεια συνεχίζεται για όλο σχεδόν το χρόνο.

στ. Ζημία.

Οι αφίδες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε μια καλλιέργεια με 

διαφόρους τρόπους.

- Νύμφες και τέλεια παίρνουν θρεπτικά στοιχεία από τα φυτά και 

διαταράσσουν την ορμονική ισορροπία της ανάπτυξης. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο η ανάπτυξη αναχαιτίζεται και τα φύλλα περιστρέφονται, ή όταν η 

προσβολή παρουσιάζεται σε πρώιμη εποχή το φυτό μπορεί να 

καταστραφεί ολοκληρωτικά.

- Ο χυμός του φυτού δεν έχει πολύ πρωτεΐνη και είναι πλούσιος σε ζάχαρα. 

Εξ αιτίας αυτού οι αφίδες πρέπει να πάρουν πολύ χυμό για να έχουν 

αρκετή πρωτεΐνη. Τα περίσσια ζάχαρα εκκρίνονται από τις αφίδες σαν 

μελίτωμα. Μύκητες (Ο/θάοβροπυ/ττ ερρ) μπορούν να αναπτυχθούν στο 

μελίτωμα και αυτοί κηλιδώνουν τους καρπούς και τους κάνουν 

ακατάλληλους για πώληση.

- Τοξικές ουσίες μπορούν να μεταφερθούν μέσα στο φυτό.

- Παθογόνα, ειδικές ιώσεις μπορούν να μεταφερθούν.

- Η παρουσία μιας αποικίας αφίδων έχει ζημιογόνα επίδραση στο φυτό. Το 

φυτό στέλνει περισσότερα θρεπτικά συστατικά στις προσβεβλημένες
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περιοχές στην προσπάθεια του να υπερσκελήσει την μείωση της 

ανάπτυξης.

Στο τέλος του καλοκαιριού οι φτερωτές θηλυκές αψίδες πετάνε πίσω 

στους χειμωνιάτικους ξενιστές όπου παράγουν άπτερα θηλυκά τα οποία 

γονιμοποιούνται με πτερωτά αρσενικά, τα οποία έχουν έλθει κατ’ ευθείαν από 

τους θερινούς ξενιστές.

I. ΜθΟΓοείρΙηιηΊ βυρ/7θΓϋ/ββ 

(Η αφίδα της πατάτας)

Η ΜθΟΓΟΞίρήυιτι θυρϊιοώΐθβ (η αφίδα της πατάτας) παρουσιάζετε σε 

πολλές καλλιέργειες όπως πατάτα, τομάτα, μελιτζάνα και μαρούλι. Το έντομο 

μπορεί να προκαλέσει πολύ ζημιά.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία

Το τέλειο της αψίδας της πατάτας είναι πράσινο και έχει μακρύ, 

πράσινο σιφόνιο και μία μακριά ουρά.

Ο βιολογικός κύκλος της αψίδας της πατάτας είναι ίδιος με αυτόν της 

πράσινης αψίδας της ροδακινιάς. Η διαχείμανση μπορεί να γίνει σαν αυγό, 

αλλά επίσης και παρθενογεννητικά, π.χ. στο μαρούλι του θερμοκηπίου.

β. Ζημία

Η αφίδα της πατάτας βρέθηκε κυρίως σε νεαρά μέρη του φυτού. Η 

αφίδα είναι πολύ δραστήρια και μπορεί έτσι να εξαπλωθεί σ’ όλη την 

καλλιέργεια πολύ γρήγορα. Στην τομάτα μπορεί συχνά να βρεθεί στα 

κατώτερα φύλλα, και στον κύριο κορμό.

II. ΑυΙβοοΓίήυΓη βοΙβηι 

(Η αφίδα της πατάτας των θερμοκηπίων)
Αυτή η αφίδα παρουσιάζεται ειδικά στο μαρούλι, πιπεριά, φασολάκι και 

μελιτζάνα και μερικές φορές στην τομάτα.
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α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία
Το τέλειο της αψίδας της πατάτας του θερμοκηπίου είναι πράσινο με 

ένα μαύρο κεφάλι και θώρακα. Το φτερωτό θηλυκό έχει πολύ καθαρές 

σκούρες ραβδώσεις στην κοιλιά του. Η αφίδα διαχειμάζει σαν ωοτόκο θηλυκό 

σε πολλές καλλιέργειες.

β. Ζημία
Η αφίδα της πατάτας των θερμοκηπίων μπορεί να προκαλέσει 

περιστρεφόμενες κορυφές στην πατάτα με την μεταφορά μιας τοξικής ουσίας 

μέσα στο φυτό με το σάλιο της. Τα συμπτώματα στις καλλιέργειες των 

θερμοκηπίων είναι ίδια με αυτά που προκαλούν άλλες αψίδες.

3.3.1 Οι φυσικοί εχθροί των αψίδων

I. ΑρΜύοΙβίβε θρΙιϊάϊηΊγζθ

α. Εισαγωγή.
Η κηκιδόμυγα ΑρίιΐύοΙβίββ θρίιΐοΐΐηηγζθ είναι αρπακτικό και ανήκει στην 

οικογένεια ΟθοίόοηΊγϋόθθ. Η προνύμφη των περισσοτέρων κηκιδομυγών ζει 

στα φυτά συχνά προκαλώντας πληγές οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε 

ζημιά.

Μερικά είδη αποτελούν σοβαρή προσβολή σε καλλιέργειες. Υπάρχουν 

όμως είδη κηκιδομυγών που δρουν σαν αρπακτικά των αψίδων, των 

κοκκοειδών, των αλευρωδών, των ακαρέων και άλλων εντόμων.

Υπάρχουν πέντε είδη των ΟβοΐιΙοπΊαάθθ που τρώνε αψίδες, 4 από το 

γένος ΑθρήίόοΙθίθε και 1 από το γένος Monobremia.

β. Βιολογικός κύκλος.

Τα τέλεια των κηκιδομυγών είναι δραστήρια τη νύχτα. Τα αυγά 

τοποθετούνται κοντά ή ακόμα και κάτω από την αφίδα. Είναι οβάλ και έχουν 

ένα λαμπερό πορτοκαλοκόκκινο χρώμα. Εξ αιτίας του μικρού μεγέθους τους 

μπορεί κανείς να τα δει σαν μια αποικία αψίδας.

Όταν οι προνύμφες έχουν μόλις βγει από τα αυγά είναι οβάλ και 

διαφανή πορτοκαλί. Οι μόλις εκκολαπτόμενες προνύμφες μερικές φορές
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τρώνε μελίτωμα, αλλά για να αποφευχθεί η ξήρανσή τους, πρέπει να βρουν 

μια αφίδα γρήγορα.

Όταν οι προνύμφες είναι 

πλήρως ανεπτυγμένες εύκολα 

μπορούμε να τις δούμε μέσα 

στις αφίδες. Νυμφούνται στην 

πάνω επιφάνεια του εδάφους.

Τα κουκούλια μπορεί μερικές 

φορές να βρεθούν κοντά στο 

φυτό. Τα πόδια τους είναι μακριά 

και λεπτά.

Τα τέλεια είναι δραστήρια μόνο την νύχτα ή το σούρουπο. Κατά την 

διάρκεια της ημέρας αναπαύονται σε καλυμμένα μέρη ανάμεσα στα φυτά. 

Συνήθως κρέμονται σε ιστούς, χαμηλά πάνω από το έδαφος. Η κηκιδόμυγα 

μένει στο θερμοκήπιο από το Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

γ. Διάρκεια της ανάπτυξης.
Ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθεί η κηκιδόμυγα εξαρτάται 

από την θερμοκρασία, τον τύπο και την πυκνότητα της τροφής και την σχετική 

υγρασία. Στους 21 °0, το στάδιο ανάπτυξης του αυγού θέλει 2 - 3  ημέρες να 

αναπτυχθεί, το προνυμφικό στάδιο 7 - 1 4  ημέρες και το νυμφικό στάδιο 

περίπου 14 ημέρες. Ο ολικός χρόνος μιας γενιάς (από αυγό σε αυγό) παίρνει 

περίπου 3,5 εβδομάδες.

δ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού.
Τα τέλεια της κηκιδόμυγας είναι δραστήρια τη νύχτα. Ένα θηλυκό 

πρέπει να γονιμοποιηθεί για να τοποθετήσει αυγά. Τα θηλυκά κάνουν ή 

θηλυκά ή αρσενικά μικρά. Ένα θηλυκό τοποθετεί τα αυγά του κυρίως σ’ ένα 

μέρος όπου υπάρχει η παρουσία ενός μεγάλου αριθμού αφίδων. Υπάρχει μια 

προτίμηση για το κάτω μέρος των φύλλων. Υπάρχει επίσης μια προτίμηση για 

τα κατώτερα φύλλα, ίσως γιατί το περιβάλλον γύρω τους είναι πιο σκοτεινό 

και περισσότερο υγρό. Ο αριθμός των αυγών που τοποθετούνται στο φυτό 

εξαρτάται απολύτως από την πυκνότητα της λείας. Τα περισσότερα αυγά 

τοποθετούνται τις πρώτες 2 έως 4 ημέρες από την στιγμή που ένα θηλυκό

\  /

ν #/
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Εικ.28. Προνύμφη και τέλειο του 
ΑρίΊΐόοΙβίβε θρΙιίόϊΓηγζβ

56



γίνει τέλειο. Τα αρσενικά έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής από τα θηλυκά. Όταν 

δεν υπάρχει μελίτωμα, η διάρκεια ζωής τείνει να γίνει ακόμα πιο μικρή. Η 

υγρασία φαίνεται να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην θνησιμότητα των 
κηκιδομυγών, κάτω από ξηρές συνθήκες η θνησιμότητα τους αυξάνεται.

ε. Διαχείμανση.
Έξω από το θερμοκήπιο οι πρώτες κηκιδόμυγες εμφανίζονται τον Μάιο 

και βρίσκονται από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε πολλές 

καλλιέργειες. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου πλήρως ανεπτυγμένες προνύμφες 

ανοίγουν σήραγγα στο έδαφος όπου διαχειμάζουν. Ακολουθεί νύμφωση, 

γύρω στον Μάιο και οι κηκιδόμυγες επανεμφανίζονται.

Με την απουσία των επικίνδυνων χημικών στα θερμοκήπια η διάπαυση 

αρχίζει αργά το φθινόπωρο και τελειώνει αρχές την άνοιξη. Οι υψηλές 

θερμοκρασίες στο θερμοκήπιο παρατείνουν την καλοκαιρινή περίοδο δράσης. 

Η διάπαυση προκαλείται από την χαμηλή θερμοκρασία και τις μικρότερες 

μέρες.

στ. Ανιχνευτική συμπεριφορά και διανομή.
Η ανιχνευτική συμπεριφορά του θηλυκού τελείου της κηκιδόμυγας είναι 

εξαιρετικά καλή. Το θηλυκό της κηκιδόμυγας προτιμάει μεγάλες αποικίες της 

αφίδας για την εναπόθεση των αυγών. Οι νεοεμφανιζόμενες προνύμφες 

μπορούν να μετακινηθούν 6 εκ. χωρίς τροφή και μπορούν να ανακαλύψουν 

αφίδες σε μία ακτίνα 2,5 εκ. Τα αυγά τοποθετούνται συνήθως σε μία αποικία 

από αφίδες και ως εκ τούτου δεν είναι δύσκολο για τις προνύμφες να βρουν 

τροφή.

Η αποτελεσματική ανιχνευτική συμπεριφορά των θηλυκών προωθεί μια 

γρήγορη εξάπλωση των κηκιδομυγών στα θερμοκήπια.

ζ. Κατανάλωση των αψίδων από το Αρ/ι/όο/θίββ ΘρΗϊεΙϊηΊγζθ

Όταν μια προνύμφη μιας κηκιδόμυγας επιτίθεται σε μία αφίδα, η αφίδα 

δεν υπερασπίζει τον εαυτό της. Είναι ανίκανη να κάνει κάτι τέτοιο γιατί η 

κηκιδόμυγα εγχύει δηλητήριο μέσα στο σώμα της. Αυτό το δηλητήριο 

παραλύει την αφίδα και το περιεχόμενο του σώματος της διαλύεται σε 10 
λεπτά.
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Γενικά περίπου 10-100 αψίδες καταναλώνονται από μία προνύμφη 

κηκιδόμυγας. Οι μισές από αυτές τις αψίδες καταναλώνονται κατά τη διάρκεια 

του τελευταίου σταδίου της ανάπτυξης. Όταν οι αψίδες είναι πάρα πολλές η 

προνύμφη της κηκιδόμυγας μπορεί να σκοτώσει περισσότερες αψίδες από ότι 

χρειάζεται να φάει. Οι αψίδες πεθαίνουν μετά από μία και μοναδική επίθεση.

Η Α. θρΙιϊόϊηΊγζθ δεν μπορεί να επιβιώσει στα ακάρεα και κοκκοειδή, 

αλλά μπορεί να ζήσει σε πολλά είδη αψίδων. Πάνω από 60 είδη αψίδων είναι 

γνωστό ότι περιλαμβάνονται ανάμεσα στην λεία της.

II. ΑρΗίοϋυε ηΊθίηοθηβΘ 

α. Εισαγωγή
Υπάρχουν διάφορα είδη παρασιτικών σφηκών τα οποία εισέρχονται 

στο θερμοκήπιο αυθόρμητα και μπορούν να παρασιτούν αψίδες. Το πιο 

σπουδαίο είναι το ΑρΙιίόίυε πΊθίποβπΒθ. Αυτό είναι ένα παράσιτο το οποίο 

μπορεί να παρασιτεί περίπου 40 είδη αψίδας, συμπεριλαμβανομένης και της 

πράσινης αψίδας της ροδακινιάς (Μχζυβ ρθΓβ/'οθθ). Το ΑρΝόίυε mafr/car/ae. 

ανήκει στην τάξη Υμενόπτερα της οικογένειας ΒΓθοοηΐόθθ. Τα παράσιτα των 

αψίδων κάνουν την υποοικογένεια των ΑρΙιΐ(Μο]3θ.

β. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία
Η παρασιτική σφήκα εναποθέτει ένα αυγό σε μία αψίδα. Τέσσερα 

προνυμφικά στάδια παρουσιάζονται στην αψίδα. Πριν η προνύμφη να 

τελειώσει την ανάπτυξή της υφαίνει ένα κουκούλι μέσα στην αψίδα. Μία 

παρασιτισμένη αψίδα πρήζεται εξ αιτίας αυτού και σκληραίνει σαν δέρμα 

καφέ, μουμιοειδές περιτύλιγμα. Το τέλειο παράσιτο αφήνει την μούμια από μία 

μικρή στρογγυλή τρύπα.

Τα είδη των σφηκών δεν είναι δυνατόν πάντα να διακρίνονται από το 

χρώμα ή το σχήμα τω μούμιων. Τα περισσότερα παράσιτα των αψίδων 

κάνουν μία κιτρινόχρυση μούμια που μοιάζει με αυτό του Α. ηΊθίποΒΠΘθ. Η 

παρασιτική σφήκα του γένους Ρτ8οη είναι όμως μία εξαίρεση. Αυτή η σφήκα 

υφαίνει ένα είδος ιστού κάτω από το άδειο δέρμα τη αψίδας, στο οποίο 

νυμφούται.

Το μέγεθος μιας τέλειας παρασιτικής σφήκας εξαρτάται πάρα πολύ 

από το μέγεθος του ξενιστή της.
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γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού.
Η γονιμοποίηση γενικά γίνεται μία μέρα αφού το τέλειο βγει από τη 

μούμια. Τα θηλυκά γονιμοποιούνται μόνο μία φορά, ενώ τα αρσενικά 

μπορούν να γονιμοποιήσουν πολλές φορές. Από τα μη γονιμοποιημένα αυγά 

αναπτύσσονται αρσενικά, και από τα γονιμοποιημένα αναπτύσσονται θηλυκά.

Η συμπεριφορά ενός θηλυκού κατά την διάρκεια της εναπόθεσης των 

αυγών είναι η τυπική των Αβρ/ι/όΖ/ό^β. Αφού έρθει σε επαφή με τον ξενιστή, 

στέκεται στα πόδια της και προβάλλει την κοιλιά της μπροστά, τρυπάει την 

αφίδα με τον ωοθέτη της και εναποθέτει ένα αυγό.

Τα υπερπαρασιτικά μπορούν να μειώσουν έναν πληθυσμό του Α. 

ηΐΒίποθήθθ, ιδιαίτερα κατά το τέλος του καλοκαιριού. Αυτά είναι παρασιτικές 

σφήκες που παρασιτούν τον Α.

δ. Παρασιτισμός

Οι αφίδες δεν πεθαίνουν αμέσως αφού παρασιτιστούν. Οι 

παρασιτισμένες αφίδες συνήθως τρώνε περισσότερο και εκρίνουν 

περισσότερο μελίτωμα. Επίσης παραμένουν ικανές στο να μεταφέρουν ιώσεις 

για αρκετό χρονικό διάστημα. Οι τρυπημένες τέλειες αφίδες μπορούν ακόμα 

να παράγουν μερικούς απογόνους, εκτός εάν έχουν παρασιτιστεί σε πρώιμο 

στάδιο. Η σφήκα δεν παρασιτεί μόνο άτομα, αλλά επίσης μπορεί να ενοχλήσει 

και ολόκληρες αποικίες αφίδων.

III. Verticillium lecanii 

α. Εισαγωγή
To Verticillium lecanii είναι ένας συνηθισμένος μύκητας ο οποίος 

προσβάλλει κυρίως τα αρθρόποδα.

Το προϊόν VERTALEC περιέχει σπόρια ενός είδους του μύκητα V. 

lecanii το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό εναντίον των αφίδων. Το 

VERTALEC μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες των θερμοκηπίων όπως 

αγγούρια, τομάτες, πιπεριές, φασολάκια, μελιτζάνες και κάτω από ιδανικές 

συνθήκες σε ορισμένες άλλες καλλιέργειες εξωτερικές.
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β. Φάσμα ξενιστών του VERTALEC

Το VERTALEC περιέχει σπόρια ενός κλώνου Verticillium lecanii το 

οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό εναντίον πολλών αφίδων όπως της 

πράσινης αφίδας και της αφίδας του βαμβακιού. Γενικά το VERTALEC είναι το 

πιο αποτελεσματικό εναντίον των πιο έντονα δραστήριων ειδών των αψίδων, 

πιθανόν γιατί ο μύκητας μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα ανάμεσα στον 

πληθυσμό. Όσο περισσότερο κινούνται οι αψίδες, τόσο πιο πολλές ευκαιρίες 

έχουν να πάρουν σπόρια του Verticillium lecanii από την καλλιέργεια.

Όπως και το MYCOTAL , το VERTALEC είναι πολύ εξειδικευμένο και 

έχει μία ασήμαντη επίδραση σε άλλα έντομα.

IV. Αλλά αρττακτικά και παράσιτα των αφίδων. 
i. Οικ. Aphidiidae

Είναι μικρόσωμα υμενόπτερα. Έχουν υψηλό αναπαραγωγικό δυναμικό 

που ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες αυγά ανά θηλυκό. Το θηλυκό 

γονιμοττοιείται μόνο μια φορά και η ωοτοκία αρχίζει αμέσως μετά την 

εμφάνιση του. Ο βιολογικός του κύκλος περιλαμβάνει 7 στάδια. Το στάδιο που 

προτιμούν να παρασιτιστούν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί όσο νεότερη είναι η 

αψίδα τόσο λιγότερους απογόνους θα αφήσει. Γενικά είναι ικανοί παράγοντες 

πληθυσμιακής ρύθμισης των αφίδων.

ϋ. Οικ. Coccinellidae

Σ' αυτήν την οικογένεια ανήκει η γνωστή πασχαλίτσα Coccinella 

septempunctata (τάξη Coleóptera). Είναι εξαιρετικά αδηφάγο αρπακτικό και 

παρά το μικρό μέγεθος της το ακμαίο μπορεί να καταβροχθίσει 100 αψίδες/ 

ημέρα και η προνύμφη 300-600. Παρόλη την τόσο σημαντική δράση της η 

πασχαλίτσα δεν έχει αξιοποιηθεί εμπορικά γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα 

σε κάποιο σκεύασμα.

iii. Οικ. Syrphidae

Σ' αυτήν την οικογένεια υπάγονται έντομα που συνήθως μοιάζουν με 

σφήκες ή άγριες μέλισσες, οι προνύμφες είναι άποδες, διάφανες, μήκους 10- 

20mm με σχήμα ατρακτοειδές. Τα ακμαία έχουν σχετικά μεγάλο σώμα,
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σκοτεινού χρώματος με χαρακτηριστικές κίτρινες κηλίδες, ζώνες ή τριχίδια. 

Χαρακτηρίζονται από μεγάλη επιδεξιότητα πτήσεως, καθώς μπορούν να 

/7αραμείνουν τόσο ακίνητες στον αέρα, πάλλοντας τις πτέρυγές τους, όσο και 

να μετακινούνται ταχύτατα.

Τα έντομα είναι αρπακτικά μόνο στα προνυμφικά τους στάδια, 

προσβάλλοντας οποιοδήποτε είδος αψίδας. Τα ακμαία τρέφονται με γύρη και 

σακχαρώδεις ουσίες που βρίσκουν στα άνθη προάγοντας άθελά τους την 

επικονίαση. Για να ωοτοκήσουν ψάχνουν για φυτά προσβεβλημένα από 

αψίδες και εναποθέτουν τα αβγά τους κοντά και ανάμεσα στις αποικίες των 

αψίδων. Στην διάρκεια της ζωής της μια προνύμφη μπορεί να απομυζήσει ως 

και 400 αψίδες.

