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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει αφενός 
μεν την εξέλιξη των αγροτικών διαρθρώσεων του Νομού 
Ηλείας, και αφετέρου τον τρόπο καταπολέμησης και τα μέσα
που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ασθενειών
0\/
%<ίί καλλιεργειών υπό υψηλή κάλυψη στην περιοχή 
Βαρθολομιού.

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος ερευνώνται τα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά του νομού όσον αφορά την οικονομική και 
κοινωνική συγκρότηση του ανθρώπινου δυναμικού, τους 
φυσικούς πόρους και τις διαρθρώσεις των καλλιεργειών.

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά των θερμοκηπιακών κατασκευών (συστήματα 
θέρμανσης, κάλυψης κ.α.) και των θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών (τεχνική της καλλιέργειας, χρησιμοποιούμενες 
ποι κι λίες-υβρίδια κ.α.) στην περιοχή Βαρθολομιού. Επίσης 
μελετάται η διαδικασία διάθεσης, μεταποίησης των 
προϊόντων.

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται οι κυριώτερες ασθένειες 
και εχθροί των θερμοκηπιακών καλλιεργειών καθώς επίσης 
και ο τρόπος με τον οποίον γίνεται η καταπολέμησή τους.

Σε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της 
πτυχιακής εργασίας εκφράζω τις ειλικρινείς μου 
ευχαριστίες. Ειδικότερα ευχαριστώ θερμά:

—  τον επίκουρο καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Τμήμα 
Φυτικής Παραγωγής, π. Αναστάσιο Ηλιόπουλο, που 
πρότεινε το θέμα κσι επέβλεψε όλα τα στάδια της 
εργασίας μου. Η καθοδήγησή του ήταν ουσιαστική.
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τον Δρ. Ζώη Βασιλείου, ερευνητή στο Ινστιτούτο 
Αμπέλου και Οπωροκηπευτικών Πύργου, για την 
πολύπλευρη υποστήριξη, τις χρήσιμες συμβουλές και 
υποδείξεις του.

τους κ. κ. Αντώνη Παρασκευόπουλο, γεωπόνο της 
Νομαρχίας Μεσσηνίας στη Διεύθυνση Γεωργίας 
Τριφυλίας, και Παναγιώτη Νικολόπουλο, γεωπόνο στο 
γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης στο Βαρθολομιό, για τα 
στοιχεία και τις πληροφορίες που μου έδωσαν.

τέλος ευχαριστώ τους παραγωγούς και τους τοπικούς 
γεωπόνους, για την πρόθυμη συνεργασία τους.

Καλαμάτα, Ιούνιος 1994 
Γαρυφαλιά ΓρηΥ°β°*°^λου
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1.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο νομός Ηλείας καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα 
της πελοπονήσσου και συνορεύει με τους νομούς Αχαιας, 
Αρκαδίας, Μεσσηνίας και δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο 
Πέλαγος.

Είναι ο τρίτος νομός της Πελοπονήσσου από άποψη 
πληθυσμού (160.305 κατοίκους) και πέμπτος από άποψη 
εκτάσεως (26.812 τ.χλμ.). Η έκταση του νομού είναι κατά 
58% πεδινή, 21% ορεινή και 21% ημιορεινή.

Είναι εύφορος νομός χάρη στους δύο μεγάλους ποταμούς 
που τον διαρρέουν: τον Αλφειό και τον Πηνειό. Ο Αλφειός 
πηγάζει από την Αρκαδία και χύνεται στον Κυπαρίσσιακό 
κόλπο. Είναι ο μεγαλύτερος σε ποσότητα νερού ποταμός της 
Πελοπονήσσου. Κοντά στις εκβολές του σχηματίζει 
λιμνοθάλασσες όπου ψαρεύονται χέλια, πέστροφες και άλλα 
ψάρια. Ο Πηνειός πηγάζει από τον Ερύμανθο (παραπόταμος 
του Αλφειού) και χύνεται στη θάλασσα της Γαστούνης.

Ο νομός διαθέτει δύο λιμάνια, της Κυλλήνης και του 
Κατακόλου. Το λιμάνι της Κυλλήνης χρησιμοποιείται κυρίως 
για επιβατικά πλοία και λιγότερο για εξαγωγές προϊόντων. 
Αντίθετα το λιμάνι του Κατακόλου είναι κυρίως εμπορικό.

Διοικητικά ο νομός Ηλείας αποτελείται από δύο 
επαρχίες: την επαρχία Ηλείας και την επαρχία Ολυμπίας.

Η επαρχία Ηλείας έχει έκταση 1912 τ.χλμ. και 
πληθυσμό 128.920 κατοίκους (απογραφή του 1981). Η 
πυκνότητα του πληθυσμού είναι 70 κατ./τ.χλμ. Περιλαμβάνει 
6 δήμους, 149 κοινότητες και 266 οικισμούς. Πρωτεύουσα 
είναι ο Πύργος, που είναι και πρωτεύουσα ολοκλήρου του 
νομού. Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Ηλείας είναι 
πεδινό.

Η επαρχία Ολυμπίας έχει έκταση 764 τ.χλμ. και 
πληθυσμό 31.385 κατοίκους. Η πυκνότητα του πληθυσμού 
είναι 43,8 κατ./τ.χλμ. Πρωτεύουσα είναι η Ανδρίτσαινα. Η
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επαρχία Ολυμπίας έχει 4 δήμους, 60 κοινότητες και 99 
οι κισμούς (πί ν . 1).

Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει στη πυκνότητα πληθυσμού 
ανάμεσα στις δύο επαρχίες οφείλεται στο γεγονός οτι η 
επαρχία Ολυμπίας είναι κατ' εξοχή ορεινή περιοχή (40% 
είναι πεδινή, το 20% είναι ημιορεινή και το 40% είναι 
ορεινή) με μειωμένες δυνατότητες απασχόλησης πληθυσμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΗΜΟΙ ΪΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΧΙΣΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ 6 149 266 128.920
ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4 60 99 31.385

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ 10 209 365 160.305

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Νομού Ηλείας

Αξιόλογη κίνηση παρουσιάζει ο τουρισμός τους 
καλοκαιρινούς μήνες χάρη στα αρχαία μνημεία (Ολυμπία, 
Ηλιδα, Φιγάλεια) και στα νεώτερα αξιοθέατα (φρούριο 
Χλεμούτσι και άλλα μνημεία της Φραγκοκρατίας) με 
δυνατότητες παραπέρα ανάπτυξης στις παραθαλάσσιες 
περιοχές. Ο νομός διαθέτει επίσης πολλές ιαματικές πηγές 
(Καϊάφα, Λουτρά Κυλλήνης), οι περισσότερες από τις οποίες 
είναι γνωστές από τα αρχαία χρόνια.
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1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

1.2.1. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την απογραφή του 1981 ο πληθυσμός του 
νομού ανήλθε στους 160.305 κατοίκους.

Από το 1961 - 1981 ο πληθυσμός του νομού μειώθηκε 
κατά 15,1% σε αντίθεση με το πληθυσμό της χώρας που 
αυξήθηκε κατά 16,1% (πιν 2,3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΑΤΟΜΑ) í t o u  χληθ.Κομού I Μεταβολή
ΝΟΚΟΣ Ι8ΡΑ επ.συν.της ϊ#ρας ΝΟΜΟΣ Ϊ2ΡΑ

1961 188.861 9.388.553 2,25 -12,6 4,5 ^
1971 165.056 8.769.641 1,88 -2,9 11,0

1981 160.305 9.740.417 1,64 -15,1 16,1

Πηγή: Νομαρχία Ηλείας, Στατιστική Υπηρεσία

Η μείωση του πληθυσμού είναι μεγαλύτερη στην επαρχία 
Ολυμπίας, που είναι ορεινή και λιγότερο στην επαρχία 
Ηλεί ας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

ΕΤΟΣ ΣΥΝ. ΠΑΗΘ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΠΑΡΙΙ2Κ I στο σύνολο ιληθ.του νομού Μεταβολής
(ΑΤΟΜΑ) ΗΑΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΥΚΟΑ ΗΑΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΟΜΟΥ ΗΑΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ

1961 188.861 147.842 41.019 100 78,2 21,8 -11,14 -17,92 -12,61
1971 165.056 131.385 33.671 100 79,6 20,4 I οο οο -6,79 -iS,ι:
1931 160.305 128.920 31.385 100 80,4 19,6 -12,80 -23,49 -15,12

Πηγή: Νομαρχία Ηλείας, Στατιστική Υπηρεσία.
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Η μείωση του πληθυσμού του νομού Ηλείας, οφείλεται 
είτε στη μείωση της γεννητικότητας είτε στο ότι ένα μέρος 
του πληθυσμού της υπαίθρου (αγροτικός κυρίως), για να 
βελτιώσει τις βιοτικές του ανάγκες, αναζήτησε νέες 
ευκαιρίες απασχόλησής του, εκτός του Νομού.

Επίσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε 
μια τάση συγκέντρωσης του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά και 
ημιαστικά κέντρα του νομού με αποτέλεσμα την αραίωση του 
πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές (πιν 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ: 

ΑΣΤΙΚΟ - ΗΜΙΑΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1961 ΠΟΣΟΣΤΟ I 1971 ΠΟΣΟΣΤΟ I 1981 ΠΟΣΟΣ!0 I
ΝΟΜΟΥ Χ2ΡΑΣ ΝΟΜΟΥ Ϊ2ΡΑΣ ΝΟΜΟΥ Χ2ΡΑΣ

Αστι*6ς 36.666 19,4 43,2 35.214 21,34 53,2 37.206 23,21 58,1
Βμιαστικός 25.293 13,4 13,0 21.973 13,31 11,7 26.539 16,56 11,6
Αγροτι*ός 126.902 67,2 43,8 107.869 65,35 35,1 96.560 60,23 30,3

Πηγή: Νομαρχία Ηλείας, Στατιστική Υπηρεσία.
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1.2.2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του νομού Ηλείας, 
ανήλθε το 1981 σε 61.253 άτομα που αποτελεί το 38,2% του 
συνολικού πληθυσμού του νομού (πίνακας 5).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑ 

ΦΥΛΟ ΤΑ ΕΤΗ 1961 - 1971 - 1981

ΕΤΟΣ ΚΑΙ *ΥΑ0 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΑΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΝΕΡΓ. ΗΑΒ8.

I ΑΠΑΣΙΟΑ. I ΑΝΕΡΓΟΙ I

1961 ΣΥΝΟΑΟ 188.861 69.750 37,0 66.613 95,5 3.137 4,5
ΑΡΕΝΕΣ 92.991 53.083 57,1 51.324 96,7 1.759 3,3
ΘΗΑΕΙΣ 95.870 16.667 17,7 15.289 91,7 1.378 8,3

1971 ΣΥΝΟΑΟ 165.056 61.140 37,0 59.320 97,0 1.820 2,9
ΑΡΕΝΕΣ 81.458 47.340 58,1 46.100 97,4 1.240 2,6
ΘΗΑΕΙΣ 83.558 13.800 16,5 13.220 95,8 580 4,2

1981 ΣΥΝΟΑΟ 160.257 61.253 38,2 59.202 96,6 2.051 3,3
ΑΡΕΝΕΣ 80.374 47.031 58,5 45.804 97,4 1.227 2,6
ΘΗΑΕΙΣ 79.883 14.222 17,8 13.398 94,2 824 5,7

Πηγή: Νομαρχία Ηλείας, Στατιστική Υπηρεσία.

Ο νομός Ηλείας είναι ένας γεωργικός νομός αφού το 
57,4% του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή 
τομέα (πίνακας 6).

Ωστόσο παρατηρείται μια μείωση στο ποσοστό των 
απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Η μείωση οφείλεται:
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στο χαμηλό εισόδημα του τομέα αυτού.
—  στην εγκατάσταση μεγάλων μονάδων μεταποίησης 

γεωργικών προϊόντων, 
την ανάπτυξη του τουρισμού.

Οι παραπάνω λόγοι ώθησαν μέρος του παραγωγικού 
δυναμικού σε εκτός γεωργικής δραστηριότητας τομείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ;ΤΝΘΕΣ8 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΙΙΡ2Τ. I ΑΕΪΤ. I ΤΡΙΤ. I

1961 ΝΟΜΟΣ 74,2 9,8 16,0
ηη 56,38 18,74 24,88

1971 ΝΟΜΟΣ 66,9 14,3 17,9
Χ2ΡΑ 40,00 27,40 32,60

1981 ΝΟΜΟΣ 57,4 15,1 27,5
Ϊ2ΡΑ 29,15 30,47 40,38

Πηγή: Νομαρχία Ηλείας, Στατιστική Υπηρεσία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1971 - 1981
1971

Ομάδες Κλάδβν Σύνολο ενερ- ϊ στο Άρρενες I θήλεις I
Οι*. Αραστηριότητας γού χληθυσμού σύνολο

62.044 100 47.676 76,8 14.368 23,2
1. Γεβργία
Κτηνοτροφία 
Θήρα-Αλιεί α 41.104 66,2 30.944 75,2 10.160 24,3

2. Ορυχεία
3. Βιοτεχνία

16 12 4
Βιομηχανία 4.780 7,7 3.360 70,4 1.412 29,6

4. Ηλεντρισμός
5. Οικοδόμηση και

180 160 20
Αημόσια έργα 3.828 6,1 3.804 99,3 24 0,7

6. Εμχόριο
Εστ. Ξενοδοχεία

7. Ιίεταφοραί-Αιοταμ.
4.232 6,8 3.436 81 796 19

Εχικοιν»νί ες 
8. Τράιεζαι

2.376 3,8 2.236 94 140 6

Ασφάλειαι 668 1 492 73,6 176 26,4
9. Υκηρεσίαι 4.348 7 3.004 69 1.344 31
10. Κη δηλώσαντες 512 220 43 292 57
11. Νέοι — — —

1981

Ομάδες Κλάδβν Σύνολο ενερ- I ατο Άρρενες I θήλεις I
Οι*. Αραστηριότητας γού χληθυσμού σύνολο

62.253 100 47.031 76,7 14.222 23,3
1. Γεβργί α
Κτηνοτροφί α 
Θήρα-Αλιεί α 33.079 54 25.114 76 7.965 24

2. Ορυχεία
3. Βιοτεχνία

61 61 —

Βιομηχανία 4.803 7,8 3.983 83 820 17
4. Ηλεκτρισμός
5. Οικοδόμηση και

311 261 50

Αημόσια έργα 3.694 6 3.664 99 30 1
6. Εμχόριο
Εστ. Ξενοδοχεία

7. Ιίεταφοραί-Αχοταμ.
5.017 8,1 3.949 78,7 1.068 21,3

Εχι*οιν»νίες 
8. Τράιεζαι

2.991 4,8 2.817 94 174 6

Ασφάλειαι 968 1,5 676 70 292 30
9. Υχηρεσίαι 6.981 11,3 4.415 63 2.566 37
10. Κη δηλάσαντες 1.743 2,8 1.178 67,5 565 32,5
11. Νέοι 1.605 2,6 913 57 692 43

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Νομαρχίας του Νομού Ηλείας
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Κατά το διάστημα της δεκαετίας 1971 - 1981 η 
συμμετοχή των δύο φύλων στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό 
δεν διαφοροποιείται. Ωστόσο παρατηρείται μια 
διαφοροποίηση στη συμμετοχή των φύλων στους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας.

Η συμμετοχή των γυναικών στους τομείς των υπηρεσιών 
έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με των ανδρών, (πίνακας 
7.) ενώ παρατηρείται μια ελαφρά μείωση στο τομέα της 
γεωργίας. Η μείωση αυτή μπορούμε να πούμε οτι οφείλεται 
στην εκμηχάνιση της γεωργίας, η οποία εκτοπίζει 
συγκριτικά περισσότερο τη γυναίκα από ότι τον άνδρα στην 
παραγωγική διαδικασία. Το ότι η μείωση αυτή είναι μικρή 
οφείλεται στο γεγονός ότι η γεωργία απαιτεί εργατικά 
χέρια για εργασίες όπως: φύτεμα, βοτάνισμα, συγκομιδή 
κ.α., οι οποίες γίνονται από γυναικεία εργατική δύναμη.



1.2.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η κοινωνική υποδομή του νομού σε διάφορους τομείς 
(υγεία, ύδρευση, εκπαίδευση κ.α.) υστερεί σημαντικά σε 
σχέση με το επίπεδο της Χώρας ενώ μεγάλη ανισότητα 
παρουσιάζεται και στην υποδομή μεταξύ του πεδινού και του 
ορεινού τμήματος του νομού.

