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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ
Οηθνγέλεηα νιαλσδώλ
1.1 Δηζαγσγή-Καηαγσγή
Ζ νηθνγέλεηα Solanaceae ή Nightshades απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 98
γέλε θαη πεξίπνπ 2.700 είδε, πνιιά απφ ηα νπνία εμειίρζεθαλ ζηηο πεξηνρέο
ησλ Άλδεσλ ηνπ Ακαδνλίνπ ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο ζε κέξε πνπ δηαθέξνπλ
πνιχ κεηαμχ ηνπο, φπσο δάζε πνπ δέρνληαη πάλσ απφ ηξία κέηξα βξνρήο
εηεζίσο, εξήκνπο κε νπζηαζηηθά θακία βξνρφπησζε θαη ςειά βνπλά κε
ηαθηηθέο ρηνλνπηψζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο ππφ ην κεδέλ. Σν θέληξν ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο Solanaceae είλαη θνληά ζηνλ Ηζεκεξηλφ θαη
γηα απηφ ηα είδε απηά αλελφριεηα απφ ηνπο παγεηψλεο, είραλ ηνλ ρξφλν λα
ζπζζσξεχζνπλ γελεηηθέο παξαιιαγέο θαηάιιειεο γηα αθξαίεο νηθνινγηθέο
ζπλζήθεο. (Bohs L., Olmstead R.G., 1997)
Eίλαη κηα νηθνλνκηθά ζεκαληηθή νηθνγέλεηα ησλ αλζνθφξσλ θπηψλ. Ζ
νηθνγέλεηα απηή απνηειείηαη απφ εηήζηεο θαη πνιπεηείο πφεο κε ακπέιηα,
lianas, επίθπηα, ζάκλνπο θαη δέληξα, θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ
γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, θαξκαθεπηηθά θπηά, κπαραξηθά, δηδάληα, θαη
θαιισπηζηηθά θπηά. Πνιιά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απηήο πεξηέρνπλ ηζρπξά
αιθαινεηδή, θαη κεξηθά είλαη εμαηξεηηθά ηνμηθά. Ζ νηθνγέλεηα αλήθεη ζηελ
ηάμε Solanales, ζηελ νκάδα asteroid.
Σν φλνκα Solanaceae πξνέξρεηαη απφ ην γέλνο Solanum. Ζ
εηπκνινγία ηεο ιαηηληθήο ιέμεο είλαη αζαθήο αλ θαη ην φλνκα κπνξεί λα έρεη
πξνέιζεη απφ κηα αληηιεπηή νκνηφηεηα νξηζκέλσλ ζνιαλσδψλ ινπινπδηψλ κε
ηνλ ήιην θαη ηηο αθηίλεο ηνπ. Δλαιιαθηηθά, ην φλνκα ζα κπνξνχζε λα
πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα Solari, πνπ ζεκαίλεη ‘’λα απαιχλεη’’ ιφγσ
ησλ θαηαπξαυληηθψλ θαη θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ θάπνησλ εηδψλ ηεο
νηθνγέλεηαο. Ζ νηθνγέλεηα απηή έρεη παγθφζκηα θαηαλνκή, πνπ είλαη παξνχζα
ζε φιεο ηηο επείξνπο εθηφο απφ ηελ Αληαξθηηθή. Ζ κεγαιχηεξε πνηθηιία ζε
είδε βξίζθεηαη ζηε Νφηηα Ακεξηθή θαη ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή.
Ζ Solanaceae πεξηιακβάλεη θάπνηα απφ ηα πην θνηλά θαιιηεξγνχκελα
είδε. Σν γέλνο Solanum είλαη πιένλ έλα απφ ηα πην νηθνλνκηθά ζεκαληηθά
γέλε θαζψο πεξηέρεη ηελ παηάηα (S. Tuberosum), ηελ ληνκάηα (S.
Lycopersicum), θαη ηελ κειηηδάλα (S. Melongena).
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Δηθφλα 1. Μνξθνινγία βιαζηνχ θπηνχ ηεο νηθνγέλεηαο Solanaceae.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae)
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1.2 Βνηαληθά ραξαθηεξηζηηθά
Αλζηθόο ηύπνο: Κ(5) (5) Α(5) (Γ)


Σα θύιια είλαη απιά, πηεξνεηδή ή αλά ηξηάδεο, ζπλήζσο ειηθνεηδή θαη
ζηεξνχληαη παξαθχιισλ.



Ζ άλζηζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε απφ κνλαρηθά άλζε είηε απφ θπκαηνεηδείο
ηαμηαλζίεο.



Σα άλζε είλαη ακθηζεμνπαιηθά, αθηηλφκνξθα θαη ζπάληα δπγφκνξθα.



Ο θάιπθαο είλαη ζπκπέηαινο, ζπλερήο θαη κεξηθέο θνξέο έρεη 5 ινβνχο
θάιπθα.



Σν πεξηάλζην είλαη δίζεηξν, δηριάκπδν,
πεξηζηξεθφκελν ή δηζθνεηδέο ρσξίο επάλζηζν.



Ζ ζηεθάλε ηνπ άλζνπο είλαη ζπκπέηαιε κε 5 ειηθνεηδείο, θνιηδσηνχο ή
βαιβηδνεηδείο ινβνχο, κε ζπλήζσο πεξηειηγκέλε δηάπαπζε.



Οη ζηήκνλεο είλαη 5, αληηζέπαινη θαη απνπέηαινη θαη νη αλζήξεο είλαη ζπρλά
ζπγθιίλνληεο, κε ζηεκνλνεηδή ζπάληα παξφληα.



Οη αλζήξεο είλαη επηκεθείο ή κε πφξνπο ζην άλνηγκα ησλ ζπφξσλ



Ο χπεξνο είλαη ζπγθαξπηθφο κε κηα ππεξέρνπζα σνζήθε, 2 θαξπφθπιια θαη 2
θνηιφηεηεο.



Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ πιαθνχληα είλαη καζραιηαίνο, ζπάληα βαζηθφο θαη νη
ζπεξκαηηθέο βιάζηεο πνηθίινπλ ζε ζρήκαηα.



Ο θαξπφο είλαη ξάγα (Capsicum, Centrum, Lycopersicon, Mandragora,
Physalis, Solanum), θάςα (Datura, Nicotiana, Petunia) ή ππμίδην
(Hyoscyamus).



Οη ζπφξνη είλαη ελδφζπεξκνη

ζπλήζσο

ζσιελνεηδέο,

Σα νιαλψδε πεξηέρνπλ άθζνλα αιθαινεηδή φπσο ζνιαλίλε, πνζθπακίλε,
ζθνπνιακίλε, ληθνηίλε, απναηξνπίλε, αηξνπίλε θ.ά. (αξιήο, 1999)
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΣΟΜΑΣΑ
Σαμηλόκηζε
Lycopersicon esculentum Mill
Οηθνγέλεηα: Solanaceae
Lycopersicon: απφ ην Διιεληθφ ιπθνξνδάθηλν

2.1. Δηζαγσγή – Καηαγσγή
Ζ ηνκάηα είλαη γλσζηή ζηελ Δπξψπε απφ ηνλ 16ν αηψλα. Πηζαλφηαηα
θαηάγεηαη απφ ηελ Ν. Ακεξηθή ή θαη ην Μεμηθφ, φπνπ άγξηεο κνξθέο
ηεο(L.Pimpinellifolium θαη cerasiforme) επξίζθνληαη απηνθπείο. Απφ ηηο άγξηεο απηέο
κνξθέο θαίλεηαη φηη πξνέξρνληαη νη θαιιηεξγoχκελεο ζήκεξα πνηθηιίεο ηνπ L.
Esculentum.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηνκάηαο ζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ άξρηζε κφιηο απφ
ν
ην 18 αηψλα. Μέρξη ηελ επνρή εθείλε πίζηεπαλ πσο νη θαξπνί ηεο ήηαλ επηβιαβείο
ζηελ πγεία, γη’ απηφ θαη ηελ θαιιηεξγνχζαλ κφλν σο θπηφ θαιισπηζηηθφ.
Ζ εηζαγσγή ηεο άξρηζε θαηά ην 1818 φπσο αλαθέξεηαη απφ ην Γελλάδην θαη
ζήκεξα ε θαιιηέξγεηα ηεο έρεη θαηαιάβεη ηελ θπξηφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ ιαραληθψλ
κε έθηαζε 385.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ θαη παξαγσγή πνπ θηάλεη θαη ηνπο 1.900.00
ηφλνπο.
Ζ ηαρχηεηα εμάπισζεο ηεο θαιιηέξγεηαο γίλεηαη θαηαθαλήο απφ ην γεγνλφο
φηη ην 1935-1938 θαιιηεξγήζεθαλ ζηε ρψξα αλά έηνο 116.000 ζηξέκκαηα πνπ
έδσζαλ παξαγσγή 110.000 ηφλσλ, θαηά ην 1950 ε έθηαζε απμήζεθε ζηα 177.000
ζηξέκκαηα θαη ε παξαγσγή ζε 302.000 ηφλνπο θαη θαηά ην 1960 ζε 255.000
ζηξέκκαηα, ε δε παξαγσγή ζε 426.000 ηφλνπο γηα λα θηάζεη ζηα αλαθεξζέληα
ζεκεξηλά δεδνκέλα
Ζ πξννδεπηηθή απηή επέθηαζε ηεο ηνκαηνθαιιηέξγεηαο ζπλδπάζηεθε θαηά
ηελ ηειεπηαία πξν πάλησο πεξίνδν κε κηα θαιχηεξε θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο ζηηο
δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο, θπξίσο κε ηελ αχμεζε ησλ ππφ θάιπςε θαιιηεξγεηψλ.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ, έρνπλ νη θαιιηέξγεηεο ησλ
ζεξκνθεπίσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο θεληξηθήο θαη
δπηηθήο Μαθεδνλίαο. (Κ. Γ. Γεκεηξαθάθεο, 1998)
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Θξεπηηθή αμία ηεο ηνκάηαο
Ζ ηνκάηα εθνδηάδεη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κε βηηακίλεο Α, Β, C, D θαη
δηάθνξα άιαηα ζηδήξνπ, θσζθφξνπ, θαιίνπ θαη ησδίνπ. Θεσξείηαη φηη έρεη επλντθή
επίδξαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαηκίαο ελψ ε ιπθνπίλε, κηα νπζία πνπ πεξηέρεηαη
ζηνπο θαξπνχο, έρεη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
πξνζηάηε ζηνπο άληξεο. (Οιχκπηνο, 2001)

2.2 Πεξηγξαθή
Δίλαη θπηφ ζεξκφθηιν, ειηφθηιν, πνψδεο, εηήζην, δηεηέο θαη ζπάληα πνιπεηέο.
Καιιηεξγείηαη γηα ηνλ θαξπφ ηεο, ν νπνίνο θαηαλαιψλεηαη ψξηκνο, απνμεξακέλνο, ζε
άικε, αθέξαηνο ή ζε πνιηφ.
Σν ξηδηθφ ζχζηεκα ηεο ηνκάηαο είλαη παζζαιψδεο, απνηειείηαη απφ κηα
θεληξηθή ξίδα πνπ κπνξεί λα θζάζεη ζε βάζνο δχν κέηξσλ θαη απφ πνιιέο πιάγηεο
ξίδεο. Αλ ην θπηφ ππνζηεί κία ε δχν κεηαθπηεχζεηο ε θεληξηθή ξίδα ζπλήζσο
ζηακαηά λα αλαπηχζζεηαη θαη ζρεκαηίδνληαη κε επθνιία πνιιέο δεπηεξεχνπζεο
πιεπξηθέο ξίδεο (ζπζαλψδεο ξηδηθφ ζχζηεκα). Σν θπηφ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ξίδεο
θαη ζηε πεξηνρή ηνπ ιαηκνχ νη νπνίεο αλ θαιπθζνχλ κε έδαθνο κπνξνχλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνξξφθεζε λεξνχ θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ.
Ο θεληξηθφο βιαζηφο παξάγεηαη θαηά ην θχηξσκα θαη κεηά ηελ
νξηδνληηνπνίεζε ησλ θνηπιεδνλφθπιισλ απφ ην αξρέθπην πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα
ηνπο . Ο θεληξηθφο βιαζηφο έρεη θπθιηθή ή πεπιαηπζκέλε δηαηνκή, πιήξεο είλαη
εζσηεξηθά θαη θαζψο απμάλεηαη ζε χςνο είλαη αλίθαλνο λα θξαηεζεί απφ κφλνο ηνπ
θαη αλ δελ ππνζηπισζεί, έξπεη, απιψλεηαη ζην έδαθνο. Ο θεληξηθφο βιαζηφο θέξεη ηα
πξαγκαηηθά θχιια, ζηηο καζράιεο ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ νθζαικνί πνπ δίλνπλ
πνιινχο πιεπξηθνχο βιαζηνχο. ε χςνο κπνξεί λα μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηα 3κ. Ο
βιαζηφο ζην πξψην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ είλαη ηξπθεξφο εχζξαπζηνο, ρπκψδεο
θαη καιαθφο, αξγφηεξα φκσο γίλεηαη ζηαδηαθά πην ζθιεξφο θαη απνθηά κεραληθή
αληνρή ρσξίο λα μπινπνηείηαη.
Σα θχιια ηεο ηνκάηαο είλαη ζχλζεηα θαη απνηεινχληαη απφ δεχγε θπιιαξίσλ
θαη παξάθπιισλ, κε έλα κφλν θπιιάξην ζηελ άθξε. Ο αξηζκφο ησλ δεπγψλ
θπιιαξίσλ ζε θάζε θχιιν πνηθίιεη αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θχιινπ επί ηνπ βιαζηνχ
θαη κε ηελ πνηθηιία. Ζ πάλσ επηθάλεηα ησλ θχιισλ έρεη ρξψκα βαζχ πξάζηλν θαη ε
θάησ πην αλνηθηφ πξάζηλν. Σα θχιια είλαη αθέξαηα ή έιινβα (πξνο ηε βάζε),
ζπλήζσο απιαθσηά, δηπισκέλα, ρλνπδσηά κε ειηθνεηδή δηάηαμε πάλσ ζην βιαζηφ.
Σα θχιια θαη ηα πξάζηλα ηκήκαηα ηνπ θπηνχ θαιχπηνληαη απφ ηξίρεο ζπλδεφκελεο
κε αδέλεο πνπ ειθχνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα θαη ηα νπνία φηαλ ηα πηάζνπκε κε
ην ρέξη αθήλνπλ έλα θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα. (Οιχκπηνο, 2001)
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Σα άλζε εκθαλίδνληαη ζε ηαμηαλζίεο θπκαηνεηδείο ζηηο καζράιεο ησλ θχιισλ,
έρνπλ ρξψκα θίηξηλν θαη είλαη εξκαθξφδηηα, ηξηρνεηδή, σνεηδή θαη δίρσξα. Ο άμνλαο
ηεο ηαμηαλζίαο κπνξεί λα είλαη απιφο ή λα δηράδεηαη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Ο
αξηζκφο ησλ αλζέσλ αλά ηαμηαλζία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 20. Ο επηζπκεηφο κέζνο
αξηζκφο αλζέσλ αλά ηαμηαλζία πνπ ζα εμειηρζεί ζε θαξπνχο είλαη 6 κε 8. Ο θάιπθαο
απνηειείηαη απφ 5 ή πεξηζζφηεξα ζέπαια, ε ζηεθάλε απφ 5 ή πεξηζζφηεξα πέηαια, ηα
νπνία πέθηνπλ κεηά ηελ γνληκνπνίεζε ηνπ άλζνπο. Οη ζηήκνλεο είλαη 5 ή
πεξηζζφηεξνη, ελσκέλνη ζηελ βάζε κε ηελ ζηεθάλε, ζην εζσηεξηθφ ηεο ζηεθάλεο
βξίζθεηαη ην αξζεληθφ ηκήκα ηνπ άλζνπο πνπ ζπληζηάηαη απφ ηνπο αλζήξεο, νη νπνίνη
ζρεκαηίδνπλ έλαλ θσληθφ άμνλα πνπ ζρεκαηίδνπλ αλζήξεο. Ο χπεξνο απνηειείηαη
απφ πνιχρσξε σνζήθε κε πνιιά σάξηα θαη απφ βξαρχ ή καθξχ ζηχιν. Σν ζηίγκα
είλαη επηδεθηηθφ γνληκνπνίεζεο δχν εκέξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αλνίμεη ην άλζνο.
Σν άλζνο ζπλήζσο απηνγνληκνπνηείηαη ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε
ζηαπξνγνληκνπνίεζε.
Ο θαξπφο ηεο ηνκάηαο είλαη πνιχρσξε ξάγα, κε ζρήκα, κέγεζνο, αξηζκφ
ρψξσλ θαη αξηζκφ αλζέσλ αλά ηαμηαλζία αλάινγα κε ηελ πνηθηιία θαη ην πβξίδην. Ο
θαξπφο πεξηβάιιεηαη απφ ηε θινχδα (επηθάξπην) ην πάρνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη. ην
εζσηεξηθφ ηεο θινχδαο βξίζθεηαη ε ζάξθα (κεζνθάξπην), ε νπνία αληηπξνζσπεχεη
θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θαξπνχ. Μέζα ζηελ ζάξθα ππάξρνπλ θνηιφηεηεο φπνπ
βξίζθνληαη νη ζπφξνη, νη νπνίνη πεξηβάιινληαη απφ έλα δειαηηλψδεο πγξφ. πλήζσο νη
θαξπνί πνπ έρνπλ ζηξνγγπιφ ζρήκα είλαη δίρσξνη, ελψ νη θαξπνί πνπ έρνπλ
αθαλφληζην, πεπιαηπζκέλν ζρήκα είλαη πνιχρσξνη. Σν ρξψκα ηνπ θαξπνχ είλαη
ζπλήζσο θφθθηλν, φηαλ νινθιεξσζεί ε σξίκαλζε. Τπάξρνπλ σζηφζν πνηθηιίεο κε
πνξηνθαιί ή θίηξηλν ρξψκα. Οη ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ θαξπφ ηεο
ηνκάηαο είλαη ε ιπθνπίλε (θφθθηλν ρξψκα) θαη ε β-θαξνηίλε (πνξηνθαιί-θίηξηλν
ρξψκα). Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ θαξπνχ ηεο ηνκάηαο είλαη: λεξν 93,45%, πξσηεΐλεο
0,45%, ιίπνο 0,21%, πδαηάλζξαθεο 2,89%, ίλεο 1,83%, κεηαιιηθά άιαηα 0,61%,
βηηακίλεο C, B1, B2, Dθαη πξνβηηακίλε Α.
Ο ζπφξνο είλαη κηθξφο πεπιαηπζκέλνο, σνεηδήο θαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα
ηνπ πεξηβιήκαηνο έρεη ρξψκα θαθέ – ρξπζαθί θαη θαιχπηεηαη κε ηξηρνεηδήο
απνθχζεηο (γθξίδν ρλνχδη). Οη ζπφξνη θέξνπλ έλα θπηξφ (ζπεηξνεηδέο) έκβξπν, πνπ
πεξηβάιιεηαη απφ έλα κηθξφ ελδνζπέξκην. Οη ζπφξνη δηαηεξνχλ ηε βιαζηεηηθφηεηα
ηνπο γηα 4-5 ρξφληα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, ελψ ζε αεξνζηεγέο
πεξηβάιινλ κε ρακειή ζεξκνθξαζία θαη κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία, ε
βιαζηηθή ηθαλφηεηα δηαηεξείηαη γηα πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα. 450 ζπφξνη
(ζπέξκαηα) δπγίδνπλ πεξίπνπ 1 γξακκάξην.
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2.3 Θεξκνθξαζία θαη θσηηζκόο
Θεξκνθξαζία
Πνιχ ζεκαληηθφο θιηκαηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θαη
παξαγσγή ησλ θπηψλ γηαηί ην ρεηκψλα βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ην
θαινθαίξη ζε πςειά. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη εηδηθνί ρεηξηζκνί θαη
πνιιά έμνδα γηα λα δηαηεξεζεί ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία γηα
ηε βιάζηεζε ησλ ζπφξσλ είλαη 20-30°Cελψ ζε ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ 9-10°C
ή κεγαιχηεξεο απφ 35-40°Cνη ζπφξνη δελ θπηξψλνπλ.
Ζ βιαζηηθή αλάπηπμε ηνπ θπηνχ επλνείηαη απφ ζεξκνθξαζίεο εκέξαο 2028°C θαη λχρηαο 13-18°C. Γηα ηελ θαξπφδεζε ζπζηήλνληαη ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 1732°C. ε ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ 8-10°C ή κεγαιχηεξεο απφ 30-35°C
παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο ζην θπηφ ρσξίο λα ην θαηαζηξέθνπλ αιιά νη βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην θαη ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηνπο
θαιιηεξγεηηθνχο ρεηξηζκνχο (πφηηζκα, ιίπαλζε θιπ) γηα λ’ απνθεπρζνχλ δεκηέο,
δεδνκέλνπ φηη νη αλάγθεο ηνπ θπηνχ είλαη αηζζεηά κεησκέλεο. ε ζεξκνθξαζίεο
κηθξφηεξεο απφ 0-2°C ή κεγαιχηεξεο απφ 48-50°C ηα θπηά θαηαζηξέθνληαη. Ζ
άξηζηε ζεξκνθξαζία ζην έδαθνο θπκαίλεηαη ζηνπο 18-22°Cελψε ειάρηζηε δελ πξέπεη
λα βξίζθεηαη θάησ απφ ηνπο 13-14°C. Υακειέο ή πςειέο ζεξκνθξαζίεο δεκηνπξγνχλ
δπζρέξεηεο ζηελ αλάπηπμε, ζηελ αλαλέσζε κε ηελ ειηθία ηνπ θπηνχ. Γηα ηελ
αλάπηπμε ρξεηάδνληαη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απ’ φηη γηα ηελ άλζηζε. (Κνκλάθνπ,
2000)
Φσηηζκόο
Ζ ηνκάηα δελ ζεσξείηαη απφ ηα πιένλ θσηφθηια ιαραληθά. Ο θνξεζκφο ησλ
θχιισλ ηεο επέξρεηαη ζε έληαζε θσηηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 2000-3000fc. Αλ θαη ην
θπηφ είλαη νπδέηεξν σο πξνο ηελ θσηνπεξίνδν σζηφζν ν θσηηζκφο (έληαζε θαη
δηάξθεηα) πνπ δέρνληαη ηα θπηά ηνκάηα ζε πνιχ λεαξφ ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπο,
επεξεάδεη ηελ πξσηκφηεηα ηεο παξαγσγήο επλνψληαο ηελ πξψηκε εκθάληζε ηεο
πξψηεο ηαμηαλζίαο. (Γεκεηξάθεο, 1998).
ε πνιχ πςειή έληαζε θσηηζκνχ παξαηεξείηαη αλάζρεζε ηεο θσηνζχλζεζεο,
αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θπηψλ θαη πξνθαινχληαη εγθαχκαηα ζηνπο θαξπνχο.
Ο ςεθαζκφο ησλ θπηψλ κε λεξφ πεξηνξίδεη ηηο δπζκελείο απηέο επηδξάζεηο. Ζ ρακειή
έληαζε θσηηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο λχρηαο πξνθαινχλ
αλζφξξνηα, θαζπζηέξεζε εκθάληζεο αλζέσλ θαη ειάηησζε ηεο πνζφηεηαο ηνλ
παξαγφκελσλ ζαθράξσλ. . (Εαξκπνχηεο θαη Γθαθλή, 1992).
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ηελ Διιάδα πξφβιεκα ρακειήο έληαζεο θσηηζκνχ κπνξεί λα παξαηεξεζεί
θπξίσο θαηά ηε θζηλνπσξηλή – ρεηκσληάηηθε ζπνξά θαη αθνξά πεξηζζφηεξν ηελ
αλάπηπμε ησλ λεαξψλ ζπνξνθχησλ ζην ζπνξείν. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη
είηε κε πξφζζεην θσηηζκφ πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο είηε κε θαζαξηζκφ ησλ
πιηθψλ θάιπςεο θαη αξαίσκα ησλ θπηαξίσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αιιεινζθίαζε.
Σν θαινθαίξη αληίζεηα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απφ ηνλ ππεξβνιηθφ θσηηζκφ.
Απηφ φκσο αληηκεησπίδεηαη κε ζθίαζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Υξεηάδεηαη πξνζνρή φκσο
ζηελ επνρή εθαξκνγήο θαη ζην πνζνζηφ ζθίαζεο γηα λα κελ παξνπζηαζηνχλ
αλσκαιίεο ζηνπο θαξπνχο. (Οιχκπηνο, 2001)

