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Δπραξηζηίεο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζπλέβαιαλ  ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο. 

 

Καηά θχξην ιφγν νθείισ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή Κσλζηαληίλν Γειή γηα ηελ βνήζεηα ηνπ ψζηε λα έξζεη εηο πέξαο ε πηπρηαθή 

απηή εξγαζία. Σνλ επραξηζηψ επίζεο γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο θαη ζπκβνπιέο πνπ 

κνπ παξείρε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ απξφζθνπηε 

ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα φηη έρεη θάλεη γηα κέλα κέρξη 

ζήκεξα θαη ηνπο θαξδηαθνχο κνπ θίινπο γηα ηελ βνήζεηα ηνπο, ηελ ζπκπαξάζηαζε 

αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπο. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ ηνκάηα παξνπζηάδεη επξεία θαηαλάισζε θαη έρεη πξσηεχνληα ξφιν ή έζησ 

απνηειεί έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα πάξα πνιιά πηάηα. Δμαηηίαο ηεο επθνιίαο ζηελ 

ζχλζιηςε ηνπ θαξπνχ ε ηνκάηα δελ θαηαλαιψλεηαη κφλν λσπή αιιά θαη κεηά απφ 

κεηαπνίεζε σο ρπκφο, πάζηα, ζάιηζα πίηζαο ή δπκαξηθψλ. 

 

Ζ ηνκάηα είλαη θπηφ πνπ θαιιηεξγείηαη θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο θαη απαηηεί 

ρξνληθή πεξίνδν δηάξθεηαο ηνπιάρηζην 3–4 κελψλ, απφ ηε ζπνξά κέρξη ηελ έλαξμε 

ηεο ζπγθνκηδήο. Ζ ηνκάηα θαιιηεξγείηαη ζε φια ζρεδφλ ηα εδάθε, πνπ δελ είλαη πγξά. 

Πξνηηκά εδάθε κέζεο ζχζηαζεο, ειαθξά, βαζηά, γφληκα, ζηξαγγεξά.  

 

Ζ κεηαπνίεζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ε άςνγε 

ζπλεξγαζία ηνπο είλαη κνλφδξνκνο γηα κηα επηηπρεκέλε θαιιηέξγεηα. Δίλαη πξνθαλέο 

φηη ε παξαγσγή ρξεηάδεηαη έλα δπλαηφ κεηαπνηεηηθφ θιάδν (βηνκεραλία), ηθαλφ λα 

αληαγσληζηεί βηνκεραλίεο απφ φιν ηνλ θφζκν, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ηελ άλζηζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηε ρψξα καο.  

 

Ζ βηνκεραληθή ηνκάηα ακέζσο κεηά ηελ ζπγθνκηδή κεηαθέξεηαη ζην εξγνζηάζην 

κεηαπνίεζεο ηνπ θ. Ννκηθνχ, ην νπνίν είλαη ην κνλαδηθφ ηνπ λνκνχ πνπ 

επεμεξγάδεηαη ηελ βηνκεραληθή ηνκάηα. Ζ εηαηξεία έρεη θαηά 95% εμαγσγηθφ 

ραξαθηήξα. Ο ηδίξνο ηεο εηαηξείαο αγγίδεη ηα 60 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ην 80% ηνπ 

ηδίξνπ πξνέξρεηαη απφ εμαγσγέο. 
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Κεθάιαην 1
ν
: Ζ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο 

 

 

1.1 Γηνηθεηηθά – Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

 

Δηθφλα 1: Υάξηεο Βνησηίαο 

 

 

Ο λνκφο ηεο Βνησηίαο έρεη έθηαζε 2.952 η. ρικ., βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο 

ηεξεάο Διιάδαο, απφ ηνλ βνξά ζπλνξεχεη κε ηνλ λνκφ Φζηψηηδαο, δπηηθά κε ηνλ 

λνκφ Φσθίδαο, αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ηνλ Δπβντθφ θφιπν ελψ αλαηνιηθά απφ ηνλ 

Κνξηλζηαθφ.  

 

Άιια ζεκαληηθά θέληξα εθηφο απφ ηελ Ληβαδεηά, είλαη ε Θήβα, ν Οξρνκελφο, ην 

Παχιν, ην ρεκαηάξη, ε Αξάρσβα θαη ην Γίζηνκν. 

http://viotikoskosmos.wikidot.com/viotia-nomos 

 

 

1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Ζ Βνησηία θαηείρε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή κπζνινγία. Ζ ίδξπζε ηεο 

Θήβαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην γνεηεπηηθνχο κχζνπο ηεο κπζνινγίαο καο. 

http://viotikoskosmos.wikidot.com/viotia-nomos
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ηελ αξραηφηεηα ε Βνησηία είρε πνιιέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ πξία, ηελ 

Μεζνπνηακία θαη άιια ζπνπδαία θέληξα εθείλεο ηεο επνρήο.  

 

Ζ Βνησηία ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο γλψξηζε νηθνλνκηθή άλζηζε εμαηηίαο ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ παξήγαγε, ησλ κεηαμνπξγείσλ θαη ησλ ηαπεηνπξγείσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ πεξηνρή. Ζ νηθνλνκηθή απηή άλζηζε ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Σα επφκελα ρξφληα φκσο νη παξαγσγνί 

εγθαηέιεηςαλ ηνπο αγξνχο ηνπο θαη έθπγαλ πξνο ηα νξεηλά ηνπ λνκνχ γηα λα 

απνθχγνπλ ηνπο θφξνπο. Όηαλ άξρηζε ε επαλάζηαζε ηνπ 1821, ζην έδαθνο ηεο 

Βνησηίαο θηλήζεθαλ γηα έλα δηάζηεκα ν Αζαλάζηνο Γηάθνο θαη ν Οδπζζέαο 

Αλδξνχηζνο. 

 

Ζ ηέρλε πνπ αλαπηχρζεθε ζηε Βνησηία θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, ρσξίο λα 

παξνπζηάδεη ηζρπξή πξσηνηππία ή λέεο κνξθέο, είλαη γεληθά αμηνπξφζεθηε. Έρνπλ 

βξεζεί αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα έξγσλ ηεο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ.  

 

Σα επξήκαηα θαη νη αλαζθαθέο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηελ πεξηνρή θαη αθνξνχλ ζε 

ηκήκαηα ηεο πφιεο ησλ αξραίσλ θαη κεζαησληθψλ ρξφλσλ επηβεβαηψλνπλ ην ιακπξφ 

ηεο παξειζφλ. 

 

 

1.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνύ 

 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Βνησηίαο κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011 είρε 117.730. Πην αλαιπηηθά, ν δήκνο Λεβαδέσλ έρεη πιεζπζκφ 

31.230 άηνκα, ν δήκνο Αιηάξηνπ 10.850 άηνκα, επίζεο κε βάζε ηελ ίδηα απνγξαθή ν 

δήκνο Θεβαίσλ ην 2011 είρε 36.540, δήκνο Οξρεκέλνπ 11.570 θαη ν δήκνο Σαλάγξαο 

19.340 κφληκνπο θαηνίθνπο. ε ζρέζε κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 (131.000 κφληκνη 

θάηνηθνη) παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζην λνκφ ζε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 

10%, ελψ ε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ εθηηκάηαη ζε 39,89 θαηνίθνπο αλά η. ρικ.  
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Δηθφλα 2: Υάξηεο ησλ Καιιηθξαηηθψλ δήκσλ ηνπ λνκνχ Βνησηίαο 

 

 

 

Ζ πεξηνρή θαηνηθείηαη απφ Έιιελεο, νη νπνίν θαη απνηεινχλ ην ζπληξηπηηθά 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, σζηφζν ν λνκφο απνηειεί πφιν έιμεο γηα 

αιινδαπνχο εξγάηεο ηεο γεο. Μάιηζηα ηελ δεθαεηία 1991-2001 ν πιεζπζκφο ησλ 

αιινδαπψλ ζηελ πεξηνρή παξνπζίαζε ξαγδαία αχμεζε πνπ άγγημε αθφκε θαη ην 10% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.  

 

 

1.4 Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

 

Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο Βνησηίαο κε βάζε επίζεκα ζηνηρεία ην 2006 

ζπκκεηείρε ζην ΑΔΠ κε πνζνζηφ 2%, ην πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζην έβδνκν 

κεγαιχηεξν ηεο ρψξαο.  
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Ο πξσηνγελήο ηνκέαο ζηνλ δήκν ηεο πεξηνρήο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα απηνχ ζρεηίδνληαη κε ηελ γεσξγία, ηελ 

θηελνηξνθία, ηε ζήξα, ηελ δαζνθνκία θαη ηελ αιηεία.  

 

Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο γεσξγίαο ζηελ πεξηνρή νθείιεηαη ζηελ κηθξή 

απφζηαζε ηνπ λνκνχ απφ ηελ Αζήλα. Οη πεδηάδεο ηεο Θήβαο θαη ηεο Κσπαΐδαο 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο, γηα ηνλ ιφγν απηφ 

θαζηζηνχλ ηνλ λνκφ ηνλ θχξην πφιν γεσξγηθήο παξαγσγήο πνπ πξνκεζεχεη ηελ 

πξσηεχνπζα κε γεσξγηθά πξντφληα.   

 

Ζ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ηνπ δήκνπ Θεβαίσλ απνηειείηαη απφ 88,8% εηήζηεο 

θαιιηέξγεηεο, 8,1% δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, 1,4% ακπέιηα θαη ζηαθηδάκπεια θαη ην 

ππφινηπν 1,3% απνηειείηαη απφ ιηβάδηα θαη βνζθφηνπνπο. Οη θπξηφηεξεο 

θαιιηέξγεηεο είλαη ηα θεπεπηηθά, ε παηάηα, ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαξφηνπ, ηνπ 

θξεκκπδηνχ, ηνπ θαιακπνθηνχ, ηνπ βακβαθηνχ, ηνπ ζηηαξηνχ θ.α. ελψ ζεκαληηθέο 

είλαη νη εθηάζεηο γεο πνπ θαηαιακβάλεη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. Αμηνζεκείσην είλαη 

ην γεγνλφο φηη ε Βνησηία θαηαηάζζεηαη 3
ε
 ζηελ παξαγσγή βηνκεραληθήο ηνκάηαο θαη 

βακβαθηνχ ζηελ Διιάδα.  

 

Ζ θηελνηξνθία δηαδξακαηίδεη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Ζ 

θηελνηξνθία ζηελ πεξηνρή είλαη πνιχ αλεπηπγκέλε. Δθηφο απφ ηεο κνλάδεο εθηξνθήο 

ζηελ πεξηνρήο ππάξρνπλ κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο κεηαπνηνχλ θαη 

επεμεξγάδνληαη ηα παξαγφκελα πξντφληα. Ζ θηελνηξνθία ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη 

θπξίσο ηελ εθηξνθή πξνβαηνεηδψλ, αηγψλ, βννεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ εθνδηάδνληαο 

ηελ ηνπηθή αιιά θαη ηελ αζελατθή αγνξά. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έληνλν ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ δηάζεζε 

απηψλ ζηελ αγνξά. Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε πεγή 

εηζνδήκαηνο ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ λνκνχ.  

 

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θπξίσο κε 

ηελ κνξθή κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληψλ θαη κε ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. Με βάζε 

ηα επίζεκα ζηνηρεία ην 46% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ηνπ λνκνχ 

Βνησηίαο αλήθεη ζηελ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο. Σν πνζνζηφ απηφ 

αληηζηνηρεί ζην 12,4% ηεο ζπλνιηθήο κεηαπνηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο. Ζ 
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γξήγνξε πξφζβαζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ πξσηεχνπζα θαη ε δηέιεπζε ηνπ 

θχξηνπ νδηθνχ άμνλα ηεο ρψξαο απφ ηελ Βνησηία είλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ έρνπλ 

επηηξέςεη απηήλ ηελ ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή.  

 

Μεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο πνπ ππάξρνπλ ζην λνκφ 

Βνησηίαο είλαη ε εηαηξεία Ννκηθφο Α.Δ πνπ εδξεχεη ζηελ Αιίαξην Βνησηίαο θαη 

εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηνκάηαο γηα βηνκεραληθή ρξήζε θαη γηα ρξήζε 

απφ αιπζίδεο καδηθήο εζηίαζεο. 

 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κνριφ αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βνησηίαο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, ηεο εζηίαζεο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

αζθαιίζεσλ.  

 

 

1.5 Μνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 

 

 

Δηθφλα 3: Γεσθπζηθφο ράξηεο ηνπ λνκνχ Βνησηίαο 
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Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο είλαη πεδηλή κε ειάρηζηεο νξεηλέο πεξηνρέο. Οη 

κεγαιχηεξεο πεδηάδεο ηεο πεξηνρήο είλαη απηή ησλ Θεβψλ θαη εθηείλεηαη κεηαμχ ηεο 

ιίκλεο θαη ηεο πφιεο ησλ Θεβψλ, ηεο Υαηξψλεηαο θαη ηεο Κσπαΐδαο, ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ απνμήξαλζε ηεο νκψλπκεο ιίκλεο. Σα πςειφηεξα φξε είλαη 

ν Παξλαζζφο κε πςφκεηξν 2.400 κέηξα, ν Διίθσλαο, ν νπνίνο έρεη πςφκεηξν 1.748 

κέηξα, ν Κηζαηξψλαο κε πςφκεηξν 1.409 κέηξα. Σα θπξηφηεξα πνηάκηα ηεο πεξηνρήο 

είλαη ν Αζσπφο ν νπνίνο πεγάδεη απ‟ ηνλ Κηζαηξψλα θαη εθβάιεη ζηνλ Δπβντθφ θφιπν 

απνηειψληαο ζεκαληηθφ θαηαθχγην γηα ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο. Άιια 

πνηάκηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή είλαη ν Θεζπηεχο θαη ν Ηζκελφο. 

http://viotikoskosmos.wikidot.com/viotia-nomos 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ιίκλεο ηεο πεξηνρήο είλαη ε Τιίθε θαη ε Παξαιίκλε. Καη νη δχν 

ιίκλεο είλαη ζεκαληηθήο νηθνινγηθήο αμίαο θαη έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα 

NATURA 2000. Πξνζηαηεπφκελε ζεσξείηαη θαη ε πεξηνρή λφηηα ηεο Τιίθεο πνπ 

βξίζθνπλ θαηαθχγην ζεξάκαηα.  

 

 

1.6 Κιίκα 

 

Σν θιίκα ηεο Βνησηίαο ραξαθηεξίδεηαη σο επεηξσηηθφ κε ςπρξνχο ρεηκψλεο θαη 

ζεξκά θαινθαίξηα. Ο πην βξνρεξφο κήλαο ηνπ έηνπο είλαη ν Γεθέκβξηνο, ελψ ν 

μεξφηεξνο ν Ηνχιηνο. ηελ πεξηνρή νη βξνρνπηψζεηο θπκαίλνληαη πεξίπνπ ζηα 500 

ρηιηνζηά εηεζίσο. Δπίζεο ηνλ ρεηκψλα επηθξαηνχλ βφξεηνη άλεκνη αιιά ηα 

θαινθαίξηα ζπρλά εκθαλίδεηαη ν ζεξκφο θαζνδηθφο άλεκνο (ιίβαο, ηνπηθά 

κέγαο).ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ν κέζνο φξνο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηα ηειεπηαία έηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viotikoskosmos.wikidot.com/viotia-nomos
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Πίλαθαο: Μέζνο φξνο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηήζαλ ζηελ πεξηνρή 

ηελ πεξίνδν 2010-2012.  

