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Καρποδοτικά Λαχανικά 
 

Τα λαχανοκομικά είδθ αυλισ τθσ κατθγορίασ καλλιεργοφνται για τουσ καρποφσ 

τουσ, οι οποίοι καταναλϊνονται νωποί (ανϊριμοι ι ϊριμοι), βραςμζνα ι διατθρθμζνα 

(κατεψυγμζνα ι ςε άλμθ). Εφοδιάηουν τον ανκρϊπινο οργανιςμό με βιταμίνθ (A,B,C…κλπ), 

ανόργανα άλατα (k,Ca,Mg…κλπ), αμινοξζα (αργινίνθ, αλανίνθ, λυςίνθ … κλπ) και λίγεσ 

κερμίδεσ. Τα είδθ αυτά είναι από πολφ ευπακι ωσ ανεκτικά ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, 

καλλιεργοφνται από τθν άνοιξθ ωσ το φκινόπωρο (καλοκαιρινά λαχανικά) και 

ταξινομοφνται ςτθν οικογζνεια: CurCuGitaCeae (αγγουριά, κολοκφκια, πεπόνια), FaGaCeae 

(βρϊςιμο κουκί, λαχανοκομικό φαςόλι, μπιηζλι ι αρακάσ), MalvaCeae (μπάμια) και 

SolanaCeae (μελιτηάνα, πιπεριά, τομάτα) 

CucurGitaCeae (κολοκυνθοειδή)  

Η οικογζνεια CuCurGitaCeae περιλαμβάνει λαχανοκομικά, βιομθχανικά και 

φαρμακευτικά είδθ. Πλα τα είδθ είναι ποϊδθ, ζπονται ι αναρριχϊμενα και αναπτφςςονται 

γριγορα. Στθ χϊρα μασ καλλιεργοφνται τα λαχανοκομικά είδθ: αγγοφρια (CuCumis Sativus), 

κολοκυκιά (CuCurGita pepo L),και πεπονιά (Cucumis melo). Τα είδθ αυτισ τθσ οικογζνειασ 

καλλιεργοφνται για τουσ καρποφσ τουσ, οι οποίοι καταναλϊνονται ανϊριμοι νωποί, 

βραςμζνα, διατθρθμζνα ςε άλμθ (αγγοφρι), ϊριμα (πεπόνι) και μεταποιθμζνα ςε γλφκιςμα 

(κολοκφκι). Τα είδθ αυτά για να αναπτυχκοφν χρειάηονται υψθλι κερμοκραςία και 

καλλιεργοφνται τθν Άνοιξθ-καλοκαίρι. Μποροφν όμωσ να καλλιεργθκοφν και εκτόσ εποχισ 

(φκινόπωρο- χειμϊνα), ςε κερμοκιπια γιατί είναι φωτοπεριοδικϊσ ουδζτερα.  

Κολοκφκι (με τθν ευρεία ζννοια) ονομάηονται οι καρποί διαφόρων ειδϊν οι οποίοι 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν διατροφι, ςτθ ηαχαροπλαςτικι, ςτθν κτθνοτροφία, ςτθν 

βιομθχανία και ςτθν διακοςμθτικι. Τα αγγοφρια και τα πεπόνια καταναλϊνονται ωσ 

δροςιςτικά και διαιτθτικά για τθ βιταμίνθ A. C  
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Αγγούρια  

Καταγωγι και Ενθμζρωςθ 

Η αγγουριά, είναι ζνα από τα πρϊτα φυτά που 

ενθμερϊκθκαν. Κατάγεται από τθν Ινδία όπου βρζκθκαν 

καρποί με μεγάλθ παραγωγικότθτα ςτο μζγεκοσ, ςτο ςχιμα 

και ςτο χρϊμα. Από τθν Ινδία διαδόκθκε ανατολικά ςτθν Κίνα 

και δυτικά ςτθν Μικρά Αςία, τθν Βόρεια Αφρικι και τθ Νότια 

Ευρϊπθ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ και οι ωμαίοι τθν καλλιεργοφν 

από το 300 π. χ. ενϊ ςτθ Γαλλία καλλιεργικθκε τον 9ο αιϊνα και ςτθν Αγγλία το 13-14ο 

αιϊνα. Στθν Αμερικι τθν αγγουριά τθν διζδωςε ο Κολόμβοσ ο οποίοσ τθν καλλιζργθςε για 

πρϊτθ φορά ςτθν Αιτι το 1494.  

Η αγγουριά καλλιεργείται για τουσ καρποφ τθσ οι οποίοι καταναλϊνονται ανϊριμοι 

ωσ ςαλάτα ι τουρςί. Ρεριζχουν πολφ νερό και τρϊγονται ωσ δροςιςτικό και ωσ διαιτθτικό 

για τθν βιταμίνθ C και τισ λίγεσ κερμίδεσ που ζχουν. Οι ποικιλίεσ και τα υβρίδια αγγοφρια 

που καλλιεργοφνται κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: Στισ ποικιλίεσ που παράγουν 

μικροφσ καρποφσ Στισ ποικιλίεσ που παράγουν μεςαίουσ μεγζκουσ καρποφσ καιΣτισ 

ποικιλίεσ που παράγουν μεγάλουσ καρποφσ. Στθν Ελλάδα το 2009 καλλιεργικθκαν 

υπαίκρια 7. 881ςτρζμματα και ςε κερμοκραςία 14. 263 ςτρζμματα και παριχκθςαν 

αντίςτοιχα 18. 597 και 156. 813 τόνοι αγγουριϊν. (ςτοιχεία του Υπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων) 

πορά 

Η αγγουριά ςπζρνεται ςε κερμαινόμενο ςπορείο και ο ςπόροσ φυτρϊνει ςε 3 

θμζρεσ ςε κερμοκραςία εδάφουσ 25-35o C, ενϊ αργεί πολφ να φυτρϊςει ςε κερμοκραςίεσ 

μικρότερεσ από 12 o C. Τα ςπορόφυτα αναπτφςςονται γριγορα και όταν αποκτιςουν 4 

φφλλα μεταφυτεφουν ς ε κερμοκιπιο ι ςε αγρό.  

Λίπανςθ 

Σ’ ζνα ςτρζμμα εφαρμόηονται πριν τθν ςπορά (ι μεταφφτευςθ) Ns- 10 κιλά 

(αμμωνιακι μορφι), P2Os 15-20 κιλά, k20 20-25 κιλά και MgSO4 H20 25-35 κιλά. Μετά από 

κάκε ςυγκομιδι εφαρμόηεται επιφανειακι λίπανςθ Ν(νιτρικι μορφι) 2-4 κιλά και k2O 4-

5κιλά.  

Μεταφφτευςθ 

Η μεταφφτευςθ των ςποροφφτων γίνεται τον Απρίλιο-Μάιο ςε κερμοκιπιο ι ςε 

αγρό ςε μονζσ ι δίδυμεσ γραμμζσ. Οι μονζσ γραμμζσ απζχουν 100εκ μεταξφ τουσ και φυτό 

από φυτό πάνω ςτθ γραμμι 50-60εκ. Οι δίδυμεσ γραμμζσ απζχουν 80-100 τα ηεφγθ των 
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διδφμων γραμμϊν μεταξφ τουσ 100-150εκ και φυτό από φυτό πάνω ςτθ γραμμι 50εκ. Σ’ 

ζνα ςτρζμμα υπαίκριασ καλλιζργειασ φυτεφονται 1200-1400 ςπορόφυτα. Τα ςπορόφυτα 

αναπτφςςονται καλφτερα ςτο κερμοκιπιο ςε κερμοκραςίεσ28/18-20οC (θμζρα/ νφχτα) και 

ςε ζδαφοσ που ζχει pH 5,5 -7,5.  

Παραγωγι πόρου 

Οι καρποί ςτθν φυςιολογικι ωρίμανςθ αποκτοφν κίτρινο ι πορτοκαλί χρϊμα τότε 

ςυγκομίηονται και ςυνκλίβονται για τθν παραγωγι ςπόρου. Η καλλιζργεια που προορίηεται 

για τθν παραγωγι ςπόρου πρζπει να απζχει από άλλεσ καλλιζργειεσ αγγουριάσ 

τουλάχιςτον 500 μζτρα για να αποφεφγονται ανεπικφμθτεσ διαςταυρϊςεισ.  

πόροσ 

Ο ςπόροσ είναι πεπλατυςμζνοσ επιμικθσ και λευκοκίτρινοσ. Ζνασ καρπόσ ζχει 200-

400 ςπόρουσ βάρουσ 5-10 γραμμαρίων και ζνα γραμμάριο περιζχει 30-40 ςπόρουσ. Από 

ζνα ςτρζμμα παράγονται 30-40 κιλά ςπόρου, ο οποίοσ διατθρείται ςτο ψυγείο 

(κερμοκραςία 5οC και ςχετικι υγραςία 25%) μζχρι 3 ζτθ.  

υνθκιςμζνθ Προςβολι 

Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ αςκζνειεσ που προςβάλλουν τθν αγγουριά είναι: 

Περονόςποροσ 

Ρροκαλεί ακανόνιςτθ χλωρωτικι κθλίδα ςτα φφλλα κερμοκραςία 18-22οC και 

ςχετικι υγραςία 80-90% εννοοφν τθν ανάπτυξθ τουσ. Αντιμετωπίηεται με ψεκαςμοφσ με τα 

κατάλλθλα φυτοφάρμακα. (Pseudoperonospora CuGensis).  

Η φουηαρίωςθ 

Ρροκαλεί καφζ μεταχρωματιςμό των αγγείων και εμποδίηει τθν πρόςλθψθ νεροφ 

και κρεπτικϊν ςτοιχείων με αποτζλεςμα τα φυτά να μαραίνονται και τελικά να ξεραίνονται. 

Αντιμετωπίηεται με καλλιζργεια εμβολιαςμζνων ςπορόφυτων ςε ανκεκτικά υποκείμενα. 

(Fusarium oxysporum f. sp CUCumerinum). Το ωίδιοΔθμιουργεί λευκι κθλίδθ ςτα φφλλα. 

(Erysiphe CiChora Cearum)Επίςθσ ηθμιζσ προκαλοφν:Οι νθματϊδεισ: Τα τςιμπιματα τουσ 

αναγκάηουν το φυτό να δθμιουργθκεί χαρακτθριςτικοφσ κόμβουσ ςτισ ρίγεσ, οι οποίοι 

δυςκολεφουν τθν πρόςλθψθ νεροφ με καλλιζργεια εμβολιαςμζνων ςπορόφυτων ςε 

ανκεκτικά υποκείμενα (Melaiologyne sp). Ο τετράνυχοσ (Tetranychuw urtiCoe)Ρροκαλεί 

ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςτο φυτό. Γίνεται αντιλθπτόσ με τθν εμφάνιςθ αργυρόχροων κθλίδων 

ςτα κατϊτερα φφλλα τα οποία αςπρίηουν και κατόπιν καλφπτονται με λεπτό αραχνοειδι 

ιςτό. Ο αλευρϊδθσ (Trialeurodes vaporariarum): 
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Ποικιλίεσ  

Στθν χϊρα μασ καλλιεργοφνται κυρίωσ ειςαγόμενα παρκενοκαρπικά (μεγαλοκαρπία 

και μικροκαρπία) υβρίδια αγγουριάσ. Τα υβρίδια αυτά δεν ςχθματίηουν ςπόρουσ είναι 

πρϊιμα, παραγωγικά και χρειάηονται λιγότερθ εργαςία για κλάδεμα. Σε μικρότερθ ζκταςθ 

καλλιεργοφνται οι παραδοςιακζσ ποικιλίεσ αγγουριάσ. Γόρτυνα, Καλυβιϊτικο, Κνωςόσ και 

Ναϊρα για τισ οποίεσ ακολουκεί πλιρθσ περιγραφι. 

 

Κολοκυθιά (CurCulita Pepo) 

Καταγωγι και Ενθμζρωςθ: 

Κολοκφκα είναι γνωςτό ότι οι άνκρωποι 

από τθν αρχαιότθτα. Ζχει απολαφςει πολφ μεγάλθ 

δθμοτικότθτα μεταξφ των λαϊν του κόςμου. Οι 

περιςςότεροι τα φποι κολοκφκασ προζρχεται από 

τθ περιφζρεια τθσ Βόρειασ και Κεντρικισ Αμερικισ 

εκτόσ από το μεγαλοκάρπων- ζνασ ντόπιοσ τθσ 

Νότιασ Αμερικισ.  

Ρρϊτθ άρχιςε να καλλιεργεί το φυτό 

Ινδιάνουσ του Μεξικοφ και του Τζξασ για 

περιςςότερο από 5 χιλιάδεσ χρόνια πριν. Στθν Ευρϊπθ, οι ςπόροι κολοκφκασ αςκικθκαν 

μετά τθν ανακάλυψθ του Κολόμβου ςτθν Αμερικι ςτα μζςα του αιϊνα XVI. Ρρϊτθ 

κολοκφκα είχε εξαπλωκεί ςτο ηεςτό νοτιά ιπειρο και ςτθ ςυνζχεια ιρκε ςτθ ωςία και τθν 

Ουκρανία. Αμερικανοί επιςτιμονεσ πιςτεφουν ότι το τρόφιμο ςφςτθμα “καλαμπόκι, 

φαςόλια, κολοκφκι” ςυνζβαλε ςτθν ευθμερία τθσ προ-κολομβιανι πολιτιςμό των Αητζκων 

και των Κνκασ.  

υγκομιδι 

Μαηζψτε τα καλοκαιρινά κολοκυκάκια όταν είναι μικρά για βραςτά ι φρζςκα και 

μζχρι 20 εκ για τθγανιτά. Τα μικρά κολοκυκάκια κα γίνουν υπερβολικά μεγάλα ςχεδόν ςαν 

κολοκφκασ αν δεν τα κόψετε.  

Οι χειμωνιάτικεσ κολοκφκεσ, είναι ζτοιμεσ για ςυγκομιδι όταν ο φλοιόσ τουσ χάνει 

τθ φυςικι λάμψθ τουσ. Μετά από το ςτάδιο τθσ πλιρθσ ανάπτυξθσ τουσ αφιςτε το 

κολοκφκι άλλεσ 10-15 θμζρεσ να ωριμάςουν και κόψτε το κοτςάνι 3 εκατοςτά πάνω από 

τθν κολοκφκα. Αποκθκεφςτε τθ ςε καλά αεριηόμενο μζροσ με κερμοκραςίεσ 7-16οC.  
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υγκαλλιεργεία κολοκυκιϊν 

Τα κολοκφκια μποροφν να καλλιεργθκοφν μαηί με καλαμπόκι –πεπόνι- τάτουλα- 

ραπανάκι -καπουτςίνο -κατιφζ – ρίγανθ 

Ο κατιφζσ αποτρζπει τουσ κάνκαρουσ και θ ρίγανθ παρζχει τθ γενικι προςταςία 

παραςίτων. Το νεροκάρδαμο αποτρζπει τα ηωφφια. Δεν καλλιεργοφνται μαηί με πατάτεσ.  

Αςκζνειεσ 

Τα κολοκφκια προςβάλλονται από περονόςπορο, ωίδιο και βακτθριακι μάρανςθ. 

Για να αποτρζψετε τθ μάρανςθ των κολοκυκιϊν διατθριςτε μια ςτακερι υγραςία ςτο 

ζδαφοσ.  

Ζντομα-Εχκροί 

Ανακατζψτε τθ ςτάχτθ μζςα ςτο χϊμα πριν τθν φφτεψθ τουσ για να μειϊςετε τα 

ςκουλικια των κολοκυνκϊν.  

Για μικρι ποικιλία άλλθ μια ςτρατθγικι είναι να τςιμπιςετε τθ αναπτυςςόμενθ 

κορυφι τουσ. Πταν φτάςουν τα 30-60 εκατοςτά μάκροσ.  

 Χρθςιμοποιιςτε πυρζκρο ι saGadila για τον ζλεγχο του ςκακαριοφ του αγγουριοφ 

και του ςκακαριοφ των κολοκυνκϊν. Καταςτρζψτε τα αυγά του ςκακαριοφ τθσ κολοκφκασ 

με το χζρι ι τοποκετιςτε ς’ ζνα δοχείο με νερό και ςαποφνι. Για να παγιδζψτε τα ςκακάρια 

του κολοκυκιοφ τοποκετιςτε τάβλεσ ι ςανίδι γφρω από τθν βάςθ των φυτϊν. Τα ςκακάρια 

κα κρυφτοφν από κάτω από τθ ςανίδι το βράδυ και μποροφν να μαηευτοφν εφκολα νωρίσ το 

πρωί.  

Μερικι ζξτρα προςταςία για τα ςκουλικια των κολοκυκιϊν μπορεί να παρκεί αν 

εφαρμόςουμε ρετενόνθ γφρω από τθν βάςθ των φυτϊν. Κρατϊντασ τα φυτά κάτω από 

κάλυμμα μζχρι τθν ανκοφορία επιμθκφνει τθν επιβίωςθ του φυτοφ. Χρθςιμοποιιςτε 

ανκεκτικι ποικιλία όπου ζχετε πρόβλθμα αν ςασ είναι εφικτό.  

Κλιματικι Ανάγκθ 

Το κολοκφκι εξαιτίασ τθ τροπικι προζλευςθσ χρειάηονται εφκρατο κλίμα, δθλαδι 

χρειάηεται τθ νφχτα 15-18 βακμοφσ C και τθν θμζρα χρειάηεται 24- 30 βακμοφσ C. Επίςθσ το 

κολοκφκι είναι πολφ απαιτθτικό και ςε κζμα ποτίςματοσ. Χρειάηεται τουλάχιςτον 5 κυβικά 

νερά για κάκε τετραγωνικό μζτρο καλλιζργειασ.  

Ζδαφοσ 

Το κολοκφκι απαιτεί ζδαφοσ γόνιμο μζςθσ ςφςταςθσ , βακφ με καλι περιεκτικότθτα 

ςε οργανικι ουςία και καλά ςε εκτεκειμζνο. 
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πορά/Φφτευςθ 

Η ςπορά του κολοκυκιοφ γίνεται από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο με αποτζλεςμα να 

ζχουμε πρϊιμθ ςυγκομιδι. Η μεταφφτευςθ γίνεται όταν το φυτό δεν διατρζχει κινδφνουσ 

από παγετοφσ και κα ζχει βγάλει 4-5 αλθκινά φφλλα. Πταν το φυτό είναι ζτοιμο για 

φφτευςθ το φυτεφουμε ςε απόςταςθ 100-120 εκατοςτά μζςα και μεταξφ των ςειρϊν. Το 

ζδαφοσ ζχει διαμορφωκεί ςε ςαμάρια. Η ςυγκομιδι ξεκινά 1,5 μινα μετά τθν φφτευςθ.  

υγκαλλιζργεια 

Αναρριχϊμενα φαςόλια / κρεμμφδια 

Λίπανςθ 

Το κολοκφκι είναι άπλθςτο ςε κζματα λίπανςθσ. Απαιτεί 30-40 κιλά κοπριά ι ϊριμο 

κομπόςτα για κάκε 10τμ καλλιζργειασ. Επίςθσ μετά τθν μεταφφτευςθ μποροφμε να 

χορθγιςουμε ςτο φυτό πολτό τςουκνίδασ αραιωμζνο κατά 20%.  

υγκομιδι 

Το κολοκφκι μποροφμε να το μαηζψουμε όταν είναι ακόμα μικρό. Με αυτόν τον 

τρόπο το ωκοφμε το φυτό να παράγει ακόμα περιςςότερο. Κάκε κολοκυκιά παράγει 2-7 

κιλά παραγωγι (www. respectplantsforever) 

Αςκζνειεσ 

Kλαδοςπόριο (cladosporium CuCumerinum) 

Ρερονόςποροσ (pseudoperonospora CuGensis) 

Ωίδω (Erysiphe cichoraCearum) Ανκράκωςθ (Colletatrichum lagenarium) 

Σκλθροτίνια (Sclerotinia sclerotiorum) Γωνιϊδθσ ςτιγμάτωςθ (Bacterium 

lacrymans) 

Ιϊςεισ: Μωςαϊκό 1, 2 Τετράνυχοσ (Tetranychus urticeoe) Μελίγκρθ (Aphis 

gossypil) 

Ποικιλίεσ 

Κομποκολόκυκο / Στρογγυλό 

Υβρίδια 

Romina / Nevira 

Βλαςτοί + Ζλικεσ 

Ρράςινοι + ςτρογγυλοί + τριχωτοί 
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Φφλλα 

Φφλλα του φυτοφ είναι μεγάλα, πλατιά, παλαμοειδι και οι μίςχοι του είναι 

μακριοί. Τα άνκθ τθσ κολοκυκιάσ είναι μεγάλου κίτρινου χρϊματοσ 

Συγκομιδι -> 45-60nμ μετά από τθν ςπορά 

Απόδοςθ-> 3-5 τόνοσ ανά ςτρζμμα 

 

Πεπόνι 

Οι πεπονιζσ είναι φυτά μονοετι, 

ανικοντα ςτθν οικογζνεια των κολοκυνκωδϊν. 

Οι βλαςτοί των μακραίνουν πολφ και ζρπουν ι 

κάποτε αναρριχϊνται. Τα φφλλα είναι ςχεδόν 

ςτρογγυλά, οδοντωτά ι μθ, ολόκλθρα ι 

χωριςμζνα ςε λοβοφσ, αναλόγωσ τθσ ποικιλίασ 

που ανικουν. Τα άνκθ είναι κίτρινα, όχι πολφ 

μεγάλα. Τα αρςενικά παρουςιάηονται ςτθν αρχι, 

ςυνικωσ 3-4 μαηί, τα δε κθλυκά ςυνοδεφονται ςτθ βάςθ τουσ με μεγάλθ ωοκικθ. Δθλαδι 

είναι φυτά μονόοικα, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ κολοκυκιζσ και τισ αγγουριζσ. Οι καρποί 

λαμβάνουν διάφορο μζγεκοσ, ςχιμα, χρϊμα και άρωμα. Γίνονται ςφαιρικοί, μακρουλοί, 

κυλινδρικοί κλπ. , με φλοιό ομαλό, ρυτιδωμζνο, αυλακωτό, λείο θ γυαλιςτερό και με χρϊμα 

διάφορο, ιτοι κίτρινο, γκρίηο, πορτοκαλί, πραςινωπό ι παρδαλό.  

Τα πεπόνια, ωσ φροφτα επιτραπζηια, αποτελοφν υπζροχο φυςικό γλφκιςμα και το 

κοινότερο άλλα και ςυμπακζςτερο ςτθν κατανάλωςθ. Η καλλιζργεια των πεπονιϊν απαιτεί 

μεγάλεσ και ανοικτζσ εκτάςεισ. Επιτυγχάνει ωσ ποτιςτικι και ξερικι, αρκεί να εφρθ τα 

κατάλλθλα χϊματα. Για ποτιςτικι καλλιζργεια, ωσ καλφτερα εδάφθ πρζπει να κεωροφνται 

τα ελαφρά και ςτραγγερά, ςτισ προςχϊςεισ, ςτα παραποτάμια και παραλίμνια μζρθ και 

γενικϊσ όςα δεν ςυγκρατοφν πολφ υγραςία. Γ ια ξερικι καλλιζργεια, εξ άλλου, πρζπει να 

είναι πιο ςφικτά, δροςερά και να διατθροφν υγραςία κακ’ όλθ τθν καλοκαιρινι περίοδο. Ωσ 

τόςο τα πολφ αργιλϊδθ εδάφθ δίδουν κατϊτερα προϊόντα και ελάχιςτα διατθριςιμα, ενϊ 

τα αμμουδερά παράγουν ίςωσ λιγότερα αλλά γλυκφτερα και αρωματωδζςτερα.  

Ράντωσ ι ξερικι καλλιζργεια επιτυγχάνει μόνο ςε εδάφθ βακειά και γόνιμα με 

κατάλλθλεσ και ανάλογεσ λιπάνςεισ. Η κοπριά αποτελεί το καλφτερο λίπαςμα, πρζπει όμωσ 

να δίδεται τελείωσ χωνευμζνθ και να είναι καλισ ποιότθτοσ. Πταν είναι ςκζτθ, απαιτοφνται 

2-3000 οκ. ςτο ςτρζμμα μαηί δε με χθμικά λιπάςματα, μπορεί να περιοριςτεί ςε 1500-2000 

οκάδεσ. , αναλόγωσ του εδάφουσ και τθσ προθγουμζνθσ καλλιζργειασ. Το κόπριςμα γίνεται 

ςτα ςκορπιςτά ς’ όλθ τθν ζκταςθ όπου γυρίηεται με το ςκάψιμο, είτε χάριν οικονομίασ, 

μζςα ςτουσ λάκκουσ. Μεταξφ των χθμικϊν λιπαςμάτων, δίδουν πολφ καλά αποτελζςματα 

οι τφποι 6-8 -8 θ 4-10-10 ςε ποςό 60-80 οκάδεσ. ςτο ςτρζμμα ςκζτα ι 20-30 οκ. για 
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ςυμπλιρωςθ τθσ κοπριάσ. Η χριςθ των χθμικϊν λιπαςμάτων είναι αξιοςφςτατοσ, κυρίωσ, 

ςε ποτιςτικζσ καλλιζργειεσ και ςε εδάφθ που ζχουν οργανικζσ ουςίεσ.  

Η προετοιμαςία του εδάφουσ ςυνίςταται 2-4 οργϊματα και ς’ ανάλογα 

ςβαρνίςματα ϊςτε θ γθ να ψιλοχωματιςτεί εντελϊσ. Η εργαςία αυτι κανονίηεται, πάντωσ, 

από τθν κατάςταςθ του εδάφουσ, ςτθν οποία τ’ αφινει θ προ κάτοχοσ καλλιζργεια. Για 

ςυνικθ ανοικτι καλλιζργεια, θ ςπορά των πεπονιϊν γίνεται απ' ευκείασ επί τόπου, κατά 

Μάρτιο ζωσ τον Μάιο, αφοφ περάςει ο κίνδυνοσ από τισ ανοιξιάτικεσ παγωνιζσ. Για τον 

ςκοπό αυτό ανοίγονται λάκκοι βάκουσ και πλάτουσ 35-40 πόντουσ, κατά γραμμζσ 1,5-2 μ. θ 

μία τθσ άλλθσ, και επ’ αυτϊν ςε διαςτιματα 1-1,20 μ, περίπου. Εντόσ των λάκκων, κατόπιν, 

ρίχνονται 2-3 φτυαριζσ κοπριά χωνευμζνθ, θ οποία ανακατεφεται καλά με το χϊμα, ϊςτε, 

ςτθν επιφάνεια αυτϊν να ςχθματίηονται χαμθλοί ςωροί. Κατά τθ ςτιγμι τθσ ςποράσ, γφρω 

ςτο κάκε ςωρό τοποκετοφνται 3-5 ςπόροι και ςκεπάηονται ςε βάκοσ 3-4 πόντουσ, το πολφ. 

Εννοείται, ότι το χϊμα πρζπει να βρίςκεται ςτο ρϊγο του, δθλαδι, να ζχει μια ςχετικι 

υγραςία.  

Η ςυγκομιδι, πραγματοποιείται μετά 3-5 μινεσ από τθ ςπορά, αναλόγωσ των 

ποικιλιϊν, του εδάφουσ, του κλίματοσ και των τεχνικϊν μεκόδων τθσ καλλιεργείασ. Η 

ωριμότθτα των πεπονιϊν διακρίνεται από το χρϊμα και το τυπικόν άρωμα, θ δε ποιότθτα 

από το βάροσ. Από απόψεωσ γεφςεωσ και αρϊματοσ, κεωροφνται ωσ καλφτερα τα 

προερχόμενα από αμμϊδθ εδάφθ ι ξερικζσ καλλιζργειεσ και γενικϊσ όταν ωριμάηουν 

φυςιολογικϊσ.  

Αμειψιςπορά και ςιτοκαλλιζργεια 

Τα πεπόνια μποροφν επιτυχϊσ ν’ ακολουκοφν τα ψυχανκι, κουκιά, μπιηζλια, 

φαςόλια, κακϊσ και τα ςκαλιςτικά, ιδίωσ, τισ πατάτεσ, κρεμμφδια κ. α. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ 

καλλιζργειασ με άλλα φυτά είναι δυνατόσ, μόνο με ςειρζσ από φαςόλια, καλαμπόκι είτε με 

καρποφηια κλπ.  

Παραγωγι ςπόρου 

Για τθν παραγωγι ςπόρου εκλεκτοφ, πρζπει να διατθροφνται τα πεπόνια από τα 

πρϊτα ποφ ωριμάηουν και κατά προτίμθςθ, εκείνα ποφ ζχουν κανονικό μζγεκοσ και ςχιμα 

τθσ ποικιλίασ και προπάντων πλοφςια και με γλυκιά ςάρκα. Οι ςπόροι, εξ αυτϊν πρζπει ν’ 

αφαιροφνται μετά τθν τζλεια τουσ ωρίμανςθ, δθλαδι, όταν αρχίςουν να ςαπίηουν. Κατόπιν 

πλζνονται και αφοφ ςτεγνϊςουν, διατθροφνται ςε μζροσ ξθρό, μζχρισ ότου χρειαςκοφν. 

Ζνα δράμι περιζχει 120-140 ςπόρουσ. Η βλαςτικι των δφναμισ διαρκι 4-6 ζτθ.  

Ποικιλίεσ 

 Τα πεπόνια ζχουν πολυάρικμεσ ποικιλίεσ και παραλλαγζσ, οι οποίεσ διαρκϊσ 

αυξάνονται ζνεκα τθσ ευκολίασ που διαςταυρϊνονται και αλλάηουν χαρακτιρεσ.  
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Αςκζνειεσ 

Οι ποιο ςοβαρότερεσ αρρϊςτιεσ των πεπονιϊν είναι: 

Η ςιψθσ των φυτϊν ι ανκράκνωςθσ. Οφείλεται ςε μικρομφκθτα (Colletotrichum 

oligochaettum ι Scoleotrichum melophtorum) ο οποίοσ προςβάλλει τουσ βλαςτοφσ και 

ιδιαιτζρωσ τουσ καρποφσ, και ςχθματίηει επ’ αυτϊν μικρζσ ςκοφρεσ βοφλεσ, οι οποίεσ 

διαρκϊσ μεγαλϊνουν, βακουλϊνουν και ςτο τζλοσ ςαπίηουν τα πάςχοντα μζρθ. Η 

αρρϊςτια αυτι ευνοείται με καιρό πολφ υγρό και ψυχρό ι με τα πολλά ποτίςματα. Δεν 

υπάρχει τρόποσ καταπολεμιςεωσ αλλά προλαμβάνεται με ραντίςματα βορδιγαλλείου 

πολτοφ 1%, τα όποια επαναλαμβάνονται κάκε 10—15 θμζρεσ.  

Περονόςποροσ 

 Είναι, μικρομφκθτασ, ο οποίοσ προςβάλλει τα φφλλα τθσ πεπονιάσ και ςχθματίηει ς’ 

αυτά βοφλεσ ωχρζσ, που κατόπιν μαυρίηουν και ςκεπάηουν, ςτθ κάτω επιφάνεια τουσ με 

ζνα χνοφδι ςτακτί ι βιολζ. Τα προςβαλλόμενα φφλλα αργά ι γριγορα ξθραίνονται. 

Ρρολαμβάνονται με ραντίςματα βορδιγαλλείου πολτοφ 1 % πριν παρουςιαςκεί.  

Η Μπάςτρα ι ωΐδιο 

Ρροςβάλλει ο μφκθτασ αυτόσ (Eryciphe Polygoni) τα φφλλα και τουσ βλαςτοφσ, 

ςχθματίηοντασ πάνω ςε αυτά μεγάλεσ βοφλεσ ςκεπαςμζνεσ με μια ςκόνθ ςταχτιά. Τα 

αςκενοφςα φφλλα αργότερα ξθραίνονται. Καταπολεμείται με κειαφίςματα κατά τισ 

βραδινζσ ϊρεσ.  

Σο κάψιμο των φφλλων 

Ρροζρχεται από ζνα μικρομφκθτα (Alternaria Solani) ο οποίοσ προςβάλλει τα φφλλα 

και προξενεί ςε αυτά κθλίδεσ ςκοφρεσ, με αποτζλεςμα το τςουροφφιαςμα και τθν 

αποξιρανςθ αυτϊν. Ρρολαμβάνεται με ραντίςματα βορδιγγαλλείου πολτοφ 1 %. 

Σο κλαδοςπόριο  

Είναι ζνασ μικρομφκθσ (Cladosporium Cucumerinum), ο οποίοσ προςβάλλει τα 

ςτελζχθ και τα φφλλα τθσ πεπονιάσ, όπου προκαλεί κθλίδεσ μαυριδερζσ, βακουλωτζσ, 

ςκεπαςμζνεσ μ’ ζνα χνοφδι ςκουροελαιϊδεσ. Στουσ καρποφσ οι βοφλεσ αυτζσ δθμιουργοφν 

πραγματικά καρκινϊματα με αποτζλεςμα το ςάπιςμα αυτϊν. Ρρολαμβάνεται με 

βορδιγάλλειο πολτό 1%. 
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Βλαβερά Ζντομα 

Η Μελίγκρα μαφρθ.  

Είναι μικρά θμίπτερα ζντομα (Aphis Papaveris), τα οποία προςβάλλουν τα φφλλα 

και τουσ νεαροφσ βλαςτοφσ τθσ πεπονιάσ, επί των οποίων ηουν απομυηϊντασ τουσ χυμοφσ 

τουσ. Ρολλαπλαςιάηονται με καταπλθκτικι ταχφτθτα. Για αυτό πρζπει να καταπολεμοφνται 

εγκαίρωσ μόλισ παρουςιαςτοφν, αλλιϊσ μποροφν να προξενιςουν ςθμαντικζσ ηθμίεσ, 

καταςτρζφοντασ τελείωσ ολόκλθρεσ φυτείεσ. Η καταπολζμθςι τουσ επιτυγχάνεται με 

ραντίςματα ςαπουνάδασ ςκζτθσ ι μαηί με καπνοηοφμι 5-6 %. Επίςθσ με Νικοτίνθ τθν οποία 

διαλφουμε ςε δόςθ 80 δράμια ςε 100 οκ. νερό προςκζτοντασ ςυνάμα και 200 δράμια 

ςαποφνι. 40 %).  

 

Ο Αυλακοφόροσ (κοινϊσ Μαρίτςα).  

 Είναι μικρό ςκακάρι κολεόπτερο ζντομο (Raphidopalpa Foveicollis) πορτοκαλί, του 

οποίου το ςκουλικι τρυπάει τισ ρίηεσ και τοyσ κορμοφσ των φυτϊν, όπου κάνει αυλάκια, με 

αποτζλεςμα τθν αποξιρανςθ αυτϊν.  

Η Επιχνζα 

Και αυτι είναι ζνα μικρόν ζντομο κολεόπτερο, που ομοιάηει πολφ με τθ λαμπρίτςα. 

Αυτό κατατρϊει τα φφλλα των μικρϊν πεπονόφυτων από τθν κάτω πλευρά και αφινει μόνο 

τθν επιδερμίδα. Κάποτε όμωσ τρϊει και τα νεαρά φυτά. Η καταπολζμθςθ και των δφο 

αυτϊν εντόμων γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο. Τα ψεκάςματα με αραιό καπνοςαποφνι, δίνουν 

ικανοποιθτικά αποτελζςματα, όταν εκτελοφνται εγκαίρωσ και προςεκτικά.  
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Οικογένεια FabaCeae 

Βρώσιμα Κουκιά  

Τα κουκιά είναι φυτά μονοετι τθσ οικογενείασ των 

ψυχανκϊν. Αυτά ςυνικωσ, καλλιεργοφνται ςε μεγάλεσ 

εκτάςεισ για παραγωγι ξθρϊν ςπόρων ςαν όςπρια ι ςε 

μικρζσ εκτάςεισ για παραγωγι χλωρϊν καρπϊν, ωσ λαχανικά. 

Ανεξαρτιτωσ του ςκοποφ τθσ καλλιζργειασ τουσ, τα κουκιά 

γενικϊσ ευδοκιμοφν παντοφ, ςε όλα ςχεδόν τα εδάφθ.  

 Ειδικϊσ όμωσ για χλωρι κατανάλωςθ, προτιμοφν τα 

λίγο ςφικτά, αλλά γόνιμα και πλοφςια κοπριςμζνα χϊματα, 

ςτα οποία δίνουν μεγάλεσ αποδόςεισ και προ πάντων 

καρποφσ τρυφεροφσ και καλόβραςτουσ. Στα πολφ αμμουδερά 

και φτωχά εδάφθ θ παραγωγι γίνεται πρωιμότερθ αλλά οι 

αποδόςεισ αποβαίνουν μικρζσ και τα προϊόντα πολφ τραχεία.  

 Η προετοιμαςία του εδάφουσ για τθν καλλιζργεια των κουκιϊν, ςυνίςταται από 1-2 

βακειά ςκαψίματα και ςβαρνίςματα κακϊσ και από τθν αναγκαία λίπανςθ, ιδίωσ όταν τα 

χϊματα δεν είναι αρκοφντωσ γόνιμα. Η κοπριά αποτελεί το καλλίτερο λίπαςμα ιδίωσ ςτα 

πολφ ελαφρά ι πολφ ςφιχτά εδάφθ. Ωςτόςο, όμωσ δεν πρζπει να γίνεται κατάχρθςθ αυτισ, 

αλλά να κανονίηεται αναλόγωσ του εδάφουσ και τθσ προθγουμζνθσ καλλιζργειασ. Συνικωσ 

1500 - 2000 οκ. κοπριάσ κατά ςτρζμμα, πρζπει να κεωρείται αρκετι. Επίςθσ τα χθμικά 

λιπάςματα δίνουν πολφ καλά αποτελζςματα, ιδίωσ ςε χϊματα που ζχουν οργανικζσ ουςίεσ. 

Από τα ςφνκετα καταλλθλότεροσ είναι ο τφποσ 0-12-6, ςε ποςό 80-100 οκ. ςτο ςτρζμμα, 

είτε, ςε ςυνδυαςμό με κοπριά ςε ποςό 35-40 οκάδεσ.  

πορά 

 Η ςπορά των κουκιϊν γίνεται, ςτα κερμά μζρθ το Σεπτζμβριο-Οκτϊβριο, ςτα δε 

ψυχρά και ορεινά το Φεβρουάριο Μάρτιο. Η εργαςία εκτελείται είτε με το αλζτρι, κάκε 

τρίτθ αυλακιά, είτε με το τςαπί ςε γουβίτςεσ και κατά ςειρζσ ς’ αποςτάςεισ 40-50 πόντουσ 

θ μία από τθν άλλθ και μεταξφ τουσ 20-30 πόντουσ. Κατά τθν τελευταία περίπτωςθ 

ανοίγονται μικρζσ γοφβεσ βάκουσ 5-6 πόντουσ, ςτισ οποίεσ ρίχνονται 2-6 ςπυριά και 

ςκεπάηονται με το διπλανό χϊμα 3-4 πόντουσ.  

