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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ πανμφζα πηοπζαηή ενβαζία εηπμκήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αηαδδιασημφ έημοξ 

2016-2017, ζημ Ακχηαημ Σεπκμθμβζηυ Δηπαζδεοηζηυ Ίδνοια Καθαιάηαξ, ζημ ηιήια 

Σεπκμθμβίαξ Γεςπμκίαξ. Θα ήεεθα θμζπυκ κα εηθνάζς ηζξ εενιέξ εοπανζζηίεξ ιμο ζημκ 

Γν. Γεθθή Κςκζηακηίκμ, Καεδβδηή, ηυζμ βζα ηδκ ακάεεζδ ημο εέιαημξ, υζμ ηαζ βζα ηζξ 

πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ πηοπζαηήξ. Δπζπθέμκ, εα 

ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ Κ. Νδθάημ Καθθίιαπμ, βζα ηδκ ακζδζμηεθή αμήεεζά ημο ζηζξ 

ένεοκεξ πεδίμο ζηδκ πενζμπή ημο Σαΰβεημο πνμηεζιέκμο κα ζοθθεπεεί ημ θοηζηυ οθζηυ 

αθθά ηαζ βζα ηδ ζοκεπή παναημθμφεδζδ ηαζ αμήεεζα ζηα πεζνάιαηα ηαζ ηδξ ενβαζίεξ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ.   
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

ΔΛ. ΣΑΣ= Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Τπδνεζία 

ΓΓ= Γδιμηζηυ Γζαιένζζια 

ΣΚ= Σμπζηή Κμζκυηδηα 

ΠΔ= Πενζθενεζαηή Δκυηδηα 

FAOSTAT =  Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database 

ΤπΑΑΣ= Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο
 Ζ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΜΔΖΝΗΑ 

1.1. Γιοικηηικά – Γεωμοπθολογικά σαπακηηπιζηικά  

Ο Νμιυξ Μεζζδκίαξ ανίζηεηαζ ζημ κυηζμ-δοηζηυ άηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο (Δζηυκα 1.1) 

ηαζ ζοκμνεφεζ ιε ημοξ κμιμφξ Λαηςκίαξ, Ανηαδίαξ ηαζ Ζθείαξ. Γοηζηά ανέπεηαζ απυ ημ 

Ηυκζμ Πέθαβμξ ηαζ ημκ Κοπανζζζζαηυ Κυθπμ εκχ ζηα κυηζα απυ ημκ Μεζζδκζαηυ Κυθπμ. 

ημ κμιυ επίζδξ ακήημοκ ηαζ ηα βεζημκζηά κδζζά Πνχηδ, απζέκηγα, θαηηδνία, πίγα 

ηαεχξ ηαζ μνζζιέκεξ αηαημίηδηεξ κδζίδεξ. 

 
Δικόνα 1.1: Γεςβναθζηή Θέζδ Σμο Νμιμφ Μεζζδκίαξ ηθίιαηα 1:500.000. 

Πνςηεφμοζα ημο κμιμφ είκαζ δ Καθαιάηα, ιε πθδεοζιυ πενίπμο 70.130 ηαζ άθθεξ 

ζδιακηζηέξ πυθεζξ είκαζ δ Μεζζήκδ, δ Κοπανζζζία, ηα Φζθζαηνά, μζ Γανβαθζάκμζ, δ 

Πφθμξ, δ Μεεχκδ ηαζ δ Κμνχκδ. οκμθζηά μ Νμιυξ Μεζζδκίαξ έπεζ πθδεοζιυ 163.110, 

ιε ποηκυηδηα ιυκζιμο πθδεοζιμφ ακά ηεηναβςκζηυ πζθζυιεηνμ 54,54 (ηαηζζηζηή 

Τπδνεζία Δθθάδμξ. Απμβναθή 2011). Ο κμιυξ ηδξ Μεζζδκίαξ πανμοζζάγεζ ιεβάθεξ 

πεδζκέξ εηηάζεζξ ηαζ πμθθέξ εφθμνεξ πεδζάδεξ υιςξ ζημ ζφκμθυ ημο ιάθθμκ πνέπεζ κα 

παναηηδνζζηεί ςξ μνεζκυξ. Ζ ηαηακμιή ηςκ εηηάζεχκ ημο είκαζ δ ελήξ: 

Πίκαηαξ 1.1: Καηακμιή Δηηάζεςκ  κμιμφ Μεζζδκίαξ. Πδβή: www.messinia.gr 

Οπεινέρ πεπιοσέρ 1115 km
2
 37,3% 

Ζμιοπεινέρ πεπιοσέρ 785 km
2
 26,3% 

Πεδινέρ πεπιοσέρ 1088 km
2
 36,4% 
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Σμ ακαημθζηυ ηιήια ηδξ Μεζζδκίαξ ηονζανπείηαζ απυ ημκ μνεζκυ υβημ ημο Σαΰβεημο, μ 

μπμίμξ ηδ πςνίγεζ απυ ηδ Λαηςκία. Οζ ορδθυηενεξ ημνοθέξ ημο (Πνμθήηδξ Ζθίαξ 2.407 

ι., Νενασδμαμφκα 2.025 ι., Ξενμαμφκα 1.852 ι.) ανίζημκηαζ αηνζαχξ ζηα υνζα ηςκ δφμ 

κμιχκ. ηα αυνεζα δ μνεζκή αθοζίδα ζοκεπίγεηαζ ιε παιδθυηενεξ ημνοθέξ, υπςξ ημ 

Ξενμαμφκζ (1.521 ι.) ζηα ζφκμνα ιε ηδκ Ανηαδία, ηα Βνςιμανοζαίζηα αμοκά (1.120 ι.) 

ηαζ μ Πνμθήηδξ Ζθίαξ (1.389 ι.) πάθζ ζηα ζφκμνα ιε ηδκ Ανηαδία. ημ αμνεζμακαημθζηυ 

άηνμ ημο μ κμιυξ Μεζζδκίαξ πενζηθείεηαζ απυ ημ υνμξ Λφηαζμ (1.421 ι.), εκχ κμηζυηενα 

εηηείκεηαζ, ιε ηαηεφεοκζδ ακαημθζηά πνμξ δοηζηά, ημ Σεηνάγζμκ ή Νυιζα (1.389 ι.). ημ 

δοηζηυ ηιήια ημο κμιμφ ορχκμκηαζ ηα παιδθά υνδ ηδξ Κοπανζζζίαξ (Αβία Βαναάνα, 

1.218 ι.), μζ παιδθυηενεξ πνμεηηάζεζξ ηςκ μπμίςκ πνμζεββίγμοκ ημ κμηζυηαημ 

αηνςηήνζμ Αηνίηαξ. 

ημ ηέκηνμ ημο κμιμφ, ιεηαλφ ημο αυνεζμο ηιήιαημξ ηδξ μνμζεζνάξ ημο Σαΰβεημο, ημο 

Σεηναγίμο ηαζ ηςκ μνέςκ ηδξ Κοπανζζζίαξ ζπδιαηίγεηαζ δ εφθμνδ πεδζάδα ηδξ 

Μεζζδκίαξ, εκχ ιζηνυηενεξ πεδζάδεξ ζπδιαηίγμκηαζ ζηζξ αηηέξ ημο Ημκίμο, ζηζξ πενζμπέξ 

Κοπανζζζίαξ, Φζθζαηνχκ, Γανβαθζάκςκ, Πφθμο, Μεεχκδξ ηθπ. Ζ πεδζκή Μεζζδκία 

δζαεέηεζ άθεμκα κενά, επζθακεζαηά ηαζ οπυβεζα, βεβμκυξ πμο ενιδκεφεζ ηδ δζάζπζζδ ηδξ 

ιεβάθδξ πεδζάδαξ απυ πμθθά πμηάιζα, ιζηνά ζοκήεςξ, ηα μπμία νέμοκ υθμ ημ έημξ. Σμ 

ιεβαθφηενμ υθςκ είκαζ μ Πάιζζμξ, μ μπμίμξ πδβάγεζ απυ ηζξ δοηζηέξ πθαβζέξ ημο 

Σαΰβεημο, ζοθθέβεζ ηα κενά ηςκ μνέςκ ηδξ Κοπανζζζίαξ, πανμπεηεφεζ ηδ ιεζζδκζαηή 

πεδζάδα ηαζ εηαάθθεζ ζημκ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ, ιεηαλφ Καθαιάηαξ ηαζ Μεζζήκδξ· δ 

πενζμπή ηςκ εηαμθχκ ημο είκαζ ααθηχδδξ. ηα αυνεζα ζφκμνα ημο κμιμφ νέεζ ημ πμηάιζ 

ηδξ Νέδαξ, ημ μπμίμ πδβάγεζ ιεηαλφ Σεηναγίμο ηαζ Λοηαίμο, ηαεμνίγεζ ηα υνζα ηδξ 

Μεζζδκίαξ ιε ημκ κμιυ Ζθείαξ ηαζ εηαάθθεζ ζημκ ηυθπμ ηδξ Κοπανζζζίαξ. ημκ υνιμ 

ημο Πεηαθζδίμο, ζημκ Μεζζδκζαηυ ηυθπμ, εηαάθθεζ μ Βεθίηαξ, πμο πδβάγεζ απυ ηα 

αμοκά ηδξ Κοπανζζζίαξ, εκχ ζηδκ παναθία ηδξ Καθαιάηαξ εηαάθθεζ μ μνιδηζηυξ ηαζ 

πεζιαννχδδξ Νέδςκ ή Πμηάιζ ηδξ Καθαιάηαξ, πμο πδβάγεζ απυ ηδκ μνεζκή Αθαβμκία. 

Υαναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ αηημβναιιήξ ηδξ Μεζζδκίαξ είκαζ μ ααεφξ ιεζζδκζαηυξ 

ηυθπμξ, πμο ζπδιαηίγεηαζ ιεηαλφ ηδξ Μεζζδκζαηήξ πενζμκήζμο ζηα δοηζηά ηαζ ηδξ 

πενζμκήζμο ηδξ Μάκδξ ζηα ακαημθζηά. Βναπχδδξ ηαζ εθαθνά δζαιεθζζιέκδ δ 

ακαημθζηή αηηή ημο, ζημ ηιήια πμο ακήηεζ ζημκ κμιυ Μεζζδκίαξ (κμηζυηενα, ζημ ηιήια 

πμο ακήηεζ ζημκ κμιυ Λαηςκίαξ, δ αηηή είκαζ παιδθή, ιε πμθθμφξ υνιμοξ: Λζιεκίμο, 

Γονμφ, πάεανζ, Λαβηαδάηζ, Μεγάπμο) ζπδιαηίγεζ ημοξ υνιμοξ ηδξ Κανδαιφθδξ ηαζ 

ηςκ Κζηνζχκ ηαζ αμνεζυηενα ημο Αθιονμφ, απυ ημκ μπμίμ ανπίγεζ μ ιοπυξ, 

πνμζπςζζβεκήξ ηαζ ααθηχδδξ, απμηέθεζια ηδξ δνάζδξ ημο Πάιζζμο πμηαιμφ. ημκ ιοπυ 

ημο ηυθπμο ημπμεεηείηαζ ηαζ δ Καθαιάηα. ημ δοηζηυ άηνμ ημο ιοπμφ ανίζηεηαζ μ υνιμξ 

ημο Πεηαθζδζμφ, ιεηά ημκ μπμίμ δ αηηή ζοκεπίγεηαζ ζηα κυηζα, παιδθή ηαζ αθίιεκδ, 

ζπδιαηίγεζ ημ αηνςηήνζμ ηδξ Κμνχκδξ ηαζ θεάκεζ ζημ κμηζυηενμ ζδιείμ, ζημ αηνςηήνζμ 

Αηνίηαξ. Μεηά ημκ Αηνίηα δ αηηή, ζημ Ηυκζμ πζα, πανμοζζάγεζ έκημκμ δζαιεθζζιυ ιέπνζ 

ηδ Μεεχκδ, εκχ υπζ ιαηνζά ηδξ ανίζημκηαζ ηα κδζάηζα Βεκέηζημ, απέκακηζ απυ ημκ 

Αηνίηα, πίγα, Αβία Μανζακή ηαζ απζέκηγα· ακάιεζα ζηδ απζέκηγα ηαζ ζηδκ απέκακηζ 

αηηή ζπδιαηίγεηαζ ημ ζηεκυ ηδξ Μεεχκδξ. Βμνεζυηενα ζπδιαηίγεηαζ μ ζζημνζηυξ υνιμξ 

ημο Νααανίκμο, ιε ηδ ζηεκυιαηνδ κδζίδα θαηηδνία, δ θζικμεάθαζζα Γζαάνζ ηαζ ιεηά 

δ αηηή ζοκεπίγεηαζ ζηα αυνεζα, παιδθή ηαζ αθίιεκδ, ιε ημ κδζάηζ Πνχηδ απέκακηζ απυ 

ηδκ αηηή ηςκ Γανβαθζάκςκ, βζα κα ηαηαθήλεζ ζημκ Κοπανζζζζαηυ ηυθπμ. 

1.2. Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά  

Πζμ ηάης παναηίεεκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεηααμθήξ ημο ιυκζιμο πθδεοζιμφ βζα ηζξ 

απμβναθέξ 2001 ηαζ 2011, ζημ Γήιμ Καθαιάηαξ, Πενζθενεζαηή Δκυηδηα Μεζζδκίαξ, 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ. Δπεζδή δ ΔΛΣΑΣ, ιέπνζ ηαζ ημκ 
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Νμέιανζμ ημο 2012 είπε δδιμζζεφζεζ πνμζςνζκά απμηεθέζιαηα ιυκμ βζα ιενζηά απυ ηα 

πθδεοζιζαηά δεδμιέκα υπςξ αοηά πνμηφπημοκ απυ ηδκ απμβναθή ημο 2011, μζ 

πενζζζυηενεξ ζηαηζζηζηέξ ακαθμνέξ έπμοκ βίκεζ ζε ζπέζδ ιε ηα ζημζπεία ηδξ απμβναθήξ 

ημο 2001. 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ΔΛ.ΣΑΣ. απυ ηδκ απμβναθή ημο 2011, μ ιυκζιμξ 

πθδεοζιυξ ημο Γ. Καθαιάηαξ ακένπεηαζ ζε 69.849 ηαημίημοξ. 

Πίνακαρ 1.2 : Μεηααμθή Μυκζιμο πθδεοζιμφ 2001-2011, (ΔΛΣΑΣ 2001, 2011) 

 2001  2011  Μεηαβολή % 

Γήμορ Καλαμάηαρ *70.006 69.849  -0,22 

Π.Δ. Μεζζηνίαρ 166.566  159.954 -3,97 

Πεπιθέπεια Πελοποννήζος 597.622 577.903 -2,30 

ύνολο Υώπαρ 10.934.097  10.816.286 -1,08 

Μυκζιμξ πθδεοζιυξ : μ ανζειυξ ηςκ Δθθήκςκ ηαζ αθθμδαπχκ πμο δζαιέκμοκ ιυκζια. 

*πενζθαιαάκεηαζ μ ιυκζιμξ πθδεοζιυξ (2001) βζα ημοξ πνχδκ Γήιμοξ Καθαιάηαξ, 

Άνζμξ, Ανθανχκ & Θμονίαξ 

Ο Μυκζιμξ Πθδεοζιυξ ημο Γ. Καθαιάηαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2001 πανμοζζάγεζ ιείςζδ 

(-0,22%). Δπίζδξ ιείςζδ πανμοζζάγεζ ηυζμ ζηδκ Π.Δ. Μεζζδκίαξ (3,97%) υζμ ηαζ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο (2,30%) αθθά ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ Υχναξ (1,08%). 

Πίνακαρ 1.3. Μεηααμθή Νυιζιμο πθδεοζιμφ 2001-2011 (ΔΛ.ΣΑΣ 2001, 2011) 

 2001  2011 Μεηααμθή % 

Γήιμξ Καθαιάηαξ *66.677 66.359 -0,48 

Π.Δ. Μεζζδκίαξ 192.849 175.587 -8,95 

*πενζθαιαάκεηαζ μ ιυκζιμξ πθδεοζιυξ (2001) βζα ημοξ πνχδκ Γήιμοξ Καθαιάηαξ,  

Άνζμξ, Ανθανχκ & Θμονίαξ. Νυιζιμξ πθδεοζιυξ: μ ανζειυξ ηςκ δδιμηχκ ιε Δθθδκζηή 

οπδημυηδηα 

1.3. Οικονομικά σαπακηηπιζηικά ηος Νομού Μεζζηνίαρ 

ημκ πίκαηα 1.4. πανμοζζάγεηαζ μ μζημκμιζηά εκενβυξ ηαζ ιδ εκενβυξ πθδεοζιυξ ζημοξ 

ηνζξ ημιείξ απαζπυθδζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2011. Σα ζηαηζζηζηά ζημζπεία 

πμο παναηίεεκηαζ αθμνμφκ ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ, ζηδκ πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηαζ 

ζηζξ ακηίζημζπεξ πενζθενεζαηέξ εκυηδηεξ ηαεχξ ηαζ ζημοξ δήιμοξ ηδξ πενζθενεζαηήξ 

εκυηδηαξ Μεζζδκίαξ πνμηεζιέκμο κα βίκεζ ζφβηνζζδ ημοξ.  

Πίνακαρ 1.4. Οζημκμιζηχξ εκενβυξ ηαζ ιδ εκενβυξ πθδεοζιυξ, απαζπμθμφιεκμζ ηαηά 

ημιέα μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ άκενβμζ (Απμβναθή 2011) 

Πεπιγπαθή ύνολο 

Οικονομικά ενεπγοί 

Ο
ικ

ον
ομ

ικ
ά
 μ

η
 ε
νε

πγ
οί

 


ύν

ολ
ο 

οι
κο

νο
μ
ικ

ώ
ν 

εν
επ

γώ
ν 

Απαζσολούμενοι 

Α
νε

πγ
οι

 


ύν

ολ
ο 

α
π
α
ζσ

ολ
ού

μ
εν

ω
ν 

Π
πω

ηο
γε

νή
ρ 

Σ
ομ

έα
ρ 

Γ
ες

ηε
πο

γε
νή

ρ 

Σ
ομ

έα
ρ 

Σ
πι

ηο
γε

νή
ρ 

Σ
ομ

έα
ρ 

         ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 10 816 286 4 586 636 3 727 633 372 209 654 377 2 701 047 859 003 6 229 650 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 577 903 233 986 196 761 50 439 33 740 112 582 37 225 343 917 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  

ΑΡΚΑΓΗΑ 86 685 33 328 28 236 5 070 6 255 16 911 5 092 53 357 

ΑΡΓΟΛΗΓΑ 97 044 40 716 34 165 8 223 5 784 20 158 6 551 56 328 

ΚΟΡΗΝΘΗΑ 145 082 59 872 49 454 10 520 9 395 29 539 10 418 85 210 

ΛΑΚΧΝΗΑ 89 138 35 723 31 014 12 090 3 951 14 973 4 709 53 415 

ΜΔΖΝΗΑ 159 954 64 347 53 892 14 536 8 355 31 001 10 455 95 607 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 69 849 29 749 23 967 1 746 4 280 17 941 5 782 40 100 

ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΝΖ 6 945 2 439 2 160 742 371 1 047 279 4 506 

ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ 23 482 8 397 7 050 2 762 932 3 356 1 347 15 085 

ΓΖΜΟ ΟΗΥΑΛΗΑ 11 228 3 632 2 996 991 524 1 481 636 7 596 

ΓΖΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 21 077 7 925 6 981 3 140 925 2 916 944 13 152 

ΓΖΜΟ ΣΡΗΦΤΛΗΑ 27 373 12 205 10 738 5 155 1 323 4 260 1 467 15 168 

 

φιθςκα ιε ημκ Πίκαηα 1.4 παναηδνείηαζ υηζ απυ ημκ μζημκμιζηά εκενβυ πθδεοζιυ 

ηυζμ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο υζμ ηαζ ζηζξ πενζθενεζαηέξ εκυηδηεξ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηαηακέιεηαζ ζε δναζηδνζυηδηεξ ημο ηνζημβεκμφξ ημιέα. Σμ ίδζμ 

θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ ηαζ βζα ημοξ δήιμοξ Καθαιάηαξ, Γοηζηήξ Μάκδξ, Μεζζήκδξ 

ηαζ Οζπαθίαξ εκχ ζημοξ Γήιμοξ Πφθμο –Νέζημνμξ ηαζ Σνζθοθίαξ είκαζ ιεβαθφηενα ηα 

πμζμζηά ηςκ απαζπμθμοιέκςκ ζημκ Πνςημβεκή Σμιέα.   

ημκ πίκαηα 1.5 πμο αημθμοεεί δίκμκηαζ ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ημο μζημκμιζηά εκενβμφ 

πθδεοζιμφ ηαηά ημιέα Πνςημβεκή, Γεοηενμβεκή, Σνζημβεκή ηαζ ημκ ιδ εκενβυ 

πθδεοζιυ ακά Γδιμηζηή –Σμπζηή ημζκυηδηα βζα ημ έημξ 2001. Γεκ ιπμνεί κα βίκεζ 

ακαθμνά ζηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία απμβναθήξ 2011 ηαευζμκ δεκ έπεζ ηεθεζχζεζ δ 

επελενβαζία ηςκ ζημζπείςκ. 