ίν. Οικ. Chrysopidae

Τα ακμαία των εντόμων είναι λεπτόσωμα, πρασινωπού χρωματισμού με 

χρυσωπούς οφθαλμούς. Τα αυγά τοποθετούνται κατά έναν πολύ 

χαρακτηριστικό τρόπο, στην άκρη λεπτού μίσχου που δημιουργείται από 

στερεοποιημένο έκκριμα του θηλυκού, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Σαν 

αρπακτικά δρουν συνήθως οι προνύμφες. Σε ορισμένα είδη μπορεί να είναι 

αρπακτικά και τα ακμαία, αν και συνήθως τρέφονται με γύρη και μελιτώματα. 

Εκτός όμως των αψίδων προσβάλλουν και ωφέλιμα έντομα γεγονός που 

όρμιουργεί πρόβλημα. Το πιο χαρακτηριστικό έντομο αυτής της οικογένειας 

είναι το Chrysopa carnea. Η εισαγωγή του στην καλλιέργεια γίνεται με 

ψεκασμό πάνω στα φυτά αυγών και προνυμφών οι προνύμφες κατατρώνε με 

μεγάλη λαιμαργία όχι μόνο αψίδες αλλά και ακάρεα, αλευρώδεις, μικρές 

κάμπιες λεπιδοπτέρων κλπ.

3.3.2 Προληπτικά μέτρα
- Καθαρά φυτάρια κατά την φύτευση.

- Τοποθέτηση εντομολογικού δικτύου στα σπορεία και στα θερμοκήπια.

- Κλάδεμα των φυτών.

- Αφαίρεση των προσβεβλημένων βλαστών στην αρχή, όταν η προσβολή 

είναι μικρής έκτασης - χρησιμοποίησης κίτρινων παγίδων για τον έγκαιρο 

εντοπισμό τους.
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3.3.3 Βιολογικός έλεγχος των αφίδων.

Αφού οι αψίδες μπορούν να αναπτυχθούν πάρα πολύ γρήγορα, τα 

παράσιτά τους πρέπει να εισάγονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αμέσως 

μόλις παρουσιαστούν οι πρώτες αψίδες.

Ο βιολογικός έλεγχος των αφίδων απαιτεί μία διαφορετική στρατηγική 

για την κάθε καλλιέργεια και περίπτωση. Το παράσιτο Aphidius matricariae 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις περιπτώσεις με λίγες διάσπαρτες αψίδες και έτσι 

συχνά χρησιμοποιείται προληπτικά. Αν οι αψίδες εμφανιστούν σε αποικίες, 

απαιτείται η κηκιδόμυγα Aphidoletes aphidimyza. Αυτή η κηκιδόμυγα επίσης 

σκοτώνει και άλλα είδη αφίδων, ενώ το παράσιτο είναι περισσότερο 

επιλεκτικό.

Οι κηκιδόμυγες διατίθενται σαν κουκούλια, και τα παράσιτα σαν νύμφες 

παρασιτισμένες (μούμιες), και τα δύο σε ανακινούμενα μπουκάλια. Το διεθνές 

εμπορικό όνομα της κηκιδόμυγας είναι APHIDEND και του παρασίτου είναι 

APHIPAR.

Εκτός από αυτούς τους φυσικούς εχθρούς, ο μύκητας V. lecanii έχει 

την δυνατότητα να είναι ένα πολύ καλό μέσον εναντίον των αφίδων. Πολλά 

είδη ας>ίδων μπορούν να σκοτωθούν από αυτόν τον μύκητα. Ο τρόπος 

δράσης και η εφαρμογή μοιάζει πολύ με αυτές τις φόρμουλες που είναι 

βασισμένες με το είδος του μύκητα που ελέγχει τον αλευρώδη. Το διεθνές 

εμπορικό όνομα του προϊόντος του μύκητα είναι VERTALEC

Εναντίον της Myzus persicae χρησιμοποιούμε τα Aphidius matricaria και 

ενώ εναντίον της Macrosiphum euphorbiae χρησιμοποιούμε το Amphellinus 

abdominalis. Εναντίον του Aphis gossypii χρησιμοποιούμε το Aphidius 

colemani.

• Κάνουμε εξαπολύσεις με 500 άτομα/στρ. Aphidius colemani και 200 

άτομα/στρ. Aphellinus abdominalis κάθε 14 μέρες για 1-2 φορές.

• Συμπληρωματικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αρπακτικό 

Aphidoletes aphidimyza 1.000 άτομα/στρ. κάθε 14 μέρες.

• Τα παρασιτοειδή τα χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ομοιόμορφη 

κατανομή των πληθυσμών των αφίδων μέσα στο θερμοκήπιο, ενώ το
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αρπακτικό όταν η προσβολή εμφανίζεται σε κηλίδες υπό μορφή 
αποικιών.

Εξαπολύσεις αρχίζουμε πάλι από τέλη Μαρτίου και μετά εφόσον 
διαπιστωθούν προσβολές από αφίδες.

3.4. ΘΡΙΠΕΣ 

α. Εισαγωγή.

Οι θρίπες ανήκουν στην τάξη ΤΙιγεσηορίΘΓα. Οι πιο σπουδαίοι θρίπες στις 

καλλιέργειες των θερμοκηπίων είναι:

- Ύήηρε ίθόθοί (ο θρίπας του κρεμμυδιού).

ΤΙιήρε ίυεαρΘηηίε (ο θρίπας των τριαντάφυλλων)

- ΓΓθηΜίηίθΙΙθ οοοίόθηίΘΐίε (ο αμερικάνικος θρίπας των λουλουδιών).

Αυτά τα τρία είδη θριπών ανήκουν στην οικογένεια ΤΙιπρίάαθ μια οικογένεια 

που περιέχει πολλά επιβλαβή είδη εντόμων.

β. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία.

Ένας θρίπας περνάει έξι στάδια στη ζωή του: αυγό, δύο στάδια 

κάμπιας, ένα προνυμφικό και ένα νυμφικό, και τελικά το στάδιο του τέλειου.

Πριν να εναποτεθεί ένα νεφροειδές 

αυγό, το θηλυκό πρώτα φτιάχνει μια 

τρύπα στην επιδερμίδα του φύλλου. 

Τα αυγά εναποτίθενται στα φύλλα και 

των μαλακών τμημάτων του κορμού. 

Μόλις εμφανιστούν οι προνύμφες 

αρχίζουν να τρώνε την υφή του φυτού 

από το κάτω μέρος των φύλλων. 

Διατρέφονται από όλα τα εναέρια μέρη 

του φυτού και είναι αεικίνητες.θρίπα
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Στο τέλος του δεύτερου ττρονυμφικού σταδίου, πέφτουν στο έδαφος 

όπου νυμφούται. Το προνυμφικό και το νυμφικό στάδιο μπορούν να 

αναγνωρισθούν από τα στελέχη μικρών φτερών. Η προνύμφη και η νύμφη 

δεν τρώνε. Αν και μπορούν να κινηθούν το κάνουν μόνον αν ενοχληθούν. Τα 

τέλεια έχουν δύο ζεύγη τέλειων αναπτυγμένων φτερών.

γ. Αναπαραγωγή.
Οι θρίπες μπορούν να αναπαραχθούν με γονιμοποίηση ή όχι. Συνήθως 

αγονιμοποίητα θηλυκά παράγουν μόνον νεαρά αρσενικά, ενώ τα 

γονιμοποιημένα μπορούν να παράγουν και τα δύο, αρσενικά και θηλυκά. Στα 

είδη που δύσκολα υπάρχουν αρσενικά παρουσιάζεται παρθενογένεση.

δ. Ανάπτυξη προσβολής και διασπορά.

Μια προσβολή από θρίπες μπορεί να αρχίσει όταν τα έντομα 

μεταφερθούν στο θερμοκήπιο μέσω φυτών. Οι θρίπες μπορούν να 

διαχειμάσουν σε φυσικές σχισμές και άλλα κρυφά μέρη, και να εμφανιστούν 

ξανά με τη νέα εποχή.

Μια προσβολή από θρίπες κανονικά ξεκινάει από λίγα φυτά και μετά 

εξαπλώνεται προοδευτικά σ’ όλο το θερμοκήπιο. Έτσι μεγάλοι αριθμοί 

εντόμων μπορούν να βρεθούν πάνω σε ένα φύλλο ή λουλούδι.

Η διασπορά των θριπών γίνεται με το πέταγμά τους, με τους 

εξαεριστήρες και με την μετακίνηση ανθρώπων, φυτών και υλικών.

ε. Διαχείμανση.
Οι προνύμφες και οι νύμφες ψάχνουν για ένα ζεστό μέρος τον χειμώνα. 

Εγκαθίστανται σε υπολείμματα φυτών, σε ρωγμές τοίχων, και στις κατασκευές 

των θερμοκηπίων. Μπορούν να θαφτούν από μόνοι τους 8απ κάτω από το 

έδαφος. Με την νέα καλλιέργεια, παρουσιάζονται ξανά.
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στ. Ζημιά.
Ο θρίττας προκαλεί ζημιά στο φυτό με το να διαρρηγνύει και να 

αττομυζεί τα κύτταρα της επιδερμίδας.

Η υφή γύρω από αυτή την προσβολή

I. Γ/ϊΓ/ρδ ίθΰβοί (Ο θρίπας των κρεμμυδιών)

Ο θρίπας των κρεμμυδιών (Τήήρε ίθόθό) προσβάλει στα θερμοκήπια 

τα αγγούρια και άλλα ΟυουτόίίαοθθΘ, τομάτες, πιπεριές και πολλές άλλες 

καλλιέργειες.

α. Φωνολογία

Τα αυγά του T. tabaci είναι ασπροκίτρινα και τα εντοπίζουμε κυρίως 

στην επιδερμίδα των φύλλων. Μια νεαρή προνύμφη είναι ανοικτόχρωμη, ή 

μερικές φορές άσπρη. Στο δεύτερο προνυμφικό στάδιο, το έντομο έχει χρώμα 

από ανοικτό κίτρινο έως κιτρινοπράσινο.

Το χρώμα του τέλειου εξαρτάται από την τροφή του. Ένα θηλυκό είναι 

γκριζοκίτρινο προς καφέ. Τα σπάνια αρσενικά είναι γενικά μικρότερα και 

ανοικτότερα απ’ ότι τα θηλυκά.

καταστρέφεται. Ασημογκρίζες και 

μαύρες κηλίδες εμφανίζονται στα 

φύλλα. Έτσι μειώνεται η ανάπτυξη 

των φυτών με την απώλεια της 

χλωροφύλλης. Όταν παρουσιάζεται 

σοβαρή προσβολή, τα φύλλα γίνονται 

εύθραυστα. Με βαριές προσβολές 

προσβάλλονται επίσης και τα φρούτα.

Εικ.30. Ασημογκρίζες κηλίδες σε φύλλα 
τομάτας λόγω προσβολής από θρίπα
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β. Χρόνος ανάπτυξης
Ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθεί εξαρτάται κυρίως από την 

θερμοκρασία. Όπως με όλα τα έντομα ο ολικός χρόνος της ανάπτυξης του 

γίνεται μικρότερος σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

γ. Αναπαραγωγή
Στον πληθυσμό του Τ. ίθόθοί τα αρσενικά είναι σπάνια. Η 

αναπαραγωγή ως εκ τούτου γίνεται χωρίς γονιμοποίηση. Σε 25° 0, τα θηλυκά 

εναποθέτουν 4 αυγά/ημέρα. Συνολικά γεννούν 7 0 -  100 αυγά σε όλη τους τη 

ζωή.

δ. Ζημιά

Η περισσότερη ζημιά εμφανίζεται στα σημεία σύνδεσης των κυρίων 

νεύρων των φύλλων, όπου συχνάζει ο Τ. ίβόθά. Ο θρίπας προσβάλλει όλα τα 

μέρη του φύλλου.

II. ΓΓ3Ι7/Γ//η/Θ//3 Ο Ο Ο ΐόβΓ ίίθΙίβ  

(Ο αμερικάνικος θρίπας των λουλουδιών)

Ο αμερικάνικος θρίπας είναι μια προσβολή πολλών καλλιεργειών 

συμπεριλαμβανομένων και των : αγγουριών, πιπεριές, μελιτζάνες.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία

Ο Ρ. οοαόθηίβΐίε μοιάζει πολύ με τον Τ. ίθόβα αλλά η προνύμφη είναι 

συνήθως λίγο περισσότερο κίτρινη ή ακόμα και 

πορτοκαλί. Άλλα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον 

αμερικανικό θρίπα των λουλουδιών από τον θρίπα 

του καπνού είναι το χρώμα του σώματος, το τρίχωμα 

και το μήκος. Ο αμερικάνικος θρίπας των 

λουλουδιών είναι κανονικά λίγο πιο μακρύς απ’ τον 

θρίπα του καπνού, έχει λίγο ανοικτότερο χρώμα και 

χονδρότερο τρίχωμα.

Ένας πληθυσμός από Γ. οοοίόθηίβΐίε περιέχει

Εικ.31. Ο θρίπας 
Ρ τ3 π Λ/ιπ /θ//3  οοοΐόβΓίίθΙϊε
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αρσενικά και θηλυκά. Τα αρσενικά είναι ελαφρώς μικρότερα και ανοικτότερα 

απ’ ότι τα θηλυκά. Όπως και ο θρίπας του καπνού, ο αμερικάνικος θρίπας 

τα/ν/ίοαΛουδιών νυμφούται στο έδαφος, αλλά οι νύμφες μπορούν να βρεθούν 

στα φύλλα, στα λουλούδια, ή σε άλλα, ως επί το πλείστον προστατευμένα 

μέρη.

β. Χρόνος ανάπτυξης
Ο συνολικός χρόνος ανάπτυξης του Ρ. οοαόβηίθϋε, όπως και σε άλλα 

έντομα εξαρτάται από την θερμοκρασία.

Οι θρίπες αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα σε θερμοκρασία 300 Ο, 

ενώ πάνω από 35 0 Ο , δεν αναπτύσσονται καθόλου. Κάτω από 28 0 Ο , 

υπάρχει περίπου μια γραμμική σχέση ανάμεσα στην θερμοκρασία και στον 

χρόνο ανάπτυξης. Σε 18 0 Ο , η ανάπτυξη παίρνει διπλάσιο χρόνο απ’ ότι σε 

25,5 0 Ο.

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού
Η αναπαραγωγή του Ρ. οοοίόθηίθϋε μπορεί να γίνει και με 

γονιμοποίηση και χωρίς. Μη γονιμοποιημένα θηλυκά γεννούν αρσενικά, ενώ 

γονιμοποιημένα γεννούν περίπου ένα τρίτο αρσενικά και τα δύο τρίτα θηλυκά.

Στα αγγούρια σε θερμοκρασία 25 0 Ο , τα θηλυκά γονιμοποιημένα ή 

όχι, παράγουν περίπου 3 αυγά την ημέρα. Σε θερμοκρασία 25 0 Ο , κάτω από 

ιδανικές συνθήκες ένας πληθυσμός μπορεί να διπλασιαστεί σε 4 ημέρες.

Η ανάπτυξη του πληθυσμού βέβαια εξαρτάται και από άλλους 

περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, όπως υγρασία και είδος καλλιέργειας.

δ. Εξάπλωση
Ο Ρ. οοοίόθηίθΐΐε παρουσιάζεται κυρίως στο πάνω μέρος των φυτών 

και είναι λιγότερο εμφανής στα φύλλα, γιατί κρύβεται σε αναπτυσσόμενα 

μέρη. Κατά την ημέρα πολλά τέλεια μπορούν να βρεθούν στα λουλούδια 

φτάνει να μη φυσήξει μέσα στο λουλούδι. Νωρίς το πρωί οι θρίπες είναι πολύ 

δραστήριοι και βγαίνουν από τους κρυψώνες τους.
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ε. Ζημιά
Τα συμπτώματα στα φύλλα είναι ίδια με αυτά του Τ. tabaci. Οι 

ζημιογόνες κηλίδες εμφανίζονται νωρίτερα στην επιφάνεια των φύλλων και 

ακολουθεί η καταστροφή του φύλλου. Η έκταση των τσιμπιμάτων από τον 

θρίπα των λουλουδιών στους ιστούς οι οποίοι δεν είναι πλήρως αναπτυγμένοι 

όπως μπουμπούκια ή αναπτυσσόμενα σημεία, είναι μεγαλύτερη από αυτήν 

του θρίπα των κρεμμυδιών.

Εκτός από την άμεση ζημιά, οι θρίπες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά 

με την εξάπλωση των ιώσεων. Ο πιο σπουδαίος ιός που μεταφέρεται από τον 

θρίπα των λουλουδιών είναι ο κηλιδωτός μαρασμός της τομάτας.

III. Thrips fuscipennis 

(ο θρίπας των τριαντάφυλλων)

Ο θρίπας των τριαντάφυλλων στα θερμοκήπια προκαλεί ζημιά σε 

πολλές καλλιέργειες.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία
Ο Thrips fuscipennis μοιάζει πάρα πολύ με τον Τ tabaci. Το αρσενικό 

είναι κίτρινο προς καφέ και το θηλυκό είναι καφέ με σκούρο ή μαύρο το πίσω 

μέρος. Οι προνύμφες αυτών των δύο ειδών διαφέρουν. Ο κύκλος ζωής του 

Thrips fuscipennis παραλληλίζεται με αυτούς των άλλων ειδών.

Ένας πληθυσμός του Thrips fuscipennis αποτελείται από αρσενικά 

και θηλυκά.

β. Ζημία
Η ζημιά που προκαλείται από τον ΤΜρβ Λ^φθ/ιη/'β είναι σε μεγάλο 

βαθμό παρόμοια με τα συμπτώματα που προκαλούνται από τον θρίπα των 

κρεμμυδιών. Τον Μάιο και τον Ιούνιο όταν τα χόρτα ξεραίνονται αυτά τα 

έντομα μεταναστεύουν μέσα στο θερμοκήπιο απ’ έξω, σε μεγάλους αριθμούς.
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3.4.1. Οι φυσικοί εχθροί των θριπών.

Η βιολογική καταπολέμηση του θρίπα στηρίζεται στο αρπακτικό άκαρι 

Amblyseius cucumerís και A. barkeri και στο αρπακτικό ημίπτερο Orius 

insidiosus ενώ ένας μεγάλος αριθμός άλλων αρπακτικών όπως το Amblyseius 

degenerans και anthocoris nemorum δοκιμάζονται και ελέγχονται με καλά 

αποτελέσματα ορισμένα να ελέγχουν τους θρίπες. Επίσης παθογόνα όπως ο 

μύκητας Verticillium lecani έχουν βρεθεί να προσβάλλουν τους θρίπες.

I. Amblyseius cucumerís και Amblyseius barkeri 
α. Εισαγωγή

Τα αρπακτικό ακάρεα Amblyseius 

cucumerís και Amblyseius barkeri 

χρησιμοποιήθηκαν σαν φυσικοί εχθροί εναντίον 

του Thrips tabaci και F. occidentalis στις 

καλλιέργειες των θερμοκηπίων. Αυτά τα 

αρπακτικό ακάρεα ανήκουν στην οικογένεια 

Phytoseidae της τάξης Acariña.

Σήμερα οι παραγωγοί χρησιμοποιούν 

αυτά τα αρπακτικό σε ευρεία κλίμακα και ειδικά
Εικ.33. Τέλειο του Amblyseius

τον A. cucumerís. cucumerís

β. Βιολογικός κύκλος
Και τα δύο είδη των αρπακτικών περνούν από τα παρακάτω στάδια 

κατά την διάρκεια της ζωής τους: αυγό, προνύμφη, δύο νυμφικά στάδια και 

τέλειο. Τα αυγά τοποθετούνται στις τρίχες των νεύρων στην κάτω επιφάνεια 

τω φύλλων. Είναι οβάλ και περίπου ίδιου μεγέθους με αυτά του Ρ/τχίοεβ/ίν/αε 

persimilis αλλά είναι ελαφρώς ανοικτότερα στο χρώμα.

Οι προνύμφες έχουν 6 πόδια, σε αντίθεση με τις νύμφες και τα τέλεια. 

Οι πρώτο και δευτερονύμφες είναι αεικίνητες και δραστήριες στην 

κατανάλωση τροφής. Οι νύμφες και τα τέλια έχουν 8 πόδια, από τα οποία το 

μπροστινό ζευγάρι χρησιμοποιείται σαν πλοκάμια.
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Τα αρπακτικά του θρίπα μοιάζουν με τα αρττακτικά του τετρανύχου, 

αλλά είναι ανοικτότερα στο χρώμα. Επιπλέον το αρπακτικό του τετρανύχου 

έχει μακρύτερα πόδια και στρογγυλότερο σώμα. Ο A. barkeri είναι συνήθως 

πιο σκούρος απ’ ότι ο A. cucumeris, μερικές φορές και καφεκόκκινος. Τα 

αρσενικά μπορούν να ξεχωρίσουν από τα σαγόνια τους και τα θηλυκά από τα 

αναπαραγωγικά τους όργανα.

γ. Χρόνος εξέλιξης

Ο χρόνος ανάπτυξης των αρπακτικών του θρίπα εξαρτάται από την 

θερμοκρασία, τα είδη, την δυνατότητα τροφής τους, των πηγών τροφής τους 

και την υγρασία.

Υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο ανάπτυξης των 

αρπακτικών ακαρέων. Ο συνολικός χρόνος ανάπτυξης (αυγό σε τέλειο) 

παίρνει 6 - 9  ημέρες σε θερμοκρασία 25° C.

δ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού

Και τα δύο είδη αυτών των αρπακτικών πρέπει να ζευγαρώσουν για να 

παράγουν νεαρά. Μετά από δύο ημέρες περίπου αφού ένα θηλυκό του Α. 

barkeri έχει αναπτυχθεί σε τέλειο αρχίζει να εναποθέτει αυγά. Θα συνεχίσει 

έτσι για περίπου 20 ημέρες, θα ζήσει μια ακόμα μέρα και κατόπιν θα πεθάνει. 

Σε θερμοκρασία 25 -  26° C γεννάει περίπου 47 αγά κατά τη διάρκεια της 

ζωής του, ενώ σε θερμοκρασία 15 -16° C γεννάει περίπου 22 αυγά.

ε. Διατροφική συμπεριφορά
Τα αρπακτικά ακάρεα αρπάζουν την λεία τους και την απομυζούν 

απολύτως. Τα δύο αυτά είδη εκτός από τους θρίπες τρώνε τετρανύχους, 

προνύμφες και αυγά των αρπακτικών των θριπών και ίσως τρώνε ακόμη και 

το ένα του άλλου τα αυγά και τις προνύμφες. Ο A. cucumeris τρώει γύρη. 

Αυτό είναι πολύ χρήσιμο στην περίπτωση της πιπεριάς, γιατί έτσι το 

αρπακτικό μπορεί να εγκατασταθεί πριν εμφανισθεί η προσβολή.

Η επιτυχία των αρπακτικών του θρίπα στο άρπαγμα των ειδών των 

θριπών εξαρτάται από:

- το πόσο χορτάτα είναι. Πεινασμένα ακάρεα θα φάνε περισσότερο.

- Το μέγεθος της προνύμφης που υπάρχει για τροφή.
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- Τα είδη του αρπακτικού.

- Συνθήκες όπως το είδος της καλλιέργειας, ο καιρός

Φαίνεται ότι η προνύμφη του θρίπα προσπαθεί να αμυνθεί εναντίον της 

επίθεσης από ένα αρπακτικό με το να 

πολεμά με τη κοιλιά της. ΓΓ αυτό οι 

μεγαλύτερες και ως εκ τούτου 

δυνατότερες προνύμφες συλλαμβάνονται 

λιγότερο απ’ ότι το πρώτο προνυμφικό 

στάδιο. Επίσης όταν οι θρίπες 

ενοχλούνται μπορούν να παράγουν μια 

δυσάρεστη υγρή ουσία με την οποία 

λερώνουν αυτόν που τους επιτίθεται. Το

αρπακτικό αφήνει τους θριπες και αρχίζει τρεφόμενος απ'ό τ0 ΤΜρ5 
να καθαρίζεται πριν ξαναρχίσει την δράση ευαιηιβηε 

του.

II. ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΕΤΕΡΟΠΤΕΡΑ
Οι οικογένειες Anthocoridae (οι ανθοκόρεις των λουλουδιών)

Πολύ συχνά βρίσκονται στο θερμοκήπιο τα αρπακτικό έντομα της 

οικογένειας των Anthocoridae, τα ονομαζόμενα είδη Anthocoris, και ειδικά τα 

είδη Orius. Τα Anthocoridae είναι συνήθως πολύφαγα έντομα ενώ ο τύπος 

του Orius αν και επίσης πολυφάγος, συχνά δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση 

προς ένα ορισμένο τύπο λείας.

Οι αρπακτικοί ανθοκόρεις είναι δραστήριοι εξολοθρευτές άλλων εντόμων. 

Μπορούν να επιτεθούν σε διάφορα είδη, ιδιαίτερα στα τέλεια με μαλακό 

σώμα, προνύμφες, νύμφες και αυγά.

Μερικές φορές ένας αρπακτικός ανθοκόρης τσιμπάει και τον άνθρωπο 

προκαλώντας ελαφρύ πόνο. Τα μέλη της οικογένειας των Anthocoridae, είναι 

πολύφαγα αρπακτικό έντομα των θριπών, αφίδων, τετρανύχων και άλλων 

αρθροπόδων. Οι περισσότεροι τύποι απομυζούν τον χυμό των φυτών, αν 

τύχει, αλλά αυτό προκαλεί μικρή ζημιά.
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Ο χρόνος ανάπτυξης ενός αρπακτικού εξαρτάται από την 

θερμοκρασία, το ποσό της τροφής που μπορεί να έχει, την ποιότητα αυτής 

της τροφής.

Τα πεινασμένα αρπακτικά αυξάνουν τις ευκαιρίες τους για ανακάλυψη 

λείας με το να κινούνται γρηγορότερα, ψάχνοντας τα μέρη του φυτού που 

μπορεί να βρεθεί η λεία τους και με το να συνεχίζουν την έρευνά τους σε μέρη 

που βρήκαν τροφή νωρίτερα. Τα τέλεια αρπακτικά έντομα συνήθως 

διαχειμάζουν σαν τέλεια θηλυκά.

III. Αρπακτικά του F. Occidentalis.

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ORIUS
Τα αρπακτικά έντομα του γένους Orius, μικροί πειρατικοί ανθοκόρεις.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία
Ένας αρπακτικός ανθοκόρης έχει επτά στάδια ανάπτυξης κατά τη 

διάρκεια της ζωής του: αυγό, 5 νυμφικά και το 

τέλειο. Τα αυγά εναποτίθενται στα φυτά, συχνά στο 

μίσχο των φύλλων ή στα κύρια νεύρα στην κάτω 

επιφάνεια των φύλλων. Είναι μερικές φορές όμως 

δύσκολο να τα διακρίνει κανείς γιατί εναποτίθεται 

έτσι ώστε οι κορυφές τους να κολλούν πάνω στα

φύλλα. Μόλις τα αυγά αδειάσουν, φαίνεται ένα 

ανοικτό καπάκι. Οι νύμφες είναι γυαλιστερές όταν 

εμφανίζονται και άχρωμες. Μετά από λίγες ώρες 

γίνονται κίτρινες. Στο δεύτερο και στο τρίτο νυμφικό στάδιο, τα φτερά αρχίζουν 

να αναπτύσσονται μεν, αλλά μόνο στο πέμπτο στάδιο μπορεί να φανεί η 

ανάπτυξή τους.

Τα αρπακτικά έντομα είναι κίτρινα αμέσως μετά το μάδημα, αλλά 

αλλάζουν το χαρακτηριστικό τους χρώμα μετά από λίγες ώρες. Τα φτερά είναι 

πλήρως ανεπτυγμένα μετά περίπου από μία ώρα. Το τέλειο συνήθως καφέ 

προς μαύρο με ανοικτές γκρι άσπρες κηλίδες. Διαφορετικά είδη του γένους 

Orius μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους συγκρίνοντας τα γεννητικά όργανα 

του αρσενικού.

Εικ.35. Το αρπακτικά 
του γένους Orius sp.
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β. Χρόνος ανάπτυξης
Η ανάπτυξη του Οπυε εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία, την 

τροφή και λιγότερο από την καλλιέργεια, το μήκος της ημέρας και την 

υγρασία. Το κατώφλι της ανάπτυξης, δηλαδή το σημείο στο οποίο λόγω της 

θερμοκρασίας σταματάει η ανάπτυξη, είναι κοντά στους 15° Ό. Η παρουσία 

της γύρης έχει μια καλή επίδραση στην διάρκεια ανάπτυξης του Ο/τυε. Μια 

πηγή τροφής από ακάρεα και αυγά πεταλούδας έχει σαν αποτέλεσμα να 

μικραίνει ο χρόνος ανάπτυξης του Οπυε απ’ ότι με μια πηγή από θρίπες.

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη του πληθυσμού
Τα τέλεια του Οπυε γονιμοποιούνται συχνά αρκετά γρήγορα από τη 

στιγμή που θα εμφανισθούν. Τα αυγά γεννιούνται δύο με τρεις ημέρες μετά 

την γονιμοποίηση. Στην περίπτωση του Ο. /η/ηυίυε, τα θηλυκά γεννούν από 

ένα έως τρία αυγά την ημέρα και περίπου 30 -  40 αυγά κατά την διάρκεια της 

ζωής τους. Για τον Ο. ΐηεϊοΙΐοΞυΒ μια ποσότητα130 αυγών είναι αναμενόμενη. 

Υψηλότερες θερμοκρασίες και τροφή καλής ποιότητας επιταχύνει την 

ανάπτυξη του πληθυσμού. Τα τέλεια ζουν τρεις έως τέσσαρες εβδομάδες.

δ. Διαχείμανση
Τα είδη του Οπυε της βόρειας Ευρώπης διαχειμάζουν ως τέλεια και 

ειδικά σαν γονιμοποιημένα θηλυκά. Από τον Οκτώβριο κρύβονται κάτω από 

τους φλοιούς των δένδρων, σε μικρές σχισμές στα δένδρα και στα φυτά και 

επίσης στα σκουπίδια. Τον Απρίλιο βγαίνουν από την διάπαυση.

ε. Συμπεριφορά
Τα αρπακτικά του Οπυβ είναι ταχύτατα. Ανακαλύπτουν την τροφή τους 

κυρίως με την επαφή και σπάνια με την όραση. Η περιοχή που 

αντιλαμβάνεται το αρπακτικό είναι η περιοχή που φτάνει με τις κεραίες του και 

εξαρτάται από το μήκος των κεραιών και την γωνία που στηρίζονται.

Όλα τα στάδια συλλαμβάνουν και σκοτώνουν μικρά έντομα. Κρατούν 

τη λεία τους με τα μπροστινά τους πόδια χωρίς να κινούνται και την 

απομυζούν ως το τέλος. Όταν ο αριθμός της λείας τους είναι μεγάλος 

σκοτώνουν περισσότερα από όσα πραγματικά χρειάζονται. Επίσης μπορεί να 

φάνε ομοίους τους καθώς και άλλα ωφέλιμα έντομα.
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Ειδικά τα τέλεια ενοχλούνται 

πολύ εύκολα. Απομακρύνονται, 

πετούν μακριά ή πέφτουν κάτω 

μόλις αντιληφθούν κίνδυνο. 

Μπορούν να πετάξουν καλά και 

έτσι κινούνται εύκολα από το ένα 

μέρος στο άλλο, και με αυτό τον 

τρόπο βρίσκουν νέα λεία.

Εικ.36. Εξαπόλυση Οπιιβ βρ. στο 
θερμοκήπιο.

IV. νβιϋοΜΗιιηΊ ΙθοθπΠ
Το νθάίοΝίυπι Ιθοαηϋ είναι ένας κοινός μύκητας ο οποίος μεταξύ των άλλων 

προσβάλλει και τα αρθρόποδα. Η μορφή αυτή του μύκητα για τον αλευρώδη 

έχει κάποιες επιπτώσεις και στους θρίπες. Η αναλογία θνησιμότητας στους 

θρίπες μπορεί να γίνει υψηλή, ιδιαίτερα κάτω από ιδανικές συνθήκες για 

μύκητες (υψηλή υγρασία και θερμοκρασία των 18 -  25° 0 ). Αφού ο μύκητας 

δεν προσβάλλει τους φυσικούς εχθρούς ταιριάζει καλά με τα αρπακτικά 

ακάρεα και τα αρπακτικά έντομα.

V. Αηι1}|γ8βϊιΐ8 άΘςθΠΘΓθηβ
Είναι ένα αρπακτικά των θριπών που δουλεύει άριστα σε ξηροθερμικές 

συνθήκες σαν τις ελληνικές. Το αρπακτικά τρέφεται και από γύρη. Μπορεί 

εύκολα να αναγνωριστεί με το μάτι, πράγμα που ευχαριστεί τον παραγωγό.

VI. Bacillus thurigiensis
Το βακτήριο δρα όπως και στις κάμπιες των λεπιδοπτέρων. Το προϊόν 

διατίθεται με τη μορφή βρέξιμης σκόνης, εφαρμόζεται με ψεκασμό στο 

φύλλωμα και φέρει το εμπορικό όνομα Bactospeine.
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3.4.2. Προληπτικά μέτρα
-Απολύμανση του εδάφους γιατί φονεύει τις προνύμφες

-Εδαφοκάλυψη με πλαστικό γιατί εμποδίζει την έξοδο των προνυμφών από

το έδαφος ή τη νύμφωσή του στο έδαφος.

-Τήρηση των κανόνων καθαριότητας

-Καταστροφή των ζιζανίων στον περιβάλλοντα χώρο και μέσα στην 

καλλιέργεια και απομάκρυνση των υπολειμμάτων της προηγούμενης 

καλλιέργειας.

-Ψεκασμός των κατασκευών στα θερμοκήπια πριν την έναρξη της 

καλλιέργειας με διάλυμα φορμόλης 2%.

3.4.3. Βιολογική καταπολέμηση των θριπών.
Το αρπακτικό άκαρι ΑπιόΙγεθίϋε ουουπίΘπε πρέπει να εισαχθεί στις 

καλλιέργειες σε ένα πρώιμο στάδιο έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένας μεγάλος 

πληθυσμός διατρεφόμενος από 

γύρη για να είναι ικανός να ελέγξει 

τους θρίπες μόλις αυτοί 

παρουσιαστούν. Κατά της 

περιόδου ανάπτυξής τους τα 

αρπακτικά ακάρεα παραμένουν 

στην καλλιέργεια ακόμα και όταν 

δεν υπάρχουν καθόλου θρίπες.

Οργανωμένες και τακτικές 

εισαγωγές από μεγάλες ποσότητες 

του αρπακτικού από την αρχή της 

καλλιεργητικής περιόδου είναι 

απαραίτητες. Με αυτή την τακτική το επίπεδο του πληθυσμού των θριπών 

μπορεί να κρατηθεί κάτω από τα όρια της οικονομικής ζημιάς. Τα αρπακτικά 

ακάρεα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες καλλιέργειες λαχανικών 

και καλλωπιστικών για των έλεγχο των θριπών, χρησιμοποιώντας κυρίως την 

ίδια τακτική όπως στα αγγούρια. Τα αρπακτικά ακάρεα διατίθενται σε 

ανακινούμενα μπουκάλια που επιτρέπουν την απλή και συνεχή διανομή των 

αρπακτικών σε όλη την καλλιέργεια. Το διεθνές εμπορικό όνομα του
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προϊόντος είναι THRIPEX. Τα αρπακτικά διατίθενται επίσης σε χάρτινα 

σακουλάκια. Αυτά εύκολα μπορούν να κρεμαστούν στο φυτό. Κάθε ένα από 

αυτά έχει μια μικρή καλλιέργεια αρπακτικών τα οποία προοδευτικά θα 

μεταναστεύσουν στην καλλιέργεια. Το διεθνές εμπορικό όνομα αυτού του 

προϊόντος είναι THRIPEX -  PLUS.Με την έναρξη της καλλιέργειας γίνεται και 

η εξαπόλυση των αρπακτικών. Έγκαιρες και μεγάλες εισαγωγές είναι 

απαραίτητες για τον έλεγχο των θριπών. Γίνονται δύο εισαγωγές με 100.000 

άτομα ανά στρέμμα. Αν το μήκος της ημέρας είναι μικρό (<11 ώρες) τότε το 

επόμενο προνυμφικό στάδιο θα πέσει σε διάπαυση.

Το αρπακτικό έντομο Orius insidiosus χρησιμοποιείται επίσης εναντίον 

των θριπών, περισσότερο σε συνδυασμό με τα αρπακτικά ακάρεα. Επίσης 

διατρέφεται με γύρη και έτσι μπορεί να επιβιώσει και χωρίς θρίπες. Τα 

αρπακτικά έντομα διατίθενται σε μορφή νυμφών και τελείων σε ανακινούμενα 

μπουκάλια. Το διεθνές εμπορικό όνομα του προϊόντος είναι THRIPOR . Τέλος 

ο μύκητα Verticillium lecanii έχει κάποιο αποτέλεσμα στον έλεγχο των θριπών. 

Ο μύκητα δεν είναι επιβλαβής στα ωφέλιμα έντομα, έτσι μπορεί να 

χρησιμοποιείται στο να βοηθήσει την βιολογική καταπολέμηση όταν τα 

αρπακτικά ακάρεα και οι κοριοί αδυνατούν να παρέχουν πλήρη έλεγχο της 

προσβολής. Το διεθνές εμπορικό όνομα του προϊόντος είναι MYCOTAL.
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3.5. Φυλλορύκτες
Οι φυλλορύκτες ανήκουν στην τάξη Díptera και στην οικογένεια 

Agromyzidae. Αυτή είναι μία οικογένεια μικρών μυγών οι προνύμφες των 

οποίων συνήθως κάνουν τρύπες στα φύλλα του φυτού.

Οι προνύμφες του γένους Liriomyza διαφέρουν από τις άλλες προνύμφες 

φυλλορυκτών στο ότι νυμφούνται στο έδαφος περισσότερο από ότι μέσα στις 

τρύπες που σκάβουν στα φύλλα. Πολλά από τα είδη του φυλλορύκτη που 

προκαλούν ζημιά είναι πολύφαγα

I. υποΓπγζθ ό/γοηϊθβ 

(Ο φυλλορύκτης της τομάτας)

Η /.. όΓγοηΙθβ είναι ένα έντομο με πολλά φυτά ξενιστές. Ο φυλλορύκτης της 

τομάτας έχει γίνει ένα πρόβλημα στα θερμοκήπια εδώ και δεκαετίες.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία.

Τα αυγά του /_. όΓγοηίβθ είναι 

περίπου 0,12 -  0,27 ιπτη, άσπρα σαν γάλα 

και οβάλ. Μία νεοεμφανισθείσα προνύμφη 

είναι διαφανής και περίπου Ο,δπιπι. Στο 

δεύτερο στάδιο η προνύμφη έχει χρώμα 

άσπρο λερωμένο. Στο τελικό στάδιο η 

προνύμφη παραμένει στο ίδιο χρώμα, αλλά 

συνήθως έχει μια κίτρινη κηλίδα κοντά στο 

κεφάλι της. Το χρώμα της νύμφης διαφέρει 

από χρυσοκίτρινο σε σκούρο καφέ ακόμη 

και μαύρο.

Τα τέλεια έντομα είναι μικρά και κίτρινα με μαύρα φτερά. Έχουν μια 

λαμπερή κίτρινη κηλίδα στο πίσω μέρος. Τα αρσενικό είναι περίπου Ι,δπιιπ 

ενώ το θηλυκό είναι 2-2,3πιιπ. Το θηλυκό έχει μία καθαρή μαύρη κηλίδα 

στην κοιλιά.

Εικ.38. Ο βιολογικός κύκλος του 
φυλλορύκτη της τομάτας
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β. Χρόνος ανάπτυξης
Ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθεί η 1-. ΰποηίθθ εξαρτάται από 

την θερμοκρασία και τον ξενιστή φυτό.

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού
Ο χρόνος ανάπτυξης του όήοηίθθ εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες:

- τον ξενιστή φυτό

- τη λίπανση του ξενιστή φυτού

- τις κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία και φως)

- τον αριθμό των παρόντων παρασίτων

η αναλογία φύλου ενός πληθυσμού του /_. όήοηίθθ είναι συνήθως 1:1. Τα 

τέλεια αρσενικά ζουν λιγότερο από ότι τα θηλυκά δηλαδή μόνο μερικές 

ημέρες.

δ. Ζημία

Τα συμπτώματα της ζημίας που προκαλούνται από τις προνύμφες του 

/_. όήοηίθθ εξαρτώνται από τον ξενιστή φυτό. Γενικά κάνουν τούνελ σε όλο το 

φύλλο τα οποία γίνονται μεγαλύτερα καθώς η προνύμφη μεγαλώνει. Οι 

προνύμφες είναι συνήθως δραστήριες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων.

Εικ.39. Προσβολή από λιριόμυζα 

Χαρακτηριστικές στοές στα φύλλα.
Διακρίνονται επίσης η νύμφη στο τέλος της στοάς και το ακμαίο 
πάνω στο φύλλο.
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II. ί.γπ3ΐηγζ3 ίή ίο ΐϋ

(Ο αμερικανικός φιδωτός φυλλορύκτης)

Ο αμερικανικός φιδωτός φυλλορύκτης, ί,γπθηιγζθ ΜίοΙϋ, προέρχεται 

από την Β. Αμερική. Η ί-γπθίνγζθ ΜίοΙϋ τώρα μπορεί να βρεθεί σε πολλά φυτά 

ξενιστές συμπεριλαμβανομένης και της τομάτας.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία
Η Ι-γηβΓηγζΒ ΜίοΙϋ αρχικά εμφανίζεται το καλοκαίρι και αντίθετα με την 

/.. όη/οηιβθ δεν μπορά να επιβιώσει όλον τον χρόνο σ’ ένα θερμοκήπιο 

τομάτας.
I

Η εμφάνιση του αμερικανικού ελικοειδούς φυλλορύκτη είναι πολύ ίδια 

με αυτήν του φυλλορύκτη της τομάτας. Όμως αντίθετα με την /.. όΓγοηιβθ οι 

προνύμφες είναι εντελώς ωχροκίτρινες ιδιαίτερα στο τελικό στάδιο. Επιπλέον 

η νύμφη είναι καφεκίτρινη και η τέλεια μύγα είναι γκριζόμαυρη με ένα κίτρινο 

κεφάλι, κόκκινα μάτια και μια κίτρινη κηλίδα στο θώρακα. Το κάτω μέρος και 

τα πόδια του τέλειου είναι ως επί το πλείστον ανοικτού κίτρινου χρώματος.