Πταν τα κουκιά βλαςτιςουν και αναπτφξουν 6-7 φφλλα, πρζπει να δίνεται το πρϊτο 

ςκάλιςμα και ελαφρό παράχωμα. Τοφτο ακολουκεί δεφτερο ςκάλιςμα και παράχωμα, μετά 

5-6 εβδομάδεσ. Εν ανάγκθ γίνεται και τρίτο ςκάλιςμα μετά τθν άνκθςθ και δζςιμο των 

πρϊτων 4-5 καρπϊν, καλόν είναι, οι κορυφζσ να κόβονται, για να ςυντομεφεται θ 

πρωιμότθτα αυτϊν, αλλά και προ πάντων, να αποφεφγεται ι προςβολι τθσ μελίγκρασ.  
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υγκομιδι 

 Η ςυγκομιδι των φρζςκων κουκιϊν μπορεί να πραγματοποιείται γριγορα ι αργά, 

αναλόγωσ των αναγκϊν τθσ καταναλϊςεωσ, αρκεί οι λοβοί να μθν αρχίςουν να 

ςκλθρφνονται. Ρροκειμζνου όμωσ για τα ξθρά κουκιά, πρζπει θ ςυγκομιδι να γίνεται όταν 

οι φλοιοί των λοβϊν μαυρίςουν και τα φφλλα των φυτϊν αρχίςουν ν’ αποξεραίνονται. Στθ 

διαδοχι τθσ καλλιζργειασ, τα κουκιά πρζπει να προθγοφνται των άλλων φυτϊν, ιδίωσ των 

γεωμιλων, των ςπανακιϊν, των μποςτανικϊν κλπ. γιατί, ωσ ψυχανκι αφινουν το χϊμα 

πλοφςιο ςε άηωτο και οργανικζσ ουςίεσ. Στο αυτό μζροσ μποροφν να καλλιεργοφνται 

ςυνεχϊσ 2-3 χρόνια, χωρίσ καμιά βλάβθ.  

Αςκζνειεσ-εχκροί 

 Τα κουκιά προςβάλλονται από πολλοφσ φυτικοφσ και ηωικοφσ εχκροφσ. Από αυτζσ 

οι κυριότερεσ αςκζνειεσ και εχκροί είναι:  

 Η κωρίαςθ (Uromyces Fabae) 

Είναι αςκζνεια παραςιτικι θ οποία οφείλεται ςε μικρομφκθτα τθσ ομάδασ των 

ςκωριάςεων. Ραρουςιάηεται ςτα φφλλα των κουκιϊν, ςτα οποία ςχθματίηει κθλίδεσ ςε 

χρϊμα πορτοκαλί, ι πλατείεσ γραμμζσ αποχρωματιςμζνεσ, με χνοφδι ςταχτί ςτθν άνω 

επιφάνεια, και κατόπιν μαυριδερζσ. Ευνοείται με καιρόν υγρό και ηεςτό, αλλά ςπάνια κάνει 

μεγάλεσ ηθμίεσ. Ρρζπει να αποφεφγεται θ παράχωςθ των αρρωςτθμζνων φφλλων.  

 Ο Περονόςποροσ (Peronospora Viciae) 

Ρροξενεί ςτα φφλλα κθλίδεσ ι ακριβζςτερο λωρίδεσ κάκετεσ αποχρωματιςμζνεσ, οι 

οποίεσ ςκεπάηονται κάτωκεν με ζνα χνοφδι ςταχτοβιολζ. Δεν υπάρχει πρακτικόσ τρόποσ για 

τθ καταπολζμθςθ του.  

κλεροτίνια (Seletorina Libertiana) 

Οφείλεται ςε μικρομφκθτα, ο οποίοσ εκτόσ από τα κουκιά προςβάλλει και άλλα 

φυτά. Τα αςκενϊντασ φυτά ςκεπάηονται, από το ζδαφοσ και επάνω, με μια μοφχλα 

αςπριδερι, ςαν βαμβάκι. Τα ςκλθρά ςτίγματα παρουςιάηονται, επίςθσ, ςτθν επιφάνεια και 

ςτο εςωτερικό των ςτελεχϊν.  

 Για τθ καταπολζμθςθ δεν υπάρχει κανζνα αποτελεςματικό μζςο παρά το εκρίηωμα 

και καφςιμο των αρρωςτθμζνων φυτϊν. Αξιοςφςτατθ είναι θ αλλαγι τθσ καλλιζργειασ για 

λίγα χιόνια με φυτά μθ προςβαλλόμενα από τθν αρρϊςτια αυτι.  
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 Ο Λφκοσ (Orobanche Minor) 

Αυτόσ είναι ο πιο επικίνδυνοσ εχκρόσ των κουκιϊν. Ρρόκειται περί ενόσ φυτοφ 

αρκετά μεγάλου, το οποίο φυτρϊνει επάνω ςτισ ρίηεσ των και τοφσ απορροφά το χυμό. Ο 

καυλόσ του ζχει χρϊμα ςκοφρο-κόκκινο, δεν ζχει χλωροφφλλθ και φζρει λζπια κιτρινωπά 

αντί φφλλων. Στθ κορυφι ζχει ςτάχυ από άνκθ μαυριδερά ακανόνιςτα. Οι ςπόροι του 

διατθροφν τθν βλαςτικι τουσ δφναμθ μζχρι δζκα χρόνια, και για να βλαςτιςουν αρκεί να 

ζλκουν ςε ςυνάφεια με τισ ρίηεσ του φιλόξενου φυτοφ. Εκεί αναπτφςςονται και 

μεγαλϊνουν παραςιτικόσ ςε βάροσ του, απορροφϊντασ τοφσ χυμοφσ, με αποτζλεςμα τθν 

εξάντλθςθ και τθν αποξιρανςθ του πάςχοντοσ φυτοφ. Στθν Β. Εφβοια ζχει εγκαταλειφκεί 

ςχεδόν θ καλλιζργεια των κουκιϊν, εξ αιτίασ του φοβεροφ αυτοφ παραςίτου. Η απλοφςτερθ 

καταπολζμθςθ του λφκου γίνεται με τθν αλλαγι τθσ καλλιζργειασ για 4-5 χρόνια, με φυτά 

όμωσ όχι ψυχανκι. Εάν ι προςβολι είναι μικρι πρζπει να ξεριηϊνονται αμζςωσ μόλισ 

παρουςιαςτοφν και πριν ακόμθ τα παράςιτα ςποριάςουν. Ωςτόςο προλαμβάνεται εφκολα 

με τθν απολφμανςθ του ςπόρου, ςε διάλυςθ 2% κειικοφ χαλκοφ, όπου εμβαπτίηονται ζωσ 

δφο ϊρεσ περίπου.  

 Η Μελίγκρα (Aphis Papaveris) 

Ραρουςιάηεται ςτισ κορυφζσ και ςτα φφλλα των κουκιϊν, ιδίωσ με καιρό ψυχρό, 

ωςάν μαφρεσ ψείρεσ μαλακζσ, ποφ παράγουν μίαν μελιτϊδθ και κολλϊδθ ουςία.  

Ρροκαλεί το ςταμάτθμα τθσ αναπτφξεωσ και τθσ καρποφορίασ. Ρολλζσ φορζσ, όταν 

ι προςβολι είναι πολφ ζντονοσ, οι ηθμίεσ αποβαίνουν ανυπολόγιςτεσ. Καταπολεμείται 

ευκολότατα είτε με αποκοπι και καταςτροφι των προςβεβλθμζνων κορυφϊν, είτε με 2—3 

ραντίςματα ςκζτθσ ςαπουνάδασ (3 οκ. ςαποφνι ςε 100 οκ. νερό) § μαηί μζ καπνό (4-5 οκ. 

καπνό με 1 ½ - 2 οκάδ. ςαποφνι ςε 100 οκ. νερό).  

 Ο Βροφχοσ (Bruchus Rufimanus). Είναι μικρό κολεόπτερο ζντομο (ςκακάρι) 

μάκρουσ 6-7 χλμ. , μαφρο, το οποίον προςβάλλει τα ξθρά κουκιά, κακϊσ και άλλα 

ψυχανκι» τα τρυπά και τρϊγει το εςωτερικό τθσ ψίχασ τουσ. Το τζλειο κθλυκό ζντομο 

γεννά τα αυγά του τθν άνοιξθ ςτουσ λοβοφσ, κατά τθν περίοδο του ςχθματιςμοί}. Κατόπιν 

τα εκκολαπτόμενα άςπρα μικρά ςκουλθκάκια ειςζρχονται από 1-2 ςε κάκε ςπόρο, όπου 

κατατρϊνε τθν ψίχα όχι όμωσ και το φφτρο. Εκεί αφοφ τελειϊςουν το βιολογικό τουσ κφκλο 

περί τα τζλθ του χειμϊνα, μεταμορφϊνονται ςε νφμφεσ και κατά τον Απρίλιο-Μάιο γίνονται 

ακμαία και εξζρχονται του ςπόρου ανοίγοντασ μια μικρι τρφπα ςτο ςπόρο που κάκε ζνα 

φιλοξενοφταν. Τοιουτοτρόπωσ τα προςβαλλόμενα κουκιά χάνουν τθν εμπορικι τουσ αξία. 

Αλλά και για ςπόρο χρθςιμοποιοφμενα δεν ζχουν καλι βλαςτικι ικανότθτα και ςυνεπϊσ 

ικανοποιθτικι ανάπτυξθ. Ρροσ αποφυγι του εντόμου αυτοφ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

ςπόροι υγιείσ, απαλλαγμζνου τοφτου, πράγμα ποφ ελζγχεται εφκολα με τθ τοποκζτθςθ των 

ςπόρων ςτο νερό. Τότε οι βροφχοι βγαίνουν από τισ τρφπεσ των και επιπλζουν ςτθν 

επιφάνεια του νεροφ. Τα κουκιά ποφ προορίηονται για φαγθτό απαλλάςςονται του 

βροφχου με τθ τοποκζτθςθ τουσ ςε φοφρνο με κερμοκραςία 50 βακμϊν, όπου αφινονται 

επί 5 λεπτά τθσ ϊρασ. Τα ζντομα καταςτρζφονται αμζςωσ.  
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Ποικιλίεσ 

 Οι ςπουδαιότερεσ και πιο γνωςτζσ ποικιλίεσ των κουκιϊν είναι οι εξισ:  

Κουκιά πλατειά 

Οι λοβοί αυτϊν είναι μάλλον κοντοί, αλλά τα ςπυριά γίνονται πολφ μεγάλα και 

πλατειά, ςχετικϊσ λεπτά. Είναι ποικιλία όψιμθ και απαιτεί γόνιμα χϊματα.  

 Κουκιά βιολζ 

Αυτά χαρακτθρίηονται από τα ςπυριά των, τα οποία, όταν ωριμάςουν αποκτοφν 

χρϊμα ςκοφρο βιολζ και αμφγδαλο ωχρόλευκο.  

 Κουκιά εβίλλθ 

Αυτά αποκτοφν λοβοφσ, εξαιρετικϊσ μακριοφσ, με 8-12 ςπυριά θ και περιςςότερα. 

Είναι πολφ πρϊιμθ ποικιλία, αλλά ευαίςκθτθ ςτο κρφο.  

 Κουκιά κοινά 

Είναι τα ςυνικθ κουκιά, τα οποία καλλιεργοφνται για χλωρι ι ξθρά παραγωγι. Δεν 

είναι πολφ απαιτθτικά και αντζχουν ςτο κρφο και τθν ξθραςία.  

 Κουκιά Χίου 

Αυτά χαρακτθρίηονται από τουσ πολφ μακριοφσ λοβοφσ και τθν εξαιρετικι τουσ 

ποιότθτα. Τα ςπυριά είναι μζτριου μεγζκουσ και ςχετικόσ χονδρά. Επιτυγχάνουν καλφτερα 

ςε κερμά μζρθ.  

 Κουκιά φοφλια 

Αυτά κάνουν μικροφσ λοβοφσ, με 2-4 ςπυριά μεγζκουσ φαςολιοφ. Ευδοκιμοφν ιδίωσ 

ςτα κερμά μζρθ. Σε ψυχρό κλίμα εκφυλίηονται θ αποτυγχάνουν εντελϊσ.  

 Κουκιά φοφλια βιολζ 

Διαφζρουν από τα προθγοφμενα μόνον, ωσ προσ το χρωματιςμό τοφ φλοιοφ, ο 

οποίοσ γίνεται βιολζ-ςκοφροσ. Και οι δυο τελευταίεσ ποικιλίεσ καλλιεργοφνται για 

παραγωγι ξθρϊν καρπϊν.  

 Ρθγι: Ο πρακτικόσ οδθγόσ του λαχανόκθπου-Λάμπρου Οικονομίδου-Ακιναι 1940 
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Φασόλι  

Το φαςολάκι κατάγεται από τθν Αμερικι και 

ςτθν Ευρϊπθ ιρκε τον 16ο αιϊνα και ςτθν Ελλάδα 

άρχιςε να καλλιεργείται από τον 17ο αιϊνα. Υπάρχει 

αναφορά από τθν αρχαία Ελλάδα για ζνα φυτό όπου 

ονόμαηαν “φάςθλον” που πικανόν ζδωςε το όνομα του 

ςτο φαςόλι, αλλά μάλλον πρόκειται για κάποιο είδοσ 

λοφπινου. Τα ονομαηόμενα “ γυφτοφάςουλα” ι 

“μαυρομάτικα φαςόλια” δεν είναι φαςόλια αλλά 

δολιχαι που ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια και είναι 

γνωςτά από τθν αρχαιότθτα ωσ “ςμίλξθ θ κθπαία” 

Χριςεισ 

Τα φαςόλια καλλιεργοφνται για τουσ νωποφσ λοβοφσ ι για τα ξθρά τουσ ςπζρματα. 

Οι νωποί λοβοί χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιομθχανία και καταναλϊνονται είτε 

κονςερβοποιθμζνα είτε κατεψυγμζνοι.  

Περιγραφι του Φυτοφ 

Τα φυτά είναι ελιςια, παφδθ και ανάλογα με τθν ανάπτυξθ τουσ διακρίνονται ςε  

Νανα με φψοσ μζχρι 40εκατοςτά 

Ημιαναρρίχωμενα με φψοσ μζχρι 1,2m 

Αναρριχϊμενα με φψοσ μεγαλφτερο από 2 μζτρα αυτά ςυνικωσ 

καλλιεργοφνται ςε κερμοκιπιο και ζχουν λίγεσ διακλαδϊςεισ.  

Ο βλαςτόσ είναι λεπτόσ, κυλινδρικόσ ι πολυγωνικόσ και αρχικά τρυφερόσ ενϊ 

αργότερα ξυλοποιείται. Τα φφλλα είναι τρυφερά, ζχουν ανοιχτό πράςινο χρϊμα και είναι 

ςφνκετα, αποτελοφμενα από 3 φυλλάρια. Αναπτφςςει βακιά κεντρικι ρίηα (παςςαλϊδθσ) 

το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ρίηασ αναπτφςςεται ςε βάκοσ 30 εκατοςτά. Σχθματίηεται ςε 

ταξιανκίεσ ςτθ μαςχάλθ των φφλλων που κάκε μια φζρει 6-8 άνκθ. Κυρίωσ ςυμβαίνει 

αυτογονιμοποίθςθ δθλαδι γονιμοποίθςθ του άνκουσ από γφρθ του ίδιου άνκουσ. Ο 

καρπόσ- λοβόσ είναι επιμικθσ, πεπλατυςμζνοσ ι κυλινδρικόσ με μικοσ που κυμαίνεται από 

10 μζχρι 20 εκατοςτά και χρϊμα πράςινο κίτρινο ι ενδιάμεςο χρωματιςμό(ανάλογα με τθν 

ποικιλία) Φζρει 4-8 ςπζρματα που ςυνικωσ ςτο ςυγκομιςμζνο φρζςκο φαςολάκι είναι 

μικρι ανάπτυξθσ. 
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Κλθματολογικζσ και Εδαφολογικζσ Απαιτιςεισ: 

Κλίμα 

Το φαςόλι είναι φυτό των κερμϊν κλιμάτων και μπορεί να υποςτεί ηθμιά ςε 

κερμοκραςία μικρότερθ απόςταςθ -1ο C. Ακόμθ οι πολφ υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ δεν 

είναι ευνοϊκζσ για τθν ανάπτυξθ του φυτοφ. Η υψθλότερθ κερμοκραςία και θ ζντονθ 

ξθραςία κατά τθ διάρκεια τθσ άνκθςθσ προκαλοφν ανκόρροια.  

Θερμοκραςία 15-20ο C είναι απαραίτθτθ για τθν βλάςτθςθ των ςπόρων.  

Θερμοκραςίεσ εδάφουσ μικρότερθσ από 15ο C είναι απαγορευτικι για τθ βλάςτθςθ 

του ςπόρου. Ιδανικι κερμοκραςία κατά τθν ανάπτυξθ των φυτϊν είναι 20-25ο C. Στισ 

δροςερζσ περιοχζσ καταλλθλότερθσ είναι οι αναρριχωμιζσ ποικιλίεσ, ενϊ ςε κερμζσ 

περιοχζσ ευδοκιμοφν καλφτερα οι νανθ ποικιλίεσ.  

Ζδαφοσ 

Το φαςόλι καλλιεργείται ςε ποικιλία εδαφϊν. Η καλλιζργεια όμωσ αποδίδει 

καλφτερα ςε εδάφθ ελαφρά και μζςθσ ςφςταςθσ, καλά αποςτραγγιςμζνα, γόνιμα, πλοφςια 

ςε οργανικι ουςία και με μικρι περιεκτικότθτα ςε αςβζςτιο. To pH του εδάφουσ πρζπει να 

είναι 5,5-7. Τα πολφ ςυνεκτικά εδάφθ πρζπει να αποφεφγονται.  

Εποχι ποράσ 

Η ςπορά γίνεται 2 φορζσ το χρόνο και ςυγκεκριμζνα: 

Οι ποικιλίεσ που είναι ευαίςκθτθ ςτο κρφο ςπζρνονται του μινα Μάρτιο Απρίλιο 

όταν θ κερμοκραςία του εδάφουσ ζχει ανζβθ πάνω από 10ο C. Τα φαςολάκια ςυγκομίηονται 

τουσ μινεσ Ιοφνιο-Ιοφλιο.  

Η δεφτερθ ςπορά γίνεται 10-20 Ιουλίου και ςυγκομιδι το Σεπτζμβριο. Για τα ξερά 

φαςόλια γίνεται μόνο μια ςπορά το χρόνο, τθν Άνοιξθ (Μάρτιο- Απρίλιο) και ςυγκομιδι 

τουσ μινεσ Αφγουςτο-Σεπτζμβριο.  

Άρδευςθ 

Το πότιςμα γίνεται ςυχνά ςτα πρϊτα ςτάδια ανάπτυξθσ των φυτϊν για τθν κανονικι 

ανάπτυξθ των φυτϊν και το ςχιμα των ανκζων, ενϊ ςτθ ςυνζχεια περιορίηονται γιατί θ 

υπερβολικι υγραςία προκαλοφν ανκόρροια.  

Λίπανςθ 

Λόγω τθσ ιδιότθτασ του φαςολιοφ, να αφομοιϊνει το άηωτο μζςω του άηωτο-

βακτθρίου που βρίςκεται ςτισ ρίγεσ, δεν ζχει μεγάλεσ απαιτιςεισ ςε άηωτο.  
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8 κιλά άηωτο (Ν) – 12-15 kg φϊςφορο (P2O5) και 10-15 kg κάλιο (κ2Ο) για να 

καλυφκεί μια μζςθ παραγωγι 1Τόνου/ςτρζμμα φαςολιοφ κα πρζπει να προςτεκοφν.  

 

Εχκροί και Αςκζνειεσ του φαςολιοφ: 

Εχκροί  

Τετράνυχοσ – Μελίγκρα- Βροφχοσ τθσ κουκιάσ –Αλευρϊδθσ 

Αςκζνειεσ 

Ανκράκωςθ – Βακτθρίωςθσ – Σκωρίωςθ 

Βροφχοσ (AcanthosCelides optecus) 

Σφμπτωμα 

Το τζλειο ζντομο αφινει τα αυγά του πάνω ςτουσ λοβοφσ και οι αναπτυςςόμενεσ 

προνφμφεσ μπαίνουν μζςα ςτουσ ςπόρουσ. Ο πολιτιςμόσ του εντόμου ευνοείται υπό τθν 

υψθλι κερμοκραςία. 

Αντιμετϊπιςθ: 

Χρθςιμοποίθςθ υγιοφσ ςπόρου 

Μελίγκρα 

Είναι μικροςκοπικά παραςιτικά ζντομα που προςβάλουν πολλά φυτά και λαχανικά. 

Ζχουν ςυνικθ χρϊμα πράςινο, κίτρινο και μαφρο οι φτερωτζσ. Ρροςβάλουν ςυνικθσ τα 

νεαρά φυτά και τα νζα φφλλα. Συνικθσ βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ των φφλλων και 

απομυηοφν τα υγρά του φυτοφ με αποτζλεςμα αυτά ςιγά ςιγά να εξαςκενοφν και ςτο τζλοσ 

να εξαςκενεί όλο το φυτό και να πακαίνει αν αφεκεί και πολλαπλαςιαςτεί πάρα πολφ, 

Συνικωσ γίνονται αντιλθπτζσ από τα μερμιγκια. Οι αφίδεσ εκκρίνουν ζνα μελιτϊδθ 

υγρό το οποίο προςελκφει τα μερμιγκια τα οποία προςτατεφουν τισαφίδεσ από τουσ 

εχκροφσ τουσ.  

Σετράνυχοσ 

Τα φφλλα που ζχουν προςβλθκεί από τον τετράνυχο παρουςιάηουν χαλκό-κίτρινουσ 

μεταχρωματιςμοφσ και ολόκλθρο το φυτό ξθραίνεται. Στθν κάτω επιφάνεια των φφλλων 

μποροφμε να διακρίνουμε ςταχτόχρωμα νιματα μζςα ςτα οποία κινοφνται κιτρινωπά 

ακάρεα για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ ψεκάηουμε με πίεςθ νερό κατά τθ διάρκεια τθ νφχτασ 
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ςτθν κάτω πλευρά των φφλλων 3 φορζσ νφχτα παρά νφχτα. Αν δεν τα ελζγξουμε ψεκάηουμε 

με εντομοκτόνα ςαποφνια 3 φορζσ κάκε 5-7 μζρεσ.  

Αλευρϊδθσ  

Συνικθσ προςβάλλει φαςόλια που καλλιεργοφνται ςε κερμοκιπια. Στο μελόςταγμα 

που εκκρίνουν αναπτφςςονται φυτό-πακογόνα μφκθτεσ και τα φυτά αδυνατίηουν. Πταν 

κουνιςουμε ζνα προςβεβλθμζνο φυτό εμφανίηονται ςαν άςπρο ςφννεφο. Για να ελζγξουμε 

τουσ αλευρϊδθσ χρθςιμοποιοφμε κίτρινο κολλϊδθσ παγίδεσ. Στο εμπόριο κυκλοφορεί το 

παράςιτο EnCarsia Formosa. Επίςθσ ςε περίπτωςθ προςβολισ μποροφμε να ψεκάςουμε με 

εντομοκτόνα ςαποφνια κάκε 2-3 μζρθ για 2 βδομάδεσ και προλθπτικά κάκε 15 μζρεσ. Σε 

ζντονθ προςβολι ψεκάηουμε με πυρζκρο 2 φορζσ κάκε 3 μζρεσ.  

Βακτθριϊςεισ 

Σχθματίηονται επίμθκεσ ι δακτυλωτζσ μαφρεσ βυκιηόμενεσ κθλίδεσ διαμετροφν 

περίπου 1cm ςτα φφλλα τουσ βλαςτοφσ και τουσ λοβοφσ που φκάνουν μζχρι τα ςπζρματα. 

Σε ςυνκικεσ υγραςίασ ζχουν χρϊμα καςτανωπό. Ρρολθπτικά χρθςιμοποιοφμε ανκεκτικι 

ποικιλία απολυμαίνουμε το ςπόρο και εφαρμόηουμε τετραετι τθν αμειψιςπορά. 

Ψεκάηουμε με κειάφι ι χαλκό κάκε 7-10 μζρθ όταν ζχουμε πρόβλθμα (όχι κοντά ςτα μζρθ 

τθσ ςυγκομιδισ) περιορίηουμε τθν άρδευςθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό και 

αποφεφγουμε να δουλεφουμε κοντά ςτα φυτά όταν είναι υγρά.  

κωρίαςθ 

Εμφανίηονται φλφκταινεσ ςτα φφλλα και ςπάνια ςτουσ λοβοφσ. Ραρατθροφνται 

μάηεσ ςπορίων με κοκκινωπό ι καφετί χρϊμα. Τα ςυμπτϊματα εμφανίηονται πρϊτα ςτθν 

κάτω πλευρά των φφλλων και αργότερα ςτα ςτελζχθ. Τα φφλλα πολφ γριγορα κιτρινίηουν 

ξθραίνονται και πζφτουν. Εμφανίηονται κυρίωσ τθ χρονιά με πολφ υγραςία μειϊνοντασ τθν 

εμπορικι αξία των λοβϊν. Ψεκάηουμε μ ε βρζξιμο καφι ι ψεκάηουμε με κειάφι (όταν ο 

καιρόσ το επιτρζπει) κάκε 7 με 19 θμζρεσ μζχρι να ελζγξουμε τθν αςκζνεια. Φροντίηουμε 

να κάνουμε αραιι ςπορά να μειϊςουμε τθ άρδευςθσ και χρθςιμοποιοφμε ανκεκτικι 

ποικιλία.  

Ανκράκωςθ(ανκράκωςθ των φαςολιϊν) 

Σχθματίηονται επίμθκεσ ι δακτυλωτζσ μαφρεσ βυκιηόμενεσ κθλίδεσ διαμζτρου 

περίπου 1cmςτα φφλλα, τουσ βλαςτοφσ και τουσ λοβοφσ που φκάνουν μζχρι τα ςπζρματα 

ςε ςυνκικεσ υγραςίασ ζχουν χρϊμα καςτανωπό. Ρρολθπτικά χρθςιμοποιοφμε ανκεκτικι 

ποικιλία απολυμαίνουμε το ςπόρο και εφαρμόηουμε τετραετι αμειψιςπορά. Ψεκάηουμε με 

κειάφι ι χαλκό κάκε 7-10 μζρθ όταν ζχουμε πρόβλθμα (όχι κοντά ςτα μζρθ τθσ 

ςυγκομιδι)περιορίηουμε τθν άρδευςθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό και αποφεφγουμε να 
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δουλεφουμε κοντά ςτα φυτά όταν είναι υγρά. (Γενικι και Ειδικι λαχανοκομία 

Θραςφβουλου Δ. απτόπουλου) (agricentro. gr) 

 

Μπιζέλι (Αρακάς)  

Καταγωγι και Ενθμζρωςθ 

Ωσ χϊρεσ προζλευςθσ του αρακά 

κεωροφνται το Αφγανιςτάν, Ινδία και θ Κίνα. Στθν 

Ελλάδα το πίςον είναι γνωςτό από τθν αρχαία 

εποχι για τα ξθρά του ςπζρματα και αναφζρεται 

από τουσ Θεόφραςτο και Ακθναίο.  

Χριςεισ 

Στον αρακά καταναλϊνονται μόνο τα 

ςπζρματα του νωπά ςε κονςζρβεσ κατεψυγμζνα ι ξθρά (όςπρια). Μεγάλθ κατανάλωςθ ζχει 

ςτθν αγορά ο νωπόσ καταψυγμζνοσ που είναι διακζςιμοσ όλο το χρόνο. Στθν περίπτωςθ 

του γλυκό μπιηελιοφ καταναλϊνονται οι νωποί τρυφεροί λοβοί με τα υποανάπτυκτα 

ςπζρματα. Ο αρακάσ, όπωσ και όλα τα ψυχανκι φυτά, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

χλωρι λίπανςθ. Η ενςωμάτωςθ μζςα ςτο χωράφι γίνεται λίγο πριν τθν άνκθςθ ι κατά τθ 

διάρκεια του ςχθματιςμοφ ανκζων.  

Περιγραφι του φυτοφ 

Το φυτό του μπιηελιοφ είναι ετιςιο ποϊδεσ και θ ανάπτυξθ του εξαρτάται από τθν 

ποικιλία (νανα, αναρριχϊμενθ ι θμιαναρριχωμζνθ). Το φψοσ τουσ ξεμζνει από 30-40 

εκατοςτά και μπορεί να ξεπεράςει τα 2 μζτρα (ςτθ αναρριχϊμενθ ποικιλία). Το ςτζλεχοσ 

είναι λεπτό, εφκραυςτο και κοφφο εςωτερικά και μπορεί να αναρριχϊνται με τθν βοικεια 

ελίκων που ςχθματίηονται ςτα άκρα των ςφνκετων φφλλων ςτθ αναρριχϊμενεσ ποικιλία.  

Η ρίηα είναι κυςςανϊδεσ, μζτριασ ανάπτυξθσ και φιλόξενθ το άηωτο-βακτθρίου 

Bacterium radiCiCola, όπωσ και οι ρίηεσ των υπόλοιπων ψυχανκϊν(μπιηζλι ι *) Τα φφλλα 

είναι τρυφερά, ςφνκετα(αποτελείται από 2-3 ηεφγθ φυλλαρίων) καταλιγουν ςε 

διακλαδιηόμενθ ζλικα και ςτθ βάςθ τουσ φζρουν 2 οδοντωτά παράφυλλα μεγαλφτερων 

διαςτάςεων.  
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Άνκθ 

Τα άνκθ είναι μεγάλα και ςχθματίηονται ςτθ μαςχάλθ των φφλλων (1-3 άνκθ ςε 

κάκε μαςχάλθ). Το χρϊμα των ανκζων είναι ανάλογο με τθν ποικιλία. Το ίδιο άνκοσ φζρει 

τα κθλυκά και τα αρςενικά όργανα(ςτθμ+φπεροσ). Ο καρπόσ που ονομάηεται λοβόσ ζχει 

χρϊμα πράςινο ι κίτρινο και ςχιμα κυλινδρικό ι πεπλατυςμζνο (ςτο γλυκομπίηελο). 

Ρερικλείει 4-8 ι και περιςςότερα ςπζρματα που είναι ςφαιρικά, λεία ι ρικνά (ϊριμα) και 

διαφόρου μεγζκουσ, ανάλογα με τθν ποικιλία.  

Ανάλογα με τθν διάπλαςθ του βλαςτοφ οι ποικιλίεσ χωρίηονται ωσ εξισ: 

 1. Αναρριχωμζνεσ με μακροφσ λεπτοφσ βλαςτοφσ που φκάνουν μζχρι τα 2,5 μζτρα 

και περιελίςςονται με τθν βοικεια των ελικοφόρων φφλλων γφρω από τα ςτθρίγματα.  

 2. Νάνεσ με βλαςτό όρκιο 45-50 εκατοςτά και φφλλα με ι χωρίσ ζλικεσ 

ανεπτυγμζνεσ. Ο ςχθματιςμόσ των ανκζων ξεκινά από τον 50-80 γόνατο ςτθ πρϊιμεσ 

ποικιλίεσ το 90-110 γονάτου ςτθ μεςοπρϊιμθ και τον 120 γόνατο ςτισ όψιμεσ ποικιλίεσ. Οι 

λοβοί αποκτοφν το μζγιςτο βάροσ του 20θμζρου από τθν άνκθςθ και το μζγιςτο ξθρό βάροσ 

15ιμερου μετά τθν άνκθςθ και ςυμπίπτει με τθν εμφάνιςθ των ςπερμάτων κατά τθν 

διάρκεια τθσ ωρίμανςθσ του καρποφ παρατθρείται αλλαγι χρϊματοσ του λοβοφ και των 

ςπερμάτων.  

Κλιματολογικζσ υνκικεσ 

Ο αρακάσ ευδοκιμεί καλφτερα ςε εφκρατα και δροςερά κλίμακα και αντζχει ςε 

μζτριουσ παγετοφσ. Ρροτιμάει δροςερι άνοιξθ κακϊσ ευνοεί τθν άνκθςθ και τθν ανάπτυξθ 

του λοβοφ. Στθν Νότια περιοχι και ςτθν κεντρικι Ελλάδα καλλιεργείται κατά τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ, ενϊ ςτθν υψθλότερθ περιοχι γίνεται κακυςτερθμζνθ ςπορά κατά τθν 

άνοιξθ. Η άριςτθ κερμοκραςία βλάςτθςθσ των ςπόρων είναι 18ο C αλλά μπορεί να γίνει και 

ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ. Η νότιεσ και ηεςτζσ περιοχζσ τθσ Ρελοποννιςου και των 

είναι οι καταλλθλότερεσ για τθν καλλιζργεια πρϊιμου αρακά. Οι καλλιζργειεσ αρακά για 

βιομθχανοποίθςθ (κονςερβοποίθςθ) ςυγκεντρϊνονται κυρίωσ ςτθ βόρεια και δυτικι 

περιοχι τθσ χϊρασ, μθ δροςερι και μακριά άνοιξθ και υψθλι βροχοπτϊςεισ.  

Εδαφολογικι Απαιτιςεισ 

Ο αρακάσ καλλιεργείται με επιτυχία ςε διάφορα εδάφθ. Αποδίδει όμωσ καλφτερα 

ςτα μζςθσ ςφςταςθσ εδάφθ, πλοφςια ςε οργανικι ουςία, γόνιμα, δροςερά και με pH=5,5-7. 

Τα ελαφρά εδάφθ δίνουν πρωιμότερθ παραγωγι.  

Τα υπερβολικά αςβεςτοφχα εδάφθ δεν ςυνιςτϊνται για τθν καλλιζργεια του αρακά 

γιατί προκαλοφν χλϊρωςθ των φυτϊν. Ακατάλλθλα είναι ακόμα τα βαριά και υπερβολικά 

υγρά εδάφθ. Καλό είναι να ςυμμετζχει ςε πρόγραμμα τριετοφσ αμειψιςποράσ.  
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Οικογένεια MalvaCeae 

Μπάμια  

Καταγωγι 

Η μπάμια αναφζρεται ςε αρχαία 

κρθςκευτικά βιβλία τθσ Ινδίασ και ςε κείμενα 

τθσ Ινδίασ και ςε κείμενα τθσ αρχαίασ 

Αιγφπτου. Δεν ζχει ξεκακαριςτεί αν είναι 

Αφρικάνικθ θ Αςιατικι προζλευςθσ ωςτόςο 

πικανόν να υπιρχε και ςτθ 2 Ηπείρουσ. Η 

λεκάνθ του Νείλου όμωσ φαίνεται να ιταν το 

κζντρο καλλιζργειασ τθσ μπάμιασ από όπου 

ςτθ ςυνζχεια εξαπλϊκθκε ςτθ Β Αφρικι ςτθν 

Α Μεςογείου ςτθν Αςιατικι ιπειρο και ςτθν 

Ινδία. Στο νζο κόςμο ζφταςε με τθσ Βραηιλίασ. 

Οι Αφρικανοί ςκλάβοι μετζφεραν πόρουσ ςτθ 

Β Αμερικι μζςω τθσ Νζασ Ορλεάνθσ.  

Περιγραφι 

Η μπάμια γενικά είναι ετιςιο φυτό αν και ςτθν Αφρικι ζχουν βρεκεί πολυετισ 

ποικιλία με μεγάλουσ δενδρϊδουσ κορμοφσ. Το φυτό μοιάηει λίγο με το ςυγγενζσ του 

βαμβάκι αλλά θ μπάμια ζχει πολφ μεγαλφτερα και ςτρογγυλότερα φφλλα κακϊσ και βλαςτό 

μεγαλφτερου πάχουσ. Είναι θμιξυλϊδεσ , ινϊδεσ με ςυνικεια ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και 

μπορεί να φτάςει ςε φψοσ από 0,5cm και περιςςότερο από 2m.  

Ριηικό φςτθμα 

Η μπάμια είναι φυτό με πλοφςιο ριηικό ςφςτθμα και χαρακτθρίηεται από τθν αντοχι 

του ςτθν ξθραςία. Σε πλιρθ ανάπτυξθ αποτελείται από μια κατακόρυφθ κφρια ρίηα από τθν 

οποία αναπτφςςονται πολλζσ δευτερογενζσ ρίηεσ ςτα επάνω 40-50cm του εδάφουσ. 

Επομζνωσ το ριηικό ςφςτθμα είναι παςςαλϊδεσ με ξυλϊδθ ςφςταςθ. Το βάκοσ που μπορεί 

να φκάςει θ κφρια ρίηα κακορίηεται κυρίωσ από τθν εδαφικι και περιβαλλοντικι ςυνκικθ.  
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Φφλλα και Άνκθ 

Φφλλα  

Τα φφλλα τθσ μπάμιασ είναι μεγάλα. παλαμοειδι, ζλλοβα ι παλαμοςχιδι με 3-5 

λοβοφσ και με περιςςότερο ι λιγότερο βακιζσ εγκολπϊςεισ. Ο βακμόσ εγκοπι του φφλλου 

αυξάνεται με τθν θλικία του φυτοφ. Τα φφλλα εκφφονται ςτθ μαςχάλθ των φφλλων κατά 

εναλλαγι υπό γωνία και πολλζσ φορζσ φζρουν ςτθ βάςθ του ζνα ηεφγοσ ςτενϊν 

φυλλαρίων. Ολόκλθρο το φφλλο καλφπτεται με τρίχα και αποτελείται από το ζλαςμα και το 

μίςχο. Οι διαςτάςεισ του φφλλου κυμαίνονται ςτο 10-25cm και ο μίςχοσ είναι μακρφσ, 

μικουσ 15-35cm και κυλινδρικι διατομι.  

Άνκθ 

 Τα άνκθ τθσ μπάμιασ είναι κίτρινα, μονιρθ μεγάλα και ςχθματίηονται διαδοχικά 

ςτθ μαςχάλθ των φφλλων πάνω ςε ποδίςκο με 2-2,5cm. Είναι ερμαφρόδιτα απλά και τζλεια 

και θ διάμετροσ του ποικίλει από 3,5 μζχρι 5,5cm. Οι ςτιμονεσ είναι πολυάρικμοι και 

ςυμφυείσ με τα νιματα τουσ ςε κφλινδρο που περιβάλλουν τουσ 5 ςτφλουσ. Είναι 

βραχφτερα υπό τουσ ςτφλουσ και οι ανκιρεσ παράγουν μεγάλουσ ςφαιρικοφσ κολλϊδθ 

γυρεόκοκκουσ. Ο ςτθμονικόσ κφλινδροσ είναι ςυγκολλθμζνοσ με τα πζταγα ςτθ βάςθ τουσ. 