Πίνακαρ 1.5. Οζημκμιζηχξ εκενβυξ ηαζ ιδ εκενβυξ πθδεοζιυξ , απαζπμθμφιεκμζ ηαηά 

ημιέα μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ άκενβμζ ακά Γ.Γ. (απμβναθή 2001) 

 

Ο ζ η μ κ μ ι ζ η χ ξ   ε κ ε ν β μ ί 

Οζημκμιζηχξ 

ιδ εκενβμί                        φκμθμ         

Απαζπμθμφιεκμζ     Α κ ε ν β μ ζ  

φκμθμ 
Πνςημβεκήξ 

Σμιέαξ           

Γεοηενμνμβεκήξ 

Σμιέαξ        

Σνζημβεκήξ 

Σμιέαξ         
Γε δήθςζακ  φκμθμ                

 ΤΝΟΛΟ 

ΔΛΛΑΓΟ 4 614 499 4 102 089 591 669 892 187 2 401 168 217 065 512 410 5 245 094 

ΝΟΜΟ 

ΜΔΖΝΗΑ     66 733 59 663 20 853 9 438 27 254 2 118 7 070 84 445 

ΓΖΜΟ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ      24 938 21 878 1 630 4 605 14 594 1 049 3 060 29 739 

Γ.Γ.Καθαιάηαξ                                                                                                            22 051 19 322 1 033 4 036 13 293 960 2 729 26 125 

Γ.Γ.Αθαβμκίαξ                                                                                                            101 90 49 12 25 4 11 175 

Γ.Γ.Ακηζηαθάιμο                                                                                                          163 159 37 35 85 2 4 184 

Γ.Γ.Ανηειζζίαξ                                                                                                           48 40 11 7 20 2 8 106 

Γ.Γ.Αζπνμπχιαημξ                                                                                                         528 481 138 112 220 11 47 616 

Γ.Γ.Βένβαξ                                                                                                               752 662 79 181 369 33 90 885 

Γ.Γ.Δθαζμπςνίμο                                                                                                          138 125 63 21 39 2 13 178 

Γ.Γ.Καναεθίμο                                                                                                            56 41 15 6 19 1 15 100 

Γ.Γ.Λαδά                                                                                                                 72 68 22 11 34 1 4 110 

Γ.Γ.Λαζίηςκ                                                                                                              388 309 37 89 164 19 79 424 

Γ.Γ.Μζηνάξ 274 259 35 35 182 7 15 359 
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Μακηζκείαξ                                                                                                    

Γ.Γ.Νεδμφζδξ                                                                                                             27 24 13 4 7 0 3 37 

Γ.Γ.Πδβχκ                                                                                                                13 11 0 2 8 1 2 67 

Γ.Γ.πενπμβείαξ                                                                                                          327 287 98 54 129 6 40 373 

 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο πίκαηα 1.5 ζηδ Γ.Δ. Καθαιάηαξ οπενζζπφμοκ μζ 

απαζπμθμφιεκμζ ζημκ Σνζημβεκή Σμιέα ηαζ ηαηαθαιαάκμοκ ημ 66,71 ηςκ ζοκμθζηχκ 

απαζπμθμφιεκςκ εκχ αημθμοεεί μ Γεοηενμβεκήξ ιε 21,05% ηαζ μ Πνςημβεκήξ ιε 

7,45%. Δλάβμκηαζ επίζδξ ηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα:  

 Ο ανζειυξ ηςκ απαζπμθμφιεκςκ ζηδκ ηάεε Σμπζηή – Γδιμηζηή ημζκυηδηα ακά 

ημιέα (Πνςημβεκή, Γεοηενμβεκή, Σνζημβεκή) ελανηάηαζ απυ ημ πυζμ 

αζηζημπμζδιέκδ είκαζ αοηή. 

 Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απαζπμθμοιέκςκ ζημκ Πνςημβεκή ημιέα ζοκακηάηαζ 

ζηδκ Σ.Κ. Δθαζμπςνίμο ηαζ αημθμοεμφκ μζ Σ.Κ. Αθαβμκίαξ, Νέδμοζαξ, 

πενπμβείαξ, Αζπνμπχιαημξ ιε ηεθεοηαία ηδ Γ.Κ. Καθαιάηαξ. 

 Ακηίζηνμθδ πμνεία αημθμοεείηαζ ζημκ Σνζημβεκή Σμιέα, υπμο δ Γ.Κ. 

Καθαιάηαξ έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ ζοιιεημπή ιε πμζμζηυ 70% πενίπμο.  

 Ο Γεοηενμβεκήξ ημιέαξ αημθμοεεί ζηα δζάθμνα Γδιμηζηά – Σμπζηά 

δζαιενίζιαηα πενίπμο ημ πμζμζηυ ημο Μέζμο Όνμο ηδξ Γ.Δ. Καθαιάηαξ. 

 Ζ ακαθμβία ημο μζημκμιζηά ιδ εκενβμφ πθδεοζιμφ ζε ζπέζδ ιε ημκ μζημκμιζηά 

εκενβυ είκαζ 1,19. 

οιπεναζιαηζηά θμζπυκ ζήιενα πμο ζοννζηκχκεηαζ μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ είκαζ 

απαναίηδηδ δ δζαθφθαλδ ηδξ βεςνβζηήξ βδξ ζηδ Γ.Δ. Καθαιάηαξ ηυζμ βζα θυβμοξ 

μζημκμιζημφξ υζμ ηαζ πενζααθθμκημθμβζημφξ. 

1.3.1. Ππωηογενήρ Σομέαρ 

ημ επίπεδμ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ, επζαεααζχκεηαζ δ ακμδζηή πμνεία ηδξ 

Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Μεζζδκίαξ, ζηδκ μπμία απαζπμθείηαζ ημ 2008 ημ 25,1% ημο 

δοκαιζημφ ημο ημιέα (Γζάβναιια 1.1.).  
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Γιάγπαμμα 1.1. Πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηςκ ΠΔ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζηδκ 

απαζπυθδζδ ημο Πνςημβεκμφξ ημιέα – 2000 – 2008. Πδβή: Eurostat 2011 – General and 

Regional Statistics 

Διάρθρωση και χαρακτηριστικά γεωργίας – κτηνοτρουίας 

ημ επίπεδμ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ζηδ ΠΔ 

Μεζζδκίαξ ζοβηεκηνχκεηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ βεςνβζηχκ – ηηδκμηνμθζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ (πμζμζηυ 29,2%) ηαζ αημθμοεεί δ ΠΔ Λαηςκίαξ 

(πμζμζηυ 22,3%). Ακηίεεηα, ζηδ ΠΔ Ανηαδίαξ ζοβηεκηνχκεηαζ μ ιζηνυηενμξ ανζειυξ 

εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ Πενζθένεζαξ (πμζμζηυ 14,2%). Δπζπθέμκ, ζηδ ΠΔ Λαηςκίαξ 

ζοβηεκηνχκεηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ εηηάζεςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ (πμζμζηυ 26%) ηαζ αημθμοεεί δ ΠΔ Μεζζδκίαξ (πμζμζηυ 24,4%). 

Ακηίεεηα, ζηδ ΠΔ Ανβμθίδαξ ζοβηεκηνχκεηαζ δ ιζηνυηενδ έηηαζδ εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ (πμζμζηυ 15,8%). 

Καηυπζκ ηςκ ακςηένς, ζηδ πενζθένεζα επζηναημφκ δφμ ηάζεζξ ζε υηζ αθμνά ηδ ιέζδ 

έηηαζδ ηςκ βεςνβζηχκ – ηηδκμηνμθζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ. Αθεκυξ, ζημοξ Νμιμφξ 

Λαηςκίαξ ηαζ Ανηαδίαξ ημ ιέβεεμξ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ είκαζ ζπεηζηά 

ορδθυ ηαζ πθδζζάγεζ ημ Μ.Ο. ηδξ πχναξ, αθεηένμο ζημοξ Νμιμφξ Μεζζδκίαξ ηαζ 

Κμνζκείαξ ημ ιέβεεμξ ημο ηθήνμο είκαζ ζδζαίηενα ιζηνυ, παιδθυηενμ ηαζ απυ ημ Μ.Ο. ηδξ 

Πενζθένεζαξ. 
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Γιάγπαμμα 1.2 Έηηαζδ (ζε ζηνέιιαηα) ακά αβνμηζηή – ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ – 

έημξ 2007. Πδβή: ΔΛ.ΣΑΣ. 2011 – Γζάνενςζδ Γεςνβζηχκ - Κηδκμηνμθζηχκ 

Δηιεηαθθεφζεςκ 2007 

ηδκ ηαηά Πενζθενεζαηή Δκυηδηα ηαηακμιή ηςκ βεςνβζηχκ εηηάζεςκ, δ Μεζζδκία έπεζ 

ηζξ πενζζζυηενεξ εηηάζεζξ υπμο ηαθθζενβμφκηαζ αιπέθζα ηαζ ζηαθζδάιπεθα (21,8% ηςκ 

ακηίζημζπςκ ηαθθζενβεζχκ). Δπίζδξ δ Μεζζδκία ηαηέπεζ ηδ δεφηενδ εέζδ ζηζξ 

δεκδνχδεζξ ηαθθζένβεζεξ (28,4% ηςκ ακηίζημζπςκ ηαθθζενβεζχκ). 

Πίνακαρ 1.6 Καηακμιή Γεςνβζηχκ Δηηάζεςκ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ ηδξ 

Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζε ααζζηέξ πνήζεζξ (ζε πζθ. ζηνέιιαηα) – έημξ 2005 

 

φκμθμ 

Πενζθένεζαξ 

Πεθμπμκκήζμο 

Ανβμθίδα Ανηαδία Κμνζκεία Λαηςκία Μεζζδκία 

Δηήζζεξ 

ηαθθζένβεζεξ 

501 90 186 132 37 56 

100% 17.96% 37.13% 26.35% 7.39% 11.18% 

Αιπέθζα ηαζ 

ζηαθζδάιπεθα 

243 9 15 162 5 53 

100% 3.70% 6.17% 66.67% 2.06% 21.81% 

Γεκδνχδεζξ 

ηαθθζένβεζεξ 

2 518 442 239 298 824 716 

100% 17.55% 9.49% 11.83% 32.72% 28.44% 

Λμζπέξ 

εηηάζεζξ 

761% 100 302 126 101 132 

100% 13.14% 39.68% 16.56% 13.27% 17.35% 

Πδβή: ΔΛ.ΣΑΣ. 2011 – Γζάνενςζδ Γεςνβζηχκ-Κηδκμηνμθζηχκ Δηιεηαθθεφζεςκ 2005 

ημ επίπεδμ ηδξ παναβςβήξ ζε ηυκμοξ, ιε αάζδ ηα ηεθεοηαία δζαεέζζια ζημζπεία ηδξ 

ΔΛ.ΣΑΣ. (2009), δζαηνίκεηαζ δ ζδιακηζηυηδηα ηδξ παναβςβήξ δεκδνμημιζηχκ 

πνμσυκηςκ (π.π. πμνημηάθζα, αενίημηα), αιπεθμονβζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδπεοηζηχκ 

ηαθθζενβεζχκ. Ακαθοηζηά ζημζπεία παναβςβήξ ηςκ ηονζυηενςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ 

ηδξ Πενζθένεζαξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ Πίκαηα πμο αημθμοεεί.  
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Πίκαηαξ 1.7 Παναβςβή ηφνζςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ζηδ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο 

(έημξ 2009) 

Καηδβμνία 

Πνμσυκημξ 

/Πνμσυκ 

Παναβςβή 

Πεθμπμκκήζμο 

(ζε ηυκμοξ) 

Πμζμζηυ 

ζημ 

ζφκμθμ 

ηδξ 

Δθθάδαξ 

οιιεημπή ζημ ζφκμθμ ηδξ παναβςβήξ ηδξ Πενζθένεζαξ 

Ανβμθίδα  Ανηαδία  Κμνζκεία  Λαηςκία 

 

Μεζζδκία 

Αροηραίες καλλιέργειες 

Βνχιδ  11.42 13,1% 14,0% 53,2% 15,8% 7,8% 9,2% 

οβηαθζενβμφιεκμ 

ηαθαιπυηζ 553 8,6% 0,0% 44,3% 16,3% 13,4% 26,0% 

Βρώζιμα Όζπρια 

Λαεμφνζα  49 14,3% 0,0% 2,0% 98,0% 0,0% 0,0% 

Κμοηζά  204 7,4% 10,8% 49,0% 28,9% 2,0% 9,3% 

Βζμιδπακζηά Φοηά 

      Αναπίδα (Φοζηίηζ 

Ανάπζημ)  950 56,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 98,0% 

Κηηνοηροθικά Φσηά 

Κηδκμηνμθζημί 

ηανπμί  1.481 5,9% 7,4% 51,0% 35,3% 2,3% 4,1% 

Πεπονοειδή και Παηάηες 

Κανπμφγζα ηαζ 

πεπυκζα  82.055 10,4% 8,1% 1,9% 2,4% 12,0% 75,6% 

Παηάηεξ 117.959 12,7% 3,3% 45,7% 6,0% 6,9% 38,2% 

Κηπεσηικές καλλιέργειες 

Κμοκμοπίδζα - 

θάπακα  36.778 15,1% 47,1% 23,7% 9,9% 7,3% 12,0% 

Σμιάηεξ κςπήξ 

πνήζδξ  89.031 13,4% 15,0% 13,0% 13,0% 30,4% 28,6% 

Κνειιφδζα λενά  17.372 9,1% 1,8% 2,9% 1,3% 88,8% 5,2% 

Μπάιζεξ  1.238 9,0% 38,9% 3,2% 4,1% 19,5% 34,3% 

Μεθζηγάκεξ  16.486 24,5% 31,0% 25,4% 3,8% 24,2% 15,6% 

Φαζμθάηζα πθςνά 8.693 12,7% 20,1% 12,1% 22,4% 7,5% 37,9% 

Κμθμηοεάηζα  14.779 17,8% 36,8% 12,1% 16,0% 5,9% 29,1% 

Άθθα 

θαπακμημιζηά 

είδδ  81.307 13,7% 53,2% 13,7% 9,1% 9,2% 14,7% 

Αμπελοσργικά Προϊόνηα 

Μμφζημξ  55,680 15,4% 12,0% 18,3% 35,8% 9,2% 24,6% 

Δπζηναπέγζα 

ζηαθφθζα  75.815 37,1% 1,3% 0,3% 97,7% 0,2% 0,5% 

Κμνζκεζαηή 

ηαθίδα  16.255 44,0% 0,1% 0,0% 46,9% 0,0% 53,0% 

ηαθίδα 

ζμοθηακίκα 2.378 17,0% 0,1% 0,0% 98,7% 0,0% 1,3% 

Γενδροκομικά Προϊόνηα 

Λειυκζα  13.444 17,9% 10,0% 4,9% 45,0% 20,2% 19,9% 
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Πμνημηάθζα  653.535 68,3% 62,3% 0,3% 0,8% 35,3% 1,3% 

Μακηανίκζα  43.76 33,8% 67,1% 4,9% 2,0% 23,1% 2,9% 

Απθάδζα 7.654 10,4% 13,7% 51,3% 19,3% 5,4% 10,3% 

Μήθα  16.805 6,5% 0,2% 87,1% 9,4% 1,4% 2,0% 

Βενίημηα  39.797 63,9% 63,0% 0,5% 35,4% 0,2% 0,9% 

Κανφδζα  2.698 12,2% 5,8% 49,3% 13,2% 14,7% 16,9% 

Δπζηναπέγζεξ εθζέξ  23.727 8,1% 1,6% 22,3% 0,2% 39,1% 36,8% 

Δθζέξ 

εθαζμπμίδζδξ 587.107 29,5% 4,1% 6,2% 7,8% 17,2% 64,8% 

Δθαζυθαδμ 

2007/2008  71.996 23,6% 11,9% 4,9% 11,6% 23,9% 47,8% 

 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ ζοιαμθή ηδξ Πενζθένεζαξ ζηδκ ηηδκμηνμθζηή δναζηδνζυηδηα 

ηδξ πχναξ οπμθείπεηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ βεςνβζηήξ. Ζ αλία ηδξ γςζηήξ παναβςβήξ ηδξ 

Πενζθένεζαξ ημ 2007 ηδ ηαηαηάζζεζ ζηδκ υβδμδ εέζδ ιεηαλφ ηςκ Πενζθενεζχκ ηδξ 

πχναξ, δζαηδνχκηαξ ημ 7,3% ηδξ ζοκμθζηήξ αλίαξ ηςκ ηηδκμηνμθζηχκ πνμσυκηςκ πμο 

πανάβεηαζ ζηδκ Δθθάδα. Πανά ηαφηα εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί ημ βεβμκυξ υηζ δ 

Πενζθένεζα είκαζ δ ηνίηδ ιεβαθφηενδ παναβςβυξ Πενζθένεζα αοβχκ.  

ημ επίπεδμ ηδξ παναβςβήξ ζε ηυκμοξ, ηα ηεθεοηαία δζαεέζζια ζημζπεία ηδξ ΔΛ.ΣΑΣ. 

(2009) βζα ηδ Πενζθένεζα πανάβεηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζημ Πίκαηα πμο αημθμοεεί. Απυ ηα 

ζημζπεία ημο Πίκαηα δζαηνίκεηαζ δ ζδιακηζηυηδηα ηδξ παναβςβήξ ιεθζμφ, αοβχκ ηαζ 

ρανζχκ εζςηενζηχκ οδάηςκ.  

Πίνακαρ 1.8 Παναβςβή ηφνζςκ γςζηχκ πνμσυκηςκ ζηδ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο (έημξ 

2009) 

Καηηγοπία 

Πποϊόνηορ/ 

Πποϊόν 

Παπαγωγή 

Πελοποννήζος 

(ζε ηόνοςρ) 

Ποζοζηό 

ζηο 

ζύνολο 

ηηρ 

Δλλάδαρ 

ςμμεηοσή ζηο ζύνολο ηηρ παπαγωγήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Απγολίδα Απκαδία Κοπινθία Λακωνία Μεζζηνία 

Κηηνοηποθικά 

πποϊόνηα  

Γάθα 120.792 6,0% 22,7% 22,4% 13,7% 26,2% 15,0% 

Κνέαξ (γχςκ 

ηαζ 

πμοθενζηχκ) 

29.060 6,8% 17,9% 25,2% 21,1% 19,3% 16,5% 

Σονί ιαθαηυ 9.975 8,7% 20,3% 15,0% 16,6% 20,3% 27,8% 

Βμφηονμ κςπυ 92 6,0% 23,9% 39,1% 13,0% 12,0% 12,0% 

Βμφηονμ 

ζηθδνυ 
49 9,4% 36,7% 30,6% 18,4% 8,2% 6,1% 

Μαθθζά 

πνμαάηςκ 
557 6,6% 26,8% 28,9% 18,9% 9,3% 16,2% 

Μέθζ 2.689 16,3% 15,8% 38,2% 8,7% 19,8% 17,6% 

Αοβά (πζθ. ηει.) 220.326 11,4% 14,0% 11,7% 61,6% 6,4% 6,2% 

Φάνζα εζςη. 

Τδάηςκ 
4.293 14,7% 84,6% 11,6% 0,0% 0,3% 3,5% 
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1.3.2 Γεςηεπογενήρ Σομέαρ 

ημ επίπεδμ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ, επζαεααζχκεηαζ δ αφλδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ 

ηδξ απαζπυθδζδξ ζηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα Μεζζδκίαξ, ζηδκ μπμία απαζπμθείηαζ ημ 

2008 ημ 29,5% ημο δοκαιζημφ ημο ημιέα. Δλαζνεηζηά δοκαιζηυξ δζαπνμκζηά παναιέκεζ μ 

ημιέαξ ζηδ ΠΔ Κμνζκείαξ πανά ηδ πηχζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ιεηά ημ 2001. Ακηζεέηςξ, 

ζδιακηζηή δζαθαίκεηαζ δ απμδοκάιςζδ ηδξ απαζπυθδζδξ ημο ημιέα ζηδ ΠΔ Ανηαδίαξ 

(απυ 24,6% ημ 2000 ζημ 17,2% ημ 2008). 

 

Γιάγπαμμα 1.3 Πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηςκ ΠΔ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζηδκ 

απαζπυθδζδ ημο Γεοηενμβεκμφξ ημιέα – 2000 – 2008. Πδβή: Eurostat 2011 – General 

and Regional Statistics 

ημ επίπεδμ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ, δεκ ειθακίγμκηαζ ζδιακηζηέξ δζαηοιάκζεζξ 

ζηδκ παναβυιεκδ Αηαεάνζζηδ Πνμζηζεέιεκδ Αλία. Δλαίνεζδ απμηεθεί δ ΠΔ Κμνζκείαξ, 

ζηδκ μπμία εκημπίγμκηαζ ζδιακηζηέξ ιεηαπηχζεζξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, δ ΠΔ Κμνζκείαξ 

δζαηδνεί ηδκ ζαθή ζζπονή ηδξ εέζδ, εκχ μζ οπυθμζπεξ ΠΔ, ανίζημκηαζ ζε ζαθχξ 

παιδθυηενμ επίπεδμ. Οζ ΠΔ Ανηαδίαξ ηαζ Μεζζδκίαξ, αεθηζχκμοκ ηδ εέζδ ημοξ, εκχ 

ακηίεεηα μζ ΠΔ Ανβμθίδαξ ηαζ Λαηςκίαξ δζαηδνμφκηαζ ζηαεενέξ. 
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Γιάγπαμμα 1.4. Δλέθζλδ Αηαεάνζζηδξ Πνμζηζεέιεκδξ Αλίαξ Γεοηενμβεκμφξ ημιέα ηςκ 

ΠΔ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο (ζε εηαημιιφνζα €) 2000 – 2008. Πδβή: ΔΛ.ΣΑΣ. 