2.4. Έδαθνο θαη Πόηηζκα
Έδαθνο
Ζ ηνκάηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, ηδαληθά φκσο εδάθε
είλαη ηα εδάθε κέζεο ζχζηαζεο, ηα βαζηά θαη δηαπεξαηά, ηα πινχζηα ζε νξγαληθή
νπζία, ηα γφληκα θαη αξδεπφκελα. Ζ επηζπκεηή αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο είλαη ε
νπδέηεξε ή ε ειαθξψο φμηλε (pH 7-5,8).
Σα ειαθξά, ακκψδε εδάθε είλαη άξηζηα γηα πξψηκεο θαιιηέξγεηεο εάλ
βειηηψλνληαη κε άθζνλε νξγαληθή ιίπαλζε θαη πνηίδνληαη θαλνληθά. Σέηνηεο
θαιιηέξγεηεο ζε ακκψδε εδάθε βξίζθεη θαλείο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, ζηε Ρφδν θ.ά.,
ζηελ Ηεξάπεηξα δε ζπλεζίδνπλ λα θαιχπηνπλ ηνπο αγξνχο πνπ πξννξίδνληαη γηα
θαιιηέξγεηα ηνκάηαο κε έλα παρχ ζηξψκα άκκνπ.
Πεξηζζφηεξν πινχζηα ησλ ακκσδψλ είλαη ηα αξγηιψδε, ζπλεθηηθά εδάθε, ηα
νπνία φκσο είλαη δχζθνια ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζπγθξαηνχλ πεξίζζεηα πγξαζίαο,
επηβιαβνχο ζηα θπηά ηεο ηνκάηαο. Σα εδάθε απηά είλαη γεληθψο ςπρξά θαη ηα θπηά
θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο δελ αλαπηχζζνληαη γξήγνξα.
Ζ ελαιιαγή ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε ακεηςηζπνξά, επηβάιιεηαη θαη εδψ φπσο γηα
φια ηα είδε, θπξίσο γηα ηελ απνθπγή ζνβαξψλ πξνζβνιψλ απφ αζζέλεηεο
(αδξνκπθψζεηο θιπ.), ηα αίηηα ησλ νπνίσλ δηαηεξνχληαη ζην έδαθνο επί αξθεηά
ζπλήζσο έηε. Γηα ην ιφγν απηφ ε ηνκάηα είλαη ζθφπηκν λα κελ επαλέξρεηαη ζηνλ ίδην
αγξφ πξηλ πεξάζνπλ 4-5 έηε. Φπζηθά ιακβάλεηαη ππφςε πσο θαη άιια θπηά θαη
θπξίσο ηα άιια ζνιαλψδε πξνζβάιινληαη απφ ηηο ίδηεο αζζέλεηεο. Απηά δελ πξέπεη
λα παίξλνπλ κέξνο ζηελ ακεηςηζπνξά. Γηα έλαλ ηππηθφ ιαραλφθεπν κπνξεί λα
εθαξκνζηεί π.ρ. ε ακεηςηζπνξά: ηνκάηα + ιάραλα – θαζφιηα + ζπαλάθη – πεπφλη +
καξνχιη – θξεκκχδη + αξαθάο, ηε κεγάιε θαιιηέξγεηα κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ
ηνκάηα ζίηνο ην δεχηεξν έηνο θαη απηφλ ηξηθχιιη ή κεδηθή, αλαιφγσο ηεο δηάξθεηαο
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ηεο ακεηςηζπνξάο, ε νπνία ζα θιείζεη ην ηέηαξην ή πέκπην έηνο κε ζίην.(Κ. Γ.
Γεκεηξαθάθεο, 1998)

Πόηηζκα
ηα ζεξκνθήπηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο δχν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη
εθαξκνγήο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο: Ζ πξψηε είλαη ε κέζνδνο θαηαηνληζκνχ απφ ςειά
πνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ κεηά ηελ κεηαθχηεπζε, ηελ
γνληκνπνίεζε ησλ αλζέσλ, ηελ δηαβξνρή θπηψλ θαη δηαδξφκσλ φηαλ επηθξαηνχλ
πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ εθαξκνγή δηαθπιιηθψλ ιηπάλζεσλ. Ζ δεχηεξε είλαη ε
κέζνδνο εθαξκνγήο ηνπ λεξνχ ζην έδαθνο, πνπ είλαη ρξήζηκε γηα ζσζηφ πφηηζκα, ηελ
πγξή ιίπαλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ. Καη
νη δχν κέζνδνη κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα θαιιηεξγεηηθφ ζχζηεκα κε ζηφρν
ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εξγαηηθψλ.
Ζ εθαξκνγή ηνπ λεξνχ ζην έδαθνο κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο
φπσο είλαη ηα απιάθηα, νη πιαζηηθνί ζσιήλεο απφ ιεπηφ καχξν πνιπαηζπιέλην, νη
εθηνμεπηήξεο ρακεινχ χςνπο θαη κε ηε κέζνδν ζηάγδελ.
Οη αλάγθεο ηεο ηνκάηαο ζε λεξφ είλαη ζπγθξηηηθά πςειέο ιφγσ ηνπ κεγάινπ
κεγέζνπο ησλ θπηψλ. Έλα πιήξσο αλεπηπγκέλν θπηφ, επξηζθφκελν ζην ζηάδην ηεο
θαξπνθνξίαο, ζηηο ειιεληθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαηαλαιψλεη θαηά κέζν φξν γχξσ
ζηα 1,5-2 ιίηξα λεξνχ ηελ εκέξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα θαιιηέξγεηα ηνκάηαο
δηαξθείαο 7-8 κελψλ, κε ππθλφηεηα 2 θπηά / m² πεξίπνπ θαηαλαιψλεη ζπλνιηθά 600700 m³ λεξφ / ζηξέκκα. Ζ πξαγκαηηθή πνζφηεηα, βέβαηα, πνπ ρνξεγείηαη ζηελ
θαιιηέξγεηα είλαη κεγαιχηεξε, δεδνκέλνπ φηη έλα κέξνο ηνπ λεξνχ απνηειεί απψιεηεο
εμάηκηζεο ή απνζηξάγγηζεο ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα ηνπ εδάθνπο. ηα ζπζηήκαηα
άξδεπζεο κε ζηαγφλα, νη απψιεηεο απηέο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 20% (ζπληειεζηήο
αμηνπνίεζεο λεξνχ 80%), ζε αληίζεζε κε άιια ζπζηήκαηα, φπνπ ν ζπληειεζηήο
αμηνπνίεζεο λεξνχ είλαη πνιχ ρακειφηεξνο.
Ζ θαηαλάισζε ησλ παξαπάλσ πνζνηήησλ λεξνχ απφ ηα θπηά νθείιεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζηε δηαπλνή κέζσ ησλ θχιισλ θαη κφλν έλα 5% πεξίπνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ αχμεζε ησλ θπηψλ. Έηζη ην ρεηκψλα, φπνπ ε δηαπλνή είλαη κηθξφηεξε
ζπγθξηηηθά κε ην θαινθαίξη, νη αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζε λεξφ είλαη κηθξφηεξεο,
ελψ απμάλνπλ πξννδεπηηθά ηελ άλνημε κε ηελ αχμεζε ηεο ειηνθάλεηαο θαη ηελ άλνδν
ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπνκέλσο, ηα πνηίζκαηα είλαη αξαηφηεξα θαη κηθξήο δηάξθεηαο ην
ρεηκψλα, ελψ ηελ άλνημε ηφζν ε ζπρλφηεηα ηνπο φζν θαη ε δηάξθεηά ηνπο απμάλνληαη.
Αληίζεηα, ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ, νη αλάγθεο ζε λεξφ κηαο θαηλνχξηαο
θαιιηέξγεηαο πνπ κφιηο έρεη κεηαθπηεπζεί είλαη ζρεηηθά ρακειέο, δεδνκέλνπ φηη
απνηειείηαη απφ λεαξά θπηάξηα κε κηθξή έθηαζε θπιιηθήο επηθάλεηαο. Απφ πξαθηηθή
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άπνςε, ην ρεηκψλα ε θαιιηέξγεηα αξδεχεηαη θάζε 1-3 κέξεο (αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο), ελψ θαηά ηελ άλνημε θαη ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηα θπηά πνηίδνληαη 12 θνξέο ηε κέξα. Ζ δηάξθεηα ηνπ θάζε πνηίζκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ παξνρή ησλ
ζηαιαθηψλ θαη ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ ππνινγίδεηαη φηη ρξεηάδεηαη ε θαιιηέξγεηα ζε
θάζε πφηηζκα.

2.5. Λίπαλζε
Ζ ιίπαλζε εμαξηάηαη απφ ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, ην ζχζηεκα
θαιιηέξγεηαο, ηελ πνηθηιία, θαη ηνπο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο. Ο θαιιηεξγεηήο πξέπεη
λα δηαθξίλεη ηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ απφ ηελ φςε ηνπο, ην ζηάδην αλάπηπμεο θαη ηηο
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη έηζη λα δεκηνπξγεί ηελ αληίζηνηρε θφξκνπια. Ο
επηζηεκνληθφο ηξφπνο απαηηεί ηελ αλάιπζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θχιισλ
(θπιινδηαγλσζηηθή). Αθνχ εμεηαζηνχλ φινη απηνί νη παξάγνληεο, θαζνξίδεηαη ην
πξφγξακκα ιίπαλζεο. (χγρξνλε Γεσξγηθή Σερλνινγία, 1986)
Ζ βαζηθή ιίπαλζε, θαηά ηελ νπνία πξνζηίζεηαη νξγαληθή νπζία θαη
αλφξγαλα ζηνηρεία, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία εδάθνπο πνπ λα έρεη ηα πην θάησ
ραξαθηεξηζηηθά πξηλ απφ ηελ κεηαθχηεπζε: πςειά επίπεδα νξγαληθήο νπζίαο,
αξθεηή πνζφηεηα θσζθφξνπ γηα νιφθιεξε ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, θάιην γηα ηελ
γξήγνξε αλάπηπμε ησλ θαξπψλ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο, άδσην γηα ηελ πξψηε
αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη pH ίζν κε 6-6,5.
Ζ επηθαλεηαθή ιίπαλζε είλαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο βαζηθήο ιίπαλζεο θαη
κε απηή θαιχπηνληαη νη ζξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θπηνχ ζε άδσην, θψζθνξν, θάιην θαη
καγλήζην θαη κεξηθέο θνξέο ζίδεξν, αζβέζηην θ.ά. κέρξη ην ηέινο ηνπ παξαγσγηθνχ
θχθινπ. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο ρνξήγεζεο ησλ ιηπαζκάησλ είλαη ε πδξνιίπαλζε κε ηε
ζηάγδελ άξδεπζε.
Ζ ηαθηηθή πξνζζήθε νξγαληθήο νπζίαο είλαη απαξαίηεηε θάζε έλα ή δχν
ρξφληα δηφηη ε απνζχλζεζή ηεο γίλεηαη κε γξήγνξν ξπζκφ. Ζ νξγαληθή νπζία
ελζσκαηψλεηαη ζην έδαθνο πξηλ απφ ηελ απνιχκαλζή ηνπ θαη ζε βάζνο 30-40 cm θαη
πξνζηίζεηαη ζε κνξθή θνπξηάο, ηχξθεο θαη δηάθνξα ππνζηξψκαηα θαιιηέξγεηαο.
Οη πνζφηεηεο ησλ αλαγθαίσλ ιηπαληηθψλ ζηνηρείσλ ζε θάζε θαιιηέξγεηα
ηνκάηαο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Αλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία αλαιχζεσλ
εδάθνπο θιπ. Πνπ λα επηηξέπνπλ κηα θαηά ην δπλαηφ νξζνινγηθή ιίπαλζε, κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ε θαησηέξσ ιίπαλζε αλά ζηξέκκα, ε νπνία ππφζρεηαη κηα θαιή
παξαγσγή ζηηο πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο.
Κνπξηά ρσλεκέλε 3.000-4.000 ργξ.
P2O5 ργξ. 15–20 = 75-100 ργξ. 0-20-0
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K2O ργξ. 25-35 = 50-70 ργξ. 0-0-50
N ργξ. 15-25 = 60-100 ργξ. 26-0-0
(Γεκεηξαθάθεο, Κ.Γ. 1998, Οιχκπηνο Υ.Μ. 2001.)