 

Δηήζηνο κέζνο 

όξνο 

ζεξκνθξαζίαο  

Δηήζηνο κέζνο 

όξνο κέγηζηεο 

ζεξκνθξαζίαο 

Δηήζηνο κέζνο 

όξνο ειάρηζηεο 

ζεξκνθξαζίαο 

Δηήζηνο κέζνο 

όξνο πγξαζίαο 

17,1
ν
 C 22

ν
 C 11,5

ν
 C 61% 

Πεγή: http://www.tutiempo.net/en/Climate/Tanagra_Airport/166990.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tutiempo.net/en/Climate/Tanagra_Airport/166990.htm
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Κεθάιαην 2
ν
 : Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο  

 

 

2.1 Γεληθά γηα ηελ ηνκάηα 

 

Ζ ηνκάηα Lycopersicum esculentum αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Solanaceae. Εεη κφλν 

κεξηθά ρξφληα θαη ν ζπλήζσο θαιιηεξγείηαη σο κνλνεηέο θπηφ κε βηνινγηθφ θχθιν 4-

6 κήλεο, αλάινγα κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πνηθηιία. Σππηθά θηάλεη ηα  

1-3κ. χςνο, αιιά δελ έρεη αξθεηά αλζεθηηθφ θνξκφ θαη ζηεξίδεηαη ζε άιια θπηά. 

Δίλαη απηνγνληκνπνηνχκελν θπηφ κε εξκαθξφδηηα άλζε. Παξφια απηά ε 

επηζηεκνληθή εμέιημε έρεη επηηξέςεη ηελ ππφ φξνπο ζηαπξνγνληκνπνηήζε θαζαξψλ 

ζεηξψλ θαη ηελ παξαγσγή πβξηδίσλ, κε βειηησκέλα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

ζρέζε κε ηηο πνηθηιίεο – γνλείο. 

 

Ζ ηνκάηα, κέρξη ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ήηαλ άγλσζηε ζε πνιινχο ιανχο, ελψ 

θάπνηνη άιινη ηε ζεσξνχζαλ δειεηεξηψδε θαη ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ σο θαιισπηζηηθφ 

θπηφ. Ο ηφπνο θαηαγσγήο ηεο ζεσξείηαη ε Νφηηα Ακεξηθή (ηδηαίηεξα ην Πεξνχ) φπνπ 

αθφκε θαη ζήκεξα θπηξψλνπλ κφλεο ηνπο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο άγξηαο ηνκάηαο. 

Απφ ην Πεξνχ, ε άγξηα ηνκάηα έθηαζε ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή (Μεμηθφ) σο δηδάλην 

κε ζπφξνπο θαιακπνθηνχ. ηελ ζπλέρεηα ήξζε ζηελ Δπξψπε ηνλ 16
ν
 αηψλα κέζσ 

Ηζπαλψλ εμεξεπλεηψλ. Γηα δχν αηψλεο πεξίπνπ ζεσξείηαη πεξίεξγν θαη επηθίλδπλν 

είδνο, ελψ δεηιά δεηιά ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Ηηαιία θαη ζηε Γαιιία. 

ηελ Βφξεηα Δπξψπε επηθξαηεί κεγάινο ζθεπηηθηζκφο κέρξη ηνλ 18
ν
 αηψλα, φπνπ θαη 

ππάξρνπλ θάπνηεο ελδείμεηο γηα εκπνξία ηεο ηνκάηαο ζηε Μεζφγεην. Σν ίδην κνηίβν 

επηθξαηεί ζηε Βφξεηα Ακεξηθή αιιά ε θαιιηέξγεηα θαη επξεία ρξήζε ηεο αξρίδεη, 

κφιηο κεηά ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηνκάηα κεηά απφ 

κεγάιε πεξηπιάλεζε ζην γεσγξαθηθφ ράξηε, κεηαθέξζεθε ζηελ Διιάδα πεξίπνπ ην 

1818, φπνπ θαη άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη.   

 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html 

 

 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html
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2.2 Βνηαληθή πεξηγξαθή ηνπ θπηνύ 

 

Ρηδηθφ ζχζηεκα 

Σν θπηφ ηεο ηνκάηαο αλαπηχζζεη επδηάθξηηε θεληξηθή ξίδα,  αξθεηέο δεπηεξεχνπζεο 

θαη ξηδηθά ηξηρίδηα, φηαλ ν ζπφξνο ζπέξλεηαη απεπζείαο ζηε κφληκε ζέζε. Δπεηδή 

φκσο, θαηά θαλφλα ηνπιάρηζηνλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ζην ζεξκνθήπην ε ηνκάηα 

κεηαθπηεχεηαη κηα ή πεξηζζφηεξεο θνξέο,  ε θεληξηθή ξίδα θφβεηαη, θαηαζηξέθεηαη 

θαη ην θπηφ αξρίδεη λα παξάγεη κε επθνιία πνιιέο δεπηεξεχνπζεο πιεπξηθέο ξίδεο,  

αθφκε θαη απφ ην ιαηκφ ηνπ θπηνχ, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη πιενλέθηεκα, γηαηί 

δηεπθνιχλεη ηε κεηαθχηεπζε ηνπ θπηνχ, αθφκε θαη κε γπκλή ξίδα ή κπάια ρψκαηνο, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη απηή είλαη θαη ε ελδεδεηγκέλε ηερληθή ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηεο ηνκάηαο. ηε κεηαθχηεπζε ην ξηδηθφ ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη πιάγηα θαη φρη ζε 

βάζνο. Σν γεγνλφο φηη ην θπηφ εχθνια παξάγεη λέεο ξίδεο απφ ην ιαηκφ ηνπ, βνεζά 

ζηε δηαπίζησζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο δεη θαη αλαπηχζζεηαη ην ξηδηθφ 

ζχζηεκα, π.ρ. εάλ παξαηεξεζνχλ εμνγθψκαηα ή ελαέξηεο ξίδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ιαηκνχ ηνπ θπηνχ, εκβάιιεη ζε ππνςία φηη ε θαηάζηαζε ζην ξηδφζηξσκα είλαη 

πξνβιεκαηηθή, π.ρ. θαθφο αεξηζκφο (έιιεηςε O2) ιφγσ ππεξβνιηθήο πγξαζίαο, 

ζπκπίεζεο εδάθνπο, θ.α. 

 

 

Βιαζηφο 

 

Καηά ην θχηξσκα θαη κεηά ηελ νξηδνληηνπνίεζε ησλ θνηπιεδνλφθπιισλ απφ ην 

αξρέθπηξν πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπο θαη πνπ κπνξεί λα ην δεη θαλείο ζε ηνκή ζην 

κηθξνζθφπην,  παξάγεηαη ν θεληξηθφο βιαζηφο (βιαζηάλνπζα θνξπθή). O  θεληξηθφο 

βιαζηφο θέξεη ηα πξαγκαηηθά θχιια,  ζηηο καζράιεο ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ νθζαικνί 

πνπ δίλνπλ πιεπξηθνχο βιαζηνχο.  Ζ ηνκάηα έρεη ηελ ηάζε λα ζρεκαηίδεη πνιινχο 

βιαζηνχο. Πνιιέο θνξέο, νη πιεπξηθνί βιαζηνί πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ θνξπθή 

ηνπ θπηνχ, είλαη ηφζν δσεξνί, πνπ κε δπζθνιία κπνξεί θαλείο λα μερσξίζεη πνηνο 

είλαη ν θεληξηθφο βιαζηφο θαη πνηνο ν πιεπξηθφο. Σν ζρήκα ηνπ βιαζηνχ είλαη 

θπιηλδξηθφ θαη εζσηεξηθά είλαη πιήξεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν βιαζηφο 

εκθαλίδεηαη κε θελφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ,  θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη θπζηνινγηθή. 

Μεηαμχ ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ „θνχθσκα‟ ηνπ βιαζηνχ ζηελ ηνκάηα είλαη ε 
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πξνζβνιή απφ βαθηήξηα. Ο βιαζηφο ζην πξψην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ ή 

θαιχηεξα, ακέζσο πάλσ απφ ην αξρέθπηξν, είλαη ηξπθεξφο, εχζξαπζηνο,  ρπκψδεο, 

καιαθφο, αξγφηεξα φκσο γίλεηαη ζηαδηαθά πην ζθιεξφο, απνθηά κεραληθή αληνρή, 

ρσξίο λα μπινπνηείηαη, θαη είλαη ζρεηηθά εχζξαπζηνο. Ζ αλάπηπμε ηνπ βιαζηνχ, φζνλ 

αθνξά ην κήθνο, θαζνξίδεηαη απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο θαη δηαθξίλνληαη πνηθηιίεο 

κε απεξηφξηζηε αλάπηπμε βιαζηψλ (indeterminate) ή κε θαζνξηζκέλν κήθνο 

(determinate).  

 

 

 

Φχιια 

 

Σα πξαγκαηηθά θχιια ηεο ηνκάηαο είλαη ζχλζεηα. Κάζε θχιιν απνηειείηαη απφ δεχγε 

θπιιαξίσλ θαη παξάθπιισλ, κε έλα κφλν θπιιάξην ζηελ άθξε. Ο αξηζκφο ησλ 

δεπγψλ θπιιαξίσλ ζε θάζε θχιιν πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, θαη απφ ηε ζέζε 

ηνπ θχιινπ επί ηνπ βιαζηνχ. Δίλαη δπλαηφλ λα απαληεζνχλ πνηθηιίεο κε 3, 4 ή 5 

δεχγε θπιιαξίσλ. Σα πξψηα πξαγκαηηθά θχιια κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο,  έρνπλ 

κηθξφηεξν αξηζκφ δεπγψλ. Δθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δεπγψλ θαη ην κέγεζνο ησλ 

θχιισλ (κήθνο - πιάηνο), πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θάζε πνηθηιίαο, επεξεάδεηαη 

θαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο. πλήζσο, νη κεγαιφθαξπεο πνηθηιίεο έρνπλ πην 

καθξηά θαη πην πιαηηά θχιια, ελψ ζηηο κηθξφθαξπεο πνηθηιίεο νη δηαζηάζεηο ησλ 

θχιισλ είλαη κηθξφηεξεο. Σν κέγεζνο ησλ θχιισλ ηεο πνηθηιίαο πνπ ζα θαιιηεξγεζεί 

ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνζηάζεσλ θχηεπζεο. Σα 
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θχιια εκθαλίδνληαη ζε ειηθνεηδή δηάηαμε πάλσ ζην βιαζηφ. Ζ επάλσ επηθάλεηα ησλ 

θχιισλ έρεη ρξψκα ιακπεξφ βαζχ πξάζηλν θαη ε θάησ ειαηψδεο αλνηθηφ πξάζηλν. 

Σέινο ηα θχιια θέξνπλ αδελνθφξεο ηξίρεο πνπ εθθξίλνπλ κία δχζνζκε νπζία φηαλ 

αγγίμεη θαλείο ην θπηφ θαη πνπ έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θπηνχ απφ ηνπο 

ερζξνχο ηνπ. (Atherton J., Rudich J., 1996). 

 

 

Άλζε – Σαμηαλζία 

 

 

 

Σα άλζε ηεο ηνκάηαο εκθαλίδνληαη ζε ηαμηαλζίεο, είλαη ηέιεηα, απηνγνληκνπνηνχκελα, 

θαη αλεκφθηια, κε ηελ έλλνηα πσο ν άλεκνο ηηλάδεη ηα άλζε κε απνηέιεζκα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο γχξεο, ηελ επηθνλίαζε θαη ηε γνληκνπνίεζε. Έλαο κέζνο 

επηζπκεηφο αξηζκφο αλζέσλ αλά ηαμηαλζία πνπ ζα εμειηρζεί ζε θαξπνχο είλαη 6-8 

άλζε. Οη ηαμηαλζίεο εκθαλίδνληαη επί ησλ βιαζηψλ ηνπ θπηνχ θαη δηαθιαδίδνληαη 

ζπκκεηξηθά ή αζχκκεηξα, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. ην άθξν θάζε δηαθιάδσζεο 

ππάξρεη θαη έλα άλζνο. Σν άλζνο θέξεη πξάζηλν δεξκαηψδε θάιπθα,  πνπ απνηειείηαη 

απφ 5 ζέπαια, ζηεθάλε θίηξηλε κε 5 ελσκέλα πέηαια θαη 5 ζηήκνλεο, ελσκέλνπο ζηε 

βάζε ηνπο κε ηε ζηεθάλε θαη ελσκέλνπο θαηά κήθνο κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα 

ζρεκαηίδνπλ θψλν γχξσ απφ ην ζηχιν, πνπ είλαη ζπλήζσο πην θνληφο, εγθισβηζκέλνο 

απφ ηνπο αλζήξεο. Ζ σνζήθε είλαη πνιχρσξε (2-7 ρψξνπο) θαη θάζε ρψξνο έρεη 

πνιιά σάξηα.   
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Καξπφο 

 

Ο θαξπφο ηεο ηνκάηαο είλαη πνιχρσξνο ξάγα, κε πνηθίια ζρήκαηα. Ο θαξπφο 

πνηθηιηψλ κε δχν ρσξίζκαηα (ρψξνπο) είλαη ζπλήζσο ζηξνγγπιφο, ελψ απηψλ κε 3, 4, 

5 ή πεξηζζφηεξα ρσξίζκαηα είλαη πεπιαηπζκέλνο θαη πηζαλφλ αθαλφληζηνο. Σν 

ρξψκα ηεο ηνκάηαο είλαη βαζχ πξάζηλν φηαλ ν θαξπφο είλαη άσξνο θαη ζηαδηαθά θαηά 

ηελ σξίκαλζε αιιάδεη ζε θηηξηλνπξάζηλν, ξφδηλν θαη ηειηθά απνθηά θφθθηλν ρξψκα 

ζηελ πιήξε σξίκαλζε. Ζ ραξαθηεξηζηηθή ρξσζηηθή ηνπ θαξπνχ, ζηελ νπνία 

νθείιεηαη ην ρξψκα (θφθθηλν) ηεο ηνκάηαο νλνκάδεηαη ιπθνπίλε. Σν πνξηνθαιί 

ρξψκα νθείιεηαη ζην β-θαξνηίλην (πξνβηηακίλε Α). Με ηελ πξφνδν ηεο γελεηηθήο 

βειηίσζεο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί πβξίδηα ησλ νπνίσλ νη θαξπνί 

έρνπλ θίηξηλν, κσβ θαη άιινπο ρξσκαηηζκνχο. Ο θαξπφο απνηειείηαη απφ ην θινηφ, 

ηε ζάξθα, ηνπο ηζηνχο θαη ηνπο ζπφξνπο. Σν πάρνο ηνπ θινηνχ απμάλεη ζην πξψην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαξπνχ θαη κεηά ιεπηαίλεη θαη απιψλεη θαηά ην ζηάδην ηεο 

σξίκαλζεο. Ζ ζάξθα ζρεκαηίδεηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ θειηψλ θαη είλαη αλάινγα κε 

ηελ πνηθηιία, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή, πινχζηα ζε ρπκφ, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεηαπνίεζε απφ ηηο βηνκεραλίεο θνλζεξβψλ. Ο ρπκφο έρεη 3-6%  

ζηεξεά ζπζηαηηθά κέζα ζηνπο ρψξνπο ζε κία δειαηηλψδε νπζία βξίζθνληαη νη 

ζπφξνη, πνιινί ή ιίγνη ζε αξηζκφ, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. (Atherton J., Rudich J., 

1996). 
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πφξνο 

 

Δίλαη σνεηδήο,  πεπιαηπζκέλνο,  ρξψκαηνο θίηξηλν-θαθέ ρξπζαθέλην θαη ε επηθάλεηά 

ηνπ θαιχπηεηαη κε ηξηρνεηδείο απνθχζεηο πνπ ηνπ δίλνπλ κεηαμψδε επηθάλεηα 

(δηαθνξά απφ κειηηδάλα θαη πηπεξηά). Σν κέγεζνο ησλ ζπφξσλ είλαη κηθξφ, δηακέηξνπ 

3-5 mm.  