Ο φπεροσ αποτελείται από τθν ωοκικθ θ οποία είναι επίφυςθ ςυνικθσ πεντάχωρθ (5-10 

καρπόφυλλα) με 5 επιμικθσ ςτφλοσ και 5 λυβοειδι. Τριχωτά ςτίγματα ανάλογα με τουσ 

χϊρουσ τθσ ωοκικθσ και ζχει χρϊμα κόκκινο. Ο ςωλινασ που ςχθματίηεται από τουσ 

ςτιμονεσ περιβάλλει τον φπερο.  

Άρδευςθ  

Γενικά θ μπάμια είναι ανκεκτικι ςτθν ξθραςία γιατί ζχει πολλζσ ρίηεσ. Πταν ζχουμε 

ποτιςτικι καλλιζργεια πρζπει να το περνάμε 1 με 2 φορζσ ανά 1515 θμζρεσ. Αν το φυτό 

ξεκινιςει να υποφζρει από ζλλειψθ υγραςίασ τότε κα αρχίςει να υποβάλλει ςταδιακά τα 

φφλλα του. Αν ςυνεχιςτεί από τότε κα χάςει τουσ λοβοφσ και όλα τα φφλλα και τελικά κα 

ξερακεί.  

 

Αςκζνειεσ 

Αφίδεσ  

 Μικρά πράςινα ζντομα ςτο κάτω μζροσ των φφλλων ι ςτθ κορυφι που πίνουν τουσ 

χυμοφσ του φυτοφ. Αντιμετωπίηεται με καλι άρδευςθ , λίπανςθ και απομάκρυνςθ των 

προςβεβλθμζνων φφλλων και καταςτροφι όλων των αφίδων.  
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Σετράνυχοσ 

Κίτρινα φφλλα που ξεραίνονται. Ράνω του υπάρχουν μικρι κίτρινθ ι κόκκινθ 

κθλίδθ. Εμφανίηονται ςε υψθλι κερμοκραςία. Αντιμετωπίηονται με εντομοκτόνο ςαποφνι 3 

φορζσ τθν εβδομάδα. Αντίκετα μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε άλλουσ τετράνυχουσ, 

πράςινουσ χρυςωπι και παςχαλίτςεσ.  

(Συγκαλλιζργεια μαηί με αγγοφρι κουνουπίδι και καρότο) 

Ωίδιο 

 Ραρουςιάηεται ςτα φφλλα και του τρυφεροφσ βλαςτοφσ τουσ οποίου ςκεπάηει με 

μια ςκόνθ ςταχτερι. Πταν θ προςβολι είναι δυνατι προξενεί μεγάλθ ηθμιά γιατί περιορίηει 

τθν παραγωγι και καταςτρζφει τθν ποιότθτα. Ευνοείται με καιρό ηεςτό και υγρό. 

Καταπολεμείται εφκολα με μακρινά κειαφίςματα.  

επτορίαςθ των φφλλων (septoria malvasearum)  

Ραρουςιάηεται ςτα φφλλα με πολυάρικμα κιτρινωπά ςτίγματα που εμποδίηουν τθν 

κανονικι τουσ ανάπτυξθ. Δεν κάνει ςοβαρι ηθμιά γιατί παρουςιάηεται ςτο τζλοσ. 

Ρρολαμβάνεται με ραντίςματα βορδιγαλίου πολτοφ (1%). Τα οποία πρζπει να γίνονται ςτθν 

αρχι 

(πθγι. Ρρακτικόσ οδθγόσ του λαχανόκθπου- Λάμπρου-Οικονομικοφ- Ακινα 1940)  
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Οικογένεια Solanaceae 

Μελιτζάνα  

Καταγωγι 

Κατάγεται από τθν Ινδία όπου ζχει βρεκεί 

άγρια μορφι του φυτοφ. Η διάδοςι τθσ ςτθν Ευρϊπθ 

ζγινε από εμπόρουσ κατά τον 13ο αιϊνα μ. Χ. . Το 

αγγλικό όνομα τθσ μελιτηάνασ οφείλεται ςε κάποιεσ 

ποικιλίεσ που παράγουν ωοειδισ καρποφσ γλυκοφ 

χρϊματοσ που μοιάηουν με αυγό κόλασ.  

Στθν Ελλάδα θ παραγωγι τθσ μελιτηάνασ 

καταναλϊνεται ςχεδόν ολόκλθρθ ςτθν εγχϊρια αγορά 

ενϊ μικρζσ ποςότθτεσ εξάγονται ςε άλλεσ χϊρεσ 

Χριςεισ 

Το φυτό χρθςιμοποιείται για τουσ καρποφσ του οι οποίοι βρίςκουν χριςθ ςτθν 

κακθμερινι διατροφι του ανκρϊπου. 

 

Περιγραφι του Φυτοφ 

Ανάπτυξθ του φυτοφ 

Ρρόκειται για φυτό ετιςιο ι πολυετι ςτθ τροπικι ηωι με όρκια ανάπτυξθ που 

φτάνει ςε φψοσ τα 60-120cm.  

Βλαςτόσ 

Σχθματίηει ζναν κεντρικό βλαςτό ο οποίοσ με τθν πάροδο του χρόνου ξυλοποιείται 

και πολλοφσ πλευρικοφσ βλαςτοφσ από τθ βάςεισ των φφλλων. Σε κερμοκθπιακζσ 

καλλιζργειεσ ςυνικθσ αφαιροφνται οι πλάγιοι βλαςτοί ζτςι ϊςτε ςε κάκε φυτό να 

παραμείνουν 2-3 βλαςτοί. Σε αντίκεςθ με τθν πιπεριά ζχει βλαςτάνουςα κορυφι.  
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Ριηικό φςτθμα 

Το φυτό ςχθματίηει μια κεντρικι ρίηα και αρκετζσ δευτερεφουςεσ και ριηικά 

τριχίδια. Μετά τθν μεταφφτευςθ όμωσ αναπτφςςονται κυρίωσ πλευρικζσ ρίηεσ. Γενικά εάν 

δε τραυματιςκεί θ κεντρικι ρίηα μπορεί να φτάςει ςε βάκοσ 1m.  

Φφλλα 

Τα φφλλα είναι μεγάλα, ακζραια ελλειψοειδι με τρίχεσ και χνοφδι ενϊ αρκετζσ 

φορζσ ςτθ νεφρωςθσ φζρουν αγκάκια.  

Άνκθ 

Τα άνκθ εμφανίηονται μονιρθ ι ςε ταξιανκίεσ που αποτελοφνται από 2-3 άνκθ και 

ςχθματίηονται πάνω ςτουσ βλαςτοφσ.  

Το μζγεκοσ των ανκζων ποικίλει ανάλογα με τθν κζςθ του πάνω ςτο φφλο με τα 

μεγάλα άνκθ να δίνουν και μεγάλουσ καρποφσ. Πςο μικρότερο μζγεκοσ ζχουν τόςο 

μειϊνεται και θ πικανότθτα να δϊςουν καρποφσ.  

Το χρϊμα τουσ είναι ιϊδθ και ο κάλυκασ ζχει ςκοφρο πράςινο χρϊμα και μπορεί να 

φζρει και αγκάκια.  

Καρπόσ 

Ο καρπόσ τθσ μελιτηάνασ ζχει ςχιμα που ποικίλει ανάλογα με τθν ποικιλία. Μπορεί 

να είναι επιμικθ κυλινδρικόσ με αντιπροςωπευτικι τθν ποικιλία του <<Αργοφ>> ι 

«Τςακωνικι». Μπορεί να ζχει ςφαιρικό ι απιοειδι ςχιμα, γνωςτόσ και ωσ «φλάςκα» με 

πιο χαρακτθριςτικι ποικιλία αυτι τθσ <<Σφρου>>. Το χρϊμα του καρποφ είναι και αυτό 

χαρακτθριςτικό τθσ κάκε ποικιλίασ και ποικίλει από βακφ ωσ ανοιχτό ιϊδεσ ενϊ υπάρχουν 

ποικιλίεσ με άςπρο ι πράςινο χρϊμα. Επίςθσ το χρϊμα μπορεί να ζχει ραβδϊςεισ, ενϊ θ 

επιφάνεια του είναι λεία και γυαλιςτερι. Η ςάρκα του καρποφ είναι λευκι και ςυμπαγι. Ο 

κάλυκασ του καρποφ φζρει αγκάκια γεγονόσ που απαιτεί ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθν 

ςυγκομιδι ϊςτε να μθν προκαλείται τραυματιςμόσ των καρπϊν.  
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Αςκζνειεσ 

Περονόςποροσ Phytophthora taGaCina 

Σφμπτωμα  

Εντοπίηεται ςε φυτά πιπεριάσ ςε 

άλλα καλλιεργοφμενα είδθ αλλά και ςε είδθ 

του γζνουσ NiCotiana (όπωσ ο καρπόσ) 

Αποτελεί αρκετι διαδεδομζνθ μυκθτολογικι 

προςβολι και προκαλεί μεγάλεσ ηθμιζσ τόςο 

κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςθσ αυτϊν. 

Ρροςβάλει κυρίωσ τθ τομάτα, πιπεριά και τθν 

πατάτα και ςπάνια τθ μελιτηάνα. Τα 

ςυμπτϊματα είναι ορατά ςε όλα τα μζρθ του φυτοφ και εκδθλϊνονται με τθ μορφι 

υποκίτρινων κθλίδων αρχικά ςτα κατϊτερα φφλλα που ςτθν ςυνζχεια γίνονται 

καςτανόμαυρεσ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

 Η αςκζνεια μπορεί να εξελεγχκεί ςε κερμοκθπιακι καλλιζργεια αρκετά με αεριςμό 

του χϊρου κακϊσ επιτυγχάνεται ικανοποιθτικόσ ζλεγχοσ τθ ςχετικι υγραςία τθσ 

ατμόςφαιρασ. Επιπλζον καλό είναι να χρθςιμοποιοφνται υγιι ςπορόφυτα κατά τθν 

μεταφφτευςθ και θ αποφυγι φπαρξθσ φυτϊν τομάτασ ι πατάτασ ςε διπλανι καλλιζργεια. 

Σε ζντονθ προςβολι τα φυτά ψεκάηονται με χαλκό ι κατάλλθλα χαλκοφχα ςκευάςματα που 

επιτρζπονται ςτθ βιολογικι καλλιζργεια.  

Pythium spp 

 Σφμπτωμα:  

Το πακογόνο βρίςκεται ςτο ζδαφοσ και προςβάλλει όλα τα μζρθ του φυτοφ και 

προκαλεί τιξεισ των νεαρϊν φυτϊριων και ςιψεισ ςτουσ καρποφσ και ςτισ ρίγεσ. Το ςθμείο 

προςβολι ζχει χρϊμα αρχικά λευκοκίτρινο και τελικά καςτανό. Σε ςυνκικεσ υψθλισ 

υγραςίασ ςτα προςβεβλθμζνα ςθμεία δθμιουργείται πλοφςιο λευκό μυκιλιο και πάνω ςε 

αυτό ςχθματίηονται τα ηωοςποριά που αποτελοφν τα μολφςματα που μεταφζρονται με τθ 

βροχι, το νερό άρδευςθσ, τον άνκρωπο και τα εργαλεία.  

Αντιμετϊπιςθ:  

Βαςικό προλθπτικό μζτρο αποτελεί θ άμεςθ απομάκρυνςθ των προςβεβλθμζνων 

φυτϊν από τθν καλλιζργεια. Ωσ κεραπευτικό μζτρο αναφζρεται θ εφαρμογι κειοχαλκίνθσ 

(γαλαηόπετρα) με ριηοπότιςμα.  
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Ριηοκτονία (Rhizoktonia solani) 

Σφμπτωμα:  

Το πακογόνο προςβάλει το φυτό ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ τουσ, προκαλϊντασ 

τιξεισ νεαρϊν φυτϊριων, καςτανζρυκρα ζλκθ ςτθν περιοχι του λαιμοφ ςθψιρριηίασ και 

ςιψεισ ςτα φφλλα και ςτουσ καρποφσ. Στα ζλκθ ςτθν περιοχι του λαιμοφ ςχθματίηεται 

καςτανό μυκιλιο. Οι προςβεβλθμζνεσ ρίηεσ τελικά νεκρϊνονται και το ίδιο και τα φφλλα 

νεκρϊνονται μετά από τθν προςβολι τουσ από το πακογόνο. Οι καρποί που ακουμποφν ςτο 

χϊμα ι βρίςκονται πολφ κοντά ςτο ζδαφοσ ςκλθρι καςτανι και με ομόκεντρουσ κφκλουσ 

κθλίδεσ. Ακολοφκωσ γίνονται μαλακζσ και βυκίηονται. Ο μφκθτασ διατθρείται ςτο ζδαφοσ 

και ςτα φυτικά υπολείμματα και θ εκδιλωςθ τθσ αςκζνειασ ευνοείται από κερμοκραςίεσ 

15-20ο C.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Συνιςτϊνται τα ίδια προλθπτικά και κεραπευτικά μζτρα όπωσ αναφζρονται και ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του μφκθτα εδάφουσ Pythium 

Αλτερναρίωςθ (alternaria solani) 

Σφμπτωμα 

Το πρϊτο πακογόνο προκαλεί ζλκοσ τόςο 

ςτο λαιμό όςο και ςτο ςτζλεχοσ του φυτοφ. Τα 

περιςςότερα όμωσ καινοφρια υβρίδια 

παρουςιάηουν ανκεκτικότθτα ς’ αυτό. Το δεφτερο 

πακογόνο προκαλεί ςοβαρότερθ ηθμιά κακϊσ 

προςβάλει όλα τα μζρθ του φυτοφ και εντοπίηεται 

ακόμα ςτθν πατάτα ι τθν μελιτηάνα. 

Χαρακτθριςτικό ςφμπτωμα τθσ αςκζνειασ είναι ο 

ςχθματιςμόσ κθλίδων με ομόκεντρουσ κφκλουσ (κθλίδα ςτόχου) ςε φφλλα, ςτζλεχοσ και 

καρποφσ. Στουσ καρποφσ οι κθλίδεσ είναι βυκιςμζνεσ και δθμιουργοφνται κυρίωσ γφρω από 

τον κάλυκα. Τα πακογόνα εντοπίηονται ςτο ζδαφοσ, ςτα υπολείμματα από προθγοφμενθ 

καλλιζργεια, ςε μολυςμζνουσ ςπόρουσ μολυςμζνα φυτϊρια κατά τθ μεταφφτευςθ και ςε 

ηιηάνια. Η μόλυνςθ ξεκινάει με ςποριά του μφκθτα που μεταφζρονται του άνεμου, βροχι ι 

με τον ίδιο τον άνκρωπο.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ και γι αυτό 

κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικι υγραςίασ ςτο ζδαφοσ για τθν 

αποφυγι βλάςτθςθσ των ςπορίων του μφκθτα. Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται θ χριςθ 

υγιοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ (ςπόρου ι νεαρά φυτϊρια κατά τθν μεταφφτευςθ). 

Ακόμα θ ςωςτι κρζψθ των φυτϊν ςυντελεί ςτθν ανκεκτικότθτα των φυτϊν ςτθν προςβολι 

από τα πακογόνα. Η χριςθ ποικιλιϊν ι υβριδίων ανκεκτικϊν ςτθν αςκζνεια και θ 
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καταςτροφι υπολειμμάτων προθγοφμενθσ καλλιζργειασ φυτϊν τομάτασ, μελιτηάνασ και 

πατάτασ κρίνεται αναγκαία ςτθν περίπτωςθ αποφυγισ τθσ προςβολισ.  

Σζφρα ιψθ – Βοτρφτθσ (Botrytis Cinerea) 

Σφμπτωμα 

Ρρόκειται για πακογόνο που προςβάλει αρκετά είδθ λαχανικϊν και εμφανίηεται 

κυρίωσ ςε κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ προςβάλλοντασ όλα τα μζρθ του φυτοφ. Οι 

προςβεβλθμζνοι ιςτοί του ςτελζχουσ μαλακϊνουν γίνονται υδαρισ και ςτθν ςυνζχεια 

νεκρϊνονται. Ράνω ςτα φφλλα και ςε πλθγι πάνω ςτο ςτζλεχοσ ςχθματίηονται κθλίδεσ 

εντοπιςμζνεσ ςε ομόκεντρουσ κφκλουσ. Οι κθλίδεσ μοιάηουν αρκετά με εκείνθ τθσ 

αλτερνάριασ, αλλά εδϊ καλφπτονται με χαρακτθριςτικό γνϊριμο μυκιλιο. Στουσ καρποφσ θ 

προςβολι ξεκινάει από τα ςζπαλα και ςτθ ςυνζχεια ειςζρχεται ςτον καρπό προκαλϊντασ 

μαλάκωμα. Τα ςυμπτϊματα ξεκινοφν από το κάτω μζροσ του καρποφ. Στο πακογόνο 

προκαλεί και μεταςυλλεκτικισ ςιψεισ, χωρίσ να είναι αρχικά ορατι θ προςβολι των 

καρπϊν. Για τθν ανάπτυξθ του πακογόνου είναι απαραίτθτθ θ υψθλι υγραςία (π. χ. 

βροχοπτϊςεισ) και κερμοκραςία 15-20ο C. Η μεταφορά του μολφςματοσ (κονίδια του 

μφκθτα) γίνεται κυρίωσ με άνεμο. Το πακογόνο ςυμπεριφζρεται ωσ ςαπρόφυτο κακϊσ 

παρουςιάηεται πάνω ςτουσ νεκροφσ φυτικοφσ ιςτοφσ (πθγι, νεκρόσ ςζπαλα κ. α. ) 

Αντιμετϊπιςθ: 

Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ και τθσ 

ατμόςφαιρασ. Γι αυτό κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικισ υγραςίασ 

ςτο χϊρο ανάπτυξθσ των φυτϊν (κυρίωσ ςτο κερμοκιπιο). Σε κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ 

καλό είναι να λαμβάνονται προλθπτικά μζτρα όπωσ αφξθςθ τθσ νυχτερινισ κερμοκραςίασ 

και αφξθςθσ του αεριςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ 

Ωίδιο (Leveillula taurica) 

Σφμπτωμα: 

Το πακογόνο προςβάλει κυρίωσ τα ϊριμα φφλλα και 

αναπτφςςεται περιςςότερο ςε ξθρι περιοχι. Ράνω ςτα φφλλα 

ςχθματίηονται ςυνικωσ κυκλικζσ κθλίδεσ και κάτω από 

ευνοϊκι μπορεί να ςχθματιςτεί υπόλευκθ εξάνκθςθ ςτθν 

επάνω επιφάνεια των φφλλων ακριβϊσ πάνω από τισ κθλίδεσ. 

Τα κονίδια του μφκθτα μεταφζρονται με τον αζρα και 

αποτελοφν τα αρχικά μολφςματα των φυτϊν. Ιδανικι ςυνκικθ 

για τθν ανάπτυξθ τθσ αςκζνειασ είναι κερμοκραςία 25ο C και χαμθλι ςχετικι υγραςία 

(μζχρι 75ο C)  

Αντιμετϊπιςθ: 

Σε υπαίκρια καλλιζργεια τομάτασ, το κειάφιςμα των φυτϊν δίνει πολφ καλά 

αποτελζςματα. Σε κερμοκθπιακι καλλιζργεια το κειάφιςμα δρα προλθπτικά και 
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κεραπευτικά με τθν προχπόκεςθ ότι θ κερμοκραςία δεν κα είναι υψθλι για τθν αποφυγι 

καψίματοσ των φυτϊν.  

Ανκράκωςθ (colletotrichum copsiu) 

Σφμπτωμα: 

Το κφριο ςφμπτωμα τθσ αςκζνειασ είναι θ εμφάνιςθ κυκλικϊν υδαρϊν κθλίδων, 

πάνω ςε ϊριμουσ καρποφσ. Στθ ςυνζχεια οι κθλίδεσ αποκτοφν καςτανό μεταχρωματιςμό 

και εμφανίηονται ελαφρϊσ βυκιςμζνεσ. Τα ςυμπτϊματα αυτά παρουςιάηονται ςυνικωσ 

μετά τθ ςυγκομιδι. Σε ςυνκικεσ ζντονθσ υγραςίασ παρουςιάηεται πάνω ςτισ κθλίδεσ 

πορτοκαλοκαςτάνθσ μεταχρωματιςμόσ υπό τθ μορφι ομόκεντρων ςυγκεντρικϊν κφκλων 

που αποτελοφν τα ςπόρια του μφκθτα. Το πακογόνο παραμζνει πάνω ςτα υπολείμματα τθσ 

καλλιζργειασ και ςε ηιηάνια και με τθ βοικεια των ςταγόνων τθσ βροχισ μεταφζρεται και 

ςτα φυτά τθσ καλλιζργειασ μασ. Ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ του πακογόνου είναι 

25-30ο C.  

Αντιμετϊπιςθ 

Κυρίωσ ςυςτινονται προλθπτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ και 

λιγότερα κεραπευτικά μζτρα: 

Χρθςιμοποίθςθ υγιοφσ ςπόρου 

Υγιϊν φυταρίων κατά τθν μεταφφτευςθ 

Αποφυγι άρδευςθσ των φυτϊν με τεχνθτι βροχι 

Καταςτροφι υπολειμμάτων προθγοφμενθσ καλλιζργειασ και ηιηανίων 

Η ςυντιρθςθ των καρπϊν πρζπει να γίνεται ςτουσ 10ο C 

κλθρωτίαςθ (από ςθψιρριηία) Corticium rolfsu 

Συμπτϊματα: 

Ρροκαλείται μαραςμόσ του φυλλϊματοσ και 

ςιψθ τθσ ρίηασ, θ οποία επικαλφπτεται μ’ ζνα πυκνό 

άςπρο πλζγμα μυκθλίου μζχρι το λαιμό.  

Συνκικεσ Ανάπτυξθσ 

Τθν αςκζνεια προκαλεί ςε ιδθ εξαςκενθμζνα 

τεφτλα ο πακογόνοσ μφκθτασ εδάφουσ Sclerotium 

roltsu (ατελι μορφι). Η τζλεια μορφι του, ο 

βαςιδωμφκθτασ Carticium roltsu, ςχθματίηεται 

ςπάνια και γι αυτό δεν παίρνει ρόλο ςτθν βιολογία 

του και τον κφκλο τθσ αςκζνειασ. Τα τεφτλα 

προςβάλλονται αργά μζςα ςτθν καλλιεργθτικι 

περίοδο. Η αςκζνεια ευνοείται από υπερβολικι 

υγραςία και ςυνκικεσ αςφυξίασ ςτο ζδαφοσ. Ο 
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μφκθτασ αναπτφςςει άςπρο πολφ πυκνό μυκιλιο τθν επιφάνεια τθσ ρίηασ θ οποία ςαπίηει 

ςιγά-ςιγά μζχρι τθν καρδιά. Στθν επιφάνεια του μυκθλίου εμφανίηονται άςπρα ςφαιρικά 

ςωματίδια που προοδευτικά ςκουραίνουν. Ρρόκειται για τα ςκλθρϊτια όργανα ανκεκτικά 

που διαςφαλίηουν τον πολιτιςμό του μφκθτα και τθ διατιρθςθ του ςτο ζδαφοσ. Τα 

μολφςματα (ςκλθρωτιά, μυκιλιο) διαςκορπίηονται μζςα ςτον ίδιο αγρό ι ςε άλλουσ 

γειτονικοφσ με τα καλλιεργθτικά εργαλεία και το νερό τθσ βροχισ και του ποτίςματοσ.  

Αντιμετϊπιςθ 

Συςτινεται να γίνεται απολφμανςθ του εδάφουσ με κατάλλθλα απολυμαντικά. Τα 

προςβεβλθμζνα φυτά κα πρζπει να απομακρφνονται μαηί με ολόκλθρο το ριηικό τουσ 

ςφςτθμα και να καταςτρζφονται με τθ φωτιά. Επίςθσ κα πρζπει να γίνεται μακρόχρονθ 

αμειψιςπορά με φυτά (π. χ. ςιτθρά), τα οποία δεν προςβάλλονται από το πακογόνο και να 

λαμβάνονται μζτρα καλισ αποςτράγγιςθσ του αγροφ.  

 

Καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ 

Προετοιμαςία του χωραφιοφ 

Η προετοιμαςία του χωραφιοφ αφορά όργωμα ςε βάκοσ 30-40cm κατά τθν περίοδο 

του. Στισ αρχζσ τθσ άνοιξθσ και πριν από τθν μεταφφτευςθ των φυτϊν πραγματοποιείται 

κατεργαςία του εδάφουσ με φρζηα για:  

Ενςωμάτωςθ τθσ χωνεμζνθ κοπριάσ και 

Αφρατοποίθςθ του εδάφουσ χειμϊνα 

Άρδευςθ  

Η μελιτηάνα είναι ιδιαίτερα απαιτθτικό φυτό ςε νερό. Σε ςυνκικεσ ζλλειψθ τθσ 

εδαφικισ υγραςίασ ι χαμθλι ςχετικι υγραςίασ ςτθν ατμόςφαιρα προκαλείται πτϊςθ 

ανκϊν και καρπϊν. Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό για τθν καλλιζργεια τθσ μελιτηάνασ είναι 

ότι ςυνικωσ εφαρμόηεται ςυγκαλλιζργεια με βαςιλικό. Ο βαςιλικόσ είναι πιο ευαίςκθτο 

ςτθν ζλλειψθ νεροφ, αποτελϊντασ δείκτθ για τον κατάλλθλο χρόνο εφαρμογισ ποτίςματοσ. 

Με αυτό τον τρόπο οι καρποί τθσ μελιτηάνασ είναι λιγότερο πικροί όταν ςυγκαλλιεργοφνται 

με βαςιλικό.  

Λίπανςθ 

Είναι φυτό με ιδιαίτερα μεγάλθσ απαίτθςθσ ςε κρεπτικά ςυςτατικά, δεδομζνου ότι 

είναι λαχανικό που καλλιεργείται για τον καρπό του.  

Ρριν από τθν εγκατάςταςθ τθσ καλλιζργειασ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί χλωρι 

λίπανςθ με κάποιο ψυχανκζσ για τθν προςκικθ οργανικισ ουςίασ και κυρίωσ αηϊτου.  
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Η κοπριά ςε μορφι χωνεμζνθσ προςτίκεται ςε ποςότθτα τουλάχιςτον των 3-4 

τόνων πριν τθ τοποκζτθςθ των φυτϊν ςτθ τελικι κζςεισ.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν είναι επικυμθτι θ προςκικθ 

ποςότθτασ χωνεμζνθσ κοπριάσ κακϊσ θ ςυγκομιδι καρπϊν απομακρφνει ςτοιχεία από το 

φυτό και κατά ςυνζπεια το ζδαφοσ.  

Για μια μζςθ παραγωγι καρπϊν είναι απαραίτθτθ θ προςκικθ λιπαςμάτων που κα 

προςκζτουν ςτο ζδαφοσ: 

17 kg αηϊτου (Ν) 

7 kg P2O5 και 

18 kg k2O 

Η προςκικθ του αηϊτου και του καλίου πρζπει να γίνεται 

30% πριν τθν μεταφφτευςθ 

15% 3 βδομάδεσ αργότερα  

15% 6 βδομάδεσ μετά τθν μεταφφτευςθ και 

Το υπόλοιπο 40% κατά τθν διάρκεια τθσ ςυγκομιδισ 

Για το φϊςφορο θ εφαρμογι του πρζπει να γίνεται κατά 50 % πριν τθν 

μεταφφτευςθ και 50% 6 εβδομάδεσ αργότερα 

υγκαλλιζργεια 

Η καλλιζργεια τθσ τομάτασ μπορεί να ςυνδυαςτεί με πατάτα και φαςόλι.  

 

Πιπεριά 

Καταγωγι – Ιςτορικό: 

Κατάγεται από τθν Νότια Αμερικι και 

ςυγκεκριμζνα από τθν περιοχι του Μεξικοφ 

και το Ρεροφ όπου αρχαιολογικι αναςκαφι 

δείχνουν ότι οι ικαγενισ κάτοικοι τθσ 

περιοχισ χρθςιμοποιοφςαν το ςυγκεκριμζνο 

φόβο πριν από χιλιάδεσ χρόνια. Στθν Ευρϊπθ 

μεταφζρκθκε από τον !6ο αιϊνα και μετά, 

κυρίωσ με τα ταξίδια του Κολόμβου. Η Ινδία 

επίςθσ αποτελεί πολφ ςθμαντικι χϊρα 

παραγωγισ και κατανάλωςθσ ςε παγκόςμια 
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κλίμακα κυρίωσ όςον αφορά ςτθν κόκκινθ πιπεριά. Στθν Ελλάδα θ πιπεριά δεν 

καλλιεργείται ςε πολφ μεγάλεσ εκτάςεισ, ενϊ θ καλλιζργεια πραγματοποιείται κυρίωσ ςε 

πλαςτικοί κερμοκιπια. Σχεδόν ολόκλθρθ θ παραγωγι καταναλϊνεται ςτθν εγχϊρια αγορά 

με πολφ μικρι ποςότθτα να προωκοφνται για εξαγωγι.  

Σφποι πιπεριάσ 

Capsicum annuum L 

Capsicum frutenscens L 

Capsicum chinense J 

Capsicum Gaclatum var pendulum 

Capsicum pugercens R & P 

 

Χριςεισ 

Ο καρπόσ τθσ πιπεριάσ καταναλϊνεται νωπόσ ςε ανϊριμο ςτάδιο(πράςινο χρϊμα) ι 

ςε ςτάδιο πλιρουσ ωρίμανςθσ(κόκκινο, πορτοκαλί ι άλλο χρϊμα). Κυρίωσ 

χρθςιμοποιοφνται ωσ τροφι (νωπι ι μαγειρεμζνθ ι τουρςί) ι ωσ καρφκευμα. Οι γλυκζσ 

πιπεριζσ καταναλϊνονται ωσ νωπι, ςε φαγθτά(τθγανθτι ι γεμιςτι) ι ωσ τουρςί και 

χαρακτθρίηονται από χαμθλι καυςτικότθτα. Ευρεία είναι ακόμα θ χριςθ των καυτερϊν 

καρπϊν ωσ καρφκευμα –μπαχαρικό. Τα καρυκεφματα από πιπεριά δεν ζχουν πάντα μεγάλθ 

καυςτικότθτα. Για παράδειγμα θ πάπρικα είναι καρφκευμα που προζρχεται από γλυκιά 

πιπεριά.  

Θρεπτικι Αξία 

Η πιπεριά είναι λαχανικό με υψθλι περιεκτικότθτα ςε βιταμίνθ C και ευχάριςτθ και 

δροςιςτικι γεφςθ.  

Περιγραφι του φυτοφ 

 Φυτό, ποϊδθ, ποϊδθ ι καμνϊδθ και με αρκετοφσ κλάδουσ (πολφκλαδο). Στθ 

εφκρατθ περιοχι χαρακτθρίηεται από ποϊδθ ανάπτυξθ ενϊ ςτθ τροπικι περιοχι είναι διετι 

με ελαφρϊσ αποξενωμζνθ τθ βάςθ του βλαςτοφ. Ζχει * ανάπτυξθ ςχθματίηοντασ ζναν 

κεντρικό κορμό και πολλοφσ πλευρικοφσ βλαςτοφσ. Οι χρθςιμοποιθμζνθ ποικιλία ςτθν 

Ελλάδα είναι ετιςιεσ και δεν ξεπερνοφν ςε φψοσ τα 75cm ςε υπαίκρια καλλιζργεια.  

 Το φυτό ςχθματίηει αρχικά ζνα κεντρικό ςτζλεχοσ (κφριο βλαςτό) και ςτα πρϊτα 

10-15cm διακλαδίηεται ςχθματίηουν 3-4 (μπορεί και περιςςότερθ) βλαςτοφσ που 

ονομάηονται βλαςτοί πρϊτθσ τάξθσ. Μεταξφ των βλαςτϊν αυτϊν ςτο ςθμείο διακλάδωςθσ 

ςχθματίηεται ο πρϊτοσ ανκοφόροσ οφκαλμόσ, που ςτθ ςυνζχεια εξελίςςεται ςτον πρϊτο 

καρπό. Ο καρπόσ αυτόσ ζχει μεγαλφτερο μζγεκοσ ςε ςχζςθ με όλουσ τουσ υπόλοιπουσ 

ςχθματιηόμενουσ καρποφσ λόγω ανταγωνιςμοφ και είναι ςκόπιμο να αφαιρείται. Ο κάκε 
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βλαςτόσ πρϊτθσ τάξθσ διακλαδίηεται ςχθματίηοντασ δφο βλαςτοφσ (βλαςτοί δεφτερθσ 

τάξθσ), οι οποίοι επίςθσ ςτο ςθμείο τθσ διακλάδωςθσ φζρουν ζναν ανκόφορο οφκαλμό. Η 

ίδια διαδικαςία ςυνεχίηεται με το φυτό να ςχθματίηει ςυνεχοφσ πλευρικοφσ βλαςτοφσ όταν 

αφεκεί ελεφκερο χϊρεσ τθν εφαρμογι κλαδζματοσ παίρνοντασ ζτςι καμνϊδθ μορφι.  

Ριηικό ςφςτθμα 

Το ριηικό ςφςτθμα του φυτοφ αποτελείται από μια ιςχυρι κεντρικι ρίηα και αρκετζσ 

δευτερεφουςεσ και ριηικά τριχίδια. Συνικωσ όμωσ κατά τθν μεταφφτευςθ του φυτοφ, θ 

κεντρικι ρίηα τραυματίηεται με αποτζλεςμα το φυτό να ςχθματίηει μόνο πλευρικισ 

διακλαδιηόμενθσ ρίηασ που φκάνουν ςε βάκοσ 60-120cm. Τα φφλλα είναι απλά, λεπτά με 

βακφ πράςινο χρϊμα και δεν κάνουν χνοφδι οςμι. Τα άλλα φυτά τθσ οικογζνειασ 

Solarpceae (τομάτα, πατάτα, μελιτηάνα).  

Άνκθ 

Τα άνκθ είναι μονιρθ, ερμαφρόδιτα και εμφανίηονται ςτισ διακλαδϊςεισ των 

βλαςτϊν. Ζχουν ςυνικωσ λευκό ι λευκοπράςινο χρϊμα και είναι αυτογονιμοποιοφμενα ι 

μερικϊσ ςταυρογονιμοποιοφμενα. Η άνκιςθ τθσ πιπεριάσ γίνεται 1,5 μινα περίπου μετά 

τθν μεταφφτευςθ.  

Η κατεφκυνςθ των ανκζων είναι κυρίωσ προσ τα κάτω ι ςε οριηόντια κζςθ με τουσ 

ανκιρεσ να μθν ζρχονται ςε επαφι με το ςτίγμα, ςε αντίκεςθ με το άνκοσ τθσ τομάτασ. Με 

τον τρόπο αυτό μόλισ γφρθ τινάηεται πζφτει πάνω ςτο ςτίγμα, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ 

παρουςία των εντόμων. Επιπλζον το άνκοσ τθσ πιπεριάσ δεν φαίνεται να προςελκφει τα 

ζντομα επικονίαςθσ όπωσ τθσ μζλιςςασ. Το ςτίγμα του άνκουσ παραμζνει δεκτικό προσ 

γονιμοποίθςθ ςε κερμοκραςία θμζρασ/νφχτασ 28o C/18o C και θ γφρθ διατθρεί τθ 

βιωςιμότθτα τθσ για περίπου 3 θμζρεσ.  

Καρπόσ 

Ο καρπόσ τθσ πιπεριάσ ζχει το χαρακτθριςτικό ότι είναι καλόσ ςτο εςωτερικό του 

ςχθματίηοντασ τουσ ςπόρουσ ςτο κενό αυτό. Το μζγεκοσ και το ςχιμα ποικίλει ανάλογα με 

τθν ποικιλία. Οι γλυκζσ πιπεριζσ είναι κατά κανόνα μεγάλου μεγζκουσ ενϊ οι καυτερζσ 

είναι αρκετά μικρότερεσ. Το ςχιμα ποικίλει από ςφαιρικό μζχρι επίμθκθ κυλινδρικό. Η 

καυςτικότθτα των καρπϊν οφείλεται ςτο αλκαλοειδζσ κοψικίνεσ.  

Το χρϊμα του καρποφ επθρεάηεται από το ςτάδιο ωρίμανςθσ. Συγκεκριμζνα, όταν ο 

καρπόσ είναι ακόμθ φυςιολογικά ανϊριμοσ ζχει πράςινο χρϊμα ενϊ όταν ωριμάηει παίρνει 

το χρϊμα που είναι χαρακτθριςτικό τθσ κάκε ποικιλίασ και ποικίλει από κόκκινο, 

καςτανοκόκκινο κίτρινο, κιτρινοπράςινο πορτοκαλί ωσ ιϊδθσ. Ο χρωματιςμόσ των καρπϊν 

ςτο ςτάδιο τθσ πλιρουσ ωρίμανςθσ οφείλεται ςε μείγμα καροτινοειδϊν με κυριότερθ τθν 

καψανκίνθ και ςε μικρότερο βακμό τα καροτίνια τθν ξανκοφφλλθ, τθ γαξανκίνθ και 

κρυπτοξανκίνθ.  
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Οι ςπόροι είναι ϊριμοι ςτο ςτάδιο τθσ πλιρουσ ωρίμανςθσ των καρπϊν και ζχουν 

ανοιχτό χρωματιςμό. Μετά τθν εξαγωγι τουσ από τον καρπό πρζπει να ςτεγνϊςουν για να 

μπορζςουν να αποκθκευτοφν ικανοποιθτικά. Η βλαςτικι ικανότθτα των ςπόρων 

διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα για ςχεδόν 4 χρόνια. Καλό όμωσ είναι να προτιμοφνται 

ςπόροι τθσ προθγοφμενθσ καλλιεργθτικισ περιόδου.  

 Σε ςυνκικεσ κερμοκραςίασ 12-15o C οι καρποί αναπτφςςονται παρκενοκαρπικά 

λόγω τθσ μειωμζνθσ βιωςιμότθτασ τθσ γφρθσ. Οι ςυγκεκριμζνοι καρποί είναι μικρότερου 

μεγζκουσ από τουσ καρποφσ που ςχθματίηονται κάτω από ςυνκικεσ φυςιολογικι 

γονιμοποίθςθ τθσ γφρθ και πολλζσ φορζσ παρουςιάηονται αναδίπλωςθσ του περικαρπίου 

ςτο εςωτερικό τουσ.  

Ποικιλίεσ 

Οι διάφορεσ ποικιλίεσ και υβρίδια πιπεριάσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο εμπόριο, 

διαφζρουν ωσ προσ το ςχιμα και το μζγεκοσ του καρποφ, το τφπο του φυτοφ και τθ χριςθ 

του καρποφ (επιτραπζηια κατανάλωςθ ι βιομθχανικι). Από τισ χρθςιμοποιοφμενεσ 

ποικιλίεσ οι περιςςότερεσ γνωςτζσ είναι οι εξισ: 

 

Μακρόςτενεσ πιπεριζσ  

Καρατηόβα  

Η ποικιλία είναι όψιμθ μοιάηει αρκετά με τθν φλωρίνθ 

και είναι ορκόκλαδθ. Οι καρποί ζχουν μικοσ 20m και διάμετρο 

4-5 cm. Το περικάρπιο ζχει πάχοσ 0,8cmκαι ςτο ςτάδιο τθσ 

πλιρουσ ωρίμανςθσ οι καρποί ζχουν ζντονο κόκκινο χρϊμα.  