2.6. Πνιιαπιαζηαζκόο
Ζ ηνκάηα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπφξν θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη
επηβεβιεκέλν ν ζπφξνο λα απνιπκαίλεηαη πξηλ ηελ απνζήθεπζε, γηα ηελ απνθπγή ή
κεηάδνζε αζζελεηψλ θαη παζνγφλσλ. Γηα ηελ δηαδηθαζία απηή ζπληζηάηαη ε
εκβάπηηζε ησλ ζπφξσλ ζε λεξφ ζεξκνθξαζίαο 25°C γηα 25 ιεπηά, κε ζθνπφ ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο βαθηεξηαθήο ζηηγκάησζεο (Xanthomonas vesicatoria), ηνπ
βαθηεξηαθνχ θαξθίλνπ (Corynebacterium michiganense) αιιά θαη ηεο αλζξάθσζεο.
Γηα ηελ απνιχκαλζε ελάληηα ζην κσζατθφ ηνπ θαπλνχ (TMV), ζπληζηάηαη ε
εκβάπηηζε ησλ ζπφξσλ ζε δηάιπκα 10% ηξηθσζθνξηθνχ λαηξίνπ γηα πεξίπνπ 15-20
ιεπηά. Σν δηάιπκα απηφ παξαζθεπάδεηαη κε δηάιπζε 27-30 γξακκαξίσλ Na ζε 1
ιίηξν λεξφ. Σέινο γηα πξνζηαζία απφ ηα παζνγφλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα
ησλ ζπφξσλ ή ζην εδαθηθφ ππφζηξσκα, γίλεηαη επίπαζε απηψλ κε thiram, ζε
αλαινγία 12 γξακκάξηα αλά θηιφ ζπφξνπ.
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο ηνκάηαο γίλεηαη κε
ζπφξν. πλήζσο πξψηα ζε ζπνξείν θαη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη
κεηαθχηεπζε ησλ κηθξψλ θπηψλ ζηνλ ιαραλφθεπν. Έηνηκα ζπνξφθπηα ππάξρνπλ ζε
φια ηα θέληξα θήπνπ έηνηκα γηα κεηαθχηεπζε. Ζ ζπνξά γίλεηαη ζπλήζσο ζηα κέζα
Μαξηίνπ θαη ε κεηαθχηεπζε ζην ηειηθφ ζεκείν ζα πξέπεη λα γίλεη φηαλ έρνπλ
αλαπηπρζεί 6-8 θχιια θαη ην αξγφηεξν φηαλ ππάξρνπλ θιεηζηά άλζε. Φπηφ πνπ έρεη
ήδε αλζίζεη πξηλ ηελ κεηαθχηεπζε, δελ ζα δψζεη θαη θαινχο θαξπνχο.
Ο εγγελήο πνιιαπιαζηαζκόο είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο κε ζπφξν. Σν θπηφ
πνπ πξνθχπηεη ιέγεηαη ζπνξηφθπην. Απηφ ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ
γνλέσλ, ηνπ θπηνχ πνπ πξνζέθεξε ην ¨ζειπθφ¨ κέξνο ηνπ άλζνπο γηα λα
δεκηνπξγεζεί ν θαξπφο θαη ν ζπφξνο (δειαδή ηνλ χπεξν-σνζήθε) θαη ηνπ θπηνχ πνπ
πξνζέθεξε ην ¨αξζεληθφ¨ κέξνο ηνπ άλζνπο (ηε γχξε). Ζ γχξε κπνξεί λα έρεη έιζεη
απφ δηαθνξεηηθφ θπηφ απφ απηφ πνπ έθεξε ηα άλζε, απφ θπηφ άιιεο πνηθηιίαο ή
αθφκα θαη απφ ¨άγξην¨ (κε θαιιηεξγνχκελν θπηφ). (Οιχκπηνο. 2001)
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2.7. πγθνκηδή
Σν ρξψκα ηνπ θαξπνχ ηεο ηνκάηαο νθείιεηαη ζε δχν ρξσζηηθέο ηε ιπθνπίλε
θαη ηελ θαξνηίλε. Ζ ιπθνπίλε δίλεη ην θφθθηλν ρξψκα ηνπ θαξπνχ θαη ε ζχλζεζε ηεο
επλνείηαη ζηνπο 10-30°C ζε δηάρπην θσο. Ζ θαξνηίλε δίλεη ην θίηξηλν-πνξηνθαιί
ρξψκα θαη ε ζχλζεζε ηεο επλνείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο επίζεο 10-30° αιιά γηα λα
ζπληεζεί ρξεηάδεηαη ηελ άκεζε αθηηλνβνιία. Καιχηεξν ρξψκα απνθηνχλ νη θαξπνί ζε
ζεξκνθξαζίεο 21-22°C ελψ θάησ απφ 10°C νη θαξπνί παξακέλνπλ πξάζηλνη γηαηί δελ
ζπληίζεηαη θακία απφ ηηο δχν ρξσζηηθέο. (Οιχκπηνο, 2001)
Ζ ζπγθνκηδή ηεο ηνκάηαο αξρίδεη ην Μάην θαη ηειεηψλεη ηνλ Οθηψβξην,
αλάινγα κε ηελ επνρή θχηεπζεο, ηελ πεξηνρή, ην πβξίδην, ηελ πνηθηιία θηι. ην
ζεξκνθήπην, ε ζπγθνκηδή εμαξηάηαη απφ ην πξφγξακκα θχηεπζεο πνπ αθνινπζείηαη.
Ζ δηάξθεηα απφ ηελ θαξπφδεζε σο ηελ σξίκαλζε είλαη 45-60 εκέξεο αλάινγα κε ηηο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηελ επνρή, ην πβξίδην θ.ά.
Ζ ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ γίλεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα σξίκαλζεο, αλαιφγσο
ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Γηα ηελ ηνπηθή αγνξά νη θαξπνί ζπγθνκίδνληαη κφιηο
σξηκάζνπλ, γηα ηε βηνκεραλία ηειείσο ψξηκνη θαη γηα ηελ εμαγσγή φηαλ αξρίζνπλ λα
απνθηνχλ θφθθηλν ρξψκα. Ζ ζπγθνκηδή είλαη θαιχηεξν λα γίλεηαη ηηο πξσηλέο ή
απνγεπκαηηλέο ψξεο, εθφζνλ νη θαξπνί είλαη εληειψο ζηεγλνί, θαη κε ηξφπν έηζη ψζηε
λα απνζπψληαη απφ ηνλ πνδίζθν ή λα δηαηεξνχλ έλα ηκήκα ηνπ αλ απηφ πξνηηκά ε
αγνξά.
Ζ δηάξθεηα ησλ ζπγθνκηδψλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε
πνηθηιία. Τπάξρνπλ πνηθηιίεο ζπλερνχο παξαγσγήο ζηηο νπνίεο ε ζπγθνκηδή δηαξθεί
3-5 κήλεο φπσο ζηελ πεξίπησζή καο θαη άιιεο, νη νπνίεο δίλνπλ φιε ηελ παξαγσγή
ηνπο κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ επηηάρπλζε
ηεο σξίκαλζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην Ethephon ςεθάδνληαο ηα θπηά κε 100-200 γξ./ζηξ.
φηαλ αξρίδεη ε θπζηνινγηθή σξίκαλζε ησλ θαξπψλ.
Σν ζηάδην ζπγθνκηδήο επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηελ πνηφηεηα θαη θαζνξίδεηαη
απφ ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, ηελ επνρή (ηελ
άλνημε νη θαξπνί ζπγθνκίδνληαη ξφδηλνη ή θφθθηλνη, ην θαινθαίξη φκσο λσξίηεξα,
φηαλ αιιάδεη ην ρξψκα απφ πξάζηλν ζε ξφδηλν ή θίηξηλν) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
θαιιηεξγνχκελνπ πβξηδίνπ/πνηθηιίαο. ε θάπνηεο θαιιηέξγεηεο πβξηδίσλ νη ψξηκνη
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θαξπνί κπνξνχλ λα κείλνπλ πάλσ ζην θπηφ θαη λα ζπγθνκηζηνχλ κεηά απφ 15-20
κέξεο αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία.

2.8. πζθεπαζία
Ζ ηππνπνίεζε θαη ε ζπζθεπαζία γηα ηελ ειιεληθή αγνξά είλαη ζρεδφλ
εκπεηξηθή θαη ππνηππψδεο. Όηαλ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ ζηελ αγνξά ζπλήζσο
ζπζθεπάδνληαη ρχκα κέζα ζε ράξηηλα θηβψηηα ή ζε ηειάξα θαη ζπλήζσο ζε
κηθξνζπζθεπαζίεο. ηελ πεξίπησζε ηεο εμαγσγήο φκσο νη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο
θαη ηππνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη κε βάζε ηα πξφηππα ηεο Δ.Δ. Ζ κεηαθνξά
ζε καθξηλέο αγνξέο γίλεηαη κε απηνθίλεηα ςπγεία.(Οιχκπηνο, 2001)

2.9. Απνζήθεπζε
Καηά θαλφλα, νη ηνκάηεο κεηά ηελ ζπγθνκηδή, δηαινγή θαη παθεηάξηζκα
κεηαθέξνληαη ζηηο αγνξέο γηα άκεζε θαηαλάισζε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φκσο ζα
πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ γηα θάπνηεο κέξεο. Σε δηαηήξεζε ησλ θαξπψλ επεξεάδεη
πνιχ ε πνηθηιία θαη νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, επίζεο φκσο θαη ν βαζκφο
σξηκφηεηαο ησλ θαξπψλ. ε ζεξκνθξαζίεο 10-12°C θαη ζρεηηθή πγξαζία 85-95% νη
ψξηκνη θαξπνί κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ επί αξθεηέο εκέξεο. Φπζηθά νη κε ψξηκνη
θαξπνί δηαηεξνχληαη θαιχηεξα, ππφ ζεξκνθξαζίεο δε 15-17°C ζπλερίδνπλ θαη ηελ
σξίκαλζή ηνπο.(Οιχκπηνο, 2001)
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2.10.1 Δρζξνί θαη Αζζέλεηεο
Εεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο ηεο ηνκάηαο πξνμελνχλ φρη κφλν αζζέλεηεο πνπ
έρνπλ σο αίηηα δηάθνξα θξππηνγακηθά παξάζηηα, ηνπο ηνχο επίζεο, θαζψο θαη δσηθά
παξάζηηα, αιιά θαη αξθεηέο παζήζεηο νθεηιφκελεο ζε θπζηνινγηθνχο παξάγνληεο
φπσο είλαη νη παγεηνί, ην ραιάδη, νη ηζρπξνί άλεκνη ή νη θαπζηηθέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ
θ.ιπ. Άιιεο παζήζεηο είλαη ε ζήςε ηεο θνξπθήο ησλ θαξπψλ ππφ κε θαλνληθέο
ζπλζήθεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο θαη έιιεηςε αζβεζηίνπ ή ην ζθάζηκν ησλ θαξπψλ
ζηε ξάρε. Καη νη δχν απηέο έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνηθηιία ηεο ηνκάηαο. Αθφκα νη
ηξνθνπελίεο απφ έιιεηςε δηαθφξσλ ιηπαληηθψλ ζηνηρείσλ (N, P, K, Mg, Ca, Mn, Fe,
Bo, θιπ.) κπνξεί λα είλαη θαηαζηάζεηο ζνβαξέο, πνπ ηειηθά επεξεάδνπλ ην
απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο.

2.10.2 Δρζξνί
Αιεπξώδεηο: Trialeurodes vaporariorum (αιεπξψδεο ησλ ζεξκνθεπίσλ),
Bemisia tabaci (αιεπξψδεο ηνπ θαπλνχ).
Πξνθαινχλ άκεζεο θαη έκκεζεο δεκηέο. Οη άκεζεο πξνθαινχληαη απφ ηα ηέιεηα
θαη ηηο πξνλχκθεο πνπ απνκπδνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο θπηηθψλ ρπκψλ απφ ηα θπηά.
Όηαλ ν πιεζπζκφο ηνπ αιεπξψδε είλαη πςειφο παξαηεξείηαη εμαζζέληζε, θηηξίληζκα
θαη ηειηθά ζε μήξαλζε ησλ θπηψλ. Οη έκκεζεο δεκηέο νθείινληαη ζηε κεηάδνζε
νξηζκέλσλ ζνβαξψλ ηψζεσλ. Ο Bemisia tabaci είλαη ζήκεξα ν ζεκαληηθφηεξνο
θνξέαο ηψζεσλ. Μεηαθέξεη ηνπιάρηζηνλ 60 ηψζεηο.




Αληηκεηώπηζε:
Αλάξηεζε θίηξηλσλ θνιιεηηθψλ παγίδσλ.
Ο αιεπξψδεο ζεξκνθεπίνπ αληηκεησπίδεηαη επηηπρψο κε ην παξάζηην
Encarsia formosa (ζθεχαζκα Enstrip) θαη ην αξπαθηηθφ Macrolophus
caliginosus (ζθεχαζκα Mirical).
Ο αιεπξψδεο ηνπ θαπλνχ αληηκεησπίδεηαη κε ην παξάζηην Macrolophus
caliginosus (ζθεχαζκα Mirical).
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Φεθαζκφο κε ζθεπάζκαηα φπσο Mycotal (Verticillium lecanii), Naturalis
(Beauveria bassiana).

Φπιινξξύθηεο ηεο ηνκάηαο: Tuta absoluta.
Σν ελήιηθν ζειπθφ σνηνθεί ζηε θάησ επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο ησλ θχιισλ,
ζηνπο λεαξνχο βιαζηνχο θαη ζηνπο πνδίζθνπο ησλ αλζνηαμηψλ. Οη λεαξέο πξνλχκθεο
ηξππνχλ ηελ επηδεξκίδα θαη νξχζζνπλ αθαλφληζηεο ζηνέο. Δπίζεο εηζρσξνχλ ζηνπο
αθξαίνπο νθζαικνχο, ηνπο λεαξνχο βιαζηνχο, ηνπο πνδίζθνπο ησλ αλζνηαμηψλ
θαζψο θαη ηνπο λεαξνχο θαξπνχο δεκηνπξγψληαο ζηνέο. Έηζη κεηψλεηαη ε
θσηνζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ θχιισλ θαη ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ θαξπψλ
ηνπ θπηνχ. ε πξνρσξεκέλε πξνζβνιή κπνξεί λα παξαηεξεζεί νιηθή θαηαζηξνθή
ηνπ θπηνχ.
Αληηκεηώπηζε:
 Αλάξηεζε παγίδσλ γηα παξαθνινχζεζε θαη ζχιιεςε ησλ εληφκσλ.
 Ζ Tuta absoluta αληηκεησπίδεηαη επηηπρψο κε ηα αξπαθηηθά: Macrolophus
caliginosus (ζθεχαζκα Mirical) θαη Nesidiocoris tenuis. Δπίζεο ελζαξξπληηθά
απνηειέζκαηα έρεη δψζεη ν εληνκνπαζνγφλνο κχθεηαο Beauveria bassiana
(ζθεχαζκα Naturalis). ε έληνλεο πξνζβνιέο εθαξκφδνληαη ςεθαζκνί κε ηνλ
εληνκνπαζνγφλν βάθηιν ηεο Θνπξηγγίαο (ζθεπάζκαηα Bactospein).
 Ζ Liriomyza trifolii αληηκεησπίδεηαη επηηπρψο κε ηα παξάζηηα Dacnusa
sibirica (εκπνξηθά ζθεπάζκαηα Minusa, Minex)
Θξίπεο: Thrips tabaci (ζξίπαο ηνπ θαπλνχ), Frankliniella accidentalis (ζξίπαο
ηεο Καιηθφξληαο).
Σα ηέιεηα ελαπνζέηνπλ ηα απγά ηνπο ζηα άλζε θαη ζηα θχιια. Οη πξνλχκθεο
θαη ηα ηέιεηα πξνθαινχλ δεκηά ζην θπηφ ηξππψληαο ηα θχηηαξα ηεο θπιιηθήο
επηθάλεηαο θαη απνκπδψληαο ρπκνχο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε θσηνζπλζεηηθή
επηθάλεηα. ε πςειέο πξνζβνιέο παξνπζηάδεηαη δεκηά θαη ζηνπο θαξπνχο. Σππηθφ
ζχκπησκα ηεο πξνζβνιήο απφ ζξίπεο είλαη ν αζεκί ρξσκαηηζκφο ησλ θχιισλ, ιφγσ
ηεο παξνπζίαο αέξα ζηα θχηηαξα πνπ έρνπλ αδεηάζεη απφ ηνλ θπηηαξηθφ ηνπο ρπκφ.
ηα θχιια παξαηεξνχληαη ρισξσηηθέο ή αλνηρηνθαζηαλέο ή θνθθηλσπέο θειίδεο θαη
παξακφξθσζή ηνπο.
Αληηκεηώπηζε:
 Αλάξηεζε κπιε θνιιεηηθψλ παγίδσλ γηα καδηθή παγίδεπζε.
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Δθαξκνγή κε ζθεπάζκαηα φπσο Thripex (αξπαθηηθφ άθαξη Amblyseius
cucumeris), Thripor (αξπαθηηθά Orius laevigatus, O. insidiosus, O.
majusculus), Mycotal (Verticillium lecanii), Naturalis (Beauveria bassiana).
ε έληνλεο πξνζβνιέο ςεθαζκνί κε ζθεπάζκαηα φπσο Laser (spinosand).