β. Χρόνος εξέλιξης
Ο χρόνος ανάπτυξης του I. ΜίοΙϋ, ακριβώς όπως και του όιγοηϊ8θ 

εξαρτάται ιδιαίτερα από την θερμοκρασία και τον ξενιστή φυτό. Ο τέλειος 

χρόνος ανάπτυξης και των δύο εντόμων δεν διαφέρει παρά ελάχιστα

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού
Όπως και στην όη/οηΐββ η ανάπτυξη του πληθυσμού του ΜίοΙϋ 

κυρίως εξαρτάται από την θερμοκρασία και το φυτό ξενιστή. Τα τέλεια 

αρσενικά ζουν λιγότερο από τα θηλυκά, συνήθως μόνο μερικές ημέρες.

δ. Ζημία
Τα συμπτώματα που προκαλούνται από την Ζ_. ΜίοΙϋ στην τομάτα είναι 

ίδια με αυτά της Ζ.. όιγοηΐθθ. Δεν είναι δυνατόν συνεπώς να διακρίνουμε αυτά 

τα έντομα το ένα από το άλλο στην τομάτα απλά συγκρίνοντας τα τούνελ και 

τις διατροφικές κηλίδες
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III. Liriomyzza huidobrensis 

(Ο φυλλορυκτης του αρακά)

Πρόσφατα το είδος του φυλλορύκτη Liriomyzza huidobrensis 

παρουσιάζεται σχεδόν σε όλες τις καλλιέργειες των λαχανικών.

I
α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία

Ο βιολογικός κύκλος του L. huidobrensis είναι ο ίδιος με των δύο 

φυλλορυκτών οι οποίοι έχουν εξεταστεί προηγουμένως. Αυτό το είδος είναι 

πολύ σχετικό με τον φυλλορύκτη της τομάτας. Το τέλειο του L. huidobrensis 

είναι ελαφρώς πιο σκούρο απ’ ότι ο φυλλορύκτης της τομάτας, αλλά έχει και 

αυτός ένα λαμπερό κίτρινο θώρακα. Οι προνύμφες είναι λίγο πιο άσπρες απ' 

ότι αυτές του φυλλορύκτη της τομάτας. Οι νύμφες είναι κίτρινες προς κόκκινου 

καφέ χρώματος.

β. Χρόνος ανάπτυξης
Η L. huidobrensis χρειάζεται τον ίδιο χρόνο να αναπτυχθεί όπως και η 

L. trifolii και η L. bryoniae. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες , η ανάπτυξή της 

μπορεί να είναι απλώς πιο γρήγορη απ’ ότι αυτή των άλλων δύο ειδών.

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη του πληθυσμού
Κάτω από ιδανικές συνθήκες, οι πληθυσμοί του L. huidobrensis 

αναπτύσσονται αρκετά γρήγορα. Τα δεδομένα για την ανάπτυξη του 

πληθυσμού του L. huidobrensis είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του φυλλορύκτη 

της τομάτας και του αμερικανικού ελικοειδούς φυλλορύκτη.

δ. Ζημιά
Τα συμπτώματα της ζημίας του L. huidobrensis είναι διαφορετικά από 

αυτά των άλλων φυλλορυκτών. Το θηλυκό γεννάει αυγά στην επιδερμίδα του 

φύλλου στην επάνω επιφάνεια φύλλων.

Τα τούνελ συνήθως αρχίζουν από το πάνω μέρος του φύλλου, αλλά η 

προνύμφη κάνει τούνελ μέχρι την κάτω επιφάνεια. Τα τούνελ του L. 

huidobrensis συχνά φθάνουν μέχρι τα μεσαία και τα πλευρικά νεύρα, αλλά 

επίσης μπορούν να βρίσκονται ακανόνιστα σ’ όλο το φύλλο.
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3.5.1. Βιολογική καταπολέμηση
Πολλοί φυσικοί εχθροί των φυλλορυκτών είναι γνωστοί, αλλά από αυτούς 

μόνο τρεις είναι γνωστοί για τη βιολογική καταπολέμηση. Τα παρασιτοειδή 

υμενόπτερα της οικογένειας Βτθοοηίόθθ, το εκτοπαράσιτο Diglyphus ίβθθθ, 

που χρησιμοποιείται το καλοκαίρι και το ενδοπαράσιτο, Ωθοηυεβ είόίηοθ που 

χρησιμοποιείται το χειμώνα. Επίσης υπάρχει και το Ορ/υε ρθΜρβε όμως ο 

παρασιτισμός του Ζ_. ΤπίοΙίίί παρεμποδίζεται γιατί η προνύμφη του 

φυλλορύκτη καψουλοποιεί τα αυγά του.

Τα πιο σπουδαία παράσιτα του ϋηίοιτιγζθ ερρ. Στις καλλιέργειες των 

θερμοκηπίων είναι:

- Ωθοηυεθ είόίηοθ

- Ο/ρ/χρΡινε ίεβθβ

- Ορίυε ρθΙΙίρβε

Όλα αυτά τα παράσιτα ανήκουν στην τάξη των Υμενοπτέρων, και τα τρία 

παρασιτούν την προνύμφη του ξενιστή τους.

Ω. ίεβθο και Ο. είΰίηοθ παρασιτούν και τα τρία είδη του ϋήοηιγζθ που 

παρουσιάζονται στις καλλιέργειες των θερμοκηπίων. Ο παρασιτισμός του ί. 

ίηίοΐϋ από τον Ο. ρθΙΙίρθβ παρεμποδίζεται γιατί η προνύμφη του φυλλορύκτη 

καψουλοποιεί τα αυγά του.

I. Ωθοηυεθ εΐόϊηοθ και Ορϊυε ρβΙΙίρβε

Και το Ο. ρθΙΙίρβε και το Ο. εΐόιποβ ανήκουν στην 

οικογένεια Ιοόηθυηιοηοίάθο και στην οικογένεια 

ΒΓθοοηίάοΘ. Το Ο. εΐόΐποθ ανήκει στην οικογένεια 

ΑΙγεϋησΘ μια από τις μεγαλύτερες υποοικογένειες των 

ΒΓσοοηίάθθ. Το Ο. ρθΙΙίρβε ανήκει στην υποοικογένεια

η οποία είναι πολύ σχετική με την ΑΙγείηθθ 

ονομαζόμενη Ορϋπθθ.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία
Για να παρατηρήσουμε αυγά και προνύμφες των ενδοπαρασίτων, 

πρέπει η παρασιτισμένη προνύμφη του φυλλορύκτη να εξεταστεί. Και τα δύο

Εικ.40. Το παράσιτο 
ΰθοηυεβ sibirica
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παράσιτα προτιμούν το πρώτο και το δεύτερο προνυμφικό στάδιο του 

φυλλορύκτη. Τα αυγά τοποθετούνται μέσα στην προνύμφη και τα τέλεια 

βγαίνουν από τις νύμφες του ξενιστή.
Οι προνύμφες και των δύο παρασιτικών σφηκών μπορούν καθαρά να 

προσδιοριστούν από τα στομάτια και το κεφάλι τους. Η Ο. δ/δ/πόθ έχει ένα 

κηλιδωτό μικρό κεφάλι με μικρά στομάτια, ενώ ο Ο. ρθΙΙΐρβε έχει ένα φαρδύ 

κεφάλι με πλατιά στοματικά μόρια σαν καρφιά. Και των δύο οι προνύμφες 

είναι κιτρινόγκριζες με κόκκινα στοματικά μόρια σαν καρφιά.

Οι νύμφες και των δύο παρασίτων είναι ασπορκίτρινες και δεν έχουν 

στομάτια -  γάντζους. Είναι δύσκολο να διακρίνουμε με τα δύο είδη.

Τα τέλεια του Ο. ρθΙΙΐρβε και του Ο. δ/δ/δόθ μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. 

Είναι και τα δύο σκούρα καφέ έως μαύρα και περίπου έχουν μήκος 2-3ιπιπ.

β. Χρόνος εξέλιξης
Και τα δύο παράσιτα αναπτύσσονται πιο γρήγορα απ’ ότι οι 

φυλλορύκτες.

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού
Ο χρόνος ανάπτυξης και η αναπαραγωγική ικανότητα του Ορ/δδ 

ρβΜρθε είναι ακριβώς ίδια με αυτές του Ο. ε'ώίήοθ. Και τα δύο είναι 

αποτελεσματικά παράσιτα του φυλλορύκτη, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η ανάπτυξη του πληθυσμού αυτών των 

παρασιτικών σφηκών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του φυλλορύκτη.

δ. Ανιχνευτική συμπεριφορά και παρασιτισμός
Ο Ο. ροΙΙΐρθβ είναι πιο ικανός να βρει ένα φυτό που έχει προσβληθεί 

από φυλλορύκτη απ’ ότι η Ο. δ/δ/πόθ. Όμως από τη στιγμή που τα παράσιτα 

βρουν ένα προσβλημένο φυτό και τα δύο είναι εξίσου γρήγορα στο να βρουν 

τον κατάλληλο ξενιστή. Ο Ο. ρθ///ρθδ και η Ο. δ/δ/πόδ έχουν δείξει ότι μπορούν 

να διακρίνουν μία παρασιτισμένη προνύμφη από μία μη-παρασιτισμένη. 

Ακόμη, σε υψηλό ποσοστό παρασιτισμού, παρουσιάζεται υπερπαρασιτισμός, 

πράγμα το οποίο σημαίνει περισσότερα από ένα αυγά τοποθετημένα σε μία 

προνύμφη. Αυτό δεν είναι ωφέλιμο στον έλεγχο της προσβολής, γιατί η
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τταρασιτισμένη νύμφη του φυλλορύκτη ποτέ δεν παράγει παραπάνω από ένα 

παράσιτο.

Ο Ο. ρθΙΙίρβε δέχεται όλα τα προνυμφικά στάδια για ξενιστές, αλλά δεν 

είναι πολύ ικανό να παρασιτεί μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους άτομα. Το παχύ 

και δύσκολο να τρυπηθεί δέρμα μιας μεγάλης προνύμφης πιθανόν να 

παρεμποδίζει την εναπόθεση αυγού. Η Ο. είόίήοθ έχει λιγότερα προβλήματα 

με αυτό το δέρμα.

Τα αυγά του Ο. ρβΙΙίρβε καψουλοποιούνται από τον /.. ίήίοΐϋ και ως εκ 

τούτου ο έλεγχος είναι φτωχός. Επίσης η Ο. εΐόϊποβ έχει περισσότερα 

προβλήματα με την προνύμφη του αμερικανικού ελικοειδούς φυλλορύκτη από 

ότι με αυτήν του φυλλορύκτη της τομάτας. Στα θερμοκήπια και τα δύο 

παράσιτα μπορούν να διαχειμάσουν στην νύμφη του φυλλορύκτη.

II. Diglyphus ϊεθββ

Ο ΩΙςΙγρήυβ ίβθθθ είναι ένα εκτοπαράσιτο που ανήκει στην οικογένεια 

ΕυΙορίιίάοθ.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία

Ένα θηλυκό τέλειο πρώτα παραλύει την προνύμφη του φυλλορύκτη και 

μετά τοποθετεί ένα αυγό, σπάνια περισσότερα, δίπλα στον ξενιστή. Συνήθως 

τα τελευταία (δεύτερο και τρίτο) προνυμφικά στάδια παρασιτίζονται.

Το αυγό είναι οβάλ θαμπό και βρίσκεται δίπλα στην νεκρή ή 

παραλυμένη προνύμφη του φυλλορύκτη.

Η νεαρή προνύμφη του Ο. ίεβθθ επίσης 

βρίσκεται δίπλα στην προνύμφη έρπει 

μέσα στο τούνελ του φυλλορύκτη.

Υπάρχουν τρία στάδια στα οποία η 

προνύμφη αλλάζει το χρώμα της: πρώτα 

είναι άχρωμη και διαφανής, μετά κίτρινη

και ημιδιαφανής με ένα καφέ παχύ σώμα 

και τέλεια γίνεται πρασινομπλέ με καφέ 

παχύ σώμα.

Εικ.41. Το παράσιτο 
ΩφΙγρΙιυβ ίεθβθ
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Η πλήρως αναπτυγμένη προνύμφη συνήθως νυμφούται σε κάποια 

απόσταση από τον ξενιστή στο τούνελ. Η νύμφη είναι στην αρχή πράσινη με 

κόκκινα μάτια και μετά μαύρη με κόκκινα μάτια. Η παρασιτική σφήκα βγαίνει 

έξω από το τούνελ κάνοντας μια στρογγυλή τρύπα στην πάνω επιδερμίδα του 
φύλλου. Είναι το σχήμα αυτής της τρύπας που δείχνει ότι βγήκε από μέσα 

μάλλον ένα παράσιτο και όχι ένας φυλλορύκτης. Το τέλειο είναι μαύρο και σε 

αντίθεση με τον Ο. ρθΙΙίρβε και την Ο. εώ 'ιποβ έχει κοντές κεραίες, 

β. Χρόνος ανάπτυξης.

Ο χρόνος ανάπτυξης του Ο. ΐεθβθ είναι γενικά μικρότερος από τον 

χρόνο που απαιτεί ο ξενιστής του και τα δύο ενδοπαράσιτα. Κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού, όταν οι γενιές του εχθρού επικαλύπτονται, αυτό είναι ένα 

τεράστιο πλεονέκτημα γιατί ο πληθυσμός του παράσιτου μπορεί να 

αναπτυχθεί γρήγορα.

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού
Πάνω από 15°0 ο πληθυσμός του Ο. /δβθθ αναπτύσσεται γρηγορότερα 

από ότι ο πληθυσμός του ξενιστή του ή τα ενδοπαράσιτα. Αυτό το 

εκτοπαράσιτο είναι επομένως ιδιαίτερα καλό στον έλεγχο του ξενιστή του σε 

υψηλές θερμοκρασίες.

δ. Ανιχνευτική συμπεριφορά και παρασιτισμός
Η παρουσία του Ο. ϊξθθθ στην καλλιέργεια μπορεί να αναγνωρισθεί 

από μικρά τούνελ στα φύλλα. Η προνύμφη του φυλλορύκτη σταματάει να 

μασάει μόλις παρασιτιστεί, από την παρασιτική σφήκα. Μία προνύμφη 

τσιμπημένη από την παρασιτική σφήκα μπορεί συχνά να αναγνωρισθεί από 

το μεγάλο ποσό των περιττωμάτων, αφού το περιεχόμενο χύνεται έξω λίγο 

πριν αποδραστηριοποιηθεί. Η ανάπτυξη του φυλλορύκτη ανακόπτεται αλλά 

δεν πεθαίνει αμέσως.

Οι προνύμφες στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο είναι προτιμητέες 

σαν πηγές τροφής. Είναι πιθανόν ο Ο. /'εθθθ να μπορεί να επιλέξει περιοχές 

με υψηλή πυκνότητα, η οι ερευνητικές τεχνικές του να είναι πιο ικανές σ’ αυτές 

τις περιοχές. Ο Ο. ίεθθθ μπαίνει απ’ έξω στο θερμοκήπιο τον Μάιο και τον 

Ιούνιο. Η παρασιτική σφήκα είναι ικανή να διαχειμάσει έξω από το 

θερμοκήπιο.
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3.5.2. Βιολογικός έλεγχος του φυλλορύκτη

Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε την έκταση της δραστηριότητα της 

παρασιτικής σφήκας στο θερμοκήπιο. Αν δεν υπάρχει τότε πρέπει να βάλει 
ένα από τα δύο παράσιτα Ωβοπυεθ ε'ώίήοθ ή Diglyphus ΐεθθβ ή ένα μείγμα 

από αυτά τα δύο.

Η Ο. ε'ώίήοβ συνιστάται ειδικά στις περιπτώσεις που οι προσβολές από 

φυλλορύκτη, την παρουσία του παρασίτου και το επίπεδο του παρασιτισμού. 

Αν υπάρχει αρκετός παρασιτισμός τότε συμβουλεύουμε συχνά τον παραγωγό 

να μην κάνει τίποτα. Αν δεν υπάρχει τότε πρέπει να βάλει ένα από τα δύο 

παράσιτα Ωβοπυεθ είόίποθ ή ϊξθθθ ή ένα μείγμα από αυτά τα δύο.

Η Ο. εϊόΐποθ συνίσταται ειδικά στις περιπτώσεις που οι προσβολές από 

φυλλορύκτη είναι ακόμα σε χαμηλό επίπεδο και σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες. Ο Ο. ϊεθβθ είναι πιο αποτελεσματικός όταν έχουμε 

μεγαλύτερες πυκνότητες φυλλορύκτη και υψηλότερες θερμοκρασίες.

Τα παράσιτα διατίθενται σε τέλεια, μέσα σε ανακινούμενα μπουκάλια, 

τα οποία επιτρέπουν μία κανονική διανομή σ’ όλη την καλλιέργεια. Τα 

παράσιτα μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ αριθμό καλλιεργειών για τον 

έλεγχο του φυλλορύκτη.

Τα παράσιτα μπορούν να διατεθούν σαν ένα είδος ή σε μείγμα: το 

διεθνές εμπορικό όνομα για την Ωθοπυεθ δ'ώίποο είναι ΜΙΝυβΑ και για τον 

Ο/ςι/χρ/π^ ίεθθθ είναι ΜΙΘίΎΡΗΙΙβ. Το διεθνές εμπορικό όνομα του 

προϊόντος που περιέχει ένα μείγμα των δύο ειδών είναι ΜΙΝΕΧ.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε προσβολή θα πρέπει να κάνουμε τα εξής :

• Έναρξη εξαπολύσεων αμέσως μετά τη διαπίστωση της 

παρουσίας της και αυτή μπορεί να γίνει είτε από τη σύλληψη 

ακμαίων στις κίτρινες παγίδες, είτε με την παρατήρηση των 

πρώτων νυγμάτων διατροφής, είτε με την εμφάνιση των 

πρώτων στοών.

• Σε περίπτωση εξαπολύσεων κατά το μήνα Αύγουστο χρησιμοποιείται 

το εκτοπαράσιτο Ο/ςι/χρ/?^ /βθββ (100 άτομα/στρ./10 μέρες και μέχρι 

δύο εξαπολύσεις).
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• Σε εξαπολύσεις που γίνονται μετά το Σεπτέμβριο και μέχρι Νοέμβριο 

χρησιμοποιούνται μείγματα του ενδοπαράσιτου ϋθοηυβθ εϊόιποθ και 

του εκτοπαράσιτου Diglyphus ιξθθθ (300 άτομα/στρ/15 μέρες).

• Από Νοέμβριο - Μάρτιο γίνονται εξαπολύσεις με το ενδοπαράσιτο 

Οθεοπίΐεβ δ/δ/πόθ (300 άτομα/στρι/15 μέρες)

• Από Μάρτιο και μετά χρησιμοποιούνται μείγματα πληθυσμών των δύο, 

παρασίτων.

• Η συνέχιση των εξαπολύσεων εξαρτάται από τα αποτελέσματα 

τακτικών δειγματοληψιών που μας δίνουν τη σχέση εχθρού -  

παρασίτου.

3.5.3. Προληπτικά μέτρα
-Άμεση αφαίρεση των φύλλων όταν η προσβολή είναι στην αρχή και είναι 

ακόμα περιορισμένης έκτασης.

-Εντομολογικό δίκτυ στα παράθυρα του θερμοκηπίου και του σπορείου. 

-Απολύμανση του εδάφους για τη θανάτωση των νυμφών που διαχειμάζουν. 

-Αρόσεις για να πάνε οι διαχειμάζουσες νύμφες σε μεγαλύτερο βάθος και να 

καταστραφούν.

-Χρήση χρωμοεντομοελκυστικών παγίδων κίτρινου χρώματος που, 

ηροσε/Ικύουν τα ακμαία και μπορούν να περιορίσουν τον πληθυσμό.
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3.6. Τα λεττιδότττερα

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΟΒΙΕΣ
Οι πεταλούδες οι ημερήσιες και νυκτόβιες ανήκουν στην τάξη των 

Αεπιδοπτέρων. Οι πιο σπουδαίες νυκτόβιες πεταλούδες που παρουσιάζονται 

στο θερμοκήπιο είναι οι : Chrysodeixis chalcitew (η κάμπια της τομάτας), 

Lacanobia olerácea (ο σκώρος της τομάτας), Mamestra brassicae (ο σκώρος 

του λάχανου). Τα είδη ανήκουν στην οικογένεια Noctuidae (νυκτόβιες 

πεταλούδες).

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία

Οι πεταλούδες και οι ημερήσιες και οι νυκτόβιες περνάνε 4 στάδια 

ζωής: το αυγό, την κάμπια, την νύμφη και το τέλειο.

Τα αυγά τοποθετούνται στα φύλλα ή ακόμα στο γυαλί ή σε άλλα υλικά 

του θερμοκηπίου. Ο αριθμός των αυγών που τοποθετούνται ποικίλλει από 

λίγες ντουζίνες έως και περισσότερα από εκατό, και ακόμα αρκετές χιλιάδες.