Η διατήρηση της κοινωνικής υποδομής σε χαμηλά 
επίπεδα οφείλεται:

—  στη μείωση του πληθυσμού τις τελευταίες
δεκαετί ες.

—  στη μετανάστευση προς τα αστικά και βιομηχανικά
κέντρα.

—  στη βραδύτερη ανάπτυξη στο δευτερογενή τομέα.
Ιδιαίτερα προβλήματα υπάρχουν στούς τομείς της

υγείας , της ύδρευσης και της αποχέτευσης που οφείλονται 
κυρίως στο μεγάλο αριθμό των μικρών σε πληθυσμό 
διάσπαρτων οικισμών.

0 τομέας της υγείας στο νομό υστερεί σημαντικά τόσο 
σε σχέση με το σύνολο της Χώρας όσο και σε σχέση με το 
σύνολο της περιφέρειας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
(Κ.Ε.Π.Ε. 1986) ο νομός Ηλείας βρίσκεται στην 49η θέση 
από άποψη αριθμού νοσοκομειακών κλινών και στην 48η από 
την άποψη αριθμού γιατρών σε σχέση με το πληθυσμό στο 
σύνολο των 51 νομών της Χώρας. Στο νομό αναλογούν 0,8 
γιατροί ανά 1000 κατοίκους ενώ στο σύνολο της Χώρας 
αναλογούν 2,5 και 1,3 στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης αναλογούν 1,7 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1000 
κατοίκους με αναλογία 6,1 στο σύνολο της Χώρας και 3,5 
στο σύνολο της περιφέρειας (πιν 8).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΤΟ 1981

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
10101

ΓΙΑΤΡΟΙ
ΑΚΑ 1.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΝΟΣΟΙ. ΚΑΙΝΕΣ 
ΑΝΑ 1.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Σύνολο Χ®ρας 2,5 6,1
Περιφέρεια Π.Α.Σ.Ε. 1,3 3,5

Ηλείας 0,8 1,7
Αχαϊας 2,0 4,7
Μεσσηνίας 1,2 3,9
Ααχννίας 1,2 2,8

Αι τβλοκαρνανί ας 0,9 2,5
Αρκαδίας 1,4 6,2
Κορινθίας 1,4 2,6
Αργολίδας 1,0 ________ Μ ________

Το επίπεδο εκπαίδευσης του νομού και η συγκρίσή του 
με το αντίστοιχο της Χώρας με βάση την απογραφή του 1981 
εί ναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.

ΝΟΝΟΣ I Ϊ2ΡΑ I
Σύνολο πληθυσμού 10 ετβν και άν* 135.277 100 8.215.041 100
(Ιτυχι ούχοι ανβτάτβν σχολ#ν 2.547 1,9 329.489 4
Αχόφοιτοι μέσης εχιέδευσης 10.973 8 1.116.633 13,5
Αιόφοιτοι στοιχειώδους 65.042 4,8 3.604.317 43,8

Αεν τελείβσαν την στοιχειώδη 23.360 17,2 1.281.839 15,6
Αγράμματοι 18.647 13,7 706.721 8,6
Αεν δήλ®σαν 517 0,3 51.537 0,6

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού- 
κατοί κων, 1981.
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1.3. ΕΔΑΦΟΚΛIΜΑΤΟΛΟΓIΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

1.3.1. ΕΔΑΦΟΣ
Η έκταση της γεωργικής γης, η οποία αποτελεί έναν 

από τους σπουδαιότερους φυσικούς πόρους του νομού, 
ανέρχεται σε 1.354.700 στρ. (πίνακας 10).

Το έδαφος του νομού Ηλείας είναι κυρίως πεδινό (60%) 
και παρουσιάζει διάφορους χρωματισμούς όπως: φαιό, 
ερυθρό, φαιοκίτρινο, ερυθρόφαιο, ερυθρό ανοικτό, τεφρό 
και καστανόφαιο. Η αντίδραση (ρΗ) των εδαφών αυτών είναι 
από όξινη έως αλκαλική.

Η πεδινότητα του εδάφους φαίνεται στο πίνακα 10 όπου 
παρατηρούμε ότι το μέγεθος της καλλιεργούμενης επιφάνειας 
του νομού καλύπτει το 52,1% της συνολικής έκτασής του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕ2Σ ΓΗΣ

Καλ. ε«τ. 
χιλ. στρ.

1,

;
Βοσκότ. 
χιλ. στρ.

Αάση
χιλ. στρ.

1
;

Ειτ.καλ 
χιλ. στρ.

1 Αλ.Ζρησ. 
χιλ. στρ.

I

ΝΟΜΟΣ 1.354,7 52,1 313,1 709,2 27,0 90,6 3,5 145,2 5,5
Ι2ΡΑ 39.212,0 29,73 52143,8 29.795,7 22,58 3449,3 2,62 7313,3 5,54
Ν0Ι/Ι2Ρ 3,481 0,601 2,381 2,621 1,991

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 1981.

Για την άδρευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
υπάρχουν δύο μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα στους ποταμούς 
Αλφειό και Πηνειό. Συγκεκριμένα το έργο του Πηνειού 
καλύπτει 184.655 στρέμματα ενώ το έργο του Αλφειού 
122.486 στρέμματα (πίν. 11).

, ι ο Ο  -  / : J
(θ' υηο\ΰ<Λ0 Τ'

Λ Ο Ίο Τλ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 .
ΑΔΡΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Πηγή: Νομαρχία Ηλείας, Στατιστική Υπηρεσία.

1.3.2. ΚΛΙΜΑ

Το κλίμα του νομού είναι μεσογειακό με βροχερούς 
Χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια.

Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18,80 °0 και σπάνια 
πέφτει κάτω από το μηόέν. Το κλίμα του νομού 
χαρακτηρίζεται από μικρή νέφωση και μεγάλη ηλιοφάνεια που 
φτάνει κατά μέσο όρο σε 2.500 ώρες κατ' έτος τα τελευταία 
χρόνια.

Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας στη διάρκεια του 
χρόνου είναι κατά Μ.Ο. 72%. Οι βροχοπτώσεις είναι υψηλές, 
μεγάλης έντασης και διάρκειας. Το μέσο ετήσιο ύψος της 
βροχής είναι 952 χιλιοστά.

Στην περιοχή Ηλείας οι άνεμοι έχουν μικρή ένταση και 
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

—  Ο Β.Δ μπορεί να φέρει χαλάζι.
—  Οι Β και Β.Α είναι ψυχροί και ξηροί.
—  Ο Α είναι λιγότερο ψυχρός από τους προηγούμενους.
—  Ο Ν.Α είναι σπάνιος.
—  Ο Ν.Δ προκαλεί ραγδαίες βροχοπτώσεις.

Ζ ι ./—  Ο Δ προκαλεί συνεχής βροχές. ν
Οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι Ν.Δ και Β.Δ.
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1.4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο νομός Ηλείας χωρίζεται σε τρεις γεωργικές ζώνες: 
α) Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει τις πεδινές, τις 
παραποτάμιες και τις λοφώδεις περιοχές με υψόμετρο ως 200 
μ. Είναι η δυναμικότερη περιοχή και διαθέτει πολύ καλό 
αρδευτικό δίκτυο και γεωτρήσεις. Οι σημαντικότερες 
καλλιέργειες στη περιοχή αυτή είναι: ο αραβόσιτος, η 
ελιά, τα κηπευτικά, τα εσπεριοειδή και η κτηνοτροφία σε 
οικόσιτη μορφή.
β) Εσωτερικά της προηγούμενης ζώνης στις λοφώδεις και 
ημιορεινές περιοχές καλλιεργούνται κυρίως η ελιά, ο 
αραβόσιτος, τα χειμερινά σιτηρά, η άμπελος ενώ μια άλλη 
βασική ασχολία των κατοίκων της περιοχής αυτής είναι και 
η αιγοπροβατροφία.
γ) Η τρίτη ζώνη περιλαμβάνει την ορεινή περιοχή, όπου 
διατρέφονται αιγοπρόβατα και καλλιεργούνται κυρίως τα 
χειμερινά σιτηρά.

Από τις καλλιέργειες ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον 
για το νομό παρουσιάζουν οι εξής: 

α) η καλλιέργεια πεπονοειδών 
β) η καλλιέργεια πατάτας (ανοιξιάτικης και 

φθινοπωρινής)
γ) η καλλιέργεια τομάτας νωπής και βιομηχανικής 
δ) οι καλλιέργειες υπό κάλυψη.
Στον πίνακα 12 φαίνονται οι καλλιεργηθείσες εκτάσεις 

και παραγωγή τους τα τελευταία χρόνια. Από τον πίνακα 
αυτό φαίνεται ότι τα σιτηρά καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων (40,8%) με τάση 
αύξησης την τετραετία 1984-1987. Αύξηση παρουσιάζουν και 
οι καλλιέργειες υπό κάλυψη , καθώς και τα πεπονοειδή. 
Τούτο οφείλεται στην κατασκευή του φράγματος του Πηνειού 
που δημιούργησε νέες αρδευόμενες εκτάσεις. Η αύξηση 
λοιπόν των αρδευόμενων εκτάσεων δημιούργησε προϋποθέσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12.
ΚΑΛ/ΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1984-1987

ΕΙΑΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
1984 1985

Εχτάσεις 
(στρέμ.)

I αυν. Παραγβγή
(τάνοι)

Εχτάσεις 
(στρέμ.)

I αυν. Παραγβγή
(τόνοι)

1. Σιτηρά 380.180 40 166.500 388.560 40,8 168.700
2. Ψυχανθή 38.600 4 35.400 28.700 3 21.650
3. Βιομηχανι«ή τομάτα 43.000 4,5 262.000 43.000 4,5 260.000
λοιιά 0ιομ. φυτά 24.200 2,5 7.000 30.000 3,1 8.450

4. Κηιευτικά 40.000 4,2 85.000 38.000 4 83.000
5. Πειονοειδή 24.135 2,5 95.150 27.200 2,8 128.060
6. Κηιευτι*ά υιό χάλυφη 18.900 2 95.400 20.660 2,2 98.150
7. Αμιελοειδή 112.150 11,8 63.700 106.200 11,2 70.250
8. Αενδρέδεις χαλ/γειες 270.292 28,5 20.500 269.821 28,4 40.300
9. Σύνολο καλλιεργουμένης
γεβργιχής γης 951.377 100 — 952.141 100 —

1986 1987
ΕΙΑΟΣ ΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑΣ Εχτάοεις ϊ αυν, Παραγβγή Εχτάσεις ϊ αυν. Παραγβγή

(στρέμ.) (τόνοι) (στρέμ.) (τόνοι)
[. Σιτηρά 400.000 40,8 213.725 417.000 42,2 244.935
2. Ψυχανθή 32.800 3,3 25.650 34.900 3,5 28.560
3. Βιομηχανιχή τομάτα 39.000 4,1 246.000 39.000 4 246.000
Αοιιά βι ομ. φυτά 32.700 3,3 9.320 34.100 3,4 10.000

4. Κηιευτιχά 43.000 4,4 90.000 43.000 4,3 99.000
5. Πεπονοειδή 27.200 2,3 128.000 27.000 2,7 143.000
6. Κηιευτικά υιό χάλυφη 20.700 2,1 100.000 20.600 2,1 99.700
7. Αμχελοειδή 105.600 10,7 71.250 103.600 10,5 70.550
8. Αενδρέόεις χαλ/γειες 278.817 28,5 32.700 269.295 27,3 39.100
9. Σύνολο »αλλιεργουμένης
γεβργιχής γης 979.817 100 — 988.495 100 —

Πηγή: Νομαρχία Ηλείας, Στατιστική Υπηρεσία

-17-



ΠΙΝΑΚΑΣ 13.

ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1971 1981 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1
Α. ΪΑΘΕΣΤΪΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

1. Σύνολο «αΜιεργειέν xsi
αγρανάπαυσης (στρέμ.) 1.358.837 1.428.477 5,11

2. Αγρβνβιαύοεις *1-5ετίν*
(στρέμ.) 316.529 275.306 -13,01

3. Αριθμός γεβργιχίν ειμε-
ταλλεύσεβν 31.904 30.470 -4,51

4. Μέσος όρος έπαοης βνά
εκμετάλλευση (στρέμ.) 37,3 41,3 —

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1. Αροτραίες
2. Κηπευτική γη (λαχανόκηποι

647.500 695.325 7,41

φυτώρια, σπορεία, ανθόκη-
ιοι κλπ.) (στρέμ.) 80.359 81.480 1,41

3. ‘Αμπελοι, σταφι όάμπελοι,
(στρέμ.) 155.668 115.620 -25,71

4. Αενόρβδεις καλλιέργειες
(στρέμ.) 158.781 260.746 64,21

Πηγή: Νομαρχία Ηλείας, Στατιστική Υπηρεσία

-18-



για εφαρμογή πιο εντατικών καλλιεργειών και κάμψη της 
παραδοσιακής καλλιέργειας των αμπελοειδών.

Οι μεταβολές και διαρθρώσεις κατά κατηγορία 
γεωργικής γης μεταξύ των ετών 1971 και 1981 
παρουσιάζονται στον πίνακα 13.

Στον οικονομικό τομέα, η γεωργία παίζει 
σημαντικότατο ρόλο στην διαμόρφωση του ακαθάριστου 
προϊόντος του νομού, συμμετέχοντας με 39,2% στην σύνθεση 
του (Πιν. 14).

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό 
απασχολούμενων στο γεωργικό τομέα (57%) τονίζει τη 
γεωργική φυσιογνωμία του Νομού.

/ ^

Πηγή: Νομαρχία Ηλείας, Στατιστική Υπηρεσία

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΤΟΥ Α.Ε.Π

ΑΕΠ 1979 αε τιμές ΙΙΕΡΠ, ΑΕΠ ΣΥΗΘΕΣΗ ΑΕΠ (1979
1979 (¿ισ. δρχ) 1970-1979 Πρβτ. Αευτ. Τριτ.

ΝΟΜΟΣ 16,159 2,8 39,21 21,41 39,41
Ι&ΡΑ 1.274,04 5,3 161 321 521

Η οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι κυρίως 
οικογενειακής μορφής. Η μέση έκταση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης είναι 41 στρέμματα και είναι 
πολυτεμαχισμένη συνήθως σε 5 έως 15 αγροτεμάχια. Το υψηλό 
κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, σε συνδιασμό με 
τις χαμηλές τιμές που εξασφαλίζονται από τους παραγωγούς, 
τα πρόχειρα συστήματα καλλιεργειών, ο πολυτεμαχισμός, η 
πολυκαλλιέργεια έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα περιορισμένες 
αποδόσεις και μειωμένο γεωργικό εισόδημα.
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1.5. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Σύμψωνα με την απογραφή του 1981 ο πληθυσμός του 
δήμου Βαρθολομιού ανήλθε στους 3236 κατοίκους.

Η μορφή της οικονομίας της περιοχής είναι κυρίως 
γεωργική. Το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού 
απασχολείται στη γεωργία, είτε σε διαρκή, είτε σε 
εποχιακή βάση. Ένα μέρος του εργατικού δυναμικού της υπό 
εξέταση περιοχής απασχολείται επίσης εποχιακά στη 
βιοτεχνία και στον τουρισμό.

Στο μεγαλύτερο ποσοστό της η γεωργική γη είναι 
πολυτεμαχισμένη σε μικρούς κλήρους, χαρακτηριστικό 
διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας. Ωστόσο η 
αξία της γης είναι υψηλή, λόγω γειτνίασης με 
παραθαλάσσιες περιοχές.

Έχει επίσης πραγματοποιηθεί αναδασμός της γης σε 
σημαντική έκταση.

Η έκταση της γεωργικής γης αποτελείται κυρίως από 
πεδινά εδάφη (πίνακας 15) Κυριώτερες καλλιέργειες είναι 
οι πατάτες, τα μποστάνικά, τα εσπεριδοειδή και τα 
καλαμπόκια (πίνακας 16).

Αντίθετα με τη γεωργία, η κτηνοτροφία δεν είναι 
αναπτυγμένη σε ικανοποιητικό βαθμό.

Προβλήματα παρουσιάζει ο τομέας της αλιείας, λόγω 
ελλειπούς τεχνολογικού εξοπλισμού των παράκτιων σκαφών, 
της έλλειψης λιμενικών διευκολύνσεων, της ρύπανσης 
θαλασσών και ποταμών κ.λ.π.