 

Δζσηεξηθά ν ζπφξνο θέξεη έλα θπξηφ (ζπεηξνεηδέο) έκβξπν, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ 

έλα κηθξφ ελδνζπέξκην. Ζ επηθάλεηα εμσηεξηθά έρεη ρξψκα γθξηδνθίηξηλν θαη 

θαιχπηεηαη απφ ρλνχδη γθξίδν ή αξγπξνχλ.  Ο ζπφξνο ηεο ηνκάηαο δηαηεξεί ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηε βιαζηηθφηεηά ηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ρξφληα 

κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπ,  εάλ φκσο απνζεθεπηεί ζε ρακειή ζεξκνθξαζία θαη κε 

ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ησλ ζπφξσλ ζε πγξαζία, εχθνια δηαηεξεί ηε βιαζηηθφηεηά 

ηνπ πάλσ απφ 10 ρξφληα. Έλα γξακκάξην ζπφξνπ έρεη 450 πεξίπνπ ζπέξκαηα. 

(Σζαπηθνχλεο Φ., 1997, Οιχκπηνο Μ., 1994, 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html 

 

 

 

 

 

2.3 Πνηθηιίεο – Τβξίδηα ηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο 

 

Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ ηνκάηαο πνπ επδνθηκνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαη ν θαξπφο ηνπο είλαη θαηάιιεινο γηα λσπή 

θαηαλάισζε ή γηα βηνκεραληθή επεμεξγαζία ή θαη γηα ηηο δχν απηέο ρξήζεηο. Σα 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html
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ηειεπηαία ρξφληα νη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο (ή πβξίδηα) ηνκάηαο πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζηελ Διιάδα γηα βηνκεραληθή ρξήζε είλαη νη παξαθάησ: RIO 

GRADE, ΖΔΗΝΕ, PRENIUM, SONORA, RED BALL, TITAN, ΕΟΟΜ θ.ιπ. 

Γηαθξίλνληαη ζε ππέξ-πξψηκεο, πξψηκεο θαη κεζν-πξψηκεο πνηθηιίεο ή πβξίδηα, 

αλάινγα κε ηνλ βηνινγηθφ ηνπο θχθιν (απφ ηελ κεηαθχηεπζε έσο θαη ηελ σξίκαλζε).  

Οη πνηθηιίεο απηέο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λάλεο θαη κηθξφθαξπεο. Ο ρξφλνο 

κεηαθχηεπζε σο ηελ σξίκαλζε ηνπ 50% πεξίπνπ ησλ θαξπψλ, είλαη 90 έσο 115 

κέξεο.  

 

Σα επηζπκεηά ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνηθηιηψλ ηνκάηαο πξννξίδνληαη γηα 

βηνκεραληθή επεμεξγαζία είλαη ηα εμήο: 

 Μεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά ζπζηαηηθά (5,5-7,0 Bricks), 

 Ομχηεηα 0,35-0,55%, 

 Υακειφ ξΖ (4,2-4,4), 

 Έληνλν θφθθηλν ρξψκα, 

 Μεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε C (ηνπιάρηζηνλ 200mg/100gr), 

 Δπηπιένλ, γηα θνλζέξβα νιφθιεξεο ηνκάηαο νη θαξπνί πξέπεη λα έρνπλ 

σνεηδέο ή θπιηλδξηθφ ζρήκα, νκνηφκνξθν κέγεζνο θαη βάξνο 60-80gr. 

 Δπίζεο, πξέπεη λα μεθινπδίδνληαη εχθνια ηα ηνκαηάθηα.  

 

Μεγάιε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηινγή ηεο πνηθηιίαο. Πξέπεη απηή λα γίλεη 

κε βάζε βάζηκα θαη ζπγθξίζηκα θξηηήξηα φπσο αλζεθηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θπηνχ θαη θαξπνχ, πξσηκφηεηα. Δπίζεο νη παξαγσγνί ζα  

πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ δίλνπλ νη βηνκεραλίεο γηα 

πνηθηιίεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο πςειφ brix (πρ. 

HEINZ 9780, HEINZ 2005) θαη πςειφ ρξψκα (πρ. HEINZ 9997, HEINZ 3702). Χο 

εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη ν παξαγσγφο λα πξνγξακκαηίζεη ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ ελ 

ιφγσ πνηθηιηψλ γηα ηελ απνθπγή εθπιήμεσλ σο πξνο ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ηνλ 

εθηξνρηαζκφ ηνπ βαζηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. (άλδξνο 2010, Bachau PC. 1981. 

Gould WA. 1974).  
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2.4 Ζ δηαηξνθηθή αμία ηεο ηνκάηαο  

 

Ζ ηνκάηα δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη έλα ιαραληθφ ηδηαίηεξα πινχζην ζε 

ζξεπηηθά ζηνηρεία, εμαηηίαο φκσο ηεο επξείαο θαηαλάισζεο ηεο παγθνζκίσο ηφζν 

λσπψλ θαξπψλ φζν θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηεο θαηέρεη έλα αμηφινγν κεξίδην 

ζηελ εκεξήζηα δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. 

 

Ζ ηνκάηα απνηειείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ λεξφ (απφ 94-95%  θαηά βάξνο) θαη 

απφ έλα ζχλνιν ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Μία ηνκάηα κέηξηνπ κεγέζνπο (150 gr.) 

απνδίδεη  35 ζεξκίδεο. Ζ ηνκάηα είλαη κηα θαιή πεγή βηηακηλψλ C,  Β  θαη Α (κε ηε 

κνξθή ηνπ  β-θαξνηέληνπ, ην νπνίν είλαη κηα κνξθή πξνβηηακίλεο Α) φπσο  επίζεο 

θαη βηηακίλε Δ, ειάρηζηε πξσηεΐλε, κεγάιεο πνζφηεηεο θηηξηθψλ θαη νμαιηθψλ νμέσλ, 

ζειήλην, θάιην, καγλήζην, αζβέζηην, θψζθνξν, ζίδεξν,  καγγάλην, θνιηθφ νμχ, θάιην 

θαη άιια ηρλνζηνηρεία. Ζ ηνκάηα πεξηέρεη αξθεηέο θπηηθέο ίλεο, δελ πεξηέρεη 

ρνιεζηεξφιε, ζρεδφλ θαζφινπ λάηξην, νχηε θνξεζκέλα ιίπε. Σέινο, ε ηνκάηα 

πεξηέρεη κεγάιε πνζφηεηα ιπθνπελίνπ. Οη κεηαπνηεκέλεο ηνκάηεο ελδέρεηαη λα 

δηαζέηνπλ πςειφηεξα επίπεδα νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, αθελφο δηφηη ε 

ζπγθέληξσζή ηνπο κπνξεί λα είλαη πςειφηεξε ζε απηέο ηηο κνξθέο θαη αθεηέξνπ 

δηφηη ε κεηαπνίεζε κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε ρεκηθή ηνπο δνκή θαζψο θαη ζηε 

βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπο.   

 

Οη βηηακίλεο ηεο νκάδαο Β είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ θαη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν θάιην είλαη έλα απαξαίηεην 

ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο πγείαο, ην 

νπνίν, καδί κε ην αζβέζηην θαη ην καγλήζην, κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, έηζη βνεζά ζηελ νκαιή θαξδηαθή 

ιεηηνπξγία. Σν καγλήζην δξα ελάληηα ζηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζηξεο θαη ηηο κπτθέο 

θξάκπεο. Σν ζειήλην ελζσκαηψλεηαη ζηηο ζειεληνπξσηεΐλεο, νη νπνίεο είλαη   

αληηνμεηδσηηθά έλδπκα πνπ βνεζνχλ ζην λα απνηξαπεί ε θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ 

απφ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο,  βνεζνχλ ζηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδνχο θαη 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Σν ρξψκην βνεζά ζηελ 

αληηκεηψπηζε δηαηαξαρψλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο, πνπ αθνξά θπξίσο ηνπο 

δηαβεηηθνχο. Οη δηαηηεηηθέο ίλεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο 
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πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξνχλ επίζεο λα ζπκβάινπλ ζηνλ έιεγρν ησλ πςειψλ 

επίπεδσλ ηεο ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα.  Οη ηνκάηεο είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή θπηηθψλ 

ηλψλ, ηδίσο φηαλ θαηαλαιψλνληαη κε ηε θινχδα θαη ηνπο ζπφξνπο. Ζ ηνκάηα, επίζεο, 

δηαζέηεη ζε αθζνλία θνιηθφ νμχ, ην νπνίν βνεζά ζηελ αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δηαηξνθηθή άμηα ησλ ππφινηπσλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο ηνκάηαο αλαπηχζζεηαη ζηε ζπλέρεηα. (Bachau PC. 1981. Gould WA. 

1974). 

 

 

 

Ζ ηνκάηα εθηφο απφ ηα σθέιηκα γηα ηνλ νξγαληζκφ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δηαζέηεη θαη 

πνιιέο νπζίεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αδξαλνπνηνχλ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο. Ο 

θαξπφο ηεο ηνκάηαο πεξηέρεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αληηνμεηδσηηθψλ ελψζεσλ 

θπξίσο ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο κεηαβνιίηεο. Γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ ζπζζψξεπζε 

ησλ νπζηψλ απηψλ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαξπψλ 

ηεο ηνκάηαο (π.ρ. γεχζε, άξσκα) πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε δηαιεχθαλζε ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ κεηαβνιηζκνχ. (Tzin V., Rogachev S., Meir S et al. 2013). 

 

Σα ιαραληθά παξνπζηάδνπλ πνιιά νθέιε ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θπξίσο ιφγσ ησλ 

αληηνμεηδσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκθαλίδνπλ (θαξνηέληα, ηνθνθεξφιεο, 

αζθνξβηθφ νμχ). Οη ψξηκνη θαξπνί πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο απηψλ ησλ 

ελψζεσλ. Δπηπιένλ πεξηέρνπλ θαη‟ εθηίκεζε 30 πηεηηθέο ελψζεηο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ γεχζε θαη ην άξσκα. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ πηεηηθψλ αιιά θαη ησλ κε 

πηεηηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ κεηαβνιηηψλ πνπ παξάγνληαη ζηνπο θαξπνχο ηεο ηνκάηαο 

ζπληίζεηαη απφ ηελ αξσκαηηθή ακηλν-νμπ-θαηλπιαιαλίλε (Phe) θαη ηελ ηπξνζίλε. Ζ 

ζχλζεζε απηψλ ησλ κεηαβνιηηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ κνλαδηθή γεχζε ησλ θαξπψλ ηεο 

ηνκάηαο. (Tzin V., Rogachev I., Meir S. et al. 2013) 
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Μέρξη ζήκεξα πεξηνξηζκέλνο είλαη ν αξηζκφο ησλ κειεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ κε 

ζαθήλεηα ηελ κεηαηξνπή ησλ πξσηνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζε εμεηδηθεπκέλνπο 

αξσκαηηθνχο κεηαβνιίηεο, θαη νη πεξηζζφηεξεο θαηεπζχλνληαη ζηελ παξαγσγή Phe 

πνπ πξνέξρνληαη απφ πηεηηθέο νπζίεο. Ζ ζχλζεζε ησλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ άλζξαθα, ηνπ αδψηνπ, ηνπ ζείνπ θαζψο θαη ηεο 

ελέξγεηαο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πξσηνγελή κεηαβνιηζκφ. (Tzin V., Rogachev I., 

Meir S. et al. 2013) 

 

Σν ιπθνπέλην είλαη ην ζεκαληηθφηεξν αληηνμεηδσηηθφ πνπ έρεη ε ηνκάηα αθνχ   

απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ιπθνπελίνπ ζηελ δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ κε πνζνζηφ πνπ 

θηάλεη ην 85% ηνπ ζπλνιηθνχ ιπθνπελίνπ πνπ πξνζιακβάλεη εκεξεζίσο. Οη 

κεηαπνηεκέλεο ηνκάηεο ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ πςειφηεξα επίπεδα νξηζκέλσλ 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, αθελφο δηφηη ε ζπγθέληξσζή ηνπο κπνξεί λα είλαη πςειφηεξε 

ζε απηέο ηηο κνξθέο θαη αθεηέξνπ δηφηη ε κεηαπνίεζε κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε 

ρεκηθή ηνπο δνκή θαζψο θαη ζηε βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπο. (Tzin V., Rogachev S., Meir 

S et al. 2013). 

 

 

 

Σα ζηνηρεία δηαθφξσλ κειεηψλ δείρλνπλ πσο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζχγρξνλεο 

εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο (θαξδηαθέο παζήζεηο, θαξθίλνο θ.α.) νθείινπλ ηελ πξνέιεπζε 

ηνπο ζηελ παξνπζία ειεχζεξσλ ξηδψλ. Ζ αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ θαξνηελνεηδψλ, 

κέζσ ηεο απελεξγνπνίεζεο ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ξίδαο ηνπ 

νμπγφλνπ, ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πξφιεςε ηνπο. (Toor R., Savage G., 2006) 
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2.5 Οηθνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο 

 

 

2.5.1 Κιίκα 

 

Ζ ηνκάηα είλαη θπηφ πνπ θαιιηεξγείηαη θαηά ηε ζεξκή πεξίνδν ηνπ έηνπο θαη απαηηεί 

ρξνληθή πεξίνδν δηάξθεηαο ηνπιάρηζην 3–4 κελψλ, απφ ηε ζπνξά κέρξη ηελ έλαξμε 

ηεο ζπγθνκηδήο. Ζ ζεξκνθξαζία είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ην θχηξσκα ησλ 

ζπφξσλ, ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ, ηε γνληκνπνίεζε ησλ αλζέσλ, ηελ θαλνληθή 

σξίκαλζε ησλ θαξπψλ θαη γεληθά ηε θπζηνινγηθή θαη παξαγσγηθή εμέιημε ησλ 

θπηψλ ηεο ηνκάηαο.  