Η προνύμφη είναι μια κάμπια με ένα καλοανεπτυγμένο κεφάλι και 

¿υνατά σαγόνια, έχει τρία ζεύγη πραγματικών ποδιών στο μπροστινό μέρος 

του σώματος και συνήθως πέντε ζεύγη ψεύτικων ποδιών στο πίσω μέρος.

Οι πιο πολλές τρώνε φύλλα και χρησιμοποιούν τα δυνατά σαγόνια τους 

να ροκανίσουν το φύλλο μέχρι το σκληρό μεσαίο νεύρο. Οι κάμπιες τρώνε 

συνεχώς εκτός όταν μεταμορφώνονται. Αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και 

μπορούν να μεταμορφωθούν από τρεις έως εννέα φορές αν και οι 

περισσότεροι τύποι μεταμορφώνονται 4 φορές.

Μόλις αναπτυχθούν πλήρως σταματάνε να τρώνε και αρχίζουν να 

ψάχνουν μέρος να νυμφωθούν. Όταν μια κάμπια έχει βρει μέρος για να 

νυμφωθεί αρχίζει να εκκρίνει ασημένιες κλωστές από τους αδένες της που 

παράγουν κλωστή. Η νύμφη είναι μικρότερη και βραδύτερη από ότι η κάμπια 

και το δέρμα της ζαρωμένο στην αρχή. Τελικά αυτό το δέρμα ανοίγει και 

αποκαλύπτεται ένα λαμπερό δέρμα. Τα πιο πολλά είδη νυκτόβιων 

διαχειμάζουν σαν νύμφες αν και η διαχείμανση σαν αυγό -κάμπια ή τέλειο 

επίσης συμβαίνει.
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β. Ζημία
Οι κάμπιες είναι εξαιρετικά λαίμαργες. Έτσι μπορούν να φάνε μεγάλα 

μέρη ενός προσβεβλημένου φυτού. Οι μικρές κάμπιες κυρίως τρέφονται από 

την κάτω επιφάνεια των φύλλων. Οι μεγαλύτερες κάνουν τρύπες στα φύλλα, 

στα λουλούδια στους καρπούς και στα αναπτυσσόμενα μέρη. Τελικά 

μολύνουν την καλλιέργεια με μεγάλες ποσότητες από περιττώματα.

I. Η οικογένεια των ΝοοίιιϊάβΘ 

(νυκτόβιες πεταλούδες)
Τα πιο επικίνδυνα είδη που βρέθηκαν στα θερμοκήπια ανήκουν στην 

οικογένεια των Νοοώιάασ. Τα περισσότερα είδη πετάνε την νύκτα κα εκτός 

από μερικές εντυπωσιακές εξαιρέσεις, έχουν μουντό χρώμα.

Η οικογένεια των Νοοίυΐάασ είναι η μεγαλύτερη οικογένεια των 

Λεπιδοπτέρων. Τα τέλεια έντομα συνήθως έχουν μία καλά ανεπτυγμένη 

προβοσκίδα. Τα μπροστινά φτερά έχουν μερικές φορές λαμπερό χρώμα. Οι 

κάμπιες έχουν λίγο τρίχωμα και κυρίως νυμφούνται στο έδαφος. Η νύμφη 

είναι καφέ κα μη ικανή να παρατηρηθεί και σε όλα τα είδη πολύ όμοια.

α. Ο /ι/γ δ ο ά β /'χ /Ξ  σ /ϊβ /ο /ίβ β

(Η κάμπια της τομάτας)
Η Ο/τ/γδοάθ/χ/δ οϊΐθίοϋθε (Η κάμπια της τομάτας) είναι τώρα μία από τις 

πιο πολύ εμφανιζόμενες επιδημίες των θερμοκηπίων. Οι κάμπιες της τομάτας 

κάνουν ζημία στο αγγούρι, μελιτζάνα, πιπεριά, τομάτα και άλλα.

Το τέλειο είναι χρυσοκαφέ χρώματος με δύο λαμπερές με μορφή 

σταγόνας άσπρες κηλίδες στα μπροστινά φτερά του. Το σώμα του είναι καφέ 

και τριχωτό και οι κεραίες του είναι μακριές και λεπτές. Τα τέλεια της κάμπιας 

της τομάτας δεν πετούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν ενοχληθούν. 

Κάθε θηλυκό μπορεί να γεννήσει 3000-4000 αυγά εξαπλωμένα σαν μοναδικά 

αυγά σε όλη την καλλιέργεια. Αυτά εκκολάπτονται μέσα σε 4 ημέρες.

Το σώμα της κάμπιας είναι πράσινο με μια καθαρή κίτρινη γραμμή 

κατά μήκος κάθε πλευράς και λιγότερο λαμπερές ρίγες στην πλάτη της. Κάθε 

τμήμα έχει ένα καθαρό μαύρο σημάδι πάνω από τις κίτρινες πλευρικές 

γραμμές. Η κάμπια είναι σκεπασμένη με λίγες σκληρές τρίχες και έχει δύο 

ζεύγη ψευδοπόδων αντί για πέντε τα οποία την κάνουν να κινείται με
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καμπυλώσεις Geometridae. Το στάδιο της κάμπιας διαρκεί μόνο 4 έως 6 

εβδομάδες. Η νύμφωση συνήθως γίνεται μέσα στο κουκούλι, συχνά σ’ ένα 

διπλωμένο φύλλο αλλά επίσης και στα υλικά του θερμοκηπίου. Τα τέλεια ζουν 
για περίπου 5 έως 10 μέρες.

β. Lacanobia olerácea 

(Ο σκώρος της τομάτας)
Η Lacanobia olerácea (Ο σκώρος της τομάτας) προκαλεί ζημία σε 

πολλές καλλιέργειες που είναι μέσα και έξω από το θερμοκήπιο, όπως 

τομάτες, πιπεριές, αγγούρια και λουλούδια.

Η ζημία που προκαλείται από τις νεαρές κάμπιες της πρώτης γενιάς 

έχει μικρή οικονομική σπουδαιότητα αλλά οι μεγαλύτερες κάμπιες 

καταστρέφουν τους πρώτους σταυρούς των καρπών και μπορούν επίσης να 

απογυμνώσουν τα νεαρά φυτά. Η δεύτερη γενιά των σκουληκιών προκαλεί 

ακόμα περισσότερη απώλεια καρπών και μολύνει την καλλιέργεια με 

απορρίμματα.

Η Lacanobia olerácea μοιάζει πολύ με την κάμπια του λάχανου. Τα 

τέλεια έχουν μήκος φτερών 30-40mm. Αυτά τα φτερά έχουν ένα ποικιλόμορφο 

καφέ έως γκρι σχέδιο με ένα σημάδι ανοικτό καφέ που μόλις διακρίνεται.

Τα αυγά αρχικά έχουν χρώμα το πράσινο του μήλου και αργότερα 

αλλάζουν στο κιτρινοπράσινο χρώμα. Η κάμπια είναι σχεδόν γυμνή και έχει 4 

ζεύγη ψευδοπόδων και καφέ μακρύ κεφάλι.

Το σώμα του κατ’ αρχήν είναι λαμπερό πράσινο. Αργότερα 

αναπτύσσεται μία λαμπερή κίτρινη ρίγα και στις δύο πλευρές. Οι σκώροι της 

τομάτας δεν πετούν κατά την διάρκεια της ημέρας εκτός αν ενοχληθούν. Κάθε 

θηλυκό μπορεί να γεννήσει έως 1000 αυγά στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, 

σε ομάδες των 50 έως 300 αυγών.

Τα αυγά εκκολάπτονται μετά από 8 έως 10 ημέρες. Το στάδιο της 

κάμπιας διαρκεί 22-28 ημέρες. Η νύμφωση διαρκεί δύο έως επτά εβδομάδες 

και γίνεται υπόγεια. Στα θερμοκήπια αυτός ο σκώρος μπορεί να βρεθεί σε 

όλα τα στάδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά κυρίως εμφανίζεται το 

καλοκαίρι και το φθινόπωρο.
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γ. Mamestra brassicae 

(Η κάμπια του λάχανου)
Το τέλειο έχει γκριζοκαφέ έως μαύρο χρώμα φτερά και μία νεφροειδή 

ασπροκίτρινη στην άκρη κηλίδα στο κέντρο του σώματος. Τα αυγά είναι 

διαφανή κατ’ αρχήν αλλά αργότερα αλλάζουν σε καφέ μαύρο ή μερικές φορές 

ακόμα και πορφυρό χρώμα.

Η κάμπια αλλάζει χρώμα από κίτρινο σε πράσινο και τελικά, ακριβώς 

πριν το στάδιο το νυμφικό σε καφέ μαύρο. Έχει μία χαρακτηριστική κίτρινη 

ρίγα κατά μήκος του σώματος της. Η νύμφη είναι λαμπερή καφεμαύρη.

Τα τέλεια της Mamestra γίνονται δραστήρια από τον Μάιο και μετά. 

Είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτά κατά την διάρκεια της ημέρας γιατί πετούν 

το χάραμα και την νύκτα. Πέντε ημέρες μετά την εμφάνισή τους τα θηλυκά 

γεννούν τα πρώτα τους αυγά στα φύλλα του ξενιστή φυτού ή στα υλικά του 

θερμοκηπίου. Κατ’ αρχήν οι κάμπιες μένουν μαζί, αλλά γρήγορα 

εξαπλώνονται σ’ όλο το φυτό. Μεταμορφώνονται 5 φορές. Η νύμφωση γίνεται 

στο έδαφος.

δ. Heliothis armígera

O Heliothis (Helicoverpa) armígera προκαλεί ζημιά κυρίως στα τροπικά 

και υποτροπικά κλίματα. Οι κάμπιες του Η. armígera στις υπό κάλυψη

καλλιέργειες κυρίως προσβάλλουν τις 

τομάτες.

Το θηλυκό του Η. armígera είναι 

μία καλά ανεπτυγμένη πεταλούδα, 

χρώματος καφέ πορτοκαλί. Τα 

αρσενικό είναι μικρότερο

γκριζοπράσινο. Στην άκρη των 

μπροστινών φτερών εμφανίζονται

μαύρες κηλίδες σε γραμμή. Τα θηλυκά 

έχουν χαρακτηριστικές τρίχες στην ουρά 

του σώματος τους. Η διάρκεια ζωής του θηλυκού είναι περίπου 13,5 ημέρες 

και του αρσενικού 8 -7  ημέρες. Οι πεταλούδες είναι δραστήριες την νύχτα και 

στο σούρουπο και τρέφονται από νέκταρ ή νερό από τους ξενιστές φυτά.
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Μία έως τέσσερις ημέρες μετά την εμφάνιση των πεταλούδων από τις 

νύμφες γίνεται η γονιμοποίηση και αρχίζει η εναπόθεση αυγών. Τα αυγά 

εναποτίθενται ξεχωριστά σε νεαρά βλαστάρια κι στις δύο μεριές των φύλλων. 

Ένα θηλυκό μπορεί να γεννήσει 1500 -  2000 αυγά. Ακριβώς μετά την 

εναπόθεση είναι λαμπερά κιτρινόασπρα, αλλά το χρώμα τους αλλάζει σε καφέ 

ακριβώς πριν να εμφανισθεί η προνύμφη. Σε θερμοκρασία 25 °C χρειάζεται 

περίπου 4 ημέρες πριν να εμφανισθούν τα αυγά.

Το Η. armígera κανονικά έχει 6 προνυμφικά στάδια αλλά μερικές 

φορές, εξαρτάται από τις συνθήκες, παρουσιάζονται 5 ή 7 στάδια. Οι μόλις 

εμφανιζόμενες προνύμφες είναι διαφανείς με μακριές πορτοκαλοκίτρινες 

ρίγες. Στο πρώτο στάδιο το πιο κινητικό, οι κάμπιες κινούνται έρπουσες. Σ’ 

αυτό το στάδιο διατρέφονται από τρυφερά φύλλα κάνοντας μικρές τρύπες. 

Όταν φθάσουν το 2° στάδιο εισέρχονται στους καρπούς από μια μικρή τρύπα 

συχνά κοντά στο μίσχο των καρπών. Κάνουν μια στοά στα φρούτα τα οποία 

έτσι σταματούν να αναπτύσσονται, ωριμάζουν γρήγορα και πέφτουν. Μια 

πλήρως ανεπτυγμένη προνύμφη είναι 

πράσινου ή και κίτρινου χρώματος με ένα 

κιτρινοκαφέ κεφάλι και μια άσπρη 

διακεκομμένη γραμμή και στις δύο πλευρές 

και κάτω από το σώμα της. Όταν οι 

προνύμφες είναι πλήρως ανεπτυγμένες 

κρύβονται στο έδαφος, όπου νυμφούνται.

Οι νύμφες του Η. armígera είναι 14-18 

mm με ένα καφέ μαλακό σώμα. Στο τέλος του 

Σεπτεμβρίου οι νύμφες πάνε σε διάπαυση.

Όταν η θερμοκρασία εδάφους είναι 

παραπάνω από 18 °C (τον Απρίλιο) οι νύμφες 

επαναδραστηριοποιούνται. Το Η. armígera
είναι άφθονο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Εικ.43 Προσβολή από το Η.

armígera στα φύλλα και τους 
βλαστούς τομάτας
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3.6.1. Βιολογική καταπολέμηση

• Χρησιμοποίηση εντομοστεγών δικτύων.

• Όταν έχουμε προσβολές από λεπιδόπτερα επεμβαίνουμε με Bacillus 
thuriglensls.

• Θα πρέπει να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι ώστε η 

επέμβαση να γίνεται όταν οι προνύμφες είναι 1°" σταδίου.

• Έλεγχος και άμεση απομάκρυνση των προσβεβλημένων καρπών.

3.6.2. Ο φυσικός εχθρός των κάμπιων.
I. Bacillus thuringlensis, ποικιλία kurstaki

Ο Bacillus thuringlensis είναι ένα φυσικώς παρουσιαζόμενο βακτήριο. 

Διάφορα είδη του βακτηρίου σκοτώνουν διάφορα έντομα. To Bacillus 

thuringlensis ποικιλία kurstaki είναι πολύ αποτελεσματικό εναντίον των 

νυμφών.

α. Φάσμα των ξενιστών

Η αποτελεσματικότητα του βακτηρίου είναι γνωστή μόνο σε λίγα είδη 

πεταλούδων και σκώρων στην μεγάλη ομάδα των Λεπιδοπτέρων. Υπάρχει 

μία διαφορά στην ευαισθησία των κάμπιων στο βακτήριο. Πάρα πολύ 

ευαίσθητα είδη βρέθηκαν στις μεγάλες οικογένειες των Θοοιπθίπάθθ και των 

ΝοοίώάθΘ. Το αποτέλεσμα εξαρτάται πολύ από το είδος της ζωής του 

σκουληκιού, τους οργανισμούς που ζει, το κλίμα, τον τρόπο εφαρμογής, τη 

δόση κ.λ.π. Οι κάμπιες που μένουν κρυμμένες στα φυτά όπως αυτές που 

περιστρέφουν τα φύλλα και αυτές που ζουν σε ιστούς αράχνης είναι συχνά 

πιο δύσκολο να ελεγχθούν ή να μην ελεγχθούν καθόλου.
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β. Τρόπος δράσης
Ο Β. ίΗυτ^ίβηεΪΒ δουλεύει μόνον αν δραστικά αφομοιώνεται από τον 

οργανισμό που σκοπεύει να ελέγξει. Οι νεαρές προνύμφες ειδικά είναι 

ευαίσθητες στο βακτήριο. Μεγαλύτερες σε ηλικία πρέπει να αφομοιώσουν 

περισσότερη δόση για να προσβληθούν και αυγά και τέλεια ποτέ δεν 

προσβάλλονται. Η έγκαιρη εφαρμογή είναι βασική, ιδιαίτερα με αυτά τα είδη 

που κρύβονται κατά την διάρκεια της ζωής τους, για τι το πρώτο στάδιο των 

κάμπιων συνήθως περιπλανιέται απροστάτευτο στο φυτό. Μετά από μερικές 

ώρες που οι κάμπιες αφομοίωσαν το βακτήριο σταματάνε να τρώνε και έτσι 

σταματάνε να ζημιώνουν το φυτό. Το βακτήριο παράγει σπόρια και 

κρυστάλλους πρωτεΐνης οι οποίοι ειδικά σκοτώνουν τη κάμπια. Ειδικά ένζυμα 

διασπούν αυτούς τους κρυστάλλους μέσα στα εντόσθια των προνυμφών. 

Αυτή η αντίδραση μπορεί μόνον να εμφανισθεί στο αλκαλικό περιβάλλον των 

εντοσθίων των προνυμφών. Η αντίδραση προκαλεί την ανάπτυξη πρωτεΐνης 

η οποία κάνει ζημιά στα εντερικά τοιχώματα με αποτέλεσμα να χύνονται τα 

περιεχόμενα μέσα στο σώμα. Αυτό διαταράσσει τον μεταβολισμό των 

κάμπιων. Μέσα σε λίγες ώρες από την απορρόφηση του βακτηρίου μερικές 

ώρες μετά από τον ψεκασμό, τα σαγόνια της κάμπιας παραλύουν και 

σταματάει να τρώει, συνήθως η κάμπια πεθαίνει μετά από 2 έως 5 ημέρες 

μετά την απορρόφηση του βακτηρίου.

γ. Εττιλεκτικότητα του βακτηρίου
Η διάσπαση των πρωτεϊνικών κρυστάλλων μπορεί να εμφανισθεί 

μόνον κάτω από ειδικές χημικές και βιολογικές συνθήκες οποίες γενικά 

παρουσιάζονται μόνο στα έντερα των κάμπιων. Έτσι ο Β. ϋΊϋτ^ίβηΒίε είναι 

αποτελεσματικός μόνο εναντίον των κάμπιων και δεν είναι επικίνδυνος σε 

άλλα ζώα ή φυτά. Το βακτήριο νεκρώνεται και αποσυντίθεται και το υλικό που 

μένει όντας φυσικό απορροφάτε στην τροφική αλυσίδα. Δεν υπάρχουν 

δηλητηριώδη υπολείμματα που να απελευθερώνονται στο περιβάλλον για να 

προστεθούν στην τροφική αλυσίδα.
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3.6.3. Προληπτικά μέτρα
- Καταστροφή των ζιζανίων στην καλλιέργεια και στον περιβάλλοντα χώρο.

- Βαθιές αρόσεις για την καταστροφή των νυμφών

- Συλλογή των προνυμφών και αυγών στα προσβεβλημένα φυτικά τμήματα 

(φύλλα, τρύπιοι καρποί κλπ) και καταστροφή αυτών.

-Πολύ καλά αποτελέσματα στη μείωση του πληθυσμού των ακμαίων, τόσο 

στα θερμοκήπια όσο και στην ύπαιθρο δίνει η χρήση φωτοπαγίδων τη νύχτα.

3.6.4. Βιολογικός έλεγχος των κάμπιων.
Το βακτήριο Bacillus thuringiensis είναι πολύ αποτελεσματικό εναντίον 

των νεαρών κάμπιων και ως εκ τούτου πρέπει να εφαρμόζεται μόλις βρεθούν 

οι πρώτες κάμπιες. Αν είναι απαραίτητο πρέπει να επαναληφθεί κάθε δέκα 

ημέρες. Η ποσότητα του δραστικού υλικού που απαιτείται εξαρτάται από το 

μέγεθος των σκουληκιών. Είναι σπουδαίο να ψεκάζεται η κάτω επιφάνεια των 

φύλλων αφού οι νεαρές κάμπιες συχνά βρίσκονται εκεί.

Η δραστική ουσία του εμπορικού προϊόντος BACTOSPEINE 

αποτελείται από σπόρια και κρυστάλλους πρωτεΐνης του βακτηρίου Bacillus 

thuringiensis. Το προϊόν διατίθεται σαν βρέξιμη σκόνη.

To BACTOSPEINE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές καλλιέργειες για τον 

έλεγχο των προνυμφών των Λεπιδοπτέρων. Οι οδηγίες χρήσεως που δίνονται 

στη συσκευασία πρέπει να ακολουθούνται ακριβώς.
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3.7. Ε π ιβ λ α β ή  α κά ρ εα

I. Ο κοινός τετράνυχος

Ο κοινός τετράνυχος ( Tetranychus urticae ) είναι ένα πολυτυπικό είδος 

που ανήκει στην οικογένεια Tetranychidae και προσβάλλει τα Σολανώδη.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία
Τα ακμαία θηλυκά έχουν σχήμα ωοειδές έως σφαιρικό, μήκους 

περίπου 0,5 mm και χρώμα αρχικά κίτρινο, πρασινοκίτρινο με πλευρικές 

σκοτεινόχροες κηλίδες και αργότερα πράσινο - κοκκινωπό. Τα αρσενικά είναι 

μικρότερα και μακρόστενα. Οι νύμφες είναι εξάποδες, στρογγυλές αρχικά 

διαφανείς και στη συνέχεια κίτρινο -  κοκκινωπές. Τα αυγά είναι σφαιρικά, 

λεία, μαργαρώδη λαμπερά και μοιάζουν με μικρά μαργαριτάρια.