0 τομέας της βιομηχανίας, δεν είναι αναπτυγμένος.
Καθοριστικής σημασίας ωστόσο για την ανάπτυξη της 

περιοχής είναι ο τομέας του τουρισμού. Και αυτό γιατί η 
περιοχή αυτή διαθέτει ιαματικές πηγές, θαυμάσιες 
παραλιακές εκτάσεις και αρχαιολογικά μνημεία.

Τα θέματα Υγείας - Παιδείας ανιμετωπίζονται σχετικά 
ικανοποιητικά στη περιοχή του Βαρθολομιού. Υπάρχουν
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Λύκειο ενώ λειτουργείΔημοτικά Σχολεία και Γυμνάσιο - 
Ιατρείο Α'τάξης.

Όσον αφορά την υποδομή, εντοπίζονται ορισμένα 
προβλήματα ως προς την ύδρευση (ιδιαίτερα τους θερινούς 
μήνες που η κατανάλωση είναι αυξημένη) και ιδιαίτερα ως 
προς την αποχέτευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΪΡΗΣΕ2Σ 
ΙΒΣ ΓΗΣ

Σύμφ*να με την αιογραφή 
του 1981

Καλλιεργούμενες εκτάσεις και
αγρανακαύσεις αιδ 1-5ετ#ν Η.000

Βοσκότοποι 1.000
Αάση 7.748

Εκτ. ίου καλύιτ. αχό ύόατα $00
Εκτ. ίου καταλ. ο οικισμό; 4.000

ΣΥΜΟΑΟ 27.248

Πηγή: Δήμος Βαρθολομιού



ΠΙΝΑΚΑΣ 16.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙ&Ν (ΕΤΟΣ 1991) ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Αροτρα!ες «αλλιέργειες 9.950

Κηιευτική γη 3.400
Αεντρβδεις ναλλιέργειες 5.030
Αμπελοι - Σταφΐ¿άμπελοι 350
Αγρανάπαυση Ι-5ετβν 70

» ΣΥΝΟΛΟ: 18.800

* Το γενικό σύνολο των εκτάσεων που καλλιεργούνται και 
της αγρανάπαυσης είναι μεγαλύτερο από την έκταση της 
γεωργικής γης γιατί έχουμε: α) συγκαλλιέργειες 
0) επίσπορες καλλιέργειες γ) καλλιέργειες κάτω από 
δέντρα.

Πηγή: Δήμος Βαρθολομιού
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

2.1. ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2.2. ΟΙ ΚΥΡΙ2ΤΕΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

2.3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

2.3.1. ΤΟΜΑΤΑ

2.3.2. ΑΓΓΟΥΡΙ

2.3.3. ΦΑΣΟΛΙ
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2.1. ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠIΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα θερμοκήπια στη περιοχή Βαρθολομιού καταλαμβάνουν 
έκταση περίπου 90 στρ. και χρησιμοποιούνται για την 
καλλιέργεια κηπευτικών και ειδικότερα του αγγουριού, της 
τομάτας, του φασολιού, του μαρουλιού και του πεπονιού.

Δύο τύποι θερμοκηπίων συναντώνται στην περιοχή 
Βαρθολομιού, τα απλά τοξωτά και τα τροποποιημένα τοξωτά 
πολλαπλά. Ο πιο διαδεδομένος τύπος είναι τα τροποποιημένα 
τοξωτά τα οποία καταλαμβάνουν έκταση 86 στρ. ενώ τα απλά 
τοξωτά καλύπτουν έκταση 4 στρ. Σε μεγαλύτερες εκτάσεις 
κατασκευάζονται τολ τα οποία χρησιμοποιούνται για σπορεία 
και για την παραγωγή φυτών καρπουζιού με εμβολιασμό.

Τα θερμοκήπια είναι σύχρονες κατασκευές, 
τυποποιημένα και εγχώριας παραγωγής. Έχουν κάλυψη από 
πλαστικό, ενώ σπάνια συναντάται η κάλυψη από πολυεστέρα. 
Ο σκελετός είναι μεταλλικός και όλα τα μέρη του είναι 
γαλβανισμένα εν θερμώ.

Ο εξαερισμός γίνεται με πλευρικά παράθυρα καθώς και 
με παράθυρα οροφής. Σε ορισμένα θερμοκήπια τα παράθυρα 
ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα, ενώ σε άλλα θερμοκήπια ο 
εξαερισμός γίνεται τεχνητά με αεροτουρμπίνες (δυναμικός 
εξαερισμός) .

Η θέρμανση γίνεται είτε με αερόθερμα πετρελαίου είτε 
με αερόθερμα πυρηνόξυλου. Συστήματα θέρμανσης δεν 
υπάρχουν σε όλα τα θερμοκήπια (πίν. 17).

Το πότισμα γίνεται με σταγόνες και τα λιπάσματα 
δίνονται μέσω του συστήματος άρδευσης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17.
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗ {στρ.) I ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΑ.

ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μεταλλικός αιλός τοξβτός 
Κάλυγη με χλαστιχό

4 2,3

Μεταλλιχός τροχοιοιημένος 
τοξβτός
Κάλυψη με χλαατιχό

31 37,55

Μεταλλικός τροιοιοιημέγος 
τοξντός
Πλευρική κάλυψη με χολυ- 
εστέρα
Κάλυψη οροφής με ιλαστικό

3 1/2 3,9

ΣΥΝΟΑΟ 38 1/2 43,75

Ϊ2ΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Μεταλλιχός τροχοιοιημένος 
τοξβτός
Κάλυψη με χλαστικό

51 1/2 56,25

ΣΝΟΑΟ 51 1/2 56,25
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΑΟ 90 100
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2.2. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

O l σπουδαιότερες θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην 
περιοχή Βαρθολομιού είναι:

1. Τομάτα (Solanum lycopersicum - Solanaceae)
2. Αγγούρι (Cucumis sativus - Cucurbitaceae)
3. Φασόλι (Phaseolus vulgaris - Leguminoseae)
Σε πολύ μικρό ποσοστό καλλιεργείται το κολοκύθι και 

το μαρούλι.
Γενικά στα θερμοκήπια πραγματοποιούνται δύο 

καλλιέργειες το χρόνο με στόχο το μεγαλύτερο εισόδημα.
Η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων είναι δύσκολη 

διότι δεν υπάρχει οργανωμένο κέντρο εμπορίας. Η διακίνηση 
γίνεται από χονδρέμπορους, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα 
αγροτικά προϊόντα είτε με μεσολάβηση μεσίτη είτε 
απευθείας από τον παραγωγό.

Τα αγροτικά προϊόντα συσκευάζονται από τον παραγωγό 
ή από τους μεσίτες. Η συσκευασία των προϊόντων είναι 
πρόχειρη και δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ταξινόμησης 
των προϊόντων σε κατηγορίες.

Γενικά υπάρχουν διάφορα είδη συσκευασίας που 
χρησιμοποιούνται για την μεταφορά και την εμπορία των 
αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα για τις τομάτες 
χρησιμοποιούνται τα ξύλινα καφάσια ή κλούβες. Για τα 
αγγούρια χρησιμοποιούνται οι πλαστικές σακούλες, ενώ τα 
φασόλια συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια, κλούβες ή 
πλαστικές σακούλες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΙΑΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (σχρ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΗ ΣΤΡΕΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΜΑΤΑ 16 14< τόνοι 9 τόνοι
ΑΓΓΟΥΡΙ 21 315.000 ζεύγη 15.000 ζεύγη
ΦΑΣΟΛΙ 33 100 τόνοι 3 τόνοι

Πηγή: Γ.Γ.Α Βαρθολομιου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΑΤΑ 150 όρχ/ΙβΓ
ΑΓΓΟΥΡΙ 75 δρχ/ζεύγος
ΦΑΣΟΛΙ 300 όογ/Κ?Γ

Πηγή: Γ.Γ.Α Βαρθολομιού.
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2.3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Πριν από την εγκατάσταση νέας καλλιέργειας στο 
θερμοκήπιο γίνονται εργασίες που σκοπεύουν στην αποφυγή 
ή την μείωση των προσβολών των φυτών από εχθρούς και 
ασθένειες. Γίνεται ο καθαρισμός του θερμοκηπίου, με 
απομάκρυνση των φυτών της προηγούμενης καλλιέργειας και 
των ζιζανίων που υπάρχουν μέσα στο θερμοκήπιο. Η 
απομάκρυνση γίνεται με ξερίζωμα, το οποίο διευκολύνεται 
αν έχει προηγηθεί πότισμα. Τα ξεριζωμένα φυτά καθώς και 
φύλλα, καρποί κ.τ.λ. που έχουν πέσει στο έδαφος, 
συγκεντρώνονται έξω από το θερμοκήπιο και καταστρέφονται 
με φωτιά.

Με παρόμοιο τρόπο γίνεται και ο καθαρισμός γύρω από 
το θερμοκήπιο, ενώ ταυτόχρονα ανοίγονται και αυλάκια για 
την απομάκρυνση των νερών της βροχής.

Μετά τον καθαρισμό ακολουθεί η διαδικασία της 
απολύμανσης του εδάφους. Πρώτα γίνονται δύο - τρία καλά 
ποτίσματα. Ακολουθεί το όργωμα σε βάθος 30 εκ. και στη'' 
συνέχεια γίνονται όσα φρεζαρίσματα χρειάζονται για να 
ψιλοχωματιστεί το έδαφος. Ύστερα γίνεται η απολύμανση.

Η απολύμανση του εδάφους γίνεται συνήθως με 
βρωμιούχο μεθύλιο, ενώ σπάνια χρησιμοποιούνται άλλα 
απολυμαντικά φάρμακα. Κατά την εφαρμογή της απολύμανσης 
με βρωμιούχο μεθύλιο το έδαφος καλύπτεται με υψηλής 
πυκνότητας πλαστικό για 2-3 ημέρες. Στη συνέχεια 
ξεσκεπάζεται και γίνεται απομάκρυνση του απολυμαντικού με 
φρεζάρισμα.

Μετά γίνεται ένα ακόμα φρεζάρισμα ενώ ταυτόχρονα 
γίνεται και η ενσωμάτωση των λιπασμάτων. Τα λιπάσματα που 
χρησιμοποιούνται συνήθως για βασική λίπανση είναι το 
11-15-15 σε δόσεις περίπου 100 κιλά/στρ.
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Μετά την προετοιμασία του εδάφους εγκαθίσταται το 
αρδευτικό σύστημα, ακολουθεί πότισμα και τελικά η 
φύτευση. Η άρδευση των θερμοκηπίων γίνεται με σταγόνες. 
Η φύτευση μπορεί να γίνει αφού περάσουν 8-12 ημέρες.

2.3.1. ΤΟΜΑΤΑ

Οι ποικιλίες και υβρίδια που καλλιεργούνται κυρίως 
είναι: CAROUZO, CALAS, JOLY & GC-204.

ΕΠΟΧΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Με θέρμανση ΐνρίς θέρμανση

1η ιερίοδος
Σχορεί ο 

Μεταφϋτευση 
Συγχομιδή

Σεχτέμβριος - Οχτ#0ριος 
Νοέμβριος 
Φεβρουάριος

Αεχέμβριος-Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 

Τέλη Μαρτίου-Αιρίλιος

2η χερί οδος
Σχορεί ο 

Μεταφύτευση 
Συγχομιδή

Αύγουστος 
Σεμχτέμβριος 
Νοέμβριος

ΛΙΠΑΝΣΗ

Η λίπανση γίνεται κατά κανόνα εμπειρικά και μερικές 
φορές με βάση τα αποτελέσματα της εδαφικής ανάλυσης. Κατά 
μέσο όρο όμως χρησιμοποιείται το μικτό λίπασμα 11-15-15 
σε ποσότητα 80-100 κιλά/στρ. Το λίπασμα αυτό ρίχνεται 
στην αρχή της καλλιέργειας για να εφοδιαστεί το φυτό με 
Ν, Ρ, Κ. και για καλύτερη ανθοφορία και αντοχή στις 
αρρώστιες. Από τη μεταφύτευση μέχρι την αρχή της
συγκομιδής γίνονται υδρολιπάνσεις με διάφορα υδατοδιαλυτά 
λιπάσματα. Επίσης μπορεί να εκτελεστεί και μία
υδρολίπανση στα μέσα της συγκομιδής με νιτρικό κάλι. Τα
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στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και προσαρμόζονται ανάλογα 
με τις συνθήκες και τη σύσταση του εδάφους.

ΣΠΟΡΕΙΟ

Οι σπόροι φυτεύονται αρχικά στο σπορείο. Ως 
υπόστρωμα σπορείου χρησιμοποιείται είτε κομπόστα είτε 
μίγμα από κοπριά, άμμο, τύρφη ή περλίτη.

Με την εμφάνιση των δυο πρώτων γνήσιων φύλλων 
πραγματοποιείται η μεταφύτευση των φυντάνιών σε 
σακουλάκια ή σε κυπελάκια. Όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει 
6-8 φύλλα γίνεται η μεταφύτευση στο χωράφι. Κατά τη 
μεταφύτευση γίνεται ένα ριζοπότισμα με διάφορα 
μυκητοκτόνα όπως: QUINTOZENE (TERRACLOR), BENOMYL
(BENLATE), ΤΗΙΟΡΗΑΝΑΤΕ METHYL (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70), για την 
πρόληψη ασθενειών εδάφους (ριζοκτόνια, σηψηριζίες κ.α.).

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Όταν τα φυτά ριζοπιάσουν και αρχίσει η ανάπτυξή τους 
υποστηρίζονται με ελαφρό δέσιμο του στελέχους τους σε 
σύρματα, τα οποία δένονται στο σκελετό του θερμοκηπίου.
Η υποστύλωση γίνεται με σπόγγο.

Τα μασχαλαία αναβλαστήματα αφαιρούνται, πριν
αναπτυχθούν. Αν γίνει κορυφολόγημα του φυτού αυτό γίνεται 
μετά τον 6ο - 8ο "σταυρό" λουλουδιών (ταξιανθία).

Την εποχή που επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες το 
φυτό αδυνατεί να δέσει και η γονιμοποίηση γίνεται με τη 
βοήθεια φυτορρυθμιστικών ουσιών (ORTOMONE). Το ορμόνιασμα 
γίνεται συνήθως ή νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Η επέμβαση 
επαναλαμβάνεται κάθε 3-4 ημέρες μέχρι να συμπληρωθεί το 
δέσιμο του τρίτου σταυρού (ταξιανθία).

ί Μ <(rf» 'V ο)οu j ο G
¿vSV),
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Οι καρποί που προορίζονται για νωπή κατανάλωση, 
συγκομίζονται όταν αρχίζει ο ροδοκόκκινος μεταχρωματισμός 
τους.

2.3.2. ΑΓΓΟΥΡΙ

Οι ποικιλίες και υβρίδια που καλλιεργούνται κυρίως 
είναι: ΒΑΒΙΝΑ, 702 κλπ.

ΕΠΟΧΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Με θέρμανση Χ·ρί ς θέρμανση

[η ιερίοδος

Σχορεί ο 

Μεταφύτευση 

Συγκομιδή

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μαρτί ος

2η περίοδος

Σιορεί ο 

Μεταφύτευση 

Συγκομιδή

Ιούλιος

Αύγουστος
^ ε π έ μ Μ ο £ _ _ _

ΛΙΠΑΝΣΗ

Η λίπανση που ακολουθείται στην καλλιέργεια του 
αγγουριού είναι η ίδια με εκείνη της καλλιέργειας της 
τομάτας.

ΣΠΟΡΕΙΟ

Οι σπόροι του αγγουριού φυτεύονται ανά ένας σε κάθε 
γλαστράκι. Η μεταφύτευση στο θερμοκήπιο γίνεται αφού 
αναπτυχθούν καλά τα φυτά. Μετά τη μεταφύτευση των 
φυντανιών στο θερμοκήπιο ριζοποτίζονται με μυκητοκτόνα.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Η υποστύλωση των φυτών γίνεται με σπόγγο, ο οποίος 
δένεται σε σύρματα που δένονται στο σκελετό των 
θερμοκηπίων.