Καυτερι Μακεδονίασ 

 Ρρόκειται για μεςόψιμθ ποικιλία, που είναι διαδεδομζνθ ςτθν περιοχι τθσ 

Μακεδονίασ. Οι καρποί ζχουν μικοσ 18-20cm και διάμετρο 2,5cm και ςτο ςτάδιο τθσ 

πλιρουσ ωρίμανςθσ ζχουν κόκκινο χρϊμα 

Π-13(κζρατο) 

Η ποικιλία αυτι είναι πρϊιμθ και ζχει ορκόκλαδθ πλοφςια ανάπτυξθ. Η καλλιζργεια 

μπορεί να γίνει ςτο κερμοκιπιο φ υπαίκριο. Οι καρποί ζχουν μικοσ 20-26cm και διάμετρο 

4-6cm με λεπτά τοιχϊματα και γλυκιά γνϊςθ. Σε πρϊιμο ςτάδιο ανάπτυξθσ ζχουν χρϊμα, 

ενϊ κατά τθ διάρκεια τθσ πλιρουσ ωρίμανςθσ αποκτοφν κίτρινο χρωματιςμό.  
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Φλωρίνθσ 

 Η ποικιλία αυτι είναι αρκετά παραγωγικι, ηωθρι με ορκόκλαδθ ανάπτυξθ και 

ανκεκτικι ςτισ αςκζνειεσ. Οι καρποί είναι επιμικθσ κωνικοφ ςχιματοσ πεπλαυτιςμζνοι και 

με μικοσ 12-14cm και διάμετρο 4-5cm. Ζχουν γλυκιά γεφςθ και παχιά τοιχϊματα. ςτο 

ςτάδιο τθσ πλιρουσ ωρίμανςθσ αποκτοφν ζντονο κόκκινο χρϊμα και θ εξωτερικι επιφάνεια 

του περικαρπίου γίνεται λεία και γυαλιςτερι.  

Como di toro  

 Οι καρποί ζχουν γλυκιά γεφςθ και πράςινο χρϊμα ςε άγουρο ςτάδιο και κίτρινο ι 

κόκκινο ςε ϊριμο ςτάδιο. Είναι επιμικθσ κωνικοφ ςχιματοσ και μικοσ 18-22cm και 

διάμετρο 4-5cm.  

 

Σετράγωνεσ πιπεριζσ:  

Yolo Wonder 

Η ςυγκεκριμζνθ ποικιλία είναι ηωθρι, παραγωγικι με ορκοκλόδθ ανάπτυξθ και 

υψθλι ανκεκτικότθτα ςτο μωςαϊκό του καπνοφ. Οι καρποί ζχουν τετράγωνο ςχιμα με 3 

ςυνικωσ λοβοφσ γλυκιά ςάρκα και βακφ πράςινο χρϊμα ςε πρϊιμο ςτάδιο ανάπτυξθσ και 

κόκινο χρϊμα ςτθν πλιρθ ωρίμανςθ τουσ.  

California Wonder 

Ρρόκειται για παραγωγικι ποικιλία με τετράγωνουσ καρποφσ και ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ τετράλοβουσ. Στο άγουρο ςτάδιο ζχουν ςκοφρο πράςινο χρϊμα , ενϊ κατά τθν 

ωρίμανςθ τουσ κόκκινο χρωματιςμό.  

Π-14(Μακεδονίασ):  

Η ποικιλία αυτι είναι αρκετά παραγωγικι, ανκεκτικι ςτθσ ανδρομφκωςθσ και 

κατάλλθλθ για υπαίκρια ι κερμοκθπιακι καλλιζργεια. Οι καρποί είναι τετράγωνοι και 

ςυνικωσ τρίλοβοι ι τετράλοβοι. Ζχουν διαςτάςεισ 10*8 (μικοσ * διάμετροσ) , ανοιχτό 

πράςινο χρωματιςμό ςε πρϊιμο ςτάδιο ανάπτυξθσ και κόκκινο χρϊμα ςτθν πλιρθ 

ωρίμανςθ.  
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Σοματοπιπεριά:  

Ρρόκειται για όψιμθ ποικιλία. Οι καρποί ζχουν μεγάλο 

μζγεκοσ με 10cm διάμετρο, ςχιμα πεπλατυςμζνο γλυκιά γεφςθ 

και ζντονο κόκκινο χρϊμα ςτθν πλιρθ ωρίμανςθ τουσ. Το μζςο 

βάροσ των καρπϊν είναι 180g και ζχουν παχιά τοιχϊματα, 

ςχεδόν 1cm. 

 

 

Βιομθχανικζσ Πιπεριζσ 

Μακεδονικό μυτερό 

 Οι καρποί είναι μζτριασ καυςτικότθτασ και κατάλλθλα για τουρςί. Ζχουν ςχιμα 

κζρατο, με μικοσ 10cm, διάμετρο 15cm και πάχοσ περικαρπίου 1-1,2mm.  

Το μζςο βάροσ καρπϊν είναι 5 g.  

ταυρόσ  

Ρρόκειται για πρϊιμθ, παραγωγικι, με μικρι καυςτικότθτα και κατάλλθλθ για 

παραγωγι τουρςί. Οι καρποί είναι τρίλοβοι ι τετράλοβοι με μικοσ 8 cm διάμετρο 2-2,25 

cm πάχοσ ςάρκασ 1mm και μζςο βάροσ 4g. Οι ςπόροι που χρθςιμοποιοφνται προζρχονται 

από ποικιλίεσ ι υβρίδια ςυμβολικισ καλλιζργειασ μετά από ςχετικι άδεια παρζκκλιςθσ ι 

πρόκειται για ειςαγόμενουσ βιολογικοφσ ςπόρουσ. Ακόμα μπορεί να προζρχονται από 

ςποροπαραγωγι των ίδιων των καλλιεργθτϊν.  

 

Κλιματολογικι και Εδαφολογικζσ Απαιτιςεισ 

Ιδανικζσ κερμοκραςίεσ για τθν ανάπτυξθ των φυτϊν τθσ πιπεριάσ είναι 16-18 οC για 

τθ διάρκεια τθσ νφχτασ και 22-23οC και μπορεί να υποςτεί ηθμιζσ ςε ςυνκικεσ παγετοφ. Οι 

περιοχζσ καλλιζργειασ του φυτοφ πρζπει να είναι απαλλαγμζνθ από χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 

νφχτασ (χαμθλότερεσ από 16o C), κακϊσ μειϊνεται θ παραγωγικότθτα, ζςτω και εάν οι 

κερμοκραςίεσ θμζρασ είναι υψθλζσ. Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ θμζρασ, πάνω από 30οC 

περιορίηουν τθν ανάπτυξθ του φυτοφ και προκαλοφν πτϊςθ των ανκζων λόγω μειωμζνθσ 

γονιμοποίθςθσ των ανκζων.  

Η βλάςτθςθ του ςπόρου πραγματοποιείται ςε ζνα εφροσ κερμοκραςιϊν 20-25o C. Σε 

αυτζσ τισ ςυνκικεσ το φφτρωμα του ςπόρου είναι εφικτό ςε 10-15 θμζρεσ. Σε χαμθλότερεσ 

κερμοκραςίεσ από 12o C, ο ςπόροσ δεν μπορεί να φυτρϊςει. Τζτοιεσ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 
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περιορίηουν ακόμα και τθν ανάπτυξθ των νεαρϊν ςπορόφυτων και μάλιςτα ςε μεγαλφτερο 

βακμό από τθν πιπεριά, λόγω τθσ μείωςθσ τθσ φυλλικισ επιφάνειασ. Η κερμοκραςία του 

εδάφουσ δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 14o C για μια καλι ανάπτυξθ τθσ ρίηασ και 

ολόκλθρου του φυτοφ.  

 Κατά τθν ανάπτυξθ των φυτϊν ςτο ςπορείο, θ ςχετικι υγραςία ςτο χϊρο πρζπει να 

είναι περίπου ςτο 75%. Η αφξθςθ τθσ υγραςίασ μπορεί να γίνει με ςυχνά ποτίςματα κυρίωσ 

νωρίσ το πρωί. Με τον τρόπο αυτό τα φυτά προλαβαίνουν να ςτεγνϊςουν και να 

αποφευχκεί θ πικανότθτα εκδιλωςθσ μυκθτολογικϊν αςκενειϊν. Το ζδαφοσ πρζπει να 

είναι αμμοπθλλϊδεσ ι πθλοαμμϊδεσ. Εάν μασ ενδιαφζρει θ πρωιμότθτα τθσ καλλιζργειασ 

τότε κα πρζπει να επιλεγοφν τα αμμϊδθ εδάφθ. Ακόμα το ζδαφοσ πρζπει να ζχει υψθλό 

βακμό υδατοικανότθτασ, καλι ςτράγγιςθ και υψθλι περιεκτικότθτα ςε οργανικι ουςία. Το 

pH του εδάφουσ κα πρζπει μα ζχει τιμι 6-7.  

Καλλιεργθτικζσ Φροντίδεσ 

Προετοιμαςία του χωραφιοφ 

Η προετοιμαςία του χωραφιοφ αφορά όργωμα ςε βάκοσ 30-40cm κατά τθν περίοδο 

του. Στισ αρχζσ τθσ άνοιξθσ και πριν από τθν μεταφφτευςθ των φυτϊν πραγματοποιείται 

κατεργαςία του εδάφουσ με φρζηα για ενςωμάτωςθ τθσ χωνεμζνθσ κοπριάσ και 

αφρατοποίθςθ του εδάφουσ. (χειμϊνα) 

Άρδευςθ 

Ο επαρκισ εφοδιαςμόσ του φυτοφ τθσ πιπεριάσ με νερό κατά τθν διάρκεια τθσ 

ανάπτυξθσ τθσ καλλιζργειασ, ζχει πρωταρχικι ςθμαςία ςτθν απόδοςθ και ςτθν παραγωγι 

ποιοτικϊν καρπϊν. Η ςτάγδθν άρδευςθ (με ςταγόνεσ) εξαςφαλίηει, αποτελεςματικι χριςθ 

του νεροφ, ζλεγχο τθσ αλατότθτασ (εάν υπάρχει πρόβλθμα) και εξοικονόμθςθ εργατικϊν.  

Λίπανςθ 

Είναι φυτό με ιδιαίτερα μεγάλεσ απαιτιςεισ ςε κρεπτικά ςυςτατικά, δεδομζνου ότι 

είναι λαχανικό που καλλιεργείται για τον καρπό του. Οι ανάγκεσ του φυτοφ πρζπει να 

καλφπτονται με επιφανειακζσ λιπάνςεισ όπου ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δίνονται ϊςτε ο 

λόγοσ Ν:Κ να παίρνει τιμζσ 1:2. Σε περιπτϊςεισ περιοριςμζνθσ ανάπτυξθσ ο λόγοσ αυτόσ 

παίρνει τιμι 1:1.  

Ρριν από τθν εγκατάςταςθ τθσ καλλιζργειασ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί χλωρι 

λίπανςθ με κάποιο ψυχανκι για τθ προςκικθ οργανικισ ουςίασ και κυρίωσ αηϊτου. Η 

κοπριά ςε μορφι χωνεμζνθσ προςτίκεται ςε ποςότθτα τουλάχιςτον των 3-4 τόνων πριν τθν 

τοποκζτθςθ των φυτϊν ςτθ τελικι κζςεισ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν είναι 

επικυμθτι θ προςκικθ ποςότθτασ χωνεμζνθσ κοπριάσ κακϊσ θ ςυγκομιδι καρπϊν 

απομακρφνει ςτοιχεία από το φυτό και κατά ςυνζπεια το ζδαφοσ.  
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υγκαλλιζργεια 

Η καλλιζργεια του φυτοφ τθσ πιπεριάσ μπορεί να ςυνδυαςτεί με καρότα τομάτα 

φράουλα λάχανο ςζλινο κρεμμφδι μζντα.  

 

Εχκροί και Αςκζνειεσ 

Αλτεναρίωςθ 

Σφμπτωμα:  

Το alternarus solani προςβάλει τα φυτά τθσ πιπεριάσ ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ 

του. Αρχικά εμφανίηονται ςτα κατϊτερα παλιά φφλλα με τθ μορφι καςτανοφ χρϊματοσ 

κυκλικϊν ι γωνιωδϊν κθλίδων που παρουςιάηουν ςυγκεντρικοφσ κφκλουσ. Αντίςτοιχεσ 

κθλίδεσ και επιπλζον βυκιςμζνεσ μπορεί να εμφανιςτοφν ςε όλα τα μζρθ του φυτοφ ακόμα 

και ςτουσ καρποφσ. Στθν περίπτωςθ του Α. alternata τα ςυμπτϊματα είναι μεταςυλλεκτικά 

πάνω ςτουσ καρποφσ. Συγκεκριμζνα ςτθν αρχι οι κθλίδεσ είναι υδαρείσ και γκρίηου 

χρϊματοσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια καςτανι ελαφρά βυκιςμζνθ και με εξάνκθςθ μαφρου 

χρϊματοσ. Το πακογόνο εντοπίηονται ςτο ζδαφοσ ςτα υπολείμματα από προθγοφμενθ 

καλλιζργεια ςε μολυςμζνουσ ςπόρουσ, μολυςμζνα φυτϊρια κατά τθ μεταφφτευςθ και ςε 

ηιηάνια. Η μόλυνςθ ξεκινάει με ςποριά του μφκθτα που μεταφζρονται με τον άνεμο, βροχι 

ι με τον ίδιο τον άνκρωπο.  

Αντιμετϊπιςθ: 

 Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ και γι’ αυτό 

κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικισ υγραςίασ ςτο ζδαφοσ για τθν 

αποφυγι βλάςτθςθσ των ςπορίων του μφκθτα.  

Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται θ χριςθ υγιοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ 

(ςπόρου ι νεαρά φυτϊρια κατά τθ μεταφφτευςθ) Ακόμα θ ςωςτι κρζψθ των φυτϊν 

ςυντελεί ςτθν ανκεκτικότθτα των φυτϊν ςτθν προςβολι από τα πακογόνα. Η χριςθ 

ποικιλιϊν ι υβριδίων ανκεκτικϊν ςτθν αςκζνεια και θ καταςτροφι υπολειμμάτων 

προθγοφμενθσ καλλιζργειασ φυτϊν πιπεριάσ, μελιτηάνασ και πατάτασ κρίνεται αναγκαία 

ςτθν περίπτωςθ αποφυγισ τθσ προςβολισ.  
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Σζφρα ιψθ - Βοτρφτθσ 

Σφμπτωμα: 

Ρρόκειται για πακογόνο που 

προςβάλει αρκετά είδθ λαχανικϊν και 

εμφανίηεται κυρίωσ ςε κερμοκθπιακζσ 

καλλιζργειεσ προςβάλλοντασ όλα τα 

μζρθ του φυτοφ. Οι προςβεβλθμζνοι 

ιςτοί του ςτελζχουσ μαλακϊνουν, 

γίνονται υδαρείσ και ςτθ ςυνζχεια 

νεκρϊνονται. Ράνω ςτα φφλλα και ςε 

πλθγι πάνω ςτο ςτοιχείο ςχθματίηονται 

κθλίδεσ, εντοπιςμζνθ ςε ομόκεντρουσ 

κφκλουσ. Οι κθλίδεσ μοιάηουν αρκετά 

με εκείνθ τθσ αλτερναρίασ , αλλά εδϊ 

καλφπτονται με χαρακτθριςτικό γκρίηο μυκιλιο. Στουσ καρποφσ θ προςβολι ξεκινάει από τα 

ςζπαλα και ςτθ ςυνζχεια ειςζρχεται ςτον καρπό, προκαλϊντασ μαλάκωμα. Τα ςυμπτϊματα 

ξεκινοφν μαλάκωμα. Τα ςυμπτϊματα ξεκινοφν από το κάτω μζροσ του καρποφ. Το 

πακογόνο προκαλεί και μεταςυλλεκτικζσ ςιψεισ χωρίσ μα είναι αρχικά ορατι θ προςβολι 

των καρπϊν. Για τθν ανάπτυξθ του πακογόνου είναι απαραίτθτθ θ υψθλι υγραςία (π. χ. 

βροχοπτϊςεισ) και κερμοκραςία 15-20o C. Η μεταφορά του μολφςματοσ (κονίδια του 

μφκθτα) γίνεται κυρίωσ με άνεμο. Το πακογόνο ςυμπεριφζρεται ωσ ςπορόφυτο κακϊσ 

παρουςιάηεται πάνω ςτουσ νεκροφσ φυτικοφσ ιςτοφσ (πλθγι, νεκρά ςζπαλα).  

Αντιμετϊπιςθ: 

Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ και τθσ 

ατμόςφαιρασ. Γι αυτό κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικισ υγραςίασ 

ςτο χϊρο ανάπτυξθσ των φυτϊν (κυρίωσ ςτο κερμοκιπιο). Σε κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ 

καλό είναι να λαμβάνονται προλθπτικά μζτρα όπωσ αφξθςθ τθσ νυχτερινισ κερμοκραςίασ 

και αφξθςθ του αεριςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Ακόμα μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ανκεκτικά υποκείμενα , αραιι φφτευςθ ι απομάκρυνςθ των παλιϊν 

ξεραμζνων φφλλων (λόγο θλικίασ). Η ςωςτι κρζψθ των φυτϊν και θ μείωςθ τθσ διαφοράσ 

κερμοκραςίασ μεταξφ θμζρασ και νφχτασ όταν θ διαφορά είναι μεγάλθ, μειϊνει τθν 

πικανότθτα εξαςκζνθςθσ των φυτϊν και προςβολισ τουσ από το πακογόνο.  

 

Ωίδιο (Laveillula taurica) ατελι μορφι και Odiopsis taurica 

(τζλεια μορφι) 

Σφμπτωμα: 

Το πακογόνο προςβάλλει κυρίωσ τα ϊριμα φφλλα και αναπτφςςεται περιςςότερο 

ςε ξερζσ περιοχζσ. Ράνω ςτα φφλλα ςχθματίηονται ςυνικωσ κυκλικζσ κθλίδεσ και κάτω από 
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ευνοϊκζσ μπορεί να ςχθματιςτεί υπόλευκθ εξάνκθςθ ςτθν επάνω επιφάνεια των φφλλων 

ακριβϊσ πάνω από τισ κθλίδεσ. Τα κονίδια του μφκθτα μεταφράηονται με τον αζρα και 

αποτελοφν τα αρχικά μολφςματα των φυτϊν. Ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

αςκζνειασ είναι κερμοκραςία 25o C και χαμθλι ςχετικι υγραςία (μζχρι 75%) 

Αντιμετϊπιςθ: 

Σε υπαίκριεσ καλλιζργειεσ πιπεριάσ. Το κειάφιςμα των φυτϊν δίνει πολφ καλά 

αποτελζςματα. Σε κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ το κειάφιςμα δρα προλθπτικά και 

κεραπευτικά με τθν προχπόκεςθ ότι θ κερμοκραςία δεν κα είναι υψθλι για τθν αποφυγι 

καψίματοσ των φυτϊν.  

 

Ανκράκωςθ (Colletotrichum Copsici) 

Σφμπτωμα: 

Το κφριο ςφμπτωμα τθσ αςκζνειασ 

είναι θ εμφάνιςθ κυκλικϊν υδαρϊν 

κθλίδων, πάνω ςε ϊριμουσ καρποφσ. Στθ 

ςυνζχεια οι κθλίδεσ αποκτοφν καςτανό 

μεταχρωματιςμό και εμφανίηονται ελαφρϊσ 

βυκιςμζνεσ. Τα ςυμπτϊματα αυτά 

παρουςιάηονται ςυνικωσ μετά τθν 

ςυγκομιδι. Σε ςυνκικεσ ζντονθσ υγραςίασ 

παρουςιάηονται πάνω ςτθ κθλίδεσ 

πορτοκαλοκάςτανθ μεταχρωματιςμόσ υπό 

τθ μορφι ομόκεντρων ςυγκεντρωτικϊν 

κφκλων που αποτελοφν τα ςπόρια του μφκθτα. Το πακογόνο παραμζνει πάνω ςτα 

υπολείμματα τθσ καλλιζργειασ και ςε ηιηάνια και με τθ βοικεια των ςταγόνων τθσ βροχισ 

μεταφζρεται και ςτα φυτά τθσ καλλιζργειά μασ. Ιδανικζσ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ του 

πακογόνου είναι 25-30o C 

Αντιμετϊπιςθ: 

Κυρίωσ ςυςτινονται προλθπτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ και 

λιγότερο κεραπευτικά μζτρα. Τζτοια μζτρα είναι θ χρθςιμοποίθςθ υγιοφσ ςπόρου και 

φυταρίων κατά τθ μεταφφτευςθ. Η άρδευςθ των φυτϊν δεν πρζπει να γίνονται με τεχνθτι 

βροχι και γενικά διαβροχι του φυλλϊματοσ και των καρπϊν. Η καταςτροφι των 

υπολειμμάτων από προθγοφμενθ καλλιζργεια και των ηιηάνιων γφρω από τα φυτά για 

περιοριςμό διάδοςθσ των μολυςμάτων. Η ςυντιρθςθ των καρπϊν πρζπει να γίνεται ςε 

χαμθλι κερμοκραςία, γφρω ςτουσ 10o C για επιβράδυνςθ τθσ ανάπτυξθσ του μφκθτα.  
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Κλαδοςπορίωςθ (Cladosporium kergarum) 

Συμπτϊματα: 

Τα ςυμπτϊματα αναφζρονται ςτθν εμφάνιςθ κυκλικϊν, ελαφρά βυκιςμζνων 

κθλίδων και τθν παρουςία εξάνκθςθσ μαφρου χρϊματοσ ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ. Η 

εκδιλωςθ αυτϊν των ςυμπτωμάτων γίνεται ςε υπολείμματα τθσ προθγοφμενθσ 

καλλιζργειασ, ενϊ θ μετάδοςθ του γίνεται με τον ςπόρο και με τθ βοικεια του ανζμου.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Εφαρμόηονται τα ίδια προλθπτικά μζτρα όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ 

ανκράκωςθσ.  

Βακτθριακι Κθλίδωςθ (Xanthomong vesicatoria) 

Σφμπτωμα: 

Το πακογόνο παρουςιάηεται ςε καλλιζργειεσ τομάτασ και πιπεριάσ. Κφριο 

ςφμπτωμα τθσ αςκζνειασ είναι κθλίδεσ ςε φφλλα , ςτζλεχοσ και καρποφσ που ςτθ ςυνζχεια 

όμωσ εδϊ ξθραίνονται. Τα φφλλα επιπλζον κιτρινίηουν περιμετρικά.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Για τθν καταπολζμθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αςκζνειασ προτείνονται τα ίδια μζτρα 

όπωσ αναφζρονται για τθν βακτθριακι ςτιγμάτωςθ 

 

υγκομιδι 

Οι καρποί πιπεριάσ μπορεί να ςυγκομιςτοφν είτε ςε ανϊριμο ςτάδιο ανάπτυξθσ 

(πράςινο χρϊμα), είτε ςε ςτάδιο πλιρουσ ωρίμανςθσ όπου αποκτοφν το χαρακτθριςτικό 

χρϊμα τθσ ποικιλίασ.  

Οι ανϊριμοι καρποί κα πρζπει να ζχουν αποκλείςει λεία εξωτερικι επιφάνεια 

περικαρπίου και να μθν είναι ρυτιδωμζνοι. Η ςυγκομιδι καρπϊν ςτο ςτάδιο τθσ πλιρθσ 

ωρίμανςθσ ζχει ςαν αποτζλεςμα οι καρποί να παραμζνουν διπλάςιο χρόνο πάνω ςτο φυτό 

από τουσ ανϊριμουσ πράςινουσ καρποφσ. Αυτό προκαλεί μείωςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγισ 

καρπϊν από το φυτό λόγω ανταγωνιςμοφ μεταξφ τουσ. Η κοπι των καρπϊν γίνεται με το 

χζρι ι καλφτερα με τθν βοικεια κάποιου κλαδιτθρίου για τθν μικρότερθ τομι πάνω ςτον 

ποδίςκο, ζτςι είναι πολφ εφκολθ θ κοπι των καρπϊν ακόμα και με μικρι πίεςθ του χεριοφ.  
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Ντομάτα  

Καταγωγι Ιςτορικό 

Η ντομάτα ανικει ςτθν οικογζνεια των Σολανωδϊν. 

Κατάγεται από τθ Λατινικι Αμερικι και πιο ςυγκεκριμζνα 

από το Ρεροφ. Στθν Ευρϊπθ τθν ζφερε ο Χριςτόφοροσ 

Κολόμβοσ του 16ο αιϊνα. Τον πρϊτο καιρό τθσ ειςαγωγισ 

τθσ ςτθν Ευρϊπθ τθν ονόμαηαν Mala Peruviona και Pomi del 

Peru. Η ςθμερινι τθσ ονομαςία προζρχεται από τθν λζξθ 

tomato μιασ διαλζκτου του Μεξικοφ τθσ Ναχουάλλ.  

Για ζνα μακρφ χρονικό διάςτθμα οι κάτοικοι τθσ 

Γθραιάσ Ηπείρου κεωροφςαν τθ ντομάτα δθλθτθριϊδεσ 

φυτό και τθν καλλιεργοφςαν αποκλειςτικά για καλλωπιςτικοφσ ςκοποφσ. Δφο είναι οι λόγοι 

που ςυντζλεςαν ς αυτιν τθν άποψθ. Ο πρϊτοσ είναι ότι ςτα φφλλα του φυτοφ περιζχεται θ 

ουςία ςολανίνθ μια ουςία τοξικι τόςο για τουσ ανκρϊπουσ όςο και για τα ηϊα. Ο άλλοσ 

λόγοσ είναι ότι θ ντομάτα μοιάηει πολφ με το φυτό “Άτροποσ “ (Atropus Gelladona), ζνα 

φυτό που ιταν ιδθ γνωςτό και αυτό δθλθτθριϊδεσ.  

 Στθν Ελλάδα θ ντομάτα ζφκαςε μόλισ ςτθν αρχι του 19ου αιϊνα και εξαπλϊκθκε 

γριγορα και ολοκλθρωτικά. Χρθςιμοποιείται δε όπωσ και ςε όλο τον κόςμο, ςαν λαχανικό 

και όχι ςαν φροφτο. Ζχει τθ μεγαλφτερθ ηιτθςθ απ’ όλα τα κθπευτικά και αποτελεί πλζον 

χαρακτθριςτικό ςυςτατικό τθ παραδοςιακι μασ διατροφι.  

Περιγραφι του φυτοφ 

Το φυτό είναι ποϊδθ λαχανικό, ετιςιο, διετι και ςπανιότερα πολυετι. Είναι 

καμνϊδθ μορφι ςχθματίηοντασ ζναν κεντρικό και πολλοφσ πλάγιουσ βλαςτοφσ που ζχουν 

όλοι τθν ικανότθτα να ςχθματίηουν φφλλα και καρποφσ. Το φυτό ςχθματίηει μια κεντρικι 

ρίηα και αρκετζσ δευτερεφουςεσ και ριηικά τριχίδια. Κάτω από εξαιρετικζσ ςυνκικεσ μπορεί 

το φυτό να ςχθματίςει νζεσ ρίηεσ ςτθν περιοχι του λαιμοφ(εναζριεσ ρίηεσ). Οι ρίηεσ αυτζσ 

αναπτφςςονται ςτθν περίπτωςθ που το υπόγειο τμιμα του φυτοφ βρίςκεται ςε κατάςταςθ 

υπερβολικισ υγραςίασ και εμποδίηεται ο ςωςτόσ αεριςμόσ και φυςιολογικι ανάπτυξθ τθσ 

ρίηασ. Τα φφλλα είναι ςφνκετα αποτελοφμενα από 3-5 ηεφγθ φυλλαρίων και ζνα μόνο 

φυλλάριο ςτθν άκρθ.  

Ο αρικμόσ των φυλλαρίων πάνω ςε κάκε κόμβο φφλλο επθρεάηεται από τθν 

χρθςιμοποιοφμενθ ποικιλία και τθ κζςθ του φφλλου πάνω ςτο βλαςτό. Τα φφλλα ζχουν 

χνουδωτι υφι και χρϊμα λαμπερό ςκοφρο πράςινο ςτθν πάνω επιφάνεια και ελαιϊδθ 

ανοικτό ςτθν κάτω. Η διάταξθ τουσ πάνω ςτο βλαςτό είναι ελικοειδζσ. Συνικωσ τα πρϊτα 

πραγματικά φφλλα αποτελοφνται από μικρότερο αρικμό φυλλαρίων. Το μζγεκοσ των 

φφλλων επθρεάηεται και από τθν ποικιλία κακϊσ οι μεγάλοι καρποί ποικιλίασ ζχουν 

μεγαλφτερα φφλλα από τθ αντίςτοιχουσ, μικροκαρποφσ.  
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Η κάκε ταξιανκία φζρει 2-20 άνκθ χωρίσ όμωσ να μποροφν όλα να ςχθματίςουν 

καρπό. Συνικωσ γφρω ςτα 6-8 άνκθ ανά ταξιανκία καταφζρουν να ςχθματίςουν καρπό. Η 

πρϊτθ ταξιανκία εμφανίηεται ςυνικωσ μετά τα πρϊτα 7-9 φφλλα του φυτοφ. Μεταξφ τθσ 

πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ ταξιανκίασ και όλων των υπόλοιπων παρεμβάλλεται αρικμόσ 3 

φφλλων πάνω ςτο βλαςτό.  

Καρπόσ 

Ο καρπόσ τθσ τομάτασ είναι πολφχωροσ ρόγα με 2 ι περιςςότερα χωρίςματα ςτο 

εςωτερικό του. Το ςχιμα του καρποφ επθρεάηεται κυρίωσ από τθν ποικιλία * είναι 

ςφαιρικό ςτθ ποικιλία που προορίηονται για νωπι κατανάλωςθ και κυλινδρικό για τθ 

ποικιλία που προορίηονται για βιομθχανικι επεξεργαςία. Το μζγεκοσ πάλι του καρποφ 

ποικίλει από λίγα γραμμάρια για τθ ποικιλία cherry ζωσ πάνω από μιςό κιλό. Ο ςπόροσ 

είναι ωοειδι, πεπλατυςμζνοσ μου με χρϊμα ανοικτό καφζ κατά τθν πλιρθ ωρίμανςθ του 

το μζγεκοσ του ςπόρου είναι μόλισ 3-5mm 

Ποικιλίεσ 

Οι διάφορεσ ποικιλίεσ και υβρίδια τομάτασ που χρθςιμοποιοφνται ςτο εμπόριο, 

διαφζρουν προσ το ςχιμα και το μζγεκοσ του καρποφ, το τφπο καλλιζργειασ (υπαίκρια ι 

κερμοκθπιακι). Το τφπο του φυτοφ για τθ υπαίκρια καλλιζργεια (νανό ι αναρριχωμζνου 

φυτό) και τθν χριςθ του καρποφ (επιτραπζηια κατανάλωςθ ι βιομθχανικι). Οι ςπόροι που 

χρθςιμοποιοφνται προζρχονται από:  

Ροικιλία ι υβρίδια ςυμβολικι καλλιζργειασ μετά από ςχετικι άδεια 

παρεκκλίςεισ 

Ειςαγόμενουσ βιολογικοφσ ςπόρουσ 

Σποροπαραγωγι των ίδιων των βωκαλλιεργθτϊν  

 

Κλιματολογικζσ Απαιτιςεισ 

Το φυτό τθσ ντομάτασ δεν αναπτφςςεται ικανοποιθτικά ςε κερμοκραςία μικρότερθ 

από 16ο C και μπορεί να υποςτεί ηθμιζσ ςε ςυνκικεσ παγετοφ. Η περιοχι καλλιζργειασ του 

φυτοφ πρζπει να είναι απαλλαγμζνθ από χαμθλζσ κερμοκραςίεσ νφχτασ (χαμθλότερθ από 

13,5ο C) κακϊσ μειϊνεται θ παραγωγικότθτα, ζςτω και αν οι κερμοκραςίεσ θμζρασ είναι 

υψθλζσ. Οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ θμζρασ όπωσ 27ο C περιορίηουν τθν ανάπτυξθ του φυτοφ 

ενϊ γφρω ςτουσ 30οC προκαλείται πτϊςθ ανκζων.  

Γενικά, ζχει βρεκεί ότι οι ιδανικζσ κερμοκραςίεσ μζρασ και νφχτασ για τουσ μινεσ 

Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιοφνιο, Σεπτζμβριο και Οκτϊβριο είναι 27ο C / 20o C για τθ 

θλιόλουςτθ θμζρασ και 21ο C / 15οC για τθ νεφοςκεπισ θμζρασ. Για μια καλι παραγωγι θ 

διαφορά μεταξφ των κερμοκραςιϊν θμζρασ και νφχτασ δεν πρζπει να ξεπερνάει τουσ 5-7ο C.  
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 Η κερμοκραςία ςτο ςπορείο μζχρι το φφτρωμα των ςπόρων και εμφάνιςθ των 

κοτυλθδονόφυλλων πρζπει να είναι 24-27ο C, ενϊ ςτθ ςυνζχεια υποβάλλεται ςε 

χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ δθλαδι 18-23ο C τθν θμζρα και 14-16ο C τθ νφχτα.  

Η υποβολι των φυτϊν μόλισ εμφανίηουν το 1ο πραγματικό φφλλο ςε κερμοκραςίεσ 

10-13ο C για διάςτθμα 10 (θλιόλουςτοσ) -20 (νεφοςκεπείσ) θμζρα επιδρά κετικά ςτθν 

ανάπτυξθ και τθν παραγωγι των φυτϊν.  

Ραρεμβάλλονται λιγότερα από 7-9 πραγματικά φφλλα μζχρι τθν εμφάνιςθ 

τθσ πρϊτθσ ταξιανκίασ (πρωίμιςθ τθσ παραγωγισ).  

Αυξάνεται ο αρικμόσ των ςχθματιηόμενων καρπϊν πάνω ςε κάκε ταξιανκία.  

 

Εδαφολογικζσ απαιτιςεισ 

Η κερμοκραςία του εδάφουσ δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 14ο C για μια καλι 

ανάπτυξθ τθσ ρίηασ και ολόκλθρου του φυτοφ. Το ζδαφοσ πρζπει να είναι αμμοπθλλϊδθσ ι 

πθλοαμμϊδθ. Για πρωιμότθτα τθσ καλλιζργειασ κα πρζπει να προτιμθκοφν τα αμμϊδθ 

εδάφθ. Το ζδαφοσ πρζπει να ζχει υψθλό βακμό υδατοικανότθτασ καλι ςτράγγιςθ και 

υψθλι περιεκτικότθτα ςε οργανικι ουςία. Το pH κα πρζπει να ζχει τιμι 6-7.  

Εποχι ποράσ 

Η ςπορά ι μεταφφτευςθ πραγματοποιείται από τα μζςα τθσ άνοιξθσ με αρχι 

καλοκαιριοφ. Μπορεί ακόμα θ καλλιζργεια να ξεκινιςει τουσ φκινοπωρινοφσ μινεσ ςτο 

εςωτερικό κερμοκθπίων. Κάτι τζτοιο όμωσ προχποκζτει ςφςτθμα κζρμανςθσ του χϊρου 

καλλιζργειασ των φυτϊν, αυξάνοντασ το παραγωγικό κόςτοσ τθσ καλλιζργειασ. Η ζλλειψθ 

επικονιαςτϊν (μζλιςςασ) ςε αυτι τθ χρονικι περίοδο μπορεί να ξεπεραςτεί με δόνθςθ του 

άνκουσ για επιτυχι γονιμοποίθςθ. Η φπαρξθ πάλι χαμθλϊν κερμοκραςιϊν κατά τθ 

διάρκεια δεςίματοσ του καρποφ μπορεί πάλι να προκαλζςουν το ςχθματιςμό 

παραμορφωμζνων και μικρϊν καρπϊν.  

Η ςθμαςία τθσ ντομάτασ 

Η τομάτα περιζχει βιταμίνεσ A,B,C,D και διάφορα άλατα όπωσ ςίδθρο φϊςφορο και 

ιϊδιο. Είναι κατά τθσ αναιμίασ και των ρευματιςμϊν. Ο χυμόσ τθ ωφελεί το δζρμα και 

επιδρά ευνοϊκά ςτα ςτίγματα του προςϊπου. Είναι από τθ πω κρεπτικι τροφι εφόςον 

περιζχει πλικοσ αντιοξειδωτικϊν ζνα από τα οποία είναι το γνωςτό ςε όλουσ λυκοπζνιο, 

ςτο οποίο οφείλεται και το κόκκινο χρϊμα τθσ.  

Ζντομα 

Μόλισ φυτευτεί θ ντομάτα πακαίνει πολλζσ ηθμιζσ από το κόψιμο τθσ ρίηασ ι του 

κορμοφ από διάφορα ζντομα όπωσ: 
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Ρραςαγκοφρασ (Cryllotalpa vulgary) 

Σκουλικια (κάμπια των Noctaina) 

Πραςαγκοφρασ 

Κυνθγϊντασ ζντομα μζςα ςτο ζδαφοσ (με αυτά τρζφεται) ανάγκθ ςτουσ και κόβει 

τισ ρίηεσ ι ολόκλθρα φυτά. Τθν θμζρα είναι ακίνθτοσ. Γεννάει 200-300 αυγά και 

ςυμπλθρϊνει τθν ανάπτυξθ του ςε 1-3 χρόνια. Αποτελεςματικό φάρμακο είναι το 

εξαχλωριοφχο βενηόλιο. Ανακατεφουμε.  

Μυκθτολογικζσ Αςκζνειεσ τθσ Σομάτασ 

Η τομάτα είναι ζνα φυτικό είδοσ το οποίο προςβάλλεται από αρκετοφσ πακογόνουσ 

μφκθτεσ. Οι περιςςότεροι από αυτοφσ προςβάλλουν ςυνικωσ τισ ρίγεσ και το λαιμό του 

φυτοφ προκαλϊντασ ζτςι αποπλθξία και νζκρωςθ. Η ταυτοποίθςθ ενόσ μφκθτα και 

ςυγχρόνωσ τθσ αςκζνειασ ς ζνα φυτό τομάτασ είναι πολφπλοκθ υπόκεςθ και μπορεί ςυχνά 

να οδθγθκοφμε ςε λάκοσ διάγνωςθ. Η μεγαλφτερθ πρόλθψθ για όλεσ τθσ αςκζνειασ τθσ 

τομάτασ είναι το κακαρό και υγιζσ φυτικό υλικό.  