Πξνλύκθεο ιεπηδνπηέξσλ: Heliothis armigera
Spodoptera littoralis (αηγππηηαθφ ζθνπιήθη ή ζπνληφπηεξα).

(πξάζηλν

ζθνπιήθη),

Οη πξνλχκθεο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ είλαη πην θηλεηηθέο θαη ηξέθνληαη απφ ηα
ηξπθεξά θχιια δεκηνπξγψληαο κηθξέο νπέο. Όηαλ θηάζνπλ ην δεχηεξν ζηάδην
εηζέξρνληαη ζηνπο θαξπνχο ζπρλά θνληά ζην κίζρν. Δθεί θάλνπλ κηα ζηνά, έηζη
ζηακαηνχλ λα αλαπηχζζνληαη, σξηκάδνπλ γξήγνξα θαη πέθηνπλ ζην έδαθνο. Σα
αθκαία είλαη δξαζηήξηα ηελ λχρηα θαη ην ζνχξνππν.
Αληηκεηώπηζε:
 Υξεζηκνπνηνχληαη ζθεπάζκαηα κε ην βαθηήξην Bacillus thurigiensis var
kurstaki φπσο Baktospeine, Agree, κε πχξεζξo φπσο Parapin θ.ά.
Αθίδεο: Myzus persicae (αθίδα ηεο ξνδαθηληάο), Macrosiphum euphorbiae
(αθίδα ηεο παηάηαο).
Πξνθαινχλ άκεζα δεκηέο απφ ηελ απνκχδεζε ησλ θπηηθψλ ρπκψλ θαη έκκεζα
αθελφο απφ ηελ κεηάδνζε ζηελ ηνκάηα νξηζκέλσλ ηψζεσλ θαη αθεηέξνπ απφ ηελ
αλάπηπμε θαπληάο πάλσ ζηα κειηηψκαηά ηνπο, ε νπνία κεηψλεη ηε θσηνζπλζεηηθή
ηθαλφηεηα ησλ θχιισλ θαη ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ θαξπψλ ηεο.
Αληηκεηώπηζε:
 Οη αθίδεο αληηκεησπίδνληαη επηηπρψο κε ηα παξάζηηα Aphidoletes aphidimyza
(εκπνξηθφ ζθεχαζκα Aphidend), θαη ηα αξπαθηηθά Aphidius colemani
(εκπνξηθφ ζθεχαζκα Aphipar)
 bipuctata (εκπνξηθφ ζθεχαζκα Aphidalia). ε έληνλεο πξνζβνιέο
εθαξκφδνληαη ςεθαζκνί κε ζθεπάζκαηα φπσο Parapin (θπζηθφ πχξεζξν),
Rotena (ξνηελφλε) θ.ά.
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2.10.3 Μπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο
Σήμε ζπνξείσλ ή θπηαξίσλ θαη ζήςε ηνπ ιαηκνύ θαη ησλ ξηδώλ ησλ
λεαξώλ θπηώλ: Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia solani θαη
Alternaria solani.
Σήμε ζπνξείσλ ή θπηαξίσλ νλνκάδεηαη ε κφιπλζε θαη θαηαζηξνθή ησλ
ζπφξσλ πξηλ θαη κεηά ηε βιάζηεζή ηνπο θαη ησλ ζπνξνθχησλ κεηά ηελ έμνδφ ηνπο
απφ ην ππφζηξσκα ησλ ζπνξείσλ, θάησ απφ ζπλζήθεο πνιχ πςειήο πγξαζίαο. νη
ζπφξνη κνιχλνληαη θαη δελ βιαζηάλνπλ ή βιαζηάλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα κνιχλνληαη
ηα θχηξα ηνπο, κε επαθφινπζν ην ‘ιηψζηκν’ ηνπο κέζα ζην εδαθηθφ ππφζηξσκα. Χο
απνηέιεζκα παξαηεξνχληαη θελέο ζέζεηο ζηα θηβψηηα ζπνξάο ή νκαδηθά κέζα ζπνξάο
κεηά ηελ έμνδν ησλ ππφινηπσλ κε πξνζβεβιεκέλσλ ζπνξνθχησλ. Ζ ζήςε ηνπ
ιαηκνχ παξαηεξείηαη λσξίο ζην ζεξκνθήπην ζε λεαξά θπηά, ηα νπνία εκθαλίδνπλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαηκνχ ή θαη πην πάλσ (θαηψηεξν ηκήκα ηνπ ζηειέρνπο) ζθνχξν
πξαζηλνθαζηαλφ κεηαρξσκαηηζκφ κε ζήςε, ε νπνία νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηνπ
ζηειέρνπο θαη ζε πηψζε ησλ θπηαξίσλ ζην έδαθνο. Ζ ζήςε κπνξεί λα επεθηαζεί ζην
ξηδηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα ην καξαζκφ θαη ην ζάλαην ησλ θπηψλ.
Αληηκεηώπηζε:
 Υξεζηκνπνίεζε πγηνχο ζπφξνπ.
 Υξεζηκνπνίεζε απνιπκαζκέλσλ ππνζηξσκάησλ.
 πνξά θάησ απφ θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο, ψζηε λα επλνείηαη ην γξήγνξν
θχηξσκα.
 Πεξηνξηζκφο ησλ πνηηζκάησλ θαη ηεο δηαβξνρήο ηνπ ιαηκνχ ησλ θπηψλ, ηφζν
ζην ζπνξείν φζν θαη ζην ζεξκνθήπην ζηα απνιχησο απαξαίηεηα, ηδηαίηεξα ηηο
πξψηεο εκέξεο κεηά ην θχηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο
πγξαζίαο ζε θαλνληθφ επίπεδν.
 Καιή απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο. Ζ πξνζζήθε άκκνπ θαη θνπξηάο βειηηψλεη
ηελ απνζηξάγγηζε.
 Δπηζήκαλζε θαη θαηαζηξνθή ησλ αζζελψλ θαη χπνπησλ θπηψλ.
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Πεξνλόζπνξνο: Phytophthora infestans
Σν παζνγφλν πξνζβάιιεη νιφθιεξν ην ππέξγεην κέξνο ηνπ θπηνχ ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Ζ πξνζβνιή μεθηλά απφ ηα θαηψηεξα θχιια, φπνπ ζην
έιαζκα εκθαλίδνληαη θηηξηλσπέο θειίδεο αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο Απηέο νη πεξηνρέο
ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη θαζηαλέο θαη μεξαίλνληαη. Με πγξέο ζπλζήθεο ζηελ θάησ
επηθάλεηα ησλ θχιισλ δηαθξίλεηαη ιεπθή εμάλζεζε. ηνπο κίζρνπο θαη ζηνπο
βιαζηνχο, νη λεθξψζεηο ησλ ηζηψλ έρνπλ επίκεθεο ζρήκα Οη θαξπνί πξνζβάιινληαη
αξρηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ πνδίζθνπ. Ζ πξνζβνιή κπνξεί λα εμαπισζεί ζηε ζπλέρεηα
ζε νιφθιεξν ηνλ θαξπφ.
Αληηκεηώπηζε
 Καιιηέξγεηα αλζεθηηθψλ πβξηδίσλ φπσο Erophily.
 Απνθπγή πνηίζκαηνο κε θαηαηνληζκφ, ηδηαίηεξα ηηο απνγεπκαηηλέο θαη
βξαδηλέο ψξεο.
 Απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηψλ.
 Ρχζκηζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο κε θαιφ αεξηζκφ.
 Λήςε θάζε κέηξνπ πνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ ππεξβνιηθή πγξαζία. Πξνο
ηνχην, ζα πξέπεη ηα θπηά λα αεξίδνληαη επαξθψο, λα θπηεχνληαη αξαηά, λα
πνηίδνληαη θαη λα θιαδεχνληαη θαλνληθά.
Ωίδην: Leveillula taurica, Oidium neolycopersici O. lycopersici.
Σα παζνγφλα πξνζβάιινπλ ηα ψξηκα θχιια. ηελ πάλσ επηθάλεηα ηνπ
ειάζκαηνο ηνπ θχιινπ, εκθαλίδνληαη αλνηθηέο θίηξηλεο ή θηηξηλνπξάζηλεο θειίδεο. Ζ
αληίζηνηρε πεξηνρή ζηε θάησ επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο, θαιχπηεηαη απφ ιεπθή
εμάλζεζε. Οη θειίδεο είλαη αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο ελψ ζπρλά πεξηνξίδνληαη απφ ηα
λεχξα ηνπ θχιινπ θαη ζηαδηαθά ζπλελψλνληαη. νβαξή πξνζβνιή νδεγεί ζε
ριψξσζε ησλ θχιισλ, πξφσξε γήξαλζε ησλ θπηψλ θαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο
πνζφηεηαο θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο.
Αληηκεηώπηζε
 Καιιηέξγεηα αλζεθηηθψλ πβξηδίσλ φπσο Elpida.
 Γηα ην παζνγφλν Leveillula taurica: Βαζίδεηαη ζε πξνιεπηηθέο επεκβάζεηο κε
ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζείν, φηαλ νη ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αζζέλεηα κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζεξκνθξαζία δελ ζα είλαη πςειή.
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Πύζην: Pythiym spp.
Σν παζνγφλν βξίζθεηαη ζην έδαθνο θαη πξνζβάιιεη φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ. Σν
ζεκείν πξνζβνιήο έρεη ρξψκα αξρηθά ιεπθνθίηξηλν θαη ηειηθά θαζηαλφ. ε ζπλζήθεο
πςειήο πγξαζίαο, ζηα πξνζβεβιεκέλα ζεκεία δεκηνπξγείηαη ιεπθή εμάλζεζε.



Απνθπγή θαιιηέξγεηαο ζε βαξέα θαη θαθψο απνζηξαγγηδφκελα εδάθε πνπ
ζπγθξαηνχλ ππεξβνιηθή πγξαζία
Δθαξκνγή ζεηνραιθίλεο (γαιαδφπεηξα) κε ξηδνπφηηζκα.

Αδξνκπθώζεηο: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, Verticillium dahlia
Ο κχθεηαο Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici πξνζβάιιεη ηα αλεπηπγκέλα
θπηά θαηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ησλ πξψησλ θαξπψλ φπνπ παξαηεξείηαη
ριψξσζε θαη καξαζκφ ησλ θχιισλ ηεο βάζεο, πνπ πξννδεπηηθά πξνρσξάεη πξνο ηελ
θνξπθή ηνπ θπηνχ. Ζ ριψξσζε αξρηθά αλαπηχζζεηαη ζηε κία πιεπξά ηνπ θπηνχ θαη
ζε πξνρσξεκέλε πξνζβνιή θαιχπηεη φιν ην θπηφ. Ο καξαζκφο ησλ θχιισλ αξρηθά
είλαη πξνζσξηλφο θαη εκθαλίδεηαη ηηο δεζηέο ψξεο ηεο κέξαο, ελψ ηηο ππφινηπεο ην
θπηφ ζπλέξρεηαη.
Αληηκεηώπηζε
 Υξεζηκνπνίεζε πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ (ζπφξνο, θπηάξηα).
 Δκβνιηαζκφο ζε αλζεθηηθά ππνθείκελα φπσο Beautifort, He-Man, Resistar.
 Καιιηέξγεηα αλζεθηηθψλ πβξηδίσλ φπσο Elpida, Lobello, Mose.
 Όπνπ είλαη εθηθηφ, ζπζηήλεηαη ε έλαξμε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ηνκάηαο ζηα
ζεξκνθήπηα λα γίλεηαη ζε πεξηφδνπο κε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο.
 Πξνζζήθε ζην έδαθνο αζβέζηην θαη αχμεζε ηνπ pH ηνπ εδάθνπο ζην
6,5-7.
Ρηδνθηνλίαζε: Rhizoctonia solani
Ζ πξνζβνιή αξρηθά εκθαλίδεηαη ζην ιαηκφ ηνπ θπηνχ ή ζην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη
ιίγν πην θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζαλ βπζηζκέλε ή εξπζξνθαζηαλή
πιεγή. ηνπο θαξπνχο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην λεξφ πνηίζκαηνο,
εκθαλίδνληαη κηθξέο θειίδεο ρξψκαηνο ζθνπξηάο θαη αξγφηεξα κεγάιεο θπθιηθέο
θειίδεο πνπ κπνξεί λα θέξνπλ ζπγθεληξηθνχο θχθινπο απφ ελαιιαζζφκελεο
αλνηρηφρξσκεο θαη ζθνπξφρξσκεο θαζηαλέο δψλεο. ηε ζαπηζκέλε πεξηνρή ηνπ
θαξπνχ ν κχθεηαο αλαπηχζζεη ππφιεπθν κπθήιην.
Αληηκεηώπηζε
 Απνθπγή θαιιηέξγεηαο ζε βαξέα θαη θαθψο απνζηξαγγηδφκελα εδάθε πνπ
ζπγθξαηνχλ ππεξβνιηθή πγξαζία.
 Απνθπγή θαιιηέξγεηαο ζε κνιπζκέλα εδάθε.
 Τπνζηχισζε ησλ θπηψλ, έηζη ψζηε λα κελ αθνπκπνχλ ζην έδαθνο.
 Δθαξκνγή ζεηνραιθίλεο (γαιαδφπεηξα) κε ξηδνπφηηζκα.
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2.10.4 Βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο
Κνξπλνβαθηεξίσζε ή Βαθηεξηαθό έιθνο: Clavibacter michiganensis subsp
michiganensis
Σα ζνβαξφηεξα ζπκπηψκαηα νθείινληαη ζηε δηαζπζηεκαηηθή κφιπλζε ησλ
θπηψλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε δεπηεξνγελείο παξεγρπκαηηθέο πξνζβνιέο ησλ
ππέξγεησλ νξγάλσλ ηνπ. Σα πξψηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο κπνξεί λα
εκθαληζηνχλ ζην ζπνξείν, φπνπ ηα θπηάξηα ζπλήζσο καξαίλνληαη θαη λεθξψλνληαη.
Αλ επηβηψζνπλ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε θαη θαρεμία.
Βαθηεξηαθή ζηηγκάησζε: Pseudomonas syringae pv. Tomato
Σν βαθηήξην πξνζβάιιεη φιν ην ππέξγεην κέξνο ηνπ θπηνχ. Ζ πξνζβνιή
αξρίδεη απφ ηε βάζε ηνπ θπηνχ θαη πξνρσξάεη πξνο ηε θνξπθή. ηα θαηψηεξα θχιια,
παξαηεξνχληαη κηθξέο, ππνζηξφγγπιεο ή γσληψδεηο ζρεδφλ καχξεο λεθξσηηθέο
θειίδεο πνπ πεξηβάιινληαη απφ έληνλν θίηξηλν πεξηζψξην. Οη θειίδεο εκθαλίδνληαη
πην ζπρλά ζηα άθξα ησλ θπιιηδίσλ θαη θαζψο κεγεζχλνληαη ελψλνληαη κε
απνηέιεζκα ηε θπιιφπησζε. ηνπο βιαζηνχο, ηνπο κίζρνπο, ηνπο πνδίζθνπο θαη ηνπο
θάιπθεο ησλ αλζέσλ παξαηεξνχληαη θπθιηθέο ή ειιεηςνεηδείο θειίδεο ρξψκαηνο
βαζέσο θαζηαλνχ κέρξη καχξνπ, δηακέηξνπ 1-5 mm.
Βαθηεξηαθή κάξαλζε: Ralstonia salanacearum
Σα πξψηα ζπκπηψκαηα εθδειψλνληαη κε ηε κνξθή ειαθξηάο, κεξηθήο ή
θαζνιηθήο κάξαλζεο ηνπ θπιιψκαηνο θαηά ηηο ζεξκφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο, πνπ
ππνρσξεί ηε λχρηα. Ζ κάξαλζε γίλεηαη ζχληνκα κφληκε, κε απνηέιεζκα ην θπηφ λα
θαηαξξέεη θαη λα μεξαίλεηαη.
Νέθξσζε ή ζήςε ηεο εληεξηώλεο: Erwinia spp. θαη Pseudomonas spp.
Ζ πξνζβνιή εκθαλίδεηαη ζηα αλεπηπγκέλα θπηά, φηαλ νη πξψηνη θαξπνί
πιεζηάδνπλ ηε θάζε ηεο σξίκαζεο, ππφ ηε κνξθή ριψξσζεο ζηα θαηψηεξα θπξίσο
θχιια, ελψ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο αζζέλεηαο παξαηεξνχληαη καξαζκφο,
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ζξαχζε βιαζηψλ θαη ηειηθά λέθξσζε ησλ θπηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ζχκπησκα ηεο
αζζέλεηαο είλαη ν θαζηαλφο κεηαρξσκαηηζκφο, ζήςε, λέθξσζε θαη ζπξξίθλσζε ηεο
εληεξηψλεο ησλ βιαζηψλ θαη ησλ κίζρσλ ησλ θχιισλ.