Τα φυτά κατά την ανάπτυξή τους αναπτύσουν πλευρικούς 
βλαστούς. Οι πρώτοι από αυτούς αφαιρούνται μαζί με τους 
καρπούς σε ύψος 30-40 εκ. από το έδαφος. Οι επόμενοι 
βλαστοί κορυφολογούνται στα 2-3 φύλλα. Εκτός από τους 
βλαστούς αφαιρούνται και οι παραμορφωμένοι καρποί. Το 
οριστικό κορυφολόγημα του φυτού γίνεται όταν αυτό φτάσει 
στα οριζόντια σύρματα του θερμοκηπίου. Η συγκομιδή των 
αγγουριών γίνεται όταν αυτά έχουν το μισό περίπου της 
τελικής ανάπτυξής τους (περίπου 40 - 50 οιη) .

2.3.3. ΦΑΣΟΛΙ

Οι κύριες ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι: 
στο τύπο τσαουλιού οι ποικιλίες NECORES, TERLI, CARINE 
κλπ. , ενώ στον τύπο μπαρμπουνιού οι ποικιλίες HELDA, 
FEMIRA, Μπαρμπούνι πλατύ κλπ.

ΕΠΟΧΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

He θέρμανση ϊνρίς θέρμανση

1η περίοδος

Σπορείο

ϊεταφύτευση

Συγκομιδή

Ιανουάριος 

Ιανουάριος 

Τέλη Χαρτί ου

2η περίοόος
Σπορείο

Μεταφύτευση

Συγκομιδή

Σεπτέμβριος 
Νοέμβριος
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ΛΙΠΑΝΣΗ

Ακολουθείται η ίδια περίπου λίπανση όπως στο αγν°^ρι 
και την τομάτα.

ΣΠΟΡΕΙΟ

Οι σπόροι του φασολιού φυτεύονται ανά 3-4 οε 
κυπελάκια ή σακουλάκια. Όταν τα φυτά αναπτυχθούν αρκετά

ριζοπότισμα με σκοπό την πρόληψη προσβολής από 
ρι ζοκτόνια.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Η υποστύλωση των φυτών γίνεται με σπάγγο. Το φασόλι 
δεν απαιτεί πολλές καλλιεργητικές φροντίδες όπως η τομάτα 
και το αγγούρι.

Τα φασόλια συγκομίζονται όταν έχουν αποκτήσει το 
κατάλληλο μέγεθος και είναι τρυφερά.

μεταφυτεύονται στο ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένα
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

3.1. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ 
ΚΑΛΥΨΗ.

3.1.1. ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

3.1.2. ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΕΙΣ

3.1.3. ΙΩΣΕΙΣ

3.1.4. ΖΩΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ
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3.1. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΥΨΗΛΗ
ΚΑΛΥΨΗ.

Στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ο κίνδυνος προσβολής 
τους από ασθένειες και εχθρούς είναι αυξημένος επειδή οι 
συνθήκες που επικρατούν στα θερμοκήπια όχι μόνο ευνοούν 
κατά κανόνα το παράσιτο, αλλά επιδρούν και σε βάρος της 
αντοχής του ξενιστή - φυτού.

Τα προβλήματα που προκαλούν είναι "δυσεπίλυτα" 
επειδή στα θερμοκήπια δημιουργούνται ιδιάζουσες συνθήκες 
(πυκνότητα βλάστησης, φυλλώματος, υψηλή υγρασία κ.α.) που 
αφενός αυξάνουν την ένταση και έκταση των παρασιτικών 
προβλημάτων και αφετέρου πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα 
λόγω δυσκολίας εφαρμογής και μείωσης της αποτελεσμα- 
τικότητας των αντί παρασιτικών επεμβάσεων.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των 
κυριώτερων ασθενειών και εχθρών που εμφανίζονται στις 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
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3.1.1. ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

π. ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ (ΒΟΤΡΥΤΗΣ)

Το αίτιο της φαιάς σήψης είναι ο μύκητας Botrytis 
ciñera.

Η ανάπτυξη του μύκητα ευνοείται από υψηλή υγρασία 
(95%) και θερμοκρασίες 18—23°C. Πάνω από 25°C και κάτω από 
11 °C η ανάπτυξη του μύκητα σταματά.

0 βοτρύτης προσβάλει φύλλα, βλαστούς, άνθη και 
καρπούς. Στα φύλλα και στους μίσχους δημιουργούνται 
ανοιχτοπράσινες κηλίδες οι οποίες στην συνέχεια γίνονται 
καστανές και υδαρείς, ενώ τα φύλλα κρέμονται. Στους 
βλαστούς δημιουργείται ξηρό μπεζ έλκος που μπορεί να 
σπάσει το βλαστό όταν τον περιβάλλει τελείως.

Η προσβολή του βοτρύτη στα άνθη ξεκινά από τα 
σέπαλα και στη συνέχεια επεκτείνεται και στους νεαρούς 
καρπούς, με υγρή σήψη στο σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου. 
Όταν ο καιρός είναι πολύ υγρός όλοι οι προσβεβλημένοι 
ιστοί καλύπτονται με σταχτιά μούχλα.

Στους πράσινους καρπούς δημιουργούνται λευκές 
κηλίδες με γκρίζο κέντρο (κηλίδες - φαντάσματα) που 
σχηματίζονται από σπόρια του βοτρύτη που έχουν βλαστήσει 
αλλά δεν έχουν προκαλέσει μόλυνση, όταν το περιβάλλον 
έχει σχετικά μικρή σχετική υγρασία.
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β. ΑΔΡΟΜΥΚΩΣΕΙΣ

Στις αδρομυκώσεις περιλαμβάνονται οι φουζαριώσεις 
και οι βερτιτσιλιώσεις. Οι παθήσεις αυτές εντοπίζονται 
στα αγγεία του ξύλου και οφείλονται κυρίως στη στέρηση 
του νερού και στην επίδραση τοξινών που παράγουν οι 
παθογόνοι μύκητες. Φυτά με περίσσεια αζώτου, έλλειψη 
ασβεστίου και καλίου είναι ευαίσθητα στις αδρομυκώσεις.

Οι φουζαριώσεις οφείλονται στους μύκητες του γένους 
Fusarium και ειδικά το Fusarium oxysporum, που προσβάλουν 
τα φυτά στις ρίζες τους. Άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης 24- 
28°C. Πάνω από 36°C και κάτω από 4°C η ανάπτυξή τους 
σταματά.

Στα νεαρά φυτά οι φουζαριώσεις προκαλούν 
καστανόχρωμη σήψη του λαιμού και μάρανση του φυτού, που 
πέφτει στο έδαφος. Μερικές φορές στο εσωτερικό του 
στελέχους παρατηρείται μια ασπριδερή ή καστανωπή ράβδωση 
(Εικ. 1). Στα ηλικιωμένα φυτά έχουμε μάρανση των φυτών 
που συνοδεύονται από γενικό κιτρίνισμα και μείωση της 
παραγωγής και τελικά ολόκληρο το φυτό ξηραίνεται (Εικ.2).

Στις βερτιτσιλιώσει ς τα παθογόνα αίτια είναι μύκητες 
του γένους Vertid 11 ium. Πιο κοινά είδη του είναι τα: 
Vertid 11 ium dahliae και Vert id 11 ium albo - atrum.

Άριστη θερμοκρασία ανάπτυξής τους 22-25°C ενώ πάνω 
από 28°C και κάτω από 13°C η ανάπτυξή τους σταματά. 
Προτιμούν εδάφη πολύ υγρά με ουδέτερη ή μέτρια αλκαλική 
αντί δράση.

Τα κύρια συμπτώματα της προσβολής αυτής είναι:
—  Κιτρίνισμα των φύλλων πρώτα της βάσης και μετά προς τα 

πάνω.
—  Καχεξία φυτών - μαρασμός.
—  Το μεσημέρι τα φυτά μπορεί να παρουσιάζουν μερική ή 
ολική μάρανση και επανέρχονται τη νύχτα ή κατά τις
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συννεφιασμένες μέρες. Τα φύλλα αν και ξεραμένα μένουν 
πάνω στο φυτό.
—  Μεταχρωματισμός γκρίζος ή καστανός στα αγγεία του 
ξύλου, που φαίνεται αν κάνουμε μια τομή στο βλαστό του 
φυτού.

Η βερτιτσιλίωση προσβάλει τα φυτά κυρίως στην 
περίοδο κατά το δέσιμο των καρπών ενώ η φουζαρίωση 
προσβάλει τα φυτά σε όλα τα στάδια ανάπτυξή τους. Τα φυτά 
που έχουν προσβληθεί από τους μύκητες του γένους 
Vertid 11 ium αν και είναι μαραμένα με πολλά φύλλα ξερά, 
δεν πεθαίνουν, ούτε αποφυλλώνονται τελείως όπως συμβαίνει 
στη φουζαρίωση. Έχουν ωστόσο πολύ μειωμένη και κακής 
ποιότητας παραγωγή.

Από αδρομυκώσεις προσβάλονται σχεδόν όλα τα είδη 
κηπευτικών. Τα φασόλια προσβάλονται μόνο από τους μύκητες 
του γένους Fusarium.
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Εικ. 2 Προσβολή φυτού 
αγγούριάς από 
φουζάριο.
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V. ΑΛΤΕΝΑΡΙ2ΣΗ

Τα αίτια της ασθένειας αυτής είναι μύκητες του 
γένους Alternaría, με πιο γνωστό και επιζήμιο το είδος 
Alternaría solani. Προσβάλλει κυρίως την πατάτα και την 
τομάτα.

Οι μύκητες του γένους Alternaría προσβάλλουν κυρίως 
φυτά ή τμήματα των φυτών τα οποία είναι εξασθενησμένα με 
μειωμένη ευρωστία λόγω διαφόρων αιτιών (ανεπαρκής 
λίπανση, έλλειψη ιχνοστοιχείων, υπερπαραγωγή κ.α.).

Στα φύλλα εμφανίζονται κηλίδες διαφόρων μεγεθών 
στρογγυλωπές καλά καθορισμένες. Διαμορφώνονται σε 
ομόκεντρους δακτύλιους με κίτρινο περίγυρο. Πρώτα 
προσβάλλονται τα πιο παλιά φύλλα (στη βάση και μέση του 
φυλλώματος) αντίθετα με το περονόσπορο που πάντα αρχίζει 
τη προσβολή από τα τρυφερά φύλλα. Τα προσβλημένα φύλλα 
μπορεί να πέσουν και να απογυμνώσουν τελείως τα φυτά. Το 
φαινόμενο αυτό έχει στη τομάτα σαν συνέπεια τα 
ηλιοκαύματα καρπών.

Στα στελέχη και στους ποδίσκους των καρπών 
εμφανίζονται μαύρες ωοειδείς κηλίδες.

Στους καρπούς εμφανίζονται μεγάλες μαύρες και 
βεβυθισμένες κηλίδες (διαμέτρου 2 χιλ) οι οποίες, πιο 
συχνά ξεκινούν από την πρόσφυση καρπού - κάλυκα (Εικ. 3).

Η αλτεναρίωση προσβάλει και νεαρά φυτά στο σπορείο 
στα οποία παρατηρείται εκτεταμένη νεύρωση στη περιοχή του 
λαιμού. Τα προσβλημένα φυτά ξηραίνονται μετά από λίγες 
ημέρες από την μεταφύτευσή τους στην οριστική θέση τους.

Η βλάστηση των μυκήτων και η μόλυνση του ξενιστή 
πραγματοποιείται όταν υπάρχει υγρασία και σε θερμοκρασίες 
15-32°C. θερμοκρασία κάτω από 2°C και πάνω από 35°C έχουν 
σαν αποτέλεσμα την αργή ανάπτυξη των μυκήτων. Άριστη 
θερμοκρασία μολύνσεων 24-30°C.
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Εικ. 3 Προσβολή καρπών τομάτας από αλτεναρίωση
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6. ΤΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΛΑΙΜΟΥ

Παθογόνα αίτια είναι οι μύκητες των γενών: Pythium, 
Phytophthora, Botrytis, Fusarium και Rhizoctonia.

Συνθήκες που ευνοούν την τήξη των σπορείων είναι:
—  θερμοκρασίες από 8°C μέχρι 32°C με άριστη από 

1 6-20°C.
—  Έδαφος -ψυχρό - υγρό, περιβάλλον με κακό αερισμό

και κακό φωτισμό ευνοούν την πάθηση γιατί 
εξασθενούν και παρατείνουν την ευαισθησία των 
φυταρίων στις προσβολές των μυκήτων. Αντίθετα 
ζεστό και στεγνό έδαφος και καλός φωτισμός 
αυξάνουν την αντοχή τους.

Προσβάλουν τα νεαρά φυτάρια τα οποία στην αρχή 
παίρνουν χρώμα κιτρινοπράσινο ενώ στη συνέχεια προκαλούν 
σάπισμα του λαιμού, νέκρωση ριζών, πλάγιασμα και 
καταστροφή (λιώσιμο) των φυταρίων (Εικ. 4).

Επίσης είναι δυνατόν να προσβληθούν τα φύτρα των 
σπόρων και να καταστραφούν πριν εξέλθουν από το έδαφος με 
αποτέλεσμα να έχουμε σημαντικές απώλειες στο φύτρωμα 
(Εικ. 5).

Στα αναπτυγμένα φυτά δημιουργείται ξερή, καστανή 
σήψη στις ρίζες και στο λαιμό, με σαφή όρια, ενώ 
σπανιότερα προσβάλονται οι καρποί που έρχονται σε επαφή 
με το έδαφος. Τα προσβλημένα φυτά δεν αναπτύσονται 
(Εικ. 6).
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Εικ. 5 Τήξεις φυταρίων.
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ε. ΝΤΙΝΤΙΜΕΛΑ

Παθογόνοαίτιο είναι ο μύκητας ϋίάγωβΙΐΆ Ιγοορβτείοΐ 
Ανήκει στους ασκομύκητες ενώ η ατελής μορφή της είναι 
γνωστή με το όνομα ϋίρΙοόΐηΆ ΙγοορβΓεϊοΐ και ανήκει στους 
Λευτερομύκητες. Προσβάλει κυρίως την τομάτα.

0 μύκητας αυτός ευνοείται από θερμοκρασία 19-20^ και 
υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Η είσοδος του μύκητα στα φυτά 
γίνεται από διάφορες πληγές και διατηρείται σε φυτικά 
υπολείμματα στο έδαφος.

Τα πρώτα συμπτώματα είναι σκούρες επιμήκεις κηλίδες 
στη βάση στελέχους που εξελίσονται σε βυθισμένα έλκη με 
σαφή όρια και μικρά στίγματα που αποτελούν τα πυκνίδια 
της ατελούς μορφής ΰϊρΐοάίηβ Ιγαορβ5Ϊοί. Παρόμοια έλκη 
σχηματίζονται ψηλότερα στο στέλεχος και όταν το 
περιβάλλουν τελείως το φυτό καταστρέφεται.

Σπανιότερα προσβάλλονται τα φύλλα και οι καρποί. Σε 
περίπτωση προσβολής της ασθένειας σε καρπό, προκαλεί 
μαύρη βυθισμένη κηλίδα (στο σημείο πρόσφυσης του καρπού 
με τον ποδίσκο) που καλύπτεται με μαύρα στίγματα, τα 
πυκνίδια του μύκητα (Εικ.

Εικ. 8 Προσβολή καρπού 
τομάτας από ντιντιμέλα
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στ. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΙ

Δύο είναι κυρίως οι περονόσποροι των θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών, ο περονόσπορος της τομάτας και ο ψευδοπε- 
ρονόσπορος των κολοκυνθοειόών.

Τα αίτια των ασθενειών αυτών είναι τα είδη 
Phytophora infestans (προκαλεί τον περονόσπορο της 
τομάτας) και Pseudoperonospora cubensis (προκαλεί τον 
ψευδοπερονόσπορο των κολοκυνθοειδών).

Η ανάπτυξη των μυκήτων ευνοείται από σχετική υγρασία 
ατμόσφαιρας 90-100% και θερμοκρασία 10—2 5°C. Όταν οι 
θερμοκρασίες είναι πάνω από 25°C και κάτω από 10°C η 
ανάπτυξη του μύκητα δυσχεραίνεται, άριστη θερμοκρασία 
16-22°C .

Το παθογόνο Phytophora infestans προσβάλει κυρίως τα 
τρυφερά μέρη του φυτού.

Πρώτα προσβάλλονται τα άκρα των φύλλων, όπου 
σχηματίζονται ελαιώδεις κηλίδες που μετά γίνονται 
καστανές. Όταν υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία και χαμηλές 
θερμοκρασίες οι κηλίδες επεκτείνονται σε όλο το έλασμα, 
στο μίσχο και στο στέλεχος, ενώ με ξερό καιρό δεν 
αναπτύσονται, ξεραίνονται και θρυματίζονται.