2011- Πενζθενεζαημί Δεκζημί Λμβανζαζιμί 

1.3.3 Σπιηογενήρ Σομέαρ 

ημ επίπεδμ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ, επζαεααζχκεηαζ δ αολδιέκδ ζοιιεημπή ηδξ 

απαζπυθδζδξ ζηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα Μεζζδκίαξ, ζηδκ μπμία απαζπμθείηαζ ημ 

2008 ημ 29,8% ημο ζοκμθζημφ δοκαιζημφ ημο ημιέα. Τρδθά πμζμζηά απαζπυθδζδξ 

δζαηδνεί μ ημιέαξ ζηδ ΠΔ Κμνζκείαξ πανά ηδ πηχζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ιεηά ημ 2001. 

Ακηζεέηςξ, παιδθυ πμζμζηυ απαζπυθδζδξ δζαηδνεί μ ημιέαξ ζηδ ΠΔ Λαηςκίαξ ηαζ ηδ 

ΠΔ Ανηαδίαξ. 

 

Γιάγπαμμα 1.5 Πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηςκ ΠΔ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο ζηδκ 

απαζπυθδζδ ημο Σνζημβεκμφξ ημιέα 2000 – 2008. Πδβή: Eurostat 2011 – General and 

Regional Statistics 
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1.4. Κλιμαηολογικά ηοισεία Νομού Μεζζηνίαρ 

Ζ πενζμπή ηδξ Μεζζδκίαξ πανμοζζάγεζ ζδζυιμνθεξ ηαζνζηέξ ηαζ ηθζιαημθμβζηέξ 

ζοκεήηεξ. Όζμκ αθμνά ηδκ αηιμζθαζνζηή εενιμηναζία, μζ ακχηαηεξ ιέζεξ εηήζζεξ ηζιέξ 

ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 18
μ
C – 21

μ
C ηαζ ζδιεζχκμκηαζ ζηδκ πεδζκή πενζμπή πμο εηηείκεηαζ 

αυνεζα ημο Μεζζδκζαημφ ηυθπμο, ζδζαίηενα ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεζζήκδξ. Ζ δοηζηή 

πανάηηζα θμονίδα ηαζ ηα πανάηηζα ηιήιαηα ζηα δοηζηά ημο Μεζζδκζαημφ ηυθπμο 

πανμοζζάγμοκ εενιμηναζίεξ ιεβαθφηενεξ ηςκ 18
μ
C, εκχ ζημ εζςηενζηυ αοηήξ ηδξ 

πενζμπήξ μζ εενιμηναζίεξ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 16
μ
C ηαζ 20

μ
C. ηα μνεζκά ηαζ, υπμο δεκ 

αζηείηαζ δ επίδναζδ ηδξ εάθαζζαξ, μζ ιέζεξ εηήζζεξ εενιμηναζίεξ δεκ οπενααίκμοκ ημοξ 

16
μ
C. Καηά ημκ πεζιχκα, δ βεζηκίαζδ ιε ηδ εάθαζζα ηαζ μζ ζπεηζηά εενιμί ηαζ οβνμί 

άκειμζ ημο κμηίμο ηαζ κμηζμδοηζημφ ημιέα δζαηδνμφκ ηζξ εενιμηναζίεξ ζε ορδθά 

επίπεδα, βζ’ αοηυ ηαζ εοδμηζιμφκ ζηδκ πενζμπή ηα υρζια, οπενυρζια, πνχζια ηαζ 

οπενπνχζια μπςνμηδπεοηζηά ηαζ ηνμπζηά ή οπμηνμπζηά θοηά, υπςξ δ ιπακακζά η.ά. Σμ 

ηαθμηαίνζ μζ ιεβαθφηενεξ εενιμηναζίεξ ζδιεζχκμκηαζ ηονίςξ ζηδκ πεδζκή πενζμπή πμο 

ανίζηεηαζ αυνεζα ημο Μεζζδκζαημφ ηυθπμο έςξ ημ Γζααμθίηζζ, εκχ μζ εενιμηναζίεξ ζηα 

ακαημθζηά ηαζ δοηζηά αοηήξ ηδξ πενζμπήξ πανμοζζάγμοκ ιείςζδ. ημ δοηζηυ πανάηηζμ 

ηιήια ημ ηαθμηαίνζ είκαζ δνμζενυ, ελαζηίαξ ηςκ ιεθηειζχκ ηαζ ηδξ αφναξ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ηδ εάθαζζα. Σμ εηήζζμ εενιμιεηνζηυ εφνμξ ηοιαίκεηαζ πενίπμο ιεηαλφ 

13
μ
C ηαζ 19

μ
C, δδθαδή δ Μεζζδκία πανμοζζάγεζ εφηναημ ηθίια. Ο παβεηυξ ζηζξ 

πανάηηζεξ πενζμπέξ εηδδθχκεηαζ ζπακζυηαηα (παναηδνείηαζ απυ ημκ Γεηέιανζμ ιέπνζ ημκ 

Μάνηζμ), εκχ ζημ εζςηενζηυ ηαζ ζηα ηιήιαηα ιε ιεβάθμ ορυιεηνμ πανμοζζάγεηαζ 

ζοπκυηενα. Ζ ζπεηζηή οβναζία ημο αένα ζδιεζχκεζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ηδξ ζηζξ 

πανάηηζεξ πενζμπέξ ηαζ εθαηηχκεηαζ υζμ πνμπςνμφιε ζημ εζςηενζηυ ηαζ ζηα μνεζκά. Οζ 

οβνυηενμζ ιήκεξ είκαζ μ Νμέιανζμξ ηαζ μ Γεηέιανζμξ, ιε ιέζδ ηζιή πμο οπενααίκεζ ημοξ 

80 ααειμφξ ηδξ οβνμιεηνζηήξ ηθίιαηαξ, εκχ λδνυηενμζ είκαζ μ Ημφθζμξ ηαζ μ Αφβμοζημξ, 

ιε ελαίνεζδ ηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ, υπμο μζ ιέζεξ ηζιέξ ημοξ οπενααίκμοκ ημοξ 60, 

ζοπκά ηαζ ημοξ 70 ααειμφξ (βζα πανάδεζβια ζηδ Μεεχκδ)· πνμηφπηεζ δδθαδή υηζ μζ 

πανάηηζεξ πενζμπέξ έπμοκ πμθφ οβνυ ηθίια, υπζ ιυκμ ημκ πεζιχκα αθθά ηαζ ημ ηαθμηαίνζ. 

Ζ κέθςζδ ζημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ Μεζζδκίαξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνή, ιε ιέβζζημ ημκ 

Ηακμοάνζμ ή ημκ Γεηέιανζμ ηαζ εθάπζζημ ημκ Αφβμοζημ ή Ημφθζμ. Ο εηήζζμξ ανζειυξ 

αίενζςκ διενχκ οπενααίκεζ ηζξ 120 ηαζ 140 διένεξ ακηίζημζπα, εκχ ηςκ κεθμζηεπχκ 

είκαζ ηαηχηενμξ ηαζ ημο 50. Ακηίεεηα παναηδνείηαζ ζδιακηζηυξ ανζειυξ ανμπμπηχζεςκ, 

ιε ιέζμ εηήζζμ φρμξ ανμπχκ ιεηαλφ 800 ηαζ 1.500 πζθζμζηχκ.  

Δζδζηυηενα βζα ημ θαζκυιεκμ ηδξ ανμπή πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ αολάκεηαζ απυ ηζξ 

πανάηηζεξ πενζμπέξ ημο Ημκίμο πνμξ ημ μνεζκυ ηεκηνζηυ ζοβηνυηδια (υπμο ημ εηήζζμ 

φρμξ οπενααίκεζ ηα 1.200 πζθζμζηά), εθαηηχκεηαζ πνμξ ηδ ιεζζδκζαηή πεδζάδα ηαζ 

αολάκεηαζ απυημια ζηζξ δοηζηέξ πθαβζέξ ημο Σαΰβεημο, ζηα ρδθυηενα ηιήιαηα ημο 

μπμίμο πθδζζάγεζ ηα 1.500 πζθζμζηά. Ζ εηήζζα πμνεία ηδξ ανμπήξ δζαβνάθεηαζ απθά 

ζημοξ πανάηηζμοξ ηυπμοξ, ιε ιέβζζημ ημκ Γεηέιανζμ ηαζ εθάπζζημ ηαηά ημκ Ημφθζμ, εκχ 

ζηζξ εζςηενζηέξ πενζμπέξ βίκεηαζ δζπθή, ιε δεοηενεφμκ ιέβζζημ ημκ ιήκα Μάζμ, βεβμκυξ 

πμο μθείθεηαζ ζηζξ εενιζηέξ ηαηαζβίδεξ. Σμ πζυκζ είκαζ ιάθθμκ ζπάκζμ ζηα πεδζκά ηαζ 

διζμνεζκά ηαζ εηδδθχκεηαζ ηονίςξ απυ ημκ Ηακμοάνζμ έςξ ημκ Μάνηζμ. Οζ άκειμζ ζηα 

δοηζηά πανάηηζα ηιήιαηα ηδξ Μεζζδκίαξ πανμοζζάγμοκ, ηαηά ημκ Ηακμοάνζμ, ζπεηζηά 

ιζηνέξ εκηάζεζξ, εηηυξ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Μεεχκδξ, υπμο παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ 

ζοπκυηδηαξ ηςκ ζζπονχκ ακέιςκ. ηα εζςηενζηά δζαιενίζιαηα ειθακίγμκηαζ ζοπκυηενα 

μζ άκειμζ ημο αυνεζμο ηαζ αμνεζμακαημθζημφ ημιέα ιε ζπεηζηά ιζηνέξ εκηάζεζξ. Καηά ημκ 

Ημφθζμ, ζηδκ πενζμπή ηδξ Κοπανζζζίαξ, είκαζ ζοπκυηενμζ μζ κυηζμζ ηαζ μζ κμηζμδοηζημί 

άκειμζ (εαθάζζζεξ αφνεξ) ιζηνήξ ιάθθμκ έκηαζδξ.  
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Σμ ηθίια ηδξ πενζμπήξ είκαζ ιεζμβεζαηυ ιε ήπζεξ εενιμηναζίεξ ημ πεζιχκα ηαζ ορδθέξ 

ημ εένμξ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ ιία ηάζδ αφλδζδξ ηςκ ανμπμπηχζεςκ ηάηζ 

ημ μπμίμ εκεαννφκεζ ηζξ βεςνβζηέξ ηαθθζένβεζεξ ή ηζξ ηαεζζηά παναβςβζηέξ. Σα δεδμιέκα 

πάνεδηακ βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια απυ ημ 1956 έςξ 1997 ηαζ ηυζμ ηα ανμπμιεηνζηά υζμ 

ηαζ ηα εενιμηναζζαηά δεδμιέκα, απεζημκίγμκηαζ ζημκ πίκαηα 1.9. ’ αοηυκ 

απεζημκίγμκηαζ ημ ιέζμ φρμξ ανμπήξ ζε mm βζα ηα 31 πνυκζα θεζημονβίαξ ημο ζηαειμφ, 

ηαεχξ ηαζ δ ιέζδ, ιέβζζηδ ηαζ εθάπζζηδ εενιμηναζία Aπ’ ηα ζημζπεία ημο πίκαηα 

πνμηφπηεζ υηζ ημ ιέζμ φρμξ ανμπήξ βζα ηα 31 πνυκζα θεζημονβίαξ ημο ιεηεςνμθμβζημφ 

ζηαειμφ είκαζ 780,3 mm. Βνμπενυηενμζ ιήκεξ είκαζ μ Νμέιανζμξ ηαζ Γεηέιανζμξ εκχ μ 

λδνυηενμξ ιήκαξ απυ πθεονάξ ανμπήξ είκαζ μ Ημφθζμξ.  

Πίκαηαξ 1.9: Βνμπμιεηνζηά ηαζ Θενιμηναζζαηά δεδμιέκα Μεηεςνμθμβζημφ ηαειμφ 

Καθαιάηαξ 
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ημ δζάβναιια 1.6 θαίκεηαζ δ ηαηακμιή ηςκ ανμπμπηχζεςκ, ηαηά ηζξ ηέζζενζξ 

επμπέξ ημο έημοξ ηαζ υπςξ είκαζ ακαιεκυιεκμ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ανμπμπηχζεςκ, 

έπμοιε ηαηά ηζξ πενζυδμοξ ημο πεζιχκα ηαζ θεζκμπχνμο. 

 
Γιάγπαμμα 1.6.  Δπμπζαηή ηαηακμιή ανμπμπηχζεςκ 

ημ Οιανμεενιζηυ δζάβναιια πμο θαίκεηαζ ζημ Γζάβναιια 1.7 έπμοκ απμηοπςεεί μζ 

ιέζεξ ιδκζαίεξ εενιμηναζίεξ ηαζ δ ιέζδ ιδκζαία ανμπυπηςζδ, ζε ηθίιαηα 2:1 

(άλμκαξ ανμπυπηςζδξ δζπθάζζμξ ημο άλμκα εενιμηναζζχκ R = 2T ). Απυ ημ 

δζάβναιια αοηυ θαίκεηαζ υηζ δ λδνή πενίμδμξ (δ πενζμπή πμο μνίγεηαζ απυ ηα ζδιεία 

ζηα μπμία μζ ηαιπφθεξ εενιμηναζίαξ ηαζ ανμπυπηςζδξ ηέικμκηαζ) έπεζ δζάνηεζα 

πενίπμο 5 ιδκχκ (απυ ανπέξ Μαΐμο έςξ ηέθδ επηειανίμο). Σμ δζάζηδια υπμο R < 

2T μκμιάγεηαζ λδνμεενιζηή πενίμδμξ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ εεςνίεξ ημο Gaussen ηα 

θοηά οπμθένμοκ ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή.  

 

Γιάγπαμμα 1.7. Οιανμεενιζηυ δζάβναιια ηαειμφ Καθαιάηαξ 

Μζα βεκζηυηενδ εζηυκα ημο Οιανμεενιζημφ δζαβνάιιαημξ θαίκεηαζ ζημ Γζάβναιια 

1.8 ηαζ απμηοπχκεζ πένακ ηςκ ιέζςκ ιδκζαίςκ εενιμηναζζχκ ηαζ ηδξ ιέζδξ 

ιδκζαίαξ ανμπυπηςζδξ ηαζ ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ ιέζδξ εθάπζζηδξ ιδκζαίαξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ ιέζδξ ιέβζζηδξ ιδκζαίαξ Θενιμηναζίαξ.  
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Γιάγπαμμα 1.8. Οιανμεενιζηυ δζάβναιια ηαειμφ Καθαιάηαξ 

Όζμκ αθμνά ημ αζμηθίια, ςξ αζμηθίια ιζαξ πενζμπήξ παναηηδνίγεηαζ δ αζμθμβζηή 

έηθναζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηονίςξ ημο ηθίιαηυξ ηδξ ιέζς ηδξ θοζζηήξ ηδξ 

αθάζηδζδξ. Ζ δζενεφκδζδ ημο αζμηθίιαημξ ααζίγεηαζ ζε ιζα ζδζαίηενδ ακηζιεηχπζζδ 

ημο ηθίιαημξ ηαζ εκδζαθένεζ πενζζζυηενμ ημοξ αζμθυβμοξ ηαζ βεκζηυηενα ημοξ 

αζπμθμφιεκμοξ ιε εθανιμζιέκεξ αζμθμβζηέξ επζζηήιεξ. Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο 

αζμηθίιαημξ ιζαξ πενζμπήξ ακαπηφπεδηακ δζάθμνεξ ιέεμδμζ. Μζα απυ ηδξ 

πενζζζυηενμ πνδζζιμπμζμφιεκεξ ηαζ πζμ ηαηάθθδθεξ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο 

είκαζ ηαζ δ ιέεμδμξ Emberger-Sauvage. Με ηδ ιέεμδμ αοηή μνίγμκηαζ αζμηθζιαηζημί 

υνμθμζ, μζ μπμίμζ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδ δζαδμπή ημο αζμηθίιαημξ ζφιθςκα ιε ηδκ 

ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ ανμπυπηςζδξ, είηε ηαηά φρμξ, είηε ηαηά 

βεςβναθζηυ πθάημξ. Δζδζηά δ ηαηά φρμξ ιεηααμθή ηςκ ηθζιαηζηχκ αοηχκ ζημζπείςκ 

εηθνάγεηαζ ιε ηδκ ηαηά φρμξ δζαδμπή ηδξ αθάζηδζδξ ή δζαθμνεηζηά ημοξ μνυθμοξ 

αθάζηδζδξ. ημκ ηαηαηυνοθμ άλμκα εκυξ δζαβνάιιαημξ Emberger-Sauvage 

ακηζπνμζςπεφεηαζ ημ μιανμεενιζηυ πδθίημ Q2 βζα ηάεε ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ:  

 

Όπμο P δ εηήζζα ανμπυπηςζδ ζε mm, M μ ιέζμξ υνμξ ηςκ ιέβζζηςκ εενιμηναζζχκ 

ημο εενιυηενμο ιήκα ζε απυθοημοξ ααειμφξ (°K, T°K= 273,2+ε °C) ηαζ m μ ιέζμξ 

υνμξ ηςκ εθάπζζηςκ εενιμηναζζχκ ημο ροπνυηενμο ιήκα, επίζδξ ζε απυθοημοξ 

ααειμφξ. ηδκ ηεηιδιέκδ ημο δζαβνάιιαημξ ακηζπνμζςπεφεηαζ μ m, ζε °C. 

Καηαζηεοάζηδηε θμζπυκ ημ δζάβναιια Emberger-Sauvage (Γζάβναιια 1.9), βζα ηδκ 

πενζμπή ιε ηα δεδμιέκα απυ ημκ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ Καθαιάηαξ. 
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Γιάγπαμμα 1.9. Σμ ηθζιαηυβναιια Emberger – Sauvage βζα ηδκ πενζμπή ιεθέηδξ 
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                     1000* 780,3 

Q2 = ----------------------------------- = 105,35 

        (278,9+304,3)/2 * (304,3-278,9) 

Παναηδνμφιε υηζ δ εονφηενδ πενζμπή ιεθέηδξ, ακήηεζ ζημκ φθοβνμ ηαζ ήπζμ πνμξ 

εενιυ αζμηθζιαηζηυ υνμθμ. Ζ πενζμπή ιαξ ανίζηεηαζ ζε ορυιεηνμ απυ 0 έςξ 4m ημ 

ηαζ μ ιεηεςνμθμβζηυξ ζηαειυξ ζημκ μπμίμ ακαθενυιαζηε ανίζηεηαζ ζε ορυιεηνμ 8 

ιέηνα. Οζ ορδθέξ ανμπμπηχζεζξ δζηαζμθμβμφκηαζ ζηδκ πενζμπή, βζαηί αοηή βεζηκζάγεζ 

ιε ημκ μνεζκυ υβημ ημο Σατβέημο ζοκεπχξ δζηαζμθμβείηαζ ηαζ μ φθοβνμξ 

αζμηθζιαηζηυξ υνμθμξ.  

Μπμνμφιε ιε αάζδ ηα παναπάκς θμζπυκ κα πμφιε υηζ μ αζμηθζιαηζηυξ παναηηήναξ 

ηδξ πενζμπήξ ιεθέηδξ είκαζ ιεζμιεζμβεζαηυξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

 Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΜΑΣΑ 

2.1. Γενικά για ηην ηομάηα 

Ζ ημιάηα Lycopersicon esculentum είκαζ θοηυ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ μθακζδχκ 

(Solanaceae). οκζζηά  έκα ανηεηά δδιμθζθέξ εηήζζμ ηδπεοηζηυ, δ ηαθθζένβεζα ηδξ 

μπμίαξ ηαηαθαιαάκεζ ηδκ ηνίηδ ζε έηηαζδ εέζδ ζε δζεεκέξ επίπεδμ ιεηά ηδκ παηάηα 

ηαζ ηδκ βθοημπαηάηα ηαζ ηδ δεφηενδ εέζδ ιεηά ηδκ παηάηα ζηδκ Δθθάδα (Οθφιπζμξ, 

2015). Εεζ ιυκμ ιενζηά πνυκζα ηαζ ζοκήεςξ ηαθθζενβείηαζ ςξ ιμκμεηέξ θοηυ ιε 

αζμθμβζηυ ηφηθμ γςήξ 4-6 ιήκεξ, ακάθμβα ιε ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ 

πμζηζθία. Σοπζηά θηάκεζ ηα 1-3ι. φρμξ, αθθά δεκ έπεζ ανηεηά ακεεηηζηυ ημνιυ ηαζ 

ζηδνίγεηαζ ζε άθθα θοηά. Δίκαζ αοημβμκζιμπμζμφιεκμ θοηυ ιε ενιαθνυδζηα άκεδ. 

Πανυθα αοηά δ επζζηδιμκζηή ελέθζλδ έπεζ επζηνέρεζ ηδκ οπυ υνμοξ 

ζηαονμβμκζιμπμίδζδ ηαεανχκ ζεζνχκ ηαζ ηδκ παναβςβή οανζδίςκ, ιε αεθηζςιέκα 

βεκεηζηά παναηηδνζζηζηά ζε ζπέζδ ιε ηζξ πμζηζθίεξ – βμκείξ (Σζζμφιαξ, 2015). 

Όθα ηα είδδ ημο βέκμοξ Lycopersicon είκαζ ζεαβεκή θοηά ηδξ ΝΑ Αιενζηήξ. Ζ άβνζα 

ιμνθή ηδξ ημιάηαξ Lycopersicon varvcerasiforme έπεζ ανεεεί επίζδξ ηαζ ζημ Μελζηυ, 

ζηδκ Κεκηνζηή Αιενζηή ηαζ άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Ν. Αιενζηήξ. Ζ θέλδ tomato=ημιάηα 

πνμένπεηαζ απυ δζάθεηημ ημο Μελζημφ. φιθςκα ιε ημκ Jenkins (1948) δ ηαηαβςβή 

ηδξ ηαθθζενβμφιεκδξ ημιάηαξ είκαζ ημ Μελζηυ ηαζ ζοβηεηνζιέκα δ πενζμπή  Vera 

Cruz- Puebla, απ’υπμο ιεηαθένεδηε ανπζηά ημκ 16
μ
 αζχκα ζηδκ Δονχπδ ηαζ 

ανβυηενα ζε ανηεηέξ πενζμπέξ ημο ηυζιμο. ηδκ Δθθάδα δ εζζαβςβή ηδξ έβζκε ανπζηά 

ζηδκ Αεήκα πενίπμο ημ 1818 (Οθφιπζμξ, 2015).  