 

Σν θχηξσκα ησλ ζπφξσλ επηηπγράλεηαη θαλνληθά ζηε ζεξκνθξαζία εδάθνπο 18-24
ν
 

C θαη θαζπζηεξεί ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Ζ θαξπφδεζε, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πνηθηιίεο, γίλεηαη θαιχηεξα ζηνπο 16–22
ν
 C, ελψ δελ κπνξεί λα γίλεη ζε ζεξκνθξαζίεο 

άλσ ησλ 30–35
ν
 C θαη επίζεο θάησ ησλ 10–15

ν
 C ιφγσ ζρεκαηηζκνχ αηεινχο άλζνπο 

ή γηαηί ε ρακειή ζεξκνθξαζία επηδξά δπζκελψο ζηε γνληκνπνίεζε. Δθφζνλ δε γίλεη 

γνληκνπνίεζε, παξαηεξείηαη πηψζε ηνπ άλζνπο (αλζφξξνηα). Αλζφξξνηα επίζεο 

ζπκβαίλεη θαη φηαλ ε πγξαζία ηνπ αέξα θαη ε έληαζε ηνπ θσηφο είλαη κηθξή. Ζ 

ηνκάηα παξνπζηάδεη “πνζνηηθή”, θσηνπεξηνδηθή αληίδξαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

αλζίδεη ζε νπνηαδήπνηε θσηνπεξίνδν, αιιά φηαλ ε θσηνπεξίνδνο είλαη κηθξή (θάησ 

απφ 12 ψξεο) ηφηε αλζίδεη λσξίηεξα (πξσηκφηεξα).Σν optimum ηεο αλάπηπμεο θαη 

θαξπφδεζεο ηεο ηνκάηαο ζπκβαίλεη ζε ζρεηηθά κεγάιεο εληάζεηο θσηφο (50.000 lux). 

 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ επηηπγράλεηαη θαιχηεξα ζε ζεξκνθξαζίεο 18-26
ν
 C. Ζ 

βιαζηηθή αλάπηπμε είλαη ηαρχηεξε φηαλ παξαηεξείηαη δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 

αλάκεζα ζε εκέξα θαη λχρηα 4–5
ν
 C (ζεξκνπεξηνδηζκφο). Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία 

λχρηαο πνηθίιιεη κε ηελ ειηθία ηνπ θπηνχ.  Αληέρεη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 10-12
ν
 

C θαη ζε πςειέο κέρξη 38
ν
 C, κε αλάινγε αλαζηνιή ηεο θαλνληθήο αλάπηπμεο ηνπ 

θπηνχ. Πνιιά εμαξηψληαη θαη απφ ηνλ ηχπν ησλ πνηθηιηψλ. ηελ Διιάδα 

θαιιηεξγνχληαη πνηθηιίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο μεξνζεξκηθέο θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. (Σζαπηθνχλεο Φ., 2007, άλδξνο Γ., 2010).  
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2.5.2 Έδαθνο  

 

Ζ ηνκάηα θαιιηεξγείηαη ζε φια ζρεδφλ ηα εδάθε, πνπ δελ είλαη πγξά. Πξνηηκά εδάθε 

κέζεο ζχζηαζεο, ειαθξά, βαζηά, γφληκα, ζηξαγγεξά. Γηα κεγάιε απφδνζε, εθφζνλ 

δελ ελδηαθέξεη ε πξσηκφηεηα, πξνηηκψληαη ηα πειψδε, αξγηιινπειψδε ή βαξχηεξα 

εδάθε, ηα νπνία έρνπλ κεγάιε πδαηντθαλφηεηα θαη απνξξνθνχλ θαη ζπγθξαηνχλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο θσζθφξνπ θαη θαιίνπ. Σα εδάθε απηά 

κπνξνχλ λα ιηπαλζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο πξηλ απφ ηε θχηεπζε θαη λα 

εθνδηάδνπλ ηα θπηά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο. 

 

Δδάθε κε ειαθξά κφλν θιίζε είλαη επηζπκεηά γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εδάθε κε κέηξηα θαη απφηνκε θιίζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηεο πγξαζίαο. Σν επίπεδν έδαθνο κπνξεί λα 

κελ έρεη πξνβιήκαηα δηάβξσζεο αιιά κπνξεί λα έρεη πξφβιεκα ζηξάγγηζεο θαη 

απφπιπζεο. Δάλ ην ππέδαθνο είλαη δηαπεξαηφ θαη επηηξέπεη άκεζε ζηξάγγηζε δελ 

ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί πξφλνηα γηα ππνζηξάγγηζε. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη 

επηζπκεηή ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε νξγαληθή νπζία, θαζψο θαη ζε 

αλφξγαλα ζξεπηηθά ζηνηρεία.  
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Καιχηεξεο απνδφζεηο έρνπλ ηα εδάθε πνπ ην pH είλαη ειαθξά φμηλν ή νπδέηεξν. Σν 

pH επηδξά επίζεο ζηελ πξφζιεςε απφ ηα θπηά ησλ δηάθνξσλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. 

ε ρακειφ pH ειαηηψλεηαη ε αθνκνησζηκφηεηα ηνπ θσζθφξνπ θαη δεκηνπξγνχληαη 

αζβεζηίνπ, καγλεζίνπ θαη θαιίνπ. ε πνιχ πςειφ pΖ ζεκεηψλεηαη έιιεηςε ζηδήξνπ 

θαη καγγαλίνπ. Δπίζεο ην pΖ επεξεάδεη ηελ ζπζζψξεπζε θαη δξάζε ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ ηνπ εδάθνπο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηψλ. (Σζαπηθνχλεο Φ., 

2007, άλδξνο Γ., 2010).  

 

 

2.6 Καιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο  

 

 

2.6.1 Δπηινγή θαη πξνεηνηκαζία αγξνύ 

 

Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ αγξνχ είλαη απαηηνχκελν γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο. Καη ζσζηή θξίλεηαη ε επηινγή πνπ πεξηθιείεη παξάγνληεο φπσο 

γνληκφηεηα, νξγαληθή νπζία, pH (κηαο θαη ε ηνκάηα είλαη απαηηεηηθή θαιιηέξγεηα), 

πδαηνρσξεηηθφηεηα, πδαηνπεξαηφηεηα, αεξνπεξηεθηεθφηεηα (γηα ηελ ζσζηή 

αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζσζηή θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη νμπγφλνπ ζην 

έδαθνο), ππνβνεζνχκελν ηαπηφρξνλα θαη απφ ηελ χπαξμε ζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ θαη 

ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ. Δπίζεο, ζην ρσξάθη δελ ζα πξέπεη λα έρεη 

θαιιηεξγεζεί πξφζθαηα ίδηα θαιιηέξγεηα, πξνο απνθπγή παζνγφλσλ θαη πξνζβνιψλ. 

Σέινο είλαη ζεκαληηθφ ην ρσξάθη λα έρεη κέγεζνο γηα λα θξίλεηαη ζπκθέξνπζα ε 

ζηξεκκαηηθή εθκεηάιιεπζε κηαο νηθνλνκηθά απαηηεηηθήο θαιιηέξγεηαο, θαη ηελ 

επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  

 

Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ρσξαθηνχ πεξηιακβάλεη ην φξγσκα θαη αθνινχζσο ην πέξαζκα 

κε δηζθνζβάξλα (θξέδα) γηα λα ςηινρσκαηηζηεί ην έδαθνο. Δάλ γίλεη απεπζείαο 

ζπνξά, ζην θηλίξηζκα ην ρσξάθη ην ζέινπκε θαιχηεξα παηεκέλα.  

 

Οη ησξηλέο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο ηεο ηνκάηαο πεξηιακβάλνπλ ηε θχηεπζε ή ζπνξά ζε 

δηπιέο ζεηξέο κε 45cm  απφζηαζε ζεηξά απφ ζεηξά θαη 120cm  απφζηαζε δηπιή ζεηξά 

κε δηπιή ζεηξά.  Πάλσ ζηε γξακκή κπνξεί λα θπηεπηεί ή λα ζπαξζεί ζε απνζηάζεηο 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θπηνχ απφ 50cm γηα πιεζπζκφ 2.800 πεξίπνπ θπηψλ αλά 
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ζηξέκκα,  κέρξη 35cm,  κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πιεζπζκνχ 3.800  θπηψλ αλά 

ζηξέκκα. Σν βάζνο ζπνξάο πξέπεη λα είλαη απφ 1,5 – 2cm, ζε βάζνο πνπ μεθηλάεη ε 

πγξαζία, θαη φρη αξθεηά βαζηά γηα λα κπνξεί λα πνηηζηεί  (ζε πεξίπησζε ρξήζεο 

ηερλεηήο βξνρήο ην βάζνο ζα πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν δπλαηφ). 

 

ε πεξίπησζε επηινγήο εγθαζίδξπζεο ηεο θαιιηέξγεηαο κε ζπφξν,  ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί δηπιάζηνο αξηζκφο ζπφξσλ απφ ηνλ πξνζδνθψκελν αξηζκφ θπηψλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε έηνηκσλ θπηψλ έρεη θπξίαξρν ξφιν ζην ηξφπν 

εγθαζίδξπζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Δδψ ζα πξέπεη ν παξαγσγφο λα πξνζέμεη ηελ επηινγή 

ζσζηνχ θπησξίνπ πνπ ζα ηνπ δψζεη ζσζηά πξνεηνηκαζκέλα, πγηή θπηά. Μεηά ηε 

θχηεπζε απαηηείηαη ειαθξχ πφηηζκα γηα ηελ κεγαιχηεξε επηηπρία κεηαθχηεπζεο. 

(Αγγίδεο Α., 1996) 

 

 

2.6.2 Λίπαλζε 

 

Ζ ιίπαλζε ηεο ηνκάηαο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαιιηεξγεηηθέο 

θξνληίδεο απφ κέξνπο ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ηελ πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Σν πξφβιεκα ηεο ιίπαλζεο ζήκεξα επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ ζην έδαθνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θπηψλ, αιιά θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αεηθνξία ηνπ εδάθνπο θαη ην εηζφδεκα ηνπ 

παξαγσγνχ.  

 

Ζ ηνκάηα είλαη θαιηφθηιν θπηφ θαη θαιιηέξγεηα κεγάιεο παξαγσγηθφηεηαο γη‟ απηφ 

έρεη αλάγθε απφ ζξεπηηθά ζηνηρεία, ζε πνζφηεηα αλάινγα κε ηνλ φγθν παξαγσγήο. Οη 

πνζφηεηεο ησλ ιηπαζκάησλ, έρνπλ ζρέζε κε ηε γνληκφηεηα ηνπ ρσξαθηνχ θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πνηθηιίαο πνπ ζα θαιιηεξγεζεί. Ζ ζπνπδαηφηεξε αληίδξαζε ηεο 

ηνκάηαο ζηε ρνξήγεζε ιηπαζκάησλ είλαη ε αχμεζε ηεο βιάζηεζεο. Πνιχ ζεκαληηθή 

είλαη ε επίδξαζε ηνπ αδψηνπ. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε επίδξαζε ηνπ αδψηνπ ζην 

χςνο ησλ θπηψλ, ζηε θπιιηθή επηθάλεηα θαη ηνλ ξπζκφ ησλ αλζέσλ (θαξπψλ). Ζ 

ζσζηή ρνξήγεζε ιηπάζκαηνο ζηε βηνκεραληθή ηνκάηα, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ εδάθνπο θαη ζηε δηάγλσζε κέζσ ηνπ θπιιψκαηνο 



27 
 

ηεο ηνκάηαο. πλήζσο απαηηείηαη ε ρνξήγεζε αδψηνπ, θσζθφξνπ, θαιίνπ θαη 

καγλεζίνπ.  

 

Ζ ιίπαλζε γίλεηαη επηθαλεηαθά ελψ πνιχ απνηειεζκαηηθή είλαη θαη ε πδξνιίπαλζε 

γηαηί ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο θαη κεγηζηνπνηείηαη ε απνξξφθεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ζηα θπηά. ηελ βηνκεραληθή ηνκάηα πνπ έρεη ηζνδχλακε απαίηεζε ζηα 

ηξία βαζηθά ζηνηρεία άδσην (Ν), θψζθνξν (Ρ) θαη θάιην (Κ). Πξαθηηθά ζπλίζηαηαη ε 

ρνξήγεζε 20-24 κνλάδσλ αδψηνπ, 20-24 κνλάδεο θσζθφξνπ, 20-24 κνλάδεο θαιίνπ 

θαη 4 κνλάδεο καγλήζην. Σν ιίπαζκα εθαξκφδεηαη θαηά 50-60% ζε βαζηθή κνξθή 20 

εκέξεο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο θαη ην ππφινηπν κέζα απφ ηα ιάζηηρα ηεο 

άξδεπζεο.  

 

 

Άδσην 

 

Σν άδσην είλαη πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ηεο αχμεζεο ηεο βιάζηεζεο θαη ηεο 

απφδνζεο ηεο ηνκάηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην χςνο ησλ θπηψλ, ε θπιιηθή επηθάλεηα 

θαη ν αξηζκφο ησλ αλζέσλ (θαη θαξπψλ) είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηελ επίδξαζε αδψηνπ. 

Έηζη ην άδσην ρνξεγείηαη απφ ηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ θπιιψκαηνο θαη κέρξη 

ηελ αλζνθνξία. 

 

Τπεξβνιηθή αδσηνχρνο ιίπαλζε πξνθαιεί αληζνξξνπίεο πνπ εθδειψλνληαη κε 

ππεξβνιηθή βιαζηηθή αλάπηπμε, απμάλνληαο έηζη ηηο απαηηήζεηο ησλ θπηψλ ζε λεξφ. 

Μεγάιεο απνδφζεηο ησλ θαξπψλ επηηπγράλνληαη κε ζρεηηθά κεζαίεο δφζεηο αδψηνπ. 

Αληίζεηα, κε ηε ρνξήγεζε κεγάισλ δφζεσλ αδψηνπ, παξαηείλεηαη ε άλζηζε θαη 

κεηψλεηαη ε θαξπφδεζε. Μηθξέο πνζφηεηεο θαιίνπ θαη κέζε ζπγθέληξσζε αδψηνπ 

πξνθαιεί ην ζρεκαηηζκφ κεγάισλ θαξπψλ, αιιά κεησκέλεο πνηφηεηαο. 

 

Δηδηθφηεξα, ην πνζνζηφ ησλ θαξπψλ ηνκάηαο πνπ παξνπζηάδεη αλνκνηφκνξθν 

ρξσκαηηζκφ, είλαη πςειφ ζε κέζα επίπεδα αδψηνπ θαη κεηψλεηαη φηαλ ε αλάπηπμε 

ησλ θπηψλ είλαη κηθξή απφ έιιεηςε αδψηνπ, ή φηαλ ε παξαγσγή είλαη κεησκέλε απφ 

ππεξβνιηθή ρνξήγεζε αδψηνπ. Ζ ππεξβνιηθή αδσηνχρνο ιίπαλζε νδεγεί ζε νςίκηζε 

θαη θιηκάθσζε ηεο σξίκαλζεο ησλ θαξπψλ, νη νπνίνη γίλνληαη ιηγφηεξν ζπλεθηηθνί 

θαη αθαηάιιεινη γηα κεηαθνξέο. Ζ ζσζηή αδσηνχρνο ιίπαλζε απνθηά ηδηαίηεξε 
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ζεκαζία ζηε βηνκεραληθή ηνκάηα γηαηί ηφηε επηδεηείηαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλε 

σξίκαλζε ησλ θαξπψλ θαη ζρεκαηηζκφο κηθξφζσκσλ θπηψλ.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο θαη έρεη απνδεηρζεί φηη ε ιίπαλζε 

δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξπψλ ηεο 

ηνκάηαο θαη θπξίσο ζηε γεχζε. πγθεθξηκέλα, ε απμεκέλε ρνξήγεζε αδψηνπ, 

απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ακηλνμέσλ θαη κεηψλεη ηα ζάθραξα ησλ θαξπψλ, ελψ ν 

νξζφο ζπλδπαζκφο αδψηνπ θαη θαιίνπ βειηηψλεη ηε γεχζε ηνπο.  