Με υγρό καιρό στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και 
στην περιφέρεια των κηλίδων αναπτύσεται υπόλευκη 
εξάνθηση. Οι μίσχοι των φύλλων κάμπτονται και τα φύλλα 
κρέμονται , ενώ όταν η προσβολή είναι έντονη ξηραίνονται 
ολόκληρα φυτά.

Στους πράσινους καρπούς δημιουργούνται ελαιώδεις 
ακανόνιστου σχήματος κηλίδες και στη συνέχεια οι καρποί 
σαπίζουν από δευτερογενή προσβολή από άλλους 
μικροοργανισμούς.

Ο ψευδοπερονόσπορος του αγγουριού είναι μια από τις 
καταστρεπτικότερες αρρώστιες. Στα κατώτερα κυρίως φύλλα 
σχηματίζονται χαρακτηριστικές γωνιώδεις κιτρινοπράσινες
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κηλί δες και στις αντίστοιχες θέσεις στην κάτω επιφάνεια 
αναπτύσεται σχεδόν μαύρη εξάνθηση και τελικά τα φύλλα 
ξεραίνονται αρχίζοντας από την περιφέρεια.

Εικ. 8 Προσβολή από περονόσπορο σε φυτά αγγουριάς.



ζ. aiAIA

Το παθογόνο αίτιο του ωϊδίου της τομάτας είναι ο 
μύκητας Leveilula táurica της οικογένειας Erysiphaceae 
της τάξεως Erysiphales των ασκομυκήτων.

Στο αγγούρι (γενικά για τα κολοκυνθώδη) το ωίδιο 
προκαλείται κυρίως από τους μύκητες

—  Sphaerotheca fuliginea
—  Erysiphe cichoracearum

Η ανάπτυξη του ωϊδίου ευνοείται από ηλιοφάνεια και 
σχετικά ξηρό καιρό. Σοβαρές προσβολές παρατηρούνται 
συνήθως την άνοιξη και το φθινόπωρο και ιδιαίτερα στα 
πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών.

Οι μολύνσεις του ωϊδίου ευνοούνται σε θερμοκρασία 
18-25°C και σχετική υγρασία 50-60% ή και μικρότερη. Η 
ανάπτυξη του ωϊδίου σταματά στους 32-34°C.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα κατώτερα φύλλα. 
Στην επάνω επιφάνεια σχηματίζονται κιτρινοπράσινες έως 
έντονα κίτρινες γωνιώδης κηλίδες ενώ αντίστοιχα στη κάτω 
επιφάνεια λευκή εξάνθηση. Όταν η κηλίδες επεκταθούν 
αποξηραίνεται μεγάλο μέρος του ελάσματος, τα φύλλα 
καρουλιάζουν και βαθμιαία προσβάλονται και τα ανώτερα 
φύλλα (Εικ. 9).

Τα έντονα προσβλημένα φυτά έχουν μικρή παραγωγή και 
μικρούς καρπούς.

Το ωίδιο δεν αποτελεί σημαντική ασθένεια για την 
καλλιέργεια της τομάτας, ενώ αντίθετα για την καλλιέργεια 
του αγγουριού είναι μια από τις κύριες ασθένειές του.
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Ει κ . 9 Προσβολή από ωίόιο σε φυτά αγγούριάς.
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η. ΣΚΛΗΡΩΤΙΑΣΗ

Η αρρώστια αυτή οφείλεται σε είδη του γένους 
Sc 1 erotium με πιό σπουδαίο παθογόνο: Sclerotium rolfsii.

Ο μύκητας αυτός αναπτύσεται με άριστη θερμοκρασία 
30-35°C και ελάχιστη 13°C. Για την ανάπτυξη του μύκητα 
απαραίτητη είναι και η παρουσία υψηλής υγρασίας εδάφους.

Τα συμπτώματα της προσβολής εμφανίζονται στα 
υπόγεια όργανα ή επίγεια κοντά στην επιφάνεια του 
εδάφους. Οι προσβλημένοι ιστοί γίνονται καστανοί και 
σκεπάζονται με λευκή εξάνθηση, ενώ ανάμεσά της 
διακρίνονται καστανόμαυρα μικρά σκληρώτια. Όταν ο καιρός 
είναι υγρός ακολουθεί σάπισμα του φλοιού, τα φυτά 
ζαρώνουν, χάνουν πρόωρα τα φύλλα και ξεραίνονται.

θ. ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

Τα κύρια αίτια είναι τα είδη ϋΐΆ0ο5ροΓΐυιώ ίυΙνυΜ 
(προσβάλει τη τομάτα) και ΟΙβάοΞροΓίυω cucumeΓinum 
(προσβάλει τα κολοκυνθοειδή). Η αρρώστια αυτή ευνοείται 
από σχετική υγρασία 90% και θερμοκρασία 18-25°0.

Στη τομάτα προσβάλλονται πρώτα τα κατώτερα φύλλα, 
στην πάνω επιφάνεια των οποίων δημιουργούνται 
κιτρινοπράσινες στρογγυλές κηλίδες και αντίστοιχα στην 
κάτω επιφάνεια αναπτύσεται καφετιά ελαιώδης εξάνθηση. 
Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές οι κηλίδες ενώνονται και 
καταλαμβάνουν όλο το έλασμα.

Στα φύλλα του αγγουριού σχηματίζονται γυαλιστερές 
κηλίδες οι οποίες στη συνέχεια γίνονται σταχτωπές. Στους 
καρπούς και κάποτε στους βλαστούς, σχηματίζονται πολύ 
μικρές κηλίδες, σκεπασμένες στο κέντρο με λαδί χνούδι. 
Συχνά πάνω στις κηλίδες των καρπών βγαίνει μια 
κεχριμπαρένια κόλλα, γι ' αυτό και έχουν ονομάσει την 
κλαδοσπορίωση και "κομμίωση των καρπών".
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ι. ΣΚΛΗΡ2ΤΙΝΙΑΣΗ

Τα παθογόνα αίτια της ασθένειας αυτής είναι κυρίως 
οι μύκητες Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotinia minor.

Η ασθένεια αυτή ευνοείται από άφθονη υγρασία εδάφους 
και σχετική υγρασία αέρος πάνω από 92%. Άριστη 
θερμοκρασία για την ανάπτυξη του μύκητα είναι από 15—210C 
ενώ στους 3°C και 27°C επιβραδύνεται η ανάπτυξή του.

Προσβάλονται κυρίως τα στελέχη των φυτών μέχρι 
αρκετού ύψους από την επιφάνεια του εδάφους. Οι ιστοί 
παίρνουν χρώμα σκοτεινό όμοιο με εκείνο της προσβολής από 
φαιά σήψη και στη συνέχεια τα στελέχη σαπίζουν. Τα 
σαπίσματα είναι μαλακά (νερουλά) χωρίς δυσάρεστη οσμή και 
καλύπτονται από άσπρο μυκήλιο με μαύρα σκληρώτια ανάμεσά 
του.

Σκληρώτια μπορούν να παρατηρηθούν και στο εσωτερικό 
των στελεχών. Παρόμοιες προσβολές μπορούν να εμφανιστούν 
στα φύλλα και στους καρπούς.

ια. ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ ΤΟΜΑΤΑΣ

Παθογόνο: 5βρ1οπΕ ΙγοορβΓείοΐ.
Ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της αρρώστιας είναι:

—  θερμοκρασία 20-24°0 με ελάχιστη 10°0 και μέγιστη 28°0.
Παρουσία υψηλής υγρασίας.
Από τη προσβολή στα φύλλα, αρχίζοντας από τα 

χαμηλότερα και εξωτερικά, δημιουργούνται κηλίδες μικρές 
στρογγυλές. Αρχικά είναι κιτρινωπές και ύστερα καστανές 
με σταχτύ κέντρο, πάνω στο οποίο φαίνονται μικρά μαύρα 
στίγματα (πυκνίδια).

Στα στελέχη νεαρών ιδίως φυτών σχηματίζονται 
μακρουλές σταχτί ξερές κηλίδες.
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iß. ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΕΙΣ

Παθογόνα αίτια είναι κυρίως μύκητες της οικογένειας 
Melanconiaceae του γένους Colletotrichum των 
αδηλομυκήτων.

Ευνοούνται από υψηλή υγρασία και θερμοκρασίες από 
13-30°C με άριστη 20-25°C.

Προσβάλουν φύλλα, στελέχη και καρπούς. Στα 
προσβλημένα όργανα σχηματίζονται κηλίδες στρογγυλωπές, με 
καθορισμένα όρια. Μέσα στις κηλίδες διακρίνονται μικρά 
ροδαλά στίγματα (ακέρβουλα). Οι κηλίδες ενώνονται σε πιο 
μεγάλες οι οποίες συχνά έχουν κέντρο ελαφρώς βυθισμένο με 
μικρές σχισμές. Το κέντρο τους σκεπάζεται από βελούδινο 
βαθύχρωμο (καστανόμαυρο) χνούδι, ενώ τα χείλη τους είναι 
ελαφρά ανασηκωμένα. Γύρω από το μαύρο κέντρο υπάρχει 
ανοιχτόχρωμη ζώνη συγκεντρική και πιο έξω άλλη 
καστανοκόκκινη (Εικ. 10).

Εικ. 10 Συμπτώματα ανθράκνωσης σε καρπούς τομάτας.
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ιν. Κ0ΜΜΙ2ΔΗΣ ΣΗΨΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ

Παθογόνο αίτιο είναι ο μύκητας:
Όίάγωβΐ 1β ^γοηΐββ

0 μύκητας προσβάλλει φύλλα, καρπούς και στελέχη. Οι 
σοβαρότερες προσβολές αφορούν το στέλεχος, το λαιμό και 
τους κόμβους, όπου παρατηρείται εκτεταμένη σήψη σκούρου 
χρώματος και καστανές ή καστανόμαυρες καρποφορίες του 
μύκητα (πυκνίδια - περιθήκια). Στη βάση του στελέχους 
μπορεί να σχηματιστεί και σκούρο κόμμι (Εικ. 11).

Στα φύλλα σχηματίζονται μεγάλες κηλίδες με μαύρα 
στίγματα (πυκνίδια) και στους καρπούς εσωτερικά ή στο 
εξωτερικό στο σημείο του άνθους τους, δημιουργείται 
καστανή σήψη.

0 μύκητας διατηρείται στα φυτικά υπολείματα, 
μεταφέρεται με το σπόρο και μολύνει τα καινούργια φυτά 
μέσα από πληγές ή στομάτια.

Εικ. 11 Προσβολή αγγουριάς από κομμιώδη σήψη στελέχους.
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ιό. ΣΚΩΡΙΑΣΗ

Η σκωρίωση του φασολιού οφείλεται στον μύκητα 
υτοωγοβε ρίΐΆεβοϋ και προκαλεί στα φύλλα μικρές 
λευκόφαιες ή υποκάστανες φλύκταινες. Παρόμοιες φλύκταινες 
παρουσιάζονται και στους μίσχους των φύλλων ή και βλαστών 
(Εικ. 12).

Η υπερβολική υγρασία και η μειωμένη ηλιοφάνεια 
ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας.

Τα φύλλα στη συνέχεια γίνονται χλωρωτικά ενώ το φυτό 
απογυμνώνεται από την έντονη φυλλόπτωση. Η καλή 
φωσφορούχος λίπανση όπως και η απομάκρυνση των ζιζανίων - 
ξενιστών περιορίζουν την επικίνδυνη ανάπτυξη της 
ασθένειας.

Η σκωρίαση προσβάλει την καλλιέργεια του φασολιού.

Εικ. 12 Προσβολή από σκωρίαση σε φύλλα φασολιού.
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3.1.2. ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΕΙΣ

α. BAKTHFIAKH ΣΤΙΓΜΑΤΩΣΗ ΤΟΜΑΤΑΣ

Παθογόνο αίτιο: Pseudomonas syringae ρν tomato

Στα φύλλα εμφανίζονται μικρές υποστρόγγυλες κηλίδες 
χρώματος καστανόμαυρου, που συνήθως περιβάλλονται από 
χλωρωτικό στεφάνι. Οι κηλίδες αυτές, σε περίπτωση έντονης 
προσβολής, είναι πολυάριθμες και ενώνονται μεταξύ τους. 
Τα προσβλημένα φύλλα πέφτουν πρόωρα (Εικ. 13).

Παρόμοιες κηλίδες παρατηρούνται στο στέλεχος, στους 
μίσχους, στους ποδίσκους και τα σέπαλα του κάλυκα.

β. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΑΡΑΝΣΗ

Παθογόνα αίτια: Pseudomonas solanacearum σε
σολανώδη, Erwinia tracheiphila σε κολοκυνθώδη.

Προκαλεί συμπτώματα τραχειοβακτηρίωσης. Τα πρώτα 
συμπτώματα είναι η μάρανση ορισμένων φύλλων της κορυφής 
ή κιτρίνισμα των κατωτέρων φύλλων. Ακολουθεί μάρανση του 
φυτού, κιτρίνισμα φύλλων και τελικά ξήρανση του φυτού 
(Εικ. 14).

Σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας 
εμφανίζονται σήψεις στους μίσχους των φύλλων. Τα αγγεία 
του στελέχους παρουσιάζουν κιτρινοκάστανο χρωματισμό και 
με ελαφρή πίεση αφήνουν να βγεί ένα γλοιώδες υπόλευκο 
υγρό, γεμάτο από παθογόνα βακτήρια.
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Εικ. 13 Προσβολή από το βακτήριο Pseudomonas syringae ρν 
toma to

Εικ. 14 Προσβολή από το βακτήριο Erwinia tracheiphila σε 
φύλλο αγγουριάς.
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γ. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΗΛΙΔ2ΣΗ ΤΟΜΑΤΑΣ

Παθογόνα αίτια: Xanthomonas spp, Pseudomonas spp.

Τα παθογόνα προσβάλουν όλα τα πράσινα μέρη του 
φυτού. Στα φύλλα εμφανίζονται στην αρχή μικρές υδατώδεις 
κυκλικές κηλίδες, ορατές μόνο από την κάτω επιφάνεια. Με 
την εξέλιξη της ασθένειας οι κηλίδες αυτές βαθουλώνουν, 
παίρνουν ανοικτο πράσινο - κίτρινο χρώμα για να γίνουν 
τελικά καστανόμαυρες στην περιφέρεια. Συχνά γύρω από τις 
κηλίδες σχηματίζεται ένα υποκίτρινο στεφάνι.

Παρόμοια συμπτώματα εμφανίζονται στους ποδίσκους και 
στα σέπαλα. Επίσης προσβάλονται τα στελέχη και οι καρποί.

δ. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Παθογόνο αίτιο: CoΓynebacterium michiganense 
Το παθογόνο προκαλεί συμπτώματα τραχειοβακτηρίωσης. 

Η εκδήλωση των συμπτωμάτων αρχίζει στα φύλλα της βάσης. 
Τα φύλλα αυτά μαραίνονται και στη συνέχεια ξηραίνονται.

Στο στέλεχος εμφανίζονται επιμήκεις ραβδώσεις 
χρώματος ωχροκίτρινου, που στη συνέχεια γίνεται καστανό. 
Οι ραβδώσεις αρχίζουν συνήθως από τα σημεία πρόσφυσης των 
φύλλων. Το στέλεχος σχίζεται στα σημεία προσβολής και 
δημιουργούνται ανοικτά έλκη. Ανάλογα έλκη παρατηρούνται 
επίσης στους μίσχους των φύλλων και στους ποδίσκους των 
ανθέων. Οι καρποί σπάνια προσβάλονται.
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3.1.3. ΙΩΣΕΙΣ

α. ΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

α.1. Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ (ΤοΜΥ)

Αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την καλλιέργεια της 
τομάτας (Εικ. 15). Με βάση τα συμπτώματα που προκαλεί ο 
ιός ΤοΜν διακρίνουμε τέσσερις φυλές:

—  Η κοινή φυλό που προκαλεί μωσαϊκό στα φύλλα της 
κορυφής και διάφορες παραμορφώσεις στο σχήμα των 
φύλλων (περίφεριακές εγκοπές, σμικρύνσεις, 
νηματώσεις και καρούλιασμα). Το φυτό παρουσιάζει 
καθυστερημένη ανάπτυξη, περιορισμένη ανθοφορία και 
μειωμένη καρπόδεση. Οι καρποί είναι μικρότεροι σε 
μέγεθος και στην ωρίμανση εμφανίζουν συχνά 
ανομοιόμορφο χρωματισμό.
—  Η νεκρωτική φυλή που προκαλεί νεκρώσεις στο 
φύλλωμα και στους καρπούς.
—  Η κίτρινη παοαιιορφωτι κή φυλή που προκαλεί έντονα 
συμπτώματα κίτρινου μωσαϊκού και παραμορφώσεις των 
φύλλων.
—  Η φυλή "ΕΝΑΤΙΟΝ" που προκαλεί χαρακτηριστικές 
λοφώδεις ομοιοπλασίες στην κάτω επιφάνεια των 
φύλλων.
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Εικ. 15 Προσβολή από τον ιό του μωσαϊκού σε καρπό 
τομάτας.