Ριηοκτόνια  

Ο μφκθτασ Rhizoctonia solani προκαλεί ςθμαντικζσ 

καταςτροφζσ ςε όλα τα ςτάδια του φυτοφ. Στα νεαρά 

φυτά κα ζχουν τιξθ του λαιμοφ μαηί με καςτανό 

μεταγχρωματιςμό. Ενϊ ςτα μεγαλφτερα φυτά κα ζχουμε 

ζλκθ ςτο ςθμείο του λαιμοφ κάτω από το ζδαφοσ. 

Δυςτυχϊσ προςβάλει ςχεδόν όλα τα κθπευτικά αλλά και 

πολλά δζντρα. Ειδικότερα προκαλεί καςτανό- κόκκινα ζλκθ 

κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ τα οποία ςυχνά παρουςιάηουν ςκίςιμο και 

εμφανίηεται ζνα καφζ μυκιλιο. Η προςβολι των καρπϊν γίνεται με τθν επαφι 

εμφανίηονται ομόκεντρεσ κθλίδεσ ςε χρϊμα ςκουριάσ.  

 Ο μφκθτασ ευνοείται από κερμοκραςίεσ γφρω ςτουσ 18ο C. Η αντιμετϊπιςθ του 

βαςίηεται ςτα προλθπτικά μζτρα αλλά ςε περιπτϊςεισ – προςβολϊν τότε απαιτείται 

ψεκαςμοφσ ι ριηοπότιςμα με κατάλλθλο μυκθτοκτόνο iprodione.  

Πφκιο 

Ραρόμοια αλλά όχι ίδια είναι και τα ςυμπτϊματα των προςβολϊν ςτθν τομάτα από 

τα είδθ του γζνουσ Pythium spp. Οι μφκθτεσ αυτοί προςβάλλουν όλα τα μζρθ του φυτοφ. 

Αλλά κυρίωσ θ προςβολι είναι ςτο λαιμό και ςτθν ρίηα, ενϊ δευτερεφοντασ προςβάλλουν 

και τουσ καρποφσ. Η ςιψθσ ςτο λαιμό είναι υδατϊδθσ, ςκουρόχρωμα αρχικά, ενϊ ςτθν 

πορεία μεταχρωματίηονται ςε κίτρινθ και ςτο τζλοσ καςτανι. Οι προςβεβλθμζνοι ιςτοί είναι 

μαλακοί ενϊ ςτο τζλοσ ςαπίηουν και καταρρζουν. Το φυτό γενικότερα παρουςιάηει το 
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ςφνδρομο του αργοφ μαραςμοφ. Πταν θ υγραςία είναι υψθλι τότε ζχουμε πυκνό 

βαμβακϊδθ μυκιλιο ςτθν περιοχι γφρω από τθν προςβολι. Σε περίπτωςθ που γίνει 

διαπίςτωςθ προςβολισ, πρζπει τα φυτά αυτά να καταςτραφοφν με μεγάλθ προςοχι, 

απαιτείται άμεςα ριηοπότιςμα με διαςυςτθματικό μυκθτοκτόνο. Η υψθλι υγραςία 

εδάφουσ λειτουργεί υπζρ του μφκθτα.  

Περονόςποροσ  

Ο βαςιλιάσ των αςκενειϊν τθσ 

τομάτασ αλλά και των περιςςότερων 

ςολανοειδϊν είναι ο περονόςποροσ. Η 

αςκζνεια οφείλεται ςτον μφκθτα 

Phytophora infestans ζχει ταχφτατθ 

μετάδοςθ μζςα ςτο λαχανοκομείο και 

μπορεί να προκαλζςει τρομερι 

καταςτροφι. Ο μφκθτασ προςβάλλει όλα 

τα μζρθ του φυτοφ και ςε όλα τα ςτάδια 

τθσ ανάπτυξθσ του. Χαρακτθριςτικά 

ςυμπτϊματα είναι οι κθλίδεσ που γίνονται ςτθν επάνω επιφάνεια των φφλλων αρχικά με 

χρϊμα κίτρινο- λευκό και μετά ςκοφρο καςτανό. Στθν κάτω επιφάνεια των φφλλων 

διακρίνονται οι λευκζσ εξανκιςεισ, δθλαδι οι κονιδιοφόροι του μφκθτα. Η μεταφορά του 

μφκθτα γίνεται με το νερό και τον αζρα, θ υψθλι ςχετικι υγραςία και θ χαμθλι 

κερμοκραςία τθσ νφχτασ επιδεινϊνουν πάρα πολφ τθν κατάςταςθ. Η αντιμετϊπιςθ τθσ 

αςκζνειασ μπορεί να γίνει με μείωςθ τθσ ςχετικισ υγραςίασ τθσ νφχτασ, αλλά και αποφυγι 

διαβροχισ τθσ φυλλικισ επιφάνειασ. Η χθμικι καταπολζμθςθ μπορεί να είναι είτε 

προλθπτικι, είτε κεραπευτικι μετά τθν προςβολι, τα κατάλλθλα ςκευάςματα είναι το 

fosetyl-al.  

Αδρομφκωςθ  

Η αδρομφκωςθ οφείλεται κυρίωσ ςε δφο εξαιρετικά ηθμιογόνουσ μφκθτεσ, τον 

Fusarium oxysporum f. Sp lycoperici και τον verticillium dahlia. Σε γενικζσ γραμμζσ θ 

φυςιολογία αυτϊν των μυκιτων είναι παρόμοια. Αφοφ προςβάλουν το φυτό από το ριηικό 

ςφςτθμα εγκακίςτανται μζςα ςτα αγγεία του γφλου εμποδίηοντασ τθν κυκλοφορία των 

χυμϊν του φυτοφ, δθλαδι προκαλοφν “ζμφραγμα”. Τα φυτά αυτά παραμζνουν καχεκτικό 

και ςτθν πορεία ξθραίνονται. Τα κφρια ςυμπτϊματα είναι θ χλϊρωςθ ι ο μαραςμόσ των 

φφλλων ι μζρουσ αυτϊν, ενϊ ςτα παλαιότερα φφλλα ζχουμε μεςονεφρια χλϊρωςθ. Τα 

φυτά γίνονται καχεκτικά και ςτο τζλοσ ξθραίνονται. Ακόμα χαρακτθριςτικό ςφμπτωμα είναι 

ο μεταχρωματιςμόσ των αγγείων των βλαςτϊν. Η αςκζνεια μεταφζρεται με μολυςμζνο 

φυτικό υλικό με το ζδαφοσ, κυρίωσ λόγω τραυματιςμοφ των ριηϊν από ανκρϊπινθ ενζργεια 

με τθν άρδευςθ και με τα περςινά μολφςματα. Η χθμικι αντιμετϊπιςθ είναι πολφ δφςκολθ 

ζωσ ανφπαρκτθ, πρζπει να τθροφνται προλθπτικά μζτρα, όπωσ θ καταςτροφι των φυτικϊν 
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υπολειμμάτων και θ αμειψιςπορά, θλιοαπολφμανςθ και θ χρθςιμοποίθςθ αντιβιοτικϊν 

ποικιλιϊν.  

 

Εντομολογικζσ Αςκζνειεσ 

Αφίδεσ 

Myzus persicae (πράςινθ αφίδα τθ τθσ ροδακινιάσ) 

Macrosiphum euphorgiae (ροηαφίδα τθσ πατάτασ) 

 

Σφμπτωμα: 

Στισ υπαίκριεσ καλλιζργειεσ οι προςβολζσ ξεκινοφν από τον Μάιο με τα πτερωτά 

άτομα του εντόμου. Τα ζντομα αναπτφςςουν πολφ γριγορα μεγάλουσ πλθκυςμοφσ ςτθν 

κάτω επιφάνεια κυρίωσ των φφλλων, όπου μυηοφν τουσ χυμοφσ και προκαλοφν ςυςτροφι 

των φφλλων. Στθ ςυνζχεια τα φφλλα ξεραίνονται.  

Η ζμμεςθ ηθμιά που προκαλοφν είναι θ μετάδοςθ κάποιων ιϊςεων και θ ανάπτυξθ 

τθσ καπνιάσ πάνω ςτα μελιτϊδθ εκκρίματα που εκκρίνουν τα ζντομα ςτα φφλλα. Το κφριο 

πρόβλθμα που δθμιουργεί θ καπνιά ςτα φφλλα είναι θ μείωςθ τθσ φωτοςυνκετικι τουσ 

δραςτθριότθτεσ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται θ χρθςιμοποίθςθ υγιϊν φυταρίων κατά τθ 

μεταφφτευςθ, θ χριςθ κίτρινων κολλθτικϊν παγίδων θ αφαίρεςθ των προςβεβλθμζνων 

βλαςτϊν (ςε μικρι προςβολι). Για το βιολογικό ζλεγχο των εντόμων ειςάγουμε ςτθν 

καλλιζργεια τα Aphidius ervi (ςκεφαςμα ERVIPAR) και Aphelinus aldominalus (ςκεφαςμα 

APHILIN). Σε ζντονθ προςβολι μπορεί ακόμα να γίνει θ ειςαγωγι του Aphidoletes 

aphidimyza (ςκεφαςμα APHIDEND).  

 

Κάμπιεσ 

Heliothis armigera (πράςινο ςκουλικι) 

Spodoptera littoraly (ςποντόπτερα) 

 

Σφμπτωμα: 

Τα τζλεια άτομα (πεταλοφδα), ζχουν τα 2 μπροςτινά 

φτερά ςκουρόχρωμα (καφζ) και τα 2 πίςω λαμπερά. Οι 

προνφμφεσ (κάμπια) είναι χρϊματοσ πράςινου ι καφζ. Η 
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προνφμφθ του πράςινου ςκουλθκιοφ ζχει πλευρικά μια λευκοκάςτανθ κθλίδα ενϊ του 

ςποντόπτερα ζχει μαφρο κεφάλι και 2 ςκοτεινζσ κθλίδεσ ςτο 1ο και 8ο κοιλιακό τμιμα. Τα 

τζλεια άτομα (πεταλοφδα) του εντόμου γεννοφν γφρω ςτα 1000 ωά ςε όλα τα μζρθ των 

φυτϊν ξενιςτοφν και θ νφμφωςθ των ωϊν γίνεται ςτο ζδαφοσ.  

Στθ ςυνζχεια οι κάμπιεσ ανεβαίνουν ςτα φυτά και δραςτθριοποιοφνται (τρϊνε το 

φφλλωμα) κυρίωσ τισ νυχτερινζσ ϊρεσ. Οι 2 αυτζσ πεταλοφδεσ ζχουν 3-5 γενιζσ το χρόνο.  

 

Αντιμετϊπιςθ: 

Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται θ καταςτροφι των ηιηανίων, θ αποφυγι 

καλλιζργειασ τομάτασ ςε φυτά καλαμποκιοφ ι βαμβακιοφ ςυλλογι με το χζρι των καμπιϊν 

και θ χριςθ φυτοπαγίδων κατά τθ διάρκεια των νυχτερινϊν ωρϊν για προςζλκυςθ και 

ςυλλογι των καμπιϊν.  

 Η βακιά άροςθ καταςτρζφει τισ προνφμφεσ που βρίςκονται ςτο ζδαφοσ κακϊσ τισ 

αποκαλφπτει ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ (π. χ. χαμθλι κερμοκραςία του χειμϊνα). Για το 

βιολογικό ζλεγχο των λεπιδοπτζρων χρθςιμοποιοφμε το Bacillus thurigiensis. Ακόμα το 

Macrolophus Caliginosus (ςκεφαςμα MIRICAL) που χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο του 

αλευρϊδθ, διατθρεί το πλθκυςμό του λεπιδόπτερου ςε χαμθλά επίπεδα.  

Λιριόμυγα Liriomyga Gryoniae 

Σφμπτωμα: 

Ρρόκειται για πολφ μικρζσ μφγεσ (μικοσ 2mm). Οι διαχειμάηουςεσ (το χειμϊνα) 

μορφζσ είναι νφμφεσ ςτο ζδαφοσ και ςτθ ςυνζχεια ανεβαίνουν ςτα ϊριμα παλιά φφλλα 

που είναι κοντά ςτο ζδαφοσ. Η νφμφωςθ των επόμενων γενεϊν γίνεται φφλλα.  

Το χαρακτθριςτικό τθσ προςβολισ είναι οι οφιοειδζσ ςτουσ πάνω ςτα φφλλα. 

Ακολοφκωσ τα φφλλα πζφτουν λόγω τθσ μειωμζνθσ φωτοςυνκετικι τουσ δραςτθριότθτεσ. 

Μποροφν όμωσ να προκαλζςουν και ζμμεςθ ηθμιά ςτα φυτά, προκαλϊντασ πλθγι πάνω 

ςτα φφλλα και δθμιουργϊντασ πφλθ ειςόδου για άλλα πακογόνα (π. χ. μφκθτασ).  

Αντιμετϊπιςθ: 

Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται θ απομάκρυνςθ των προςβεβλθμζνων φφλλων 

απολφμανςθ του εδάφουσ και χριςθ εντομολογικϊν διχτφων ςτα παράκυρα για αποφυγι 

ειςόδου του εντόμου ςε κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ. Τζλοσ αναφζρεται ότι θ όραςθ 

καταςτρζφει τθ διαχειμάηουςεσ μορφζσ του εντόμου, κακϊσ εκκζτει τθ νφμφθ ςε αντίξοεσ 

ςυνκικεσ περιβάλλοντασ (π. χ. χαμθλι κερμοκραςία χειμϊνα).  

 Με τθ πρϊτθ εμφάνιςθ των ςτοϊν ςτο φφλλο ι των εντόμων ςτισ παγίδεσ κάνουμε 

εβδομαδιαίεσ ειςαγωγζσ με μείγμα Dacnusa sigrica και Digluphus isaea ςε αρικμό 250 

άτομα ανά εβδομάδα ανά ςτρζμμα ι εναλλακτικά προςκικθ μόνο του Diglyphus isaea 250 

άτομα ανά εβδομάδα ανά ςτρζμμα.  
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Αλευρϊδθσ  

Trialeurodew vaporariarum (αλευρϊδθσ κερμοκθπίου)  

Bemisia tagaci (αλευρϊδθσ του καπνοφ) 

Σφμπτωμα:  

Ρροςβάλλουν αρκετά είδθ λαχανικϊν. Η ηθμιά που προκαλοφν ςτα φυτά 

αναφζρεται ςτθν απομφηθςθ των φυτικϊν χυμϊν και ςτθν μεταφορά ιϊςεων. Στθ ςυνζχεια 

τα φυτά ξθραίνονται. Μπορεί ακόμα πάνω ςτα μελιτϊδθ εκκρίματα του αλευρϊδθ ςτα 

φφλλα να δθμιουργθκεί καπνιά δθλαδι ο μφκθτασ Cladosporium(όπωσ ακριβϊσ ςτθν 

περίπτωςθ των αφίδων) και κατά ςυνζπεια να μειωκεί θ φωτοςυνκετικι δραςτθριότθτα 

του φυτοφ. Συνικωσ θ προςβολι των φυτϊν τθσ καλλιζργειασ ξεκινάει από γειτονικζσ 

προςβεβλθμζνεσ καλλιζργειεσ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται: 

θ κακαριότθτα εντόσ του χϊρου του κερμοκθπίου 

θ καταςτροφι των ηιηανίων (πικανϊν ξενιςτϊν) 

θ απομάκρυνςθ φυτικϊν υπολειμμάτων τθσ προθγοφμενθσ καλλιζργειασ 

και 

τζλοσ θ χριςθ εντομολογικοφ δικτφου ςτα παράκυρα των κερμοκθπίων.  

Σε κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ μποροφν ακόμα να χρθςιμοποιθκοφν ωφελιματα 

αρπακτικά ζντομα. Για τον αλευρϊδθ του κερμοκθπίου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το 

Encarsia Foryosa. Συνικωσ μια εβδομάδα μετά τθ μεταφφτευςθ τοποκετείται πλθκυςμόσ 

750 ατόμων από το ατόμων από το ωφζλιμο ζντομο ςτο ςτρζμμα και το ίδιο ςυνεχίηεται 

κάκε βδομάδα. Με τθν εμφάνιςθ του εντόμου αυξάνεται ο αρικμόσ ςε 1500 άτομα ςτο 

ςτρζμμα. Ενϊ ςτισ μπλε παγίδεσ εντοπιςτεί αρικμοφσ 10-15 ατόμων αλευρϊδθ, τότε 

αυξάνεται ο πλθκυςμόσ του ωφζλιμου που προςκζτουμε ςε 300 άτομα ςτο ςτρζμμα.  

 Για τον αλευρϊδθ του καρπιοφ του κερμοκθπίου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το 

eretmocerus mundus. Συνικωσ το ζντομο προςτίκεται ςε αρικμό 3000 ανά εβδομάδα με 

τθν πρϊτθ εμφάνιςθ του εντόμου. Εάν ο αλευρϊδθσ παραμείνει ςτθν καλλιζργεια τότε 

προςκζτουμε τα βιολογικά ςκευάςματα Mycotal (verticillium Cecani) ι Νaturalis (Beauverio 

gassiona).  

Βρωμοφςεσ Nezara viridula   

Σφμπτωμα: 

Τόςο οι προνφμφεσ όςο και τα ακμαία άτομα 

προςβάλουν τουσ καρποφσ. Στα ςθμεία που τςιμποφν τουσ 

καρποφσ δθμιουργοφνται νεκρωτικζσ περιοχζσ. Εάν οι 

καρποί προςβλθκοφν ςε νεαρό ςτάδιο ανάπτυξθσ (άγουρα) 

τότε δεν αναπτφςςονται άλλο.  
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Εάν προςβλθκοφν ςε μεγαλφτερο ςτάδιο ανάπτυξθσ τότε ςτα ςθμεία προςβολισ 

(τςιμπιματα) παρουςιάηονται διάφορα μεταχρωματιςμοί του περικαρπίου. Ακόμα οι 

καρποί παρουςιάηουν δυςάρεςτθ γνϊςθ. Οι βρωμοφςεσ μπορεί ακόμα να είναι φορείσ 

άλλων προςβολϊν όπωσ τθσ βακτθριακισ κθλίδωςθσ. Οι προςβολζσ των καρπϊν 

εκδθλϊνονται κυρίωσ τθν άνοιξθ, αρχι του καλοκαιριοφ και το φκινόπωρο.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται θ αποφυγι καλλιζργειασ φυτϊν τομάτασ ςε 

περιοχζσ που είχε εκδθλωκεί προθγουμζνωσ θ παρουςία του εντόμου και θ καταςτροφι 

των ηιηανίων κακϊσ αποτελοφν πικανζσ ξενιςτζσ του εντόμου.  

 

Σετράνυχοσ (Tetranychus urticae) 

Σφμπτωμα: 

Οι 2 αυτοί τετράνυχοι ζχουν μεγάλο 

εφροσ ξενιςτϊν και προςβάλλουν τα 

περιςςότερα είδθ λαχανικϊν. Οι 

διαχειμάηουςεσ μορφζσ τουσ είναι τα 

γονιμοποιθμζνα κθλυκά άτομα πάνω ςτο 

ζδαφοσ, ςε φυτικά υπολείμματα ςτισ 

καταςκευζσ του κερμοκθπίου ι και ςε δζντρα. 

Μόλισ θ κερμοκραςία ανζβει πάνω από τουσ 

12ο C δραςτθριοποιοφνται και ωοτοκοφν. Κάκε 

κθλυκό εναποκζτει 50-90 ωα. Η δραςτθριότθτα 

των ακάρεων παρατθρείται ςε περιβάλλοντα με 

κερμοκραςία 10-40ο C (άριςτθ 26-33ο C) και ςχετικι υγραςία ατμόςφαιρασ 30-70% (άριςτθ 

30-55%).  

Η διάρκεια ηωισ του ακαρζου είναι 7-30 θμζρεσ. Οι αποικίεσ ςχθματίηονται ςτθν 

κάτω επιφάνεια των φφλλων όπου δθμιουργοφνται ελαφρά ςτάχτθ κθλίδα. Οι 

προςβεβλθμζνοι νεαροί καρποί δεν αναπτφςςονται κανονικά και είναι μθ εμπορεφςιμα τα 

άνκθ και οι νεαρζσ βλαςτιςεισ δεν προςβάλλονται ςυνικωσ.  

Στισ περιπτϊςεισ όμωσ που αναπτυχκοφν μεγάλοι πλθκυςμοί τότε μπορεί να 

προκαλζςουν κακι ανάπτυξθ των φυτϊν, παραμόρφωςθ των φφλλων και πρόωρθ 

ωρίμανςθ των καρπϊν.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται θ χρθςιμοποίθςθ υγιϊν φυταρίων κατά τθ 

μεταφφτευςθ, θ χριςθ κίτρινων κολλθτικϊν παγίδων, θ αφαίρεςθ των προςβεβλθμζνων 

βλαςτϊν (ςε μικρι προςβολι).  
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 Ακόμθ το βακφ όργωμα πριν τθν ζναρξθ τθσ καλλιζργειασ καταςτρζφει τισ 

διαχειμάηουςεσ μορφζσ των τετράνυχων κακϊσ τισ παραχϊνει ςε μεγαλφτερο βάκοσ, θ 

αφξθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ των φυτϊν για καλφτερο αεριςμό, θ καταςτροφι των 

ηιηανίων γφρω από τθν καλλιζργεια και ο ςυχνόσ ζλεγχοσ τθσ καλλιζργειασ ςτα ςθμεία που 

εντοπίηονται οι προςβολζσ.  

Ακάρι Polyphagotarsonemus latus 

Σφμπτωμα: 

Το ακάρι αυτό ζχει πολφ μεγάλο εφροσ ξενιςτϊν (παμφάγο). Στα κθπευτικά είδθ 

προςβάλλει κυρίωσ τθν πιπεριά, μελιτηάνα, πατάτα και το φαςολάκι και λιγότερο τθ τομάτα 

και αγγοφρι. Ιδανικζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ του είναι θ υψθλι κερμοκραςία (18-30οC) και 

ςχετικι υγραςία ατμόςφαιρασ, γι αυτό αναπτφςςεται κυρίωσ ςε κερμοκθπιακζσ 

καλλιζργειεσ.  

Ο βιολογικόσ κφκλοσ του ακάρεοσ κλείνει μζςα ςε 4-10 θμζρεσ (ανάλογα με τθ 

κερμοκραςία). Η προςβολι παρουςιάηεται ςε άνκθ, καρποφσ και ςτθν τρυφερι βλάςτθςθ 

περιορίηοντασ αρκετά τθν ανάπτυξθ του φυτοφ. Τα φφλλα ςτθν κάτω επιφάνεια όπου 

εντοπίηεται και το άκαρι, παρουςιάηουν μια αργυρόχροθ εμφάνιςθ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται θ χρθςιμοποίθςθ υγιϊν φυταρίων κατά τθ 

μεταφφτευςθ θ χριςθ κίτρινων κολλθτικϊν παγίδων, θ αφαίρεςθ των προςβεβλθμζνων 

βλαςτϊν (ςε μικρι προςβολι). Ακόμα το βακφ όργωμα πριν τθν ζναρξθ τθσ καλλιζργειασ 

καταςτρζφει τισ διαχειμάηουςεσ μορφζσ κακϊσ τισ παραχϊνει ςε μεγαλφτερο βάκοσ θ 

αφξθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ των φυτϊν για καλφτερο αεριςμό θ καταςτροφι των 

ηιηανίων ςτα ςθμεία που εντοπίηονται οι προςβολζσ.  

Νθματϊδεισ  

Σφμπτωμα: 

Οι νθματϊδεισ είναι μικροςκοπικοί ςκϊλθκεσ με μικοσ 0,15cm που βρίςκονται ςτο 

ζδαφοσ αι ςτθ ςυνζχεια ειςζρχονται μζςα ςτισ ρίηεσ. Τα κθλυκά άτομα δθμιουργοφν όγκουσ 

πάνω ςτισ ρίηεσ μζςα ςτουσ οποίουσ ςχθματίηουν τισ 

ωοτοκίεσ τουσ.  

Ο βιολογικόσ κφκλοσ τουσ κρατάει 15-21 θμζρεσ 

ανάλογα με τισ ςυνκικεσ. Ιδανικζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ 

είναι θ κερμοκραςία του εδάφουσ 25-28οC και θ υψθλι 

εδαφικι υγραςία. Τα ελαφρά εδάφθ διευκολφνουν τθν 

μετακίνθςθ των νθματωδϊν και τθν μετάδοςθ τθσ 

προςβολισ ςε περιςςότερα φυτά τθσ καλλιζργειασ το 

κφριο ςφμπτωμα τθσ προςβολισ των φυτϊν είναι ο 

μαραςμόσ τουσ λόγω μθ κανονικισ δραςτθριότθτασ των ριηϊν.  
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Αντιμετϊπιςθ: 

Ωσ προλθπτικά μζτρα αναφζρονται θ χρθςιμοποίθςθ υγιϊν φυταρίων κατά τθν 

μεταφφτευςθ, οι καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ των φυτϊν να γίνονται πρϊτα ςτα υγιι 

χωράφια και ςτθ ςυνζχεια ςτα προςβεβλθμζνα για αποφυγι νζασ μόλυνςθσ.  

 Η αμειψιςπορά με φυτά που ανικουν ςτθν οικογζνεια των κραμβοειδϊν 

λαχανικϊν (λάχανο, κουνουπίδι κ. α. ) ι ςτα βολβϊδθ λαχανικά(κρεμμφδι, ςκόρδο, πράςο). 

Η καλλιζργεια, με κατιφζ ζχει δείξει ότι μειϊνει αρκετά το πλθκυςμό των νθματωδϊν. 

Τζλοσ 2-3 οργϊματα κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ (όπου δεν υπάρχει καμία 

καλλιζργεια ςτο χωράφι) ι θ πλθμμφρα του χωραφιοφ κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα 

περιορίηουν αρκετά τον αρικμό των διαχειμαηουςϊν μορφϊν των νθματωδϊν.  

 

Καλλιεργθτικζσ Φροντίδεσ 

Άρδευςθ 

Ο επαρκισ εφοδιαςμόσ του φυτοφ τθσ τομάτασ με νερό κατά τθ διάρκεια τθσ 

ανάπτυξθσ τθσ καλλιζργειασ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία ςτθν απόδοςθ και ςτθν παραγωγικι 

ποιοτικϊν καρπϊν.  

Η ςτάγδθν άρδευςθ (με ςταγόνεσ) εξαςφαλίηει αποτελεςματικι χριςθ του νεροφ, 

ζλεγχο τθσ αλατότθτασ (εάν υπάρχει πρόβλθμα) και εξοικονομεί εργατικϊν. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ του φυτοφ και μζχρι τθν εμφάνιςθ τθσ πρϊτθσ ταξιανκίασ θ επαρκι 

υγραςία ςτο ζδαφοσ ςυντελεί ςτθν υπερβολικι αφξθςθ τθσ βλάςτθςθσ εισ βάροσ τθσ 

ανάπτυξθσ ταξιανκιϊν και τθσ παραγωγισ. Η υπερβολικι άρδευςθ προκαλεί πτϊςθ των 

ταξιανκιϊν και μείωςθ του ποςοςτοφ καρπόδεςθσ. Ακολοφκωσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ανάπτυξθσ των καρπϊν ςτισ πρϊτεσ ταξιανκίεσ κα πρζπει θ υγραςία του εδάφουσ να 

διατθρείται ςτα επίπεδα τθσ υδατοικανότθτασ (SWP-30kPa). Για τισ επόμενεσ ταξιανκίεσ θ 

ζλλειψθ νεροφ προκαλεί πτϊςθ των ανκζων και απϊλεια τθσ παραγωγισ.  

Η μείωςθ τθσ παραγωγισ οφείλεται ςτθ μείωςθ του ποςοςτοφ καρπόδεςθσ και του 

μεγζκουσ των καρπϊν, Ο επαρκισ εφοδιαςμόσ των φυτϊν με νερό κατά τθ διάρκεια τθσ 

ανάπτυξθσ των καρπϊν ςυντελεί ςτθν παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ καρπϊν. Το μζγεκοσ 

του καρποφ και θ περιεκτικότθτα ςε χυμό αυξάνεται, το χρϊμα και το ςχιμα του καρποφ 

βελτιϊνεται και τζλοσ μειϊνεται το ποςοςτό εμφάνιςθσ τθσ ξθράσ κορυφισ.  

Τα ακανόνιςτα ποτίςματα ςυνικωσ προκαλοφν ςχιςιμο των καρπϊν ςτθ περιοχι 

του καρποφ γφρω από τον ποδίςκο.  

Τζλοσ, θ υπερβολικι υγραςία μειϊνει τθν οξφτθτα, τα διαλυτά ςτερεά, τθ βιταμίνθ 

C και τισ πρωτεΐνεσ και αυξάνει τθν πικανότθτα ανϊμαλθσ εμφάνιςθσ του κόκκινου 

χρϊματοσ πάνω ςτον καρπό και ςτο ςχθματιςμό μαλακϊν καρπϊν.  
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υγκαλλιζργεια 

Η καλλιζργεια τθσ τομάτασ μπορεί να ςυνδυαςτεί με 

Καρότο 

Φράουλα 

Λάχανο 

Σζλινο 

Κρεμμφδι 

Μζντα  
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Βολβώδη Λαχανικά 

Οικογένεια Aliaceae 

Κρεμμύδι  

Καταγωγι-Ιςτορικό: 

Το κρεμμφδι είναι ζνα από τα πιο δθμοφιλι 

λαχανικά ςτθν Ελλάδα και ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Ρικανζσ 

περιοχζσ καταγωγισ πιςτεφεται ότι είναι το Αφγανιςτάν 

και το Δ. Ρακιςτάν (Κεντρικι Αςία). Στθν Ελλάδα 

καλλιεργείται ςε όλεσ ςχεδόν τισ περιοχζσ, αλλά κυρίωσ 

ςτο νομό Βοιωτίασ που παράγει το 39% τθσ ολικισ 

ποςότθτασ κρεμμυδιϊν (βολβϊν). Ακολουκοφν οι νομοί 

Λακωνίασ και Θεςςαλονίκθσ.  

Χριςεισ 

Πλα τα μζρθ του φυτοφ περιζχουν τθν πτθτικι ουςία αλλδιςαλφίδιο (C6H12S2), που 

είναι υπεφκυνθ για τθν καυςτικότθτα του. Το κρεμμφδι χρθςιμοποιείται είτε ςαν ξερόσ 

βολβόσ(ξερό κρεμμφδι) είτε με τθν μορφι πράςινων φυτϊν (χλωρά κρεμμφδια). Τα 

τελευταία χρόνια χρθςιμοποιείται θ αποξθραμζνθ αφυδατωμζνθ του μορφι, είτε ςε 

ροδζλεσ είτε ςε ςκόνθ.  

Περιγραφι του φυτοφ 

Είναι φυτό ποϊδθσ το οποίο απαιτεί για τθ ςυμπλιρωςθ του βιολογικοφ του 

κφκλου (από ςπόρο ςε ςπόρο) δυο χρόνια. Για τθν παραγωγι βολβϊν καλλιεργείται ωσ 

μονοετι, ενϊ για τθν παραγωγι ςπόρου ωσ διετζσ.  
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Το ριηικό ςφςτθμα του φυτοφ είναι επιφανειακό, κυςανϊδεσ που φτάνει ςε βάκοσ 

μζχρι 30cm από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Οι ρίηεσ παράγονται από τθ βάςθ του δίςκου 

χωρίσ να διακλαδίηονται και ζχουν διάμετρο περίπου 1,5mm. Συνεχϊσ ςχθματίηονται νζεσ 

ρίηεσ ςε αναπλιρωςθ των παλαιότερων που αποξθραίνονται. Το πραγματικό ςτζλεχοσ του 

φυτοφ περιορίηεται ςτο μζγεκοσ ενόσ κυκλικοφ δίςκου ςτθ βάςθ του βολβοφ που αυξάνεται 

ςε φψοσ και διάμετρο κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ του φυτοφ, ζτςι ϊςτε ςτθν πλιρθ 

ωρίμανςθ του βολβοφ να ζχει το ςχιμα ενόσ ανεςτραμμζνου κϊνου. Στθν κάτω επιφάνεια 

αυτοφ του κυκλικοφ δίςκου ςχθματίηονται οι ρίηεσ, ενϊ ςτθν πάνω επιφάνεια αυτοφ 

αναπτφςςονται τα φφλλα με άλλθλα-επικαλυπτόμενθσ τθσ βάςθσ τουσ.  

Οι αλλεπάλλθλεσ βάςεισ των φφλλων ςχθματίηουν ζνα είδοσ ςτζλεχοσ που καλείται 

“ψευδοςτζλεχοσ” και αποτελεί το λαιμό του φυτοφ. Το ζλαςμα των φφλλων είναι επιμθκζσ 

λείο και κυλινδρικό, κακϊσ διπλϊνει κατά μικοσ του κεντρικοφ νεφρου. Ο βολβόσ 

ςχθματίηεται από τισ βάςεισ των φφλλων εκ των οποίων οι εςωτερικζσ παχφνονται και 

αποτελοφν τουσ εςωτερικοφσ ςαρκϊδεισ χιτϊνεσ του βολβοφ, ενϊ οι εξωτερικζσ γίνονται 

λεπτζσ ξθραίνονται και παίρνουν το χαρακτθριςτικό χρϊμα τθσ ποικιλίασ (εξωτερικοί 

χιτϊνεσ). Το ςχιμα και το μζγεκοσ του βολβοφ ποικίλει ανάλογα με τθ χρθςιμοποιοφμενθ 

ποικιλία.  

Το ανκικό ςτζλεχοσ ςχθματίηεται το δεφτερο χρόνο αφοφ ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ 

του φυτοφ ςε ψφχοσ (εαρινοποίθςθ) από το κζντρο του ψευδοςτελζχουσ. Στθν κορυφι του 

φζρει ςφαιρικι ταξιανκία τφπου “ςκιάδιο”. Κάκε ταξιανκία περιζχει 50-2000 άνκθ.  

Τα άνκθ του κρεμμυδιοφ παρουςιάηουν το φαινόμενο τθσ πρωτανδρίασ (δθλαδι το 

άνοιγμα των ανκιρων και θ ελευκζρωςθ τθσ γφρθσ γίνεται πριν ακόμα το ςτίγμα να είναι 

δεκτικό γονιμοποίθςθσ) αποτζλεςμα του οποίου είναι θ ςταυρογονιμοποιιςθ των ανκζων. 

Ο καρπόσ είναι κάψα που αποτελείται από τρία τμιματα και περιζχει τρία ηεφγθ ςπόρων. Ο 

ςπόροσ γνωςτόσ ωσ μπαροφτι είναι μαφροσ και γωνιϊδεσ. Διατθρεί τθν βλαςτικότθτα του 

ςε ςυνκικεσ δωματίου για 1-2 χρόνια.  

Κλιματολογικζσ Απαιτιςεισ 

Το κρεμμφδι χαρακτθρίηεται ωσ φυτό ψυχρισ εποχισ και διακρίνεται για τθν 

ανκεκτικότθτα του ςτθ χαμθλι κερμοκραςία του χειμϊνα. Η άριςτθ για τθν ανάπτυξθ του 

φυτοφ μζςθ κερμοκραςία αζροσ είναι 13-25ο C και εδάφουσ 20-27ο C. Για τθν επίτευξθ 

υψθλϊν αποδόςεων και καλισ ποιότθτασ απαιτοφνται ςχετικά χαμθλζσ κερμοκραςίεσ κατά 

τα πρϊτα ςτάδια ανάπτυξθσ του φυτοφ ενϊ κατά τθ βολβοποίθςθ τθ ςυγκομιδι και τθ 

μεκωρίμανςθ είναι επικυμθτι ςχετικά υψθλζσ κερμοκραςίεσ.  

Σε καλλιζργειεσ που προορίηονται για ςποροπαραγωγι ο κακαριςτικόσ παράγοντασ 

είναι θ κερμοκραςία. Για να αναπτφξει ανκικό ςτζλεχοσ το φυτό, κα πρζπει να εκτεκεί για 

ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 4-

8ο C ι γενικότερα κάτω των 10ο C για να καλφψει τισ ανάγκεσ του ψφχουσ.  

Αντίκετα ςε καλλιζργειεσ που προορίηονται για παραγωγι βολβϊν, ο κακοριςτικόσ 

παράγοντασ είναι θ διάρκεια τθσ θμζρασ (φωτοπερίοδοσ). Για να ξεκινιςει θ βολβοποίθςθ 
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πρζπει θ διάρκεια τθσ θμζρασ να ξεπεράςει ζνα ελάχιςτο όριο που εξαρτάται από τθν 

ποικιλία ι το υβρίδιο και είναι ανεξάρτθτο από τθν θλικία των φυτϊν.  

Η υψθλι ςχετικι υγραςία τθσ ατμόςφαιρασ ευνοεί τθν ανάπτυξθ μυκθτολογικϊν 

αςκενειϊν (π. χ. περονόςποροσ). Συνεπϊσ, θ μζτρια προσ χαμθλι ςχετικι υγραςία είναι 

προτιμότερθ. Ιδιαίτερα επικυμθτι είναι θ χαμθλι ςχετικι υγραςία κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυγκομιδισ και τθσ μεκωρίμανςθσ, γιατί ζτςι επιτυγχάνεται καλφτερα θ ξιρανςθ των 

βολβϊν.  

Εδαφολογικζσ Απαιτιςεισ  

Πςον αφορά το ζδαφοσ το κρεμμφδι αναπτφςςεται ςχεδόν ςε όλουσ τουσ τφπουσ 

εδαφϊν. Αποδίδει όμωσ καλφτερα ςε εδάφθ ελαφρϊσ και μζςθ ςφςταςθ γόνιμα, πλοφςια 

ςε οργανικι ουςία, καλά ςτραγγιςμζνα, που ςυγκρατοφν όμωσ ικανοποιθτικι υγραςία ςτο 

ριηόςτρωμα και είναι αρκετά εφκρυπτα ϊςτε να επιτρζπεται ανενόχλθτα θ ανάπτυξθ του 

βολβοφ. Ρροτιμάει ουδζτερθ ι ελαφρά όξινθ αντίδραςθ του εδάφουσ (pH 6-7). Ρρζπει να 

αποφεφγονται τα χαλικϊδθ, αλατοφχα και τα πολφ βαριά πθλϊδθ εδάφθ.  

 

Καλλιεργθτικζσ Φροντίδεσ 

Άρδευςθ 

Το κρεμμφδι ζχει επιφανειακό ριηικό ςφςτθμα και για να μθν ςτερθκεί το νερό 

χρειάηεται ςυχνά ποτίςματα. Η πιο ςυνθκιςμζνθ μζκοδοσ άρδευςθσ είναι ο καταιονιςμόσ 

αν και είναι αρκετά ςπάταλθ και αυξάνει τουσ κίνδυνουσ ανάπτυξθσ αςκενειϊν λόγω 

υπερβολικισ υγραςίασ ςτα φφλλα.  