 

Ζ ρξήζε ακκσληαθνχ αδψηνπ κεηψλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε θάιην ζηα λεαξά 

ζπνξφθπηα θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ ψξηκσλ θχιισλ ηνκάηαο ζε Ca θαη Mg, 

πηζαλφηαηα ιφγσ αληαγσληζκνχ, θαη απμάλεη ην πνζνζηφ ησλ θαξπψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα «μεξήο θνξπθήο» 

 

 

Φψζθνξν 

 

Ζ αληίδξαζε ηεο ηνκάηαο ζηα ρνξεγνχκελα ιηπάζκαηα θσζθφξνπ εμαξηάηαη θπξίσο 

απφ ηα ππάξρνληα ζην έδαθνο ζε δηαζέζηκε κνξθή πνζά θσζθφξνπ, ηελ παξνπζία 

νξγαληθήο νπζία θαη ην pH ηνπ εδάθνπο. Ζ βιάζηεζε θαη ε θαξπνθνξία θαξπψλ 

ηνκάηαο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ επαξθή εθνδηαζκφ ηνπο κε θψζθνξν. 

Δηδηθφηεξα, ν θψζθνξνο επηηαρχλεη ηελ αχμεζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην 

θνχζθσκα ησλ θαξπψλ (αχμεζε κεγέζνπο). Σν πξψην επηηπγράλεηαη απφ ηε βαζηθή 

εθαξκνγή ελψ ην δεχηεξν επηηπγράλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή θσζθφξνπ ακέζσο κεηά 

ηελ θαξπφδεζε (φηαλ ν θαξπφο είλαη ζαλ θνπληνχθη) θαη ζε εβδνκαδηαίεο εθαξκνγέο 

κε ην πφηηζκα.  

 

Απμεκέλε δφζε θσζθφξνπ ζπκβάιιεη ζηελ  αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαξπψλ 

ηνκάηαο πνπ παξνπζηάδεη αλνκνηφκνξθν ρξσκαηηζκφ θαηά ηελ σξίκαλζε (blotchy 

ripening), θαζψο θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο (αχμεζε πνζνζηνχ θελψλ 

ρψξσλ ζην εζσηεξηθφ θαη κείσζε νμχηεηαο). 
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Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε θψζθνξν, 

πξνζδηνξίδνληαη νη πνζφηεηεο  ησλ θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ πνπ πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα.  

 

Πιενλαζκαηηθφο θψζθνξνο είλαη δπλαηφ λα δηαηαξάμεη ηελ ηζφξξνπε ζξέςε ηνπ 

θπηνχ πξνθαιψληαο ηξνθνπελίεο ςεπδαξγχξνπ, ζηδήξνπ θαη ραιθνχ εμαηηίαο ηεο 

δεκηνπξγίαο δπζδηάιπησλ ελψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ κε ηα θσζθνξηθά αληφληα.  

 

ε πεξίπησζε ηξνθνπελίαο ε θάησ επηθάλεηα ησλ θπιιηδίσλ, ηδηαίηεξα ηα λεχξα, 

γίλνληαη κσβ θαη ζε ζνβαξφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη ε επάλσ επηθάλεηα απνθηά ηνλ ίδην 

ρξσκαηηζκφ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο ζπλίζηαηαη ε ρνξήγεζε 30-50ppm Ρ2Ο5 ζαλ θσζθνξηθφ νμχ, 

θσζθνξηθφ κνλνακκψλην ή κνλνθάιην.  

 

 

Κάιην 

 

Ζ ηνκάηα είλαη θαιηφθηιν θπηφ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πςειέο απαηηήζεηο ζε θάιην. 

Δίλαη γλσζηφ φηη κεγάιεο απνδφζεηο θαξπψλ επηηπγράλνληαη κε ζρεηηθά κεζαίεο 

δφζεηο θαιίνπ. Ζ ρνξήγεζε κέζσλ πνζνηήησλ θαιίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κέγηζηε 

παξαγσγή, φκσο νη θαξπνί είλαη κέηξηνη πνηνηηθά (ρξσκαηηζκφο- γεχζε). Ζ πξνζζήθε 

κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ θαιίνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνξξφθεζε απφ ηα θπηά 

κεγάισλ πνζνηήησλ θαιίνπ, κε ζπλέπεηα ηε βειηίσζε φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ θαξπψλ. Οη εθαξκνγέο ηνπ θαιίνπ μεθηλνχλ κε κηθξέο 

πνζφηεηεο ζηελ θαξπφδεζε νη νπνίεο απμάλνπλ φζν ν θαξπφο πξνρσξά πξνο ηελ 

σξίκαλζε. πγθεθξηκέλα, ε απμεκέλε ρνξήγεζε θαιίνπ απμάλεη ηελ νιηθή νμχηεηα 

ηνπ ρπκνχ θαη ηα ζάθραξα ησλ θαξπψλ, κεηψλεη ην πνζνζηφ ησλ θαξπψλ κε 

αλνκνηφκνξθν ρξσκαηηζκφ θαη θαιπηεξεχεη ην ζρήκα θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπο.  

 

ε αξγηιψδε εδάθε ν εθνδηαζκφ ησλ θπηψλ κε θάιην γίλεηαη ζπλήζσο απξφζθνπηα, 

ελψ ζηα ακκψδε ηα θπηά ηνκάηαο παξνπζηάδνπλ ζπρλά έιιεηςε θαίνπ θαη αληηδξνχλ 

εληνλφηεξα ζηελ πξνζζήθε ηνπ. Σν χςνο ησλ θπηψλ θαη ε παξαγσγή κπνξνχλ λα 

απμεζνχλ ζεκαληηθά ζε εδάθε κε κηθξή ηθαλφηεηα αληαιιαγήο θαηηφλησλ. Αληίζεηα, 

δελ έρεη παξαηεξεζεί θάπνηα επίδξαζε ζηε θπιιηθή επηθάλεηα, ηνλ αξηζκφ θαη ην 
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κέγεζνο ησλ θαξπψλ, ζε εδάθε εθνδηαζκέλα κε ελαιιαθηηθφ θάιην θαη κεγάιε 

ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα.  

 

ε θπηά κε έιιεηςε θαιίνπ παξαηεξείηαη πεξηθεξεηαθή ριψξσζε θαη λέθξσζε 

θπιιηδίσλ αξρίδνληαο απφ ηα θχιια ηεο βάζεο, θαξνχιηαζκα ησλ θχιισλ πξνο ηα 

επάλσ θαη αλνκνηφκνξθνο ρξσκαηηζκφο θαξπψλ. ε θπηά κε έληνλα ζπκπηψκαηα ην 

θάιην ζπλήζσο είλαη 0,54% ελψ ζε θαλνληθά θπηά πεξίπνπ 2,91%. (Σζαπηθνχλεο Φ., 

2007, άλδξνο Γ., 2010, Παλαγησηφπνπινο Λ., 1995, Αγγίδεο Α., 1996, Spencer D. 

and Possingham J. V. 1960). 

 

 

2.6.3 Άξδεπζε  

 

Ζ άξδεπζε ηεο ηνκάηαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο. Γηα ηελ αθξίβεηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη ηαθηηθά πνηίζκαηα θαη φρη φιε 

ε απαηηνχκελε πνζφηεηα ζε κηα κφλν δφζε. Αθαλφληζηε άξδεπζε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζρίζηκν ησ θαξπψλ.   

 

Ζ βηνκεραληθή ηνκάηα φπσο θαη φιεο νη ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο ιαραληθψλ εθηίζεηαη 

ζε έλα κεγάιν αξηζκφ αζζελεηψλ (βαθηήξηα, κχθεηεο, λεκαηψδεηο, ηψζεηο) . Γη‟ απηφ 

ζπληζηνχκε θαη εθαξκφδνπκε ην πφηηζκα κε ζηαγφλα δηφηη έηζη δελ βξέρνπκε ην 

θχιιν, αιιά επηπιένλ επηηπγράλνπκε θαη εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ θαη θαιχηεξνο 

έιεγρνο ρνξήγεζεο ηνπ λεξνχ. Απφ ηνλ θαλφλα απηφ εμαηξείηαη ην πξψην πφηηζκα ηεο 

εγθαηάζηαζεο κεηά ηελ θπηεία  πνπ γίλεηαη κε ξάκπα (πνιπκπέθ). πληζηνχκε βαζχ 

πφηηζκα ζε πνιιέο εκέξεο θαη φρη ειαθξχ πφηηζκα ζε ιηγφηεξεο εκέξεο δηφηη δελ 

επηζπκνχκε λα έρνπκε κηθξφ νξίδνληα πγξαζίαο θαη θπηά επηπνιαηφξηδα. πλνιηθά 

ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 400-500 θπβηθά κέηξα λεξνχ αλά ζηξέκκα. 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο άξδεπζεο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο ζηελ απφδνζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο, δηφηη ειέγρεηαη ε βιαζηηθή αλάπηπμε ηνπ θαξπνχ, ε θαλνληθή 

αλάπηπμε ηνπ θαξπνχ θαη νκνηνκνξθία ηεο αλάπηπμεο. ε πξψηε θάζε ην θπηφ 

πξέπεη λα ζηξεζαξηζηεί γηα λα επηηεπρζεί κέγηζην πνζνζηφ αλζνθνξίαο αλά θπηφ κε 

απνηέιεζκα κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαξπφδεζεο. Απφ ην ζηάδην ηεο θαξπφδεζεο κέρξη 

ην γπάιηζκα ηνπ θαξπνχ ζπλίζηαηαη ε εθαξκνγή επαξθψλ αξδεπηηθψλ πνζνηήησλ  
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γηα ηελ παξαγσγή πςειψλ παξαγσγηθψλ πνζνηήησλ. Σν ηειεπηαίν πφηηζκα ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζηάδην ηνπ γπαιίζκαηνο ηνπ θαξπνχ γηα λα πξνθιεζεί 

νκνηφκνξθν θνθθίληζκα ηνπ θαξπνχ, θάηη ην νπνίν είλαη αλαγθαίν γηα ηελ κεραληθή 

ζπγθνκηδή ηνπ πξντφληνο. Με ηελ νκνηφκνξθε σξίκαλζε ηεο θαιιηέξγεηαο κεηψλεηαη 

ην πνζνζηφ ησλ πξάζηλσλ θαξπψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα πεηαρηνχλ 

αθνχ απνηεινχλ μέλε χιε γηα ηελ βηνκεραλία κεηαπνίεζεο ηεο ηνκάηαο. 

(Σζαπηθνχλεο Φ., 2007, άλδξνο Γ., 2010, Οιχκπηνο Μ., 1994) 

 

 

2.6.4 Εηδαληνθηνλία 

 

Ζ βηνκεραληθή ηνκάηα είλαη µηα εληαηηθή θαιιηέξγεηα, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

κεγάιεο πνζφηεηεο ιηπαζκάησλ, ζπρλά πνηίζκαηα αιιά παξάιιεια απαηηνχληαη 

ηέηνηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο επλννχλ φρη µφλν ηελ αλάπηπμε ηεο ίδηαο 

ηεο θαιιηέξγεηαο, αιιά θαη ησλ αλεπηζχκεησλ δηδαλίσλ. 

 

ηελ ηνκάηα ηα θπξηφηεξα δηδάληα είλαη ηα πιαηχθπιια αγξνληνκαηηά, γιηζηξίδα, 

ηάηνπιαο, βιήηα θαη πεξηθνθιάδα, ηα ζηελφθπιια (αγξσζηψδε) βέιηνπξαο, 

κνπρξίηζα θαη ηα παξαζηηηηθά δηδάληα θνπζθνχηα, νξνβάγρε. Ηδίσο ηα ηειεπηαία 

(θνπζθνχηα, νξνβάγρε) απνηεινχλ κάζηηγα θαη ε θαιιηέξγεηα ηνκάηαο ζε πεξηνρέο 

φπνπ επδνθηκνχλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Γεληθά, ε θαιιηέξγεηα ηεο βηνκεραληθή 

ηνκάηαο, ε απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ είλαη δχζθνιε. 

 

Οινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε - δηαρείξηζε ησλ δηδαλίσλ βαζίδεηαη ζηελ νξζφηεξε 

ρξήζε ησλ δηδαληνθηφλσλ αιιά θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ άιισλ κεζφδσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ, φπσο κεζφδσλ κείσζεο ηεο εκθάληζεο ησλ δηδαλίσλ 

αιιά θαη κεζφδσλ κείσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Ζ επηηπρήο 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο αληηκεηψπηζεο - δηαρείξηζεο ησλ 

δηδαλίσλ απνζθνπεί ζηελ δηαρείξηζε ησλ δηδαλίσλ ζην βάζνο ρξφλνπ (καθξνρξφληα 

ζηξαηεγηθή) θαη φρη κφλν ζηελ άκεζε - πξφζθαηξε αληηκεηψπηζε ηνπο θαη 

πξνυπνζέηεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ηελ επηινγή θαη ηελ ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή 

ησλ θαηαιιειφηεξσλ κεζφδσλ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπο πεξηιακβάλεη θπξίσο 

εθαξκνγέο κε ρεκηθά δηδαληνθηφλα ζθεπάζκαηα. Πξαθηηθέο φπσο ην ηζάπηζκα θαη ην 

βνηάληζκα ζε κεγάιε θιίκαθα έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ιφγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο θφζηνπο. 
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ηελ απεπζείαο ζπνξά, ε δηδαληνθηνλία μεθηλά κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεηξηκπνπδίλεο 

(πρ. Sencor), εθιεθηήο δηδαληνθηφλαο νπζίαο πνπ θαίεη ην ζπφξν ησλ πιαηχθπιισλ 

θαη ζηελφθπιισλ δηδαλίσλ, θαη ελδερνκέλσο αξγφηεξα, εάλ παξαηεξεζεί 

αγξνληνκαηηά (θαη φρη αξγφηεξα απφ ην ζηάδην ησλ θνηπιεδφλσλ κηαο θαη κεηψλεηαη 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ) ζπλερίδνπκε κε εθαξκνγέο ξηκζνπιθνπξφλεο (πρ. Rush). 

Απφ θεη θαη χζηεξα, θαη κέρξη λ ελψζνπλ νη γξακκέο, νη δπλαηφηεηεο καο 

πεξηνξίδνληαη ζε κεκνλσκέλεο εθαξκνγέο κε αγξσζησδνθηφλα (πρ. Targa, Fusilade) 

ζε θπηξσκέλα αγξσζηψδε δηδάληα.  

 

ε θαιιηέξγεηεο κε ηε ρξήζε έηνηκσλ θπηψλ, ε δηδαληνθηνλία πεξηιακβάλεη αξρηθά 

ηελ εθαξκνγή πελδπκεζαιίλεο (πρ Stomp), κε ελζσκάησζε 2-3 εκέξεο πξηλ ηελ 

θχηεπζε θαη ζπλερίδεη φπσο θαη ζηελ απ‟ επζείαο ζπνξά κε κεκνλσκέλεο εθαξκνγέο 

κε αγξσζησδηνθηψλα (πρ. Targa, Fusilade) ζε θπηξσκέλα αγξσζηψδε δηδάληα.  