α .2. Η ΔΙΠΛΗ ΡΑΒΔΩΣΗ

Η ίωση αυτή οφείλεται στο σύμπλοκο των ιών ΤοΜν (ιός 
του μωσαϊκού της τομάτας) και ΡνΧ (ιός X της πατάτας).

Στα φύλλα αρχικά εμφανίζονται κίτρινες κηλίδες που 
στη συνέχεια νεκρώνονται προκαλώντας μάρανση και ξήρανση. 
Στους βλαστούς παρουσιάζονται επιμήκεις νεκρωτικές
γραμμές που εξελίσσονται σε σχισμές. Στα άνθη
παρουσιάζονται νεκρωτικά στίγματα που δημιουργούν 
αποβολές. Στους καρπούς δημιουργούνται επιφανειακές 
καστανές νεκρωτικές κηλίδες.
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α .3■ Ο ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΝΑΝΙΣΜΟΣ (ΤΒΞΥ)

Τα προσβεβλημένα φυτά έχει περιορισμένη βλάστηση με 
έντονες βραχυγονατώσεις προς την κορυφή. Τα νεαρά φύλλα 
εμφανίζουν κίτρινες συνήθως κηλιδώσεις και καρούλιασμα. 
Αργότερα αρχίζουν να νεκρώνονται περιφερειακά. Στους 
καρπούς εκδηλώνονται δακτυλιοειδείς ή ποικίλου σχήματος 
μεγάλες αποχρωματισμένες κηλίδες. Κάτω από την 
επιδερμίδα, ο ιστός του περικάρπου σε μικρό πάχος, 
παρουσιάζει περιοχές αφυδατωμένες με φελλώδη σύσταση και 
ανοικτής γκρι απόχρωσης.

β. ΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ 

β.1. ΤΟ ΜΩΣΑΪΚΟ (ΟΜΥ)

Προκαλεί στα φύλλα έντονο μωσαϊκό, στους καρπούς 
μωσαϊκό και επιφανειακές παραμορφώσεις, στο φυτό νανισμό 
και μικρή ανθοφορία. Τα συμπτώματα είναι πιο έντονα σε 
χαμηλές θερμοκρασίες (Εικ. 16, 17).

0 ιός του μωσαϊκού της αγγούριάς (ΟΜν) μεταδίδεται 
με αφίδες και με σπόρο φυτών κυρίως ζιζανίων.

Εκτός από το αγγούρι και τα άλλα κολοκυνθοει δή, 
προσβάλλει και πλήθος άλλων ξενιστών.
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Εικ. 16 Προσβολή από τον ιό του μωσαϊκού της αγγούριάς.

Εικ. 17 Προσβολή από το ιό ΟΜν σε φύλλα αγγούριάς.
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3.1.4. ΖΩΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ

α. ΑΛΕΥΡ2ΔΕΙΣ

Ένας από τους σοβαρότερους εχθρούς των υπό κάλυψη 
καλλιεργειών είναι ο αλευρώόης:

Τ τ ί ε ί β υ τ ο ά β ε  νΆτ οτΆΓ ϊ  ονιινη

της οικογένειας ΑΙβυΓοάϊόββ των Ημιπτέρων (Εικ. 18,19).

0 αλευρώόης, γνωστός και σαν "λευκή μύγα" τρέφεται 
αποκλειστικά από τα φύλλα απομυζώντας χυμούς προκαλώντας 
εξασθένηση, κιτρίνισμα ή και ξήρανση του φυτού.

Η παρουσία του εντόμου γίνεται αντιληπτή από το 
πέταγμα μικρών άσπρων εντόμων (σε μέγεθος σκνίπας), που 
πετούν μόλις ανακινηθεί το φύλλωμα. Στην κάτω επιφάνεια 
του φύλλου είναι προσκολημένες οι προνύμφες του αλευρώόη 
οι οποίες είναι κιτρινωπές και μοιάζουν με τις προνύμφες 
των κοκκοειδών εντόμων.

Επίσης οι αλευρώόεις εκρίνουν μέλιτώόει ς ουσίες πάνω 
στις οποίες αναπτύσονται οι μύκητες της καπνιάς, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η φωτοσυνθετική λειτουργία των 
φυτών.
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Ει κ . 1

Ει κ . 18 Ακμαί α του αλευρώδη

9 Προσβολή σε φύλλο τομάτας από αλευρώδη.
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β. ΑΦΙΛΕΣ

Είναι έντομα μικρών διαστάσεων της οικογένειας 
Aphididae των Ημιπτέρων (Εικ. 20). Τα κυριώτερα είδη 
αφίδων που προσβάλουν τις καλλιέργειες υπό κάλυψη είναι:

—  Myzus persicae (πράσινη αφίδα της ροδακινιάς)
—  Aphis fabae (μαύρη αφίδα των κουκίών)
—  Aphis gossypii (αφίδα βαμβακιού ή πεπονιού)
—  Acyrthosiphum pi sum (πράσινη μελίγκρα μπιζελιού)
Οι αφίδες αυτές πολλαπλασιάζονται μόνο

παρθενογενετικά και έχουν πολλές γενιές το χρόνο. Τα 
έντομα αυτά τρέφονται απομυζώντας φυτικούς χυμούς 
προκαλώντας συστροφή της κορυφής, κατσάρωμα, καρούλιασμα, 
κιτρίνισμα ή και ξήρανση των φύλλων με αποτέλεσμα τη 
βαθμιαία εξασθένηση των φυτών.

Επί πλέον τα ακμαία και οι νύμφες των ειδών αυτών 
παράγουν μελιτώδεις εκκρίσεις, πάνω στις οποίες 
αναπτύσονται οι μύκητες της καπνιάς. Οι μύκητες αυτοί 
μειώνουν τις φυσιολογικές λειτουργίες του φυτού και 
υποβαθμίζουν την ποιότητα των καρπών.

Εκτός από τις ζημιές αυτές οι αφίδες είναι φορείς 
διαφόρων ιών των κηπευτικών.
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El k . 21 Προσβολή από αφίόες.
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γ. ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ

Οι νηματώδεις που προσβάλουν τα κηπευτικά υπό κάλυψη 
και προκαλούν πολλές ζημιές ανήκουν κυρίως στο γένος 
\leloidogyne (Εικ. 21).

Τα θηλυκά άτομα ωοτοκούν από 1 έως 3.000 αυγά σε μια 
περίοδο ωοτοκίας 40-60 ημερών. Οι νύμφες του δεύτερου 
σταδίου τρυπούν τις τρυφερές ρίζες , εγκαθίστανται εκεί 
και τρέφονται απομυζώντας φυτικούς χυμούς. Ταυτόχρονα 
εκκρίνουν ένζυμα με τα οποία διαλύουν τις κυτταρικές 
μεβράνες με αποτέλεσμα τον σχηματισμό γιγαντοκυττάρων. 
Εξωτερικά οι ρίζες γεμίζουν εξογκώματα τα οποία αποτελούν 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσβολής των Meloidogyne ερ.

2ς αποτέλεσμα της προσβολής παρατηρείται γενική 
χλώρωση, καχεξία, μαρασμός, νανισμός, καθυστέρηση της 
βλάστησης κ.α.

Επίσης η ευρωστία των φυτών μειώνεται λόγω της 
προσβολής τους από τους νηματώδεις, με αποτέλεσμα να 
προσβάλονται στη συνέχεια από μύκητες, βακτήρια, ή ιούς 
και με συνέπεια τη μείωση ή μηδενισμό της παραγωγής.

Εικ. 21 Προσβολή από νηματώδεις.
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6. ΘΡIΠΕΣ

Thrips tabaci: θρίπας καπνού.
Heliothrips haemorrhoidalis: θρίπας θερμοκηπίου.
Frankliniella occidentalis: θρίπας θερμοκηπίου.

O l θρίπες είναι πολύ μικρά έντομα και ανήκουν στη 
τάξη των θυσσανοπτέρων (Εικ. 22). Προκαλούν σοβαρές 
ζημιές στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες αφενός μεν γιατί 
τρυπούν, κόβουν ή ξύνουν τους ιστούς των φυτών και 
τρέφονται με τους κυτταρικούς χυμούς και αφετέρου γιατί 
είναι φορείς ιών.

Ευνοϊκές συνθήκες για την αναπαραγωγή τους είναι ο 
ζεστός και ξηρός (όχι πάντως βροχερός) καιρός. Στα 
θερμοκήπια μπορεί να περάσουν τις 6 γενιές το χρόνο όπως 
για παράδειγμα ο θρίπας Heliothrips haemorrhoidalis 
φτάνει 10-12 γενιές. Οι θρίπες αποφεύγουν την άμεση 
έκθεσή τους στο ήλιο και συγκεντρώνονται στις σκιαζόμενες 
πλευρές των φύλλων.

Τα έντομα αυτά προσβάλουν φύλλα, άνθη και καρπούς 
(ιδίως λοβούς ψυχανθών). Τυπικό σύμπτωμα είναι ο ασημί 
μεταχρωματισμός στα φύλλα (αργυροφυλλία). Στα φύλλα 
παρατηρούνται ακόμη χλωρωτικές, κοκκινωπές ή 
ανοι χτοκάστανες κηλίδες και παραμορφώσεις (Εικ. 23). 
Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί πτώση ανθέων και παραμόρφωση 
καρπών. Ολα τα φυτικά μέρη καλύπτονται από τα απορρίμματα 
των θριπών, στα οποία αναπτύσονται δευτερογενείς μύκητες, 
με αποτέλεσμα την υποβαθμισή τους.

Οι έμμεσες ζημιές που προκαλεί η προσβολή από θρίπα 
οφείλονται κυρίως στη λύση της συνέχειας των φυτικών 
ιστών, που διευκολύνει την εγκατάσταση παθογόνων μυκήτων, 
βακτηρίων και ιών.
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Εικ. 22 Το ακμαίο του θρίπα.

Εικ. 23 Προσβολή από θρίπα σε φασόλια.
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ε. ΛΥΡΙΟΜΥΖΕΣ

Lyriomyza tri folii
Lyriomyza bryoniae

Οι λυριόμυζες ανήκουν στην τάξη των διπτέρων 
(Εικ.24). Άριστη θερμοκρασία για την ανάπτυξή τους είναι 
25°C. Σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από 7— 12°C η ανάπτυξή 
τους παρεμποδίζεται ενώ πάνω από 30°C αυξάνεται η 
θνησιμότητα των προνυμφών.

Η λυριόμυζα μπορεί να συμπληρώσει πολλές γενιές στο 
θερμοκήπιο. Όταν ο πληθυσμός της λυριόμυζας είναι υψηλός 
μπορεί να καταστραφούν τελείως οι καλλιέργειες που 
βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξή τους και αργότερα 
όμως, υποβαθμίζεται σημαντικά η παραγωγή τους.

Τα θηλυκά άτομα κάνουν νύγματα στα φύλλα με τον 
ωοθέτη τους και αποθέτουν τα αυγά ενώ παράλληλα τρέφονται 
με το χυμό που βγαίνει από τα φύλλα. Ένα θηλυκό μπορεί να 
γεννήσει μέχρι 250 αυγά. Οι προνύμφες τρέφονται από τον 
παρεγχυματικό ιστό των φύλλων όπου ανοίγουν στοές, αρχικά 
λεπτές και ευθείες και στη συνέχεια πιο πλατιές και 
οφιοειδείς (Εικ. 25).
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Εικ. 24 Ακμαϋο λυριόμυζας.
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<ττ· ΑΚΑΡΕΑ

Τετράνυχοι: ΤβίΓΆηγοΙηις υ Γ ί ϊ ο ε β  (Οικ. ΤβίΓαηγοΙιϊύαβ)

Αουΐυε (ή Αου1ορ$) Ιγοορβτεΐοί (Οικ. Εγ ΐορίιγίοΐββ)

Ο τετράνυχος, (ΤβίταηγοΙϊυε υΓϋοββ) γνωστός ως 
κοινός τετράνυχος (Εικ.26), είναι από τους σημαντι
κότερους εχθρούς των καλλιεργειών υπό κάλυψη, ενώ το 
ακάρι Αουΐιιε ΙγοορβΓεϊοΐ προκαλεί σημαντικές ζημιές σε 
καλλιέργειες τομάτας.

0 τετράνυχος αναπτύσεται σε θερμοκρασία 12-35°0 και 
υγρασία 30-70%. 0 βιολογικός του κύκλος διαρκεί, ανάλογα 
με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, από 7-60 ημέρες. Κάθε 
θηλυκό άτομο μπορεί να εναποθέσει μέχρι 100 αυγά.

Τρέφεται απομυζώντας χυμούς από τους ιστούς των 
φυτών προκαλώντας χαλκόχρωμες κηλίόες και εξασθένιση του 
φυτού. Σε βαριά προσβολή τα φύλλα καρουλιάζουν, 
ξηραίνονται και πέφτουν (Εικ.27).

Εικ. 26 Το ακάρι Τθί ΓΆηγο Ι ηΐ Β  υ τ ί ί ο Ά β .
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από τετράνυχο.Εικ. 27 Προσβολή σε φυτά φασολιού
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ζ. ΕΝΤΟΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

—  Σιδεοοσχώληκες

Είναι κολεόπτερα, της οικογένειας Elateridae, του 
γένους Agriotes. Οι προνύμφες τους, που είναι οι κυρίως 
ζημιογόνες μορφές τους είναι σκουλήκια σκληρά σαν σύρμα, 
γυαλιστερά, κιτρινοκαστανά ή πορτοκαλί. Ζουν 4 χρόνια, 
συνεχώς στο έδαφος, αλλάζοντας θέσεις σε βάθος και 
πλάτος.

Εκτός από την παρουσία τους, το πέρασμα αυτών των 
εντόμων προδίδεται από τα χαρακτηριστικά φαγώματα, τις 
στοές που προκαλούν στις ρίζες και το λαιμό που είναι 
στενά και βαθειά.

—  Σταχτοσκώληκες

Είναι λεπιδόπτερα της οικογένειας Noctuidae του 
γένους Agrotis (ή Scotia ή Euxoa).

Οι προνύμφες τους (κάμπιες) είναι σταχτόχρωμες, λίγο 
τριχωτές, με μήκος μέχρι 3,5 ή και 4,5 εκ.

Σαν προσωρινό καταφύγιό τους έχουν το έδαφος, όπου 
βρίσκονται κουλούριασμένες κοντά στο λαιμό του φυτού που 
μόλις έφαγαν.

Προκαλούν κόψιμο φυταρίων στο λαιμό, γι' αυτό και τα 
έντομα αυτά λέγονται "κοφτοσκούληκα"

—  Ποοσάννουοας (Grvllotalpa grvllotalpa)

Είναι ορθόπτερο της οικογένειας Gryllotalpidae. 
Είναι καστανοκίτρινα έντομα με μήκος 3,5-4,5 εκ.

Στην επιφάνεια βγαίνουν τη νύχτα και το πέρασμά τους 
προδίδεται από επιφανειακές στοές, που διακρίνονται 
εύκολα σαν ακανόνιστα μικρά αναχώματα αρκετού μήκους.
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Τρέφονται από ρίζες, κονδύλους, σπασμένους σπόρους και 
άλλα έντομα ή σκουλίκια εδάφους.

η. ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ.

Είναι λεπιδόπτερα της οικογένειας Noctuidae με 
σημαντικότερα είδη τα: Heliothis armígera, Plusia gamma, 
Namestra bras si cae κ.α.

Οι προνύμφες τους τρέφονται από τα φύλλα και τα 
σαρκώδη στελέχη των φυτών. Επίσης είναι δυνατόν να 
προσβάλουν είτε τους άγουρους καρπούς στους οποίους 
προκαλούν τη πτώση τους, είτε τους σχεδόν ώριμους καρπούς 
ανοίγοντας στοές στο εσωτερικό τους προκαλώντας έτσι το 
σάπισμα των καρπών.