Μέηξα αληηκεηώπηζεο βαθηεξηαθώλ αζζελεηώλ















Δπηκειεκέλε ζπιινγή, απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή κε θσηηά ησλ θπηηθψλ
ππνιεηκκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο θαιιηέξγεηαο.
Υξεζηκνπνίεζε πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ (ζπφξνο, ζπνξφθπηα).
Υξεζηκνπνίεζε ζην ζπνξείν απνιπκαζκέλσλ νξγαληθψλ ππνζηξσκάησλ.
Καιιηέξγεηα ηνπηθψλ πνηθηιηψλ πνπ εκθαλίδνπλ θαιή πξνζαξκνγή ζηηο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ελδερνκέλσο έρνπλ αληνρή ή
αλνρή ζε δηάθνξα παζνγφλα.
Καιιηέξγεηα αλζεθηηθψλ πνηθηιηψλ ή εκβνιηαζκφο ζε αλζεθηηθά ππνθείκελα.
Δλαιιαγή θαιιηεξγεηψλ φπνπ ε ηνκάηα αθνινπζείηαη απφ άιια θπηηθά είδε
πιελ ησλ ζνιαλσδψλ θαη επαλέξρεηαη ζην ρσξάθη κεηά απφ παξέιεπζε
κεξηθψλ εηψλ.
Δθαξκνγή θαηάιιεισλ πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ ακεηςηζπνξάο, φπνπ είλαη
εθηθηφ.
Ζιηναπνιχκαλζε.
Έγθαηξε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ κέζα θαη έμσ απφ ην ζεξκνθήπην.
Απνθπγή ππθλψλ θπηεχζεσλ, βιαζηνινγήκαηα, θνξπθνινγήκαηα γηα
θαιχηεξν αεξηζκφ ησλ θπηψλ.
Απνιχκαλζε γεσξγηθψλ εξγαιείσλ.
Φεθαζκφο ησλ θπηψλ κε ραιθνχρα κεηά ην θιάδεκα.
Σαθηηθφο έιεγρνο ηεο θαιιηέξγεηαο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηπρψλ
πξνζβνιψλ ηεο.
Απνθπγή εθηέιεζεο θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ (θιαδεκάησλ, μεθπιιηζκάησλ)
φηαλ ηα θπηά είλαη πγξά.
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2.10.5. Ηώζεηο
Μσζατθό ηεο αγγνπξηάο: Cucuber mosaic cucumovirus, CMV
Ζ αζζέλεηα εθδειψλεηαη κε ηηο εμήο κνξθέο:
1. Κνηλή αζζέλεηα ή λεκάησζε ησλ θπιιηδίσλ ηεο ηνκάηαο: ηα θπηά πνπ έρνπλ
πξνζβιεζεί είλαη θίηξηλα θαη έρνπλ κεησκέλε αλάπηπμε (λάλα). Υαξαθηεξηζηηθφ
ζχκπησκα είλαη ε ζηέλσζε ησλ θπιιηδίσλ ησλ θχιισλ.
2. πξξίθλσζε ηεο ηνκάηαο: ηα θχιια εκθαλίδεηαη ειαθξχο απνρξσκαηηζκφο, ζηα
θπιιίδηα ηψδεο κεηαρξσκαηηζκφο ζηηο λεπξηθέο απνιήμεηο, ζηα ειάζκαηα
θαξνχιηαζκα πξνο ηα πάλσ θαη ειαθξά ζηέλσζε κε ζπζηξνθή ησλ κίζρσλ θαη
ησλ βιαζηψλ πξνο ην εζσηεξηθφ κε απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ θπηνχ.
3. Νέθξσζε ηεο ηνκάηαο: ε θχιια, κίζρνπο θαη βιαζηνχο δεκηνπξγνχληαη
λεθξψζεηο ελψ ζην ζηέιερνο αλαπηχζζνληαη λεθξσηηθέο ξαβδψζεηο. ηα
ειάζκαηα ησλ θπιιηδίσλ ζρεκαηίδνληαη ρισξηθέο θειίδεο κε αζαθή φξηα θαη
αξγφηεξα κεηαηξέπνληαη ζε λεθξσηηθέο.
Ηόο Τ ηεο παηάηαο: Potato Potyvirus, PV
ηα θπιιίδηα παξαηεξείηαη ηξαρχηεηα θαη πνηθηινριψξσζε θαη κεξηθέο θνξέο
λέθξσζε ησλ λεχξσλ ή έληνλν κσζατθφ, πνπ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ κεζνλεχξηεο
ρισξψζεηο θαη λεθξψζεηο ησλ θπιιηδίσλ θαη θάκςε ησλ κίζρσλ πξνο ηα θάησ. Σα
θπηά εκθαλίδνπλ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε θαη κεησκέλε παξαγσγή.
Ίθηεξνο: Ηφο ηεο κνιπζκαηηθήο ριψξσζεο ηεο ηνκάηαο (Tomato Iinfectious
Chlorosis Virus, TICV)
Ζ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο εκθαλίδεηαη ζηα κεζαία θαη θαηψηεξα θχιια κε
κεζνλεχξηεο ρισξψζεηο θαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην εκθαλίδνληαη θνθθηλσπέο ή
θαζηαλέο λεθξσηηθέο θειίδεο, θαξνχιηαζκα θαη εχζξαπζηα ειάζκαηα. ηγά ζηγά ηα
ζπκπηψκαηα επεθηείλνληαη θαη ζηα λεφηεξα θχιια. Παξαηεξείηαη κεησκέλν κέγεζνο
θαξπψλ, κεησκέλε παξαγσγή, αλζφπησζε θαη αλψκαιε σξίκαλζε ησλ θαξπψλ.
Κειηδσηόο καξαζκόο ηεο ηνκάηαο: Tomato Spotted Wilt Virus, TSWV
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Σα κνιπζκέλα θπηά ζε λεαξή ειηθία ζπλήζσο μεξαίλνληαη. Αλ επηδήζνπλ
παξακέλνπλ λάλα, ηα θπιιίδηα παξακνξθψλνληαη θαη κπνξεί λα κελ παξάγνπλ
θαξπνχο (αθαξπία). ηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο θπηά, ε πξνζβνιή εκθαλίδεηαη αξρηθά
ζηα λεαξά θχιια κε ηε κνξθή κηθξψλ θπθιηθψλ δηάζπαξησλ θειίδσλ κε κπξνχηδηλε
απφρξσζε πνπ κπνξεί λα θαιχςεη φιν ην έιαζκα. Σα θπιιίδηα θαξνπιηάδνπλ θαη
λεθξψλνληαη ελψ θαηά κήθνο ησλ κίζρσλ θαη βιαζηψλ εκθαλίδνληαη λεθξσηηθέο
ξαβδψζεηο.

Κίηξηλν θαξνύιηαζκα ησλ θύιισλ ηεο ηνκάηαο: Tomato Yellow Leaf Curl
Virus, TYLCV
Όηαλ ε πξνζβνιή γίλεη ζε λεαξά θπηά εκθαλίδεηαη θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε,
κηθξνθπιιία θαη παξακφξθσζε ησλ θπιιηδίσλ. Σα θχιια πνπ αλαπηχζζνληαη
ακέζσο κεηά ηε κφιπλζε ζπζηξέθνληαη πξνο ηα θάησ, ελψ απηά πνπ αλαπηχζζνληαη
αξγφηεξα παξακέλνπλ κηθξά θαη παξνπζηάδνπλ ριψξσζε θαη παξακφξθσζε θαη ηα
πεξηζψξηα ησλ θπιιηδίσλ ζηξέθνληαη πξνο ηα πάλσ. Σα κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα
γίλνληαη θνληά θαη ην θπηφ παξνπζηάδεη ζακλψδε εκθάληζε.
Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηνινγηθώλ αζζελεηώλ:












Σνπνζέηεζε εληνκνζηεγψλ δηθηχσλ ζηα παξάζπξα ησλ ζεξκνθεπίσλ.
Υξεζηκνπνίεζε απνιχησο πγηνχο ζπφξνπ (πνπ πξνέξρεηαη απφ πγηείο
θαιιηέξγεηεο).
Καιιηέξγεηα ηνπηθψλ πνηθηιηψλ πνπ εκθαλίδνπλ θαιή πξνζαξκνγή ζηηο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ελδερνκέλσο έρνπλ αληνρή ή
αλνρή ζε δηάθνξα παζνγφλα.
Υξεζηκνπνίεζε πγηψλ θπηαξίσλ θαηά ηε κεηαθχηεπζε ζην ζεξκνθήπην.
Δπηκειεκέλε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ κέζα θαη γχξσ απφ ην ζεξκνθήπην
θαζ’ φιε ηεο δηάξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ.
Σαθηηθέο επηζεσξήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο, απνκάθξπλζε θαη θαηαζηξνθή ησλ
αζζελψλ θαη χπνπησλ θπηψλ.
πζηεκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ αθίδσλ–θνξέσλ, κε θίηξηλεο θνιιεηηθέο
παγίδεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αιεπξσδψλ–θνξέσλ. πληζηάηαη επίζεο ε
εμαπφιπζε σθέιηκσλ Encarsia formosa θαη Macrolophus caliginosus.
Καιιηέξγεηα αλζεθηηθψλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ, φπνπ ππάξρνπλ έλαληη ησλ
TMV, TSWV, TYLCV θ.ιπ. ή εκβνιηαζκφο ζε αλζεθηηθά ππνθείκελα.
Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνιπεηψλ 4 έσο 5 εηψλ ακεηςηζπνξψλ, ζηηο νπνίεο
ε ηνκάηα ζπλίζηαηαη λα αθνινπζείηαη απφ είδε άιισλ βνηαληθψλ
νηθνγελεηψλ.
Δπηκειεκέλε θαηαζηξνθή κε θσηηά ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο
θαιιηέξγεηαο.
Απνιχκαλζε ησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ.
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Δπηκειεκέλν πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζαπνχλη θαη
άθζνλν λεξφ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ επαθή κε αζζελή
θπηά.

Δηθφλα 2. Πνηθηιία δηαθφξσλ ηχπσλ ηνκάηαο

2.11. Κξηηήξηα επηινγήο πβξηδίσλ θαη πνηθηιηώλ ηνκάηαο
Σα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςελ γηα ηελ επηινγή πνηθηιίαο θαη
πβξηδίσλ ηνκάηαο είλαη:





Δπηζπκία θαηαλαισηώλ: Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα έρνπκε ζηνλ λνπ
καο φηαλ επηιέγνπκε πβξίδηα θαη πνηθηιίεο ηνκάηαο είλαη ην ηη ρξεηάδεηαη ε
αγνξά. Γπζηπρψο, απηφ είλαη μεραζκέλν ζηελ Διιάδα θαη επηιέγνπκε ηνκάηα
κε θξηηήξηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ θπηψλ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ή ην πφζν
ζθιεξφο είλαη ν θαξπφο.
Σνπηθή εκπεηξία: Γελ θάλνπλ φιεο νη πνηθηιίεο γηα φιεο ηεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο. Τπάξρνπλ πνηθηιίεο κε εμαηξεηηθή απφδνζε ζηελ Κξήηε, ηειείσο φκσο
αθαηάιιειεο γηα ηελ Κεληξηθή ή Βφξεηα Διιάδα.
Σύπνο θαιιηέξγεηαο (ζεξκνθήπην ή ππαίζξηα): Ζ βαζηθή δηαθνξά κηαο
ηνκάηαο γηα ζεξκνθήπην απφ κηα ηνκάηα γηα ππαίζξηα θαιιηέξγεηα είλαη φηη
ζην ζεξκνθήπην δελ εθκεηαιιεπφκαζηε θαιά ηνλ φγθν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε
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κηα θνληή ηνκαηηά, ελψ ζηελ χπαηζξν, δχζθνια ζηεξίδνπκε κηα ςειή ηνκαηηά.
Δπίζεο, ζην ζεξκνθήπην ζέινπκε ζπλήζσο ιηγφηεξν θχιισκα γηα θαιχηεξν
αεξηζκφ.
Δπνρή: Κάζε πνηθηιία ηνκάηαο ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε άιιε επνρή ηνπ έηνπο.
Έηζη, κηα ηνκάηα θαηάιιειε γηα λσξίο ηελ άλνημε, κπνξεί λα είλαη
αθαηάιιειε γηα ην θαινθαίξη ή ην θζηλφπσξν. Μηα ππεξπξψηκε ππαίζξηα
κπνξεί λα θπηεπηεί ηνλ Μάξηην ή ηνλ Ηνχιην, αιιά φρη ηνλ Μάην.
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ζ γεχζε θαη ην άξσκα, φπσο θαη ε
απνπζία ιεπθψλ μπισδψλ απνθχζεσλ κέζα ζηνλ θαξπφ είλαη πξσηαξρηθήο
ζεκαζίαο, πην πνιχ απφ ην κέγεζνο ή ηελ νκνηνκνξθία ησλ θαξπψλ.
Άιια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: Σέινο ζα ζπλεθηηκήζνπκε ηηο
αλζεθηηθφηεηεο ζηηο αζζέλεηεο, ην κέγεζνο θαη ηελ νκνηνκνξθία ησλ θαξπψλ
θαη άιια ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. (Μεξηδεκέθεο, 2011)
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2.11.1. Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ αγνξά
Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε πνιιέο νξεηλέο εθηάζεηο κε απνηέιεζκα ε
θαιιηεξγήζηκε επηθάλεηα λα θαιχπηεη ιίγν παξαπάλσ απφ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο 68
έθηαζεο ηεο. Ζ βηνκεραληθή ηνκάηα θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζε πεδηάδεο θνληά ζε
πνηάκηα θαη ιίκλεο ή ζε πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινληαη απφ βνπλά. Δληνχηνηο ηα
απνζέκαηα λεξνχ ζήκεξα ειαηηψλνληαη εμαηηίαο ηεο κε ζπλεηήο ρξήζεο. Απηφ έρεη
ζαλ απνηέιεζκα, αλ θαη ε άξδεπζε κε ςεθαζηήξεο απνηειεί ην 30% ηεο ζπλνιηθήο,
λα παξαηεξείηαη ζπλερήο αχμεζε ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη
ήδε ην 50% ηνπ ζπλφινπ θαη ζπλερψο απμάλεη.
Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο παξακέλνπλ κηθξέο θαη νηθνγελεηαθήο κνξθήο
κε έθηαζε πνπ θπκαίλεηαη απφ 50 έσο 200 ζηξέκκαηα αλά γεσξγηθή νηθνγέλεηα. Ζ
απεπζείαο (κε πβξίδηα θαηά 90% ή ζηαζεξέο πνηθηιίεο θαηά 10%) ρξεζηκνπνηείηαη ζε
πνζνζηφ πεξίπνπ 40%, ελψ ηα έηνηκα θπηά πνπ κεηαθπηεχνληαη ζην ρσξάθη θαη
πξνηηκψληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ ζηνρεχνπλ ζε πξψηκε ζπγθνκηδή,
αληηπξνζσπεχνπλ ην 60% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε
βηνκεραληθή ηνκάηα ζηελ Διιάδα.
Οη αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ πξνθάιεζαλ ζεηξά αιιαγψλ θαη ε
γεσξγηθή δνκή ηεο ρψξαο δηαλχεη ζήκεξα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αλαζχζηαζεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο αλακέλεηαη λα
απμεζεί ζεκαληηθά ην κέγεζνο ηεο κέζεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, πνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ γεσξγηθψλ ηερληθψλ θαη ηε κεραληθή ζπγθνκηδή
ζα νδεγήζνπλ ζ’ έλαλ αθφκε πην αληαγσληζηηθφ ηνκέα ηεο γεσξγίαο.
ηελ Διιάδα ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κπνξνχκε λα
πνχκε φηη βξίζθεηαη αθφκα ζε εκβξπαθφ ζηάδην. Ζ πνξεία ηεο, κέρξη λα θηάζνπκε
ζην ζήκεξα θαη λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, μεθίλεζε ην
1981 φηαλ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζε ζεξκνθήπηα ηεο Κξήηεο, ε βηνινγηθή
αληηκεηψπηζε ηνπ αιεπξψδε θαη ηνπ ηεηξαλχρνπ, µε σθέιηκα παξάζηηα θαη
αξπαθηηθά, πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε θαη ζηελ Σξηθπιία ην 1985, ηελ Αραΐα θαη ηελ
Πξέβεδα ην 1986. Αξγφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο γηα ην Πεξηβάιινλ, εθαξκφζηεθε, µε ηελ επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο
Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, πξφγξακκα
νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ, ζε φια ηα θέληξα
ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο ρψξαο (Κξήηε, Πεινπφλλεζνο, Αηηηθή,
Θεζζαινλίθε, Πξέβεδα, Ζκαζία, Πέιια, Θεζζαιία θαη νξηζκέλα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ).
Ζ αλάπηπμε ηεο Οινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα ππφ ηελ κνξθή
ζπζηεκάησλ ηήξεζεο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο 69
εθαξκνγήο ηεο απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ιίγν πξηλ ην
2000, κε ηελ ίδξπζε ηνπ AGROCERT θαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο AGRO 2.1./AGRO 2.2.
Σν 2005 ε ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαιιηεξγήζεθε κε βηνκεραληθή ηνκάηα ήηαλ
130.000 ζηξέκκαηα θαη ε κέζε απφδνζε ίζε κε 6,5 ηφλνπο/ζηξέκκα. Όινη νη
θαιιηεξγεηέο βηνκεραληθήο ηνκάηαο αλήθνπλ ζε ηνπηθέο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ
πνπ ζπκβάιινπλ θαη απηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία
αλαζχζηαζεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο.
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Σα ηειεπηαία ρξφληα ε βηνκεραλία αληέδξαζε ηαρχηαηα ζηηο απαηηήζεηο ηεο
εμσηεξηθήο αγνξάο (εμαγσγέο) θάλνληαο επελδχζεηο ζε κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο
θαη αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο. Δληνχηνηο δελ παξακέιεζε θαη ηελ εγρψξηα αγνξά πνπ
επεθηείλεηαη θαη ζπληζηά ζήκεξα ην 8-10% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ επεμεξγαζίαο
ηνκάηαο. ήκεξα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο κεηαπνίεζεο
βηνκεραληθήο ηνκάηαο ζηε ρψξα καο εληνπίδεηαη ζηηο ηξεηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο:
 Σε Βφξεηα πεξηνρή (Μαθεδνλία – Θξάθε), ππεχζπλε γηα ην 25% ηεο
παξαγσγήο
 Σελ Κεληξηθή πεξηνρή (Θεζζαιία – Βνησηία), ππεχζπλε γηα ην 60% ηεο
παξαγσγήο
 Καη ηελ Πεινπφλλεζν, ππεχζπλε γηα ην 15% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο.