(Σζαπηθνχλεο Φ., 2007, Αγγίδεο Α., 1996 Οιχκπηνο Μ., 1994) 

 

 

2.7 Οη ζνβαξόηεξνη ερζξνί ηεο ηνκάηαο 

 

Ο ζξίπαο ηεο Καιηθφξληαο (Frankliniella occidentalis) θαη ν ζξίπαο ηνπ θαπλνχ  

(Thrips tabaci). 

 

 

Απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εληνκνινγηθφ πξφβιεκα. Μεηψλνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ηελ παξαγσγή ζε κεγάιν βαζκφ κέρξη θαη νινθιεξσηηθά. Αθφκε είλαη θνξείο ηεο 

ηνινγηθήο αζζέλεηαο ηνπ «θειηδσηνχ καξαζκνχ» ηεο ηνκάηαο.  
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Οη πξνλχκθεο ηνπ εληφκνπ είλαη αεηθίλεηεο θαη απνκπδνχλ ηελ θάησ επηθάλεηα ησλ 

θχιισλ θαη φια ηα ελαέξηα κέξε, ελψ ηα αθκαία απνκπδνχλ ηα επηδεξκηθά θχηηαξα 

ζηξέθνληαο ηεο πθή ηνπο θαη πξνθαιψληαο κεηαρξσκαηηζκφ ζηα θχιια. Σα θπηά 

έρνπλ απψιεηα ρισξνθχιιεο κε ζπλέπεηα ηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπο. ζε 

ζνβαξέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα πξνζβάιινληαη θαη θαξπνί, θπξίσο κηθξνί, νη νπνίνη 

φηαλ κεγαιψζνπλ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθή εζράξσζε θαη παξακφξθσζε. 

Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ ζξηπψλ κε εληνκνθηφλα είλαη αξθεηά δχζθνιε, ιφγσ 

αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο ζε πνιιά απφ ηα παιαηφηεξα εληνκνθηφλα. Μείσζε ηεο 

πξνζβνιήο δίλνπλ ε θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη κέζα 

ζηελ θαιιηέξγεηα, ε απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο θπηείαο  θαη 

ε απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο γηαηί θνλεχεη ηηο λχκθεο ζην έδαθνο.  

 

 

 

 

 

Ληξηφκπδα (Liriomyza bryoniae, L. Trifoliae, L. huidobrensis) 

 

Ζ ιηξηφκπδα είλαη κηθξή κχγα πεξίπνπ 2 ρηιηνζηψλ κε πνιχ κεγάιε θηλεηηθφηεηα. 

Πξνζβάιινπλ θπξίσο ηα θχιια αλνίγνληαο ραξαθηεξηζηηθέο ζηνέο, κε απνηέιεζκα 

λα κεηψλεηαη ε θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ησλ ζηνψλ ή ιφγσ ηεο πηψζεο 

ησλ θχιισλ. Οη δεκηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο φηαλ ηα θπηά είλαη πνιχ κηθξά. ηελ 

άλσ επηθάλεηα ησλ θχιισλ ηα ζειπθά αλνίγνπλ ζηξφγγπιεο ιεπθέο δηαηξνθηθέο 

θειίδεο ή νβάι θειίδεο σνζεζίαο απφ ηηο νπνίεο ηξέθνληαη ηα αξζεληθά. Οη θειίδεο 

απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έκκεζεο δεκηέο γηαηί απνηεινχλ πεγή εηζφδνπ γηα 

κχθεηεο, βαθηήξηα ή κπνξεί λα κεηαθέξνπλ ηνχο.  

 



34 
 

Ζ κεγάιε δηάδνζε ηνπο νθείιεηαη ζην φηη πξνζβάιινπλ κεγάιν αξηζκφ θπηψλ (120 

είδε) θαη θπξίσο ζηελ αιφγηζηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ γηα αληηκεηψπηζε άιισλ 

εληφκσλ. 

 

 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληφκνπ πξνιεπηηθά ζπλίζηαηαη ε άκεζε αθαίξεζε ησλ 

πξνζβεβιεκέλσλ θπηψλ θαη ε θαχζε ηνπο φηαλ ε πξνζβνιή είλαη ζηελ αξρή θαη 

αθφκα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο. Απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο ζην ηέινο ηεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ ζαλάησζε ησλ λπκθψλ πνπ δηαρεηκάδνπλ θαη 

αξφζεηο γηα λα κεηαθεξζνχλ νη δηαρεηκάδνπζεο λχκθεο ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη έηζη 

λα θαηαζηξαθνχλ. Γηα ηελ ρεκηθή θαηαπνιέκεζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εληνκνθηφλα 

Trigard 75 (cyromazine) κε θπιινςεθαζκνχο ή κε ξηδνπφηηζκα ή κέζσ ηεο ζηάγδελ 

άξδεπζεο. Με θπιινςεθαζκνχο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζθεπάζκαηα Αβακεθηίλεο 

1,8ΔC (abamectin) ή ην Laser 48 SC (spinosad). 

 

 

Ζ πξάζηλε αθίδα ηεο ξνδαθηληάο (Myzus persicae) θαη ε ξνδ αθίδα ηεο παηάηαο 

(Macrosiphum euphorbiae)  

 

Πξφθεηηαη γηα πνιχ δξαζηήξηεο αθίδεο πνπ κπνξεί λα εμαπισζνχλ ζε νιφθιεξε ηελ 

θαιιηέξγεηα πνιχ γξήγνξα ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο αλαπαξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 

ηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο νη πξνζβνιέο αξρίδνπλ θπξίσο απφ ην Μάην φηαλ 

εκθαλίδνληαη ηα πηεξσηά άηνκα πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηνπο δεπηεξεχνληεο μεληζηέο.  
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Ζ άκεζε δεκία ζηα θπηά είλαη ε κχδεζε ησλ ρπκψλ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

εμαζζέλεζε ησλ θπηψλ θαη ηε ζπζηξνθή θαη μήξαλζε ησλ θχιισλ πνπ κεηψλνπλ ηε 

θσηνζπλζεηηθή επηθάλεηα. ε πξψηκεο πξνζβνιέο ην θπηφ θαηαζηξέθεηαη 

νινθιεξσηηθά. Ζ έκκεζε δεκία είλαη πην επηθίλδπλε γηαηί κεηαδίδνπλ κεγάιν αξηζκφ 

ηψζεσλ. νβαξή έκκεζε δεκία είλαη θαη ε αλάπηπμε ηεο θαπληάο πάλσ ζηα άθζνλα 

κειηηψκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ κε ηε κχδεζε ησλ θπηψλ. Ζ θαπληά κεηψλεη ηε 

θσηνζπλζεηηθή επηθάλεηα θαη πξνθαιεί κείσζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ.  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο αξρηθά ζπλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θίηξηλσλ 

παγίδσλ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηνπο θαη αθαίξεζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηψλ 

ζηελ αξρή φηαλ ε πξνζβνιή είλαη κηθξήο έθηαζεο.  Ζ ρεκηθή θαηαπνιέκεζε 

ζπλήζσο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ιφγσ απφθηεζε αλζεθηηθφηεηαο αιιά θαη επεηδή 

πνιιά εληνκνθηφλα κεηψλνπλ ηνπο θπζηθνχο ερζξνχο ησλ αθίδσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε.  

 

Θα πξέπεη ηα εληνκνθηφλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη εθιεθηήο δξάζεο ελαληίνλ 

ησλ αθίδσλ θαη λα εθαξκφδνληαη εληνπηζκέλα φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα, ζηηο πξψηεο 

απνηθίεο πνιχ λσξίο πξνηνχ εκθαληζηνχλ ηα κέγηζηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ αθίδσλ. 

Έηζη δελ ζίγνληαη ηα αξπαθηηθά ησλ αθίδσλ πνπ ζπλήζσο ηηο αθνινπζνχλ. Απηφ 

απαηηεί ζπρλφ θαη πξνζεθηηθφ έιεγρν ηεο θπηείαο. 

 

Απφ ηα λεφηεξα εληνκνθηφλα, απνηειεζκαηηθά ζηηο αθίδεο ηεο ηνκάηαο είλαη ηα 

λενληθνηηλνεηδή θαη απφ ηα παιαηφηεξα εληνκνθηφλα ηα νξγαλνθσζθνξηθά, ηα 

θαξβακηδηθά ή ηα ππξεζξηλνεηδή.  

 

 

Σεηξάλπρνη (Tetranychus urticae, T. turkestani) 

  

Σα είδε απηά πξνζβάιινπλ έλα κεγάιν αξηζκφ θπηψλ εθ ησλ νπνίσλ 150 

ηνπιάρηζηνλ παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ. Πξνζβάιιεη εθηφο απφ ηελ 

ηνκάηα θαη πνιιά άιια θεπεπηηθά (κειηηδάλα, αγγνχξη, θαζφιη, πηπεξηά, θνινθχζη 

θ.ιπ.) φια ηα νπνξσθφξα, ηα θαιισπηζηηθά θαη δηάθνξα βηνκεραληθά θπηά. Οη 

ηεηξάλπρνη ζην χπαηζξν δηαρεηκάδνπλ ζπλήζσο θαηά απνηθίεο ζην ζηάδην ηνπ 

γνληκνπνηεκέλνπ ζειπθνχ ζηνπο αγξνχο πάλσ ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηνπ 
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εδάθνπο ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη δηάθνξα θαηαθχγηα πάλσ ζηα δέληξα θαη ζηνπο 

ζάκλνπο θαη θάησ απφ πεζκέλα θχιια. ηηο πεξηνρέο κε ήπην θιίκα φπνπ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ πέθηεη θάησ απφ 8-10
ν
 C, νη ηεηξάλπρνη κε 

κεησκέλε ηελ αλαπαξαγσγηθή θαη ηξνθηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα απαληψληαη ζε φια 

ηα βηνινγηθά ζηάδηα πάλσ ζηα απηνθπή θαη θαιιηεξγνχκελα θπηά. ηηο βφξεηεο 

πεξηνρέο φπνπ ε ζεξκνθξαζία, ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα, είλαη αξθεηά ρακειή, ηα 

ζειπθά άηνκα δηαρεηκάδνπλ ζηα πξναλαθεξζέληα θξεζθχγεηα ηα νπνία 

εγθαηαιείπνπλ φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο μεπεξάζεη ηνπο 12
ν
 C. Σφηε 

απηά αξρίδνπλ λα νδεχνπλ πξνο ηελ πνψδε απηνθπή βιάζηεζε φπνπ εγθαζίζηαληαη 

θαη αξρίδνπλ λα σνηνθνχλ. πλήζσο δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ζηελ θάησ επηθάλεηα 

ησλ θχιισλ, ζην χπαηζξν ν αξηζκφ ησλ γελεψλ θπκαίλεηαη απφ 10 κέρξη 15.  

 

Οη ηεηξάλπρνη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα θχιια ηνκάηαο, φπνπ ζηα θνηιψκαηα ηεο 

θάησ επηθάλεηαο ηνπο, δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη θαη‟ απνηθίεο ζηηο νπνίεο απαληψληαη 

φια ηα βηνινγηθά ζηάδηα. Σν κέγεζνο ησλ δεκηψλ απφ ηνπο ηεηξαλχρνπο ηφζν ζηελ 

εγθαηεζηεκέλε θαιιηέξγεηα φζν θαη ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη απφ ηε ζσζηή ιήςε κέηξσλ 

θπηνπξνζηαζίαο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ηεηξαλχρσλ κε θπηνπξνζηαηεπηηθά 

ζθεπάζκαηα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ αλεζπρεηηθή αχμεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο αλζεθηηθφηεηαο. (Σζαπηθνχλεο Φ., 2007, Οιχκπηνο Μ., 1994, 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html) 

 

 

2.8 Οη ζνβαξόηεξεο αζζέλεηεο ηεο ηνκάηαο 

 

Πεξνλφζπνξνο (Phytophthora infestans)  

 

Δίλαη ε ηαρχηεξαο θαη επξχηεξαο δηάδνζεο αζζέλεηα ηεο ηνκάηαο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κεγάιεο δεκίεο. Πξνζβάιιεη φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ, ζ‟ φια ηα ζηάδηα, 

ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα είλαη νη ππνθίηξηλεο θειίδεο ζηα θαηψηεξα θχιια, 

επίζεο πξνθαιεί θαη κεηαζπιιεθηηθή ζήςε ησλ θαξπψλ.   

 

Οη επλντθφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηε δηάδνζε ηνπ πεξνλφζπνξνπ είλαη πγξέο λχρηεο κε 

αλέκνπο θαη κεησκέλεο ειηνθάλεηαο εκέξεο (βξνρεξέο ή λεθνζθεπείο). 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html
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Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο είλαη ε ρξήζε πηζηνπνηεκέλνπ 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ε απνθπγή γεηηλίαζεο θαιιηεξγεηψλ παηάηαο θαη 

ηνκάηαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θαηάιιεινη ζπλδπαζκνί 

κπθεηνθηφλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλζεθηηθνηήησλ.  

 

 

Χίδην (Leveillula taurica)  

 

 

 

Ζ αζζέλεηα απηή πξνζβάιεη ην θπιιηθφ ζχζηεκα. Σα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Ζ πξνζβνιή εθδειψλεηαη ππφ κνξθή 

θίηξηλσλ θειίδσλ ζηελ πάλσ επηθάλεηα ησλ θχιισλ θαη ηελ εκθάληζε ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο ππφιεπθεο αιεπξψδνπο εμάλζηζεο ζηα αληίζηνηρα ζεκεία ηεο θάησ 
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επηθάλεηαο ηνπ ειάζκαηνο. Οη θειίδεο πξννδεπηηθά λεθξψλνληαη πξνζιακβάλνπλ 

θαζηαλφ ρξψκα,  ελψ ζπρλά ελψλνληαη  µε απνηέιεζκα ηε μήξαλζε κεγάινπ 

ηκήκαηνο ηνπ θχιινπ. Όηαλ νη ζεξκνθξαζίεο βξίζθνληαη κεηαμχ 20 θαη 26
ν
C θαη ε 

ζρεηηθή πγξαζία κεηαμχ 52 θαη 75% ν κχθεηαο εμαπιψλεηαη µε ηα θνλίδηα. 

  

 

Βνηξχηεο (Botrytis cinerea) 

 

Ζ αζζέλεηα πξνζβάιεη φια ηα  κέξε ηνπ θπηνχ (θχιια, θαξπνχο, ζηειέρε). 

Αλαπηχζζεηαη φηαλ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ πςειή ζρεηηθή πγξαζία (ζπρλέο 

βξνρνπηψζεηο, νκίριεο) θαη ζρεηηθά ςπρξφο θαηξφο. Ζ άξηζηε ζεξκνθξαζία 

αλάπηπμεο ηνπ κχθεηα είλαη 18-23
ν
C.  