θ. ΜΥΓΟΣΚΟΥΛΗΚΑ ΣΠΟΡΩΝ - ΦΥΤΑΡΙΩΝ

Hylemyia οί1ίοτυΓ3: μύγα του σπόρου λαχανικών.

Τα σκουλήκια αυτά είναι προνύμφες διπτέρων της 
οικογένειας ΑηΙΗοωγϊάββ.

Έχουν συνήθως τρείς γενιές. Προσβάλουν είτε το 
περιεχόμενο του σπόρου, είτε τα φύτρα του (κοτυληδόνες), 
είτε και τα πιο αναπτυγμένα φυτάρια. Προκαλούν το θάνατο 
των φυταρίων με τα φαγώματο και τις στοές που κάνουν ή με 
τα σαπίσματα που ακολουθούν. Εσωτερικά των στελέχων των 
φυτών μπορούμε να παρατηρήσουμε ασπροσκούληκα που είναι 
προνύμφες των διπτέρων αυτών.

Προσβάλουν κυρίως τα αγγούρια και τα φασόλια.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

4.1. ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙ ΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

4.2. ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

4.3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ

4.3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4.4. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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4.1. ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠIΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Όλες σχεδόν οι ασθένειες και εχθροί που αναφέρθηκαν 
έχουν εμφανισθεί στην περιοχή Βαρθολομιού και προκαλούν 
άλλοτε σοβαρές και άλλοτε περιορισμένης έκτασης ζημιές 
στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες ασθένειες και εχθροί που 
δημιουργούν μεγαλύτερες ζημιές, και γι αυτό έχουν 
ιδιαίτερη σημασία.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:

I Από τις ασθένειες
Οι αδρομυκώσεις γενικά 
0 βοτρύτης 
Η ριζοκτόνια

II Από τους ζωικούς εχθρούς
Οι νηματώδεις 
0 αλευρώδης

Οι λόγοι που κάνουν τις ασθένειες και τους εχθρούς 
αυτούς πιο σοβαρούς σε σχέση με τους άλλους είναι:

α) Παρουσία υψηλής υγρασίας που ευνοεί τις ασθένειες 
αυτές (π.χ. το Βοτρύτη)

β) Το κόστος καταπολέμησης είναι πολύ υψηλό (π.χ. 
Νηματώδεις)

γ) Έλλειψη φυτοφαρμάκων με εξειδικευμένη δράση (π.χ. 
Αλευρώδεις)
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4.2. ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Για την καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών έχει 
επικρατήσει παντού και από ανάγκη συστήνεται η εφαρμογή, 
για κάθε καλλιέργεια, ενός σχεδόν πάγιου προγράμματος 
βασικών χημικών επεμβάσεων. Αυτό καθορίζεται σύμφωνα με 
το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και τις περιόδους, κατά τις 
οποίες θεωρούνται πιό ευπαθείς οι καλλιέργειες σε 
προσβολές από ζημιογόνα παρασιτικά αίτια.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι φυσικό να δημιουργεί 
πολλά προβλήματα (χρόνος επέμβασης, επιλογή φαρμάκων, 
συνδυασμός τους, κ.τ.λ.). Μάλιστα γίνεται ακόμη πιο 
περίπλοκο, όταν και όπου κρίνεται αναγκαία (ή συνηθέστερα 
αποφασίζεται ανεξέλεγκτα από τον παραγωγό) μια σειρά 
εκτάκτων, "εκτός ή και εντός προγράμματος" επεμβάσεων για 
την αντιμετώπιση κάποιων "περιστασιακών" εχθρών και 
παθογόνων. Κάτι τέτοιο βέβαια οδηγεί σε μια αλόγιστη και 
πολύ επιζήμια χρήση των φυτοφαρμάκων.

Έτσι χονδρικά διατυπωμένο, το πρόγραμμα που 
εφαρμόζεται στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι:

—  Προ της μεταφύτευσης γίνεται απολύμανση εδάφους, 
συνήθως με βρωμιούχο μεθύλιο, αντιμετωπίζοντας με 
αυτό το τρόπο διάφορους μύκητες, βακτήρια, 
νηματώδεις, ζιζάνια κ.α.

—  Κατά τη φύτευση γίνεται ένα ριζοπότισμα με διάφορα 
μυκητοκτόνα, BENOMYL (BENLATE), ΤΗΙΟΡΗΑΝΑΤΕ METHYL 
(Νεοτοψίν 70) και QUINTOZENE (TERRACLOR), για την 
αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών όπως: ριζοκτονία, 
ανδρομυκώσεις κ.α.

—  στη συνέχεια γίνονται ψεκασμοί κάθε 6-7 ημέρες με 
μυκητοκτόνα: PROPINED (ADRACOL), MANCOZED (Μ-45), 
METIRAM (POLIRAM COMBI), CHLOROTHALONIL (DAC0NIL) , 
THIRAM (TRIRAM), MANEB (ALPER), PHOSETHYL - AL +
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ΜΑΝΟΟΖΕΒ (ΡΟϋΑΧ), ΟΑΡΒΕΝϋΑΡΙΜ +ΤΗΙΡΑΜ (ΤΕΙΗΪΟΖΙΜ),
και διάφορα χαλκούχα (ΚΟΟΙϋΕ, 0ΞΥΧΛ2ΡΙ0ΥΧ0Σ ΧΑΛΚΟΣ
κ . α .) .

Οι προληπτικοί ψεκασμοί με τα παραπάνω φυτοφάρμακα, 
όταν γίνονται προγραμματισμένα, βοηθούν ώστε να μην 
δημι ουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Καλύπτουν το σύνολο 
σχεδόν των ασθενειών που μπορεί να εμφανισθούν στα 
θερμοκήπια, με λίγες εξαιρέσεις όταν οι συνθήκες είναι 
πολύ δυσμενείς από ένα πολύ ακατάλληλο περιβάλλον.

Βοτούτης

Το μεγαλύτερο φυτοπαθολογικό πρόβλημα στις 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι ο βοτρύτης, ο οποίος 
ουσιαστικά αντιμετωπίζεται μόνο με διόρθωση του 
περιβάλλοντος και με την κατάλληλη καλλιεργητική τεχνική 
(αύξηση του αερισμού την ημέρα, αραιότερη φύτευση κ.α.).

Για τη χημική αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής 
χρησιμοποιούται κυρίως τα εξής μυκητοκτόνα:
ΙΡΡΟϋΙΟΝΕ (ΕΟνΕΑΣ) , ΡΙίΟΟΥΜΙΌΟΝΕ (βϋΜΙβΟ,ΕΧ) .

Πρέπει να γίνεται άμεση επέμβαση, μόλις εμφανισθούν 
τα πρώτα συμπτώματα για περιορισμό της μόλυνσης.

Τα ανόργανα μυκητοκτόνα (ΚΟΟΙϋΕ κ.α.) επιδρούν 
έμμεσα ευνοϊκά επουλώνοντας τις πληγές, απομονώνοντας τις 
νεκρώσεις και σκληρύνοντας τη βλάστηση.

Ωί 6ι α

Χρησιμοποιούνται τα εξής μυκητοκτόνα:
ΡΕΟΟΝΑΖΟΙ, (ΤΟΡΑβ) , ΤΡΙΑϋΙΜΕΡΟΝ (ΒΑΥΣΕΤΟΝ) , ΡΥΡΑΖΟΡΗΟβ 
(ΑΡΙΔΑΝ) .
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Περονόσπορος

Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου 
χρησιμοποιούνται τα:
PHOSETHYL - AL (ALIETTE), METALAXYL + MANCOZEB (RIDOMIL), 
PHOSETHYL - AL + MANCOZEB (RHODAX).

Βακτήρι α

Για την αντιμετώπιση των βακτηρίων, μετά τηνέ>απαγόρευση των αντιβιωτικών στη γεωργία, τα μόνα όπλα που 
υπάρχουν διαθΐττιμα είναι τα ανόργανα χαλκούχα.

Αλευρώδεις

Η χημική καταπολέμησή τους γίνεται με το BUPROFEZIN 
(APPLAUD), θα πρέπει να γίνεται άμεση επέμβαση όταν ο 
πληθυσμός είναι ακόμη μικρός.

Ακάρεα

Για την καταπολέμηση των τετράνυχων χρησιμοποιούνται 
τα εΐής ακαρεοκτόνα: AMITRAZ (MITAC), DICOFOL + 
TETRADIFON (ΜΙΤΙΟΝ - C) . Στους ψεκασμούς εναντίων των 
ακάρεων, πρέπει να χρησιμοποιείται άφθονο ψεκαστικό υγρό 
για καλό λούσιμο των φυτών.

Λυριόμυζες

Η χημική καταπολέμηση των εντόμων αυτών γίνεται 
κυρίως με την τριαζίνη CYROMAZINE (TRIGARD 75 WP).
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Νηματώδει ς

Ο μόνος ασφαλής τρόπος αντιμετώπισής τους, όπου 
υπάρχει πρόβλημα, είναι η απολύμανση του εδάφους με το 
βρωμιοϋχο μεθύλιο πρίν τη φύτευση.

Για την αντιμετώπιση του νηματώδη χρησιμοποιούνται 
στα θερμοκήπια τα: FENAMIFOS (NEMACUR), CARBOFURAN 
(FURADAN).

Αφί δες

Η χημική καταπολέμηση των αφίδων γίνεται κυρίως με 
πυρεθροειδή εντομοκτόνα (DECIS κ.α.).

- 7 9 -



4.3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ

Στην περιοχή του Βαρθολομιού αλλά και σε όλο το νομό 
Ηλείας δεν γίνεται βιολογική καταπολέμηση των εχθρών και 
ασθενειών στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Εξαίρεση 
αποτέλεσαν ένα αγρόκτημα έκτασης 20 στρεμμάτων στη 
Βαρβάσαινα κοντά στο Πύργο Ηλείας, στο οποίο εφαρμόσθηκε 
το 1992-93 πρόγραμμα βιοκαλλιέργειας με τη χρησιμοποίηση 
μόνο οργανικών και βιολογικών σκευασμάτων για την 
καλλιέργεια των φυτών.

Στην εξέλιξη και προώθηση της χρήσης των βιολογικών 
μέσων, για την καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών στις 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες διάφοροι παράγοντες έχουν 
παίξει ανασταλτικό ρόλο. Οι κυριώτεροι είναι:

1. Έλλειψη επαρκούς και εκπαιδευμένου προσωπικού.
2. Ανεπαρκής εκπαίδευση παραγωγών σε θέματα 
φυτοπροστασίας και επισήμανσης των κινδύνων από την 
κατάχρηση των γεωργικών φαρμάκων.
3. θερμοκηπιακές κατασκευές στο μεγαλύτερο ποσοστό 
χωρίς δυνατότητες ρυθμίσεων των σπουδαιοτέρων 
παραγόντων του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, 
φωτισμός).
4. Καταναλωτικό κοινό όχι ιδιαίτερα ενημερωμένο, 
ευαισθητοποιημένο σε θέματα υπολειμμάτων των 
φυτοφαρμάκων.
Αντίθετα με το νομό Ηλείας, ο γειτονικός νομός 

Μεσσηνίας (με ίδιες κλι ματολογικές συνθήκες) και 
συγκεκριμένα στην περιοχή της Τριφυλίας εφαρμόζεται 
πρόγραμμα ολοκληρωμένης καταπολέμησης σε θερμοκηπιακές
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4.3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Επειδή οι εδαψοκλιματολογι κές και κοινωνικο
οικονομικές συνθήκες της περιοχής Τριφυλίας μοιάζουν με 
εκείνες της περιοχής Βαρθολομιού, θα μπορούσε, κατά την 
γνώμη μας, να αρχίσει και εδώ η εφαρμογή ενός
προγράμματος ολοκληρωμένης καταπολέμησης των κυριωτέρων 
εχθρών των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Για το σκοπό αυτό παραθέτουμε στοιχεία από το 
ανάλογο πρόγραμμα, που εφαρμόζεται στην Τριφυλία και 
εποπτεύεται από την τοπική Δ/νση Γεωργίας.

Στην περιοχή Τριφυλίας, εφαρμόζεται σε έκταση 50 
στρ, επί συνόλου 1400 στρ, πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης που είναι συνδυασμός βιολογικών, χημικών 
και καλλιεργητικών μέτρων, καθώς και άλλων μέσων.

I Καλλιεργητικά μέσα και μέτρα καταπολέμησης

α) Εκλογή κατάλληλου φυτευτικού υλικού (γενετική 
καθαρότητα της ποικιλίας, καθαρότητα από κάθε λογής 
<<παράσιτα>>, κ.λ.π.).
β) Εκλογή κατάλληλου χρόνου και τρόπου σποράς ή 
φύτευσης (φύτευση των φυτών στο ίδιο βάθος που ήταν 
στο σπορείο, αποφυγή πυκνών φυτεύσεων κ.α.). 
γ) Διατήρηση συνθηκών ευνοϊκών για την πιο πέρα 
ζωή των φυτών (κλιματισμός σε θερμοκήπια, 
ζιζανιοκτονία, κλάδεμα κ.α.).
δ) Έγκαιρη απομάκρυνση και καταστροφή υπολειμμάτων 
προηγούμενης καλλιέργειας και μολυσμένων φυτών.
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11 Βιολογικά μέσα καταπολέμησης των ζωικών εχθρών.

α) Αλευοώδει5

Χρησιμοποιείται το υμενόπτερο ΕηοαΓείΆ ίοηποεα, το 
οποίο διανέμεται πάνω σε κομμάτια από χαρτόνι που φέρουν 
νεάνιδες αλευρωδών παρασιτισμένες (μαύρες)^ μέσα στις 
οποίες βρίσκεται νυμφωμένο το παράσιτο (Εικ. 28).

Μετά την εισαγωγή αυτών των παρασκευασμάτων, 
βγαίνουν από τις νύμφες τα τέλεια του Εηοβτεϊα ίοτωοεβ 
και αρχίζουν το έργο τους, δηλαδή την απόθεση αυγών, πάνω 
στις νεάνιδες του αλευρώδη. Κάθε θηλυκό παράσιτο γεννάει 
50-100 αυγά.

Οι πρώτες εξαπολύσεις γίνονται όταν η θερμοκρασία 
στο θερμοκήπιο είναι 18°0 (κάτω από 18°0 ο παρασιτισμός 
γίνεται με πολύ αργό ρυθμό), και όταν έχουμε μικρό αριθμό 
κατάλληλων σταδίων. Όταν υπάρχουν 0,5-1 άτομο/φυτό 
αρχίζουν οι εξαπολύσεις με 3.000 ΕποβΓεΐβ 
ΡοΓ/ποίθ/εξαπόλυση.

Στην αρχή τις εξαπολύσεις τις κάνουμε κάθε 14 
ημέρες, αργότερα ανάλογα με το πληθυσμό και τις 
θερμοκρασίες κάθε 10 ημέρες.

Η τοποθέτηση της Ε’ησβΓίΐβ ίοηποεβ γίνεται με κάποιο 
σχεδιασμό μέσα στο θερμοκήπιο. Τοποθετούμε τα καρτελάκια 
αρχίζοντας από τα κάτω φύλλα στη πρώτη εξαπόλυση και 
ανεβαίνοντας προς τα πάνω στις επόμενες εξαπολύσεις 
ακολουθόντας την ανάπτυξη του φυτού. 0 μεγαλύτερος 
πληθυσμός της EncaΓsia ίοηηο53 τοποθετείται περιφεριακά 
κοντά στα παράθυρα και στα θερμότερα σημεία του 
θερμοκηπί ου.

Για να έχουμε επιτυχία θα πρέπει ο παρασιτισμός να 
κυμαίνεται μεταξύ 70-90%. Τα υγιή φύλλα που φέρουν 
παρασιτισμένες προνύμφες αλευρώδη δεν πρέπει να 
απομακρύνονται από το θερμοκήπιο. Αν χρειαστεί να γίνει
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αποφύλλωση θα πρέπει τα φύλλα να μένουν για λίγες ημέρες 
μέσα στο θερμοκήπιο για την εκκόλαψη της Encarsia 
formosa.

Όταν παρατηρείται μεγάλος πληθυσμός αλευρώδη γίνεται 
επέμβαση με SAVONA 1% στις κορυφές των φυτών (2-3 φύλλα). 
Με την επέμβαση αυτή δεν κάνουμε ζημιά στην Encarsia 
Formosa, επειδή δεν ανεβαίνει στην κορυφή.