ήιενα δ ηαθθζένβεζα ηδξ ημιάηαξ εηηείκεηαζ απυ ηνμπζηέξ πενζμπέξ ιέπνζ ηαζ 

ιενζηέξ ιμίνεξ απυ ημκ ανηηζηυ ηφηθμ ηαζ ζηζξ ιεκ πενζμπέξ υπμο δ δζάνηεζα ηδξ 

εενιήξ πενζυδμο ημ επζηνέπεζ, δ ημιάηα ηαθθζενβείηαζ ζημ φπαζενμ εκχ ζε άθθεξ 

πενζμπέξ ηαζ ζε πενζυδμοξ «εηηυξ επμπήξ» ηαθθζενβείηαζ ζε εενιμηήπζα ηαζ άθθεξ 

ηαηαζηεοέξ οπυ πνμζηαζία. φιθςκα ιε ηζξ ζηαηζζηζηέξ ημο FAOSTAT (2014) δ 

παβηυζιζα ηαζ δ ηαηά δπείνμοξ έηηαζδ ηαθθζένβεζαξ ηαζ δ παναβςβή δίκεηαζ ζημκ 

Πίκαηα  2.1. 

Πίνακαρ 2.1 Έηηαζδ ηαζ παναβςβή ημιάηαξ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα ζηα ηονζυηενεξ 

πχνεξ παναβςβήξ ακά ημκ ηυζιμ ηαζ ζηζξ ηονζυηενεξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ, ηαηά ημ έημξ 2014 

Σομάηερ Έκηαζη 
1
  

(Υ 1000 ζηπ.) 

Παπαγωγή 
1
 

(Υ 1000 ΜΣ*) 

% ηος ζςνόλος 

ηηρ παπαγωγήρ  

Παγκόζμια  50.238 170.750 100 

Καηά Ήπειπο 

Αθνζηή 12.142 19.253 11,3 

Β. & Ν. Αιενζηή 2.811 19.026 11,2 

Ν. Αιενζηή 13.625 7.161 4,2 

Αζία 28.363 101.639 59,8 

Δονχπδ 499 22.734 13,4 

Χηεακία  4 255 0,1 

Κςπιόηεπερ σώπερ παπαγωγήρ ζηον κόζμο 

Κίκα 10.017 52.723 31,0 

Ηκδία 8.820 18.735 11,0 

Ζ.Π.Α 1.633 14.516 8,5 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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Σμονηία 3.191 11.850 7,0 

Αίβοπημξ 2.140 8.288 4,9 

Ηνάκ 1.591 5.973 3,5 

Ηηαθία 1.031 5.624 3,3 

Ηζπακία 547 4.888 2,9 

Βναγζθία 643 4.302 2,5 

Μελζηυ 952 3.536 2,1 

Κςπιόηεπερ σώπερ παπαγωγήρ ζηην Δςπωπαϊκή 

Ένωζη 

Μέζη απόδοζη 

(ηόνο/ζηπ) 

Ηηαθία 1.031 5.624 5,4 

Ηζπακία 547 4.888 8,9 

Πμνημβαθία 184 1.399 7,5 

Δθθάδα  172 1.032 5,9 

Οθθακδία 17 900 50,5 

Πμθςκία 125 810 6,4 

Ρμοιακία 438 706 1,6 

Γαθθία 29 595 19,91 

Βέθβζμ 5 249 49,8 

Αθαακία 63 234 3,7 

Πδβή: FAOSTAT 2014 
1
 Πενζθαιαάκεζ ηδκ έηηαζδ ηαζ παναβςβή ηυζμ ηδξ οπαίενζαξ ηαθθζένβεζαξ (κςπή 

ηαζ αζμιδπακζηή) υζμ ηαζ ηδξ ηαθθζένβεζαξ οπυ ηάθορδ  

* ΜΣ: Μεηνζημί Συκμζ 

 

2.2. Βοηανική πεπιγπαθή ηος θςηού 

Ζ ημιάηα είκαζ έκα θοηυ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ηνοπκμεζδχκ (Solanaceae). Σμ 

επζζηδιμκζηυ ημο υκμια είκαζ Solanum lycopersicum (ηνφπκμκ ημ θοημπενζζηυκ). 

Δίκαζ πμχδεξ θοηυ, εηήζζμ, δζεηέξ ηαζ ζπακζυηενα πμθοεηέξ. Σμ θοηυ ηδξ ημιάηαξ 

ακαπηφζζεζ εοδζάηνζηδ ηεκηνζηή νίγα, ανηεηέξ δεοηενεφμοζεξ ηαζ νζγζηά ηνζπίδζα, 

υηακ μ ζπυνμξ ζπένκεηαζ απεοεείαξ ζηδ ιυκζιδ εέζδ. Όηακ υιςξ δ ημιάηα θοηεφεηαζ 

ιία ή πενζζζυηενεξ θμνέξ, δ ηεκηνζηή νίγα ηυαεηαζ, ηαηαζηνέθεηαζ ηαζ ημ θοηυ 

ανπίγεζ κα πανάβεζ ιε εοημθία πμθθέξ δεοηενεφμοζεξ πθεονζηέξ νίγεξ, αηυιδ ηαζ απυ 

ημ θαζιυ ημο θοημφ, βεβμκυξ πμο εεςνείηαζ πθεμκέηηδια, βζαηί δζεοημθφκεζ ηδ 

ιεηαθφηεοζδ ημο θοημφ αηυιδ ηαζ ιε βοική νίγα ή ιπάθα πχιαημξ (Παμφνδξ, 2012; 

Γζχηδ, 2016). 

Σα πναβιαηζηά θφθθα ηδξ ημιάηαξ είκαζ ζφκεεηα. Κάεε θφθθμ απμηεθείηαζ απυ γεφβδ 

θοθθανίςκ ηαζ παναθφθθςκ , ιε έκα ιυκμ θοθθάνζμ ζηδκ άηνδ. Ο ανζειυξ ηςκ 

γεοβχκ θοθθανίςκ ζε ηάεε θφθθμ, αθθά ηαζ ημ ιέβεευξ ημοξ (ιήημξ – πάημξ) 

πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία ηαζ ηδ εέζδ ημο θφθθμο επί ημο αθαζημφ. οκήεςξ 

μζ ιεβαθυηανπεξ πμζηζθίεξ έπμοκ πζμ ιαηνζά ηαζ πθαηζά θφθθα, εκχ ζηζξ ιζηνυηανπεξ 

μζ δζαζηάζεζξ ηςκ θφθθςκ είκαζ ιζηνυηενεξ. Σα θφθθα ειθακίγμκηαζ ζε εθζημεζδή 

δζάηαλδ πάκς ζημ αθαζηυ. Ζ επάκς επζθάκεζά ημοξ έπεζ πνχια θαιπενυ ααεφ 

πνάζζκμ ηαζ δ ηάης εθαζχδεξ ακμζπηυ πνάζζκμ (Παμφνδξ, 2012; Γζχηδ, 2016). 

Σα άκεδ ηδξ ημιάηαξ ειθακίγμκηαζ ζε ηαλζακείεξ απυ 2-3 ακά ηαλζακεία, ιέπνζ 20 ή 

ηαζ πενζζζυηενα. Έκαξ ιέζμξ επζεοιδηυξ ανζειυξ άκεεςκ ακά ηαλζακεία πμο εα 

ελεθζπηεί ζε ηανπμφξ είκαζ 6-8. Οζ ηαλζακείεξ ειθακίγμκηαζ επί ηςκ αθαζηχκ ημο 
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θοημφ ηαζ δζαηθαδίγμκηαζ ζοιιεηνζηά ή αζφιιεηνα, ακάθμβα ιε ηδκ πμζηζθία. ημ 

άηνμ ηάεε δζαηθάδςζδξ οπάνπεζ ηαζ έκα άκεμξ. Σμ άκεμξ θένεζ πνάζζκμ δενιαηχδδ 

ηάθοηα, πμο απμηεθείηαζ απυ 5 ή πενζζζυηενα ζέπαθα, ζηεθάκδ ηίηνζκδ ιε 5 ή 

πενζζζυηενα εκςιέκα πέηαθα ηαζ 5 ή πενζζζυηενμοξ ζηήιμκεξ, εκςιέκμοξ ζηδ αάζδ 

ημοξ ιε ηδ ζηεθάκδ ηαζ εκςιέκμοξ ηαηά ιήημξ ιεηαλφ ημοξ, χζηε κα ζπδιαηίγμοκ 

ηχκμ βφνς απυ ημ ζηφθμ, πμο είκαζ ζοκήεςξ πζμ ημκηυξ, εβηθςαζζιέκμξ απυ ημοξ 

ακεήνεξ. Ζ ςμεήηδ είκαζ πμθφπςνδ ηαζ ηάεε πχνμξ έπεζ πμθθά ςάνζα 

(Παμφνδξ, 2012; Γζχηδ, 2016). 

Ο ηανπυξ ηδξ ημιάηαξ είκαζ πμθφπςνμξ νάβα ιε πμζηίθα ζπήιαηα. Ο ηανπυξ 

πμζηζθζχκ ιε δφμ πςνίζιαηα (πχνμοξ) είκαζ ζοκήεςξ ζηνμββοθυξ, εκχ αοηυξ ιε 3, 4, 

5 ή πενζζζυηενα πςνίζιαηα είκαζ πεπθαηοζιέκμξ ηαζ πζεακυκ αηακυκζζημξ 

(Παμφνδξ, 2012; Γζχηδ, 2016). 

Ο ζπυνμξ ηδξ ημιάηαξ είκαζ ςμεζδήξ, πεπθαηοζιέκμξ, ημ πνχια ημο είκαζ ηζηνζκμ-

ηαθέ πνοζαθέκζμ ηαζ δ επζθάκεζά ημο ηαθφπηεηαζ ιε ηνζπμεζδείξ απμθφζεζξ, πμο ημο 

δίκμοκ ιεηαλχδδ επζθάκεζα. Σμ ιέβεεμξ ηςκ ζπυνςκ είκαζ ιζηηυ, δζαιέηνμο 3-5 mm. 

Δζςηενζηά μ ζπυνμξ θένεζ έκα ηονηυ (ζπεζνμεζδέξ) έιανομ, πμο πενζαάθθεηαζ απυ 

έκα ιζηνυ εκδμζπένιζμ. Τπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ απμεήηεοζδξ δζαηδνεί ηδ 

αθαζηζηυηδηά ημο βζα ημοθάπζζημκ 4 πνυκζα ιεηά ηδ ζοβημιζδή, εάκ υιςξ 

απμεδηεοηεί ζε παιδθή εενιμηναζία ηαζ ιε παιδθή πενζεηηζηυηδηα ηςκ ζπυνςκ ζε 

οβναζία, εφημθα δζαηδνεί ηδ αθαζηζηυηδηά ημο πάκς απυ 10 πνυκζα. Έκα βναιιάνζμ 

ζπυνμο έπεζ 450 πενίπμο ζπένιαηα (Παμφνδξ, 2012; Γζχηδ, 2016). 

 

 

Δικόνα 2.1 Βμηακζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ημιάηαξ. Πδβή: http://www.gaiapedia.gr/ 
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2.3. Ποικιλίερ – Τβπίδια ηηρ βιομησανικήρ ηομάηαρ 

Κοηθμθμνμφκ εηαημκηάδεξ ή πζθζάδεξ πμζηζθίεξ ηαζ ηάεε πνυκμ πνμζηίεεκηαζ ηαζ 

κέεξ. Ζ ημιάηα είκαζ ίζςξ ημ θοηυ ιε ηζξ πζμ πμθθέξ πμζηζθίεξ ηαζ οανίδζα, βζαηί δ 

ηαθθζένβεζά ηδξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή ζε υθμ ημκ ηυζιμ. Οζ πμζηζθίεξ ηαζ ηα οανίδζα 

δζαθένμοκ, υζμκ αθμνά ηα θοηά, ζε ιέβεεμξ, πμθθαπθή ακεεηηζηυηδηα ζηζξ 

αζεέκεζεξ, πνςζιυηδηα, ηαηαθθδθυηδηα βζα δζάθμνα ηθίιαηα (βζα παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ, ορδθέξ εενιμηναζίεξ), βζα δζάθμνεξ πνήζεζξ (θνέζηδ αβμνά, 

ιεηαπμίδζδ ηθπ). Οζ ηανπμί δζαθένμοκ ζε ιέβεεμξ, ζπήια, πνχια, πδιζηή ζφκεεζδ 

(Οθφιπζμξ, 2015).  

Οζ πμζηζθίεξ ή ηαθφηενα οανίδζα (F1), πμο ηαθθζενβμφκηαζ ζήιενα ζε οπαίενζεξ 

ζοκεήηεξ βζα ηδ θνέζηδ αβμνά, δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ (Οθφιπζμξ, 2015):  

1) αοηέξ πμο δ ακάπηολή ημοξ ζηαιαηά απυ ιυκδ ηδξ, υηακ θηάζμοκ ζε έκα 

μνζζιέκμ ζηάδζμ (πενζμνζζιέκδξ ακάπηολδξ= determinate) 

2) ηζξ πμζηζθίεξ ή οανίδζα (F1) πμο ακαπηφζζμκηαζ ζοκέπεζα, υζμ δζανηεί δ 

ηαθθζένβεζα (indeterminate). 

ηδκ Δθθάδα ηαθθζενβμφκηαζ ηονίςξ πμζηζθίεξ ηαζ οανίδζα (F1) πμο ακήημοκ ζηδκ 

δεφηενδ ηαηδβμνία.  

ηζξ ηαθθζενβμφιεκεξ πμζηζθίεξ ηαζ οανίδζα δζαηνίκμοιε 4 οπμηαηδβμνίεξ, ακάθμβα 

ιε ημ ιέβεεμξ ημο ηανπμφ (Οθφιπζμξ, 2015): 

1) πμθφ ιζηνυξ ηανπυξ αάνμοξ 10-20 βν. βκςζηυξ ιε ημ υκμια Cherry  

2) ιζηνυηανπεξ ιε αάνμξ ηανπμφ ιεηαλφ 60-100 βν.  

3) ιεζυηανπεξ ιε αάνμξ ηανπμφ ιεηαλφ 100-150 βν.  

4) ιεβαθυηανπεξ ιε αάνμξ ηανπμφ 150 βν. ηαζ άκς.  

ηδκ Δθθάδα πνμηζιμφκηαζ ιεβαθυηανπεξ πμζηζθίεξ ηαζ οανίδζα. Απυ ηζξ πμθοάνζειεξ 

πμζηζθίεξ ηαζ οανίδζα πμο έπμοκ εζζαπεεί ηαζ δμηζιαζηεί ζηδκ Δθθάδα ζήιενα ζε 

οπαίενζεξ ηαθθζένβεζεξ, πνμηζιμφκηαζ ηα πζμ ηάης (Οθφιπζμξ, 2015): 

 Μεβαθυηανπεξ: Mountain Fresh F1, Mountain Spring F1, Bobcat F1, Super 

Galli, Troy F1, Kalisti F1, Euboia F1, Formula F1, Verona F1, Florina F1 

Mirsini F1, Dual large F1, Glodin F1, Meteor F1, Ismini, Fedra, Soraya F1 η.α.  

 Κεναζυιμνθεξ (cherry) μζ μπμίεξ ζπάκζα ηαθθζενβμφκηαζ ζε οπάζενζεξ 

θοηείεξ: Cherelino F1, Sakura F1 η.α.  

2.4. Ζ διαηποθική αξία ηηρ ηομάηαρ 

Ζ ημιάηα ζοκζζηά έκα θαπακζηυ ημ μπμίμ είκαζ πθμφζζμ ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά ηαζ 

απμδίδεζ εθάπζζηεξ εενιίδεξ. Πενζέπεζ αζηαιίκεξ, ιέηαθθα ηαζ ζπκμζημζπεία πμο 

εκζζπφμοκ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια, δνμοκ πνμζηαηεοηζηά ηαηά ημο ηανηίκμο, 

νοειίγμοκ ηα επίπεδα γαπάνμο, αμδεμφκ ζηδ ιείςζδ ηδξ πμθδζηενίκδξ ηαζ εκζζπφμοκ 

ηδκ ζηεθεηζηή οβεία. Δπίζδξ είκαζ πμθφ πθμφζζα ζε αζηαιίκδ Δ (α - ημημθενυθδ), 

εεζαιίκδ, κζαζίκδ, αζηαιίκδ Β6, θμθζηυ, ιαβκήζζμ, θχζθμνμ, παθηυ ηαζ α-ηανμηέκζμ. 

Γζαεέηεζ ζζπονή ακηζμλεζδςηζηή δνάζδ ηδκ μπμία ηδκ μθείθεζ ηονίςξ ζηδκ ορδθή ηδξ 

πενζεηηζηυηδηα ζηδκ μοζία θοημπέκδ. Ζ θοημπέκδ είκαζ ιζα πνςζηζηή θοημπδιζηή 

έκςζδ δ μπμία πνμζδίδεζ ηαζ ημ ηυηηζκμ πνχια ζηζξ κημιάηεξ (Κάθθαξ, 2011).  
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Πθδεχνα επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ ανπζηά επζηεκηνχεδηακ ζηδκ ζοιαμθή ημο 

θοημπέκζμο ηςκ κημιαηχκ, ζηδκ πνυθδρδ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ. 

Ηδζαίηενα ζδιακηζηή εεςνείηαζ δ πνμζηαζία πμο πανέπεζ ημ θοημπέκζμ έκακηζ ημο 

ηανηίκμο ημο παβηνέαημξ, ηαεχξ είκαζ απυ ηζξ πζμ επζεεηζηέξ ηαζ εακαηδθυνεξ 

ιμνθέξ ηανηίκμο θυβς ηδξ ναβδαίαξ ελέθζλδξ ημο. Ακάιεζα ζηα εοενβεηζηά μθέθδ 

ηδξ κημιάηαξ ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ δ δνάζδ ηδξ έκακηζ ηδξ αεδνμζηθήνςζδξ. Αοηυ 

ιπμνεί κα απμδμεεί ηονίςξ ζημ ηάθζμ, ζηδκ αζηαιίκδ Β6, ζηδκ κζαζίκδ ηαζ ζημ 

θμθζηυ μλφ (Κάθθαξ, 2011). 

Ζ κζαζίκδ πνδζζιμπμζείηαζ εδχ ηαζ πνυκζα ζακ ιζα αζθαθήξ ιέεμδμξ βζα ηδκ ιείςζδ 

ηδξ πμθδζηενίκδξ εκχ δίαζηεξ πθμφζζεξ ζε ηάθζμ έπμοκ δείλεζ υηζ ιπμνμφκ κα 

ιεζχζμοκ ηδκ ανηδνζαηή πίεζδ. Ζ αζηαιίκδ Β6 ηαζ ημ θμθζηυ μλφ απαζημφκηαζ βζα ηδκ 

ιεηαηνμπή ηδξ επζηίκδοκδξ μοζίαξ, μιμηοζηεΐκδξ ζε άθθα ααθααή ιυνζα. Ζ 

μιμηοζηεΐκδ έπεζ ανεεεί υηζ ηαηαζηνέθεζ ηα ημζπχιαηα ηςκ αββείςκ ηαζ έπεζ 

ζοζπεηζζηεί άιεζα ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ειθναβιάηςκ (Κάθθαξ, 2011). 

2.5. Οικολογικέρ απαιηήζειρ ηηρ καλλιέπγειαρ 

2.5.1. Απαιηήζειρ ζε Κλίμα 

Ζ ημιάηα είκαζ θοηυ εενιήξ επμπήξ, ζπεηζηά ακεεηηζηυ ζηζξ ορδθέξ εενιμηναζίαξ 

ηαζ ηδκ λδναζία ηαζ εοπαεέξ ζηζξ παιδθέξ εενιμηναζίαξ ηαζ ημκ παβεηυ. Έπεζ 

ακάβηδ ημοθάπζζημκ 80 διένεξ πςνίξ παβεηυ ζηζξ πενζμνζζιέκδξ ακάπηολδξ πμζηζθίεξ 

βζα κα μθμηθδνχζεζ ηδκ παναβςβή ηδξ ηαζ 120 βζα ηζξ απενζυνζζηδξ ακάπηολδξ. 

Άνζζηεξ εενιμηναζίεξ ηοιαίκμκηαζ απυ 25-30
μ
 C ηδκ διένα ηαζ 16-20

μ
 C ηαηά ηδ 

κφηηα ηαζ ηαεανή αηιυζθαζνα ηαζ ζπεηζηά παιδθή οβναζία βζα ακάπηολδ ημο θοημφ, 

άκεζζδ, ηανπυδεζδ ηαζ ακάπηολδ ημο ηανπμφ. Μζα δζαθμνά εενιμηναζίαξ 5-7
μ
 C 

ιεηαλφ διέναξ ηαζ κφηηαξ, ζοιαάθθεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ άκεζζδξ, ηδκ ακάπηολδ ημο 

θοημφ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο ηανπμφ. Ζ ηαθφηενδ εενιμηναζία βζα ηανπυδεζδ ηδξ 

ημιάηαξ είκαζ ιεηαλφ 18-24
μ
 C, εκχ θηςπή είκαζ δ ηανπυδεζδ ζε εενιμηναζίεξ <15

μ
 

C ηαζ >30
μ
 C. ε παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ <13

μ
 C δε βίκεηαζ βμκζιμπμίδζδ ηςκ 

ακεέςκ θυβς αβμκίαξ ηδξ βφνδξ εκχ ζε ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ >32
μ
 C 

παναηδνείηαζ ακευπηςζδ. ΟΗ εενιμηναζίεξ ηδξ κφηηαξ είκαζ πζμ ζδιακηζηέξ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηζξ εενιμηναζίεξ ηδξ διέναξ (Οθφιπζμξ, 2015). 