2.11.2. Φπηνπξνζηαζία
Οη ςεθαζκνί κε θαηάιιεια κπθεηνθηφλα είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ πξφιεςε
αζζελεηψλ. πλήζσο ρξεηάδεηαη έλαο ςεθαζκφο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ
θπηνχ (κεηά ην 2ν πφηηζκα ζηάγδελ). Ο δεχηεξνο, αθνχ «δέζεη» ν ηξίηνο ζηαπξφο.
ηελ έληνλε αλζνθνξία δελ ςεθάδνπκε. Ο ηξίηνο ςεθαζκφο γίλεηαη θαηά ηελ ιήμε
ηεο αλζνθνξίαο θαη ν 4νο, 15 εκέξεο κεηά. Μεγάιε πξνζνρή ζηε ρξήζε
εληνκνθηφλσλ, πνπ αληίζεηα κε ηα κπθεηνθηφλα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ
θαηαζηνιή πξνζβνιψλ. Σα ζθεπάζκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε απφ ην
Τπνπξγείν Γεσξγίαο γηα ρξήζε ζε θαιιηέξγεηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο. Σα
ππνιείκκαηα ησλ θπηνθαξκάθσλ δεκηνπξγνχλ πνηθίια θαη πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα
ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο, άξα θαη ηεο ηηκήο
κέρξη θαη ηελ αθχξσζε ζπκβνιαίσλ θαη παξάιιεια ηε δπζθήκηζε ηεο ρψξαο καο
παγθνζκίσο.

2.11.3. Δδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο
Ζ ηνκάηα θαιιηεξγείηαη ζε ζρεδφλ φινπο ηνπο ηχπνπο εδάθνπο αιιά
επηηπγράλνληαη θαιχηεξεο απνδφζεηο ζε εδάθε κε νπδέηεξν ε ειαθξά φμηλν έδαθνο,
θαζψο ην ΡΖ ζε θαιά επίπεδα ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα ηελ θαιχηεξε πξφζιεςε
δηαθφξσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ ην έδαθνο. ηε ζσζηή επηινγή ηνπ
αγξνηεκαρίνπ πνπ ζα επηιερζεί γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο, πέξα απφ ην ΡΖ, ζα
πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη ε πνζφηεηα νξγαληθήο νπζίαο, ε χπαξμε ζηξαγγηζηηθψλ
ππνδνκψλ, γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξνθψλ απφ ην βξφρηλν λεξφ, θαζψο θαη ε
απνθπγή εληαηηθήο θαη καθξνρξφληαο θαιιηέξγεηαο ηνκάηαο ζην ίδην αγξνηεκάρην.
Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ρσξαθηνχ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Πεξηιακβάλεη φξγσκα θαη θξεδάξηζκα ηνπ εδάθνπο,
θαζψο θαη θαιφ «πάηεκα», εάλ θάλνπκε απεπζείαο ζπνξά. Ζ ζεξκνθξαζία απνηειεί
ην βαζηθφηεξν παξάγνληα εμέιημεο θαη σξίκαλζεο ηνπ θπηνχ θαη νη απαηηήζεηο ηνπ
εμαξηψληαη άκεζα απφ ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο πνπ βξίζθεηαη. Καηά ην θχηξσκα
ησλ ζπφξσλ, απαηηείηαη ζεξκνθξαζία εδάθνπο 18-24ºC ελψ ζε ρακειφηεξεο
ζεξκνθξαζίεο έρνπκε θαζπζηέξεζε ηνπ θπηξψκαηνο. Ζ αλάπηπμε επηηπγράλεηαη ζε
ζεξκνθξαζίεο 19-26ºC. Ζ ηνκάηα γεληθψο αληέρεη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο
ηάμεσο ησλ 10-12ºC θαη ζε πςειέο κέρξη 38ºC, κε κείσζε φκσο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο.
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2.12. Πνηθηιίεο θαη πβξίδηα ηνκάηαο πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηελ
Διιάδα
Ο αξηζκφο ησλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ ηεο ηνκάηαο είλαη πνιχ κεγάινο.
Γηαρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: Σηο βηνκεραληθέο θαη απηέο γηα λσπή
θαηαλάισζε. Οη πνηθηιίεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο είλαη γεληθά λάλεο θαη κηθξφθαξπεο
θαη ν ρξφλνο απφ ηε κεηαθχηεπζε σο ηελ σξίκαλζε ησλ θαξπψλ, είλαη 90-110
εκέξεο. Οη πνηθηιίεο γηα λσπή θαηαλάισζε είλαη ηνπηθέο πνηθηιίεο ή πβξίδηα. Δίλαη
αλαξξηρψκελα θπηά κε κέηξηα σο κεγάιε βιαζηηθή αλάπηπμε κε θαξπνχο κεζαίνπ ή
κεγάινπ κεγέζνπο.
Κάπνηεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα πνπ θαιιηεξγνχληαη θαηά ηφπνπο ζηελ Διιάδα
είλαη:
Α. Β. Διιάδα:
Alma: Μάξηηνο – Απξίιηνο & Ηνχιηνο
Amati: Μάξηηνο – Απξίιηνο & Ηνχιηνο
Arletta: Ηαλνπάξηνο - Φεβξνπάξηνο
Sadine: Μάξηηνο – Απξίιηνο & Ηνχιηνο
Victor: Φεβξνπάξηνο – Μάξηηνο & Ηνχιηνο
Κεληξηθή Διιάδα:
Alma: Μάξηηνο & Ηνχιηνο
Belladonna: Φεβξνπάξηνο – Απξίιηνο
Iron: Φεβξνπάξηνο – Απξίιηνο
Optima: Μάξηηνο – Ηνχιηνο
Ν. Διιάδα:
Alma: Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο
Belladonna: Ηαλνπάξηνο – Ηνχιηνο
Iron: Ηαλνπάξηνο – Ηνχιηνο
Optima: Μάξηηνο – Ηνχιηνο
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Άιιεο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη επδνθηκνχλ ζηελ Διιάδα
είλαη: Dombito, GC204, Larma, Athens, Gloty, Lotus, Jolly F1, Caruso F1,
Duranto, Meltine, Prelator, Angella, Grenadier, Marathon, Mercato,
Marmande, Pacmor, San Pedro, Pomodoro, Nero (Μαύξε ηνκάηα) θαη πην
ζπγθεθξηκέλα:
Αξεηή
Ζ πνηθηιία απηή είλαη ζπλερνχο αλάπηπμεο, εχξσζηε, κεζνπξψηκε θαη πνιχ
παξαγσγηθή. Οη θαξπνί ηεο είλαη κεγάινπ κεγέζνπο πνπ θπκαίλνληαη ζηα 170-200
γξ., ειαθξψο πεπιαηπζκέλνη, ρσξίο πξάζηλνπο ψκνπο γχξσ απφ ηνλ πνδίζθν πξηλ ηελ
σξίκαλζε, κε 4-5 σνζεθηθνχο ρψξνπο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο. Δίλαη θαηάιιειε γηα
ππαίζξηα θαιιηέξγεηα ζε φιε ηελ Διιάδα.
Αξηέκηδα
Δίλαη πνηθηιία ζπλερνχο αλάπηπμεο, κεζνπξψηκε, κε κεγάιε παξαγσγή (12-13
ηφλνη/ζηξέκκα). Οη θαξπνί ηεο είλαη κεγάινπ κεγέζνπο πνπ θπκαίλνληαη ζηα 120-180
γξ., ζρήκαηνο ζθαηξηθνχ, ρσξίο απιαθψζεηο, ρξψκαηνο θφθθηλνπ θαηά ηελ σξίκαλζε,
κε 3-4 σνζεθηθνχο ρψξνπο, ζπλεθηηθή ζάξθα θαη ρσξίο πξάζηλνπο ψκνπο γχξσ απφ
ηνλ πνδίζθν πξηλ ηελ σξίκαλζε. πληζηάηαη γηα θαιιηέξγεηα ζε ζεξκνθήπην θαη γηα
πξψηκε θαιιηέξγεηα ππαίζξνπ.
Μαθεδνλία
Ζ πνηθηιία απηή είλαη ζπλερνχο αλάπηπμεο, εχξσζηε, κέζεο απφδνζεο θαη είλαη
κεζνπξψηκε. Οη θαξπνί ηεο είλαη κεγάινπ κεγέζνπο πνπ θπκαίλνληαη ζηα 180-220
γξ., ειαθξψο πεπιαηπζκέλνη, ρξψκαηνο θφθθηλνπ θαηά ηελ σξίκαλζε, κε πξάζηλνπο
ψκνπο γχξσ απφ ηνλ πνδίζθν πξηλ ηελ σξίκαλζε, κε ζάξθα εμαηξεηηθά γεπζηηθή, κε
4,5-6 σνζεθηθνχο ρψξνπο θαη είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο. Δίλαη θαηάιιειε γηα
θαιιηέξγεηα ζε φιε ηελ Διιάδα.
Οιπκπία
Δίλαη πνηθηιία ζπλερνχο αλάπηπμεο, κεζνφςηκε, αξθεηά παξαγσγηθή (9-11
ηφλνη/ζηξέκκα). Οη θαξπνί ηεο είλαη κεγάινπ κεγέζνπο πνπ θπκαίλνληαη ζηα 190-220
γξ., ειαθξψο πεπιαηπζκέλνη, ρξψκαηνο αλνηρηνχ θφθθηλνπ θαηά ηελ σξίκαλζε,
ρσξίο πξάζηλνπο πνδίζθνπο γχξσ απφ ηνλ πνδίζθν πξηλ ηελ σξίκαλζε, κε ζάξθα
ζπλεθηηθή, θαη 4-8 σνζεθηθνχο ρψξνπο. Ζ θνξπθή ησλ θαξπψλ ησλ πξψησλ
ηαμηαλζηψλ κπνξεί λα εκθαλίζεη νπιέο (catface), φηαλ νη ζπλζήθεο θαξπφδεζεο είλαη
δπζκελείο (ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ρακειή ειηνθάλεηα). πληζηάηαη γηα θαιιηέξγεηα
ζεξκαηλφκελνπ ζεξκνθεπίνπ, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεψλ ηεο ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Δπίζεο, είλαη θαηάιιειε θαη γηα πξψηκε θαιιηέξγεηα ππαίζξνπ.
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Απόιισλαο F1
Δίλαη πβξίδην ζπλερνχο αλάπηπμεο, κεζνπξψηκν, πνιχ παξαγσγηθφ (13-14
ηφλνη/ζηξέκκα). Οη θαξπνί ηνπ είλαη κεγάινπ κεγέζνπο πνπ θπκαίλνληαη ζηα 170-200
γξ., είλαη ειαθξφο πεπιαηπζκέλνη, ρξψκαηνο θφθθηλνπ θαηά ηελ σξίκαλζε, ρσξίο
πξάζηλνπο ψκνπο γχξσ απφ ηνλ πνδίζθν πξηλ ηελ σξίκαλζε, κε ζάξθα ζπλεθηηθή θαη
4-6 σνζεθηθνχο ρψξνπο. Ζ θνξπθή ησλ θαξπψλ ησλ πξψησλ ηαμηαλζηψλ κπνξεί λα
εκθαλίζεη ειάρηζηεο νπιέο (catface), φηαλ νη ζπλζήθεο θαξπφδεζεο είλαη δπζκελείο
(ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ρακειή ειηνθάλεηα). πληζηάηαη γηα θαιιηέξγεηα
ζεξκνθεπίνπ θαη γηα πξψηκε θαιιηέξγεηα ππαίζξνπ.
Άιθα 200
Δίλαη πβξίδην ζπλερνχο αλάπηπμεο, πξψηκν θαη πνιχ παξαγσγηθφ. Οη θαξπνί ηνπ
είλαη κεγάινη ζρήκαηνο ζθαηξηθνχ, ρξψκαηνο θφθθηλνπ, κε αξηζκφ θαξπφθπιισλ
πάλσ απφ ηέζζεξα θαη κε πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο σνζεθηθνχο ρψξνπο.

Ήιηδα
Δίλαη πξψηκε βηνκεραληθή πνηθηιία, κε παξαγσγή κεγαιχηεξε απφ 8,5
ηφλνπο/ζηξέκκα, έρεη θαιή βιαζηηθή αλάπηπμε θαη θαιή θάιπςε ησλ θαξπψλ. Οη
θαξπνί ηεο είλαη ζπλεθηηθνί, ζθαηξηθνχ-σνεηδνχο ζρήκαηνο, κέζνπ βάξνπο 90 γξ.,
ρξψκαηνο θφθθηλνπ θαηά ηελ σξίκαλζε, ρσξίο πξάζηλνπο ψκνπο γχξσ απφ ηνλ
πνδίζθν πξηλ ηελ σξίκαλζε, κε ζπλεθηηθή ζάξθα θαη ηέζζεξηο σνζεθηθνχο ρψξνπο.
Διπίδα
Δίλαη πβξίδην αλαξξηρψκελεο ηνκάηαο. Πνιχ δπλαηφ ζθνπξνπξάζηλν θπηφ, κε πνιιή
θαιή θαξπφδεζε αθφκα θαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο. Οη θαξπνί ηνπ είλαη κεζαίνπ
κεγέζνπο πνπ θπκαίλνληαη ζηα 240-270 γξ., νκνηφκνξθνη, κε πνιχ φκνξθν θφθθηλν
ρξψκα θαη εμαηξεηηθή γεχζε πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί απφ φιε ηελ αγνξά. Έρεη κεγάιν
δπλακηθφ παξαγσγήο πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα κεγάιε δηάξθεηα θαιιηέξγεηαο.
Δίλαη θαηάιιειν γηα θζηλνπσξηλή θαη ρεηκσληάηηθε ζεξκνθεπηαθή θαιιηέξγεηα
θαζψο θαη γηα πνιχ φςηκεο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο.
Rally
Δίλαη πβξίδην αλαξξηρψκελεο ηνκάηαο γηα πξψηκε θαη πςειή παξαγσγή. Δχξσζην
θπηφ κε κέηξηα θπιιηθή θάιπςε. Άξηζηε θαξπφδεζε ζηνπο θαηψηεξνπο, κεζαίνπο
θαη αλψηεξνπο ζηαπξνχο. Οη θαξπνί ηνπ είλαη νκνηφκνξθνη, ζηξνγγπινί, πνπ
θπκαίλνληαη ζηα 220-290 γξ. Σν κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ θαξπψλ παξακέλεη
ζηαζεξά κεγάιν θαη νκνηφκνξθν αθφκα θαη ζην αλψηαην ηκήκα ηνπ θπηνχ. Δίλαη
πβξίδην εχθνιν ζηελ θαιιηέξγεηα, κε θαιή ζπκπεξηθνξά ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο
θαη κε πιεξφηεηα αλνρψλ.
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Roma VF
Δίλαη πνηθηιία κεζνπξψηκε, αξθεηά παξαγσγηθή. Δίλαη θπηφ πεξηνξηζκέλεο
αλάπηπμεο, κε κηθξφ θαξπφ, σνεηδή πνπ θπκαίλεηαη ζηα 60-70 γξ,. Παξνπζηάδεη
αληνρή ζηηο αδξνκπθψζεηο θαη είλαη θαηάιιειν γηα ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο.
Optima
Δίλαη πβξίδην αλαξξηρψκελεο ηνκάηαο, κεζνφςηκν, πνπ αληαπνθξίλεηαη άξηζηα ζε
δηζηέιερε θαιιηέξγεηα. Δίλαη πνιχ δσεξφ, κε πινχζην θχιισκα θαη πνιχ ηζρπξφ
ξηδηθφ ζχζηεκα. Οη θαξπνί ηνπ είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο πνπ θπκαίλνληαη ζηα 300-350
γξ., ζηξνγγπινί, κε έληνλν θφθθηλν ρξψκα θαη άξηζηε γεχζε. Δίλαη ηδαληθφ γηα
ππαίζξηα θαινθαηξηλή θαιιηέξγεηα.
Mountain Spring
Δίλαη πβξίδην απηνθιαδεπφκελν, πξψηκν, κε πινχζην θχιισκα θαη πςειή παξαγσγή.
Οη θαξπνί ηνπ είλαη ζηξνγγπινί-σνεηδνχο ζρήκαηνο, ζπλεθηηθνί κε βάξνο πνπ
θπκαίλεηαη ζηα 240-280 γξ. Έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηε κεηαθνξά θαη είλαη
θαηάιιειε γηα ππαίζξηα θαιιηέξγεηα.
Rio Grande
Δίλαη πνηθηιία κεζνπξψηκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα πνιηφ. Δίλαη εχξσζην,
κέηξηαο αλάπηπμεο κε ζπγθεληξσκέλν θχιισκα. Οη θαξπνί ηεο έρνπλ κεζαίν κέγεζνο
πνπ μεπεξλά ηα 90 γξ., σνεηδνχο ζρήκαηνο, ζθηθηνί θαη απνθφπηνληαη εχθνια. Δίλαη
κηα απφ ηηο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελεο πνηθηιίεο ζηελ ρψξα καο γηαηί αληαπνθξίλεηαη
πνιχ θαιά ζηηο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο θαη είλαη θαηάιιειε ηφζν γηα κεραληθή φζν
θαη γηα ρεηξσλαθηηθή ζπγθνκηδή. Αληέρεη ζην βεξηηηζίιην θαη ζην θνπδάξην.
Alma
Δίλαη πβξίδην πνχ παξαγσγηθφ, κεζνπξψηκν. Οη θαξπνί ηνπ είλαη κεγάινπ κεγέζνπο,
ζθαηξνεηδνχο ζρήκαηνο, ζθηρηνί, ην βάξνο ηνπο θπκαίλεηαη ζηα 250-300 γξ. θαη
δηαηεξνχληαη πνιχ θαιά κεηά ηελ ζπγθνκηδή ηνπο. Δίλαη θαηάιιειν γηα θαιιηέξγεηα
ζε ζεξκνθήπην αιιά θαη ππαίζξηα. Δίλαη αλζεθηηθφ ζην κσζατθφ ηνπ θαπλνχ θαη ζηηο
αδξνκπθψζεηο.
(Υξήζηνο Μ. Οιχκπηνο,2001)
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2.13 Ο ξόινο ησλ ηνπηθώλ πνηθηιηώλ ηνκάηαο
Σνπηθέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο νλνκάδνληαη νη πνηθηιίεο θπηψλ πνπ
θαιιηεξγνχληαη απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη εμειίζζνληαη
κέζα ζηνπο αηψλεο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο εδαθνθιηκαηηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, θαζψο θαη πνηθηιίεο πνπ ήξζαλ αξγφηεξα ζε κηα πεξηνρή
θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζε απηήλ. Οη ηνπηθέο πνηθηιίεο ζπφξσλ έρνπλ ρξψκα, άξσκα
θαη γεχζε πνπ δειψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο.
Ο ξφινο ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ηνκάηαο είλαη ζεκαληηθφο γηαηί δηαζέηνπλ
θάπνηα αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά φπσο:








Δίλαη θαηάιιειεο γηα γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ
Έρνπλ επξεία γελεηηθή αληνρή ζε βηνηηθέο θαη αβηνηίθεο θαηαπνλήζεηο
Γηαζέηνπλ πςειή πνηφηεηα
πλδένληαη κε ηελ παξάδνζε θαη ηελ επψλπκε κεηαπνίεζε
Έρνπλ επξχηεξε γελεηηθή παξαιιαθηηθφηεηα γηα πξνζηαζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο
Πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία ζε νξγαλνιεπηηθέο θαη γαζηξηκαξγηθέο
επηινγέο
Γηεπξχλνπλ ην δηθαίσκα επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή

Γπζηπρψο ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εμαθάληζε ησλ
ηνπηθψλ πνηθηιηψλ φπσο:







Ζ εκθάληζε λέσλ παξαγσγηθφηεξσλ πνηθηιηψλ
Ζ πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ζηηο απμεκέλεο εηζξνέο θαη ηε κεραλνπνίεζε
Σα λέα πξφηππα θαη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο (νκνηνκνξθία, ηππνπνίεζε,
παξαγσγή θαη εκπνξία θιίκαθαο)
Ζ κεηάβαζε απφ ηελ θιεηζηή νηθνλνκία ηεο ηνπηθήο απηάξθεηαο ζηελ αλνηθηή
αληαγσληζηηθή
Ο αληαγσληζκφο ζε εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο θπξίσο κε βάζε ην
ρακειφηεξν θφζηνο
Ζ απξνζπκία ή αδπλακία αγνξψλ γηα λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο ηηκέο θαη
θαιχηεξε πνηφηεηα

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ζηε δεθαεηία ηνπ ’70 ηνπ θηλδχλνπ λα ραζεί νξηζηηθά
κέζα ζε ιίγα ρξφληα ν ηεξάζηηνο γελεηηθφο πινχηνο, πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηε
δηαδξνκή ησλ αηψλσλ κε ηε θπζηθή θαη αλζξψπηλε επηινγή, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία
Σξαπεδψλ Γελεηηθνχ Τιηθνχ ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηε δηάζσζή ηνπ.
(Ράιιε Π. et all., Αζήλα, 2011)
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2.13.1 Σνπηθέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ηνκάηαο
Οη ηνπηθέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο δεκηνπξγήζεθαλ ζην ειιεληθφ
πεξηβάιινλ, είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζ’ απηφ θαη παξάγνπλ πξντφληα πςειήο
πνηφηεηαο, ηα νπνία γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνπο γεσξγνχο θαη θαηαλαισηέο. Οη
πνηθηιίεο απηέο θαιιηεξγνχληαλ ζηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο κέρξη ηηο αξρέο ηεο
κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, φηαλ ε γεσξγία ήηαλ νηθνινγηθή (ρσξίο ιηπάζκαηα,
θπηνθάξκαθα, θαη άιιεο εηζξνέο). ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, επηθξάηεζε ε εληαηηθή
γεσξγία θαη νη παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο εθηνπίζηεθαλ θπξίσο απφ πβξίδηα, ηα νπνία
έδηλαλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο. Ζ αλεμέιεγθηε εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο
επηβάξπλε ην πεξηβάιινλ κε αλεπηζχκεηεο νπζίεο θαη ηα πξντφληα κε επηθίλδπλα
ππνιείκκαηα γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Δπίζεο, νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηε γελεηηθή
κεραληθή, κε ηε δεκηνπξγία γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πνηθηιηψλ, αχμεζαλ ηελ
αλεζπρία ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη ζηε ρψξα καο,
παξαηεξείηαη ζηξνθή πξνο κηα πεξηβαιινληηθά θηιηθή γεσξγία. Βαζηθή πξνυπφζεζε
γηα ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο απηήο απνηειεί ε ρξεζηκνπνίεζε
ηνπ θαηάιιεινπ ζπφξνπ. Οη παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο, κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά
ηνπο ζην νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηηο ρακειέο απαηηήζεηο ζε
εηζξνέο θαη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζηθφ
παξάγνληα γηα κηα ηέηνηα αλαγθαηφηεηα.
Σν Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο είλαη δεκηνπξγφο θαη δηαηεξεηήο
πνιιψλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ θεπεπηηθψλ, απφ ηηο νπνίεο αξθεηέο βξίζθνληαη ζε
ζπνξνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη παξνπζηάδνπλ απμαλφκελν εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ.
Ζ Σξάπεδα Γελεηηθνχ Τιηθνχ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, απφ ην
1981, έηνο ίδξπζήο ηεο, έσο ζήκεξα, κε εμεξεπλεηηθέο απνζηνιέο πνπ ζρεδηάδεη θαη
πινπνηεί ζε φιε ηελ Διιάδα, ζπιιέγεη ληφπηεο παξαδνζηαθέο ηνκάηαο θαη πνιιψλ
άιισλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ, απφ αλζξψπνπο κε κεξάθη θαη αγάπε γηα ηελ γε θαη
ηνπο θαξπνχο ηεο. Οη άλζξσπνη απηνί δηαηεξνχλ ηνπο ζπφξνπο απφ γεληά ζε γεληά θαη
ηνπο θιεξνδνηνχλ νη παππνχδεο ζηα εγγφληα ηνπο καδί κε ηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ καο. ε πείζκα ηεο βηνκεραλνπνίεζεο,
πνπ ε επνρή πξνζηάδεη αθφκε θαη γηα ηε γεσξγηθή παξαγσγή, νξηζκέλνη
αληηζηέθνληαη θαη επηκέλνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα πνηθηιηψλ ιηγφηεξν απνδνηηθψλ, αιιά
αξθεηά πνηνηηθψλ θαη αλζεθηηθψλ ζε βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο. θνπφο
ηεο Σξάπεδαο Γελεηηθνχ Τιηθνχ είλαη, πέξα απφ ηε ζπιινγή, ε αλαπαξαγσγή ησλ
πνηθηιηψλ, ε πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζή ηνπο, σο πξνο νξηζκέλα κνξθνινγηθά, ε
επηζήκαλζε πνηθηιηψλ κε επξεία πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη αληνρή ζε ερζξνχο θαη
αζζέλεηεο θαη ε δηαηήξεζή ηνπο.
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ηελ Σξάπεδα Γελεηηθνχ Τιηθνχ ππάξρνπλ θαη παιαηέο παξαδνζηαθέο
πνηθηιίεο, φπνπ ζήκεξα ζρεδφλ δελ θαιιηεξγνχληαη θαζφινπ. Σέηνηεο πνηθηιίεο είλαη:










Μπνπξλειάηεο (Ζξάθιεην Κξήηεο)
Σδαλεξηθάηεο (Άγηα Μαξίλα Υαληψλ)
Κίηξηλν ηνκαηάθη Λέζβνπ (Λέζβνο)
Καξακπφια (Έμαξρνο Γξεβελψλ)
Κξαζνπιηά (Αγηάζζνο Λέζβνο)
Πιαηαληαλή (πιαηαληάο Υαλίσλ)
Ακκνινρίηηθε (Ακκφινρνο Άλδξνο)
Καηζαξή (Βαζηιηθφ Μεζζελίαο)
Γξαίδα (Πεξαρψξη Ηζάθεο)

Κάποιεσ άλλεσ παλαιζσ τοπικζσ παραδοςιακζσ ποικιλίεσ τομάτασ είναι:

αληνξίλεο (ιεία θαη θαηζαξή):
Οη θαξπνί ηεο ιείαο είλαη ζθαηξηθνί,
κηθξνί,
θαινζρεκαηηζκέλνη
θαη
νκνηνγελείο θαξπνί, ελψ νη θαξπνί ηεο
θαηζαξήο είλαη αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο
θαη κηθξνί. Καιιηεξγείηαη ζε άλπδξν
θαη εθαηζηεηνγελέο έδαθνο, φκσο είλαη
γιπθφ θαη ηαπηφρξνλα φμηλν, κε
έληνλν απζεληηθφ άξσκα ληνκάηαο.
Πεξηέρνπλ ιίγνπο ζπφξνπο θαη έρνπλ
ρπκψδεηο ζάξθα θαη είλαη αλζεθηηθή
ζηελ μεξαζία. Σν ρξψκα ηνπ ψξηκνπ
θαξπνχ είλαη αλνηρηφ θφθθηλν. Σν
βάξνπο ηνπο θπκαίλεηαη ζηα 15-35 γξ.
θαη ην χςνο ηνπ θπηνχ κπνξεί λα γίλεη
αξθεηά κεγάιν. Ο αξηζκφο ησλ
θαξπψλ αλά ηαμηθαξπία κπνξεί λα
είλαη απφ 5 έσο 9 θαη είλαη αξθεηά
παξαγσγηθή πνηθηιία.

Εικόνα 3. Σαντορίνησ λεία.

Εικόνα 4. Σαντορίνησ κατςαρή
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Αγηάο Λαξίζεο:
Δίλαη
κηα
εμαηξεηηθά
παιαηά
παξαδνζηαθή πνηθηιία απφ ηε Λάξηζα
κε θαξπνχο κεζαίνπ κεγέζνπο θαη
έληνλν θφθθηλν ρξψκα. Ζ πνηθηιία
απηή έρεη εμαηξεηηθφ άξσκα θαη
γεχζε.

Μήινπ Οξκύιηαο:

Εικόνα 5. Αγίασ Λαρίςησ

Οη θαξπνί ηεο είλαη ειαθξψο
πεπιαηπζκέλνη, κεζαίνπ κεγέζνπο θαη
αλνηρηνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο. Σν
βάξνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 220 κέρξη
300 γξ. θαη ην χςνο ηνπ θπηνχ είλαη
αθαζφξηζην θαη κεγάιν. Ο αξηζκφο
ησλ θαξπψλ αλά ηαμηθαξπία είλαη απφ
4 έσο 7 θαη
πνηθηιία.

είλαη

παξαγσγηθή

Εικόνα 6. Μήλου Ορμφλιασ

Κσο ή Κώηηθν:
Δπηκήθεηο, σνεηδείο θαξπνί, αξθεηά κηθξνί,
νκνηνγελείο νη νπνίνη πεξηέρνπλ ιίγνπο ζπφξνπο
θαη ε ζάξθα ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ρπκψδεο. Σν
εμσηεξηθφ ρξψκα ηνπ ψξηκνπ θαξπνχ είλαη
θφθθηλν ζθνχξν. Σν βάξνο ηνπο θπκαίλεηαη απφ
80 έσο 160 γξ. θαη ην χςνο ηνπ θπηνχ είλαη
κηθξφ. Ο αξηζκφο ησλ θαξπψλ αλά ηαμηθαξπία
είλαη απφ 3 έσο 7. Δίλαη ηχπνπ Roma θαη είλαη
αξθεηά παξαγσγηθή.
Εικόνα 7. Κϊσ ή Κϊτικο

αικνληθό:
Δίλαη απφ ηνλ αικνληθφ ν νπνίνο
βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Πάηξα θαη ην
Αίγην. Οη θαξπνί ηεο έρνπλ κεγάιν
κέγεζνο, αθαλφληζην ζρήκα, ξνδ ή
κειηηδαλί ρξψκα θαη γιπθηά γεχζε.

Εικόνα 8. Σαλμονικό
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Άιιεο ηνπηθέο παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο είλαη: ληνκάηα καχξε, ληνκαηάθηα καχξα,
ληνκαηάθηα άζπξα, ληνκαηάθηα θίηξηλα αριαδφζρεκα, Κπζήξσλ καθξνπιή θαη
θνληή, ρνληξνθαηζαξή θαη:

Σνκάηα ‘‘Μήιν’’:
Δίλαη κία πνηθηιία απφ ηε Μεζζελία
πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη ην κέγεζνο ηνπ
θαξπνχ ηεο, ην νπνίν κπνξεί λα
θηάζεη έσο θαη 900 γξ.

Εικόνα 9. Μήλο

Βξαπξώλαο ή Μπαηάιαο:
Παξαδνζηαθή πνηθηιία απφ ηελ πεξηνρή
ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Δίλαη θπηφ
αλαξξηρψκελν, δσεξήο αλάπηπμεο, κε
κεγάινπο
θαξπνχο,
ειαθξφο
πεπιαηπζκέλνπο
θαη
αθαλφληζηνπ
ζρήκαηνο. Ο θαξπφο ηεο είλαη
εχγεπζηνο, κε ιεπηή θινχδα, ηδαληθφο
γηα λσπή θαηαλάισζε θαη ζάιηζα.

Υίνπ:
Δίλαη κηα κηθξφθαξπε πνηθηιία κε
κεγάιν αξηζκφ θαξπψλ αλά
ηαμηθαξπία. Ζ πνηθηιία απηή έρεη
ηδηαίηεξε θαιιηεξγεηηθή ηερληθή θαηά
ηελ νπνία ην θαινθαίξη δελ πνηίδνπλ
ηα θπηά θαη έηζη νη θαξπνί γίλνληαη
κηθξνί θαη πνιχ γεπζηηθνί.
πιιέγνληαη καδί κε ην κίζρν θαη ηα
θξεκνχλ θάλνληαο έλα φκνξθν θνιηέ.
Γηαηεξνχληαη ζε δξνζεξφ θαη ζθηεξφ
κέξνο εθηφο ςπγείνπ, φιν ην ρεηκψλα,
ρσξίο λα ράζνπλ θαζφινπ θξεζθάδα
θαη γεχζε.

Εικόνα 10. Βραυρϊνασ ή Μπατάλασ

Εικόνα 11. Χίου
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Oxheart (Καξδηά βνπβαιηνύ):
Παξάγνπλ πνιχ κεγάινπο, ξνδ, ζε
ζρήκα θαξδηάο ηνπ βνπβαιηνχ
θαξπνχο, βάξνπο απφ 400 έσο 900 γξ.
Ζ γεχζε ηεο είλαη ζηαζεξή θαη
ζαξθψδεο, κε ιίγνπο ζπφξνπο θαη
ήπηα γεχζε.

Εικόνα 12. Oxheart (Καρδιά βουβαλιοφ)

MT 5120:
Δίλαη κηα παξαδνζηαθή πνηθηιία απφ ηελ
Θεζζαινλίθε πνπ παξάγεη θαξπνχο έληνλνπ
θφθθηλνπ ρξψκαηνο, κε ζθιεξή θαη ζάξθα πνπ
θπκαίλνληαη ζηα 120 κε 220 γξ.

Εικόνα 13. MT 5120

Ace 55:
Δίλαη κεζαίνπ κεγέζνπο θφθθηλεο
ηνκάηεο κε ιεπηή θινίδα θαη γιπθηά
γεχζε. Έρνπλ πνιχ θαιή αληίζηαζε
ζηηο αζζέλεηεο θαη είλαη αλζεθηηθέο
ζην ζθάζηκν θαη ζηα ρηππήκαηα.
Αληέρεη ζηηο άλπδξεο, άγνλεο θαη
μεξέο πεξηνρέο θαη είλαη επξέσο
δηαδεδνκέλε ζηελ πεξηνρή ηεο λφηηαο
Μεζνγείνπ θαη ζηελ ρψξα καο. Δίλαη
πνιχ θαιή γη’ απηνχο πνπ δελ ηνπο
αξέζεη ε φμηλε γεχζε ηεο ηνκάηαο.
Εικόνα 14. Ace 55
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ

ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ

Οη κεγαιφθαξπεο πνηθηιίεο ηνκάηαο παξνπζηάδνπλ απμεκέλν εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο θπξίσο ζηηο
Μεζνγεηαθέο ρψξεο (Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία). ηελ Διιάδα η κεγαιφθαξπεο
πνηθηιίεο θαιιηεξγνχληαη ζε πεξηνξηζκέλεο εθηάζεηο (ζε πνζνζηφ 30% πεξίπνπ ζηελ
επηθξάηεηα) θαη δελ θαιχπηεηαη ε εγρψξηα απμαλφκελε δήηεζε.
ηελ παξνχζα εξγαζία, θπηά ηνκάηαο θαιιηεξγήζεθαλ ζε κε ζεξκαηλφκελν
ζεξκνθήπην ηνπ Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ, κε ζηφρν ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο
αλαπηχμεσο θαη ηεο απνδφζεσο ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ «Μαθξηάο»
θαη «Κνληήο Κπζήξσλ» ζε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ζε ειαθξφπεηξα.

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ

Σν πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο δηεμήρζε ζην Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ θαη
πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζεξκνθήπην πδξνπνληθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ κειέηε έιαβε ρψξα
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Οθηψβξηνο 2014 - Μάηνο 2015.
Χο ζηεξεφ ππφζηξσκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζάθνη ειαθξφπεηξαο ηεο εηαηξίαο
AGROLAVA κήθνπο 100 εθ.
Ζ ειαθξφπεηξα είλαη έλα αλφξγαλν ρεκηθά αδξαλέο ππφζηξσκα θαη
αξγηινππξηηηθφ εθαηζηεηνγελέο νξπθηφ. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ εθηεηακέλα
θνηηάζκαηα ειαθξφπεηξαο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Κπθιάδεο, Γσδεθάλεζα) απφ ηα
νπνία ηα ζεκαληηθφηεξα βξίζθνληαη ζην Γπαιί ηεο Νηζζχξνπ. ηελ Διιεληθή αγνξά
δηαηίζεληαη 3 ηχπνη ειαθξφπεηξαο κε κέγεζνο θφθθσλ 0-3 mm, 0-8 mm θαη 2-10
mm.
Ζ ειαθξφπεηξα έρεη αξθεηά ρακειή ηηκή αγνξάο θαη έρεη επηδείμεη άξηζηε
θαιιηεξγεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ ηνκάηα, γη’ απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαηαζηεί
έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ππφζηξσκα γηα πδξνπνληθέο θαιιηέξγεηεο, ηφζν ζηελ Διιάδα
φζν θαη δηεζλψο. Πξφζθαηα, άξρηζε λα δηαηίζεηαη θαη ηππνπνηεκέλε ειαθξφπεηξα
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ηφζν ζε κεγάινπο ζάθνπο βάξνπο 1 ηφλνπ, φζν θαη ζε ζάθνπο θαιιηέξγεηαο φγθνπ
25-40 ιίηξσλ.