 Η ζναρξθ των αρδεφςεων ξεκινάει αμζςωσ μετά τθν ςπορά θ φφτευςθ. Στθν 

περίπτωςθ τθσ απευκείασ ςπόρουσ, τα πρϊτα ποτίςματα γίνονται με μικρζσ δόςεισ για τθν 

αποφυγι δθμιουργίασ εδαφικισ κροφςτασ.  

Ακολοφκωσ θ ςυχνότθτα και θ ποςότθτα των ποτιςμάτων αυξάνονται ανάλογα τισ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, τθν εποχι καλλιζργειασ, τισ εδαφικζσ ςυνκικεσ και το ςτάδιο 

ανάπτυξθσ του φυτοφ.  

 Λίγεσ θμζρεσ πριν από τθν ςυγκομιδι ςταματάει θ άρδευςθ τθσ καλλιζργειασ για 

να ανακοπεί θ περαιτζρω ανάπτυξθ των φφλλων και των ριηϊν και να επιτυγχάνει θ 

ξιρανςθ των εξωτερικϊν χιτϊνων του βολβοφ.  

Λίπανςθ 

Το κρεμμφδι ζχει επιφανειακό ριηικό ςφςτθμα γι αυτό χρειάηεται ςυχνά ποτίςματα 

για να διατθρείται θ υγραςία κοντά ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. Ζτςι το ριηικό ςφςτθμα 

κα παραμείνει ενεργό ςυνζχεια και κα είναι ικανό να απορροφιςει τα κρεπτικά ςτοιχεία. Η 
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περιεκτικότθτα του εδάφουσ ςε άηωτο μπορεί ακόμα να επθρεάςει τθν ανάπτυξθ του 

βολβοφ. Η ζναρξθ τθσ βολβοποίθςθσ επιταχφνεται από τθν ζλλειψθ αηϊτου, ενϊ θ 

περίςςεια αηϊτου επιδρά αναςταλτικά.  

Ο φϊςφοροσ επθρεάηει κυρίωσ το ςχθματιςμό των εξωτερικϊν χιτϊνων του βολβοφ 

και κατά ςυνζπεια τθν αποκθκευτικι. Κατά τθ διάρκεια τθσ βαςικισ λίπανςθ προςτίκενται 

το 1/2 ι 1/3 τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αηϊτου και ολόκλθρθ θ ποςότθτα του φωςφόρου. Η 

υπόλοιπθ ποςότθτα του αηϊτου προςτίκεται ςε 2-3 δόςεισ κατά τθν επιφανειακισ 

λίπανςθσ των φυτϊν. Το κάλιο επθρεάηει τθ γλυκφτθτα του βολβοφ κακϊσ επίςθσ και τθν 

ικανότθτα του να διατθρθκεί μετά τθ ςυγκομιδι ςτθν αποκικθ.  

Για τθν παραγωγι κρεμμυδιοφ από κοκκάρι ι ποςότθτα του καλίου χορθγείται 

ολόκλθρθ ςτθ βαςικι λίπανςθ ενϊ για τθν παραγωγι κρεμμυδιοφ από ςπόρο το 60 % 

εφαρμόηεται ςτθ βαςικι λίπανςθ και το υπόλοιπο κατά τθν ζναρξθ μεγαλϊματοσ των 

βολβϊν.  

υγκαλλιζργεια  

Η καλλιζργεια του κρεμμυδιοφ μπορεί να ςυνδυαςτεί με καλλιζργειεσ  

Μπρόκολο 

Λάχανο 

Φράουλα 

Μαροφλι 

 

Εχκροί & Αςκζνειεσ του Κρεμμυδιοφ 

Σθμαντικότερεσ εντομολογικζσ προςβολζσ 

Κρεμμυοφάγοσ (crylotalpa vulgaris)  

Σφμπτωμα: 

Κόβει τα φυτά από το λαιμό και 

εμφανίηεται ςε εδάφθ με υψθλι 

περιεκτικότθτα ςε οργανικι ουςία μετά 

τθν προςκικθ κοπριάσ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Κυρίωσ λαμβάνονται προλθπτικά 

μζτρα όπωσ απομάκρυνςθ υπολειμμάτων 

από προθγοφμενθ καλλιζργεια φυτϊν τθσ ίδιασ οικογζνειασ και ζνταξθ τθσ καλλιζργειασ ςε 

πρόγραμμα τριετοφσ αμειψιςποράσ. Κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ, μετά το τζλοσ τθσ 

καλλιζργειασ ςυνίςταται άροςθ του χωραφιοφ για καταςτροφι των διαχειμαηουςϊν 

μορφϊν.  
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Μφγα του κρεμμυδιοφ (Hylemjia Antigua) 

Σφμπτωμα: 

Το τζλειο ζντομο αφινει τα αυγά ςτο λαιμό του φυτοφ και τα νεαρά άτομα 

ειςζρχονται μζςα ςτουσ βολβοφσ ανοίγοντασ ςτουσ και υποβακμίηοντασ τθν ποιότθτα τουσ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Κυρίωσ λαμβάνονται προλθπτικά μζτρα όπωσ απομάκρυνςθ υπολειμμάτων από 

προθγοφμενθ καλλιζργεια φυτϊν τθσ ίδιασ οικογζνειασ και ζνταξθ τθσ καλλιζργειασ ςε 

πρόγραμμα τριετοφσ αμειψιςποράσ. Κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ, μετά το τζλοσ τθσ 

καλλιζργειασ ςυνίςταται άροςθ του χωραφιοφ για καταςτροφι των διαχειμαηουςϊν 

μορφϊν 

Θρίπασ (thrips tagaci) 

Σφμπτωμα: 

Ρροκαλεί αςθμί κθλίδεσ και μάρανςθ των 

φφλλων 

Αντιμετϊπιςθ: 

Ρροτιμοφνται ποικιλίεσ που είναι ανκεκτικζσ 

ςτθν προςβολι, όπωσ θ “Sweet Spanish”. Μόλισ 

εντοπιςτεί θ προςβολι κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί 

αμζςωσ γιατί το ζντομο μπορεί να ζχει μζχρι 4 γενιάσ 

ετθςίωσ.  

 

Νθματϊδεισ (Ditylenchus dispaci) 

Σφμπτωμα: 

Ρροςβάλλουν τουσ βολβοφσ και προκαλοφν διογκϊςεισ και ςκαςίματα ςτο 

κατϊτερο ρμιμα των φυτϊν.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Πργωμα και καλό λιάςιμο του εδάφουσ για να εκτεκοφν οι νθματϊδθσ ςε δυςμενζσ 

ςυνκικεσ (καλοκαίρι). Αφξθςθ τθσ οργανικισ ουςίασ του εδάφουσ με προςκικθ κομπόςτασ 

που αυξάνει τον αρικμό των ωφζλιμων νθματωδϊν και μυκιτων (αρπακτικϊν των 

βλαβερϊν νθματωδϊν). Απολφμανςθ των εργαλείων και εφαρμογι αμειψιςποράσ. Η 

εναλλαγι τθσ καλλιζργειασ κρεμμυδιοφ με καλλιζργεια καρότου και μαρουλιοφ μειϊνει 

αρκετά τουσ πλθκυςμοφσ των νθματωδϊν.  
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κλθρωτίνια (Sclerotinia sclerotiorum) 

Σφμπτωμα: 

Ρροκαλείται ςάπιςμα ςτθν περιοχι του λαιμοφ του φυτοφ. Στα ςθμεία προςβολι 

και κάτω από ςυνκικεσ υπερβολικισ υγραςίασ ςχθματίηεται περιοχι λευκοφ χρϊματοσ 

(μικκφλιο) με μαφρα ςτίγματα (ςπόρια του μφκθτα).  

Αντιμετϊπιςθ: 

Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ και γι αυτό 

κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικισ υγραςίασ ςτο ζδαφοσ. Η 

εφαρμογι 3-4ετοφσ αμειψιςποράσ και θ απομάκρυνςθ των προςβεβλθμζνων φυτϊν 

μειϊνεται αρκετά τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ τθσ αςκζνειασ.  

 

Απόδοςθ 

Η μζςθ απόδοςθ μιασ καλλιζργειασ για ξερό κρεμμφδι εξαρτάται αρκετά και από 

τθν εποχι καλλιζργειασ. Ζτςι κυμαίνεται μεταξφ των 3-4 τόνουσ ςτο ςτρζμμα ςτθ 

φκινοπωρινι καλλιζργεια λόγω των διαφορετικϊν ποικιλιϊν και υβριδίων που 

χρθςιμοποιοφνται.  

υντιρθςθ 

Οι ςυνκικεσ αποκικευςθσ επθρεάηουν τόςο τθ διάρκεια ηωισ όςο και τθν ποιότθτα 

των βολβϊν. Οι βολβοί που προορίηονται για διατιρθςθ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ 

τοποκετοφνται ςυνικωσ ςε πλαςτικά ι ξφλινα κιβϊτια των 25kg ι ςτα πλαςτικά διχτυωτά 

ςακιά με τα οποία διατίκενται ςτθν αγορά. Οι βολβοί αμζςωσ μετά τθ ςυγκομιδι δεν 

μποροφν να βλαςτιςουν ακόμα και εάν τοποκετθκοφν ςε ευνοϊκζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ 

και υγραςίασ κακϊσ βρίςκεται ςτο ςτάδιο ανάπαυςθσ. Στθν περίπτωςθ όμωσ που οι 

ςυνκικεσ δεν είναι κατάλλθλεσ ο βλαςτόσ ειςζρχεται ςτθν φάςθ του λικαργου. Οι άριςτεσ 

κερμοκραςίεσ αποκικευςθσ των βολβϊν είναι 0-1ο C με μζγιςτθ κερμοκραςία τουσ 7ο C. 

Μποροφν ακόμα να ςυντθρθκοφν και ςε κερμοκραςίεσ 25-35ο C. Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ οι 

βολβοί μποροφν να ςυντθρθκοφν για περίοδο 3-6 μθνϊν, χωρίσ να βλαςτιςουν. Αντίκετα 

ςε κερμοκραςίεσ 15-21ο C είναι πολφ πικανι θ εκβλάςτθςθ τουσ. Σε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ 

(κερμοκραςία 3ο C και ςχετικι υγραςία 40%) μποροφν να ςυντθρθκοφν για διάςτθμα ζωσ 

12 μινεσ.  

 

  



63 
 
 

Οικογένεια umgelliferae  

Καρότο  

Καταγωγι- Ιςτορικό 

Το καρότο κατάγεται από τθ Δυτικι 

Αςία (Αφγανιςτάν), αλλά οι άγριεσ μορφζσ τουσ 

ζχουν βρεκεί ς ’όλο τον κόςμο. Ήταν αρκετά 

διαδεδομζνο λαχανικό ςτθν Αρχαία Ελλάδα και 

ο Διοςκουρίδθσ το αναφζρει με το όνομα 

“ςταφυλίοσ”. Σφμφωνα με άλλουσ ςυγγραφισ οι 

αρχαίοι Ζλλθνεσ το ονόμαηαν “καρϊτου” από 

όπου προζρχεται θ ςθμερινι του ονομαςία και 

οι Αρχαίοι ωμαίοι “παςτινάκια”.  

Χριςεισ 

Η γογγυλόριηα του καρότου καταναλϊνεται νωπι, μαγειρεμζνθ ι χρθςιμοποιείται 

για τθν παραγωγι κονςερβοποιθμζνων, κατεψυγμζνων ι αφυδατωμζνων προϊόντων. Το 

φφλλωμα ακόμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ διατροφι των ηϊων.  

Θρεπτικι Αξία 

Οι ποικιλίεσ με κίτρινο και πορτοκαλί χρϊμα και ιδιαίτερα πλοφςιεσ ςε 

προβιταμίνεσ Α, ςε αντίκεςθ με τισ λευκόςαρκεσ ποικιλίεσ που περιζχουν μικρι ποςότθτα 

χρωςτικϊν και προβιταμίνθ Α. Η εξωτερικι περιοχι τθσ γογγυλόριηασ είναι πιο γλυκιά 

(πλοφςια ςε υδατάνκρακεσ) και με μεγαλφτερθ περιεκτικότθτα ςε καροτίνθ ςε ςφγκριςθ με 

τθν εςωτερικι- κεντρικι (ξυλϊδθ περιοχι).  

Περιγραφι του φυτοφ 

Το καρότο ζχει μικρι ανάπτυξθ και το φφλλωμα είναι λεπτό και διακλαδιςμζνο. Τα 

φφλλα ζχουν μακρφ μίςχο και κυμίηουν αρκετά ζντονα τα φφλλα του άνθκου, μόνο που δεν 

ζχουν το χαρακτθριςτικό άρωμα. Το υπζργειο τμιμα μπορεί να φτάςει ςε φψοσ 30εκ.  

Το ςχιμα τθσ γογγυλόριηασ ποικίλει από κυλινδρικό ςε κωνικό και από κοντό ςε 

επίμθκεσ ενϊ το μζγεκοσ διαφζρει ανάλογα με τθν ποικιλία και τισ ςυνκικεσ καλλιζργειασ 

(διάμετρο 2-6 εκ. ). Το χρϊμα τθσ ςάρκασ ποικίλει από λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί ι κόκκινο 

και αποτελείται από τον εξωτερικό φλοιό και τθν κεντρικι περιοχι(ξυλϊδεισ ιςτόσ). Καλισ 
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ποιότθτασ κεωροφνται τα καρότα που ζχουν μεγαλφτερο φλοιό ςυγκριτικό με τον ξυλϊδθ 

εςωτερικό ιςτό.  

Ο ανκοφόροσ βλαςτόσ ςχθματίηεται από το κζντρο τθσ γογγυλόριηασ το δεφτερο 

χρόνο τθσ καλλιζργειασ. Φτάνει ςε φψοσ 1-1,5μ και αποτελείται από διακλαδϊςεισ και 

πάνω ς’ αυτι εμφανίηονται οι ταξιανκίεσ (ςκιάδα) με αρκετά άνκθ θ κάκε μία. Αν και τα 

άνκθ είναι ερμαφρόδιτα παρατθρείται το φαινόμενο τθσ ςταυρογονιμοποίθςθσ.  

 

Κλθματολογικζσ & Εδαφολογικζσ Απαιτιςεισ 

Ποικιλίεσ 

Οι επικυμθτζσ ποικιλίεσ από ομοιόμορφο βακφ πορτοκαλί χρϊμα γογγυλόριηασ και 

λεία επιφάνεια. Τα γλυκφτερα και καλφτερθσ υφισ καρότα είναι τα τφπου Nantes που είναι 

κυλινδρικά με οξεία κορυφι. Τα καρότα αυτά απορροφοφν περιςςότερο χυμό και κατά 

ςυνζπεια είναι περιςςότερο χυμϊδθσ και τραγανά. Οι ςπόροι που χρθςιμοποιοφνται 

προζρχονται από ποικιλίεσ ςυμβατικισ καλλιζργειασ μετά από ςχετικι άδεια παρζκκλιςθσ ι 

πρόκειται για ειςαγόμενουσ βιολογικοφσ ςπόρουσ.  

Εποχι πόρουσ 

Σε περιοχζσ με ιπιο χειμϊνα ι ςποριά γίνεται το φκινόπωρο (Σεπτζμβριο) και θ 

ςυγκομιδι τθν άνοιξθ. Σε ψυχρότερεσ περιοχζσ θ ςπορά γίνεται αρχι τθσ άνοιξθσ.  

Διάρκεια τθσ Καλλιζργειασ  

Η διάρκεια τθσ καλλιζργειασ κυμαίνεται από 3-5 μινεσ, ανάλογα με τθν ποικιλία 

(πρϊιμθ, όψιμθ) και τθν εποχι καλλιζργειασ.  

 

Καλλιεργθτικζσ Φροντίδεσ  

Άρδευςθ 

Το καρότο ζχει ανάγκθ από ικανοποιθτικι υγραςία ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

καλλιζργειασ του. Εδάφθ με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε υγραςία προκαλοφν τθν ανάπτυξθ 

γογγυλοριηασ με πικρι γεφςθ και ςκλθρι ςφςταςθ. Αντίκετα οι γογγυλόριηεσ που 

αναπτφςςονται ςε εδάφθ με υπερβολικι υγραςία ζχουν ανϊμαλο ςχιμα και φτωχό 

χρωματιςμό.  



65 
 
 

Λίπανςθ 

Μια καλλιζργεια καρότου με μζςθ παραγωγι 2 τόνοι/ ςτρζμμα αφαιρεί από το 

ζδαφοσ 7-12 κιλά αηϊτου (Ν), 3-5 κιλά φωςφόρου (P) και 3-6 κιλά καλίου(κ). Ρριν από τθν 

εγκατάςταςθ τθσ καλλιζργειασ προςκζτουμε ολόκλθρθ τθν ποςότθτα καλίου και 

φωςφόρου και μζροσ του αηϊτου. Η υπόλοιπθ ποςότθτα αηϊτου (1/3 τθσ ςυνολικισ 

ποςότθτασ) προςτίκεται κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν (μόλισ αποκτϋϋθςουν 

φψοσ περίπου 15εκ). Η μεγάλθ ανάπτυξθ του υπζργειου τμιματοσ μπορεί να ςθμαίνει 

υπερβολικά αηωτοφχα λίπανςθ.  

Καταπολζμθςθ ηιηανίων 

Το καρότο μετά τθ βλάςτθςθ του αναπτφςςεται αργά και δεν μπορεί να 

ανταγωνιςτεί τα ηιηάνια. Η καταπολζμθςθ των ηιηανίων γίνεται με βοτάνιςμα πάνω ςτθ 

γραμμι φφτευςθσ και με ςκάλιςμα μεταξφ των γραμμϊν φφτευςθσ.  

Αραίωμα Φυτϊν 

Το αραίωμα πραγματοποιείται ςτα πρϊτα ςτάδια ανάπτθξθσ των φυτϊν, μόλισ 

ςχθματίςουν τα πρϊτα φφλλα, ζτςι ϊςτε οι αποςτάςεισ μεταξ των φυτϊν να είναι 5-7 εκ. Η 

εφαρμογι του είναι απαραίτθτθ ςτθν περίπτωςθ πυκνισ ςποράσ, αλλιϊσ οι γογγυλόριηεσ 

κα παραμείνουν πολφ μικρζσ λόγω ανταγωνιςμοφ.  

Άλλεσ Καλλιεργθτικζσ Φροντίδεσ 

Για να εμποδίςουμε τα πραςινίςματα γφρω από τθν κορυφι του καρότου, κάνουμε 

ανάχωμα γφρω από τα πράςινα φφλλα. Τθν προθγοφμενθ θμζρα από τθ ςυγκομιδι των 

καρότων εφαρμόηουμε πότιςμα για τθ διευκόλυνςθ τθσ εξαγωγισ τουσ.  

υγκαλλιζργεια 

Η καλλιζργεια του καρότου μπορεί να ςυνδυαςτεί με μπιηζλι, ςκόρδο, μαροφλι, 

πράςο, κρεμμφδι, ρεπάνι, λάχανο, τομάτα και μαϊντανό 

 

Εχκροί και αςκζνειεσ του καρότου: 

Εντομολογικζσ προςβολζσ του καρότου 

Ψφλλα (Psylla rosoe) 

Σφμπτωμα: 
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Τα τζλεια άτομα (ενιλικα- μαφρου χρϊματοσ) αφινουν το αυγό τουσ ςτθν πάνω 

επιφάνεια των γογγυλόριηων ενϊ οι προνφμφεσ (λευκοφ χρϊματοσ) ειςζρχονται ςτο 

εςωτερικό ανοίγοντασ ςτουσ χρϊματα ςκουριάσ και υποβακμίηοντασ τθν ποιότθτα αυτϊν.  

Ραράγει αρκετζσ γενιζσ το χρόνο. Τα μικρά φυτϊρια ζχουν μικρι ανάπτυξθ, ενϊ τα 

μεγαλφτερθσ θλικίασ εμφανίηονται καχεκτικά και τα φφλλα τουσ κιτρινωπό 

μεταχρωματιςμό.  

Αντιμετϊπιςθ: 

 

Το φκινοπωρινό όργωμα φζρνει ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ τθσ διαχειμαηόμενεσ 

μορφζσ του εντόμου και τισ εκκζτουν ςτουσ εχκροφσ τουσ. Εφαρμογι αμειψιςποράσ, 

χρθςιμοποίθςθ κίτρινων κολλθτικϊν παγίδων και εναπόκεςθ ςτάχτθσ ξφλου γφρω από τα 

φυτά για να περιοριςτεί θ εναπόκεςθ αυγϊν πάνω ςτισ γογγυλόριηεσ.  

ιδθροςκϊλθκασ (Agriotes lineatus) 

Σφμπτωμα: 

Τα νεαρά άτομα ειςζρχονται ςτο εςωτερικό των 

γογγυλόριηων και υποβακμίηουν τθν ποιότθτα αυτϊν.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Συχνά ςκαλίςματα για να ειςζρχονται οι 

ςιδθροςκϊλικεσ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ (ζκκεςθ 

ςτουσ φυςικοφσ εχκροφσ τουσ). Η καλλιζργεια του 

μθδικι και του τριφυλλιοφ κεωροφνται ότι τα απωκοφν. 

Χριςθ ωφζλιμων νθματωδϊν που αποτελοφν φυςικοφσ 

εχκροφσ τουσ.  

Πεταλοφδα(papilio machaen) 

Σφμπτωμα: 

Τα τζλεια άτομα (πεταλοφδα) αφινουν τα αυγά τουσ πάνω ςτο φφλλωμα και τα νζα 

άτομα (προνφμφεσ) τρζφονται με αυτό προκαλϊντασ ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςτο υπζργειο 

τμιμα.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Θα πρζπει κατά διαςτιματα να επικεωροφμε τθν καλλιζργεια και να αφαιροφμε το 

χζρι τθσ νεαρισ κάμπιασ. Ο ψεκαςμόσ ακόμα των φυτϊν με το βακτιριο Bacillus thurigiensis 

(Βάκιλοσ τθσ Θουριγγίασ) καταςτρζφει τισ κάμπιεσ του λεπιδόπτερου. Ραράγει τοξίνθ που 

παραλφει τισ νεαρζσ κάμπιεσ.  
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Ο ψεκαςμόσ είναι ςκόπιμο να γίνεται κάκε 15 θμζρεσ και μζχρι το ςχθματιςμό των 

κεφαλιϊν. Ζνασ άλλοσ τρόποσ αναφζρεται ςτον ψεκαςμό των φυτϊν με αλεφρι ςίκαλθσ 

κακϊσ οι κάμπιεσ τρεφόμενεσ με αυτό φουςκϊνουν και τελικά πεκαίνουν.  

Νθματϊδθσ (Heterodera schachtum) 

Σφμπτωμα: 

Διάφορα είδθ νθματωδϊν προςβάλλουν τισ γογγυλόριηεσ, κυρίωσ ςε μικρό ςτάδιο 

ανάπτυξθσ, προκαλϊντασ εξογκϊματα και παραμορφϊςεισ ςε αυτζσ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Πργωμα και καλό λιάςιμο του εδάφουσ για να εκτεκοφν οι νθματϊδεσ ςε δυςμενζσ 

ςυνκικεσ (καλοκαίρι). Αφξθςθ τθσ οργανικισ ουςίασ του εδάφουσ με προςκικθ κομπόςτασ 

που αυξάνει τον αρικμό των ωφζλιμων νθματωδϊν και μυκιτων (αρπακτικϊν των 

βλαβερϊν νθματωδϊν. Απολφμανςθ των εργαλείων και εφαρμογι αμειψιςποράσ.  

 

Κερκόςπορα (Cercospora Carotae) 

Σφμπτωμα: 

Αρχικά αναπτφςςονται κθλίδεσ κίτρινου 

χρϊματοσ που είναι εμφανείσ και ςτισ δφο επιφάνειεσ 

του φφλλου. Στθ ςυνζχεια οι κθλίδεσ αποκτοφν καςτανζσ 

και ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ αναπτφςςεται πάνω 

τουσ γκριηωπι εξάνκθςθ.  

Τα ςυμπτϊματα εμφανίηονται πρϊτα ςτα παλαιά 

φφλλα ςτθ ςυνζχεια ςε φφλλα νεότερθσ θλικίασ και 

τζλοσ επεκτείνονται ςτουσ μίςχουσ. Τα ςυμπτϊματα 

μοιάηουν με αυτά τθσ ςεπτωρίαςθσ μόνο που εδϊ οι 

κθλίδεσ είναι μεγαλφτερεσ και δε ςχθματίηονται μαφρα 

ςτίγματα (πυκνίδια -ςποριά του μφκθτα) πάνω ςε αυτζσ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Ρρολθπτικά εφαρμόηουμε 3τι αμειψιςπορά. Χρθςιμοποιοφμε υγιι ςπόρο ι 

εφαρμόηουμε απολφμανςθ με εμβάπτιςθ των ςπόρων ςε νερό κερμοκραςίασ 50οC για 28 

λεπτά. Σε περίπτωςθ προςβολισ αφαιροφμε τα προςβεβλθμζνα φφλλα, καταςτρεφόμενα 

τα υπολείμματα τθσ καλλιζργειασ και ψεκάηουμε με χαλκοφχα ςκευάςματα.  

κλθροτίνια (Sclerotinia sclerotiorum) 

Σφμπτωμα: 
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Ρροκαλείται ςάπιςμα τθσ γογγυλόριηασ. Στα ςθμεία προςβολισ παρουςιάηεται 

περιοχι λευκοφ χρϊματοσ με μαφρα ςτίγματα (ςποριά του μφκθτα). Στα ςθμεία προςβολισ 

και κάτω από ςυνκικεσ υπερβολικισ υγραςίασ ςχθματίηεται περιοχι λευκοφ χρϊματοσ 

(μυκιλιο) με μαφρα ςτίγματα(ςπόρια του μφκθτα).  

Αντιμετϊπιςθ: 

Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ και γι αυτό 

κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικισ υγραςίασ ςτο ζδαφοσ. Η 

εφαρμογι 3-4 ζτουσ αμειψιςποράσ και θ απομάκρυνςθ των προςβεβλθμζνων φυτϊν 

μειϊνουν αρκετά τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ τθσ αςκζνειασ.  

Βακτιρια (Erwimia Carotovora) 

Σφμπτωμα:  

Ρροκαλεί ςάπιςμα ςτο 

ανϊτερο τμιμα τθσ γογγυλόριηασ 

(ευνοείται από ςυνκικεσ υψθλισ 

υγραςίασ του εδάφουσ) 

Αντιμετϊπιςθ: 

Για τθν αντιμετϊπιςθ 

παραπάνω αςκενειϊν προτείνεται: 

Χρθςιμοποίθςθ υγιοφσ και πιςτοποιθμζνου ςπόρου 

Εφαρμογι 3τοφσ αμειψιςποράσ με φυτά που δεν είναι ξενιςτεί 

Ραράχωμα των υπολειμμάτων τθσ καλλιζργειασ μετά τθ ςυγκομιδι 

Απομάκρυνςθ και καταςτροφι προςβεβλθμζνων φυτϊν 

Καταςτροφι των ηιηανίων 

Απολφμανςθ ςπόρου πριν από τθν ςποριά με εμβάπτιςθ ςε ηεςτό νερό 

κερμοκραςία 50ο C για 25 λεπτά για το βακτιριο (Erwinia Carotovoral) 

Αποφυγι υψθλισ υγραςίασ ςτο ζδαφοσ.  

 

Περονόςποροσ(Plasmopara nivea) 

Σφμπτωμα:  

Κθλίδα ςτα φφλλα και ανάπτυξθ υπόλευκου επιχρίςματοσ πάνω ςε αυτζσ (ςε 

ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ). Δεν προξενεί ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτο ςζλινο. Οι κθλίδεσ όμωσ 

μοιάηουν αρκετά με αυτζσ τθσ ςεπτορίωςθσ.  

Αντιμετϊπιςθ: 
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Εφαρμόηουμε 3τι αμειψιςπορά με φυτά που δεν ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια. 

Απομακρφνουμε προςβεβλθμζνα φφλλα τθσ βάςθσ και ςε ζντονεσ προςβολζσ ψεκάηουμε 

με χαλκοφχα ςκευάςματα.  

 

Αλτερνάρια (Alternaria radicina & Alternaria dauci) 

Σφμπτωμα:  

Ο μφκθτασ Alternaria dauci προκαλεί τθν ανάπτυξθ μικρϊν καςτανϊν ι 

καςτανόμαυρων κθλίδων ςτα ϊριμα φφλλα, όπου αρχικά εντοπίηονται ςτθν περιφζρεια του 

ελάςματοσ. Ακόμα προςβάλλει το μίςχο των φφλλων, το λαιμό των νεαρϊν φυτϊν και το 

πάνω μζροσ τθσ γογγυλόριηασ. Αντίκετα ο μφκθτασ Alternaria radicina προκαλεί τθν 

ανάπτυξθ μαφρων και με υγρι εμφάνιςθ κθλίδων ςτθν επιφάνεια τθσ γογγυλόριηασ. Σε 

ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ αναπτφςςεται μυκιλιο και προκαλείται ςιψθ τθσ 

γογγυλόριηασ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ και γι αυτό 

κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικισ υγραςίασ ςτο ζδαφοσ. Η 

εφαρμογι 3-4ετοφσ αμειψιςποράσ, θ απομάκρυνςθ των προςβεβλθμζνων φυτϊν και θ 

καταςτροφι των υπολειμμάτων τθσ καλλιζργειασ μειϊνουν αρκετά τθν πικανότθτα 

εμφάνιςθσ τθσ αςκζνειασ.  

 

υγκομιδι 

Τα καρότα ςυγκομίηονται μόλισ αποκτιςουν διάμετρο 2,5-3,5 εκ για να διατεκοφν 

ςτθν αγορά ωσ νωπά (φρζςκα) προϊόντα. Η ςυγκομιδι γίνεται 3-5 μινεσ μετά από τθν 

ςπορά (ανάλογα με τθν ποικιλία και τθ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ) αλλιϊσ οι γογγυλόριηεσ 

ξυλοποιοφνται και κρίνονται ακατάλλθλεσ προσ κατανάλωςθ. Αντίκετα τα καρότα (που 

προορίηονται για μεταποίθςθ, αφινονται περιςςότερο ςτο ζδαφοσ κακϊσ θ ξθρά ουςία και 

το χρϊμα τθσ αυξάνονται με τθν ωρίμανςθ. Η ςυγκομιδι γίνεται ςταδιακά και εφαρμόηεται 

με εξαγωγι ολόκλθρων των φυτϊν από το ζδαφοσ (τράβθγμα από τα φφλλα). 

Απόδοςθ 

Η μζςθ απόδοςθ μιασ καλλιζργειασ καρότου κυμαίνεται 4-5 τόνουσ ςτο ςτρζμμα.  

υντιρθςθ 

Τα καρότα διατθροφνται καλφτερα όταν ζχει αφαιρεκεί το φφλλωμα τουσ. Οι 

ιδανικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ είναι κερμοκραςία 0-1ο C και υψθλι υγραςία 80-90% 
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Κλιματολογικζσ και Εδαφολογικζσ Απαιτιςεισ  

Το καρότο είναι φυτό ψυχρισ εποχισ. Οι ιδανικζσ μζςεσ κερμοκραςίεσ για τθν 

ανάπτυξθ του φυτοφ είναι 16-18ο C ενϊ ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ περιορίηεται θ 

ανάπτυξθ τθσ γογγυλόριηασ και το χρϊμα αυτισ είναι φτωχόσ.  

Το ζδαφοσ πρζπει να είναι βακφ, καλά αποςτραγγιςμζνο με χθμικι αντίδραςθ από 

pH=5,5-6,5. Τα ιδανικότερα είναι τα αμμϊδθ και τα οργανικά εδάφθ, απαλλαγμζνα από 

χοντρά τεμαχίδια (πζτρεσ) για τθν παραγωγι ευκειϊν γογγυλφριηων. Ζνα το ζδαφοσ είναι 

βαρφ ι περιζχει πζτρεσ τότε είναι ςκόπιμο να χρθςιμοποιθκοφν ποικιλίεσ με μικρό ςχετικά 

ριηικό ςφςτθμα.  
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Ριζώδη Λαχανικά 

Οικογένεια ChenopodiaCeae 

Σεύτλα-Παντζάρια  

Εποχι ςποράσ – Θερμοκραςία βλάςτθςθσ 

Φυτεφουμε τθν άνοιξθ ι φκινόπωρο νωρίσ όταν οι 

κερμοκραςίεσ είναι 10-30 C Ρροτεινόμενθ εποχι ςποράσ για 

υπαίκρια καλλιζργεια: Φεβρουάριο-Μάρτιο/Αφγουςτο.  

Βάκοσ φφτευςθσ: 0. 5 εκατοςτά.  

Ημζρεσ βλάςτθςθσ: 5-10 

 Μεταφφτευςθ 

 Άμεςθ ςπορά 

 Ωρίμανςθ 

55-80 θμζρεσ μετά τθν ςπορά ανάλογα με τθν ποικιλία Καλλιεργϊ Ραντηάρια Τα 

παντηάρια είναι ζνα από τα πιο εφγεςτα λαχανικά. Το ζντονο κόκκινο χρϊμα ςασ είναι αυτό 

που τα χαρακτθρίηει. Χρθςιμοποιιςτε τα παντηάρια ωμά ςε ςαλάτεσ, βραςτά ςε ςαλάτεσ, 

ςε ςοφπεσ. Οι ρίηεσ του παντηαριοφ φθμολογείται ότι ζχουν πολλά κρεπτικά ςυςτατικά και 

είναι οφζλιμεσ για τθν υγεία. Τα πράςινα φφλλα ςασ είναι ακόμθ πιο υγιεινά κακϊσ 

περιζχουν μεταλικά ςτοιχεία, βιταμίνεσ και ίνεσ. Δοκιμάςτε φφλλα παντηαριοφ με ελαφρά 

ςάλτςα από λάδι-ξφδι-λίγο μουςτάρδα.  
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Γενικζσ Πλθροφορίεσ  

Τα παντηάρια για να μεγαλϊςουν κζλουν να τα ςπείρετε ςε μζροσ που ζχει ιλιο. Το 

μζροσ κα πρζπει να το βλζπει ο ιλιοσ όλθ τθν θμζρα ι αρκετζσ ϊρεσ. Μπορείτε να 

φυτζψετε ςασ ςπόρουσ παντηαριοφ απευκείασ ςτο χϊμα. Για καλφτερα ςασ αποτελζςματα, 

καλό είναι να φυτζψετε ςασ ςπόρουσ πρϊτα ςε φυτϊριο και ςτθ ςυνζχεια να τα 

μεταφυτζψετε. Σπόροι – Φυτϊριο Τοποκετιςτε ςασ ςπόρουσ των παντηαριϊν ςε βάκοσ 

περίπου 1 εκατοςτοφ και ςε αποςτάςεισ 2-3 εκατοςτά. Οι ςπόροι κα βλαςτιςουν ςε 

περίπου 5 με 12 θμζρεσ ανάλογα με ςασ ςυνκικεσ και τθ κερμοκραςία.  

Μεταφφτευςθ 

 Πταν τα ςπορόφυτα φτάςουν ςε φψοσ περίπου τα 5 εκατοςτά, μπορείτε να τα 

μεταφζρετε ςτο χϊρο που κα τα καλλιεργιςετε. Τοποκετιςτε τα ςε αποςτάςεισ 7 με 15 

εκατοςτά. Πςο πιο μεγάλθ είναι θ απόςταςθ, τόςο περιςςότερο χϊρο κα ζχει να 

αναπτυχκεί ο βολβόσ του παντηαριοφ και άρα το παντηάρι κα γίνει μεγαλφτερο. Τα 

παντηάρια, ζχουν μζτριεσ απαιτιςεισ. Για καλφτερα αποτελζςματα, το χϊμα κα πρζπει να 

είναι καλά λιπαςμζνο με κομπόςτ. Ροτίηετε τακτικά. Το ξερό ζδαφοσ, κα αυξιςει τθ 

ηϊνωςθ ςτο παντηάρι. Το ιδανικό pH του εδάφουσ είναι 6,5 με 7. Μθ φυτεφετε τα 

παντηάρια ςτο ίδιο μζροσ με πατάτεσ. Θρεπτικι Αξία 85 gr μαγειρεμζνων παντηαριϊν ζχουν 

μόνο 37 κερμίδεσ. Τα παντηάρια είναι καλι πθγι φολλικοφ οξζωσ, μαγγάνιου και καλίου 

που ελζγχει τθν αρτθριακι πίεςθ, κακϊσ και β-καροτζνιο που βελτιϊνει τθν όραςθ. Τα 

παντηάρια περιζχουν το αντιοξειδωτικό μπετανίνθ, που μπορεί να βοθκιςει ςτον 

περιοριςμό ςασ LDL (ι κακισ χολθςτερίνθσ) που φράςει τα αγγεία ςασ.  

Αςκζνειεσ και Εχκροί 

 Αγρότιδεσ ι Καραφατμζ ι Κοφτοςκοφλθκα Αλτερναρίωςθ τεφτλων, Άλτθσ ι 

Ψφλλοσ, Ατομάρια, Βρωμοφςεσ, Ιϊδθσ ςιψθ, Κάμπιεσ Λεπιδοπτζρων Pieris brassicae, 

Καςςίδα, Καςτανι ςιψθ τεφτλων, Κερκόςπορα των τεφτλων, Κλεονόσ, Κομβονθματϊδεισ, 

Λίξοσ, Μαλακι ςιψθ τεφτλων, Μθλολόνκθ ι Αςπροςκοφλθκο, Μπλανίουλοσ, Μφγα ι 

φυλλορφκτθσ των τεφτλων, Νθματϊδεισ, Νθματϊδθσ ςτελεχϊν και βολβϊν ςτα ςιτθρά, 

Οτιόρρυγχοσ 
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Φυλλώδη Λαχανικά 

Οικογένεια Crcuferae  

Λάχανο  

Καταγωγι- Ιςτορικό 

Το λάχανο είναι Ευρωπαϊκό φυτό, ενϊ αυτοφυζσ 

μορφζσ του γνωςτζσ και ωσ λαχανίδεσ βρίςκονται ςτθν 

Ελλάδα. Ο Θεόφραςτοσ το αναφζρει με το όνομα 

“κράμβθ».  

Χριςεισ: 

Η κεφαλι του λάχανου καταναλϊνεται νωπι (υπό μορφι ςαλάτασ) ι μαγειρεμζνθ 

(βραςτι). Το πλοφςιο φφλλωμα του φυτοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ κτθνοτροφι.  

Περιγραφι του Φυτοφ 

Το λάχανο είναι φυτό γριγορθσ ανάπτυξθσ και με επιφανειακό ριηικό ςφςτθμα 

(12,5 -30εκ). Τα φφλλα είναι μεγάλα, πλατιά και μπορεί να ζχουν κόκκινεσ αποχρϊςεισ 

ανάλογα με τθν ποικιλία (φυτό με κόκκινα φφλλα).  