Ζ ακάπηολδ ημο θοημφ ζηαιαηά ζε ιέζεξ ιέβζζηεξ εενιμηναζίεξ >35
μ
 C ηαζ 

εθάπζζηδ 12
μ
 C. Παναηεηαιέκεξ εενιμηναζίεξ παιδθυηενεξ ηςκ 10

μ
 C ηαηαζηνέθμοκ 

ημ θοηυ. Οζ πμζηζθίεξ έπμοκ δζαθμνεηζηή ακηίδναζδ ζημκ παβεηυ. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ 

ηα θφθθα ημο θοημφ είκαζ θζβυηενμ εοπαεή ζημκ παβεηυ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα άκεδ ηαζ 

ημοξ ηανπμφξ. Σα άκεδ ηαζ μζ ηανπμί είκαζ επίζδξ εοπαεή ζηδ λδναζία ηαζ ζε ορδθέξ 

εενιμηναζίεξ πμο, υηακ επζηναημφκ, ιεζχκεηαζ δ ηανπυδεζδ ηαζ δ παναβςβή. Ζ 

ςνίιακζδ ηςκ ηανπχκ εοκμείηαζ απυ γεζηέξ διένεξ ηαζ ηαεανή αηιυζθαζνα πςνίξ 

ανμπμπηχζεζξ (Οθφιπζμξ, 2015).  

2.5.2. Έδαθορ 

Ζ ημιάηα ηαθθζενβείηαζ ζε υθα ζπεδυκ ηα εδάθδ, πμο δεκ είκαζ οβνά. Πνμηζιά εδάθδ 

ιέζδξ ζφζηαζδξ, εθαθνά, ααεζά, βυκζια, ζηναββενά. Γζα ιεβάθδ απυδμζδ, εθυζμκ 

δεκ εκδζαθένεζ δ πνςζιυηδηα, πνμηζιχκηαζ ηα πδθχδδ, ανβζθθμπδθχδδ ή αανφηενα 

εδάθδ, ηα μπμία έπμοκ ιεβάθδ οδαημσηακυηδηα ηαζ απμννμθμφκ ηαζ ζοβηναημφκ 
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ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ υπςξ θςζθυνμο ηαζ ηαθίμο (Γζανιεκίηδ Υ. 

2012; Σζζμφιαξ, 2015).  

Δδάθδ ιε εθαθνά ιυκμ ηθίζδ είκαζ επζεοιδηά βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ημιάηαξ. Όηακ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εδάθδ ιε ιέηνζα ηαζ απυημιδ ηθίζδ εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ 

ιέηνα βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδξ οβναζίαξ. Σμ επίπεδμ έδαθμξ ιπμνεί κα 

ιδκ έπεζ πνμαθήιαηα δζάανςζδξ αθθά ιπμνεί κα έπεζ πνυαθδια ζηνάββζζδξ ηαζ 

απυπθοζδξ. Δάκ ημ οπέδαθμξ είκαζ δζαπεναηυ ηαζ επζηνέπεζ άιεζδ ζηνάββζζδ δεκ 

πνεζάγεηαζ κα θδθεεί πνυκμζα βζα οπμζηνάββζζδ. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ είκαζ 

επζεοιδηή δ ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ημο εδάθμοξ ζε μνβακζηή μοζία, ηαεχξ ηαζ ζε 

ακυνβακα ενεπηζηά ζημζπεία (Γζανιεκίηδ Υ. 2012; Σζζμφιαξ, 2015).  

Καθφηενεξ απμδυζεζξ έπμοκ ηα εδάθδ πμο ημ pH είκαζ εθαθνά υλζκμ ή μοδέηενμ. Σμ 

pH επζδνά επίζδξ ζηδκ πνυζθδρδ απυ ηα θοηά ηςκ δζάθμνςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ. 

ε παιδθυ pH εθαηηχκεηαζ δ αθμιμζςζζιυηδηα ημο θςζθυνμο ηαζ δδιζμονβμφκηαζ 

αζαεζηίμο, ιαβκδζίμο ηαζ ηαθίμο. ε πμθφ ορδθυ pΖ ζδιεζχκεηαζ έθθεζρδ ζζδήνμο 

ηαζ ιαββακίμο. Δπίζδξ ημ pΖ επδνεάγεζ ηδκ ζοζζχνεοζδ ηαζ δνάζδ ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ αζεεκεζχκ (Γζανιεκίηδ Υ. 

2012; Σζζμφιαξ, 2015).  

2.6. Οικονομική ζημαζία ηηρ ηομάηαρ ζηην Δλλάδα 

ηαηζζηζηά ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ έηηαζδ ηαζ παναβςβή ηαθθζένβεζαξ 

ημιάηαξ ζηδκ Δθθάδα πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2.2. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ 

2012 δ ζοκμθζηή ηαθθζένβεζα ηαζ παναβςβή είπε ιεζςεεί ζδιακηζηά, ηονίςξ θυβς 

ιείςζδξ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ ηδξ αζμιδπακζηήξ ημιάηαξ ηαζ επίζδξ υηζ 

απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ εηηάζεςκ ημ 2012, ημ 57% ήηακ μζ οπάζενζεξ, 

ιε ιέζδ παναβςβή 3,66 ημκ/ ζην., 18% ήηακ μζ οπυ ηάθορδ ηαθθζένβεζεξ, ιε ιέζδ 

παναβςβή 11,68 ημκ./ζην. ηαζ 25% δ αζμιδπακζηή ημιάηα, ιε ιέζδ απυδμζδ 7,7 

ημκ./ζην.  

Πίκαηαξ 2.2. Έηηαζδ ζε ζηνέιιαηα ηαζ παναβςβή ζε ηυκμοξ δζαθυνςκ ιμνθχκ 

ηαθθζένβεζαξ ημιάηαξ ζηδκ Δθθάδα ηαηά ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2008-2012. Πδβή: 

Οθφιπζμξ, 2015 

 ΤΠΑΘΡΟΤ ΤΠΟ ΚΑΛΤΦΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΤΝΟΛΟ 

ΔΣΟ Έκταση 

(στρ.) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

Έκταση 

(στρ.) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

Έκταση 

(στρ.) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

Έκταση 

(στρ.) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

2008 101.260 352.280 34.800 391.191 93.030 1.082.699 229.036 1.816.170 

2009 101.260 352.280 30.052 358.295 113.000 813.675 244.312 1.524.250 

2010 144.380 699.040 22.870 274.691 74.720 432.501 241.970 1.406.232 

2011 115.630 467.867 29.400 341.392 93.580 776.292 238.610 1.585.560 

2012 93.153 340.937 29.115 340.104 40.339 310.937 162.607 991.978 

ε Δονςπασηυ επίπεδμ, δ Δθθάδα ηαηαθαιαάκεζ ιζα ηαθή εέζδ υζμκ αθμνά ηδκ 

εηήζζα παναβςβή ημιάηαξ (ζοκμθζηά επζηναπέγζαξ ηαζ αζμιδπακζηήξ) βζα ημ έημξ 

2014 ένπεηαζ ηέηανηδ ιε ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηά ηδκ Ηηαθία ηαζ ηδκ Ηζπακία ηαζ 

εθάπζζηδ απυ ηδκ Πμνημβαθία (Πίκαηαξ 2.1). 

ημκ Πίκαηαξ 2.3. πανμοζζάγμκηαζ μζ εηηάζεζξ παναβςβήξ ημιάηαξ ζε ζηνέιιαηα ηαζ 

μζ πμζυηδηεξ ζε ηυκμοξ ακά Πενζθένεζα ηαζ ακά Νμιυ ηδξ Δθθάδμξ. Παναηδνμφιε 

υηζ μζ Πενζθένεζξ ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ είκαζ ηδξ Θεζζαθίαξ, ηδξ ηενεάξ 
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Δθθάδαξ, ηδξ Γοηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ιε ζεζνά ιεζμφιεκδξ έηηαζδξ 

ηαζ παναβςβήξ.  

Πίνακαρ 2.3. Παναβςβή ηαζ Δηηάζεζξ πμζηζθζχκ ηαθθζενβμφιεκδξ κημιάηαξ ζηδκ 

Δθθάδα βζα ημ έημξ 2014. Πδβή: ΔΛ.ΣΑΣ. 2014 

Πεπιθέπειερ και Πεπιθεπειακέρ 

Δνόηηηερ      

Σμιάηεξ 

Βζμιδπακζηέξ 
Δπζηναπέγζεξ 

οπαίενμο εενιμηδπίμο 

1 2 1 2 1 2 

ύνολο Δλλάδαρ 60.697 439.089 86.365 260.842 26.317 217.970 

Πεπιθέπεια Αναηολικήρ 

Μακεδονίαρ και Θπάκηρ 
496 2.689 3.838 11.823 434 2.835 

  Ρμδυπδξ 180 988 536 1.415 30 108 

  Γνάιαξ 45 190 438 1.878 243 1.873 

  Έανμο 178 1.028 1.073 2.461 34 143 

  Θάζμο 7 14 226 335 — — 

  Κααάθαξ 84 467 681 2.512 47 243 

  Ξάκεδξ 2 2 884 3.222 80 468 

Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 2.562 11.437 5.333 23.004 2.358 18.741 

  Θεζζαθμκίηδξ 933 4.224 2.018 9.074 699 5.487 

  Ζιαείαξ 258 1.082 765 4.199 264 2.421 

  Κζθηίξ 161 373 129 242 12 20 

  Πέθθαξ 365 1.507 256 1.099 852 7.463 

  Πζενίαξ 159 676 394 1.222 152 653 

  εννχκ 530 2.498 961 3.561 232 1.549 

  Υαθηζδζηήξ 156 1.079 810 3.607 147 1.148 

Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ 54 254 1.700 7.726 67 428 

  Κμγάκδξ 13 55 152 583 14 169 

  Γνεαεκχκ 3 4 58 118 5 15 

  Καζημνζάξ — — 1.275 6.172 2 13 

  Φθχνζκαξ 38 195 215 852 46 231 

Πεπιθέπεια Ζπείπος 36 71 1.971 5.397 1.007 10.437 

  Ηςακκίκςκ — — 664 961 35 129 

  Άνηαξ 36 71 850 2.599 117 647 

  Θεζπνςηίαξ — — 390 1.545 119 894 

  Πνέαεγαξ — — 67 292 736 8.767 

Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ 30.363 233.606 5.822 16.805 1.273 8.915 

  Λάνζζαξ 22.057 176.214 1.141 3.594 170 1.117 

  Κανδίηζαξ 4.861 37.322 1.381 3.791 150 1.139 

  Μαβκδζίαξ 3.188 18.869 812 1.686 202 1.255 

  πμνάδςκ — — 35 108 1 3 

  Σνζηάθςκ 257 1.202 2.453 7.627 750 5.402 

Περιθέρεια Σηερεάς Δλλάδας 15.608 111.902 13.166 47.047 272 1.454 
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  Φεζχηζδαξ 8.498 68.547 4.537 13.632 139 637 

  Βμζςηίαξ 7.075 43.228 2.024 12.406 31 250 

  Δφαμζαξ 34 125 6.094 20.552 88 498 

  Δονοηακίαξ — — 218 137 5 6 

  Φςηίδαξ 1 3 293 320 9 64 

Πεπιθέπεια Ηονίων Νήζων 3 10 2.474 6.038 248 958 

  Κένηοναξ 3 10 1.158 2.319 109 395 

  Εαηφκεμο — — 550 1.589 114 373 

  Ηεάηδξ — — 16 1 — — 

  Κεθαθθδκίαξ — — 653 2.014 15 180 

  Λεοηάδαξ — — 97 115 10 11 

Περιθέρεια Γσηικής Δλλάδας 10.635 76.959 13.777 40.836 3.310 22.554 

  Απασαξ 784 5.588 2.046 7.594 457 3.732 

  Αζηςθ/κακίαξ 311 1.202 6.554 10.209 877 5.332 

  Ζθείαξ 9.540 70.169 5.177 23.033 1.976 13.491 

Περιθέρεια Πελοποννήζοσ 49 201 16.866 56.109 2.833 22.551 

  Ανηαδίαξ 47 199 2.343 7.767 259 2.028 

  Ανβμθίδαξ — — 2.290 5.393 518 4.197 

  Κμνζκείαξ — — 3.899 10.030 163 737 

  Λαηςκίαξ 2 2 4.420 19.834 680 5.560 

  Μεζζδκίαξ — — 3.914 13.085 1.213 10.029 

Πεπιθέπεια Αηηικήρ 7 29 2.611 9.081 898 8.949 

Κεκηνζημφ Σμιέα Αεδκχκ — — — — — — 

Βμνείμο Σμιέα Αεδκχκ — — 5 14 — — 

Γοηζημφ Σμιέα Αεδκχκ — — — — — — 

Νμηίμο Σμιέα Αεδκχκ — — — — — — 

Ακαημθζηήξ Αηηζηήξ 7 29 1.933 7.184 657 6.630 

Γοηζηήξ Αηηζηήξ — — 403 1.343 157 1.726 

Πεζναζχξ — — — — — — 

Νήζςκ — — 270 541 84 593 

Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 0 0 5.152 4.245 530 946 

  Λέζαμο — — 3.013 1.798 394 434 

  Ηηανίαξ — — 398 857 4 16 

  Λήικμο — — 193 72 5 5 

  άιμο. — — 332 286 68 162 

  Υίμο — — 1.216 1.232 59 329 

Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος 880 1.927 3.867 8.106 723 4.928 

  φνμο — — 141 544 249 1.003 

  Άκδνμο — — 412 790 6 25 

  Θήναξ 455 217 198 177 10 18 

  Καθφικμο — — 189 282 12 70 
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  Κανπάεμο — — 39 62 3 42 

  Κφεκμο — — 99 214 — — 

  Κς 420 1.680 521 2.407 27 327 

  Μήθμο — — 285 392 4 29 

  Μοηυκμο. — — 260 910 13 78 

  Νάλμο — — 942 681 67 119 

  Πάνμο — — 265 119 59 74 

  Ρυδμο 5 30 378 1.335 271 3.141 

  Σήκμο — — 138 194 2 3 

Πεπιθέπεια Κπήηηρ 4 4 9.788 24.627 12.364 114.274 

  Ζναηθείμο 3 3 4.900 16.396 4.428 19.402 

  Λαζζείμο 1 1 842 2.641 5.503 79.725 

  Ρεεφικδξ — — 1.312 1.681 191 664 

  Υακίςκ — — 2.734 3.908 2.242 14.483 

1= εηηάζεζξ ζε ζηνέιιαηα,  2= παναβςβή ζε ηυκμοξ 

Ζ παναβςβή αζμιδπακζηήξ ημιάηαξ ζηδκ Δθθάδα, ιεηά ιζα εθαθνά αολδηζηή πμνεία 

ηδκ πενίμδμ 1995-2000 (Γζάβναιια 2.1), πανμοζζάγεζ ζηδ ζοκέπεζα πηςηζηή πμνεία 

ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ πχνεξ ζηζξ μπμίεξ παναηδνείηαζ εκηοπςζζαηή αφλδζδ ηδξ 

παναβςβήξ. πανυθα αοηά ελαζθαθίγεζ ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ αηαεάνζζηεξ 

πνμζυδμοξ απυ υθα ηα θοηά ιεβάθδξ ηαθθζένβεζαξ ζηδκ Δθθάδα. 

 

Πδβή: FAOSTAT, 2017 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ μζ πνμηζιήζεζξ ηςκ ηαηακαθςηχκ ηαζ ηα 

δεδμιέκα ηδξ αβμνάξ άθθαλακ, δζυηζ μ ημιαημπμθηυξ, ημ πθέμκ παναδμζζαηυ πνμσυκ 

ημιάηαξ, παθαζυηενα ηαηαθάιαακε ημ 80% ςκ πςθήζεςκ ημο ηθάδμο, εκχ ζήιενα 

έπεζ πενζμνζζηεί ζημ 20%. Απ’ ηδκ άθθδ πθεονά, μ ζοιποηκςιέκμξ ποιυξ ημιάηαξ 

ηένδζζε ημ 40% ημο ιενζδίμο αβμνάξ ηαζ δ ρζθμημιιέκδ ημιάηα ημ 20%. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί πςξ ζηδκ αβμνά ηςκ πνμσυκηςκ ημιάηαξ, ζήιενα ηδκ πνχηδ εέζδ ζε 

ηαηακάθςζδ ηαηέπεζ μ ζοιποηκςιέκμξ ποιυξ ημιάηαξ, πμο αημθμοεεί ιζα 

ζοκεπυιεκδ ακμδζηή πμνεία. ηδκ αιέζςξ επυιεκδ εέζδ ανίζηεηαζ ημ απμθθμζςιέκμ 

ημιαηάηζ ιε ιενίδζμ αβμνάξ 7% εκχ ειθακίγεζ πηςηζηέξ ηάζεζξ. ηδκ πέιπηδ εέζδ 
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ανίζηεηαζ μ ποιυξ ημιάηαξ ηαζ αημθμοεεί ημ ηέηζαπ. Οζ έημζιεξ ζάθηζεξ 

ακηζπνμζςπεφμοκ έκα ζδιακηζηυ ιενίδζμ αβμνάξ ιε πμθθέξ πνμμπηζηέξ ακέθζλδξ, 

θυβς ηςκ κέςκ ηαηακαθςηζηχκ πνμηφπςκ ηαζ ηςκ βνήβμνςκ νοειχκ γςήξ 

(Γζανιεκίηδξ, 2012). 

ημκ πίκαηα 2.4. πανμοζζάγμκηαζ ηα ζημζπεία ιεηαπμίδζδξ ηδξ αζμιδπακζηήξ ημιάηαξ 

ηδξ 15εηίαξ 2001-2015. Παναηδνμφιε υηζ δ ιέζδ απυδμζδ ηδξ αζμιδπακζηήξ ημιάηαξ 

πανμοζζάγεζ αφλδζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο αοηήξ ιε ιέζδ απυδμζδ 9,3 

ηυκμοξ/ ζηνέιια ημ 2015.  

Πίκαηαξ 2.4. ημζπεία ιεηαπμίδζδξ ηδξ αζμιδπακζηήξ ημιάηαξ 2001-2015. Πδβή: 

ΤπΑΑΣ, 2015 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ  

(εζμδεία) 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΘΔΗΑ 

ΠΡΧΣΖ ΤΛΖ (tn) 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΘΔΗΑ 

ΔΚΣΑΖ (ζην) 

Μ.Ο ΑΠΟΓΟΖ 

ηυκμζ/ζην 

2001 935.006,0 148.283,9 6,3 

2002 861.246,0 169.207,0 5,1 

2003 983.050,0 178.434,5 5,5 

2004 1.187.592,0 183.162,5 6,5 

2005 880.450,0 127.630,0 6,9 

2006 720.400,0 105.587,2 6,8 

2007 614.203,0 99.876,5 6,1 

2008 639.748,3 77.994,2 8,2 

2009 818.555,8 113.000,5 7,2 

2010 661.914,7 90.799,6 7,3 

2011 330.000,0 40.000,0 8,3 

2012 390.000,00 58.000,0 6,7 

2013 432.554,00 45.554,0 9,5 

2014 463.961,00 49.923,0 9,3 

2015 512.695,25 55.200,0 9,3 

 

2.7. Οικονομική ζημαζία ηηρ ηομάηαρ ζηην πεπιθέπεια Πελοποννήζος και ζηο 

Νομό Μεζζηνίαρ 

ημκ πίκαηα 2.5 πανμοζζάγμκηαζ μζ ηαθθζενβμφιεκεξ εηηάζεζξ ηαζ μζ πμζυηδηεξ 

παναβςβήξ ηδξ ημιάηαξ ζηδκ Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο ηαζ εζδζηυηενα ζημ Νμιυ 

Μεζζδκίαξ. Παναηδνμφιε υηζ μ Νμιυξ Μεζζδκίαξ έπεζ ημ ιεβαθφηενμ ζοκμθζηυ 

ανζειυ ηαθθζενβμφιεκςκ ζηνειιάηςκ ημιάηαξ (5.127 ζηνέιιαηα) ιαγί ιε ημ Νμιυ 

Λαηςκίαξ ηαεχξ ηαζ πμθφ ιεβάθδ παναβςβή (23.114 ηυκμοξ).  