Το άκαρι διαχειμάζει στο στάδιο του ακμαίου θηλυκού σε λήθαργο σε 

διάφορα φυσικά καταφύγια και κυρίως στο έδαφος. Την άνοιξη μετακινούνται 

στα πρώτα αυτοφυή φυτά όπου γεννούν τα αυγά τους. Οι νύμφες που 

εκκολάπτονται μεταναστεύουν στα καλλιεργούμενα φυτά, προτιμώντας αυτά 

που έχουν φύλλα χνοώδη και μακριές φυτικές τρίχες. Εγκαθίστανται στην 

κάτω επιφάνεια των φύλλων, κατά προτίμηση κοντά στα κεντρικά νεύρα και 

μέσα

II. Polyphagotarsonemus latus
Οικονομική ζημία στο θερμοκήπιο προκαλείται κυρίως στην πιπεριά, 

αλλά επίσης και στην μελιτζάνα, τομάτα και αγγούρι.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία
Τέσσερα στάδια μπορούν να διακριθούν στο βιολογικό κύκλο αυτού 

του ακάρεος: το αυγό, το προνυμφικό, το ψευδονυμφικό και το στάδιο του 

τελείου.

Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους σε μη παρατηρήσιμες τρύπες στο 

φύλλο ή στην επιφάνεια του καρπού. Οι προνύμφες μοιάζουν τα τέλεια αν και 

είναι λίγο πιο μικρά και έχουν μόνο τρία ζεύγη ποδιών. Μετά από την 

ανάπτυξη της προνύμφης, μια ψευδονύμφη γίνεται από την οποία βγαίνει το 

τέλειο. Το τέλειο του θηλυκού είναι συγκριτικά μεγαλύτερο, οβάλ, και είναι
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κιτρινοπράσινο ή σκούρο πράσινο στο χρώμα, εξαρτάται από το είδος ξένου 

και από την ποσότητα τροφής που είναι δυνατόν να έχει. Το αρσενικό είναι 

μικρό, φαρδύ, που καταλήγει σε αιχμή στο πίσω μέρος και έχει μακριά πόδια.

β. Χρόνος εξέλιξης
Η εξέλιξη μιας γενιάς αυτών των ακαρέων -  από αυγό σε αυγό -  

παίρνει μόνο λίγο χρόνο. Σε θερμοκρασία 25 °0 παίρνει περίπου 4 - 5  

ημέρες. Τον χειμώνα ο συνολικός χρόνος ανάπτυξης είναι 7 - 1 0  ημέρες, 

εξαρτάται από τον καιρό.

γ. Αναπαραγωγή και ανάπτυξη πληθυσμού
Η διάρκεια ζωής ενός θηλυκού είναι περίπου δέκα ημέρες κάτω από 

κανονικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γεννάει περίπου 50 

αυγά. Μη γονιμοποιημένα αυγά παράγουν μόνον αρσενικούς απογόνους ενώ 

θηλυκά αναπτύσσονται από γονιμοποιημένα αυγά. Τον χειμώνα ο ρυθμός 

αναπαραγωγής και η δραστηριότητα των ακαρέων μειώνεται.

Δεν μπορεί να κρυφτεί ή να διαχειμάσει στις κατασκευές του 

θερμοκηπίου, όπως κάνει ο τετράνυχος.

δ. Ζημιά
Η ζημιά που προκαλείται από αυτό το άκαρι μοιάζει ίδια με ίωση. Τα 

ακάρεα προτιμούν νεαρό, αναπτυσσόμενο ιστό, όπως νεαρά φύλλα και 

λουλούδια. Οι απομυζήσεις τους προκαλούν παραμορφώσεις και φελλώδη 

σημάδια, και τα λουλούδια μπορεί να χάσουν το χρώμα τους. Η απομύζηση 

των φύλλων κυρίως παρουσιάζεται από την πλευρά του μίσχου, και κάνει το 

φύλλο κουλούρα. Η κορυφή του φυτού παραμορφώνεται και τοπικά 

παρουσιάζονται καφέ αποχρωματισμοί εξ αιτίας του φελλώδους σχηματισμού.

Φελλώδεις ιστοί μπορούν να αναπτυχθούν στους καρπούς επίσης, και 

αφού τα τρυπημένα κύτταρα σταματούν να αναπτύσσονται παραμορφωμένοι 

καρποί μπορούν να είναι σαν συνέπεια. Σοβαρή ζημιά σκοτώνει τα 

αναπτυσσόμενα σημεία.
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ε. Διανομή
Αυτά τα ακάρεα προτιμούν μια υψηλή σχετική υγρασία και ως εκ 

τούτου κρύβονται σε αναπτυσσόμενα σημεία, μπουμπούκια λουλουδιών και 

κάτω από τον κάλυκα των καρπών.

II. Aculops Lycopersici

Ο Aculops Lycopersici ανήκει στην οικογένεια των gall mites 

(Eriophyldae), μία μεγάλη οικογένεια η οποία ζει μόνον στα φυτά. Πολλά είδη 

που ανήκουν σ’ αυτή την οικογένεια προκαλούν σοβαρή ζημιά στους ξενιστές 

τους. To Aculops Lycopersici προέρχεται από την Αυστραλία. Το άκαρι 

προκαλύ κυρίως ζημιά στην τομάτα και άλλα φυτά από την οικογένεια των 

Solanaceae.

α. Βιολογικός κύκλος και φαινολογία
Το σώμα των gall mites, είναι μακρύ με τραβηγμένα χαρακτηριστικά και 

με δακτυλίους και έχει μερικές τρίχες οι οποίες είναι σημαντικές στην 

διάκριση διαφόρων ειδών. Το σώμα των ακαρέων που ανήκουν στο γένος 

Aculops είναι σχεδόν σφαιρικό. Ένα gall mite έχει μόνο δύο ζεύγη ποδιών. 

Τα άκαρι είναι πολύ δύσκολο να το δει κανείς με γυμνό μάτι. Από τις αρχές 

του Μάί'ου μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου τα θηλυκά του καστανοκόκκινου 

τετρανύχου της τομάτας γενούν σχετικά μεγάλα αυγά από τα οποία 

βγαίνουν προνύμφες. Μετά το προνυμφικό στάδιο, αναπτύσσονται δύο 

νυμφικά στάδια. Οι νύμφες μοιάζουν πάρα πολύ με τα τέλεια.

β. Χρόνος ανάπτυξης και αναλογία φύλου.

Η αναλογία επί τοις εκατό του πληθυσμού των θηλυκών του gall mites 

είναι συχνά μεγαλύτερη από αυτή των αρσενικών. Ο συνολικός χρόνος 

ανάπτυξης από αυγό σε τέλειο είναι περίπου μία με δύο εβδομάδες.

97



γ. Ζημιά
Η ζημία παρουσιάζεται ενώ τα ακάρεα απομυζούν τον χυμό των 

φυτών. Προσβεβλημένα φύλλα και στελέχη κιτρινίζουν και αργότερα 

καφετιάζουν. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις οι βλαστοί πέφτουν και οι καρποί 

μπορεί να πάθουν ζημιά. Στην περίπτωση της τομάτας η επιδερμίδα των 

καρπών γίνεται σκληρή και καστανοκόκκινη. Η ζημιά αρχίζει από το κάτω 

μέρος του φυτού και πάει προς τα επάνω. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

μερικών gall mites είναι ότι μπορούν να μεταφέρουν ιώσεις.

δ. Διαχείμανση
Τα gall mites διαχειμάζουν συχνά στους οφθαλμούς των ξενιστών 

φυτών ή σε προστατευμένα μέρη. Αυτά τα θηλυκά γεννούν αυγά ξανά την 

άνοιξη.

ε. Καταπολέμηση
Για την καταπολέμηση τους χρησιμοποιούμε το αρπακτικό άκαρι 

ΡΓιγίοεβιυΙυε ρθΉίπιΜε η εγκατάσταση του οποίου στην καλλιέργεια πρέπει να 

γίνεται πριν να δημιουργηθούν οι πρώτες αποικίες του τετρανύχου. 

Συνιστώνται επίσης προληπτικά μέτρα (αμειψισπορά, χρήση ανθεκτικών 

υβριδίων, καταστροφή αυτοφυών φυτών - ξενιστών). Επίσης μπορούμε να 

κάνουμε εφαρμογή επιπάσεων με θείο.
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3.8. Οι σημαντικότεροι νηματώδεις.

I. Meloidogyne spp.

Ο εξοιδηματικός νηματώδης τω ριζών Meloidogyne spp. ανήκει στην 

οικογένεια Heteroderidae και ττροκαλεί ασθένειες γνωστές ως 

"κομβολόγιασμα των ριζών". Τα σημαντικότερα είδη που προσβάλλουν τις 

καλλιέργειες θερμοκηπίου είναι ο Meloidogyne incognita, Μ. Javanica, Μ. 

Atenaria και ελάχιστα ο Μ. Thamesi και ο Μ. Acrita.

α. Ζη μ ιά .

Οι Mebidogyne κάνουν εξογκώματα στις ρίζες που προκαλεί το 

θηλυκό. Το αποτέλεσμα είναι το φυτό να μην μπορεί να απορροφήσει τα 

θρεπτικά στοιχεία και το νερό που χρειάζεται από το έδαφος με συνέπεια το 

μαρασμό και συχνά την ξήρανση της περιφέρειας των φύλλων και των 

μεσονεύριων διαστημάτων και την καχεξία του φυτού. Επίσης μπορεί να 

ακολουθήσει και δευτερογενείς προσβολή των ριζών από παθογόνους 

μύκητες (Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia) και βακτήρια (Pseudomonas) 

που προκαλούν σάπισμα των ριζών και νέκρωση των φυτών.

Εικ.44. Ρίζες τομάτας προσβεβλημένες από Meloidogyne 
σοβαρά (αριστερά) και πολύ σοβαρά (δεξιά).
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II . Ι1ο ίγΙβη&ΊΐιΙιΐ8  ν β π / Υ ο / τ η / β .

Προσβάλλει τις ρίζες της τομάτας και ττροκαλεί νεκρώσεις ριζών. Τα 

φυτά δεν αναπτύσσονται, με άμεση συνέπεια τη μείωση της παραγωγής.

III. Globodera ΓοείοαήϊΘηείε.

Προσβάλλει τις ρίζες της τομάτας και προκαλεί χλώρωση των φυτών 
μείωση της ανάπτυξης και της παραγωγής. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
ιδιαίτερο πρόβλημα.

IV. ΡΓΆίγίβηοΙπιε.

Προσβάλλει τις ρίζες. Μαζί με τους μύκητες επενεργεί συνεργιστικά και 

προκαλεί σοβαρότερες ζημιές όπως νεκρώσεις των ριζών και σημαντική 

μείωση της ανάπτυξης και παραγωγής. Ο νηματώδεις εισέρχεται μέσα στις 

ρίζες και προκαλεί κυτταρικές νεκρώσεις, που οδηγούν τελικά σε νεκρώσεις 

των ριζών.

Άλλα γένη είναι τα ΤγΙθη^οώγη^υε, ΗθΙίοοίγΙθπ^ίΐε ΟηοοηβινοκΙίβε, 

ΗορΙοθΪΓηυε.

3.8.1. Εναλλακτικές λύσεις στην αντιμετώπιση νηματωδών 

του θερμοκηπίου.

ϊ. Υγιεινή σπορείου.

Πρέπει να εφαρμόζονται πιστά και να τηρούνται οι προδιαγραφές και η 

υγιεινή του σπορείου που είναι τόσο απαραίτητα στην εφαρμογή ενός 

προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης.

Μ. Υγιεινή θερμοκηπίου.
Η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στο 

χώρο του θερμοκηπίου όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την 

ανάπτυξη των νηματωδών. Γενικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτά 

απαλλαγμένα από νηματώδεις και όταν παρατηρείται προσβολή πρέπει 

αμέσως να καταστρέφονται τα άρρωστα φυτά .
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ΐη. Αμειψισπορά.
Αμειψισπορά στο θερμοκήπιο είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί 

εφόσον πρέπει να καλλιεργηθεί με είδη που φέρουν υψηλή πρόοδο. Επίσης η 

ύπαρξη πολυφάγων νηματωδών περιορίζει περισσότερο αυτό το μέτρο.

ίν. Ανθεκτικά υβρίδια και ποικιλίες.
Μερικοί νηματώδεις και ειδικά αυτοί του γένους ΜβΙοΐόοςγηθ είναι 

πολυφάγοι και η αμειψισπορά είναι πολύ δύσκολη ως απραγματοποίητη. 

Έχουν γίνει όμως πολλές προσπάθειες για ανεύρεση ανθεκτικών υβριδίων ή 

ποικιλιών με μερική επιτυχία σε ορισμένα είδη.

ν. Εμπλουτισμό με οργανική ουσία.
Η οργανική ουσία πιθανό να ευνοεί την ανάπτυξη σαπροφυτικών 

νηματωδών, σαπροφυτικών μικροοργανισμών ανταγωνιστών και 

νηματοπαθογόνων. Έτσι μέσα στη γενικότερη δράση και ανάπτυξη 

σαπροφύτων ανταγωνιστών και νηματοπαθογόνων πιθανότατα να υποχωρεί 

ο πληθυσμός των φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Υπάρχουν αρκετές 

αναφορές για την θετική επίδραση της οργανικής ουσίας στον περιορισμό του 

πληθυσμού νηματωδών.

νί. Φυτά -  παγίδες.
Είναι εναλλακτική λύση αλλά μόνο για περιορισμένης επιφάνειας 

έκταση όπως το θερμοκήπιο. Εφόσον έχει προσδιοριστεί το είδος του 

νηματώδη μπορεί να σπαρθεί το κατάλληλο φυτό που αναπτύσσεται σχετικά 

γρήγορα, και έχει υψηλή προσελκυστικότητα προς το νηματώδη.

Σε συγκεκριμένο χρόνο τα φυτά που σπάρθηκαν ξεριζώνονται, 

συλλέγονται και καταστρέφονται καίγοντάς τα. Το αργότερο 4 εβδομάδες από 

τη μεταφύτευση τα φυτά πρέπει να καταστρέφονται. Ο λόγος είναι να μην 

γίνει αναπαραγωγή των νηματωδών. Η επανάληψη για 2 φορές ακόμη 

μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη απαλλαγή του θερμοκηπίου από τους 

νηματώδεις.
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νϋ. Κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα
Ένα από αυτά είναι η προσεκτική εκρίζωση των φυτών της 

προηγούμενης καλλιέργειας με το όσο το δυνατό περισσότερο ρίζωμα και 

επιμελημένη κατεργασία εδάφους.

viii. Απολύμανση
Σε περίπτωση σοβαρής μόλυνσης συνίσταται απολύμανση με ατμό.

3.8.2. Βιολογική Καταπολέμηση των νηματωδών.
Οι νηματώδεις σκώληκες είναι οργανισμοί μικρού μεγέθους. Αποτελούν 

μια από τις πολυπληθέστερες ομάδες του ζωικού βασιλείου μετά τα 

Αρθρόποδα.

Οι καλύτερες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασία στο έδαφος και τον 

αέρα, η συνεχής καλλιέργεια του εδάφους και ο αερισμός του, η αδυναμία 

εφαρμογής αμειψισποράς και η αδυναμία ικανής καταπολέμησής τους ευνοεί 

την ανάπτυξη του πληθυσμού και της δράσης σε βάρος των φυτών.

Για τη βιολογική καταπολέμηση των νηματωδών δεν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε διάφορα έντομα. Η μόνη μας δυνατότητα είναι να 

εφαρμόσουμε μια σειρά από εναλλακτικές λύσεις με στόχο τη μείωση του 

πληθυσμού των νηματωδών σε ανεκτά οικονομικά επίπεδα, δίνοντας έμφαση 

στην υγιεινή του θερμοκηπίου, την εφαρμογή της ηλιοαπολύμανσης και τον 

εμπλουτισμό σε οργανική ουσία.

I. Pasteuria penetrans.
Το βακτήριο Pasteuria penetrans αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό, από 

τους μέχρι τώρα δοκιμασμένους μικροοργανισμούς, για τη βιολογική 

καταπολέμηση των νηματωδών γένους Meloidogyne. Η ονομασία Pasteuria 

penetrans έχει δοθεί σε μια ομάδα σποριογόνων βακτηρίων που αναφέρονται 

ως παθογόνα των νηματωδών.
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α. Τρόπος δράσης.
Τα ώριμα σπόρια του βακτηρίου είναι ακίνητα και προσκολλώνται στο 

επιδέρμιο της νύμφης του δεύτερου σταδίου του νηματώδη κατά την κίνησή 

της μέσα στο έδαφος. Η βλάστηση του προσκολλημένου σπορείου και η 
διάτρηση του νηματώδη γίνεται 8 μέρες μετά την είσοδο του νηματώδη στη 

ρίζα και την έναρξη της θρέψης του. Η βλαστική υφή σχηματίζει αποικίβς στο 

εσωτερικό του νηματώδη καταστρέφοντας το αναπαραγωγικό σύστημα των 

θηλυκών χωρίς όμως να επηρεάζει τις λειτουργίες θρέψης και ανάπτυξής 

τους.

Στις αποικίες του βακτηρίου σχηματίζονται τα ώριμα σπόρια που 

απελευθερώνονται με την αποσύνθεση του παρασιτισμένου θηλυκού και 

μεταφέρονται παθητικά στο έδαφος. Σε ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξη του 

παρασίτου μέσα σ' ένα θηλυκό άτομο νηματώδη σχηματίζονται μέχρι και

2. 106 σπόρια .

Οι νύμφες του 2ου σταδίου, που φέρουν μεγάλο αριθμό 

προσκολλημένων σπορίων, συνήθως αποτυγχάνουν να εισχωρήσουν στη 

ρίζα. Τα ώριμα σπόρια του βακτηρίου είναι ανθεκτικά σε αντίξοες 

περιβαλλοντικές συνθήκες και μπορούν να παραμείνουν βιώσιμα σε ξηρό 

έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα.. Παράγοντες ευνοϊκοί για την 

κινητικότητα των νηματωδών στο έδαφος (θερμοκρασία, δομή εδάφους ) 

αυξάνουν την πιθανότητα επαφής τους με το βακτήριο.

II. Νηματοπαθογόνοι μύκητες.

Οι νηματοπαθογόνοι μύκητες διακρίνονται σε ενδοπαρασιτικούς και σε 

παγιδευτικούς. Στους ενδοπαρασιτικούς, τα σπόρια κολλούν πάνω στο σώμα 

του νηματώδη ή καταπίνονται από αυτούς. Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν 

μύκητες των κλάσεων Oomycetes, Zygomycetes, Chrytridiomycetes, 

Deuteromycetes. Είναι κατά κανόνα υποχρεωτικά παράσιτα.

Στους παγιδευτικούς μύκητες, οι νηματώδεις κολλούν πάνω στις υφές 

χάρη σε μια κολλώδη ουσία της οποίας η έκκριση διεγείρεται από την επαφή 

με το νηματώδη. Στη συνέχεια οι υφές θα αναπτυχθούν εντός του νηματώδη, 

ο οποίος και θα θανατωθεί.
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Εκτός από τον προηγούμενο μηχανισμό υπάρχει και ο μηχανισμός με 

σί/σ0/κκτήριους βρόγχους. Οι βρόγχοι αποτελούνται από 3 κύτταρα και όταν 

ο νηματώδης περάσει στο εσωτερικό τους και έρθει σε επαφή με το τοίχωμά 

τους, αυτοί κλείνουν απότομα και τον στραγγαλίζουν. Σ' αυτή την κατηγορία 
ανήκουν μύκητες της κλάσεως Zygomycetes και Deuteromycetes. Στο σύνολό 

τους είναι σαπροφυτικοί μύκητες.

Η δράση των νηματοπαθογόνων μυκήτων ευνοείται από άφθονα 

οργανική ουσία. Η μεθοδολογία όμως ενσωμάτωσης στο έδαφος ποσοτήτων 

μολύσματος διαφόρων ειδών νηματοπαθογόνων μυκήτων δεν πέτυχε να 

μειώσει τον πληθυσμό των νηματοπαθογόνων νηματωδών. Αυτό έγινε γιατί ο 

εδαφικός μικροβιακός πληθυσμός, είναι αντανάκλαση συγκεκριμένων 

συνθηκών σε κάθε έδαφος. Η προσπάθεια να μεταβληθεί η σύνθεσή του ως 

προς ένα είδος ή μια κατηγορία οργανισμών και μάλιστα χωρίς αλλαγή των 

συνθηκών του περιβάλλοντος δεν μπορεί να έχει παρά ασήμαντο και 

παροδικό αποτέλεσμα. ΓΓ αυτό θα πρέπει να διερευνηθούν συνολικά οι 

παράγοντες που εμπλέκονται στη σχέση νηματωδών -  νηματοπαθογόνων 

μυκήτων και να μην περιορίζεται στην ενίσχυση της παρουσίας των 

τελευταίων. Αυτή η άποψη συνολικά είναι σωστή , όμως στη βιολογική 

καταπολέμηση είναι δεδομένη η περιοδικά - πλημμυριστική εισαγωγή ενός 

ωφέλιμου παράγοντα ώστε να τίθενται υπό έλεγχο ένας συγκεκριμένος 

εχθρός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟ
ΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

4.1 Λίπανση

Για την βιολογική λίπανση της καλλιέργειας της τομάτας 

χρησιμοποιούμε κυρίως το κόμποστ. Κόμποστ είναι ένα μίγμα από διάφορες 

οργανικές ουσίες, που περνούν από μία επεξεργασία αποικοδόμησης. Το 

έτοιμο κόμποστ μπορεί να θεωρηθεί σαν το ιδανικό λίπασμα. Έχει αποδειχθεί 

ότι τα φυτά που μεγαλώνουν σε έδαφος λιπασμένο με κόμποστ 

αρρωσταίνουν πολύ λιγότερο και δεν προσβάλλονται σχεδόν καθόλου από 

παράσιτα.