Η κεφαλι είναι ςυνεκτικι μεγάλου μεγζκουσ, ςφαιροειδζσ και ςχθματίηεται από 

αλλθλοεπικαλφψεισ των φφλλων. Είναι ςυνεκτικι, ςφικτι κα ζχει ςχιμα ςφαιροειδζσ Ο 

χρωματιςμόσ ποικίλει από ανοιχτό πράςινο μζχρι κοκκινωπό.  

Πταν θ κεφαλι παραμείνει ςτο ζδαφοσ και δε ςυγκομιςτεί, τότε ανοίγει και από το 

κζντρο τθσ εμφανίηεται το ανκικό ςτζλεχοσ και πάνω ς αυτό οι ταξιανκίεσ. Ο 

ςχθματιηόμενοσ ςπόροσ κατά τθ φάςθ τθσ πλιρουσ ωρίμανςθσ (Αφγουςτοσ) αποκτά ςκοφρο 

χρϊμα.  

Ποικιλίεσ:  

Οι διάφορεσ ποικιλίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο εμπόριο, μπορεί να διαφζρουν ωσ 

προσ το χρϊμα των φφλλων τθσ κεφαλισ(πράςινο, ιϊδεσ, κόκκινο, λευκό) και τθν 

ανκεκτικότθτα ςτθν πρόωρθ άνκθςθ και ςτο ςχίςιμο τθσ κεφαλισ.  
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 Είναι ςκόπιμο οι επιλεγόμενεσ ποικιλίεσ να ζχουν οριηόντια ανάπτυξθ φυλλϊματοσ 

για να περιορίςουν τθν ανάπτυξθ των ηιηανίων. Οι χρθςιμοποιοφμενεσ ποικιλίεσ μπορεί να 

είναι κατάλλθλεσ για καλοκαιρινι (πρϊιμθ παραγωγι), φκινοπωρινι(μεςοπρϊιμθ 

παραγωγι) ι χειμωνιάτικθ καλλιζργεια (όψιμθ παραγωγι).  

Οι ςπόροι που χρθςιμοποιοφνται προζρχονται από ποικιλίεσ ςυμβατικισ 

καλλιζργειασ μετά από ςχετικι άδεια παρζκκλιςθσ ι πρόκειται για ειςαγόμενουσ 

βιολογικοφσ ςπόρουσ.  

Κλιματολογικζσ και Εδαφολογικζσ Απαιτιςεισ 

Το λάχανο κζλει δροςερό κλίμα και κεωρείται ανκεκτικό φυτό ςτισ χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ. Η άριςτθ κερμοκραςία ανάπτυξθσ είναι 15-18ο C. Στισ νότιεσ περιοχζσ τθσ 

χϊρασ καλλιεργείται κατά τθ διάρκεια του φκινοπϊρου και του χειμϊνα, ενϊ ςτισ βόρειεσ 

κατά τθν άνοιξθ και το καλοκαίρι. Οι πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ μπορεί να προξενιςουν 

ηθμιζσ μόνο όταν τα φυτά βρίςκονται ςε μικρό ςτάδιο ανάπτυξθσ. Το ζδαφοσ πρζπει να 

είναι μζςθσ ςφςταςθσ, γόνιμο πλοφςιο ςε οργανικι ουςία να διακζτει υγραςία και 

ςτραγγίηει καλά. Θα πρζπει όμωσ να αποφεφγονται εδάφθ που ςτεγνϊνουν πολφ γριγορα. 

Το pH του εδάφουσ κα πρζπει να ζχει τιμι 6-6,5 ενϊ ςε χαμθλότερθ τιμι επθρεάηεται 

αρνθτικά θ διακεςιμότθτα των ιχνοςτοιχείων (απαραίτθτα για το λάχανο) 

 

Καλλιεργθτικζσ Φροντίδεσ 

Άρδευςθ   

Ρρζπει να διατθρείται θ κανονικότθτα των ποτιςμάτων. Ρερίοδοι ςτζρθςθσ του 

νεροφ ςτο ζδαφοσ μπορεί να προξενιςουν ςκάςιμο τθσ κεφαλισ. Πςο αναπτφςςεται θ 

καλλιζργεια τόςο αυξάνονται οι απαιτιςεισ ςε νερό λόγω των αυξανόμενων απωλειϊν από 

εξατμιςοδιαπνοι των μεγάλων φφλλων. Η ςτζρθςθ του νεροφ κατά τθ περίοδο 

ςχθματιςμοφ τθσ κεφαλισ ζχει αρνθτικι επίδραςθ ςτο μζγεκοσ τθσ και ςτα ποιοτικά τθσ 

χαρακτθριςτικά τθσ.  

Λίπανςθ 

Το λάχανο ζχει ςθμαντικζσ απαιτιςεισ ςε άηωτο και κάλιο. Καλλιζργεια με απόδοςθ 

3 τόνουσ / ςτρζμμα αφαιρεί από το ζδαφοσ 15 κιλά αηϊτου (Ν), 9κιλά P2O5 (ι 3,9 κιλά 

φωςφόρου –P), 24 κιλά Κ2Ο (ι 20 κιλά καλίου-Κ), 9 κιλά CaO, 6 κιλά Mgo kai 11,4 κιλά SO3.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ βαςικισ λίπανςθσ προςκζτονται και 2-3 τόνοι κοπριάσ ςτο 

ςτρζμμα. Το ½ ι 2/3 τθσ ποςότθτασ του αηϊτου όπωσ και θ ςυνολικι ποςότθτα του 

φωςφόρου και του καλίου, προςτίκεται πριν από τθν εγκατάςταςθ τθσ καλλιζργειασ ενϊ το 

υπόλοιπο άηωτο δίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν ςε 2-3 δόςεισ. Η 
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λίπανςθ των φυτϊν πρζπει να αποφεφγεται κατά τθ διάρκεια ςχθματιςμοφ των κεφαλϊν 

γιατί αυτό προκαλεί υπερβολικι ανάπτυξθ των φφλλων.  

 Η περίςςεια του αηϊτου μπορεί να υποβακμίςει ποιοτικά το λάχανο. Συγκεκριμζνα 

προκαλοφνται ςκαςίματα ςτθν κεφαλι και μειϊνεται θ διάρκεια αποκικευςθσ του 

προϊόντοσ.  

Ρροβλιματα ςτθν ανάπτυξθ τθσ κεφαλισ μπορεί να προκφψουν από τθν ζλλειψθ 

μαγγανίου και βορίου. Για τθν αποφυγι τροφοπενίασ βορίου θ ςυγκζντρωςθ του 

ιχνοςτοιχείου ςτο ζδαφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 0,5 ppm. Σθμαντικζσ είναι 

ακόμα οι απαιτιςεισ του ςτοιχείου ςε κείο, όπου για τθν αποφυγι τροφοπενίασ μπορεί να 

γίνει επίπαςθ με κειάφι (ςυνικωσ 6-8 κιλά / ςτρζμματα κατά τθ βαςικι λίπανςθ). Οι 

πρϊιμεσ καλλιζργειεσ λάχανου ζχουν μικρότερεσ απαιτιςεισ ςε λιπαντικά ςτοιχεία ςε 

ςφγκριςθ με τισ αγνζσ καλλιζργειεσ.  

καλίςματα 

Γίνονται για τθν καταςτροφι των ηιηανίων, τθν ενςωμάτωςθ τθσ υπόλοιπθσ 

ποςότθτασ του αηϊτου και τθ βελτίωςθ του αεριςμοφ και τθν υφι του εδάφουσ. Ρρζπει να 

γίνονται όμωσ με προςοχι για να μθν τραυματιςτεί το επιφανειακό ριηικό ςφςτθμα του 

φυτοφ.  

Άλλεσ Καλλιεργθτικζσ Φροντίδεσ 

Απομακρφνουμε τα κάτω φφλλα που ακουμποφν ςτο ζδαφοσ γιατί προςβάλλονται 

και καταςτρζφονται πολφ εφκολα. Η ενζργεια αυτι ςυντελεί ςτθν καλφτερθ υγιεινι των 

φυτϊν.  

υγκαλλιζργεια  

Η καλλιζργεια του λάχανου μπορεί να ςυνδυαςτεί με φαςόλι, μπιηζλι, αγγοφρι, 

μαροφλι, παντηάρι, ςζλινο, ςπανάκι, ρεπάνι και τομάτα.  

 

Εχκροί & Αςκζνειεσ του λάχανου 

Εντομολογικζσ Προςβολζσ 

Αφίδεσ(Myzus persicae) 

Σφμπτωμα: 
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Μικρά ζντομα πράςινου χρϊματοσ που αναπτφςςονται ςε μεγάλου πλθκυςμοφσ 

πάνω ςτα φφλλα (κάτω επιφάνεια ελάςματοσ) και μυηοφν τουσ χυμοφσ τουσ. Τα φφλλα 

παραμορφϊνονται ελαφρϊσ και εμφανίηουν κολλϊδθ ουςία ςτα ςθμεία πρόςβαςθσ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Φροντίηουμε για τθν καλι ανάπτυξθ των φυτϊν (άρδευςθ και λίπανςθ). Ρροςοχι 

όμωσ θ υπερβολικι αηωτοφχα λίπανςθ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ζντονθ ανάπτυξθ τθσ 

βλάςτθςθσ και κατά ςυνζπεια μεγαλφτερθ πικανότθτα προςβολισ. Απομάκρυνςθ των 

προςβεβλθμζνων φφλλων και λιϊςιμο οποιοςδιποτε αφίδθ βροφμε. 

Πιερίσ (Pieris Brassicae) 

Σφμπτωμα: 

Η κάμπια τθσ λευκισ πεταλοφδασ 

των Σταυρανκϊν τρζφεται με το φφλλωμα 

και προκαλεί μεγάλεσ ηθμιζσ ςτθν 

καλλιζργεια.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Θα πρζπει κατά διαςτιματα να 

επικεωροφμε τθν καλλιζργεια και να 

αφαιροφμε με το χζρι τθσ νεαρισ κάμπιασ 

που ςυνικωσ βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ 

των φφλλων. Ο ψεκαςμόσ ακόμα των φυτϊν 

με το βακτιριο Bacillus thurgiensis (Βάκιλοσ τθσ Θουριγγίασ) καταςτρζφει τισ κάμπιεσ του 

λεπιδόπτερου. Ραράγει τοξίνθ που παραλφει τισ νεαρζσ κάμπιεσ. Ο ψεκαςμόσ είναι 

ςκόπιμο να γίνεται κάκε 15 θμζρεσ και μζχρι το ςχθματιςμό του κεφαλιοφ. Ζνασ άλλοσ 

τρόποσ αναφζρεται ςτον ψεκαςμό των φυτϊν με αλεφρι ςίκαλθσ, κακϊσ οι κάμπιεσ 

τρεφόμενεσ με αυτό, φουςκϊνουν και τελικά πεκαίνουν.  

Μφγα του λάχανου Hylemyi Grassicae 

Σφμπτωμα: 

Το δίπτερο αυτό εναποκζτει τα αυγά του ςτθ βάςθ των φυτϊν. Τα νεαρά άτομα 

που βγαίνουν από τα αυγά ειςζρχονται ςτο φυτό και ανοίγουν ςτουσ. Τα φυτά 

εμφανίηονται μαραμζνα και τελικά ξθραίνονται.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Το ζντομο εμφανίηεται ςε μεγάλουσ πλθκυςμοφσ τουσ μινεσ Μάιο και Ιοφνιο. Ζτςι 

ςε περιοχζσ που γνωρίηουμε τθν φπαρξθ του εντόμου μποροφμε να ξεκινιςουμε τθν 

καλλιζργεια πιο νωρίσ τθν άνοιξθ ι το φκινόπωρο. Εφαρμόηουμε αμειψιςπορά με φυτά 

που δεν ανικουν ςτθν οικογζνεια των ςταυρανκϊν. Μετά από μια προςβολι εφαρμόηουμε 
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ςυχνά ςκαλίςματα το χειμϊνα ζτςι ϊςτε οι διαχειμαηόμενεσ μορφζσ του εντόμου να 

εκτεκοφν ςτουσ φυςικοφσ εχκροφσ.  

Νθματϊδθσ Heterodera schachtu 

 Σφμπτωμα: 

Ρροκαλοφν εξογκϊματα και παραμορφϊςεισ ςτισ γογγυλόριηεσ και τελικά 

υποβακμίηουν ποιοτικά.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Πργωμα και καλό λιάςιμο του εδάφουσ για να εκτεκοφν οι νθματϊδεισ ςε δυςμενζσ 

ςυνκικεσ (καλοκαίρι). Αφξθςθ τθσ οργανικισ ουςίασ του εδάφουσ με προςκικθ κομπόςτασ 

που αυξάνει τον αρικμό των ωφζλιμων νθματωδϊν και μυκιτων (αρπακτικϊν των 

βλαβερϊν νθματωδϊν) Απολφμανςθ των εργαλείων και εφαρμογι αμειψιςποράσ.  

 

θμαντικότερεσ αςκζνειεσ του λάχανου 

Περονόςποροσ (peronospora brassicae) 

Σφμπτωμα: 

Ανάπτυξθ κθλίδων με τεφραϊδουσ ςτθν πάνω επιφάνεια των φφλλων και εξάνκθςθ 

ςτθν κάτω (ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ) 

Αντιμετϊπιςθ: 

Εφαρμόηουμε τριετι αμειψιςπορά με φυτά που δεν ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια. 

Απομακρφνουμε προςβεβλθμζνα φφλλα τθσ βάςθσ και ςε ζντονεσ προςβολζσ ψεκάηουμε 

με χαλκοφχα ςκευάςματα. Λαμβάνουμε μζτρα για τθν καλφτερθ ςτράγγιςθ του εδάφουσ 

και αυξάνουμε τισ αποςτάςεισ μεταξφ των φυτϊν για τον καλφτερο αεριςμό τουσ.  

Μαφροσ λαιμόσ (Phoma lingam) 

Σφμπτωμα:  

Η προςβολι εκδθλϊνεται ςε όλα τα μζρθ του 

φυτοφ. Συνικωσ προςβάλλεται ςτθν περιοχι του 

λαιμοφ τα μικρά φυτϊρια ςτο ςπορείο, λίγο πριν από 

τθν μεταφφτευςθ που τελικά ςαπίηουν. Στα φφλλα 

αναπτφςςονται χλωρωτικζσ κθλίδεσ όπου ςτθ ςυνζχεια 

το κζντρο τουσ αποκτά καςτανό χρωματιςμό (λόγω τθσ 

ανάπτυξθσ των ςπορίων του μφκθτα). Σε μεγάλα φυτά θ 

προςβολι εκδθλϊνεται κυρίωσ ςτθν περιοχι του λαιμοφ 
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με τθν μορφι ξθροφ ζλκουσ. Τα φυτά τελικά λυγίηουν λόγω του βάρουσ και ςπάηουν. Η 

αςκζνεια μεταφζρεται με το ςπόρο ι με τα υπολείμματα προθγοφμενθσ καλλιζργειασ 

φυτϊν τθσ ίδιασ οικογζνειασ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Χρθςιμοποίθςθ υγιοφσ ςπόρου ι αλλιϊσ απολφμανςθ αυτϊν με εμβάπτιςθ ςε νερό 

κερμοκραςίασ 50ο C για 20 λεπτά. Εφαρμόηουμε 3ετι αμειψιςπορά με φυτά που δεν 

ανικουν ςτθν ίδια οικογζνεια. Απομακρφνουμε προςβεβλθμζνα φφλλα τθσ βάςθσ 

καταςτρζφουμε τα υπολείμματα τθσ καλλιζργειασ και εκριηϊνουμε τα προςβεβλθμζνα 

φυτά.  

 

Ανδρομφκωςθ φουηάριο (Fusarium oxysporum f. sp 

Conglutinans) 

Σφμπτωμα: 

Τα φφλλα παρουςιάηουν κιτρινοπράςινο χρωματιςμό και ςτθ ςυνζχεια ξθραίνονται. 

Τα προςβεβλθμζνα φυτά εμφανίηονται καχεκτικά και τελικά ξθραίνονται (δεν 

παρουςιάηεται ςάπιςμα). Ο μφκθτασ υπάρχει ςτο ζδαφοσ και θ ανάπτυξθ του ευνοείται 

από ςυνκικεσ υπερβολικισ υγραςίασ του εδάφουσ και κερμοκραςία 21ο C. Ευνοϊκότερθ 

περίοδοσ για τθν ανάπτυξθ τθσ αςκζνειασ είναι από τα μζςα τθσ άνοιξθσ ζωσ τισ αρχζσ του 

καλοκαιριοφ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ γι αυτό 

κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικισ υγραςίασ ςτο ζδαφοσ βελτίωςθ 

τθσ ςτράγγιςθσ του εδάφουσ. Η εφαρμογι 3-4ετοφσ αμειψιςποράσ θ απομάκρυνςθ των 

προςβεβλθμζνων φυτϊν και θ καταςτροφι των υπολειμμάτων τθσ καλλιζργειασ μειϊνουν 

αρκετά τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ τθσ αςκζνειασ. Η θλιοαπολφμανςθ τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ ζχει δείξει κετικά αποτελζςματα.  

Καρκίνοσ των ταυρανκϊν (Plasmodiophora Grassicae) 

Σφμπτωμα:  

Ανάπτυξθ υπερτροφιϊν ςτισ ρίηεσ που 

παρουςιάηονται διογκωμζνεσ και θ επιφάνεια τουσ 

είναι ανϊμαλθ και φζρει ςχιςμοφσ. Η εκδιλωςθ τθσ 

αςκζνειασ ευνοείται από το χαμθλό pH του 

εδάφουσ τθν υψθλι υγραςία και κερμοκραςία 18-

25ο C.  

Αντιμετϊπιςθ: 



79 
 
 

Η πρόλθψθ ςτθρίηεται ςτθν εφαρμογι μζτρων που κα μειϊνουν τθν υπερβολικι 

υγραςία του εδάφουσ και ςτθν καταςτροφι των ηιηανίων από προθγοφμενθ καλλιζργεια. Η 

καλλιζργεια κα πρζπει να ενταχκεί ςε ςφςτθμα 3-4ετοφσ αμειψιςποράσ. Σε περίπτωςθ 

προςβολισ αφαιροφμε τα προςβεβλθμζνα φφλλα και καταςτρζφουμε τα υπολείμματα τθσ 

καλλιζργειασ.  

κλθροτίνια (Sclerotinia sclerotiorum) 

Σφμπτωμα: 

Ρροκαλείται ςάπιςμα ςτθ περιοχι του λαιμοφ του φυτοφ. Στα ςθμεία προςβολισ 

και κάτω από ςυνκικεσ υπερβολικισ υγραςίασ ςχθματίηεται περιοχι λευκοφ χρϊματοσ 

(μυκκφλιο) με μαφρα ςτίγματα (ςποριά του μφκθτα) 

Αντιμετϊπιςθ: 

Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ και γι αυτό 

κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικισ υγραςίασ ςτο ζδαφοσ. Η 

εφαρμογι 3-4ετοφσ αμειψιςποράσ και θ απομάκρυνςθ των προςβεβλθμζνων φυτϊν 

μειϊνουν αρκετά τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ τθσ αςκζνειασ. Η εδαφοκάλυψθ με μαφρο 

πλαςτικό ι το λιάςιμο του εδάφουσ ςε περιόδουσ και δεν υπάρχει καλλιζργεια ςτο ζδαφοσ 

βοθκάει ςτθν καταπολζμθςθ τθσ αςκζνειασ.  

Ωίδιο (Erysiphe Cru ciferarum) 

Σφμπτωμα: 

Ανάπτυξθ χλωρωτικϊν κθλίδων με λευκι εξάνκθςθ (μυκιλιο) ςτθν πάνω επιφάνεια 

των φφλλων.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Ξεκινάμε τθν καλλιζργεια που αργά (ανοιξιάτικθ παραγωγι) για να αποφφγουμε 

τθν αςκζνεια. Απομακρφνουμε τα προςβεβλθμζνα φφλλα και τυχόν υπολείμματα τθσ 

καλλιζργειασ. Σε ζντονεσ προςβολζσ ψεκάηουμε με κειοφχα ςκευάςματα.  

Αλτερνάρια (Alternaria Grassicae) 

Σφμπτωμα: 

Ρροςβάλλονται όλα τα υπζργεια μζρθ του φυτοφ ςε όλα τα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ 

τουσ. τα νεαρά φυτϊρια ςαπίηουν ςτθν περιοχι του λαιμοφ, ενϊ ςτα μεγαλφτερθσ θλικίασ 

προκαλοφνται κθλιδϊςεισ ςτα φφλλα. Οι προςβεβλθμζνοι ιςτοί ςτα φφλλα τελικά 

ξθραίνονται και πζφτουν αφινοντασ τρφπεσ ςτα φφλλα. Ο μφκθτασ μπορεί να προξενιςει 

μεταςυλλεκτικζσ ςιψεισ ςτθ κεφαλι. Η προςβολι ευνοείται από υψθλι υγραςία και υψθλι 

κερμοκραςία (28-31ο C). Η διαβροχι του φυλλϊματοσ ευνοεί τθν είςοδο του πακογόνου 

(μεταφζρεται με τθν βροχι και τον άνεμο).  



80 
 
 

Αντιμετϊπιςθ: 

Η αςκζνεια αναπτφςςεται ςε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ του εδάφουσ και γι αυτό 

κφριο μζτρο πρόλθψθσ αποτελεί θ αποφυγι υπερβολικισ υγραςίασ ςτο ζδαφοσ. Η 

εφαρμογι 3-4ετοφσ αμειψιςποράσ θ απομάκρυνςθ των προςβεβλθμζνων φυτϊν και θ 

καταςτροφι των υπολειμμάτων τθσ καλλιζργειασ μειϊνουν αρκετά τθν πικανότθτα 

εμφάνιςθσ τθσ αςκζνειασ.  

Βακτθρίωςθ (Xanthomonas Campestris) 

Σφμπτωμα: 

Η αςκζνεια μεταφζρεται με το ςπόρο και κατά τθν προςβολι των νεαρϊν φυταρίων 

οι κοτυλθδόνεσ ξεραίνονται περιμετρικά και ςτθ ςυνζχεια πζφτουν. Ακολουκεί θ ξιρανςθ 

του ολοκλιρου του φυτωρίου. Σε μεγαλφτερθσ θλικίασ μετά το μόλυςμα ειςζρχεται ςτο 

ςφςτθμα των αγγείων και δθμιουργεί χαρακτθριςτικζσ κίτρινεσ περιοχζσ ςτα φφλλα 

ςχιματοσ “v” ι “u” που ξεκινοφν από τθν περιφζρεια και επεκτείνονται προσ το εςωτερικό 

του φφλλου. Στθ ςυνζχεια οι περιοχζσ αυτζσ αποκτοφν καφζ χρωματιςμό και τελικά 

ξεραίνονται. Η αςκζνεια μζςω του αγγειακοφ ςυςτιματοσ μεταφζρεται ςε ολόκλθρο το 

φυτό. Οι κεφαλζσ που ζχουν προςβλθκεί ζχουν μικρότερο μζγεκοσ και χάνουν πολφ εφκολα 

τα καλφτερα τουσ φφλλα. Η προςβολι ευνοείται από τα εδάφθ που ςυγκρατοφν αρκετι 

υγραςία.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αςκζνειασ ςυνίςταται θ χρθςιμοποίθςθ απολυμαςμζνου 

ςπόρου θ απολφμανςθ των ςπορείων με ατμό, θ χριςθ ανκεκτικϊν ποικιλιϊν και θ 3τισ 

αμειψιςπορά. Η εγκατάςταςθ τθσ καλλιζργειασ πρζπει να γίνεται μόνο ςε περιοχζσ που 

υπάρχει ικανοποιθτικι ςτράγγιςθ του εδάφουσ. Σε περίπτωςθ που εντοπιςτεί θ αςκζνεια 

δεν κα πρζπει να περιορίηονται οι καλλιεργθτικζσ εργαςίεσ ςτα φυτά για τθν αποφυγι 

διάδοςθσ του μολφςματοσ. Σε ζντονεσ προςβολζσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κάποιο 

χαλκοφχο ςκεφαςμα.  

 

Ανωμαλίεσ ςτθν Ανάπτυξθ του φυτοφ από μθ πακογόνα αιτία 

Κιτρίνιςμα των παλαιϊν φφλλων από ζλλειψθ αηϊτου 

Ραρατθρείται ςυνικωσ ςε εδάφθ φτωχά ςε οργανικι ουςία. Για άμεςθ 

αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ ςυνίςταται προςκικθ χλωρισ λίπανςθσ , ενϊ για 

μακροχρόνια αποτελζςματα κα πρζπει να προςκζςουμε κοπριά ι άλλθ μορφι οργανικισ 

ουςίασ.  
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Κάψιμο ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ 

Εμφανίηεται κυρίωσ ςτα νεαρά φφλλα ςτο εςωτερικό τθσ κεφαλισ από ζλλειψθ 

ςυνικωσ αςβεςτίου. Οι προςβεβλθμζνοι ιςτοί γίνονται ξθροί και αποκτοφν καςτανό ι 

μαφρο χρωματιςμό. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ φυςιολογικισ ανωμαλίασ κα πρζπει να 

αποφεφγεται θ υπερβολικι αηωτοφχα λίπανςθ των και θ ζλλειψθ νεροφ (ι ακανόνιςτα 

ποτίςματα) κατά τθν ανάπτυξθ των κεφαλιϊν.  

χίςιμο ςτθν κορυφι τθσ κεφαλισ 

Ραρουςιάηεται ςε ϊριμεσ κεφαλζσ που ζχει κακυςτεριςει θ ςυγκομιδι τουσ. Για 

τθν αποφυγι εκδιλωςθσ του ςυγκεκριμζνου ςυμπτϊματοσ μποροφμε να τραβιξουμε 

ελαφρϊσ τι φυτό προσ τα επάνω για τθν καταςτροφι των πλάγιων ριηϊν και τθ διακοπι 

τροφοδοςίασ τθσ κεφαλισ με υπερβολικό νερό.  

υγκομιδι 

Οι κεφαλζσ ςυγκομίηονται τμθματικά με το χζρι, μόλισ αποκτιςουν εμπορεφςιμο 

μζγεκοσ και παραμζνουν ακόμα ςυμπαγισ. Το ςφνθκεσ βάροσ τθσ κεφαλισ είναι 2-5 κιλά 

(ανάλογα με τθν ποικιλία και τισ καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ τθσ καλλιζργειασ). Η κεφαλι, 

ζςτω και μικρι, που ζχει ςτακερό μζγεκοσ για περίοδο 15 θμερϊν κα πρζπει να 

ςυγκομίηεται. Κακυςτζρθςθ ςτθ ςυγκομιδι μπορεί να προκαλζςει κίνδυνο προςβολϊν 

(ςιψθ τθσ κεφαλισ) και ςκαςίματοσ τθσ κεφαλισ. Το πράςινο λάχανο ςχθματίηει 

μεγαλφτερεσ κεφαλζσ ςε ςχζςθ με το κόκκινο.  

Απόδοςθ 

Η απόδοςθ μιασ καλλιζργειασ λάχανου κυμαίνεται 3-5 τόνουσ ςτο ςτρζμμα. .  

υντιρθςθ 

Η καλφτερθ προςταςία του λάχανου εξαςφαλίηεται από τα εξωτερικά του φφλλου. 

Σε οικιακό ψυγείο μπορεί να ςυντθρθκεί καυμάςια είτε ολόκλθρο είτε κομμζνο. Το 

κομμζνο όμωσ λάχανο μαυρίηει ςτθν επιφάνεια του, λόγω οξείδωςθσ. Σε κερμοκραςία 1ο C 

και ςχετικι υγραςία ατμόςφαιρασ 70-80% μπορεί να ςυντθρθκεί για μερικζσ εβδομάδεσ. 

Γενικά όςο πιο ςυμπαγζσ είναι το λάχανο τόςο αυξάνεται θ διάρκεια ςυντιρθςθσ του. Οι 

κεφαλζσ που παράγονται ςτισ νότιεσ και κερμζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ ι ςτισ κερμζσ 

περιόδουσ του ζτουσ ςυντθροφνται για μικρότερο χρονικό διάςτθμα κατά τθν αποκικευςθ 

τουσ.  
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Οικογένεια ChenopodiaCeae 

πανάκι  

Καταγωγι -Ιςτορικό 

Το φυτό ςπανάκι ανικει ςτθ τάξθ 

Καρυοφυλλϊδθ και ςτθν οικογζνεια των 

Χθνοποδιοειδϊν (Chenopodiaceae). 

Καλλιεργείται κυρίωσ ςτθν Ευρϊπθ και τθ 

Βόρεια Αμερικι ενϊ θ καταγωγι του είναι 

από τθν Αςία. Μονοετζσ ι διετζσ φυτό 

καλλιεργείται για τα παχιά τριγωνικά φφλλα 

του. Αυτά βρίςκονται κοντά ςτθ ρίηα ζχουν 

χρϊμα βακφ πράςινο και λεία ι κυματιςτι 

επιφάνεια. Πταν θ διάρκεια τθσ θμζρασ 

είναι μεγαλφτερθ και θ κερμοκραςία αρκετά υψθλι τότε αναπτφςςεται ζνασ βλαςτόσ που 

φζρει μία ταξιανκία με μικρά άνκθ. Ο καρπόσ είναι ζνα πολφ μικρό μονόςπερμο καρφδι 

που μερικζσ φορζσ φζρει και αγκακωτό περίβλθμα. Ο πολλαπλαςιαςμόσ γίνεται με ςπορά. 

Το ψυχρό κλίμα ευνοεί τθν ανάπτυξθ του ςπανακιοφ· ςτθν Ελλάδα γίνεται ςπορά από τα 

μζςα Αυγοφςτου μζχρι το Φεβρουάριο. Το ζδαφοσ πρζπει να είναι υγρό και ειδικά όταν το 

ςπανάκι είναι μικρό. Τα αμμοπθλϊδθ εδάφθ είναι τα πιο κατάλλθλα. Αν δεν υπάρχουν 

βροχζσ τότε χρειάηεται λίγο πότιςμα. Ρολλζσ από τισ καλλιζργειεσ πάντωσ είναι ξερικζσ. Η 

ςυγκομιδι γίνεται περίπου 6 εβδομάδεσ μετά τθ ςπορά. Υπάρχουν αρκετζσ ποικιλίεσ 

ςπανακιοφ. Οι πιο γνωςτζσ ςτθν Ελλάδα είναι το κοινό ςπανάκι, θ πριγκίπιςςα Τηουλιάνα, 

το κοντό ςπανάκι και το πλατφφυλλο Άργουσ. Στθν Ελλάδα απαντάται και αυτοφυζσ, ωσ 

άγριο ςπανάκι, κοινϊσ θ νάνα. Ζχουν αναπτυχκεί και κάποια υβρίδια για μεγαλφτερθ 

παραγωγι. Το ςπανάκι κυκλοφορεί ςτθν κατανάλωςθ φρζςκο, κονςερβοποιθμζνο ι 

κατεψυγμζνο. Ακόμθ μπορεί να διατθρθκεί και ςε κοινοφσ καταψφκτεσ, αφοφ πρϊτα 

ηεματιςτεί, για πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Τρϊγεται μαγειρεμζνο (ςπανακόρυηο, 

ςουπιζσ με ςπανάκι), γίνεται διάφορεσ πίτεσ (ςπανακόπιτα) ι ακόμα τρϊγεται και ωμό ςε 

διάφορεσ ςαλάτεσ. Ζχει μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε ςίδθρο και βιταμίνεσ Α, C, Ε και Κ, 

χλωροφφλλθ, άλατα ιωδίου και ςαπωνίνεσ. Είναι πολφ καλό ςτθ ςωςτι λειτουργία του 

εντζρου και κατά τθσ αναιμίασ. Στθν Ελλάδα καλλιεργοφνται 25. 000 ςτρζμματα περίπου 

και θ ετιςια παραγωγι φτάνει τουσ 36. 000 τόνουσ. 

πορά 

Μζςα Αυγοφςτου μζχρι το Φεβρουάριο. 
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υγκομιδι 

6 εβδομάδεσ μετά. Ζνα από τα ςθμάδια πωσ ζρχεται θ άνοιξθ είναι όταν αρχίηει να 

μεγαλϊνει το ςπανάκι. Το φυτό αυτό ζχει μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε ςίδθρο και βιταμίνεσ Α 

‚C, Ε και Κ, χλωροφφλλθ, άλατα ιωδίου και ςαπωνίνεσ. Το ςπανάκι μπορεί να καλλιεργθκεί 

ωσ φκινοπωρινό ι χειμερινό λαχανικό. Ο πολλαπλαςιαςμόσ του ςπανακιοφ γίνεται με 

ςπορά. Το ψυχρό κλίμα ευνοεί τθν ανάπτυξθ του. Στθν Ελλάδα γίνεται ςπορά από τα μζςα 

Αυγοφςτου μζχρι το Φεβρουάριο. Το ζδαφοσ πρζπει να είναι υγρό, ειδικά όταν το ςπανάκι 

είναι μικρό. Τα αμμοπθλϊδθ εδάφθ με pH 6,5–7 είναι τα πιο κατάλλθλα για να φυτζψετε 

ςπανάκι. Το ςπανάκι ζχει δφο φάςεισ ςτθν ανάπτυξθ του. Τθν ανάπτυξθ των φφλλων που 

διαρκεί 35–40 θμζρεσ και ςτθ ςυνζχεια τθν ανάπτυξθ των ςπόρων. Η ςυγκομιδι γίνεται 

πάντα ςτθν πρϊτθ φάςθ, πριν το φυτό βγάλει ταξιανκία. Αν δεν υπάρχουν βροχζσ, τότε 

χρειάηεται λίγο πότιςμα. Ρολλζσ από τισ καλλιζργειεσ πάντωσ είναι ξερικζσ, ειδικά οι 

καλοκαιρινζσ. Η ςυγκομιδι γίνεται περίπου 6 εβδομάδεσ μετά τθ ςπορά. Πςεσ ποικιλίεσ 

ζχουν φφλλα με πτυχϊςεισ τείνουν να καλφπτονται από χϊμα ςτισ περιόδουσ 

βροχοπτϊςεων. Καλό είναι φυτεφετε ποικιλίεσ με λεία φφλλα, για να αποφφγετε μια 

“χωμάτινθ” γεφςθ όταν το μαςάτε. 

Ντόπιεσ ποικιλίεσ 

Υπάρχουν αρκετζσ ποικιλίεσ ςπανακιοφ. Οι πιο γνωςτζσ ςτθν Ελλάδα είναι το κοινό 

ςπανάκι, θ πριγκίπιςςα Τηουλιάνα, το κοντό ςπανάκι και το πλατφ φφλο Άργουσ. Στθν 

Ελλάδα απαντάται και αυτοφυζσ, ωσ άγριο ςπανάκι, κοινϊσ θ Νάνα. Ζχουν αναπτυχκεί και 

κάποια υβρίδια για μεγαλφτερθ παραγωγι. 

Πότε να φυτζψετε 

Γενικά θ περίοδοσ ςποράσ του ςπανακιοφ είναι από μζςα Αυγοφςτου μζχρι μζςα 

Φεβρουαρίου και μποροφμε να ζχουμε ακόμα και δφο ςπορζσ ςε μια ςαιηόν. Το ςπανάκι 

μπορεί να φυτευτεί ςε υψωμζνα παρτζρια, αλλά και ςε μικρά κερμοκιπια για χειμερινι 

κατανάλωςθ. 

Αποςτάςεισ και βάκοσ φφτευςθσ 

Σπείρετε 12 με 15 ςπόρουσ ανά 30 εκατοςτά ςειράσ. Καλφψτε τουσ ςπόρουσ με 

χϊμα 1,5 εκατοςτό. Πταν τα φυτά γίνουν 2,5 εκατοςτά ςε φψοσ, αραιϊςτε τα ανά 5–10 

εκατοςτά απόςταςθ. Οι πιο κοντινζσ αποςτάςεισ ανάμεςα ςτα φυτά είναι αποδεκτζσ όταν 

πρόκειται να ςυλλζξετε όλα τα φυτά με τθ μία. Οι ίδιεσ οι ςειρζσ μποροφν να ζχουν κατ’ 

ελάχιςτο 30 εκατοςτά απόςταςθ μεταξφ τουσ, αλλά αυτό εξαρτάται και από ποιά μζκοδο 

χρθςιμοποιείτε για να ελζγξετε τα ηιηάνια. Αντίκετα, ςε υψωμζνα παρτζρια τα φυτά πρζπει 

να τοποκετοφνται ανά 10 με 15 εκατοςτά απόςταςθ προσ κάκε κατεφκυνςθ. Κάποια 

φροντίδα είναι απαραίτθτθ ς’ αυτι τθν περίπτωςθ.  
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Φροντίδα 

Το ςπανάκι μεγαλϊνει καλφτερα όπου υπάρχει αρκετι υγραςία και ζνα γόνιμο 

ζδαφοσ με καλι αποςτράγγιςθ. Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, δεν χρειάηεται κατά κανόνα 

κάποιο λίπαςμα. Αν διαπιςτϊςετε πωσ θ ανάπτυξθ είναι αργι ι τα φυτά ζχουν ζνα ανοιχτό 

πράςινο χρϊμα, τότε ρίξτε τουσ περιμετρικά αηωτοφχο λίπαςμα. Κατά κανόνα, ακόμα και το 

ζδαφοσ να μθν είναι καλό, το ςπανάκι δεν χρειάηεται πολφ λίπαςμα. Ζνα λίπαςμα 11–15-

15 είναι κατάλλθλο για να ζχετε μια καλι παραγωγι. Σε άνυδρεσ περιόδουσ είναι 

απαραίτθτθ θ άρδευςθ, που κα πρζπει να γίνεται με κατάκλυςθ κάκε οκτϊ θμζρεσ. Αν τα 

φυτά δεν ζχουν νερό ςε τζτοιεσ περιόδουσ, μπορεί να χάςετε τθν καλλιζργειά ςασ. Το 

ςπανάκι αντζχει αρκετά ςε ακραίεσ κερμοκραςίεσ. Οι ιδανικζσ κερμοκραςίεσ για να 

αναπτυχκεί είναι 5 με 24 βακμοί Κεςίου. Το ςπανάκι αντζχει ςτθν παγωνιά και δεν 

πακαίνει ηθμιά μζχρι τουσ –10 βακμοφσ Κελςίου.  