Ο Νμιυξ Μεζζδκίαξ ζοκζζηά έκα κμιυ ζημκ μπμίμ ηυζμ απυ ηθζιαημθμβζηέξ υζμ ηαζ 

απυ εδαθζηέξ ζοκεήηεξ εοδμηζιεί δ ηαθθζένβεζα ηδξ ημιάηαξ. Ο Ασααθζςηαηδξ 

(1942) ηαηαβνάθεζ ζηδκ ιεθέηδ ημο ηζξ πζμ δζαδεδμιέκεξ πμζηζθίεξ κημιάηαξ ηδξ 

Μεζζδκίαξ. οβηεηνζιέκα ακαθένεζ ςξ ηδκ πθέμκ δζαδεδμιέκδ ηδκ πμζηζθία ηδξ 

Μεζζδκίαξ ‘Καηζανή’, πμζηζθία ιεηνίμο ιεβέεμοξ, πεπθαηοζιέκδ ιε ιεβάθμ 

μιθαθυ, ιε δζαοθαηςιέκδ επζθάκεζα, ζανηχδδ, βθοηζά ηαζ πνχζιδ. Αημθμοεεί αοηήξ 

ζε δζάδμζδ, δ πμζηζθία ιε ηδκ ημπζηή μκμιαζία ‘ηνμββοθή’ ή ‘Παπζά’ ή ‘Υμκηνή’ ή 

‘Νενμοθή’. Ζ επζθάκεζα αοηήξ είκαζ θεία, μ ηανπυξ ιεβάθμξ, μ μιθαθυξ ιζηνυξ ηαζ 

είκαζ υρζιδ. Σέθμξ ακαθένεζ ηδκ πμζηζθία ‘Pierrette’ (Πζενάημξ) δ μπμία 
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ηαθθζενβμφκηακ ζε ιζηνυηενδ έηηαζδ, πμζηζθία ιζηνή, ζηνμββοθή ηαζ πνςζιυηενδ 

υθςκ ηςκ πνμακαθενεεζζχκ πμζηζθζχκ. Οζ πενζμπέξ ιε ηδκ πζμ εηηεηαιέκδ 

ηαθθζένβεζα ηςκ παναπάκς πμζηζθζχκ κημιάηαξ είκαζ μ ηάιπμξ ηδξ ηάης Μεζζδκίαξ 

ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα δ Μεζζήκδ, δ Καθαιάηα, δ Μζηνμιάκδ, ημ Αζπνυπςια, ηα 

Γζακκζηζάκζηα, ηα πενπυβεζα, ηαζ ηα Εενιπίζζα. 

Πίνακαρ 2.5. Παναβςβή ηαζ Δηηάζεζξ πμζηζθζχκ ηαθθζενβμφιεκδξ κημιάηαξ ζηδκ 

Δθθάδα βζα ημ έημξ 2014. Πδβή: ΔΛ.ΣΑΣ. 2014 

 

Σμιάηεξ φκμθμ 

Βζμιδπακζηέξ 
Δπζηναπέγζεξ 

οπαίενμο εενιμηδπίμο 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Περιθέρεια 

Πελοποννήζοσ 
49 201 16.866 56.109 2.833 22.551 19.748 78.861 

  Ανηαδίαξ 47 199 2.343 7.767 259 2.028 2.649 9.994 

  Ανβμθίδαξ — — 2.290 5.393 518 4.197 2.808 9.590 

  Κμνζκείαξ — — 3.899 10.030 163 737 4.062 10.767 

  Λαηςκίαξ 2 2 4.420 19.834 680 5.560 5.102 25.396 

  Μεζζδκίαξ — — 3.914 13.085 1.213 10.029 5.127 23.114 

1= εηηάζεζξ ζε ζηνέιιαηα,  2= παναβςβή ζε ηυκμοξ 

2.8. Δνδοθςηικά βακηήπια νηομάηαρ 

Σα εκδμθοηζηά ααηηήνζα οπάνπμοκ ζε πμζηίθμοξ θοηζημφξ ζζημφξ πμθοάνζειςκ 

θοηζηχκ εζδχκ πςνίξ κα πνμηαθμφκ ζοιπηχιαηα αζεεκεζχκ, ζε μνζζιέκεξ 

πενζπηχζεζξ αζημφκ εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα ζημοξ λεκζζηέξ ημοξ (Lodewyckx et 

al., 2002). Χζηυζμ, ηα αδνακή εκδμθοηζηά ααηηήνζα ιπμνμφκ κα βίκμοκ παεμβυκα 

οπυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ ηαζ εκηυξ δζαθμνεηζηχκ βμκμηφπςκ λεκζζηχκ. Καηά 

ζοκέπεζα, πνμηάεδηε υηζ υθα ηα ααηηήνζα πμο απμζηίγμοκ ημ εζςηενζηυ ηςκ θοηχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εκενβχκ ηαζ θακεάκςκ παεμβυκςκ, ιπμνμφκ κα 

εεςνδεμφκ ςξ εκδυθοηα (James & Olivares, 1998). Σα ςθέθδια ααηηδνζαηά 

εκδυθοηα έπμοκ αολήζεζ ημ εκδζαθένμκ βζα ένεοκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 

εηχκ θυβς ηδξ πζεακήξ επίπηςζήξ ημοξ ζηδκ ηαθθζένβεζα (Sturz & Nowak, 2000, 

Sturz et al., 2000, Lodewyckx η.ά., 2002, Rosenblueth & Martinez-Romero, 2006, 

Bulgeralli et al., 2013). Πανυθμ πμο ηα εκδμθοηζηά ααηηήνζα είκαζ ζηακά κα 

απμζηίζμοκ ηα θοηζηά υνβακα πμο ανίζημκηαζ άκςεεκ ημο νζγζημφ ζοζηήιαημξ 

(Hardoim et al., 2008, Compant et al., 2010, Reinhold-Hurek & Hurek, 2011), μ 

υβημξ ηδξ ένεοκαξ ζημκ ημιέα αοηυ επζηεκηνχκεηαζ ζηα νζγζηά εκδμθοηζηά ααηηήνζα. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, μζ ιέεμδμζ ακάθοζδξ DNA ζοκέααθακ ζηδκ απυηηδζδ βκχζδξ 

ζπεηζηά ιε ηδ ζφκεεζδ ηςκ εκδμθοηζηχκ ημζκμηήηςκ ζε θφθθα δζαθμνεηζηχκ 

πμζηζθζχκ νογζμφ (Oruza sativa) (Ferrando et al., 2012) ηαζ δζάθμνα θοηζηά είδδ πμο 

ηαθθζενβμφκηαζ θοζζηά ζημ Tallgrass Prairie Preserve ζηδκ αμνεζμηεκηνζηή 

Οηθαπυια (Ding et al., 2013), ηαεχξ ηαζ ζε δζάθμνα υνβακα ημθμηφεαξ ηδξ ηονίαξ 

(Cucurbita pepo L. ssp. pepo var. styriaca Greb.; Fürnkranz et al., 2012) ηαζ ημ θοηυ 

Arabidopsis thaliana (Bodenhausen et al., 2013). 

Ζ ηαθθζενβμφιεκδ ημιάηα (Solanum lycopersicum L.) ακαπηφζζεηαζ εονέςξ ηαζ 

απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή βεςνβζηή αζμιδπακία παβημζιίςξ (http://faostat.fao.org). Σμ 

είδμξ αοηυ είκαζ ηαθά ιεθεηδιέκμ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ βεκεηζηήξ, ηδξ βμκζδζςιαηζηήξ  
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ηαζ ηδξ ακαπαναβςβήξ, ηαεζζηχκηαξ ημ έηζζ έκα ελαζνεηζηυ ιμκηέθμ ααζζηήξ ηαζ 

εθανιμζιέκδξ ένεοκαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πμζυηδηα ηςκ θνμφηςκ, ηδκ ακημπή ηςκ 

θοηχκ ζηζξ ααζμηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ άθθα θοζζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά (Gupta et al., 

2008, Panthee & Chen, 2010 · Sahu η.ά., 2012). Οζ αζεέκεζεξ είκαζ έκα απυ ηα ηφνζα 

πνμαθήιαηα ηδξ αζμιδπακίαξ ημιάηαξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ ηαζ δ εοαζζεδζία ηδξ 

κημιάηαξ ζε πμθθμφξ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ μδδβεί ζε έκημκδ πνήζδ 

αβνμπδιζηχκ (Gajanana et al., 2006). Έηζζ, μζ πανάβμκηεξ αζμθμβζημφ εθέβπμο έπμοκ 

ακαδοεεί ςξ ιζα εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ κυζςκ ηδξ ημιάηαξ, 

υπςξ δ ααηηδνζαηή κυζμξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ Ralstonia solanacearum (Chen 

η.ά., 2013) ηαζ μ ιαναζιυξ ημο θμογανίμο (Fusarium wilts) πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ 

ιφηδηα Fusarium oxysporum (Aimé et al., 2008). Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δ αολδιέκδ 

βκχζδ ηδξ μζημθμβίαξ ηςκ ιζηνμαζαηχκ ημζκμηήηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα θοηά 

ημιάηαξ εα ζοιαάθεζ ζημκ εκημπζζιυ πζεακχκ οπμρδθίςκ βζα αζμθμβζηυ έθεβπμ ηςκ 

κυζςκ ηςκ ημιαηχκ ηαζ ηδξ πνμχεδζδξ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ. Δπζπθέμκ, δ 

ακάθοζδ ηςκ ααηηδνζαηχκ ημζκμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα θοηά ημιάηαξ είκαζ 

εκδζαθένμοζα υπζ ιυκμ θυβς ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ ημιάηαξ ςξ ηαθθζενβμφιεκμο θοημφ 

αθθά ηαζ ηδξ πζεακήξ ζοιαμθήξ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ ιδπακζζιχκ πμο νοειίγμοκ ημκ 

απμζηζζιυ ηςκ ηαθθζενβμφιεκςκ θοηχκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο
 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

3.1. κοπόρ ηηρ επγαζίαρ 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ εκδμθοηζηχκ 

ααηηδνίςκ  απυ ηα θοηά ημιάηαξ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα ζοκηεθέζμοκ ζηδκ 

πανειπυδζζδ ηάπμζμ θοημπαεμβυκμ, ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ ηάκμοιε θυβμ βζα 

ιφηδηα. 

3.2. Τλικά και Μέθοδοι 

3.2.1. ςλλογή Γειγμάηων  

Γζα ηδκ δζεκένβεζα ημο ζοβηεηνζιέκμο πεζνάιαημξ, πναβιαημπμζήεδηακ 

δεζβιαημθδρίεξ ημο θοημφ ιζαξ παναδμζζαηά ηαθθζενβμφιεκδξ ζηδκ Μεζζδκία 

πμζηζθίαξ ημιάηαξ, βκςζηή ςξ Υμκηνμηαηζανή. Γείβιαηα εθήθεδζακ απυ θοηά 

παναβςβχκ απυ ηδκ μνεζκή πενζμπή ηδξ Μεζζδκίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ πενζμπή 

Μεηαιυνθςζδ ημο Γήιμο Υχναξ. Δπίζδξ, ζοθθέπεδηακ δείβιαηα ημο θοημφ απυ 

οπαίενζα ηαθθζένβεζα δ μπμία πναβιαημπμζήεδηε ζημκ πχνμ ημο ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο, 

ηαεχξ ηαζ απυ θοηά εηηυξ εδάθμοξ ηαθθζένβεζαξ (οδνμπμκζηή ηαθθζένβεζα) ημιάηαξ 

ζε εενιμηδπζαηή ιμκάδα ζημ πχνμ ημο ΣΔΗ επίζδξ. Ζ ηαθθζένβεζα πμκηνμηαηζανήξ 

ζημ πχνμ ημο ΣΔΗ, ζηδκ φπαζενμ ηαζ ζηα οδνμπμκζηά εενιμηήπζα πναβιαημπμζήεδηε 

ηαζ παναημθμοεήεδηε ζοζηδιαηζηά βζα δφμ μθυηθδνεξ ηαθθζενβδηζηέξ πενζυδμοξ. 

ηδκ ζοκέπεζα, μ ζοθθεπεέκηαξ θοηζηυξ ζζηυξ ημπμεεηήεδηε ζε εζδζηή πθαζηζηή 

ζαημφθα ιέζα ζε ροβείμ ιε ζπεηζηά παιδθή εενιμηναζία βζα ηδκ ιεηαθμνά ημο ζημ 

ενβαζηήνζμ.  

3.2.2. Αποζηείπωζη θςηικών ιζηών 

Τθζηά ηαζ Μέεμδμζ 

 Νοζηένζ 

 Έλζ Falcon ηςκ 50 ml 

 Αζεακυθδ 70 % 

 Τπμπθςνζυδεξ κάηνζμ 1,3M 

ημ πχνμ ημο ενβαζηδνίμο αημθμφεδζε:  

 Σειαπζζιυξ δεζβιαημθδρίαξ θφθθςκ ημο θοημφ ζε θεπηέξ ηαζ ιζηνέξ θςνίδεξ 

ιε ηδκ αμήεεζα κοζηενζμφ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ αοηχκ ζε Falcon ηςκ 50 ml.  
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Δικόνα 3.1. Falcon ηςκ 50ml. 

Σα δείβιαηα πμο ζοθθέπεδηακ, πςνίζηδηακ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

 Φφθθα κεανήξ αθάζηδζδξ, ηονίςξ ημνοθήξ θοημφ 

 Φφθθα ιε ειθακή ζοιπηχιαηα πενμκυζπμνμο 

 Φφθθα πςνίξ ειθακή ζοιπηχιαηα πενμκυζπμνμο 

ημ ζφκμθμ, πνδζζιμπμζήεδηακ 3 Falcon υπμο πενζείπακ δείβιαηα απυ ηαθθζένβεζα 

ηδξ μνεζκήξ Μεζζδκίαξ ηαζ άθθα 3 Falcon ιε ηα ακηίζημζπα δείβιαηα θφθθςκ απυ ηζξ 

ηαθθζένβεζεξ ημο ΣΔΗ Πεθμπμκκήζμο. Γζα ηδκ δζεοηυθοκζδ ιαξ ηαζ βζα ηδκ βνήβμνδ 

ακαβκχνζζδ ηςκ δεζβιάηςκ, ζδιεζχεδηακ υθα ηα ηαπάηζα απυ ηα Falcon ιε ημ είδμξ 

ηςκ θφθθςκ πμο πενζείπακ ηαεχξ ηαζ ηδκ πνμέθεοζδ ημοξ.  

ηδκ ζοκέπεζα εθανιυζηδηε ζε ηάεε δείβια λεπςνζζηά: 

1. Πθφζδ 2 θμνέξ ιε κενυ ανφζδξ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηοπχκ οπμθεζιιάηςκ 

(ζηυκδ, πχια, έκημια)ηαζ έπεζηα 3 θμνέξ ιε απζμκζζιέκμ κενυ βζα ημκ 

ηαθφηενμ δοκαηυ ηαεανζζιυ. 

2. Απμζηείνςζδ ηςκ θοηζηχκ ζζηχκ ιε δζήεδζδ ζε αζεακυθδ 70% βζα 1 θεπηυ.  

3. Γζήεδζδ ζε οπμπθςνζυδεξ κάηνζμ 1,3 M βζα 3 θεπηά. 

4. Γζήεδζδ ζε αζεακυθδ70% βζα 30 δεοηενυθεπηα. 

Οζ θοηζημί ζζημί πμο απμζηεζνχεδηακ, λεπθφεδηακ ζηδκ ζοκέπεζα 3 θμνέξ ιε 

οπεν-ηάεανμ κενυ ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε απμζηεζνςιέκμ δζδεδηζηυ πανηί.  

3.2.3. Λειοηπίβηζη θςηικών ιζηών και ζηπώζη δειγμάηων ζε ηπιβλία για ηην 

δημιοςπγία αποικιών. 

Γεκζηά, δ θεζμηνίαδζδ θοηζηχκ ζζηχκ ηαεχξ ηαζ δ ζηνχζδ ζε ηνοαθία ζημ 

ενβαζηήνζμ είκαζ ιζα δζαδζηαζία δ μπμία απαζηεί ζδζαίηενδ πνμζμπή απυ ειάξ ημοξ 

ίδζμοξ, επζαάθθμκηαξ ηδκ ηήνδζδ υθςκ ηςκ απαναίηδηςκ πνμτπμεέζεςκ βζα έκα 

οβζεζκυ ενβαζηδνζαηυ πενζαάθθμκ, ηαζ εηηεθείηαζ αοζηδνά ηαζ ιυκμ ζε ιία εζδζηή 

αίεμοζα ζηδκ μπμία οπάνπεζ εάθαιμξ κδιαηζηήξ νμήξ αηηζκμαμθίαξ UV υπμο ηαζ 

ημπμεεημφκηαζ ηα δείβιαηά ιαξ βζα ηδκ δζενβαζία.  
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Δικόνα 3.2 Καηάθθδθμξ ελμπθζζιυξ ενβαζηδνίμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 3.3. Θάθαιμξ κδιαηζηήξ νμήξ ιε αηηζκμαμθία UV 

Τθζηά ηαζ Μέεμδμζ 

 Θάθαιμξ κδιαηζηήξ νμήξ αηηζκμαμθίαξ UV 

 Έλζ απμζηεζνςιέκα ζβδία, έκα βζα ημ ηάεε Falcon 

 Σνζαθία ιε ζηενευ ενεπηζηυ οπυζηνςια Nutrient Agar (NA), Sucrose Agar 

(SA), Potato Dextrose Agar  (PDA) 

 Πζπέηα 1000 ιL, δδθαδή 1 ml 

 Καηάθθδθμ ιέβεεμξ νφβπμοξ 

 Σα Falcon ιε ηα απμζηεζνςιέκα δείβιαηα θοηζημφ ζζημφ  

 Λφπκo Bunsen 

 Σαζκία parafilm 

 Πζπέηεξ Pasteur βοάθζκεξ (Pasteur pipettes) 

 Κθίαακμ επχαζδξ  

Γζαδζηαζία ηδξ ελέηαζδξ 
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ηδκ αίεμοζα ιε ημκ εάθαιμ κδιαηζηήξ νμήξ ιε αηηζκμαμθία UV αημθμφεδζε δ ελήξ 

δζαδζηαζία ιε ιία ζεζνά αδιάηςκ βζα ηάεε έκα απυ ηα δείβιαηα: 

Πνμζμπή! Σα ηνοαθία ιε ηα ζηενεά ενεπηζηά οπμζηνχιαηα αβήηακ απυ  ημ ροβείμ 1 

χνα κςνίηενα επζηοβπάκμκηαξ ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ οβναζίαξ ημοξ, δζυηζ δ 

οπεναμθζηή οβναζία ιέζα ζημ ηνοαθίμ επζδίςηε ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ 

ααηηδνίςκ. 

1) Γζα ανπή μζ θοηζημί ζζημί απυ ημ έκα Falcon ημπμεεηήεδηακ ζε έκα απυ ηα 

απμζηεζνςιέκα ζβδία. 

2) Πνμζηέεδηακ 300ιL οπμπθςνζυδεξ ιαβκήζζμ MgCl2 ζημ θοηζηυ οθζηυ ιέζα 

ζημ ζβδίμ λεηίκδζε δ θεζμηνίαδζδ ημο θοηζημφ ζζημφ. Υνδζζιμπμζήεδηε 

MgCl2 βζα ηδκ ηαθφηενδ θεζμηνίαδζδ ημο θοηζημφ ζζημφ. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 3.4. Λεζμηνίαδζδ θοηζημφ ζζημφ ζε απμζηεζνςιέκμ ζβδίμ. 

3) Δθυζμκ ημ δείβια δζαθφεδηε πθήνςξ, ιεηαηνάπδηε ζε πμθηυ. Με ηδκ αμήεεζα 

ηδξ πζπέηαξ πάνεδηακ 300ιL ηαζ ιεηαθένεδηακ ζε έκα ηνοαθίμ ιε ζηενευ 

ενεπηζηυ οπυζηνςια υπμο πναβιαημπμζήεδηε δ ζηνχζδ. Ζ δζαδζηαζία ηδξ 

ζηνχζδξ λεηίκδζε απυ ηδκ ζηζβιή πμο ιεηαθένεδηε μ πμθηυξ ιε ηδκ πζπέηα 

ζημ ηνοαθίμ ιε ημ ακάθμβμ οπυζηνςια. 

4) ηδκ ζοκέπεζα, ιε ηδκ πνήζδ ιζαξ πζπέηαξ Pasteur (Pasteur pipettes) 

πεναζιέκδ πνχηα απυ ηδκ θθυβα ημο θφπκμο, δζαιμνθχκμκηαξ ιία μνεή 

βςκία ηαζ αθμφ αθέεδηε βζα θίβα δεοηενυθεπηα ζε αθημυθδ βζα κα ηνοχζεζ 

ηαζ κα απμθοιακεεί, πςνίξ ηαιία ηαεοζηένδζδ ημπμεεηήεδηε ημ δείβια 

μιμζυιμνθα ιε ηοηθζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ιε πμθφ ιεβάθδ πνμζμπή πάκς ζημ 

οπυζηνςια. Ζ δζαδζηαζία ηδξ ζηνχζδξ οθμπμζήεδηε πςνίξ κα λεζηεπάζμοιε 

ηεθείςξ ημ ηαπάηζ ημο ηνοαθίμο ιε ημ πένζ ιαξ, ειπμδίγμκηαξ ηδκ είζμδμ 

ηοπχκ ιμθοζιάηςκ.  
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5) Σμ ηνοαθίμ έηθεζζε ιε ημ ηαπάηζ ημο ηαζ ζθναβίζηδηε ιε parafilm, εζδζηή 

ηαζκία δ μπμία επζηνέπεζ ηδκ μλοβυκςζδ ηςκ απμζηζχκ πμο ζηυπεοακ κα 

δδιζμονβδεμφκ ζημ άιεζμ πνμκζηυ δζάζηδια αθθά πανειπυδζγε ηδκ ιυθοκζδ 

ημοξ απυ μπμζαδήπμηε ιυθοζια. Απυ ηάεε δείβια ηαζ απυ ηζξ 2 δζαθμνεηζηέξ 

πενζμπέξ ηαθθζενβεζχκ, δδιζμονβήεδηακ 3 επακαθήρεζξ ζε οπυζηνςια NA, 3 

ζε οπυζηνςια SA ηαζ 3 ζε οπυζηνςια PDA.  

Δικόνα 3.5. Σαζκία Parafilm 

6) ημ ηέθμξ, υθα ηα ηνοαθία ιεηαθένεδηακ ζε ηθίαακμ επχαζδξ νοειζγυιεκμ 

ζε 28℃ ηαζ βζα δζάζηδια ημοθάπζζημκ 48 ςνχκ, βζα ηδκ ηαπφηενδ ηαζ 

ηαηάθθδθδ ακάπηολδ ηςκ απμζηζχκ. 