Εικ. 28 Καρτελάκια που φέρουν νυμφωμένο το παράσιτο 
Encarsia Formosa
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3) Λυριόμυζες

Η έγκαιρη επισήμανση της παρουσίας του εντόμου 
γίνεται με την αναζήτηση των πρώτων νυγμάτων και την 
βοήθεια κίτρινων χρωμοπαγίδων.

Η έναρξη των εξαπολύσεων γίνεται με την εμφάνιση των 
πρώτων νυγμάτων. Κάνουμε 3-4 εξαπολύσεις με 250-500 άτομα 
(εξαπόλυση ανά δέκα ημέρες). Στην αρχή κάνουμε εξαπόλυση 
με I>acmísa sibiΓica (υμενόπτερο) μέχρι τον Απρίλιο. Από 
τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο εξαπολύουμε μείγμα ϋβοηυε3 
sibiΓica και ΌΪ8ΐγρΙϊυ5 90:10 και από τον Μάιο και
μετά μόνο Diglyρhus /, (¿V ^

Ί ^Τα δυο είδη αυτά των εντόμων διανέμονται με την 
μορφή ακμαίων, μέσα σε φιαλίδια των 250 ατόμων. 
Διατηρούνται στους 8-10°0 για δέκα ημέρες.

ν.· ϊζ)ό&(*-> Ι̂ιιΓ\ίΐΊ V
Ν I Ή « Λ  [ ι/ Κ  ) Ο  Κ  ί Ο ^ Ο

Υ) Αφί δες

Με τους πρώτους πληθυσμούς (αφίδων) γίνεται εισαγωγή 
του παράσιτου Αρίιΐίΐΐιιε οοΙβίΜηΐ (υμενόπτερο).

Η αντιμετώπιση με το Αρίιΐόίυε σο1βΐΏ3ηϊ γίνεται μέχρι 
και τον Μάιο γιατί το παράσιτο αυτό σε υψηλές 
θερμοκρασίες δεν είναι δραστήριο. Διανέμεται με την μορφή 
νύμφης μέσα σε φιαλίδια των 250 νυμφών. Διατηρούνται 
στους 8-10°(3, για 10 ημέρες (Εικ. 29).

Οι εξαπολύσεις αρχίζουν με 500 άτ./στρ και γίνονται 
συνολικά τρεις εξαπ./ΙΟ ημέρες παρακολουθώντας τον 
παρασιτισμό.

Το ΑρΙιΐάϊιΐΒ οοΙθίΒΒηϊ διασκορπίζεται ομοιόμορφα σε 
όλο το θερμοκήπιο τοποθετώντας το, πάνω σε χαρτί ή φύλλο 
αγγουριού στην επιφάνεια του εδάφους κοντά στην σταγόνα 
ποτίσματος προσέχοντας να μην πέφτει νερό πάνω στο χαρτί 
ή φύλλο. Πρέπει ακόμα να προσέχουμε τα μυρμήγκια τα οποία 
τρώνε τις νύμφες.
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Από τον Μάη και μετά η αντιμετώπιση των αφίδων 
γίνεται με το αρπακρικό Αρήϊάοΐβίβε aρhidimyza 
(υμενόπτερο). Το παράσιτο αυτό παρουσιάζει το μειονέκτημα 
ότι σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και φωτοπεριόόων 
πέφτει σε όιάπαυση. Διανέμεται με μορφή νύμφης σε ειδικά 
φάκελα των 33 νυμφών, που κρέμονται στο φυτό. Διατηρούνται 
όπως τα προηγούμενα.

Οι εισαγωγές του αρπακτικού γίνονται κάθε 8-10 
ημέρες με 1.000 άτομα/στρ και μέχρι να παρουσιαστεί 
μεγάλος αριθμός προνυμφών Αρίιϊάοΐβίβε aρhidi¡nyza.

Εικ. 29 Φιάλη που περιέχει τις νύμφες του παρασίτου 
Aphidius colemani.
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6) Αχάρεα

Για την αντιμετώπιση του κοινού τετράνυχου γίνεται 
χρήση του ακάρεος Phytoseiulus persimilis. Τα θηλυκά 
εναποθέτουν τα αυγά τους (μέχρι 60) κοντά στις αποικίες 
του τετράνυχου. Οι προνύμφες δεν τρέφονται και παραμένουν 
ακίνητες, αντίθετα όμως, οι νύμφες 1ης ηλικίας κινούνται 
και τρέφονται τουλάχιστον από 5-6 αυγά του τετράνυχου 
πρίν μετατραπούν σε νύμφες 2ης ηλικίας. Οι τελευταίες 
τρέφονται κατά μέσο όρο από 6 αυγά ημερησίως ή άλλα 
στάδια του τετράνυχου, ενώ τα ανήλικα χρειάζονται περίπου 
7 ακάρεα την ημέρα ή 20 νεανικές μορφές ή 25 αυγά.

ηΔιανέμεται με τη μορφή τέλειων ατόμων σε φιάλες με ί ®
20.000 άτομα. Διατηρείται σε θερμοκρασία 6— 10°C για 6-10 
ήμέρες.

Η εισαγωγή του Phytoseiulus persimilis γίνεται μόλις 
εμφανι σθοϋν οι πρώτες χλωρωτικές κηλίδες από την προσβολή 
του τετράνυχου.

Τοποθετούνται 3.000-12.000 άτομα/στρ ανάλογα με την 
προσβολή.

Όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 30°C και η 
υγρασία μικρότερη του 60% το παράσιτο δεν δραστηριο
ποιείται καλά και για το λόγο αυτό υποβοηθείται με αύξηση 
της υγρασία στο θερμοκήπιο. . ,

Αν για οποιοδήποτε λόγο ξεφύγει ο έλεγχος του 
τετράνυχου, τότε γίνεται μια επέμβαση με το TENBUTATIN 
OXIDE, το οποίο είναι αποτελεσματικό στις υψηλές 
θερμοκρασί ες.
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ε) θοί πες

Στην έγκαιρη επισήμανση των θριπών βοηθά η 
τοποθέτηση 3-5 παγίδων/στρ χρώματος μπλέ ή λευκού.

Με το ξεκίνημα της καλλιέργειας εξαπολύεται το 
αρπακτικό άκαρι Amblyseius cucumeris. ,ν ''ο á’e1

Οι συσκευασίες που διατίθενται είναι σε πλαστικά 
μπουκάλια και σε χάρτινα σακκουλάκια. Γίνονται δυο 
εισαγωγές με 100.000 άτομα Amblyseius cucumeris/στρ. Η 
τοποθέτηση που γίνεται στα κάτω φύλλα ή κοντά στο έδαφος 
όπου υπάρχει υγρασία.

To Amblyseius cucumeris προτιμά να τρώει ατελείς 
μορφές και όχι ακμαία. Από μόνο του το Amblyseius 
cucumeris είναι δύσκολο να ελέγξει τους θρύπες, γιατί αν 
το μήκος της ημέρας είναι μικρό (λιγότερο από 11 ώρες) 
τότε το επόμενο προνυμφικό στάδιο του παράσιτου θα πέσει 
σε διάπαυση. ^

Γι ' αυτό είναι απαραίτητη η εξαπόλυση του αρπακτικού 
υμενόπτερου Orius sp. Κάνουμε 2-3 εξαπολύσεις με 500- 
1.000 άτομα Orius sp/στρ.

στ) Κάμπιες λεπιδοπτέρων

Τα σπουδαιότερα είδη είναι: είδη της οικογένειας 
Noctuidae, Heliothis armígera, Spodoptera littoral is.

Για "την αντιμετώπιση του Heliothis armígera γίνεται 
εφαρμογή του σκευάσματος Bacillus thurigensis (βιολογικό

\  . . „ t i j a »  I f ió'4- έντομοκτόνο) το οποίο όμως δεν αντιμετωπίζει με επιτυχία 
το Spodoptera littoral is. Για την αντιμετώπιση του 
εντόμου αυτού χρησιμοποιείται το έντομοκτόνο 
TEFLUBENZURON (NOMOLT), το οποίο είναι ρυθμιστής 
ανάπτυξης. Προκαλεί όμως ζημιά στο Orius sp και στις 
μέλισσες. Αντί για την επέμβαση αυτή, μπορεί να γίνει 
συλλογή και καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών.
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III Φυσιχά - μηγανιχά μέσα καταπολέμησης . ι-

α) Απολύμανση εδάφους με φυσικά μέσα - θερμότητα, 
β) Εντομοπροστατευτικό δίκτυο στα παράθυρα. 
γ) Χρήση χρωμοτροπικών παγίδων για επισήμανση, /υ.

IV Χημικά μέσα καταπολέμησης.

α) Απολύμανση εδάφους με βρωμιούχο μεθύλιο (σε 
περίπτωση έντονης προσβολής προηγουμένης 
καλλιέργει ας) .
β) Εντομοκτόνα - ακαρεοκτόνα (για φυλλοψεκασμούς), 
γ) Μυκητοκτόνα (για φυλλοψεκασμούς). Συγκεκριμένα, 
οι ασθένειες που προσβάλουν κυρίως τα κηπευτικά υπό 
κάλυψη αντιμετωπίζονται με τα ακόλουθα φάρμακα: 
Βοτρύτης: ΟΗΕΟΕΟΤΗΑΕΟΝΙΕ, ΙΡΡΟΡΙΟΝΕ, νΐΝΟ,ΟΖΟΙ,ΙΝ. 
Περονόσπορος: ΟΗΣΟΕΟΤΗΛΕΟΝΙΣ, ΜΑΝΟΟΖΕΒ, ΧΑΛΚΟΥΧΑ. 
2ϊδιο: ΟΗΕΟΡΟΤΗΑΙΌΝΙΕ, ΒϋΡΙΒΙΜΑΤΕ, ΙΜΑΖΑΣΙΣ, 

ΜΥΟ,ΟΒυΤΑΝΙΕ.
Ντιντιμέλλα: ΡΡΟΡΙΝΕΒ.
Βακτηριώσεις: ΧΑΛΚΟΥΧΑ.
Ασθένειες ριζών: ΡΡΟΡΑΜΟΟΑΙΠ), ΕΤΚΙΟΙΑΖΟΕΕ.

Τα χημικά φάρμακα έχουν επιλεγεί με μεγάλη προσοχή 
και έχει ληφθεί υπόψη, εκτός από την αποτελεσματικότητά 
τους κατά των φυτοπαρασίτων και η επίδρασή τους στα 
ωφέλιμα έντομα καθώς και η τύχη τους μετά την εφαρμογή 
στο περιβάλλον.
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V Φυσική γονιμοποίηση

Στις καλλιέργειες τομάτας και πεπονιού, που 
εφαρμόζεται ολοκληρωμένη καταπολέμηση έχει γίνει 
αντικατάσταση των φυλορρυθμιστικών ουσιών με εφαρμογή του 
υμενόπτερου εντόμου Boumbus ίβΓΓβείτϊΒ με πολύ καλά 
αποτελέσματα (Εικ. 30).

Το κόστος του προγράμματος ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης για κάθε καλλιέργεια είναι:
—  Καλλιέργεια τομάτας; ανέρχεται σε 75.000-80.ΟΟΟόρχ/στρ 
ενώ το κόστος της χημικής καταπολέμησης είναι 
80.ΟΟΟδρχ/στρ.
— Καλλιέργεια αγγουριού: ανέρχεται στις 145.ΟΟΟδρχ/στρ 
ενώ το κόστος της χημικής καταπολέμησης είναι 110.000- 
120.ΟΟΟδρχ/στρ.
—  Καλλιέργεια φασολιού: ανέρχεται στις 100.000 δρχ/στρ 
ενώ το χημικό κόστος είναι 60.000 δρχ/στρ·

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η εφαρμογή αυτού 
του προγράμματος επιδοτείται από την ΕΟΚ με 80.000 
δρχ/στρ.

Εικ. 30 Η
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4.4. ΣΧΟΛΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών που μόνιμα ή 
περίστασιακά, απειλούν την υγεία, τη ζωτικότητα και την 
παραγωγικότητα των φυτών μας βασίζεται ουσιαστικά (ως 
τώρα τουλάχιστον) στη χρήση των χημικών φαρμάκων.

Επειόή στα θερμοκήπια επικρατούν συνθήκες ευνοϊκές 
για την ανάπτυξη αρκετών παθογόνων, αναγκαζόμαστε να 
καταφεύγουμε στη συχνή χρήση φυτοφαρμάκων, αρκετές φορές 
σε υψηλές δόσεις, με ποικίλες επιπτώσεις που αφορούν:

—  την υγεία αφενός των παραγωγών, όταν δεν παίρνουν 
τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα κατά τους ψεκασμούς 
και αφετέρου των καταναλωτών. θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια τοξικότητας των 
υπολλειμάτων των φαρμάκων ώστε να γίνεται η χρήση 
τους μέσα στα χρονικά όρια ασφαλείας πρίν από την 
συγκομιδή των προϊόντων, ώστε να μην διατρέχουν 
κίνδυνο οι καταναλωτές.

—  την ωφέλιμη πανίδα του εδάφους και τα ωφέλιμα 
έντομα. Μεγάλη προσοχή απαιτείται κατά την χρήση των 
εντομοκτόνων, διότι είναι δυνατόν να καταστρέψουν τα 
ωφέλιμα έντομα και γενικότερα την πανίδα.

—  την ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών μυκήτων και εντόμων 
σε πολλά χημικά φάρμακα.

—  υψηλότερο κόστος παραγωγής.
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Η ευαισθητοποίηση του κόσμου τα τελευταία χρόνια, 
γύρω από τα θέματα της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και της εξασφάλισης υγιεινών τροφίμων, 
απαλλαγμένων από φυτοφάρμακα και τοξικές ουσίες, έχει 
οδηγήσει στην ανάγκη να εναρμονιστεί η γεωργία με τα 
μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ηπιότερα σκευάσματα, προσπάθειες για ορθολογική και 
μειωμένη χρήση των φυτοφαρμάκων, είναι θετικά βήματα προς 
την κατεύθυνση αυτή.

Η εφαρμογή των χημικών φαρμάκων είναι δυνατόν να 
περιοριστεί, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζει κάθε καλλιέργεια και ασθένεια. Για παράδειγμα 
στη περιοχή Βαρθολομιού θα μπορούσαν να γίνουν τα εξής:

—  τα ριζοποτίσματα, που συνήθως γίνονται μετά την 
μεταφύτευση, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
χρειάζονται, θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν έχουν 
παρατηρηθεί, από προηγούμενη καλλιέργεια, προβλήματα 
από μύκητες εδάφους (ριζοκτόνια, φουζάριο κ.α.).

—  σωστή εφαρμογή των δόσεων των χημικών φαρμάκων.
—  πιστή τήρηση του χρόνου εφαρμογής των ψεκασμών πριν 

την συγκομιδή.
—  τη τήρηση βασικών κανόνων καθαριότητας μέσα και 

στους γύρω χώρους του θερμοκηπίου.
—  οι καλλιεργητικές φροντίδες (ψεκασμοί, κλάδεμα κ.α.) 

θα πρέπει να γίνονται με πρόγραμμα και να μην 
παραμελούνται.

—  οι καλλιέργειες να παρακολουθούνται στενά, ώστε να 
μην υπάρξει έξαρση κάποιας ασθένειας ή εντόμου, 
οπότε οι επεμβάσεις θα γίνονται έγκαιρα, θα είναι 
πιο αποτελεσματικές και το οικονομικό τους κόστος θα 
είναι μικρότερο.
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Επίσης θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης καταπολέμησης στις θερμόκηπιακές 
καλλιέργειες.

Όπως παρατηρήσαμε το κόστος της ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης είναι σχεδόν το ίδιο με το κόστος της 
χημικής καταπολέμησης.

Τα πλεονεκτήματα βέβαια της ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης είναι πολλά όπως:

—  περιορισμός της χρήσης των χημικών φαρμάκων
—  προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των 

καταναλωτών, και των παραγωγών.
—  βελτιωμένη ποιότητα τροφίμων.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να μεταφέρω την άποψη των 
υπευθύνων για το πρόγραμμα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης 
εχθρών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Τριφυλίας, ότι 
παρά τα κάποια προβλήματα αποκτήθηκαν σημαντικές 
εμπειρίες, που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα 
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί με επιτυχία στις περισσότερες 
καλλιέργειες, εάν όχι σε όλες.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

και
12,

—  Οι φωτογραφίες με αριθμό: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26 είναι από το περιοδικό Γεωργική Τεχνολογία.
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