Το πλεονέκτημα, σε σύγκριση με τις ωμές οργανικές ύλες, είναι η 

τροφοδότηση του εδάφους με ήδη επεξεργασμένη οργανική ουσία. Στο 

κόμποστ δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για τη γρήγορη και 

αποτελεσματική εργασία των μικροοργανισμών, που σε τέτοιο βαθμό δεν 

επιτυγχάνεται με το σκόρπισμα νωπής οργανικής ουσίας.

Η διαδικασία της κομποστοποίησης απαλλάσσει το έδαφος από τη 

δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία του τεμαχισμού, της επεξεργασίας της 

νωπής οργανικής ουσίας και του αργού πολλαπλασιασμού των 

μικροοργανισμών.

To Compost αν είναι ώριμο χρησιμοποιείται και μετά την 

ηλιοθέρμανση, όταν όμως δεν είναι ώριμο μπορεί να ενσωματωθεί πριν από 

την ηλιοθέρμανση, ώστε κατά τα τη διάρκεια των 8 - 1 0  εβδομάδων να 

συντομευτεί κατά πολύ η διαδικασία αποδόμησης των οργανικών υλικών. Η 

ποσότητα που χρησιμοποιείται είναι 10-15 τόνοι στο στρέμμα, κάθε δεύτερη 

χρονιά. Αμέσως μετά ακολουθεί η ηλιοθέρμανση με πλαστικό χρώματος 

λευκού.

Με αυτήν επιτυγχάνεται η αύξηση της θερμοκρασίας του καλυμμένου 

εδάφους που με την κατάλληλη εδαφική υγρασία κατά τους θερινούς μήνες 

του καλοκαιριού φτάνει τους 50 -  60 °C σε βάθος 1 0 - 1 5  εκατοστά. Η 

αθροιστική δράση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υψηλή εδαφική 

υγρασία μειώνει σημαντικά τα μολύσματα του εδάφους. Επίσης δεν σκοτώνει 

τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους γιατί είναι θερμόφιλοι. Η

105



διάρκειά της είναι 8 - 1 0  εβδομάδες. Το έδαφος που προκύπτει μετά απ’ 

αυτήν χαρακτηρίζεται από μια νέα μικροβιακή σύνθεση. Διαμορφώνεται 

δηλαδή σ’ αυτό μια νέα βιοκοινότητα που εξακολουθεί να είναι και μετά την 

ηλιοθέρμανση εχθρική στην εισαγωγή νέων παθογόνων.

Αμέσως μετά αρχίζει το πρόγραμμα φυτοπροστασίας που αφορά 

εντομολογικούς εχθρούς και μυκητολογικές ασθένειες. Όλα αυτά έχουν να 

κάνουν με το είδος της καλλιέργειας και με την εποχή. Διαφορετικά 

προβλήματα έχει η ίδια καλλιέργεια στην κάθε εποχή και διαφορετικά 

προβλήματα έχουν τα διάφορα είδη φυτών στην ίδια εποχή.

Ύστερα στις θερμοκηπιακές βιολογικές καλλιέργειες τα πράγματα είναι 

πολύ διαφορετικά, γιατί συνήθως είναι εκτός εποχής και προσπαθούμε να 

ι/ποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον σε ένα χώρο που ναι μεν ελέγχεται 

κατά το δυνατόν από εμάς με οικολογικούς τρόπους αλλά οι κλιματικές 

συνθήκες ευνοούν κάθε στιγμή την ανάπτυξη παθογόνων.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι δεδομένη και πρέπει να 

γίνεται προληπτικά ξέροντας από πριν τι θα προκύψει μετά από ένα μήνα ή 

είκοσι μέρες, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις μυκητολογικές ασθένειες.

Σε ότι αφορά τη θρέψη είναι ένα πρόβλημα, γιατί τα φυτά που 

καλλιεργούμε είναι αδηφάγα και εάν δεν έχουμε ένα υγιές, γόνιμο, με υψηλούς 

πληθυσμούς ωφέλιμων μικροοργανισμών και πλούσιο σε οργανική ουσία 

έδαφος, είναι δύσκολο να πετύχουμε παραγωγή. Πρέπει να φροντίζουμε να 

εξασφαλίζουμε σε μεγάλο ποσοστό τη θρέψη των φυτών με

κομποστοποιημένα διάφορα οργανικά υλικά που απαντώνται στην περιοχή 

μας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγείας και της γονιμότητας του 

εδάφους, και με την ανάπτυξη των διαφόρων ωφέλιμων μικροοργανισμών, 

ξέροντας ότι αυτοί είναι που τα κάνουν όλα. Τα προϊόντα θρέψης στη διάρκεια 

της καλλιέργειας είναι λίγα εμπορικά σκευάσματα -  και αφορούν κυρίως 

οργανικό άζωτο, ορυκτό κάλιο, βιννάση, οργανικό άζωτο βραδείας 

αποδέσμευσης, φυτικά εκχυλίσματα, φύκια, βασιλικό, κοπριά γαιοσκωλήκων, 

διεγέρτες. Η κάθε καλλιέργεια στην πορεία της δεν παρουσιάζει τροφοπενίες 

εξαιτίας της πλούσιας οργανικής ουσίας στο έδαφος, της μη 

ανταγωνιστικότητας των θρεπτικών συστατικών και γενικά της ισορροπίας 

του.
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4.2 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Οι κατασκευές των θερμοκηπίων προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία 
τόσο σε ότι αφορά την πρόληψη του μεγαλύτερου μέρους των ασθενειών όσο 
και στην εξάπλωσή τους σε περιπτώσεις πρόχειρων και προβληματικών 
κατασκευών.

Ο φυσικός αερισμός που διευκολύνεται με το έγκαιρο άνοιγμα κάθε 
πρωί των παραθύρων του θερμοκηπίου, καταλαμβάνει καθοριστική σημασία 
στην πρόληψη του μεγαλυτέρου μέρους των ασθενειών των υπό κάλυψη 
καλλιεργειών. Η υγρασία της καλλιέργειας, λόγω απουσίας βροχών και 
αρδευτικών συστημάτων που να βρέχουν την φυλλική επιφάνεια (π.χ. τεχνητή 
βροχή), συνδέεται με την πτώση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της 
νύχτας. Στην περίπτωση των πιο σύγχρονων θερμοκηπίων η μείωση της 
υγρασίας στη διάρκεια της νύχτας, μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω 
τβχνητού αερισμού ή με θέρμανση.

Στην περίπτωση λοιπόν όπου η θερμοκηπιακή μονάδα δε διαθέτει τα 
κατάλληλα τεχνικά μέσα και εξοπλισμούς, έτσι ώστε να παρέχει στην 
καλλιέργεια τον απαιτούμενο εξαερισμό της, παρατηρείται ανησυχητική 
αύξηση της υγρασίας με άμεσο κίνδυνο την εκδήλωση και εξάπλωσή πολλών 
ασθενειών.

Συγκεκριμένα στην καλλιέργεια ντομάτας υπό κάλυψη, είναι ανάγκη η 
σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας του θερμοκηπίου, να κυμαίνεται μεταξύ 60 
-  75%. Αν υπερβαίνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα το 80% υπάρχουν 
μεγάλα προβλήματα από τις ασθένειες :

■ Botrytis cinerea
■ Septoria lycopersici
■ Alternaría solani
■ Phytophthora parasítica
■ Phytophthora infestaos
■ Cladosporium fulvum

Για να επικρατεί, στον χώρο του θερμοκηπίου, υγρασία στα επιθυμητά 
επίπεδα, επιβάλλεται η λειτουργία μηχανισμών και τεχνητών μέσων 
εξαερισμού του θερμοκηπίου. Αυτά τα μέσα μπορεί να είναι: 
α) φυσικός εξαερισμός (παράθυρα πλευρικά, οροφής) 
β) δυναμικός εξαερισμός. 
γ) αερόθερμα, ανεμιστήρες κ.λ.π.
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β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Η καλλιέργεια μη ευαίσθητων φυτών στα παθογόνα είναι φαινομενικά ο 

πιο εύκολος τρόπος για την επίλυση των προβλημάτων αντιμετώπισης των 
ασθενειών. Άλλωστε η παραγωγή ανθεκτικών ποικιλιών (ή τουλάχιστον 

ανεκτικών) είναι ένας στόχος που εδώ και χρόνια έχουν καθορίσει οι 

γενετιστές, που σε πολλές περιπτώσεις έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα και 

στις κηπευτικές καλλιέργειες.

Όπως είναι γνωστό οι λόγοι που αντιπαρατίθενται σε μία ευρύτερη 

χρήση αυτής της ενδιαφέρουσας εναλλακτικής λύσης συνδέονται:

- Με την πιθανή εμφάνιση διαφορετικών φυλών παθογόνων που θα 
είναι σε θέση να ξεπεράσουν την ανθεκτικότητα που προβάλλει το 
φυτό.

- Με τους ανθεκτικούς χαρακτήρες, που συχνά είναι περιορισμένοι σε ένα 
ή λίγους κλώνους παθογόνων που απαντώνται σε μία συγκεκριμένη 
περιοχή. Με τα χαρακτηριστικά των ανθεκτικών ποικιλιών που δεν 
ανταποκρίνονται πάντα στις απαιτήσεις του εμπορίου.

Πολλές είναι πράγματι οι ανθεκτικές ποικιλίες σολανοδών, στο

Verticillium dahliae και στο Fusarium oxysporum. Αλλά και σε άλλες 

ασθένειες ( π.χ. κλαδοσπόριο της τομάτας).

Πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες που περιορίζουν την εξάπλωση 

των ανθεκτικών ποικιλιών ( κυρίως εκείνων που διαθέτουν ανθεκτικότητα σε 

μία μόνο φυλή του παθογόνου), η προσφυγή σ’ αυτή τη λύση θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί με μία ευρύτερη αναγνώριση. Παρέχοντας σε επίπεδο 

παραγωγής και σε εμπορικό επίπεδο τέτοια κριτήρια αξιολόγησης της 

ποικιλίας, που να αφορούν όχι μόνο τα παραγωγικά και οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά, αλλά και τα πιθανά προβλήματα φυτοπροστασίας.

Δυστυχώς όμως η νοοτροπία του παραγωγού δεν έχει αλλάξει ακόμη 

σε ότι αφορά την επιλογή της ποικιλίας. Οι προτιμήσεις του είναι 

προσανατολισμένες στις αποδόσεις και στα χαρακτηριστικά εκείνα που 

απαιτεί η κατανάλωση, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η απόφαση του από το 

εάν η συγκεκριμένη ποικιλία είναι ανθεκτική ή όχι σε μία ασθένεια.

Στα πλαίσια της εκμετάλλευσης των φυσικών παραγόντων που αφορούν την 

προστασία των φυτών, παίρνει μέρος και η τεχνική του εμβολιασμού, όπου τα 

φυτά που διαθέτουν παραγωγικά χαρακτηριστικά, εμβολιάζονται πάνω σε 

ανθεκτικές ποικιλίες.
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γ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, στα κηπευτικά, το φυτωριακό υλικό 

προσλαμβάνει μια ιδιαίτερη σημασία με περαιτέρω επιδράσεις σ’ ολόκληρο 

τον καλλιεργητικό κύκλο.

Τα προβλήματα αφορούν συγκεκριμένα τις κρυπτογαμικές ασθένειες. 

Δεδομένου ότι πολλά παθογόνα βρίσκουν μέσα στα σπόρια εύκολα 

κατάλληλο υπόστρωμα διατήρησης και μετάδοσης, αλλά και γιατί οι συνθήκες 

περιβάλλοντος, ειδικά στη φάση του σπορείου, είναι οι πιο κατάλληλες για την 

ανάπτυξη τους πάνω στο φυτό. Ξεκινώντας από το ίδιο το σπόρο ή και από 

άλλα μέσα στα οποία διατηρούνται και με τα οποία μεταδίδονται.

Η χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, καθίσταται 

συνεπώς αναγκαία προϋπόθεση για το σωστό ξεκίνημα της καλλιέργειας και 

κυρίως για την μείωση των πιθανοτήτων προσβολής στη διάρκεια της 

βλαστικής ανάπτυξης του φυτού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο σπόρος του οποίου η υγιεινή 

κατάσταση μπορεί να επιτευχθεί κυρίως όταν τηρούνται οι κανόνες 

φυτοπροστασίας στο επίπεδο της σποροπαραγωγή. Στη βιολογική 

καλλιέργεια για την προστασία του σπόρου χρησιμοποιούμε ανταγωνιστικούς 

μικροοργανισμούς (όπως το Trichoderma spp. ή βακτηριοκτόνους 

μικροοργανισμούς όπως Pseudomonas και Bacillus). Οι δύο παραπάνω 

μικροοργανισμοί εκτός της αντιπαθογόνου δράσης του, μπορεί να 

προκαλέσουν μια διεγερτική δράση στη βλάστηση των φυτών.

Η τήρηση αυτών των κανόνων δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί η υγεία 

της καλλιέργειας στην επόμενη φάση μετά από εκείνη του σπορείου. Αφού 

στη διάρκεια της οποίας συνυπάρχουν παράγοντες άκρως ευνοϊκοί για την 

ανάπτυξη των ασθενειών ( πυκνή φύτευση, υψηλά ποσοστά υγρασίας, και 

διαβροχή του φυλλώματος κ.λ.π.).
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δ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ

Η αυξημένη ευαισθησία των κηπευτικών καλλιεργειών στις ασθένειες και 

η ικανότητα των παθογόνων να διατηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

μέσα στο έδαφος και στα υπολείμματα, προσδίδουν στο υπόστρωμα των 

φυτών ξεχωριστή σημασία. Δεδομένου ότι απ’ αυτό εξαρτάται και 

προδιαγράφεται η υγιεινή κατάσταση του φυτού. Σε όλες τις φάσεις του 

καλλιεργητικού του κύκλου.

Το υπόστρωμα και το έδαφος θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από 

όργανα διατήρησης ή αναπαραγωγής των παθογόνων, κυρίως για τις υπό 

κάλυψη καλλιέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων αγρονομικών και 

φυσικών τεχνικών.

Φυσικά μέσα εννοούμε τη θέρμανση και πιο συγκεκριμένα τον θερμό 

ατμό. Λόγω όμως της δύσκολης εφαρμογής του και του υψηλού κόστους του, 

χρησιμοποιείται κυρίως στην απολύμανση του εδάφους ή των υποστρωμάτων 

που προορίζονται για τα σπορεία ή τελικά στις υπό κάλυψη καλλιέργειες. 

Ακόμα όμως και αυτή η μορφή απολύμανσης, μολονότι δεν προκαλεί 

προβλήματα φυτοϋγιεινής, δεν είναι απαλλαγμένη από δευτερεύουσες 

αρνητικές επιδράσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών 

που έχουμε κατά την εφαρμογή, παρατηρούνται στο έδαφος χημικές 

μεταβολές ποικίλης φύσης με πιθανή συσσώρευση φυτοτοξικών ουσιών 

(αμμωνία, νιτρώδη). Έτσι αλλοιώνονται οι μικροβιολογικές ισορροπίες με την 

καταστροφή όλων των μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και των 

ωφελίμων, πιο πιθανή περίπτωση την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των 

παθογόνων.

Μείωση αυτών των αρνητικών φαινομένων μπορεί να επιτευχθεί με την 

αντικατάσταση του θερμού ατμού ( πάνω από 80°Ο και διάρκεια εφαρμογής 

20 - 30 λεπτά ) με ένα μίγμα ατμού και αέρα στη θερμοκρασία των 65- 70 Ο 

για 30 -  60 λεπτά. Είναι πιο δαπανηρή αλλά λιγότερο επικίνδυνη για τα 

φυσικοχημικά και για τη μικροβιακή χλωρίδα.
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Ένα είδος θερμικής απολύμανσης είναι και η τεχνική της 

ηλιοαπολύμανσης του εδάφους, που αντιπροσωπεύει τη μοναδική 

πραγματική λύση για τα άλλα συστήματα απολύμανσης. Η τεχνική αυτή 

βασίζεται στην κάλυψη του εδάφους στη διάρκεια των θερινών μηνών με ένα 

πλαστικό διάφανο φιλμ, με στόχο την αύξηση της θερμοκρασίας και την 

καταστροφή των παρασίτων του εδάφους. Αυτό οφείλεται στο ότι η 

θερμοκρασία δεν αυξάνει σημαντικά (μέγιστες τιμές περίπου 50 C στα 

επιφανειακά στρώματα). Συγκριτικά λοιπόν με τη δημιουργούμενη τεχνητά 

θερμοκρασία, αφενός επιδρά λιγότερο πάνω στις φυσικοχημικές ιδιότητες του 

εδάφους και αφετέρου δεν ασκεί καμία σημαντική επίδραση πάνω στη 

μικροχλωρίδα.

Με την ηλιοαπολύμανση, διασώζονται πολλοί ωφέλιμοι θερμοανθεκτικοί 

μικροοργανισμοί που είναι σε θέση στη συνέχεια να εμποδίσουν, χάρη στην 

ανταγωνιστική τους δράση, την ανακατάληψη του εδάφους από τους 

παθογόνους μικροοργανισμούς. Θετικό επίσης αυτής της τεχνικής είναι το 

χαμηλό κόστος, ενώ τα όρια εφαρμογής της καθορίζονται από την ακτινοβολία 

(φυσική ή και αυξημένη από τις καλυμμένες κατασκευές) και από τη χρονική 

διάρκεια που μπορούμε να αφήσουμε ακαλλιέργητο το έδαφος (50 -  60 

μέρες).

Διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα είναι άριστα σε ότι αφορά τον 

περιορισμό διαφορών παθογόνων οργανισμών του εδάφους όπως 

Verticillium, Rhizoctonia solani, Phoma, Sclerotinia, Phytophthora capsici 

κ.λ.π. Η επίδραση της επεκτείνεται επιπλέον στα ζιζάνια και στα έντομα.

111



ε. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σ’ αυτές βασικό ρόλο παίζουν οι αμειψισπορές, οι οποίες θα πρέπει να 
προγραμματίζονται κατάλληλα με στόχο να εμποδίζεται η επιβίωση των 

παθογόνων. Μέσα στο έδαφος ή πάνω στα υπολείμματα των καλλιεργειών 

που αποτελούν μια επικίνδυνη αποθήκη ή εστία μόλυνσης για τις επόμενες 

καλλιέργειες.

Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι κίνδυνοι αφορούν όχι μόνο την 

επανακαλλιέργεια στο ίδιο έδαφος ενός είδους αλλά και περισσοτέρων ειδών 

που συγγενεύουν βοτανικά μεταξύ τους. Ειδικά ορισμένα παθογόνα (όπως 

Ρυεθήυη ερρ., νβήίοίΙΙΐυηΊ ερρ) που είναι σε θέση να διατηρηθούν στο έδαφος 

για πολλά χρόνια.

Στην εφαρμογή μιας ορθολογικής αμειψισποράς αντιπαρατίθεται συχνά 

λόγοι οικονομικής και καλλιεργητικής φύσης (π.χ. μικρή έκταση). Έτσι 

καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή άλλων τεχνικών απολύμανσης (π.χ. 

ηλιοαπολύμανση).

Μια άλλη πρακτική που μπορεί να συνδυαστεί με την αμειψισπορά 

είναι η απομάκρυνση ή η καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας. 

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου, για διάφορους λόγους, δεν είναι δυνατόν να 

εφαρμόσουμε τον επιθυμητό κύκλο αμειψισποράς.

Ένα βασικό ρόλο στην κανονική ανάπτυξη του βιολογικού κύκλου των 

ασθενειών, παίζει και η άρδευση. Το μεγαλύτερο μέρος των παθογόνων, 

εξαρτά την ανάπτυξη του από την ύπαρξη ή όχι υγρασίας μέσα στην 

καλλιέργεια. Έτσι διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες για να ξεκινήσει η 

διαδικασία της μόλυνσης και στην συνέχεια, με το ίδιο το νερό μπορούν να 

μεταφερθούν τα όργανα αναπαραγωγής σε ότι αφορά τη βλαστική και 

παθογενετική τους ανάπτυξη, πλην των ωιδίων που εμποδίζονται από το 

νερό. Σε ότι αφορά την άρδευση είναι σκόπιμο να προτιμώνται το σύστημα με 

σταγόνα ή σωλήνα με ενσωματωμένο σταλάκτη.

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στη διατήρηση της υψηλής 

υγρασίας μέσα στην καλλιέργεια είναι η πυκνότητα φύτευσης των φυτών. 

Αυτή θα πρέπει να διατηρείται στις πιο μεγάλες δυνατές αποστάσεις, σε 

σχέση πάντα με τις παραγωγικές δυνατότητες της κάθε καλλιέργειας, με

112



σκοπό να ευνοείται η γρήγορη εξάτμιση της υπερβολικής υγρασίας μέσω του 

καλύτερου αερισμού.

Ανάμεσα στις καλλιεργητικές πρακτικές που συνδέονται έμμεσα με την 

καταπολέμηση των ασθενειών, μπορούμε να υπενθυμίσουμε και την 

εδαφοκάλυψη . Γι’ αυτό τον σκοπό χρησιμοποιούμε πλαστικό φιλμ ή άλλο 

υλικό, του οποίου η χρήση επιδρά θετικά πάνω στην παραγωγή, προκαλεί 

επίσης θετικές επιδράσεις πάνω στον κίνδυνο εκδήλωσης επιδημικών 

φαινομένων. Μειώνει από τη μία πλευρά τα ποσοστά υγρασίας του 

περιβάλλοντος και εμποδίζει από την άλλη πλευρά την επαφή μεταξύ 

παθογόνου και φυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ- 
ΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

5.1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσέγγιση κοστολόγησης 5 στρεμμάτων 
θερμοκηπιακής εκμετάλλευσης η οποία χωρίζεται σε δύο θερμοκηπιακές 
κατασκευές 2,5 στρεμμάτων, με διαστάσεις 30 χ 84 m η κάθε μία.