 

 

 

 

Γηα ηελ πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο ζπλίζηαηαη ε θαλνληθή ζξέςε ησλ θπηψλ (άξδεπζε 

θαη ιίπαλζε) ε νπνία εμαζθαιίδεη θαιή επξσζηία ησλ θπηψλ. Δπίζεο θαιιηέξγεηα 

αλεθηηθψλ πβξηδίσλ πνπ απνβάιινπλ γξήγνξα ηα πέηαια, κε κηθξά ζέπαια θαη 

ζθιεξφ θινηφ ζηνλ θαξπφ. Σν παζνγφλν έρεη απνθηήζεη αλζεθηηθφηεηα ζε φια 

ζρεδφλ ηα παιαηφηεξα κπθεηνθηφλα. Έηζη γηα ηελ αληηκεηψπηζε είλαη αλάγθε λα 
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ρξεζηκνπνηνχκε λεφηεξα κπθεηνθηφλα απφ νκάδεο κε λένπο ηξφπνπο δξάζεο, ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

 

Ηνινγηθέο αζζέλεηεο ηεο ηνκάηαο  

 

 

 

Οη ηψζεηο απνηεινχλ πνιχ ζνβαξφ θπηνπαζνινγηθφ πξφβιεκα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ηνκάηαο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν έληνλν. Οη θπξηφηεξεο 

ηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ν ηφο ηνπ κσζατθνχ ηνπ θαπλνχ, ν ηφο ηνπ κσζατθνχ 

ηεο αγγνπξηάο θαη ηειεπηαία ν ηφο ηνπ θειηδσηνχ  καξαζκνχ ηεο ηνκάηαο. Οη ηψζεηο 

απηέο εκθαλίδνληαη  µε  µηα ζεηξά απφ ζπκπηψκαηα φπσο  κσζατθφ παξακφξθσζε, 

λεκάησζε, ηξαρηά θχιια ρξψκαηνο µνβ εζσηεξηθφ καχξηζκα, λεθξσηηθέο θειίδεο 

ζηνπο θαξπνχο, δαθηπιησηέο ή εθηεηακέλεο. 

 

Ζ αλάγλσζε  κηαο ίσζεο  καθξνζθνπηθά  µφλν απφ  µηα παξαηήξεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ δελ είλαη εχθνιε νχηε απφ ηνλ εηδηθφ θπηνπαζνιφγν. Πξάγκαηη ε 

εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ηψζεηο πνιιέο θνξέο 

απνηεινχλ έθθξαζε ελφο ζπλφινπ παξαγφλησλ, νη νπνίνη, νθείινληαη ζηελ 

πνηθηιηαθή επαηζζεζία, ζηελ χπαξμε θιψλσλ µε δηαθνξεηηθή κνιπζκαηηθφηεηα, ζηελ 

πνξεία ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζηελ ηαπηφρξνλε πνξεία δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξσλ ηψλ ζην ίδην ην θπηφ.  

 

Ζ κεηάδνζε ησλ ηψλ γίλεηαη κεραληθά µε ην ρπκφ θαη ηελ ηξηβή µε ηα ρέξηα ηνπ 

θαιιηεξγεηή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ. Δπίζεο  κεηαδίδνληαη 
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µε ηηο αθίδεο, ν ηφο ηνπ θειηδσηνχ καξαζκνχ  κεηαδίδεηαη  µε ηνλ ζξίπα ηεο 

Καιηθφξληαο.  

 

Γλσξίδνπκε φηη νη ηψζεηο δελ αληηκεησπίδνληαη  µε θπηνθάξκαθα, κπνξνχκε φκσο 

θαη πξέπεη λα ιάβνπκε νξηζκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ κνιπζκάησλ:  

 Καηαζηξνθή ησλ εζηηψλ  κφιπλζεο  µε ηελ απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ 

ηεο πξνεγνχκελεο θαιιηέξγεηαο πνπ πηζαλά ήηαλ κνιπζκέλε.  

 Καηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ εζηίεο κφιπλζεο.  

 Απνκάθξπλζε θαη θαχζε ησλ αζζελψλ θπηψλ κφιηο εκθαλίδνληαη.  

 Να απνθεχγνπκε ηα πεξηηηά πεξάζκαηα απφ ηελ θαιιηέξγεηα.  

 Να θαηαπνιεκνχκε ηηο αθίδεο θαη ηνπο ζξίπεο, πνπ απνηεινχλ θνξείο ηψλ.  

 Να  µελ βάδνπκε ηνκάηα θνληά ζε  κνιπζκέλεο θαιιηέξγεηεο 

θνινθπλζσεηδψλ.  

 Να πξνθαιέζνπκε, µέζσ ηεο ιίπαλζεο, ππεξηξνθία αζβεζηίνπ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν πεηπραίλνπκε ζθιεξά θχιια θαη δελ κπνξεί λα ηα ηξππήζεη ην έληνκν. 

 Φεθαζκνχο µε ακηλνμέα, γηαηί νη ηνί ηξέθνληαη µε απηά µε απνηέιεζκα λα 

εμνπζελψλνπλ ην θπηφ θαη έηζη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμή ηνπ.  

(Σζαπηθνχλεο Φ., 2007, Οιχκπηνο Μ., 1994, 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html) 

 

 

2.9 πγθνκηδή 

 

Ζ σξίκαλζε ησλ θαξπψλ ηεο ηνκάηαο αληηζηνηρεί ζε κηα ζεηξά απφ βηνρεκηθέο θαη 

βηνινγηθέο αιιαγέο θαζψο θαη αιιαγέο ζηελ δνκή ηνπ θαξπνχ λα απμεζνχλ νη 

πηζαλφηεηεο γηα δηαζπνξά ησλ ζπφξσλ. Ζ δηαδηθαζία σξίκαλζεο ειέγρεηαη απφ ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο αηζπιελίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο σξίκαλζεο. (F. Hoeberichts, 

W. Linus, V. Plas, Wolfering E., 2012) 

 

Γηα ηελ ζπγθνκηδή ηεο ηνκάηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ηήξεζε ησλ ρξνληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ αλάπηπμεο θαη πιήξνπο σξίκαλζεο ηεο εθάζηνηε πνηθηιίαο, φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ γελφηππν ηνπο. Ζ ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ αξρίδεη απφ ην 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html
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ζηάδην κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ θαξπνχ απφ πξάζηλν ζε θφθθηλν. Δάλ ε 

παξαγσγή πξννξίδεηαη γηα καθξηλέο απνζηάζεηο ε ζπγθνκηδή γίλεηαη ζε ιηγφηεξν 

ψξηκν ζηάδην. Γελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηηο βηνκεραληθέο ηνκάηεο, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη βαζχ θφθθηλν ρξψκα γηα λα ζπγθνκηζηνχλ.  

(http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html) 

 

Ζ ψξηκε ηνκάηα γηα λα είλαη ζε άξηζηε πνηφηεηα ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα δσήο ζην 

ξάθη 2-3 εκέξεο ζε ζπλζήθεο δσκαηίνπ. Ζ απνζήθεπζε ηνπ θαξπνχ καθξηά απφ 

άκεζν ειηαθφ θσο κε ην ζεκάδη ηνπ θαξπνχ απφ ην ζηέιερνο ζηξακκέλν πξνο ηα 

επάλσ επηβξαδχλεη ηελ σξίκαλζε ηεο ζάξθαο θαη ην ζθνχξν ρξψκα ηνπ θαξπνχ. Ο 

άγνπξνο θαξπφο ηνκάηαο έρεη δηάξθεηα δσήο ζην ξάθη πεξίπνπ 5 εκέξεο. Γηα λα 

επηηχρνπκε πεξηζζφηεξν δηάζηεκα απνζήθεπζεο πξνηείλεηαη ε απνζήθεπζε ζε θαιά 

αεξηδφκελν ρψξν ή εάλ είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε ζε ράξηηλε ζαθνχια ζε 

ζεξκνθξαζία γχξσ ζηνπο 15
ν
 C. Ζ απνζήθεπζε ζην ςπγείν δελ ζπλίζηαηαη γηα ηελ 

ηνκάηα δηφηη πξνθαιεί πνηνηηθή ππνβάζκηζε ζηελ γεχζε. Ζ απψιεηα ηεο γεχζεο ζα 

είλαη ειάρηζηε εάλ ε απνζήθεπζε δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ 3 εκέξεο. (T. Parvell, T. 

Suslow and Harris L. 2004) 

 

Δθηφο απφ ηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε πνπ ππφθεηληαη ν θαξπφο ηεο ηνκάηαο θαηά ηελ 

απνζήθεπζε, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ππνβάζκηζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(βηηακίλεο, κέηαιια θ.α.). Ζ αθαηάιιειε ρξνληθή ζπγθνκηδή, νη ζπλζήθεο σξίκαλζεο 

θαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

κεγάιεο απψιεηεο πνπ επηβαξχλεηαη ν παξαγσγφο. Σν θαηάιιειν ζηάδην ζπγθνκηδήο 

ησλ θαξπψλ θαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο σξίκαλζεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα θαιχηεξε 

πνηφηεηα θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα απνζήθεπζεο ηεο ηνκάηαο. 

 (A. Kader 1986). 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο ε ζπγθνκηδή ηεο αξρίδεη ζπλήζσο 20-25 

Ηνπιίνπ. Γηα ηηο πξψηκεο πνηθηιίεο θαη ηνλ Αχγνπζην κε επηέκβξην ζπγθνκίδεηαη ν 

θχξηνο φγθνο ηεο παξαγσγήο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο κεζνπξψηκεο πνηθηιίεο. Ζ 

ζπγθνκηδή κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη κέρξη ηέιε Οθησβξίνπ κε ηηο φςηκεο πνηθηιίεο, 

αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ θχζε ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο.  

 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html
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Ζ ζπγθνκηδή ηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο εθαξκφδεηαη κε κεραλνζπιινγή ή κε 

ρεηξνζπιινγή. Ο ηξφπνο θαη ν ρξφλνο ζπγθνκηδήο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. ηε κεραλνζπιινγή, ε ζπγθνκηδή μεθηλά φηαλ ην πνζνζηφ 

σξίκαλζεο θπκαίλεηαη ζην 60% έσο 70% (πξψην ρέξη) θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ 

ζπγθνκίδεηαη κε ην ρέξη. Ζ κεραλή απηή κπνξεί λα ζπιιέμεη 20-30 ηφλνπο ηελ ψξα 

θαη θέξεη θσηνθχηηαξα κε ηα νπνία θάλεη απηφκαηε δηαινγή μερσξίδνληαο ηελ 

πξάζηλε απφ ηελ θφθθηλε ηνκάηα. Ζ θφθθηλε ηνκάηα θνξηψλεηαη απεπζείαο ζε 

πιαηθφξκεο πνπ έιθνληαη απφ γεσξγηθνχο ειθπζηήξεο θαη θηλνχληαη παξάιιεια µε 

ηελ ηνκαηνζπιιεθηηθή κεραλή, ελψ ε πξάζηλε απνζεθεχεηαη ζε μερσξηζηψ θάδν ν 

νπνίνο θαη αδεηάδεηε θαηά δηαζηήκαηα ζηνλ αγξφ ή ζε ηειάξα πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζεί αξγφηεξα  µε θχιια θαη λα σξηκάζεη απφ κφλε ηεο, ιφγσ ηνπ φηη ε ηνκάηα 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θιεκαθηεξηαθψλ θπηψλ, νη θαξπνί ησλ νπνίν ζπλερίδνπλ 

λα σξηκάδνπλ θαη κεηά απφ ηελ απνθνπή ηνπο απφ ην θπηφ. 

 

Σν θπξηφηεξν θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπιινγή ηεο βηνκεραληθήο 

ηνκάηαο, είλαη λα έρνπλ απνθηήζεη νη θαξπνί ηεο βαζχ θφθθηλν ρξψκα, νπφηε ζην 

ζηάδην απηφ νη νξγαλνιεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο ζα έρνπλ απνθηήζεη άξηζηεο ηηκέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ζπγθνκηδή ηεο γίλεηαη φηαλ ν βαζκφο BRIX ππεξβεί ην 4%.  

 

Η βιομηχανική τομάτα θα πρζπει να πληροί κάποιεσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, για 

παράδειγμα δεν θα πρζπει να υπάρχουν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από 10% πράςινεσ 

τομάτεσ που δεν ζχουν φτάςε ακόμη ςε ωριμότητα, καρποί προςβεβλημζνοι από ζντομα ή 

αςθζνειεσ. Γενικά, οι παραγόμενεσ βιομηχανικζσ τομάτεσ πρζπει να είναι νωπζσ, 

πρόςφατησ ςυγκομιδήσ, με ελάχιςτη περιεκτικότητα ςε Brix 4%. Σζαπηθνχλεο Φ., 2007, 

Οιχκπηνο Μ., 1994, http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html) 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο ζηνλ αγξφ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπγθνκηδήο βνεζά ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απνθπγή πξνζβνιψλ ηνπ θαξπνχ απφ 

κηθξννξγαληζκνχο ζην κεηαζπιιεθηηθφ ζηάδην. Ζ ζήςε ηνπ θαξπνχ ηεο ηνκάηαο 

ζπλήζσο πξνθαιείηαη απφ κηθξννξγαληζκνχο, νη νπνίνη πξνζβάιινπλ ηνπο θαξπνχο 

ηεο ηνκάηαο κε κεγάιε επθνιία φηαλ νη θαξπνί έρνπλ πιεγέο. Οη κεραληθνί 

ηξαπκαηηζκνί θαη νη κψισπεο παξαηεξνχληαη ζηνπο θαξπνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπγθνκηδήο, κε ζπλέπεηα νη κχθεηεο λα αλαπηχζζνληαη ζηνπο ηζηνχο ηνπ θαξπνχ 

παξάγνληαο κπθήιηα θαη θαηαζηξέθνληαο ζηελ νπζία ηνλ θαξπφ. ηελ ζπλέρεηα νη 

http://www.gardenguide.gr/articles/laxanokipos/78-tomata.html
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κχθεηεο πξνζβάιινπλ ηνπο γεηηνληθνχο θαξπνχο πξνθαιψληαο αληίζηνηρε δεκία. Οη 

άγνπξεο ηνκάηεο είλαη πην αλζεθηηθέο ζηελ πξνζβνιή απφ πεξηζζφηεξα παζνγφλα ζε 

ζρέζε κε ηνπο ψξηκνπο θαξπνχο. ( J. Bartz, S. Sargent and M. Mohovic) 

 

Δηθφλα : πζθεπαζία ηνκάηαο 

 

 

 

  

 

Χζηφζν ζε πεξηφδνπο έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ θαη γεληθά ζε πεξηβάιινλ κε πςειφ 

πνζνζηφ πγξαζίαο. Δπίζεο, ζηελ εθαξκνγή ηεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηβιαβψλ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα εληφκσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ εληνκνινγηθψλ πξνζβνιψλ θπξίσο ησλ 

κπδεηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ πιεγέο ζηνπο θαξπνχο. 

 

Οη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο παζνγφλσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηελ ηνκάηα κεηά ηελ 

ζπγθνκηδή είλαη ηα βαθηήξηα θαη νη κχθεηεο. Ζ ηθαλφηεηα πξνζβνιήο ησλ θαξπψλ 

κεηά ηελ ζπγθνκηδή απφ κχθεηεο είλαη κηθξφηεξε εάλ ηα θπηά δελ έρνπλ πγξαζία θαη 

είλαη απαιιαγκέλα απφ κηθξννξγαληζκνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο. ( J. 