 υγκομιδι  

Η ςυγκομιδι των φυτϊν πρζπει να αρχίςει όταν τα φφλλα τουσ είναι αρκετά μεγάλα 

για κατανάλωςθ (μια ροηζτα με τουλάχιςτον πζντε ι ζξι φφλλα). Κόψτε τα φυτά πάνω ι 

λίγο πιο κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Το ςπανάκι είναι πάντα καλφτερθσ 

ποιότθτασ αν το κόψετε νωρίσ. Δφο ι τρεισ ςπορζσ ςε μικρζσ ςειρζσ μποροφν να 

προςφζρουν μια εκτεταμζνθ ςυγκομιδι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ρολλοί καλλιεργθτζσ 

και κθπουροί αρζςκονται να κόβουν τα εξωτερικά φφλλα όταν είναι γφρω ςτα 7–8 εκατοςτά 

και ζτςι επιτρζπουν ςτα νεϊτερα φφλλα να αναπτυχκοφν για μια μεταγενζςτερθ 

ςυγκομιδι. Ρρζπει να ςυλλζγετε το ςφνολο τθσ ςοδειάσ όταν δείτε ταξιανκίεσ να αρχίηουν 

να αναπτφςςονται, κακϊσ τα φφλλα κα ςαπίςουν όταν αρχίςει θ ανκοφορία. Η ανκοφορία 

ξεκινά κατά κανόνα όταν οι μζρεσ γίνουν μεγαλφτερεσ, αργά τθν άνοιξθ. Ο ηεςτόσ καιρόσ 

επιταχφνει επίςθσ αυτι τθν ανάπτυξθ. Υπάρχουν κάποιεσ ποικιλίεσ που αργοφν να βγάλουν 

άνκθ και αυτζσ κάνουν περιςςότερο για ανοιξιάτικθ ςπορά, τθν οποία γενικά τθν 

αποφεφγουμε ςτθ χϊρα μασ.  

Εχκροί και αςκζνειεσ 

Ρερονόςποροσ με νεκρωτικζσ κθλίδεσ Οι κυριότεροι εχκροί του ςπανακιοφ είναι οι 

αφίδεσ και ο φυλλορφκτθσ. Οι κυριότερεσ αςκζνειεσ του ςπανακιοφ είναι ο περονόςποροσ, 

θ φουηαρίωςθ και το ωίδιο. Η χριςθ ανκεκτικϊν ποικιλιϊν και θ χθμικι αντιμετϊπιςθ 

μποροφν να ελζγξουν τισ αςκζνειεσ. Σθμειϊςτε πωσ τα υψωμζνα παρτζρια επιτρζπουν 

καλζσ ςυνκικεσ εξαεριςμοφ και αποςτράγγιςθσ, κάτι που εμποδίηει περιςςότερο τισ 

μολφνςεισ.  
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Οικογένεια Asteraceae 

Μαρούλι  

Καταγωγι-Ιςτορικό 

Το καλλιεργοφμενο μαροφλι 

(Lactuca Sativa L) κεωρείται ότι κατά 

πάςα πικανότθτα προιλκε είτε από το 

άγριο μαροφλι (Lactuca serriola L ι L 

scariols L. ) το οποίο ςυναντάται ωσ 

ηιηάνιο ςτθν Κριτθ ςε πολλζσ περιοχζσ 

τθσ Ευρϊπθσ είτε από διαςταυρϊςεισ με 

τα άγρια είδθ L. saligna L και L virosa L. 

Υπάρχουν πάνω από εκατό είδθ ςτο 

γζνοσ Lactuta. To μαροφλι ανικει ςτθν 

μεγαλφτερθ βοτανικι οικογζνεια. Τα Σφνκετα και ςτθν υποδιαίρεςθ Liguliflarae Συγγενικά 

είδθ με το μαροφλι είναι το ραδίκι, το αντίδι κ. α.  

Το μαροφλι τφπου Cos πιςτεφεται ότι ζχει διαδοκεί από τθν Ελλάδα (το όνομα του 

προζρχεται από τθ νιςο Κω τθσ Δωδεκανιςου). Επίςθσ χϊρα προζλευςθσ του μαρουλιοφ 

κεωροφνται οι περιοχζσ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, Μικρά Αςίασ, Καφκαςου Ρερςίασ και 

Τουρκεςτάν. Στθν Ελλάδα αυτοφφονται 9 είδθ του γζνουσ Lactuca.  

Στθν Ελλάδα το μαροφλι καλλιεργείται κυρίωσ ωσ υπαίκρια καλλιζργεια κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του χρόνου κυρίωσ από νωρίσ το φκινόπωρο μζχρι αργά τθν άνοιξθ. Το μαροφλι 

καλλιεργείται ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, οι μεγαλφτερεσ όμωσ εκτάςεισ 

ςυγκεντρϊνονται γφρω από τα μεγάλα αςτικά κζντρα. Το καλοκαίρι θ παραγωγι μαρουλιοφ 

περιορίηεται ςθμαντικά λόγω των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται (ςχθματιςμόσ 

ανκικϊν ςτελεχϊν) από τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και το μεγάλο μικοσ θμζρασ.  

Το πρόβλθμα αυτό επιχειρείται ςιμερα να αντιμετωπιςκεί με τθν επιλογι 

ποικιλιϊν ανκεκτικϊν ςτον πρϊιμο ςχθματιςμό ανκικϊν ςτελεχϊν. Σθμειωνόταν ότι θ 

ςυηιτθςθ μαρουλιοφ είναι πολφ μεγάλθ τθν καλοκαιρινι περίοδο. Εκτόσ από τισ υπαίκριεσ 

καλλιζργειεσ τα τελευταία χρόνια καλλιεργοφνται μαροφλια και ςε κερμοκιπια κατά τθ 

διάρκεια του χειμϊνα επειδι θ ανάπτυξθ των φυτϊν γίνεται ταχφτερα και παράγεται 

προϊόν πολφ καλισ ποιότθτασ. Στα κερμοκιπια το μαροφλι καλλιεργείται και υδροπονικά 

κυρίωσ με το ςφςτθμα Nutrient Film Technigue (NST).  

Το καλλιεργοφμενο μαροφλι ι το μαροφλι το εδϊδιμο ι ιμερο είναι διπλοειδι και 

ζχει 18 χρωμοςϊματα. Σε κανονικζσ ςυνκικεσ είναι φυτό “μακράσ θμζρασ” που ςθμαίνει 
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ότι δεν παράγει ανκικό ςτζλεχοσ και άνκθ όταν θ διάρκεια τθσ θμζρασ δεν υπερβαίνει κατά 

πολφ τισ 12 ϊρεσ φωτόσ.  

Φυτό 

Το μαροφλι είναι φυτό μικροφ βιολογικοφ κφκλου, ποϊδεσ  

Βλαςτόσ 

Ρολφ κοντόσ κατά τθ διάρκεια τθσ βλαςτικισ φάςθσ και φζρει τα φφλλα πολφ πυκνά 

ενϊ αναπτφςςεται ςθμαντικά κατά τθ φάςθ τθσ αναπαραγωγισ δθλαδι όταν ςχθματίηεται 

ανκοφόροσ βλαςτόσ.  

Φφλλα 

Τα φφλλα που είναι λεία, πλατιά διαφόρου μεγζκουσ και ςχιματοσ ωοειδι, 

καρδοειδι, επιμικθ που εμφανίηονται πάνω ςτον κοντό βλαςτό κατά ςπειροειδι διάταξθ 

είναι ακζραια ι κυματοειδι ι ακανόνιςτα οδοντωτά. Τα πρϊτα φφλλα είναι ςχεδόν 

επίπεδα ενϊ τα επόμενα φφλλα εμφανίηουν διαφόρου βακμοφ κφρτωςθ, ανάλογα με τον 

τφπο και τθν ποικιλία και καλφπτει το ζνα το άλλο ςχθματίηοντασ κεφαλι(head). Το χρϊμα 

τουσ ανάλογα με τον τφπο και τθν ποικιλία κυμαίνεται από βακφ πράςινο ι πραςινοκίτρινο 

ωσ με κοκκινωπι απόχρωςθ. Οι ποικιλίεσ που μποροφν να μεταχρωματίηονται ςε 

κοκκινωπζσ όταν οι κερμοκραςίεσ είναι χαμθλζσ περιζχουν τθ χρωςτικι ουςία 

ανκοκυανίνθ.  

Ανκικό τζλεχοσ  

Κατά τθν εποχι τθσ αναπαραγωγισ ςχθματίηεται ανκικό ςτζλεχοσ (ανκοφόροσ 

βλαςτόσ)φψοσ 60-120εκατ όρκιο, λείο χωρίσ άκανκεσ διακλαδιηόμενο και πολφφυλλο. Τα 

άνκθ είναι ερμαφρόδιτα και φζρονται ςε ταξιανκίεσ –κεφαλζσ γφρω από τον ανκοφόρο 

βλαςτό ςε διακλαδϊςεισ υπό μορφι κορυμβόμορφου βότρυ θ φόβθ και κάκε κυψζλθ 

φζρει 15-25. Τα άνκθ (αντίδια) είναι μικρά κίτρινα με ςτεφάνθ που αποτελείται από 5 

πζταλο ενωμζνα μεταξφ τουσ 5 ςτιμονεσ επίςθσ ενωμζνεσ που ςχθματίηουν ςωλινα γφρω 

από το ςτφλο, ο οποίοσ φζρει λεπτι τρίχθ και καταλιγει ςε δίλοβο ςτίγμα. Τα άνκθ πάνω 

ςτθν ταξιανκία ανοίγουν ςχεδόν ταυτόχρονο και τα ςτίγματα είναι επιδεκτικά επικονίαςθσ 

μόνο για μερικζσ ϊρεσ το πρωί. Το μαροφλι αυτογονιμοποιείται. Πταν το άνκοσ είναι ϊριμο 

και ζτοιμο να ανοίξει ο ςτφλοσ μεγαλϊνει, οι ανκιρεσ ανοίγουν και ελευκερϊνουν τθ γφρθ, 

θ οποία πζφτει μζςα ςτον κϊνο που ςχθματίηουν ςτον οποίο βρίςκεται το ςτίγμα με 

αποτζλεςμα να λάβει χϊρα αυτοεπικονίαςθσ μόλισ ανοίξει το άνκοσ. Η ςταυρεπικοντάςθ 

είναι δφςκολο και πολφ ςπάνιο να γίνει ςτο μαροφλι αφενόσ γιατί τα ζντομα δεν ελκφονται 

από τα άνκθ του και αφετζρου τθσ ιδιάηουςασ καταςκευισ και λειτουργίασ του άνκουσ του. 

Η παραγωγι υβριδιςμζνου ςπόρου ςτο μαροφλι δεν είναι εφκολθ και γι αυτό δεν 

κυκλοφοροφν πολλά υβρίδια ςτθν αγορά. Οι δυςκολίεσ για παραγωγι ςπόρου υβριδίων 
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οφείλεται ςτθν αυτογονιμοποίθςθ του μαρουλιοφ, ςτθ δυςκολία τεχνθτισ επικονίαςθσ 

λόγω τθσ καταςκευισ του άνκουσ και ςτθ δυςκολία πρόκλθςθσ αρρενοςτειρότθτασ με 

χθμικά θ γενετικά μζςα.  

Καρπόσ 

Ο καρπόσ(ςπόροσ) είναι αχαίνιο, μικρόσ , επιμικθσ (3-4 χιλςτ) χρϊματοσ 

πραςινωποφ ι λευκωποφ ι γκριηωποφ, λείοσ με 5-7 ραβδϊςεισ και φζρει πάππο (pappus) 

από λεπτζσ λευκζσ τρίχεσ που είναι χαρακτθριςτικό των Συνκετϊν. Ραλαιότερα από τθ 

ςυμπίεςθ των ςπόρων γινόταν εξαγωγι λαδιοφ το οποίο χρθςιμοποιείται για διατροφι και 

ωσ φωτιςτικό (Αίγυπτοσ) 

Ρίηα: 

Το μαροφλι ςχθματίηει ρίηα παςςαλϊδθ, όμωσ με τθ διαδικαςία τθσ μιασ ι 

περιςςότερων μεταφυτεφςεων που ακολουκοφνται θ κεντρικι ρίηα του φυτοφ 

καταςτρζφεται και αναπτφςςει κυςςανϊδεσ επιφανειακό ριηικό ςφςτθμα.  

Άρδευςθ: 

Ρριν τθν μεταφφτευςθ το ζδαφοσ πρζπει να αρδευτι και να φτάςει ςτο ςθμείο 

υδατοικανότθτασ του. Στθ ςυνζχεια ςε αμμϊδθ εδάφθ θ φφτευςθ μπορεί να γίνεται τθν 

επόμενθ μζρα ενϊ ςε πιο βαριά εδάφθ πικανόν να χρειαςτεί να παρζλκουν 3-4 θμζρεσ 

ϊςτε θ υγραςία του επιφανειακοφ ςτρϊματοσ τουσ να μειωκεί. Μετά τθ μεταφφτευςθ 

ακολουκεί ελαφρό πότιςμα κατά προτίμθςθ με καταιονιςμό ϊςτε το επιφανειακό ςτρϊμα 

του εδάφουσ να φτάςει και πάλι ςτο ςθμείο υδατοικανότθτασ του. Μετά τθ μεταφφτευςθ 

το φυτό απορροφά νερό μόνο από το επιφανειακό 3-4 εκ ζδαφοσ γι αυτό είναι ςθμαντικό 

το επιφανειακό ςτρϊμα και διατθρείται υγρό. Εάν για οποιοδιποτε λόγο, το επιφανειακό 

γόνιμο ζδαφοσ ι ο κφβοσ εδάφουσ ι θ “θ μπάλα” υποςτρϊματοσ “ξερακοφν” λόγω 

ζλλειψθσ υγραςίασ τότε θ ανάπτυξθ του φυτοφ κακίςταται προβλθματικι.  Το μαροφλι 

αναπτφςςει κυςςανϊδεσ επιφανειακό ριηικό ςφςτθμα. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο 

να ποτίηεται ελαφρά πολλζσ φορζσ. Οι ανάγκεσ ςε νερό μιασ καλλιζργειασ μαρουλιοφ 

ανζρχονται ςυνικωσ ςε 336m3/ςτρζμματα.     

Πταν το φυτό πλθςιάηει τθν περίοδο ςυγκομιδισ, το ριηικό του ςφςτθμα κα ζχει 

αναπτυχκεί ςε όλο τον επιφανειακό όγκο του εδάφουσ ςε βάκοσ 20-30εκ. Το πότιςμα ςτο 

μαροφλι καλό είναι να γίνεται με καταιονιςμό για να γίνεται ομοιόμορφθ κατανομι του 

νεροφ ςτον αγρό ι το κερμοκιπιο.  

Σε περίπτωςθ που εφαρμόηεται εδαφοκάλυψθ με πλαςτικό ς όλθ τθν ζκταςθ του 

εδάφουσ, τότε το πότιςμα γίνεται ι με τθ μζκοδο ςτάγδθν από ςωλινεσ που βρίςκονται 

κάτω από το πλαςτικό κάλυψθσ ι με καταιονιςμό, αλλά κα πρζπει το πλαςτικό 

εδαφοκάλυψθσ να είναι διάτρθτο.  
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Λίπανςθ 

Τα φυτά χρθςιμοποιοφν τθ φωτεινι ενζργεια για να ςυνκζςουν με το διοξείδιο του 

άνκρακα και το νερό υδατάνκρακασ (αυτότροφοι οργανιςμοί). Εκτόσ από τουσ 

υδατάνκρακεσ τα φυτά χρειάηονται και άλλεσ οργανικζσ ενϊςεισ (π. χ. πρωτεΐνθ, λίπθ, 

βιταμίνθ). Ζχοντασ ωσ αρχικι πθγι ενζργειασ τουσ υδατάνκρακεσ μποροφν να ςυνδζονται 

εν λόγω ενϊςεισ χρθςιμοποιϊντασ απλά ανόργανα ςτοιχεία που απορροφοφν από το 

ζδαφοσ με τθ μορφι διαλυμάτων. Τα ςτοιχεία αυτά αποτελοφν ςυςτατικά του εδάφουσ και 

παραλαμβάνονται από τισ ρίηεσ των φυτϊν με τθ διαδικαςία τθσ απορρόφθςθσ του νεροφ 

από τα κφτταρα των ριηϊν.  

Τα απαραίτθτα κρεπτικά ςτοιχεία για τθν βλάςτθςθ, αφξθςθ, άνκθςθ και 

καρποφορία ενόσ φυτοφ είναι τα ακόλουκα: 

C,O,H,N,S,P,k,Ca και Mg που χρειάηονται ςε μεγάλα ποςά και γι αυτό ζχουν 

χαρακτθριςτεί ωσ μακροςτοιχεία.  

Cu, Zn, Mn, CI, και B που χρειάηονται ςε μικρότερα ποςά και γι αυτό ζχουν 

χαρακτθριςτεί ωσ μικροςτοιχεία ι ιχνοςτοιχεία.  

ο Fe που βρίςκεται ςτα όρια μεταξφ των μακροςτοιχείων και ιχνοςτοιχείων.  

Η απουςία κάποιου από τα παραπάνω ςτοιχεία ζχει ωσ αποτζλεςμα να 

εκδθλϊνονται χαρακτθριςτικζσ ανωμαλίεσ ςτθν αφξθςθ των φυτϊν (τροφοπενίεσ 

deficencies) ενϊ τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν ολοκλθρϊνουν τον κφκλο τθσ ηωισ τουσ 

κανονικά. Αντίςτοιχα θ ςυςςϊρευςθ κάποιου ςτοιχείου ςτουσ φυτικοφσ ιςτοφσ πζρα 

κάποιων ορίων γίνεται επιβλαβισ και εκδθλϊνεται με χαρακτθριςτικζσ ανωμαλίεσ 

(τοξικότθτα toxicities).  

υγκαλλιζργεια 

Για τθσ περιπτϊςεισ όπου μπορεί να εφαρμοςτεί θ ςυγκαλλιζργεια, παραδείγματα 

ευνοϊκισ ςυνφρπαξθσ φυτϊν είναι:  

μαροφλι, ραπανάκια, κρεμμφδια, παντηάρια.  

 

Αςκζνειεσ Φυλλϊματοσ ι Τπζργειου Σμιματοσ 

Περονόςποροσ 

Ο περονόςποροσ του μαρουλιοφ προκαλείται από τον μφκθτα Breunia loctucae). Ο 

μφκθτασ προκαλεί χλωρωτικζσ κθλίδεσ ςτα κάτω φφλλα, όταν επικρατοφν ςυνκικεσ υψθλισ 

υγραςίασ και ςτθ ςυνζχεια ςιψθ των φφλλων. Στθν κάτω επιφάνεια των κθλίδων 

εμφανίηεται λευκό επίχρυςμα που είναι τα κονίδια του μφκθτα, τα οποία μεταφζρονται ςτθ 

ςυνζχεια με το άνεμο ςε άλλα φυτά και φφλλα. Για τον ςχθματιςμό των κονιδίων απαιτείται 

πολφ υψθλι υγραςία. Ταχεία παραγωγι κονιδιοφόρων και κονιδίων γίνεται όταν θ 
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κερμοκραςία τθσ νφχτασ είναι από 4-10οC και τθσ θμζρασ 13-21 οC. Τα ςποριαγγεία 

βλαςτάνουν, παρουςία ςταγόνασ νεροφ ςε κερμοκραςίεσ 0-21 οC. Η μόλυνςθ των φυτϊν 

γίνεται από τα ςτόματα ι με απευκείασ είςοδο από τα επιδερμικά κφτταρα. Ο χρόνοσ 

επϊαςθσ τθσ αςκζνειασ είναι 5-14θμζρεσ. Γενικά υγρόσ ομιχλϊδθσ και ςχετικά ψυχρόσ (6-

11oC) καιρόσ ευνοεί τθν αςκζνεια. Η διαςπορά των κονιδίων γίνεται με τον άνεμο ςε 

μεγάλεσ αποςτάςεισ.  

Ωίδιο 

Ο μφκθτασ που προκαλεί το ωίδιο του μαρουλιοφ είναι ο Erysiphe Cichoracearum 

εμφανίηεται υπό μορφι κθλίδων ςτα φφλλα (ςτθν άνω και τθν κάτω επιφάνεια του 

ελάςματοσ) με τθν χαρακτθριςτικι λευκι εξάνκθςθ των ωιδίων. Μερικζσ φορζσ πάνω ςτθ 

λευκι εξάνκθςθ εμφανίηονται μικρά μαφρα ςτίγματα που είναι θ καρποφορία τθσ τζλειασ 

μορφισ του μφκθτα (κλθςτοκικια). Η πικανότθτα προςβολισ εκτείνεται όταν επικρατοφν 

υψθλά επίπεδα υγραςίασ και κερμοκραςίασ Ωσ ςυνζπεια τθσ προςβολισ, ανάλογα με τθν 

ζνταςθ τθσ, προκαλείται μείωςθ τθσ παραγωγισ και τθσ ποιότθτασ παραγωγισ.  

Η ατελισ μορφι των παραςίτων, θ οποία και εμφανίηεται ςυνικωσ πάνω ςτα 

προςβεβλθμζνα φυτικά μζρθ, ανικει ςτο γζνοσ Oidium. Η τζλεια μορφι *Erysiphe 

Cichorearum (κλθςτοκικια με 2-3 αςκοφσ)+ δεν ςχθματίηεται ςυχνά και δεν παίηει ςπουδαίο 

ρόλο ςτθν διαιϊνιςθ του μφκθτα.  

Ο μφκθτασ διατθρείται ςε καλλιεργθμζνα φυτά ι ηιηάνια από τα οποία προζρχονται 

τα μολφςματα για τισ αρχικζσ μολφνςεισ. Τα κονίδια του μφκθτα μεταφζρονται με τον 

άνεμο και όταν βρεκοφν πάνω ςτθ φυτικι επιφάνεια βλαςτάνουν ακόμθ και με ςχετικι 

υγραςία 46% και προκαλοφν μολφνςεισ. Οι μολφνςεισ πραγματοποιοφνται ςε κερμοκραςίεσ 

που κυμαίνονται από 10-30ο C(άριςτο εφροσ κερμοκραςίασ 25-26ο C). Τα ωίδια παρ’ όλο 

που είναι ςυνικθ πακογόνα και προκαλοφν ςοβαρζσ αςκζνειεσ ςτθ ψυχρι ι ηεςτι, υγρι 

περιοχι, εν τοφτοισ προκαλοφν περιςςότερο ςοβαρζσ ηθμιζσ ςε ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ.  

Αλτεναρίωςθ  

Η αςκζνεια οφείλεται ςτο μφκθτα Alternaria porri f. sp Cichori. Οι προςβολζσ 

εμφανίηονται μόνο ςτα φφλλα και εκδθλϊνονται με το ςχθματιςμό πολυάρικμων 

νεκρωτικϊν κθλίδων, περίπου κυκλικοφ ςχιματοσ διαμζτρου 1-6mm. χρϊματοσ ανοικτοφ 

καςτανοφ ςτο κζντρο του ερυκροκαςτανοφ ςτθν περιφζρεια. Οι εξανκιςεισ ςχθματίηονται 

κυρίωσ ςτθσ μεγαλφτερεσ κθλίδεσ και αποτελοφνται από τουσ κονιδιοφόρασ. Τα κονίδια 

ςχθματίηονται μεμονωμζνα ζχουν ςχιμα ροπαλοειδζσ, μικρό και παχφ ράμφοσ και χρϊμα 

ελαιοκάςτανο. Οι κθλίδεσ που εμφανίηονται ςτα φφλλα με τθ μορφι μαφρων ομόκεντρων 

δακτυλίων ςυντελοφν ςτθν ποιοτικι υποβάκμιςθ του μαρουλιοφ.  
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Ανκράκωςθ  

Η αςκζνεια προςβάλλει τα μαροφλια, αντίδια, ραδίκια και διάφορα αυτοφυι τθσ * 

Asteraceae και οφείλεται ςτο μφκθτα Marssonina panattoniana. Στα φφλλα και ςτουσ 

μίςχουσ ςχθματίηουν κυκλικζσ νεκρωτικζσ κθλίδεσ καςτανοφ χρϊματοσ διαμζτρου 3-7mm. 

Η προςβολι εμφανίηεται αρχικά με τον ςχθματιςμό μικρϊν υδατωδϊν κθλίδων που ςτθ 

ςυνζχεια ζχουν χρϊμα αχυρϊδεσ και τελικά καςτανό. Το κζντρο τθσ κθλίδασ ςυνικωσ 

πζφτει και ςχθματίηονται “Τρφπεσ από ςκάγια”. Η προςβολι αρχίηει από τα παλαιότερα 

φφλλα και προχωρά ςτα νεότερα. Σε ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ πάνω ςτισ κθλίδεσ και των 

φφλλων και ιδιαίτερα ςτα περικϊρια αυτϊν ςχθματίηονται κονιδιοφόροι και κονίδια 

(ρόδινεσ καρποφορίεσ). Ο μφκθτασ μεταδίδεται με το ςπόρο και διαχειμάηει ςτα 

υπολείμματα καλλιζργειασ και ςε αυτοφυείσ ξενιςτζσ. Τα ςπόρια μεταφζρονται με το νερό. 

Η μόλυνςθ ευνοείται από το υγρό και ψυχρό καιρό. Τα κονίδια βλαςτάνουν ςε 

κερμοκραςίεσ μεταξφ 3-26οC με άριςτθ κερμοκραςία 20οC.  

Βοτρφτθσ  

Ο μφκθτασ Botrytis Cinerea προςβάλλει το μαροφλι ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ του 

και προκαλεί ςοβαρζσ ηθμιζσ ιδιαίτερα ςτθ καλλιζργεια του φκινοπϊρου και τθσ άνοιξθσ. 

Στθν αρχι θ προςβολι εμφανίηεται ςαν ςτίγματα ςκοφρου χρϊματοσ (καφζ) ςτα κάτω 

φφλλα, εξελίςςεται ςε μαλακι ςιψθ των κεφαλϊν (προςβάλλεται θ βάςθ του ςτελζχουσ 

καιθ βάςθ των φφλλων κοντά ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ) και ςτθ ςυνζχεια εμφανίηονται 

οι γκριηοκαφζ καρποφορίασ (κονίδια) του μφκθτα και το φυτό μαραίνεται και νεκρϊνεται.  

κλθρωτινίαςθ 

Οφείλεται ςτον μφκθτα sclerotinia sclerotiorum που προκαλεί προςβολι κοντά ςτθν 

επιφάνεια του εδάφουσ ςτο ςτζλεχοσ του φυτοφ και τα κατϊτερα φφλλα. Πταν επικρατοφν 

ςυνκικεσ υψθλισ υγραςίασ θ προςβολι εμφανίηεται ςαν υγρι ςιψθ ςτθ ςυνζχεια 

αναπτφςςεται το λευκό μυκιλιο του μφκθτα και ακολουκεί θ εμφάνιςθ των μαφρων 

ςκλθρωτίων του μφκθτα.  

υγκομιδι 

Η χρονικι διάρκεια από τθ μεταφφτευςθ του μαρουλιοφ ζωσ τθν ωρίμανςθ του 

εξαρτάται από τθν θλιοφάνεια και τισ κερμοκραςίεσ που επικρατοφν ςτθν περιοχι. Ο 

χρόνοσ ςυγκομιδισ εξαρτάται από τον τφπο του μαρουλιοφ και τα χαρακτθριςτικά τθσ 

ποικιλίασ και κυμαίνεται ςε 30 θμζρεσ περίπου από τθν θμζρα μεταφφτευςθσ. Τα φυλλϊδθ 

μαροφλια ςυγκομίηονται μόλισ τα φφλλα τουσ μεγαλϊςουν και υπάρχει ηιτθςθ ςτθν αγορά.  

Τα κεφαλωτά μαροφλια ςυγκομίηονται όταν αποκτιςουν το κανονικό μζγεκοσ είναι 

ςυνεκτικά και πριν αρχίςουν να αναπτφςςουν ανκικό ςτζλεχοσ ςποροποίθςθσ. Πταν 

ςυγκομίηονται ανϊριμα κακίςτανται χαλαρά και ακατάλλθλα για μεταφορά και εμπορία. Η 

ςυγκομιδι των μαρουλιϊν γίνεται με χρθςιμοποίθςθ μαχαιριοφ με το οποίο κόβονται λίγο 



91 
 
 

κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ (ςτο λαιμό). Τα λαςπωμζνα και μολυςμζνα φφλλα 

απομακρφνονται αμζςωσ τα μαροφλια πωλοφνται είτε χφμα (αποκλειςτικά ςε καταςτιματα 

διάκεςθσ βιολογικϊν προϊόντων) είτε ςυςκευαςμζνα. Η ςυςκευαςία γίνεται με μεγάλα 

χαρτοκιβϊτια με ςιμανςθ.  

Βοτανικζσ και Εμπορικζσ Ποικιλίεσ 

Κωσ ι ομάνα (Cos ι Romaine): Lactuca sativa L. var longifolia DC 

Εμπορικι ποικιλία Bionda degli ortolani (ξανκιά των κθπουρϊν) 

Λείο, Κεφαλωτό (Butterhead) Lactuca sativa L. var Capitata D. C 

Εμπορικι ποικιλία Rossa delle guattro stagioni (κόκκινο τεςςάρων εποχϊν) 

Εμπορικι ποικιλία Regina di Maggio VF (ι βαςίλιςςα του Μαΐου) 

Εμπορικι ποικιλία Estiva di Kagran K. S (καλοκαιρινό) 

Εμπορικι ποικιλία Trocadero (χειμωνιάτικθ) 

Εμπορικι ποικιλία Briweri (ανοιξιάτικθ-φκινοπωρινι κερμοκθπίου) 

Εμπορικι ποικιλία Larissa (ανοιξιάτικθ – φκινοπωρινι ποικιλία 

κερμοκθπίου) 

Κατςαρό κεφαλωτό (crisp head, Ceberg ι Curly) Lactuca sativa L. var 

Capitata D. C 

Εμπορικι ποικιλία Regina dei Ghiacli (βαςίλιςςα των πάγων) 

Εμπορικι ποικιλία Mythos.  

Χαλαρό ανοικτό φφλλωμα (Loose leaf) Lactuca sativa L var Capitata D. C.  

Εμπορικι ποικιλία Salad Βowl 

Εμπορικι ποικιλία Lollo Gionda 
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Οικογένεια Compositae 

Αντίδι  

Καταγωγι-Ιςτορικό 

Το αντίδι είναι το φυτό ιδιαίτερα γνωςτό 

ςτισ χϊρεσ τθσ Μεςογείου και με πικανι χϊρα 

καταγωγισ ςτθν Ινδία (Ανατολικζσ περιοχζσ τθσ 

Ινδίασ). Ήταν γνωςτό ςτουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ και 

ωμαίουσ. Ο Διοςκουρίδθσ το αναφζρει με το 

όνομα “Σζρισ ο Ήμεροσ”. Το όνομα του το 

οφείλει ςτθ Λατινικι λζξθ Endivia ι Entybion ςτα 

Ελλθνικά και με παραφκορά τθσ λζξθσ προζκυψε 

το αντίδι.  

Περιγραφι του Φυτοφ 

Το φυτό είναι χαμθλισ ανάπτυξθσ (φψοσ 10-15 εκ) και ςχθματίηει μια βακιά 

κεντρικι ρίηα και μεγάλο αρικμό πλάγιων ριηϊν κοντά ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. Τα 

φφλλα είναι ςαρκϊδθ, με λεία ι κυματοειδι επιφάνεια, ανάλογα με τθν ποικιλία και 

ςχθματίηονται πολφ πυκνά, πάνω ς’ ζνα υποτυπϊδθ μθ ανεπτυγμζνο βλαςτό. Κατά το 

δεφτερο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ, ο βλαςτόσ επιμθκφνεται και ςχθματίηεται το ανκικό 

ςτζλεχοσ μπορεί να φτάςει το 1m και πάνω ςτθ ταξιανκία του ςχθματίηονται τα άνκθ. Το 

κάκε φυτό μπορεί να ζχει μόνο αρςενικά θ κθλυκά άνκθ (διάκο φυτό) και θ γφρθ 

μεταφζρεται κυρίωσ με τον άνεμο. Ο ςχθματιηόμενοσ καρπόσ είναι ςκλθρόσ, περικλείει ζνα 

μόνο ςπόρο και μπορεί να ζχει ακανκωτι λεία επιφάνεια. Σιμερα όλεσ οι 

χρθςιμοποιοφμενεσ ποικιλίεσ ανικουν ςτθν δεφτερθ κατθγορία (λεία επιφάνεια καρποφ) 

Ποικιλίεσ 

Οι διάφορεσ ποικιλίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο εμπόριο, μπορεί να διαφζρουν ωσ 

προσ τθν ανκεκτικότθτα τουσ ςτθν πρόωρθ άνκθςθ και τα χαρακτθριςτικά των φφλλων 

(ςχιμα και χρϊμα). Οι ςπόροι που χρθςιμοποιοφνται προζρχονται από ποικιλίεσ 

ςυμβατικισ καλλιζργειασ μετά από ςχετικι άδεια παρζκκλιςθσ ι πρόκειται για 

ειςαγόμενουσ βιολογικοφσ ςπόρουσ.  
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Κλθματολογικζσ Απαιτιςεισ 

Το αντίδι είναι φυτό ψυχρισ εποχισ και ευδοκιμεί ςε περιοχζσ με χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ, Ημζρεσ με μεγάλθ διάρκεια φωτόσ (μεγάλθ φωτοπεριόδου) μπορεί να 

προκαλζςουν εκπτφξθ του ανκικοφ ςτελζχουσ, αφοφ όμωσ τα φυτά ζχουν δεχκεί τθν 

επίδραςθ των χαμθλϊν κερμοκραςιϊν. Τα φυτά μποροφν ακόμα να καλλιεργθκοφν και ωσ 

ανοιξιάτικα με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι δεν κα ςτερθκοφν κακόλου το νερό.  

Εδαφολογικζσ Απαιτιςεισ 

Το ζδαφοσ πρζπει να είναι μζςθσ ςφςταςθσ, γόνιμο, πλοφςιο ςε οργανικι ουςία και 

άηωτο, να διακζτει υγραςία και ςτραγγίηει καλά. Σε περιοχζσ με υψθλό βροχομετρικό φψοσ 

, προτιμοφνται τα αμμϊδθ εδάφθ για καλφτερθ ςτράγγιςθ. Εάν όμωσ το ζδαφοσ ςυγκρατεί 

αρκετι υγραςία, τότε θ καλλιζργεια γίνεται ςε αναχϊματα. Το pH του εδάφουσ κα πρζπει 

να ζχει τιμι 6-6,8.  

Εποχι Καλλιζργειασ  

Η ςπορά μπορεί να γίνει ςχεδόν όλο το χρόνο, με εξαίρεςθ τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ όπου τα φυτά μποροφν να καλλιεργθκοφν εάν υπάρχει επάρκεια ςε υγραςία.  

Διάρκεια τθσ Καλλιζργειασ  

Η καλλιζργεια του διαρκεί περίπου 3 μινεσ από τθν ςπορά μζχρι τθν εμπορικοφ 

ςταδίου ςυγκομιδι.  

Καλλιεργθτικζσ Φροντίδεσ 

Λίπανςθ 

Καλλιζργεια αντιδιοφ απόδοςθ 2 τόνουσ / ςτρζμματα αφαιρεί από το ζδαφοσ 10 

κιλά Αηϊτου(N) 3 κιλά P205 ι (1,3 κιλά φωςφόρου –P) 1,5 κιλά Κ20 (ι 3,75 κιλά) Συνικωσ 

εφαρμόηεται προςκικθ χωμζνθ κοπριάσ ι κομπόςτασ πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

καλλιζργειασ και εφαρμογι κομπόςτασ κατά τθ διάρκεια τθσ καλλιζργειασ.  

Άρδευςθ  

Το πότιςμα γίνεται αναγκαςμό, ζτςι ϊςτε να διατθρείται το ζδαφοσ, υγρό(μια φορά 

τθν εβδομάδα). Τα ποτίςματα ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθ διάρκεια των περιόδων με 

υψθλι κερμοκραςία.  
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καλίςματα 

Γίνονται για τθν καταςτροφι των ηιηανίων και τθν ενςωμάτωςθ τθσ υπόλοιπθσ 

ποςότθτασ του αηϊτου.  

Αραίωμα των Φυτϊν 

Μετά τθ βλάςτθςθ των ςπόρων τα φυτά αραιϊνονται ζτςι ϊςτε οι μεταξφ τουσ 

αποςτάςεισ ςτθν γραμμι να είναι 25-30 εκ 

Αςκζνειεσ Σθμαντικότερεσ (Οι αςκζνειεσ που αντιμετωπίηει είναι ίδιεσ με το 

μαροφλι): 

Αφίδεσ Myzus Persicae 

Εντομολογικζσ Προςβολζσ του αντιδιοφ 

Σφμπτωμα: 

Μικρά ζντομα πράςινου χρϊματοσ που αναπτφςςονται ςε μεγάλουσ πλθκυςμοφσ 

πάνω ςτα φφλλα(κάτω επιφάνεια ελάςματοσ) και μυηοφν τουσ χυμοφσ τουσ. Τα φφλλα 

παραμορφϊνονται ελαφρϊσ και εμφανίηουν κολλϊδθ ουςία ςτα ςθμεία προςβολισ.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Φροντίηουμε για τθν καλι ανάπτυξθ των φυτϊν(άρδρευςθ και λίπανςθ). Ρροςοχι 

όμωσ θ υπερβολικι αηωτοφχα λίπανςθ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ζντονθ ανάπτυξθ τθσ 

βλάςτθςθσ και κατά ςυνζπεια μεγαλφτερθ πικανότθτα προςβολισ απομάκρυνςθ των 

προςβεβλθμζνων φφλλων και λιϊςιμο οποιαςδιποτε αφίδεσ βροφμε. Εφαρμογι 

Αμειψιςποράσ και ςε μεγάλθ προςβολι χριςθσ ςκευαςμάτων του εμπορίου.  

Κοχλίασ –αλιγκάρια Agriolimax Agrestis  

Σφμπτωμα: 

Το φφλλωμα τρϊγεται κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ. Τα γυαλιςτερά ίχνθ από τα 

ςαλιγκάρια είναι εμφανισ ςτο ζδαφοσ. Οι ηθμιζσ είναι ιδιαίτερα ζντονεσ τθν άνοιξθ και το 

φκινόπωρο.  

Αντιμετϊπιςθ: 

Συλλζγουμε τα ςαλιγκάρια κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ και τα απομακρφνουμε από τθν 

καλλιζργεια. Ρροτιμοφμε χειμερινά ςκαλίςματα, αντί για φκινοπωρινά. Τα ςκαλίςματα του 

φκινοπϊρου αφρατοποιοφν το ζδαφοσ και διευκολφνουν τθν είςοδο των ςαλιγκαριϊν ςε 

βακφτερα ςτρϊματα για να διαχειμάςουν. Ακόμα ςκαλίςματα τθν άνοιξθ ι ςε περίοδο 

ξθραςίασ βοθκοφν ςτθν καταςτροφι των αυγϊν τουσ. Καλφπτουμε γφρω τισ γραμμζσ του 

εδάφουσ για τθν αποφυγι προςβολισ.  
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http://agricentro.gr/%CE%A5%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91-
%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%91.php 

http://agricentro.gr/%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%94%CE%99%CE%91.ph
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