Η μελέτη κοστολόγησης των 5 στρεμμάτων έγινε για μία καλλιεργητική 
περίοδο με μήνα έναρξης τον Αύγουστο του 2003 και μήνα λήξης τον Ιούνιο 
του 2004. Η κοστολόγηση έγινε με βάση τις τιμές της περιόδου 2003 -2004.

Η προσέγγιση της κοστολόγησης των 5 στρεμμάτων έγινε από τις 
υφιστάμενες συνθήκες της γεωργικής πράξης και από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία.

Το έδαφος των θερμοκηπίων είναι αμμοπηλώδες και από πλευράς 
αντίδρασης το pH του κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6,2

Κατά την κοστολόγηση της τομάτας ελήφθησαν τα εξής:

■ Η μέση στρεμματική απόδοση είναι 15.000 Kg/στρ. και η μέση 
τιμή πώλησης κατά τους μήνες Φεβρουάριο -  Ιούνιο είναι 50 
λεπτά του Ευρώ το κιλό.

■ Η παραγωγή προορίζεται για πώληση στην τοπική αγορά από τον 
ίδιο τον παραγωγό.

■ Το χωράφι της εκμετάλλευσης είναι ιδιόκτητο και το ενοίκιο του 
εδάφους είναι τεκμαρτό με 150 €/στρ./χρόνο.
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2.ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1. Πρόγραμμα καλλιεργητικών εργασιών

Α/Α Είδος Εργασίας Εποχή Εργασίας
1. Όργωμα Αρχές 7ου
2. Προσθήκη κοπριάς -  Φρεζάρισμα -  Πότισμα Αρχές 7ου
3. Τοποθέτηση πλαστικού για ηλιοαπολύμανση Μέσα 7ου
4. Αφαίρεση του πλαστικού ηλιοαπολύμανσης Τέλη 9ου
5. Βασική λίπανση Τέλη 10Οϋ
6. Τοποθέτηση αρδευτικού συστήματος Αρχές 11017
7. Κάλυψη θερμοκηπίου Αρχές 1100
8. Σπορά Μέσα 9ου
9. Άρδευση σπορείου Μέσα 9ου -  Αρχές 10Οϋ

10. Φυτοπροστασία στο σπορείο Τέλη 9ου
11. Μεταφύτευση σε γλαστράκια Αρχές 10ου
12. Άρδευση φυταρίων Αρχές 10Οϋ - Μέσα 11017
13. Φυτοπροστασία φυταρίων Αρχές 10™
14. Φύτευση στο έδαφος Μ ίσα 11ου
15. Άρδευση Μέσα 110(7 - Τέλη 6ου
16. Κλάδεμα -  Υποστήλωση -  Υδρολίπανση Τέλη 110(7 - Τέλη 5ου
17. Τοποθέτηση κυψελών του Βοιτιόυε ίβπθβίηε Μέσα 11017-Αρχές 6ου
18. Φυτοπροστασία Τέλη 11047-Τέλη 5ου
19. Κλάδεμα -  Υποστήλωση -  Άρδευση Αρχές 6ου - Μέσα 6ου
20 Συγκομιδή Αρχές 20ϋ-Τέλη 6ου

21. Απομάκρυνση και καταστροφή των 
υπολειμμάτων της καλλιέργειας

Τέλη 6ου -  Αρχές 7ου
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Πίνακας 2. Υπολογισμός Δαπάνης Εργασίας

Α/Α Είδος Εργασίας Εποχή

Ημερομίσθια Ημερομίσθια τρίτων
Αμοιβή 
(ευρώ / 

ημ·)
Δ α π ά ν ι

(ευράΠαραγωγός Ιός
Εργάτης 1 

1οσ
Εργάτης 2 

2ο

1. Ό ρ γω μ α Α ρ χ έ ς ? 0“ 0,5 . . 25,80 12,90
2. Π ροσ θήκη  κο π ρ ιά ς  -  

___ Φ οεδάο ισυα  - π ότ ισ υα Α ρχές 7°“ 0,5 0.5 . 25,80 25,80

3.
Τ οπ οθέτησ η  π λα σ τικο ύ  για 

Η λ ιοαπ ολύμανσ η Μ έσα 7°“ 1 1 25,80 51,60

4.
Α φ α ίρ εσ η  του π λασ τικού  

Η λ ιοα π ολύμ α νσ ης Τ έλη  9°“ 0,5 0,5 25,80 25,80
5. Β ασ ική  λ ίπ ανσ η Τ έλη  10°“ 0,3 0,3 . . 25,80 15,50
6.

Τ οπ οθέτησ η  αρδευτικού  
_________σ υσ τήυατοο_________ Α ρ χές  11°“ 1 1 1 25,80 77,4

7. Κάλυψ η θερμοκηπ ίου Α ρ χές  11°“ 2 2 2 2 25,80 206,4ι
8. Σπορά Μ έσα 9°“ 0,5 0,5 0,5 25,80 38,7

9. Ά ρ δ ευ σ η  σπ ορείου
Μ έσα 9°" -  
Α ρ χές  10°“ 0,5 25,80 12,90

10. Φ υτοπ ρ ο σ τα σ ία  στο 
_________σπορείο_________ Τ έλη  9“ 0,5 . 25,80 12,90

11.
Μ ετα φ ύτευσ η  σε 

χΛαστράκια Α ρ χές  10°" 1,5 1,5 1 1 25,80 129
12. Ά ρ δ ευ σ η  φ υτα ρ ίω ν

Α ρχές 10°“ - 
Μ έσα 11°“ 2 . 25,80 51,60

13. Φ υτοπ ρ ο σ τα σ ία  φ υταρ ίω ν Α ρ χές  10°“ 1 25,80 25,80

14. Φ ύτευσ η  στο  έδαφ ος
Μ έσα 11 ου 
Τ έλη  6ου 5 25,80 129

15. Ά ρδευσ η
Μ έσα 11°“ - 

Τ έλη  6°“ 5 25,80 129

16.
Κ λάδεμα  -  Υ π ο σ τήλω σ η  - 

Υ δρολ ίπ ανσ η
Τ έλη  11°“ - 

Τέλη 5°“ 50 30 5 25,80 2193

17.
Τ οπ οθέτησ η  κυψ ελώ ν του 

Βο ιπ άμε ίθ ΐΐβ ε ίπ ε
Μ έσα 11°“ -  

α ρχές 5°“ 4 25,80 103,2
18 Φ υτοπ ροσ τα σ ία

Τέλη 11°“ -  
Τ έλη  5°“ 5 . 25,80 129

19.
Κ λάδεμα  -  Υ π οσ τύλω σ η  -  

Ά ρ δ ευσ η
Α ρ χές  6°“ -  

Μ έσα 6°“ 5 5 25,80 258
20. Σ υγκομ ιδή

Α ρ χ ές  2°“ - 
Τέλπ 6°“ 30 30 20 20 25,80 2580

21.

Α π ο μά κρ υ νσ η
υπ ολε ιμμ ά τω ν
κα λλ ιέργε ια ς Τ έλη  6°“ 3 3 2 2 25,80 258
ΣΥΝΟΛΟ 118,8 75,3 31,5 25 - 6465,·
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1. ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
ά. Μόνιμο Κεφάλαιο

(Ευρώ) (Ευρώ)
- Έδαφος 7.500 7.500
- θερμ/κές κατασκευές 60.000 58.000
- έγγειες βελτιώσεις 1.000 750

Σύνολο (1.1) 68.500 66.250

Ι3. Ημιμόνιμο Κεφάλαιο

- μηχανήματα 4.000 3.000

Σύνολο (1.2) 4.000 3.000

ο. Κυκλοφοριακό Κεφάλαιο

- μετρητά 15.000 4.000

Σύνολο (1.3) 15.000 4.000

Σύνολο Ενεργητικού : 87.500 73.250

Μεταβολή Περιουσίας = 73,250 -  87.500 = - 14,250 €
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2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ά. Σταθερές Δαπάνες (Ευρώ)

ί. Ενοίκιο Εδάφους 750

(5 στρμ. χ 150 €Ιστρμ)

Η. Αμοιβή εργασίας οικογένειας 4.982

([115,8 + 77,3] ημερομίσθια χ 25,80 €/ημέρα)

¡Π. Απόσβεση μονίμου κεφαλαίου

ο Μονίμου (πλην εδάφους) 2.250
ο Ημιμονίμου 1.000

ίν. Συντήρηση Κεφαλαίων

ο Μονίμου (πλην εδάφους) 1.198
(Μ.Ε.Κ. 59.875x2%)

ο Ημιμονίμου 105
(Μ.Ε.Κ. 3.500x3%)

ν. Ασφάλιστρα Κεφαλαίων

ο Μονίμου (πλην εδάφους)
(Μ.Ε.Κ. 59.875 χ 1%„) 60

ο Ημιμονίμου 4
(Μ.Ε.Κ. 3.500 χ 1%ο)

νί. Τόκοι Κεφαλαίων

ο Μονίμου (πλην εδάφους) 5.988
(Μ.Ε.Κ. 59.875 χ 10%)

ο Ημιμονίμου 350
(Μ.Ε.Κ. 3.500 χ 10%)

ο Αμοιβής εργασίας οικογένειας 249
(Μ.Ε.Κ. 4982 χ 10% επί εξάμηνο) 

ο Συντήρησης 65
([1.198 + 105] χ 10% επί εξάμηνο) 

ο Ασφαλίστρων
([60 + 4] χ 10% επί εξάμηνο) 3

Σύνολο Σταθερών Δαπανών 17.004
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Η. Μεταβλητές Δαπάνες (Ευρώ)

ί. Αμοιβή εργασίας τρίτων 1.561

(60,5 ημερομίσθια χ 25,80 €/ημέρα) 

ϋ. Αξία υλικών 8.000

ίϋ. Πληρωμές σε τρίτους (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Πετρέλαιο Κίν.) 1.500

ίν. Τόκοι κυκλοφοριακού κεφαλαίου 553

( [ 1561 + 8.000 + 1.500 ] χ 10% επί εξάμηνο )

Σύνολο Μεταβλητών Δαπανών 11.614

Σύνολο Παραγωγικών Δαπανών 28.618

ο. Σταθερές Δαπάνες ( % του συνόλου)

17.004 χ 100

------------------------ = 59,4 %

28.618

ά. Μεταβλητές Δαπάνες ( % του συνόλου )

11.614 χ 100
--------------------  = 40,6 %

28.618
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3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3. Καταβαλλόμενες Χρηματικές Δαπάνες (Ευρώ)

ί. Αμοιβή εργασίας τρίτων 1561
(60,5 ημερομίσθια χ 25,8 ευρώ/ημέρα)

ϋ. Αξία υλικών 8.000

ϋί. Πληρωμές σε τρίτους 1.500

Σύνολο Καταβαλλόμενων Δαπανών 11.061

I). Τεκμαρτές Δαπάνες (Ευρώ)

ί. Ενοίκιο Εδάφους 750
(5 στρμ. χ 150 ευρώ/στρμ)

ϋ. Αμοιβή εργασίας οικογένειας 4.982
([115,8 + 77,3 ] ημερομίσθια χ 25,80 ευρώ/ημέρα)

ϋί. Απόσβεση κεφαλαίων
- Μονίμου (πλην εδάφους) 2.250
- Ημιμονίμου 1.000

ίν. Συντήρηση Κεφαλαίων
- Μονίμου (πλην εδάφους) 1.198

(Μ.Ε.Κ. 59.875x2%)
-Ημιμονίμου 105

(Μ.Ε.Κ. 3.500x3%)

ν. Ασφάλιστρα Κεφαλαίων
- Μονίμου (πλην εδάφους) 60

(Μ.Ε.Κ. 59.875 χ 1%0)
- Ημιμονίμου 4

(Μ.Ε.Κ. 3.500 χ 1%ο)

νί. Τόκοι Κεφαλαίων
- Μονίμου (πλην εδάφους) 5.988

(Μ.Ε.Κ. 59.875 χ 10%)
- Ημιμονίμου 350

(Μ.Ε.Κ. 3.500 χ 10%)
- Συντήρησης 65

([1.198 + 105] χ 10% επί εξάμηνο)
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- Ασφαλίστρων 3
([60 + 4] χ 10% επί εξάμηνο)

- Κυκλοφοριακού κεφαλαίου 553
(11061 χ 10% επί εξάμηνο)

- Αμοιβής εργασίας οικογένειας 249
(4.982 χ 10% επί εξάμηνο)

Σύνολο Τεκμαρτών Δαπανών 17.557

Σύνολο Παραγωγικών Δαπανών 28.618

ο. Σταθερές δαπάνες (% του συνόλου)

11.061 χ 100
-----------------------  = 38,7 %

28.618

ά. Μεταβλητές δαπάνες (% του συνόλου)

17.557 χ 100
------------------------  = 61,3%

28.618
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4. ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ, ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

3. Κέρδος

Κέρδος = Ακαθάριστη Πρόσοδος (Α.Π.) -  Παραγωγικές Δαπάνες

Α.Π. = Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (Α.Α.Π.) + Επιδοτήσεις (Ε) + 
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις +/- Μεταβολή Περιουσίας

(Α.Α.Π.) = Εισπράξεις + Ιδιοκατανάλωση

(Α.Π.) = 37.500 + 100 + 20.000 -  14250 = 43.350 ευρώ 
οπότε το κέρδος είναι:
Κέρδος = 43.350-28618 = 14.732 ευρώ

ό. Ακαθάριστο Κέρδος (Α.Κ.)

Ακαθάριστο Κέρδος = Ακαθάριστο Πρόσοδος -  Μεταβλητές 
Δαπάνες

Α.Κ. =43.350-11.614 = 31.736 ευρώ

c. Γεωργικό Εισόδημα (Γ.Ε.)

(Γ.Ε.) = Αμοιβή εργασίας οικογένειας + Τόκοι ιδίων κεφαλαίων + Κέρδος

Αμοιβή εργασίας οικογένειας = 4.982 ευρώ 
Τόκοι ιδίων κεφαλαίων = 7.273 ευρώ 
Κέρδος = 14.732 ευρώ

Άρα (Γ.Ε.) = 4.982 + 7.273 + 14.732 = 26.987 ευρώ

Εισπράξεις 
Ιδιοκατανάλωση 
Μεταβολή περιουσίας

= 37.500 ευρώ 
= 100 ευρώ
= -14.250 ευρώ

Επιδότηση Κατασκευής Θερμοκηπίου 
(Κανονισμός 2328/91 της Ε.Ε.) = ί
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις =

20.000 ευρώ 
0 ευρώ
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(1 Αποδοτικότητα Κεφαλαίου (Α.Κ.)

Καθαρή Πρόσοδος
(Α.Κ.) = ------------------------------ χ 100

Μ.Ε.Κ.

Καθαρή Πρόσοδος = Ακαθάριστη Πρόσοδος -  (Παραγωγικές Δαπάνες -
Τόκοι Κεφαλαίων -  Ενοίκιο Εδάφους) =

= Κέρδος + Τόκοι Κεφαλαίων + Ενοίκιο Εδάφους

Κέρδος = 14.732 ευρώ
Τόκοι ιδίων κεφαλαίων = 7.273 ευρώ
Ενοίκιο εδάφους = 750 ευρώ

Καθαρή Πρόσοδος = (14.732 + 7.273 + 750) ευρώ = 22.755 ευρώ

Μέσο Επενδεδυμένο Κεφάλαιο=(Ενεργητικό στην έναρξη + Ενεργητικό στη 
λήξη)/2 =

(Μ.Ε.Κ.) =(87.500 + 73.250)/2 = 80.375 ευρώ

22.755
Άρα (Α.Κ.) = ---------------------  χ 100 = 28,3 %

80.375

δηλαδή τα κεφάλαια της γεωργικής εκμετάλλευσης αμείβονται περισσότερο 
από το τρέχον επιτόκιο και συνεπώς η εκμετάλλευση φέρει κέρδη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Λίγα είναι μέχρι τώρα τα παραδείγματα, όπου ο άνθρωπος με επιτυχία 
χρησιμοποίησε ο ίδιος ένα βιολογικό μέσον για να καταπολεμήσει ένα 
παθογόνο, με εξαίρεση, βέβαια, τη χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών. Οι 
τελευταίες έρευνες επιτρέπουν να ελπίζουμε ότι ο αριθμός των περιπτώσεων 
αυτών θα αυξηθεί σύντομα. Οπωσδήποτε, βιολογική καταπολέμηση γίνεται 
πολλές φορές χωρίς την μεσολάβηση του ανθρώπου. Είναι π.χ. γνωστό ότι 
σε μερικά εδάφη το παθογόνο ή δεν εγκαθίσταται ή εγκαθίσταται αλλά δεν 
παράγει ασθένεια ή προκαλεί ζημιές, που είναι μικρότερες κάθε χρόνο, χωρίς 
την επέμβαση του ανθρώπου. Παρότι τέτοια “ακαταλληλότητα” ενός εδάφους 
για συγκεκριμένο παθογόνο μπορεί να μην οφείλεται πάντοτε σε βιοτικούς 
παράγοντες, σε μερικές τουλάχιστον περιπτώσεις οι ανταγωνιστές 
μικροοργανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο. Σε μερικές περιπτώσεις ένα 
κατάλληλο έδαφος μπορεί να γίνει ακατάλληλο με τη μεταφορά μικρής 
ποσότητας χώματος από ακατάλληλη περιοχή.

Αν δεν περιορίσουμε το αντικείμενο της βιολογικής καταπολέμησης στην 
απευθείας από τον άνθρωπο χρησιμοποίηση ενός μικροοργανισμού ή ιού και 
περιλάβουμε στο αντικείμενο αυτό και τους χειρισμούς που επηρεάζουν τη 
σχέση των μικροοργανισμών που συμβαίνει να υπάρχουν 
(συμπεριλαμβανομένων και των παθογόνων), η βιολογική καταπολέμηση 
είναι οπωσδήποτε παλιά μέθοδος. Η αμειψισπορά και η χλωρή λίπανση 
μπορούν να αναφερθούν σαν παραδείγματα χειρισμών, που μπορούν έμμεσα 
να οδηγήσουν σε βιολογική καταπολέμηση.

Σε σχέση με τη χημική καταπολέμηση η βιολογική έχει λιγότερο άμεσα 
αποτελέσματα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί την στιγμή που ένα πρόβλημα 
ασθένειας απαιτεί σύντομη αντιμετώπιση. Έχει όμως το πλεονέκτημα ότι τα 
αποτελέσματα της διαρκούν περισσότερο και δεν χρειάζεται επανειλημμένες 
επεμβάσεις.

Με τις κατάλληλες προδιαγραφές θερμοκηπίων και με τη σωστή 
τήρηση όλων των προαναφερθέντων μέτρων και φροντίδων, η μέθοδος της 
βιολογικής αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών, έχει αποδειχθεί ότι 
λειτουργεί θαυμάσια.

Όσον αφορά το κόστος της μεθόδου, θα πρέπει να σημειωθεί η μεγάλη 
διαφορά σε σχέση με τη χημική καταπολέμηση. Το κόστος της μεθόδου, 
συγκεκριμένα στην καλλιέργεια τομάτας, ανέρχεται στις 280 -  330 €/στρέμμα, 
το οποίο είναι 30% υψηλότερο από το κόστος της χημικής.

Αυτή η διαφορά μπορεί να αντισταθμιστεί, ως ένα βαθμό, από τις 
μεγαλύτερες τιμές που μπορούν να επιτύχουν οι παραγωγοί για τα προϊόντα 
τους. Η διάδοση της μεθόδου σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο μέρος της 
αγοράς, όπως και η ανάπτυξη και άλλων εταιριών παραγωγής βιολογικών και 
βιοτεχνολογικών προϊόντων, εκτός της πρωτοπόρου Koppert, θα 
δημιουργήσει πτωτικές τάσεις στις τιμές αυτών των προϊόντων προς όφελος 
των παραγωγών.

Έτσι βλέπουμε ότι η προοπτική της βιολογικής καλλιέργειας για το 
μέλλον είναι ιδιαίτερα καλές μιας και έχει: α) περιθώρια βελτίωσης της
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ικανότητας της να ελέγχει εχθρούς και ασθένειες (παραγωγή νέων βιολογικών 
όπλων, διαρκώς αυξανόμενη έρευνα από ινστιτούτα και νέες εταιρίες), β) 
περιθώρια μείωσης του κόστους της, γ) συνεχών αυξανόμενη αποδοχή από 
το κοινωνικό σύνολο, τόσο όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό όσο κυρίως 
και από τους παραγωγούς καλλιεργητές.

Όσον αφορά τώρα την εκμετάλλευση που μελετούμε τα οικονομικά 
στοιχεία δείχνουν ότι η αποδοτικότητα του κεφαλαίου είναι πολύ πάνω από το 
τρέχον επιτόκιο. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η εκμετάλλευση είναι αρκετά 
κερδοφόρα ως επιχείρηση και συνίσταται ανεπιφύλακτα ως επένδυση προ 
κάθε ενδιαφερόμενο παραγώγο.
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