 

 

 

 

 

Δικόνα 3.6. Κθίαακμξ επχαζδξ. 

3.2.4. Γημιοςπγία ςποζηπωμάηων NA, SA, PDA 

Τλικά πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηην δημιοςπγία ςποζηπώμαηορ NA (Nutrient 

Agar) :  

Μέθοδορ 1 

 οκεέημκηαξ ηα οθζηά: 

 5 gr/lt peptone  

 3gr/lt Nutrient broth 

 15 gr/lt Agar 

Μέθοδορ 2  

Έημζιμ δζαεέζζιμ ζηεφαζια ζημ ενβαζηήνζμ: 
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 23 gr/lt έημζιμ ζηεφαζια NA  

 Απυ ηδκ ηαθθζένβεζα ζε ενεπηζηυ ζηενευ οθζηυ (οπυζηνςια) NA πάνεδηακ απμζηίεξ 

υπμο ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ήηακ ηα ααηηήνζα ή ηαζ ιφηδηεξ ημο θοηζημφ ζζημφ. 

Τλικά πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηην δημιοςπγία ςποζηπώμαηορ SA (Sucrose 

Agar): 

 1 gr/lt yeast extract  

 10gr/lt sucrose, εθυζμκ δ ζοβηέκηνςζδ είκαζ 1%.  

 15gr/lt Agar 

 Πνμζεήηδ ακηζαζμηζημφ cyclohexamide 4-10ιgr/ml ζημ ενεπηζηυ δζάθοια 

ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ζηνχζδξ ηςκ ηνζαθίςκ. 

Απυ ηδκ ηαθθζένβεζα ζε ενεπηζηυ ζηενευ οθζηυ (οπυζηνςια) SA πάνεδηακ απμζηίεξ 

υπμο ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ήηακ ηα ααηηήνζα ημο θοηζημφ ζζημφ. 

Τλικά πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηην δημιοςπγία ςποζηπώμαηορ PDA (Potato 

Dextrose Agar):  

Έημζιμ δζαεέζζιμ ζηεφαζια ζημ ενβαζηήνζμ: 

 42 gr/lt PDA 

 Πνμζεήηδ ακηζαζμηζημφ chloramphenicol 100ιg/ml ζημ ενεπηζηυ δζάθοια 

ηαηά ηδκ δζαδζηαζία ζηνχζδξ ηςκ ηνζαθίςκ.  

Απυ ηδκ ηαθθζένβεζα ζε ενεπηζηυ ζηενευ οθζηυ (οπυζηνςια) PDA πάνεδηακ 

απμζηίεξ υπμο ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ήηακ μζ ιφηδηεξ ημο θοηζημφ ζζημφ. 

3.2.5. Γιαδικαζία παπαζκεςήρ ζηεπεού θπεπηικού ςλικού 

Υνδζζιμπμζήεδηε 1 μβημιεηνζηή βοάθζκδ θζάθδ πςνδηζηυηδηαξ 1lt βζα ηάεε ιία 

παναζηεοή οπμζηνχιαημξ. 

1. ηδκ πνχηδ θζάθδ ημπμεεηήεδηακ 800 ml απζμκζζιέκμ κενυ ηαζ πνμζηέεδηακ 

ηα πνμακαθενυιεκα οθζηά βζα ηδκ δδιζμονβία οπμζηνχιαημξ NA (Nutrient 

Agar). ηδκ ζοκέπεζα, ζοιπθδνχεδηε ιε απζμκζζιέκμ κενυ ςξ ηδκ παναβή 

(1000ml) ηδξ μβημιεηνζηή θζάθδξ. Δπίζδξ, ημπμεεηήεδηε ιέζα ζηδκ 

μβημιεηνζηή θζάθδ έκαξ ιαβκήηδξ βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαζ εοημθυηενδ 

μιμβεκμπμίδζδ ημο ενεπηζημφ δζαθφιαημξ, ηαζ δ θζάθδ ιεηαθένεδηε πάκς 

ζημκ ακαδεοηήνα εθανιυγμκηαξ ηδκ ηαηάθθδθδ εενιμηναζία ηαζ ηαπφηδηα. 

2. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ εηηέθεζδξ εθανιυζηδηε ηαζ δ δζαδζηαζία παναζηεοήξ 

ενεπηζηχκ δζαθοιάηςκ SA (Sucrose Agar) ηαζ PDA (Potato Dextrose Agar) 

ημ ηαεέκα ιε ηα δζηά ημο οθζηά.  
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3. Οζ μβημιεηνζηέξ θζάθεξ ιε ηα οβνά ενεπηζηά δζαθφιαηα αθέεδηακ βζα θίβα 

θεπηά πάκς ζημοξ ακαδεοηήνεξ, ιέπνζ ηδ πθήνδ μιμβεκμπμίδζδ ημοξ.  

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 3.7. Ακαφδεοζδ ηςκ οβνχκ ενεπηζηχκ δζαθοιάηςκ  NA, SA ηαζ PDAζηζξ 

μβημιεηνζηέξ ημοξ θζάθεξ πάκς ζε ιαβκδηζημφξ ακαδεοηήνεξ 

4. ημ οβνυ ενεπηζηυ δζάθοια PDA ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ακάδεοζδξ 

νοειίζηδηε ημ pH ζε 6.0 ιμκάδεξ. 

5. Αημθμφεδζε δ απμζηείνςζδ ηςκ βοάθζκςκ μβημιεηνζηχκ θζαθχκ ιε ηα οβνά 

ενεπηζηά δζαθφιαηα (NA, SA, PDA) ζε ηθίαακμ οβνήξ απμζηείνςζδξ βζα 15 

θεπηά ζημοξ 121℃. 

6. Μυθζξ ηεθείςζε δ δζαδζηαζία ηδξ απμζηείνςζδξ, μζ θζάθεξ ιε ηα οβνά 

ενεπηζηά δζαθφιαηα αθέεδηακ πάκς ζημοξ ακαδεοηήνεξ κα ηνοχζμοκ έςξ 

υημο κα ιπμνμφιε κα ημοξ αημοιπάιε ιε βοικυ πένζ αθθά πςνίξ κα πήλεζ ημ 

δζάθοια. 

7. Οζ θζάθεξ ιεηαθένεδηακ ιία-ιία ζημ εάθαιμ κδιαηζηήξ νμήξ ηαζ πνχηα 

αοηέξ ιε ηα οβνά ενεπηζηά δζαθφιαηα πμο ήηακ απαναίηδηδ δ πνμζεήηδ 

ακηζαζμηζημφ. Υμνδβήεδηε 1ml ημο ηαηάθθδθμο ακηζαζμηζημφ ζηα οβνά 

ενεπηζηά δζαθφιαηα SA ηαζ PDA ηαζ αημθμφεδζε ακάδεοζδ. 

8. ημ άκμζβια ηάεε θζάθδξ, ημ ζηυιζμ ηδξ απμζηεζνχεδηε απυ ηδκ θθυβα ηδξ 

θφπκμο. 

9. Σμ οβνυ ενεπηζηυ δζάθοια ιμζνάζηδηε ζε απμζηεζνςιέκα ηνοαθία, ιέπνζ ηδκ 

ιέζδ, ηαζ αθέεδηακ ζημ πάβημ ιε ιζζάκμζπημ ηαπάηζ έςξ υημο ημ οπυζηνςια 

απμηηήζεζ ζηενεή ιμνθή. 
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Δικόνα 3.8. Τβνυ ενεπηζηυ δζάθοια NA ζε απμζηεζνςιέκμ ηνοαθίμ ιε ιζζάκμζπημ 

ηαπάηζ, ημπμεεηδιέκμ πάκς ζημ πάβημ ενβαζίαξ ημο εαθάιμο κδιαηζηήξ νμήξ βζα κα 

ηνοχζεζ ηαζ κα απμηηήζεζ ζηενεή ιμνθή. 

 

10. Σμπμεεηήεδηακ ημ έκα πάκς ζημ άθθμ πμθθά ιαγί ηνοαθία ιε ημ ζηενευ 

ενεπηζηυ οπυζηνςια ζε δζαθακή ηαζκία ιειανάκδξ, ηαζ απμεδηεφηδηακ ζε 

ροβείμ ιε εενιμηναζία 4
μ
C ιέπνζ ηδκ επυιεκδ άζηδζδ. 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 3.9. Έημζια ηνοαθία ιε ζηενευ ενεπηζηυ οπυζηνςιια. 

11. οκεπίζηδηε δ ίδζα δζαδζηαζία ιε ηζξ οπυθμζπεξ θζάθεξ ιε ηα οβνά ενεπηζηά 

δζαθφιαηα, πνχηα ιε ηδκ θζάθδ πμο απαζημφζε πνμζεήηδ ακηζαζμηζημφ ηαζ 

ηέθμξ ιε ηδκ θζάθδ υπμο πενζείπε οβνυ ενεπηζηυ δζάθοια NA ημ μπμίμ δεκ 

απαζημφζε πμνήβδζδ ακηζαζμηζημφ. 

3.2.6. Γιαδικαζία αποζηείπωζηρ 

Όθεξ μζ θζάθεξ ιε ηα οπμζηνχιαηα, αθθά ηαζ υθα ηα οθζηά ηαζ ενβαθεία πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζηζξ πεζναιαηζηέξ ιεευδμοξ ή απμθοιάκζεζξ, υπςξ κοζηένζα, 

θζαθίδζα ιε οβνέξ ηαθθζένβεζεξ ημπμεεηήεδηακ ζε εζδζημφξ ηάδμοξ ηαζ 

απμζηεζνχεδηακ ζε ηθίαακμ οβνήξ απμζηείνςζδξ (αοηυηαοζημ) επί 20-25 θεπηά ζε 

εενιμηναζία 121℃ ηαζ πίεζδ 1.2 atm. Πνμζμπή, δυεδηε ζημ υηζ υθα ηα ηαπάηζα 

έπνεπε κα είκαζ παθανά ηαηά ηδκ απμζηείνςζδ. 
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Δικόνα 3.10. Οζ μβημιεηνζηέξ θζάθεξ ιε ηα οβνά ενεπηζηά οπμζηνχιαηα NA SA ηαζ 

PDA ημπμεεηδιέκεξ ιέζα ζημκ εζδζηυ ηάδμ απμζηείνςζδξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 3.11. Κθίαακμξ οβνήξ απμζηείνςζδξ (αοηυηαοζημ). 

3.2.7. Γιαδικαζία δημιοςπγίαρ ανηιβιοηικού chloramphenicol 

Σμπμεεηήεδηε 0.5gr chloramphenicol ζε falcon 15ml ηαζ πνμζηέεδηε 10ml αζεακυθδ 

70%. Αημθμφεδζε δ ακάδεοζδ ημο ζημ ακαδεοηήνα (voltex)  έςξ ηδκ πθήνδ 

μιμβεκμπμίδζδ ημο. Με ηδκ πνήζδ ιζαξ απμζηεζνςιέκδξ ζφνζββαξ πάνεδηακ 10 ml  

δζαθφιαημξ, αθαζνέεδηε δ αεθυκα ηαζ ημπμεεηήεδηε θίθηνμ. Σέθμξ, ημ πενζεπυιεκμ 

ιμζνάζηδηε ζε 6 eppendorf ηςκ 2ml, ιε πμζυηδηα ηςκ 1,7ml ζε ηαεέκα eppendorf, ηα 

μπμία ημπμεεηήεδηακ ζε εζδζηή εήηδ ηαζ απμεδηεφηδηακ ζηδκ ηαηάρολδ ημοξ βζα 

ηδκ δζαηήνδζδ ημοξ ηαζ ιέπνζ ηδκ επυιεκδ πνήζδ ημοξ. Γζα ηδκ δδιζμονβία 1lt οβνμφ 

δζαθφιαημξ PDA ιε agar πνδζζιμπμζήεδηε 1 ml chloramphenicol.  
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Δικόνα 3.12. Δζδζηή εήηδ ημπμεέηδζδξ ηςκ eppendorf. 

3.2.8. Γημιοςπγία ςγπών καλλιεπγειών  

Τθζηά ηαζ Μέεμδμζ 

 Οβημιεηνζηέξ θζάθεξ- ιπμοηάθζα βοάθζκα απμζηεζνςιέκα 

 Γφμ θζάθεξ ηςκ 500 ml 

 Απζμκζζιέκμ κενυ 

 Μαβκδηζηυξ ακαδεοηήναξ  

 Γφμ ιαβκήηεξ 

 Πζπέηα 5000ιL 

 Εοβυξ αηνζαείαξ  

 Σνοαθία ιε ηζξ απμζηίεξ ααηηδνίςκ  

 Απμζηεζνςιέκεξ μδμκημβθοθίδεξ 

 Λφπκμ Bunsen 

 Θάθαιμξ κδιαηζηήξ νμήξ ιε αηηζκμαμθία UV 

 Κθίαακμ απμζηείνςζδξ 

 Ακαδεοηήναξ (ORBITAL SHAKER) 

Γζα ηδκ δδιζμονβία οβνχκ οπμζηνςιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηακ οθζηά βζα 250 ml 

δζαθφιαημξ. 

Τθζηά βζα ηδκ δδιζμονβία οβνμφ οπμζηνχιαημξ NA πςνίξ agar: 

 1,25gr peptone 

 0,75gr Nutrient broth 

 250ml απζμκζζιέκμ κενυ 

Τθζηά βζα ηδκ δδιζμονβία οβνμφ οπμζηνχιαημξ SA πςνίξ agar: 
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 0,025gr yeast 

 2,5gr sucrose 

 200ml απζμκζζιέκμ κενυ 

 5θ cyclohexamide (ακηζαζμηζηυ), 0,025ml ζηα 250ml δζαθφιαημξ 

ηδκ παναζηεοή οβνχκ ηαθθζενβεζχκ δεκ πνμζηέεδηε agar, δζυηζ είκαζ ζοζηαηζηυ πμο 

αμδεάεζ ζηδκ πήλδ ημο οπμζηνχιαημξ ηαζ ημ ιεηαηνέπεζ ζε ζηενεή ηαζ υπζ ζε οβνή 

ιμνθή. 

Γζαδζηαζία παναζηεοήξ οβνχκ ηαθθζενβεζχκ: 

1. Γζα ηδκ δδιζμονβία οβνμφ ενεπηζημφ δζαθφιαημξ NA πςνίξ agar 

πνδζζιμπμζήεδηε ιία βοάθζκδ μβημιεηνζηή  θζάθδ ηςκ 500ml. Πνμζηέεδηε 

ιέζα ζε αοηή 200ml απζμκζζιέκμ κενυ βζα ανπή, ηα πνμακαθενυιεκα οθζηά 

βζα ημ δζάθοια ΝΑ ηαζ ηέθμξ ζοιπθδνχεδηε ιε ημ οπυθμζπμ απζμκζζιέκμ 

κενυ έςξ ηδκ παναβή ηςκ 250ml. Δπίζδξ, πνμζηέεδηε ιέζα ζηδκ θζάθδ έκαξ 

ιαβκήηδξ ηαζ ημπμεεηήεδηε ζημκ ιαβκδηζηυ ακαδεοηήνα βζα ηδκ ηαθφηενδ 

δοκαηή ακάδεοζδ ημο δζαθφιαημξ ηαζ ηδκ πθήνδ μιμβεκμπμίδζδ ημο οβνμφ 

ενεπηζημφ οπμζηνχιαημξ. 

2. Δθανιυζηδηε αηνζαχξ δ ίδζα ζεζνά αδιάηςκ βζα ηδκ δδιζμονβία 250ml οβνμφ 

ενεπηζημφ δζαθφιαημξ SA πςνίξ agar ιε ηα δζηά ημο απαζημφιεκα οθζηά, ζε 

μβημιεηνζηή θζάθδ ηςκ 500ml. 

3. Με ηδκ πνήζδ ιζαξ πζπέηαξ 5.000ιL πάνεδηακ 5ml απυ ηα οβνά δζαθφιαηα 

NA ηαζ SA ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε βοάθζκα ιζηνά θζαθίδζα. Γζα δζηή ιαξ 

δζεοηυθοκζδ, ζδιεζχεδηε ζηα ηαπάηζα ηςκ θζαθζδίςκ εζδζηή ζήιακζδ βζα ημ 

πενζεπυιεκμ ημο ηαεεκυξ. 

4. ηδ ζοκέπεζα, υθα ηα θζαθίδζα ημπμεεηήεδηακ ιέζα ζημοξ εζδζημφξ ηάδμοξ 

ημο ηθζαάκμο πςνίξ ηδκ πνήζδ αθμοιζκυπανημο, βζα ηδκ δζαδζηαζία ηδξ 

απμζηείνςζδξ. 

5. Δθυζμκ μθμηθδνχεδηε δ απμζηείνςζδ ηαζ ηα θζαθίδζα ιε ηα οβνά ενεπηζηά 

οπμζηνχιαηα ηνφςζακ, δ δζαδζηαζία ηδξ ηαθθζένβεζαξ ζε οβνυ ενεπηζηυ 

οπυζηνςια ζοκεπίζηδηε ζημ εάθαιμ κδιαηζηήξ νμήξ ιε αηηζκμαμθία UV.  

6. Ζ δζαδζηαζία λεηίκδζε ιε ηα θζαθίδζα πμο πενζείπακ ημ οβνυ ενεπηζηυ 

δζάθοια SA, ζηα μπμία πμνδβήεδηε ημ ακηζαζμηζηυ cyclohexamide ζημ ηαεέκα 

απυ αοηά. Με ηδκ πνήζδ ιζαξ πζπέηαξ 5.000ι L πνμζηέεδηακ 5ιL ακηζαζμηζηυ 

ζε ηαεέκα θζαθίδζμ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ημ ζηυιζμ ημο ηάεε θζαθζδίμο 

πέναζε ζηζβιζαία πάκς απυ ηδκ θθυβα ημο θφπκμο ελμοδεηενχκμκηαξ ηοπυκ 

ιζηνυαζα. 
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Σα θζαθίδζα ιε ημ οβνυ ενεπηζηυ οπυζηνςια NA ηαζ SA ήηακ έημζια βζα ηδκ 

δδιζμονβία απμζηζχκ ζε οβνή ηαθθζένβεζα. 

Δικόνα 3.13. Φζαθίδζα ιε οβνυ ενεπηζηυ οπυζηνςια. 

7. Απυ ηζξ απμζηίεξ ααηηδνίςκ πμο δδιζμονβήεδηακ ηαζ ακαπηφπεδηακ ζηα 

ηνοαθία ιε ζηενευ ενεπηζηυ οπυζηνςια NA ηαζ SA, ζοθθέπηδηε ιε αοζηδνά 

απμζηεζνςιέκδ μδμκημβθοθίδα ιένμξ ηςκ απμζηζχκ ηαζ ημπμεεηήεδηε ζημ 

θζαθίδζμ ιε ημ ακηίζημζπμ οβνυ ενεπηζηυ οπυζηνςια. Δπίζδξ, ζηα ηαπάηζα 

ηςκ θζαθζδίςκ ζδιεζχεδηε υηζ ακαβναθυηακ ζημ ηάεε ηνοαθίμ απυ ημ μπμίμ 

πάνεδηε δείβια, δδθαδή, απυ πμζα ηαθθζένβεζα πνμένπεηαζ δ απμζηία.  

Δικόνα 3.14. Οθμηθδνςιέκεξ οβνέξ ηαθθζένβεζεξ ααηηδνίςκ ζε θζαθίδζα. 

8. Σα θζαθίδζα ιε ηδκ οβνή ηαθθζένβεζα απμζηζχκ ιεηαθένεδηακ ηαζ 

ημπμεεηήεδηακ ζημκ ακαδεοηήνα (ORBITAL SHAKER) υπμο ηαζ πανέιεζκακ 

βζα ημοθάπζζημκ 48 χνεξ, ιέπνζξ υημο δδιζμονβήεδηακ απμζηίεξ ααηηδνίςκ.  

Δικόνα 3.15 Ακαδεοηήναξ (ORBITAL SHAKER) 
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9. Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δδιζμονβίαξ υθςκ ηςκ απμζηζχκ, ηα θζαθίδζα 

ημπμεεηήεδηακ ζημ ροβείμ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ημοξ.  

Stock clycerol (ηοκ Γλςκεπόληρ) 

Γζαδζηαζία παναζηεοήξ 

ε ιία θζάθδ ζφιθςκα ιε ηδκ πμζυηδηα δζαθφιαημξ πμο επζεοιμφιε κα 

δδιζμονβήζμοιε, πνμζηέεδηε 80% clycerol ηαζ 20 % απζμκζζιέκμ κενυ. Έπεζηα, δ 

θζάθδ ημπμεεηήεδηε ζημ ηθίαακμ βζα απμζηείνςζδ ζημ αοηυηαοζημ. Καηά ηδκ 

δδιζμονβία stock ζε ημθχκεξ, ιε ηδκ πνήζδ ηδξ πζπέηαξ πάνεδηακ 300ιL clycerol 

ηαζ 800ιL απυ ηζξ απμζηίεξ ηςκ ααηηδνίςκ (Culture) . Αημθμφεδζε ηαθή ακάδεοζδ 

ηςκ ημθχκςκ ιε ημ stock ζε ακαδεοηήνα (voltex) ηαζ ημπμεέηδζδ αοηχκ ζε οβνυ 

άγςημ έςξ υημο ηεθεζχζεζ δ δδιζμονβία υθςκ ηςκ ημθχκςκ. Οζ ημθχκεξ 

ημπμεεηήεδηακ ζε εζδζηή εήηδ ηαζ απμεδηεφηδηακ ζε ηαηάρολδ ζημοξ -80
μ
 C. 