πνξά - Μεηαθύηεπζε - Καιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο

Ζ ζπνξά έγηλε ζε αηνκηθέο ζέζεηο ζε πιαζηηθνχο δίζθνπο ζπνξάο πνιιαπιψλ
ζέζεσλ (72) ζε κίγκα ππνζηξψκαηνο ηχξθεο θαη πεξιίηε (50:50 v:v).
Ζ κεηαθχηεπζε ησλ ζπνξνθχησλ απφ ηνπο δίζθνπο ζπνξάο ζηελ νξηζηηθή
ηνπο ζέζε ζηα ππνζηξψκαηα αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10-10-2014.
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ ησλ δπν πνηθηιηψλ ζηνπο ζάθνπο ειαθξφπεηξαο
έγηλε ηνπνζεηψληαο ηα θπηά ζε νπέο πνπ είραλ αλνηρζεί ζε θαηάιιεια ζεκεία, ζε
ππθλφηεηα 2 θπηά αλά ζάθν. Σα θπηά ηνπνζεηήζεθαλ ζε 5 κνλέο γξακκέο κε
απνζηάζεηο:


50 εκ. φυτό από φυτό πάνω ςτη γραμμή.



100 εκ. απόςταςη μεταξφ των μονϊν, απλϊν γραμμϊν και των διαδρόμων.

Βάζεη ησλ απνζηάζεσλ απηψλ, νη ππθλφηεηα θπηεχζεσο ήηαλ 2θπηά/m2.
Eθαξκφζζεθε ην κνλνζηέιερν ζχζηεκα κε ηαθηηθή αθαίξεζε φισλ ησλ πιάγησλ
βιαζηψλ, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αξαίσκα θαξπψλ κε παξακνλή 4-5
θαινζρεκαηηζκέλσλ θαξπψλ αλά ηαμηαλζία. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ςεθαζκνί φπνπ ρξεηαδφηαλ κε ηα αληίζηνηρα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα.

Θξεπηηθά Γηαιύκαηα
Οη ζάθνη ειαθξφπεηξαο ηνπνζεηήζεθαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα θαλάιηα ηα
νπνία είραλ ηνπνζεηεζεί ζε κεηαιιηθέο βάζεηο χςνπο 30 εθ.
Ζ άξδεπζε άξρηζε ακέζσο κεηά ηε κεηαθχηεπζε ησλ θπηαξίσλ ζηελ νξηζηηθή
ηνπο ζέζε. Ζ ρνξήγεζε ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο γηλφηαλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο κέζσ πξνγξακκαηηζηή. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πνηηζκάησλ ήηαλ 5-10 πνηίζκαηα /
εκέξα (ζπλνιηθή παξνρή 500-2.500 ml/θπηφ/εκέξα), πξνζαξκνδφκελε αλάινγα κε
ηε κεηαβνιή ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ θαη ην ζηάδην αλαπηχμεσο ησλ
θπηψλ.

Υξεζηκνπνηήζεθε

θεληξηθφ

δίθηπν

ζσιήλσλ

Φ20

ζηνπο

νπνίνπο

ηνπνζεηήζεθαλ θαηαλεκεηέο ζηαζεξήο παξνρήο. Σν ζξεπηηθφ δηάιπκα θαηέιεγε ζην
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θάζε θπηφ κέζσ ζσιήλα ηχπνπ ‘‘spaghetti’’ Φ6 ζην άθξν ηνπ νπνίνπ είρε
εθαξκνζζεί ε αληίζηνηρε ιφγρε.
ε φια ηα θπηά εθαξκφζζεθε ζξεπηηθφ δηάιπκα κε ηελ ίδηα ζχζηαζε ε νπνία
πξνζαξκφζηεθε αλάινγα ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αξδεχζεσο. Θα πξέπεη λα
αλαθεξζεί φηη ηα δεδνκέλα απηά αληιήζεθαλ απφ πξνεγνχκελα πεηξακαηηθά
δεδνκέλα

πδξνπνληθήο

θαιιηέξγεηαο

ηνκάηαο

ζε

ζεξκνθήπηα

ηνπ

Σ.Δ.Η.

Πεινπνλλήζνπ, θαζψο θαη απφ βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα (Sonneveld and Straver,
1994). εκεηψλεηαη φηη ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα δηαηεξήζεθε ζηα 2,6 mS/cm θαη ην
pH ζην 6,0 κε ηελ αλάινγε πξνζζήθε νμέσο.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα ιηπάζκαηα: Νηηξηθφ Αζβέζηην, Θεηηθφ
Μαγλήζην, Θεηηθφ Κάιην, Νηηξηθφ Κάιην, Φσζθνξηθφ κνλνθάιην, Νηηξηθή Ακκσλία,
ρειηθφο ίδεξνο, Θεηηθφ Μαγγάλην, Θεηηθφο Φεπδάξγπξνο, Θεηηθφο Υαιθφο,
Βφξαθαο, Μνιπβδαηληθφ Νάηξην θαη ην Νηηξηθφ Ομχ.
Ο ππνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ ησλ καθξνζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ
ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζπγθεληξψζεσλ (meq/l) ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο
ιηπαζκάησλ, ζε kgr γηα ηα ζηεξεά θαη ζε l γηα ηα πγξά. Σα ζξεπηηθά δηαιχκαηα
παξαζθεπάζζεθαλ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ησλ Savvas and Adamidis (1999).
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο αθνινπζήζεθε ε εμήο
δηαδηθαζία:
1) Προςδιοριςμόσ των επιθυμητϊν ςυγκεντρϊςεων του κάθε ςτοιχείου ςτο
θρεπτικό διάλυμα.
2) Υπολογιςμόσ των ποςοτήτων που θα προςθζςουμε ςτο νερό από κάθε
λίπαςμα για την επίτευξη των επιθυμητϊν ςυγκεντρϊςεων.
3) Παραςκευή μητρικϊν διαλυμάτων
4) Παραςκευή θρεπτικοφ διαλφματοσ.
5) Έλεγχοσ χαρακτηριςτικϊν θρεπτικοφ διαλφματοσ (αγωγιμότητα, pH).
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Πίλαθαο 3.1 χζηαζε ζξεπηηθνχ δηαιχκαηνο ηνκάηαο ζεξκνθεπίνπ ζε ζηεξεφ
πδξνπνληθφ ππφζηξσκα ειαθξφπεηξαο ( Sonneveld and Straver, 1994).
ΣΟΗΥΔΗΟ
Cl
Na
NO3H2PO4SO4-2
NH4+
Ca+2
K+
Mg+2
Fe
Mn
Zn
B
Cu
Mo
HCO3Αγσγηκφηεηα (dS/m)
pH

ΤΣΑΖ ΝΔΡΟΤ
ΤΣΑΖ ΘΡΔΠΣΗΚΟΤ
ΑΡΓΔΤΖ (ζε meq/l γηα ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ (ζε meq/l γηα
ηα καθξνζηνηρεία θαη
ηα καθξνζηνηρεία θαη κmol/l
κmol/l γηα ηα ηρλνζηνηρεία).
γηα ηα ηρλνζηνηρεία)
1,83
1,83
1,03
1,03
0,01
14,00
1,60
2,15
3,58
1,30
4,38
9,20
0,07
8,30
2,83
4,20
35
8
6
5,56
30
0,75
0,5
4,60
0,67
2,6
7,73
6,0

Σα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή ησλ
θπηψλ εηζάγνληαλ ζε δεμακελή, απφ ηα δνρεία ππθλψλ δηαιπκάησλ (κεηξηθά
δηαιχκαηα). Σα κεηξηθά δηαιχκαηα παξαζθεπάδνληαλ έηζη ψζηε, ηα δηάθνξα ηφληα
πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ λα βξίζθνληαη ζηελ απαηηνχκελε
αλαινγία κεηαμχ ηνπο θαη αθνινπζνχζε αξαίσζε κέρξη ηνπ φγθνπ ηεο δεμακελήο.
Σα κεηξηθά δηαιχκαηα παξαζθεπάδνληαλ ζε 3 δνρεία. Σν πξψην δνρείν (Α)
πεξηείρε ην Νηηξηθφ Αζβέζηην (20,746 kgr), κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ Νηηξηθνχ
Καιίνπ (4,184 kgr) πνπ απαηηνχληαλ, ηε Νηηξηθή Ακκσλία (1,585 kgr) θαη ην ρειηθφ
ίδεξν (0,699 kgr). Σν δεχηεξν δνρείν (Β) πεξηείρε ην Θεηηθφ Μαγλήζην (6,059 kgr),
ην ππφινηπν Νηηξηθφ Κάιην (1,403 kgr), ην Θεηηθφ Κάιην (13,041 kgr), ην Φσζθνξηθφ
κνλνθάιην (6,533 kgr) θαη ηα ηρλνζηνηρεία, φπσο είλαη ην Θεηηθφ Μαγγάλην (51gr), ν
Θεηηθφο Φεπδάξγπξνο (34 gr), ν Θεηηθφο Υαιθφο (6 gr), ν Βφξαθαο (84gr) θαη ην
Μνιπβδαηληθφ Νάηξην (4 gr). Σν ηξίην δνρείν (Γ) πεξηείρε ην Νηηξηθφ Ομχ (7,727 l)
πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηε δηφξζσζε ηνπ pH.
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Ζ αλάκημε θαη αξαίσζε ησλ ππθλψλ δηαιπκάησλ κε ην λεξφ γίλνληαλ ζε φιεο
ηηο επεκβάζεηο κέζσ ηεο θεθαιήο πδξνιηπάλζεσο. Χζηφζν, ην pH θαη ε ειεθηξηθή
αγσγηκφηεηα (EC) ειέγρνληαλ πεξηνδηθά κε θνξεηά φξγαλα.
Σν πεηξακαηηθφ ζρέδην βαζίζηεθε ζην εληειψο ηπραηνπνηεκέλν ζρέδην, κε
παξάγνληα ηηο πνηθηιίεο «Μαθξηά» θαη «Κνληή Κπζήξσλ» κε 5 επαλαιήςεηο ησλ 6
θπηψλ αλά επαλάιεςε.
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ εθηηκήζεθε κε ην θξηηήξην
Duncan γηα ηελ αλάιπζε ηεο παξαιιαθηηθφηεηαο θαη ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ
χςνπο θπηψλ θαη βάξνπο θαξπψλ κεηαμχ ησλ δπν πνηθηιηψλ. Ζ αλάιπζε απηή έγηλε
κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα statistica.

Μεηξήζεηο
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ηνπ χςνπο ησλ θπηψλ αλά εβδνκάδα,
μεθηλψληαο απφ ηηο 15 εκέξεο απφ ηε κεηαθχηεπζε. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 5
κεηξήζεηο. Δπίζεο, ζπγθνκίδνληαλ νη θαξπνί ζην ζηάδην ηεο εκπνξηθήο σξηκφηεηαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα κεηξήζεθαλ:


Το μζςο φψοσ των φυτϊν.



Το μζςο βάροσ των καρπϊν.



Η ςυνολική απόδοςη ςε εμπορεφςιμουσ καρποφσ μζχρι και την 6η ταξιανθία.

Όιεο νη κεηξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ βάξνο έγηλαλ κε δπγνχο αθξηβείαο, ελψ νη
κεηξήζεηο πνπ αθνξνχζαλ κήθνο έγηλαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνδεθάκεηξνπ.
Ο έιεγρνο ηνπ δηαιχκαηνο απνξξνήο, (κέηξεζε ηνπ pH θαη ηεο
αγσγηκφηεηαο), γηλφηαλ αλά εβδνκάδα.
Ζ ζπιινγή ησλ θαξπψλ ησλ θπηψλ γηλφηαλ λσξίο ην πξσί κε ςαιίδεο.

Απνηειέζκαηα
Πίλαθαο 3.2 χγθξηζε ηνπ κέζνπ χςνπο (cm) ησλ θπηψλ αλά εβδνκάδα,
κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ «Υνληξνθαηζαξή» θαη «Κνληή Κπζήξσλ».

Πνηθηιία

Ύςνο
θπηψλ 1εο
κέηξεζεο (cm)

Ύςν
ο θπηψλ 2εο
κέηξεζεο
(cm)

Ύ
ςνο
θπηψλ
3εο
κέηξεζεο

Ύ
ςνο
θπηψλ 4εο
κέηξεζεο

Ύ
ςνο
θπηψλ 5εο
κέηξεζεο

46

(cm)

(cm)

(cm)

Μαθξηά
Κπζήξσλ

27,12 a

38,00 a

52,10 a

78,00ns

85,70 ns

Κνληή
Κπζήξσλ

22,08 b

32,8 b

50,48 b

72.25 ns

85,00 ns

* Μέζνη φξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζχκθσλα
κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05).

ε ζρέζε κε ην χςνο ησλ θπηψλ, παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξν χςνο ηεο
Μαθξηάο έλαληη ηεο Κνληήο Κπζήξσλ ζηηο 3 πξψηεο κεηξήζεηο, ελψ ζηηο ππφινηπεο 2
δελ παξνπζηάζηεθε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά.
Πίλαθαο 3.3 χγθξηζε ηνπ κέζνπ βάξνπο (g) θαξπνχ ηεο 1εο, 2εο θαη 3εο
ηαμηαλζίαο, κεηαμχ κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ «Υνληξνθαηζαξή» θαη «Κνληή Κπζήξσλ».
Πνηθηιία

Βάξνο
θαξπνχ 1εο
ηαμηαλζίαο (g)

Βάξνο
θαξπνχ 2εο
ηαμηαλζίαο (g)

Βάξνο
θαξπνχ 3εο
ηαμηαλζίαο (g)

Κνληή Κπζήξσλ

204,08 ns

244,16 a

308,90 a

Μαθξηά Κπζήξσλ

200,89 ns

203,80 b

235,35 b

* Μέζνη φξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζχκθσλα
κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05).

Πίλαθαο 3.4 χγθξηζε ηνπ κέζνπ βάξνπο (gr) ησλ θαξπψλ ηεο 4εο, 5εο θαη 6εο
ηαμηαλζίαο, κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ «Υνληξνθαηζαξή» θαη «Κνληή Κπζήξσλ».
Πνηθηιία

Βάξνο
θαξπνχ 4εο
ηαμηαλζίαο (g)

Βάξνο
θαξπνχ 5εο
ηαμηαλζίαο (g)

Βάξνο
θαξπνχ 6εο
ηαμηαλζίαο (g)

Κνληή Κπζήξσλ

298,00 ns

265,00 ns

300,09 ns

Μαθξηά Κπζήξσλ

264,25 ns

259,58 ns

304,48 ns

* Μέζνη φξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζχκθσλα
κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05).

ρφιην: Όζνλ αθνξά ην βάξνο θαξπψλ ηνκάηαο, απφ ηελ εμέηαζε ησλ
απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη ε παξαδνζηαθή πνηθηιία «Κνληή Κπζήξσλ» παξήγαγε
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βαξχηεξνπο θαξπνχο ζε ζρέζε κε ηελ Μαθξηά Κπζήξσλ κφλν ζηελ 2ε θαη 3ε
ηαμηαλζία, ελψ ζηηο ππφινηπεο δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
Πίλαθαο

3.5

χγθξηζε

ηεο

απφδνζεο

(g)

κεηαμχ

ησλ

πνηθηιηψλ

«Υνληξνθαηζαξή» θαη «Κνληή Κπζήξσλ».
πλνιηθφ Βάξνο
θαξπψλ (g)

Πνηθηιία
Μαθξηά Κπζήξσλ

5602,08 a

Κνληή Κπζήξσλ

4005,18 b

* Μέζνη φξνη κε ην ίδην γξάκκα ζηελ ίδηα ζηήιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζχκθσλα
κε ην θξηηήξην Duncan (p=0,05).

ρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ζε εκπνξεχζηκνπο θαξπνχο, πξνθχπηεη φηη
ε Μαθξηά Κπζήξσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βάξνο θαξπψλ ζε ζρέζε κε
ηελ Κνληή Κπζήξσλ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ
Γεληθά, ε πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ηνκάηαο είλαη ζρεηηθά κηθξή ζην λνκφ
Μεζζελίαο (250 ζηξέκκαηα πδξνπνληθά ζε ζρέζε κε ηα 2.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ
ζεξκνθεπίσλ), ζην Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ γίλεηαη κηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα λα
δηαπηζησζεί ε αληαπφθξηζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ηνκάηαο, ζε εληαηηθέο
ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπλζήθεο ειεγρνκέλνπ πεξηβάιινληνο.
Δπηπιένλ, γίλεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα λα εηζαρζνχλ θάπνηεο παξαδνζηαθέο
πνηθηιίεο ιαραληθψλ ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν Πνηθηιηψλ.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα, είλαη εκθαλέο φηη θαη νη δπν
παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο, παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ηφζν ζηελ αλάπηπμε
φζν θαη ζηελ παξαγσγή, κε κηα κηθξή ππεξνρή ηεο «Κνληήο Κπζήξσλ».
πκπεξαζκαηηθά, θαη νη δπν πνηθηιίεο πνπ παξάιιεια αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
θπηψλ κε πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο (θαηάιιειεο γηα ζεξκνθεπηαθή θαιιηέξγεηα κε
ππνζηχισζε)

παξνπζίαζαλ

πνιχ

θαιή

ζπκπεξηθνξά

θαη

πξνηείλεηαη

λα
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αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο παξαγσγνχο ιφγσ ηεο κεγάιεο ππεξνρήο ηνπο ζηα
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηα ζπλεζηζκέλα πβξίδηα.
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