Ζ ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ (απμζηίεξ) πμο απμεδηεφεηαζ είκαζ 20-25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 3.16. Κμθχκεξ υπμο απμεδηεφεηαζ ημ Stock Clycerol. 

3.2.10. Υπώζη καηά Gram ζύμθωνα με ηο ππωηόκολλο ηος Cornell University 

Ζ Υνχζδ ηαηά είκαζ ιζα ιεεμδμξ, ιέζς ηδξ μπμίαξ δζαπςνίγεζ ηα ααηηήνζα ζε δφμ ιεβάθεξ 

μιάδεξ, ηα "εεηζηά ηαηά Gram" ηαζ ηα "ανκδηζηά ηαηά Gram". Ο πνςιαηζζιυξ ηςκ 

ααηηδνίςκ αθθάγεζ ζφιθςκα ιε ηδκ οπανλδ ιζαξ μοζίαξ ηδξ πεπηζδμβθοηάκδξ πμο 

ειπενζέπεηαζ ή υπζ ζημ ημζηανζηυ ημίπςια ημοξ. Ζ δμιή ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ 

ημο ααηηδνίμο ηαεμνίγεζ ηδκ πνχζδ πμο εα πνμηφρεζ: 

Θεηζηά ηαηά Gram ααηηήνζα 

Σμ ηοηηανζηυ ημίπςια αοηχκ ηςκ ααηηδνίςκ είκαζ παπφ ηαζ ειπενζέπεζ ορδθή 

πενζεηηζηυηδηα πεπηζημβθοηάκδξ ηαζ παιδθυηενδξ ζε θζπίδζα. Δπμιέκςξ έπεζ ηδκ 

ζηακυηδηα κα ζοβηναηεί ηδκ πνςζηζηή ηνοζηαθθζηυ ζχδεξ ζημ ηοηηανυπθαζια πςνίξ 

κα ηδκ αθαζνεί υηακ πνμηφρεζ πθφζδ ιε αθημυθδ. Ο δζαθφηδξ αθοδαηχκεζ ημ 

ηοηηανζηυ ημίπςια ηαζ ηαεχξ ζοννζηκχκεηαζ ζθναβίγεζ ημοξ πυνμοξ ημο ηαζ δεκ 
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απμηαθφπηεζ ηδκ πνχζδ ηδξ ζαθνακίκδξ ζημ ααηηήνζμ. Σμ εεηζηυ ηαηά Gram 

ααηηήνζμ δζαηδνεί έκα ιπθε- ζχδεξ πνχια ηδξ πνχηδξ πνχζδξ. 

Ανκδηζηά ηαηά Gram ααηηήνζα 

Ζ ζηζαάδα αοηχκ ηςκ ααηηδνίςκ πμο ειπενζέπεζ ηδκ πεπηζημβθοηάκδ είκαζ πζμ θεπηή. 

Βνίζηεηαζ ακάιεζα ζηδκ ηοηηανμπθαζιαηζηή ιειανάκδ ηαζ ζε ιία ελςηενζηή 

ιειανάκδ. Με ηδκ δζήεδζδ ααηηδνίςκ ζημκ δζαθφηδ, λεπθέκεηαζ εφημθα δ πνςζηζηή 

ηνοζηαθθζημφ ζχδεξ απυ ημ ηοηηανυπθαζια. Σμ ανκδηζηυ ηαηά Gram ααηηήνζμ 

δζαηδνεί έκα ενοενυ πνχια μθεζθυιεκμ ζηδκ δεφηενδ πνχζδ. 

 

Τθζηά πμο απαζημφκηαζ: 

 Θάθαιμξ κδιαηζηήξ νμήξ ιε αηηζκμαμθία UV  

 Ακηζηεζιεκμθυνμζ πθάηεξ Gram 

 Λφπκμξ Bunsen ή ιεεακυθδ 

 Βαηηδνζμθμβζηυξ ηφηθμξ 

 Μζηνμζηυπζμ ιε ηαηαδοηζηυ θαηυ 

 Απμννμθδηζηυ πανηί 

Πανεπυιεκα Τθζηά 

 Gram Crystal Violet (Κνοζηαθθζηυ ζχδεξ) 

 Gram lodine ή Stabilized Gram lodine (Ηχδζμ) 

 Gram Decolorizer (Γζαθφηδξ) 

 Gram Safranin ή Gram Basic Fuchisin (αθνακίκδ) 

Γζαδζηαζία ηδξ ελέηαζδξ  

1. ημκ εάθαιμ κδιαηζηήξ νμήξ πνμδβήεδηε ανίειδζδ ηςκ απμζηζχκ ζηζξ οβνέξ 

ηαθθζένβεζεξ ιε ηάεε ιζα ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα Gram ακηίζημζπα. 

2.  Με ηδκ αμήεεζα ημο ααηηδνζμθμβζημφ ηφηθμο ζοθθέπεδηε δείβια ηδξ οβνήξ 

ηαθθζένβεζαξ ηαζ ημπμεεηήεδηε ζε ηαεανή βοάθζκδ ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα 

ακηίζημζπα, ζφιθςκα ιε ηδκ ζςζηή ανίειδζδ, έηζζ χζηε κα ζπδιαηζζηεί έκα 

θεπηυ, μιμζυιμνθμ επίπνζζια. 
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Δικόνα 3.17. οθθμβή δείβιαημξ οβνήξ ηαθθζένβεζαξ ιε ααηηδνζμθμβζηυ ηφηθμ ζε  

ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα βζα ηδκ δζαδζηαζία xνχζδξ Gram. 

3. Σμ επίπνζζια πάκς ζε ηάεε ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα Gram αθέεδηε κα 

ζηεβκχζεζ ζημκ αένα. 

Δικόνα 3.18. Ανζειδιέκεξ ακηζηεζιεκμθυνμζ πθάηεξ ιε επίπνζζια. 

4. Γζα ηδκ ιμκζιμπμίδζδ ημο επζπνίζιαημξ, πέναζακ υθεξ μζ ακηζηεζιεκμθυνμζ 

πθάηεξ εθαθνχξ πάκς απυ ηδκ θθυβα ημο θφπκμο. 

5. Πναβιαημπμζήεδηε δζήεδζδ ηςκ ιμκζιμπμζδιέκςκ επζπνζζιάηςκ ιε 

πνςημβεκή πνχζδ (Gram Crystal Violet) ηαζ πνςιαηίζηδηακ επί 1 θεπηυ.  

Δικόνα 3.19.  Πνςημβεκή πνχζδ Gram Crystal Violet. 

6. Ζ πνςημβεκήξ πνχζδ απμιαηνφκεδηε πθέκμκηαξ απαθά ιε κενυ ανφζδξ. 
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7. ηδ ζοκέπεζα, πναβιαημπμζήεδηε δζήεδζδ ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ πθαηχκ ιε 

πνυζηοιια (Gram lodine Stabilized Gram lodine) ηαζ δζαηδνήεδηε πάκς ζε 

αοηή επί 1 θεπηυ. 

Δικόνα 3.20 Πνυζηοιια Gran lodine. 

8. Σμ πνυζηοιια απμιαηνφκεδηε πθέκμκηαξ απαθά ιε κενυ ανφζδξ. 

9. Έπεζηα, εθανιυζηδηε απμπνςιαηζζιυξ ιε Gram Decolorizer ή αζεακυθδ 95% 

έςξ υημο μ δζαθφηδξ πμο ένεε απυ ηδκ  ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα ήηακ 

άπνςιμξ. Γζήεδζδ επί 30 - 60 δεοηενυθεπηα. 

10. Οζ ακηζηεζιεκμθυνμζ πθάηεξ πθφεδηακ απαθά ιε ηνφμ κενυ ανφζδξ. 

11. Πναβιαημπμζήεδηε δζήεδζδ αοηχκ ζε δζάθοια ακηίπνςζδξ είηε Gram 

Safranin είηε Gram Basic Fuchsin ηαζ πνςιαηίζηδηακ βζα 30 - 60 

δεοηενυθεπηα. 

 

 

Δικόνα 3.21  Γζάθοια ακηίπνςζδξ Gram Safranin. 

12. Αημθμφεδζε πθφζδ ιε ηνφμ κενυ ανφζδξ. 

13. Οζ ακηζηεζιεκμθυνμζ πθάηεξ αθέεδηακ πάκς ζε απμννμθδηζηυ πανηί έςξ υημο 

ζηεβκχζμοκ πθήνςξ ιε ημκ αένα ηδξ αηιυζθαζναξ. 

14. Σέθμξ πνμζηέεδηε παναθζκέθαζμ πάκς ζημ επίπνζζια ηςκ ακηζηεζιεκμθυνςκ 

πθαηχκ ηαζ ελεηάζηδηακ ζημ ιζηνμζηυπζμ ιε ηαηαδοηζηυ θαηυ. 
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3.2.9. Γιαδικαζία ανηιμςκηηιακήρ δπάζηρ 

Πναβιαημπμζήεδηε ιε ζηυπμ, ηδκ παναηήνδζδ βζα ημ ακ οπήνπε πανειπυδζζδ ηςκ 

απμζηζχκ έκακηζ ηςκ βνήβμνα ακαπηοζζυιεκςκ ιοηήηςκ πμο εβηαηαζηάεδηακ ζε 

ηνοαθίμ ιε ζηενευ ενεπηζηυ οπυζηνςια Nutrient Agar. 

Τθζηά ηαζ Μέεμδμζ 

 Σνοαθία ιε ζηενευ ενεπηζηυ οπυζηνςια NA 

 Τβνέξ ηαθθζένβεζεξ ιε ηζξ απμζηίεξ 

 Γνήβμνα ακαπηοζζυιεκμοξ ιφηδηεξ (Fusarium oxysporum f. Sp. lycopersici 

ηαζ Rhizoctonia solani) 

 Πζπέηα 5.000ιL 

 Καηάθθδθμ ιέβεεμξ νφβπμοξ 

 Νοζηένζ 

 Αθημυθδ 

 Λφπκμξ Bunsen 

 Φεθμηνοπδηήναξ 

 Κθίαακμξ επχαζδξ  

 Σαζκία parafilm 

 Θάθαιμξ κδιαηζηήξ νμήξ ιε αηηζκμαμθία UV 

Καεέκα ηνοαθίμ ιε ζηενευ ενεπηζηυ οπυζηνςια NA πμο δδιζμονβήεδηε, πενζείπε:  

 Διαυθζμ απυ έκα είδμξ βνήβμνμο ακαπηοζζυιεκμο ιφηδηα ζημ ηέκηνμ ηάεε 

ηνοαθίμο ηαζ  

 Απμζηία ααηηδνίςκ απυ 4 δζαθμνεηζηέξ οβνέξ ηαθθζένβεζεξ ζηα ζδιεία 

πενζιεηνζηά απυ ημκ ιφηδηα (πάκς, ηάης, ανζζηενά ηαζ δελζά, ζα κα 

ζπδιαηίγεζ ζηαονυ) ακηίζημζπα.  

Γζαδζηαζία ελέηαζδξ  

1. Πνμδβήεδηε απμθφιακζδ ημο θεθμηνοπδηήνα ιε ηδκ πνήζδ ηδξ θθυβαξ ημο 

θφπκμο ηαζ ηδξ αθημυθδξ.  

2. ημ πείναια πνδζζιμπμζήεδηακ 2 δζαθμνεηζημί ιφηδηεξ, Fusarium oxysporum 

f. sp lycopersici και Rhizoctonia solani. Με ηδ πνήζδ ημο θεθμηνοπδηήνα 

πάνεδηακ ειαυθζα ηςκ ακαπηοβιέκςκ ιοηήηςκ απυ ηα ηνοαθία. 

3. Με ημ κοζηένζ ιεηαθένεδηε ηάεεκα ειαυθζμ ηςκ ιοηήηςκ ζημ ηέκηνμ ημο 

ηάεε ηνοαθίμο. Γζα δζηή ιαξ δζεοηυθοκζδ ζδιεζχεδηε ημ υκμια ημο ιφηδηα 

ζημ ηαπάηζ ημο ηάεε ηνοαθίμο. 



 

 [53] 

 

4. ηδκ ζοκέπεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ, ιε ηδκ πζπέηα εθήθεδζακ 5ιL απυ ηάεε ιία 

οβνή ηαθθζένβεζα ααηηδνίςκ ηαζ ημπμεεηήεδηακ ζε 4 ζδιεία πενζιεηνζηά ημο 

ιφηδηα. ηα ηαπάηζα ηςκ ηνοαθίςκ ζδιεζχεδηακ επίζδξ μζ οβνέξ 

ηαθθζένβεζεξ υπμο ακήηακ μζ απμζηίεξ. 

5. θναβίζηδηακ ηα ηνοαθία ιε ηδκ εζδζηή ηαζκία parafilm ηαζ ιεηαθένεδηακ 

ζημκ ηθίαακμ επχαζδξ ζημοξ 28℃ βζα ημοθάπζζημκ 48 χνεξ. 

6. Μεηά απυ ζοκεπή έθεβπμ έβζκε μναηή δ πανειπυδζζδ ηςκ ααηηδνίςκ, 

απέκακηζ ζηδκ ακάπηολδ ιοηήηςκ. 

7. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ επυιεκςκ διενχκ ελεηάζηδηε ιέζα απυ ημ ζηάκεν δ 

ακάπηολδ ηςκ ιοηήηςκ ηαεχξ ηαζ ηςκ ααηηδνίςκ, αθθά ηαζ δ πανειπυδζζδ 

μνζζιέκςκ απυ ημκ ιφηδηα. 

 

Δικόνα 3.22. Φςημβναθία απυ ημ ζηάκεν πμο απεζημκίγεζ ηδκ ειθακήξ πανειπυδζζδ 

μνζζιέκςκ ααηηδνίςκ έκακηζ ζηδκ ακάπηολδ ημο ιφηδηα Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ ιεθέηδ εκδμθοηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ εφνεζδ ααηηδνίςκ 

εκδμθοηζηά ζε θοηά ημιάηαξ. Απμζηίεξ ααηηδνίςκ ακαπηφπεδηακ ζε ηνοαθία ιε 

ζηενευ ενεπηζηυ οπυζηνςια αθθά ηαζ ζε θζαθίδζα ιε οβνυ ενεπηζηυ οπυζηνςια.  Ζ 

πνχζδ ηαηά Gram πνδζζιμπμζήεδηε ηονίςξ βζα ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ επζιένμοξ εζδχκ 

ηςκ ααηηδνίςκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, εεηζηά ηαζ ανκδηζηά. Οζ δεζβιαημθδρίεξ 

πναβιαημπμζήεδηακ απυ εενιμηδπζαηή ηαθθζένβεζα ηαεχξ επίζδξ ηαζ οπαίενζαξ.  Σα 

δείβιαηα εκδμθοηζηχκ ααηηδνίςκ πμο πνςιαηίζηδηακ ήηακ 26 ηαζ απυ ηδκ ζφβηνζζδ 

ηςκ δφμ ιεευδςκ ηαθθζενβεζχκ, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ οπαίενζεξ ηαθθζένβεζεξ θένμοκ 

ιζηνμαζαηυ πθδεοζιυ (ααηηήνζα), Gram ανκδηζηά 15 ηαζ Gram εεηζηά 7. Σα 

οπυθμζπα 4 ααηηήνζα πνμένπμκηακ απυ εενιμηδπζαηή ηαθθζένβεζα ηαζ 

παναηδνήεδηακ Gram ανκδηζηά 2 ηαζ Gram εεηζηά 2. Σα εκδμθοηζηά ααηηήνζα ζε 

θοηά ημιάηαξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πανειπυδζζδ θοημπαεμβυκςκ ιοηήηςκ πμο 

πζεακχξ ακαπηφζζμκηαζ ζημ θοηυ.  

Πίκαηαξ 4.1. Απμηεθέζιαηα ηδξ πνχζδξ ηαηά Gram απυ ηα δείβιαηα ημο θοημφ 

ημιάηαξ. 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΣΡΟΠΟ-

ΔΗΓΟ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΥΡΧΖ 

GRAM 

1 ΣΔΗ ΤΠΑΗΘΡΟ 20/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

2 ΣΔΗ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟ 20/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

3 ΣΔΗ ΤΠΑΗΘΡΟ 20/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

4 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 20/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

5 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 20/10/15 ΘΔΣΗΚΟ 

6 ΣΔΗ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟ 20/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

7 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 20/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

8 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 20/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

9 ΣΔΗ ΤΠΑΗΘΡΟ 20/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

10 ΣΔΗ ΤΠΑΗΘΡΟ 20/10/15 ΘΔΣΗΚΟ 

11 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

12 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

13 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΘΔΣΗΚΟ 

14 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

15 ΣΔΗ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟ 21/10/15 ΘΔΣΗΚΟ 

16 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

17 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

18 ΣΔΗ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

19 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

20 ΣΔΗ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΘΔΣΗΚΟ 

21 ΣΔΗ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΘΔΣΗΚΟ 

22 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΘΔΣΗΚΟ 

23 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 

24 ΣΔΗ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΘΔΣΗΚΟ 

25 ΣΔΗ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟ 21/10/15 ΘΔΣΗΚΟ 

26 ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΤΠΑΗΘΡΟ 21/10/15 ΑΡΝΖΣΗΚΟ 
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Δικόνα 4.23. Φςημβναθία απυ ημ ιζηνμζηυπζμ πμο απεζημκίγεζ εεηζηά ααηηήνζα ηαηά 

Gram ημο δείβιαημξ 3 ημο παναπάκς πίκαηα 

 

 

 

Δικόνα 4.24. Φςημβναθία απυ ημ ιζηνμζηυπζμ πμο απεζημκίγεζ ανκδηζηά ααηηήνζα 

ηαηά Gram  ημο δείβιαημξ 6 ημο παναπάκς πίκαηα 
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Δικόνα 4.25. Φςημβναθία απυ ημ ιζηνμζηυπζμ πμο απεζημκίγεζ ανκδηζηά ααηηήνζα 

ηαηά Gram ημο δείβιαημξ 12 ημο παναπάκς πίκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 4.26. Φςημβναθία απυ ημ ιζηνμζηυπζμ πμο απεζημκίγεζ εεηζηά ααηηήνζα ηαηά 

Gram ημο δείβιαημξ 24 ημο παναπάκς πίκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ηδκ πανμφζα ενβαζία ελεηάζηδηακ δείβιαηα απυ θφθθα Lycopersicon esculentum  

ημζκχξ ημιάηαξ, πμζηζθίαξ πμκηνμηαηζανήξ, ζοθθεβυιεκα απυ οπαίενζα ηαθθζένβεζα 

μνεζκήξ πενζμπήξ ηαζ απυ ηαθθζένβεζα οπαίενμο ηαζ εενιμηδπίμο ζημ ΣΔΗ 

Πεθμπμκκήζμο. ηδκ ζοκέπεζα, ηα δείβιαηα αημθμφεδζακ ζοβηεηνζιέκεξ 

πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ ιε ηφνζμ ζηυπμ ηδκ εφνεζδ εκδμθοηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ. 

Οζ ακαθφζεζξ ηςκ πεζναιαηζηχκ δζαδζηαζζχκ έδεζλακ: 

 Απμζηίεξ ααηηδνίςκ ζε ηνοαθία ιε ενεπηζηυ οπυζηνςια NA, SA ηαζ PDA 

υπμο ακαπηφπεδηακ επζηοπχξ ζε δζάζηδια 48 ςνχκ. 

 Απμζηίεξ ααηηδνίςκ ζε οβνέξ ηαθθζένβεζεξ απυ ηζξ μπμίεξ απέηοπε ιζηνυ 

πμζμζηυ αοηχκ. Πναβιαημπμζήεδηε άιεζα επακάθδρδ ηςκ οβνχκ 

ηαθθζενβεζχκ πμο δεκ ακαπηφπεδηακ βζα ηδκ ζςζηή νμή ημο πεζνάιαημξ. 

 Βαηηήνζα ηα μπμία πνςιαηίζηδηακ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ πνχζδξ ηαηά Gram, 

παναηδνήεδηακ απυ ημ εθαζυηαηαδοηζηυ θαηυ ημο ιζηνμζηoπίμο ηαζ 

δζαηνίεδηακ ζε Gram negative (ανκδηζηυ) ηαζ Gram positive(εεηζηυ). 

 Μέζα ζημ εενιμηήπζμ, μζ ηαθθζένβεζεξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε ζάημοξ 

εθαθνυπεηναξ ή πενθίηδ, μζ μπμίεξ ήηακ απμζηεζνςιέκεξ ηαζ θυβς ηςκ 

επζηναηέζηενςκ εθεβπυιεκςκ ζοκεδηχκ, οπμθμβίγαιε ζηδκ εφνεζδ 

θζβυηενςκ εκδμθοηζηχκ ααηηδνίςκ. 

 ε ζπέζδ ιε ηα Gram ανκδηζηά ηαζ  Gram εεηζηά, παναηδνήζαιε υηζ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ οπενηενμφκ ηα ανκδηζηά. 

 Ακηζιοηδηζαηή δνάζδ ααηηδνίςκ εκάκηζα ηςκ ιοηήηςκ Fusarium oxysporum 

f. sp. lycopersici και Rhizoctonia solani.  

οκμρίγμκηαξ, δ ιεθέηδ ηςκ εκδμθοηζηχκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζε θφθθα ημιάηαξ 

απμδεζηκφεζ ηδκ φπανλδ ααηηδνζαηχκ ημζκμηήηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

πανειπυδζζδ ηςκ θοημπαεμβυκςκ ιοηήηςκ Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici και Rhizoctonia solani.  Όθα ηα πνμακαθενυιεκα πνίγμοκ πενεηαίνς 

ένεοκεξ. 
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