Bartz, S. Sargent and M. Mohovic) 

 

Μεγάιεο είλαη νη νηθνλνκηθέο δεκίεο πνπ θαηαγξάθνληαη θάζε ρξφλν κεηαζπιιεθηηθά 

ζηελ ηνκάηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε δηαιεχθαλζε ηνπ ξφινπ ηνπ αηζπιελίνπ ζηελ 

σξίκαλζε ησλ θαξπψλ ηνκάηαο έθεξε ηζρπξά εξγαιεία φπσο είλαη ηα δηαγνληδηαθά 
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θπηά κε αιιαγκέλε παξαγσγή αηζπιελίνπ. (F. Hoeberichts, W. Linus, V. Plas, 

Wolfering E., 2012) 
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Κεθάιαην 3
ν
: Μεηαζπιιεθηηθνί ρεηξηζκνί ηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο 

 

 

3.1 Υξήζεηο 

 

Ζ ηνκάηα παξνπζηάδεη επξεία θαηαλάισζε θαη έρεη πξσηεχνληα ξφιν ή έζησ 

απνηειεί έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα πάξα πνιιά πηάηα. Δμαηηίαο ηεο επθνιίαο ζηελ 

ζχλζιηςε ηνπ θαξπνχ ε ηνκάηα δελ θαηαλαιψλεηαη κφλν λσπή αιιά θαη κεηά απφ 

κεηαπνίεζε σο ρπκφο, πάζηα, ζάιηζα πίηζαο ή δπκαξηθψλ. 

 

Οη νιφθιεξεο ηνκάηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ λσπέο ή απνθινησκέλεο ζε 

θνλζέξβεο, αθνχ ππνζηνχλ ζεξκηθή επεμεξγαζία. Με ζχλζιηςε δίλνπλ ρπκφ, ν 

νπνίνο κπνξεί λα θαηαςπρζεί, λα θνλζεξβνπνηεζεί ή λα επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ 

δίλνληαο ζπκππθλσκέλν πνιηφ, πάζηα ή αθφκα θαη ζθφλε ηνκάηαο. Ζ ηνκάηα 

θαηαλαιψλεηαη θπξίσο κε ηε κνξθή δηάθνξσλ πξντφλησλ επεμεξγαζίαο ηεο, φπσο ν 

ρπκφο, ε πάζηα, ε ζάιηζα πίηζαο θαη δπκαξηθψλ ή δηάθνξα πξντφληα θχβσλ ηνκάηαο. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξντφληα απηά παξάγνληαη κε ζπκπχθλσζε δηάθνξσλ 

βαζκψλ θαη απνζεθεχνληαη ζηε ζπκππθλσκέλε ηνπο κνξθή κέρξη ηελ θαηαλάισζε 

ηνπο, νπφηε θαη αξαηψλνληαη έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ην ηειηθφ πξντφλ κε ηελ 

επηζπκεηή ζχζηαζε. 

  

Σα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα ηνκάηαο είλαη ηα εμήο:  

 Φπζηθφο ρπκφο ηνκάηαο 

 πκππθλσκέλνο ρπκφο ηνκάηαο 

 Σνκαηνπνιηφο 

 Απνθινησκέλεο ηνκάηεο νιφθιεξεο ή ζε κνξθή ηεκαρίσλ ή θεηψλ, 

θνλζεξβνπνηεκέλεο 

 Κέηζαπ 

 Αθπδαησκέλε ηνκάηα 

 

Απφ ηα πξντφληα απηά ην πιένλ δηαδεδνκέλν ζηελ παγθφζκηα αγνξά είλαη ν 

ηνκαηνπνιηφο. χκθσλα κε ησλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ σο ηνκαηνπνιηφο 
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νξίδεηαη ην πξντφλ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ ελ θελφ ζπκπχθλσζε ηνπ ζαξθψδνπο 

ρπκνχ ησλ λσπψλ θαξπψλ ηνκάηαο ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ.  

 

Ο ρπκφο ηνκάηαο απνδίδεηαη απφ αζπκπχθσην θπζηθφ ρπκφ ησλ ψξηκσλ θαξπψλ ηεο 

ηνκάηαο, ρσξίο θινηνχο θαη ζπέξκαηα. Ο ρπκφο ηνκάηαο πξέπεη λα έρεη ζηεξεά 

ζπζηαηηθά, πξνεξρφκελα απφ ηνλ θαξπφ 3-6%. Μπνξεί λα πεξηέρεη δάραξε, ζε 

πνζνζηφ κέρξη 1,5% εθφζνλ απηφ δειψλεηαη ζηε ζπζθεπαζία.  

 

Ζ νλνκαζία θέηζαπ απνδίδεη ζην πξντφλ πνπ παξαζθεπάδεηαη κε εηδηθή επεμεξγαζία 

είηε ηεο αθαηέξγαζηεο ζάξθαο ηεο ηνκάηαο είηε ηνπ ηνκαηνπνιηνχ. Μπνξεί λα 

πεξηέρεη αιάηη, μχδη, αξηχκαηα, κπαραξηθά θαη θπζηθέο γιπθαληηθέο χιεο. ηελ 

νλνκαζία πψιεζεο δελ πξέπεη λα γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ ιέμε ηνκάηα. 

 

Οη ηνκάηεο νιφθιεξεο ζε θπζηθή θαηάζηαζε ή απνθινησκέλεο ή ζε ηεκάρηα ή θέηεο 

θέξνληαη ζηελ θαηαλάισζε θνλζεξβνπνηεκέλεο.  

 

Σα πξντφληα ηνκάηαο δηνρεηεχνληαη ζην ιηαληθφ εκπφξην ή θαηεπζχλνληαη πξνο ηνπο 

ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο θαη ηε βηνκεραλία γηα ηελ παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ κε 

βάζε ηελ ηνκάηα. Σα πξντφληα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε είλαη 

θπξίσο ν ηνκαηνπνιηφο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ νη ζάιηζεο ηνκάηαο. 

 

Ζ πνζφηεηα πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ιηαληθή πψιεζε δηαθέξεη αλάινγα κε ην πξντφλ, 

εθηηκάηαη φκσο φηη ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο πξντφλησλ ηνκάηαο πνζνζηφ 25% 

απεπζχλεηαη ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, ελψ ην 75% πξνο ιηαληθή πψιεζε. Όζνλ 

αθνξά ην ιηαληθφ εκπφξην, νη θπξηφηεξνη πειάηεο ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο είλαη ηα 

ζνχπεξ κάξθεη. 

 

Ο ηνκέαο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ πξντφλησλ ηνκάηαο πεξηιακβάλεη θαη πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζπζθεπάδνληαη ή/θαη παξάγνληαη 

απφ ηξίηεο εηαηξείεο γηα ινγαξηαζκφ επηρεηξήζεσλ ζνχπεξ κάξθεη  θαη θέξνπλ ην 

εκπνξηθφ ζήκα πνπ αλήθεη ζηελ αιπζίδα ή ζηνλ φκηιν. Ζ παξαγσγή απηψλ ησλ 

πξντφλησλ απφ κεγάιεο ζπλήζσο βηνκεραλίεο είλαη εθάκηιιε κε απηή ησλ 

«επψλπκσλ» πξντφλησλ, ιφγσ ηνπ φηη ζηεξίδεηαη ζηε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ζε 
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ίδηεο ή παξφκνηεο πξνδηαγξαθέο.(Σζαπηθνχλεο Φ., 1997, Οιχκπηνο Μ., 1994,  AGRO 

2-2,  2009, Καθαθίθαο Π., 2005) 

 

 

3.2 Μεηαπνίεζε – Σειηθό πξντόλ 

  

Ζ κεηαπνίεζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή θαη ε άςνγε 

ζπλεξγαζία ηνπο είλαη κνλφδξνκνο γηα κηα επηηπρεκέλε θαιιηέξγεηα. Δίλαη πξνθαλέο 

φηη ε παξαγσγή ρξεηάδεηαη έλα δπλαηφ κεηαπνηεηηθφ θιάδν (βηνκεραλία), ηθαλφ λα 

αληαγσληζηεί βηνκεραλίεο απφ φιν ηνλ θφζκν, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ηελ άλζηζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο ζηε ρψξα καο.  

 

Δίλαη αιεζέο φηη ιφγσ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγσγψλ καο, αιιά θαη ησλ άξηζησλ 

θιηκαηνινγηθψλ θαη εδαθνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα καο, ηφζν ε 

πξσηνγελήο παξαγσγή ηνκάηαο φζν θαη ην κεηαπνηεκέλν πξντφλ έρνπλ λα επηδείμνπλ 

αλεβαζκέλα πνηνηηθά ζηάληαξ πνπ ηα θάλνπλ δεκνθηιή ζηνλ ππφινηπν θφζκν. ε έλα 

παγθφζκην πεξηβάιινλ πνπ πνιιέο λέεο ρψξεο εηζέξρνληαη δπλακηθά ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο, ρψξεο κε πνιχ ρακειά θφζηε παξαγσγήο, είλαη αλάγθε ε 

ειιεληθή ηνκαηνθαιιηέξγεηα λα πξνηάμεη ηνλ θχξην παξάγνληα ππεξνρήο ηεο πνπ δελ 

είλαη άιινο απφ ηελ «ειιεληθή πνηνηηθή δηαθνξά». Έηζη ν παξαγσγφο κε ζπλείδεζε 

πξέπεη λα ηεξήζεη πηζηά φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαιιηέξγεηαο (π.ρ. ζσζηή ιίπαλζε γηα 

ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θαξπψλ, ζσζηή θαη ρξνληθά έγθαηξε ρξήζε ησλ 

θπηνθαξκάθσλ πξνο απνθπγή ππνιεηκκάησλ ζην κεηαπνηεκέλν πξντφλ, θαζαξή 

ζπγθνκηδή ψξηκσλ θαη πνηνηηθψλ θαξπψλ), πξνο φθεινο φρη ηφζν ηνπ ηδίνπ ή ηεο 

βηνκεραλίαο, αιιά πξσηίζησο πξνο φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο. Απφ ηελ άιιε 

θαη ε βηνκεραλία πξέπεη λα εθαξκφζεη φιεο εθείλεο ηηο πνιηηηθέο (νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, παξνρή θηλήηξσλ, έγθαηξε απνπιεξσκή, ζηαζεξφηεηα) πνπ έκπξαθηα ζα 

ζηεξίμνπλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε πγηψλ καθξνπξφζεζκψλ 

ζπλεξγαζηψλ. (Bachau PC. 1981, Gould WA. 1974.) 

 

Δίλαη ππνρξέσζε φισλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

«Διιεληθή πνηνηηθή δηαθνξά». Οη λέεο πνηθηιίεο ηνκάηαο παξνπζηάδνπλ κηα ζθιεξή 

θαη ζπκπαγήο ζάξθα θαη νη βειηησηέο απηψλ ησλ πνηθηιηψλ ηζρπξίδνληαη φηη 
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παξνπζηάδνπλ θαιέο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ζηα θαηεςπγκέλα πξντφληα ηεο 

ηνκάηαο. (Lisiewska Z., Kmiecik W., 2000) 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο νξγαλνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ρξψκαηνο θαη ηεο γεχζεο 

έδεημαλ ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηεςπγκέλεο ηνκάηαο γηα ηελ ρξήζε ηεο ζε 

πίηζεο, πηάηα έγθξηησλ αθφκε θαη κεηά απφ ζπληήξεζε 12 κελψλ ζηνπο -20
ν
 C, 

ηδαληθή δηάξθεηα ζπληήξεζεο ζεσξήζεθε ε πεξίνδνο ησλ 9 κελψλ. Ζ ρξήζε ηεο 

θαηεςπγκέλεο ηνκάηαο ζε ζαιάηα κπνξεί λα γίλεη γηα δηάζηεκα 6 κελψλ ζηνπο -20
ν
 C 

ή γηα 12 κήλεο ζηνπο -30
ν
 C. Ζ ςχμε δελ εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

θπξίσο φηαλ νη θαηεςπγκέλεο ηνκάηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άκεζε θαηαλάισζε.  ε 

απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην πείξακα έδεημε φηη κεηά απφ 6 κήλεο 

ζηελ θαηάςπμε νη ηνκάηεο πεξηείραλ ιηγφηεξε πεθηίλε, 26-38% ιηγφηεξε βηηακίλε C, 

7-18% ιηγφηεξε πεξηεθηηθφηεηα θαξνηελνεηδψλ, 7-21% ιηγφηεξν β-θαξνηέλην θαη 

πεξίπνπ 15% ιηγφηεξν ιπθνπέλην. Μεηά απφ 12 κήλεο ηα ζπζηαηηθά απηά ήηαλ 

ρακειφηεξα θαηά 71-83%, 45-75%, 17-38%, 32-51% θαη 26% αληίζηνηρα. (Lisiewska 

Z., Kmiecik W., 2000) 
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Κεθάιαην 4
ν
: Ζ αγξνηηθή παξαγσγή ζηελ Βνησηία θαη ε θαιιηέξγεηα 

ηεο ηνκάηαο 

 

 

4.1 Ζ αγξνηηθή παξαγσγή ζην λνκό 

 

Ο ηνκέαο ηεο γεσξγίαο ζεσξείηαη ν πην ζεκαληηθφο ζηελ νηθνλνκία ηνπ λνκνχ 

Βνησηίαο. Οη θάηνηθνη ηνπ λνκνχ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

επεμεξγαζία γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ζηελ θηελνηξνθία θαη ηελ αιηεία.  

 

Οη θπξηφηεξεο θαιιηέξγεηεο είλαη νη εηήζηεο σο επί ην πιείζηνλ νη θεπεπηηθέο θαη νη 

αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο (ζίηνπ, βακβαθηνχ θαη θηελνηξνθηθψλ θπηψλ) αιιά θαη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαη ηεο ακπέινπ. Σα ζεκαληηθφηεξα αγξνηηθά πξντφληα ηεο 

πεξηνρήο είλαη ηα θεπεπηηθά ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο δήηεζεο απφ ην αζηηθφ θέληξν 

ηεο πξσηεχνπζαο.  

 

Ζ Κσπαΐδα άιινηε ήηαλ ιίκλε ηεο Ληβαδεηάο, ζήκεξα  κεηά ηελ απνμήξαλζε ηεο 

ιίκλεο είλαη κηα πεδηάδα ηεο Βνησηίαο πνιιψλ ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ. ήκεξα ε 

Κσπαΐδα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα βακβαθνπαξαγσγήο. Ο 

Βνησηηθφο Κεθηζφο έλα απφ ηα πνηάκηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο δηαξξέεη ηνπο λνκνχο 

Φσθίδαο, Φζηψηηδαο θαη Βνησηίαο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Κσπαΐδαο δηαθιαδίδεηαη ζε 

θαλάιηα γηα ηελ άξδεπζε ηνπ θάκπνπ. ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ λνκνχ Βνησηίαο κε 

εμαίξεζε απηέο πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κσπαΐδαο ην απαηηνχκελν 

λεξφ γηα άξδεπζε εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο γεσηξήζεηο ηεο πεξηνρήο.  

 

ηνλ λνκφ Βνησηίαο εδξεχνπλ δχν Δλψζεηο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ηεο Θήβαο 

θαη ηεο Λεηβαδηάο, ηηο νπνίεο θαη επηζθεθηήθακε γηα λα αληιήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηαλ γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ζηνλ λνκφ.  

 

Ζ Έλσζε Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ Θεβψλ ηδξχζεθε ην 1928 κε ζηφρν ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ παξαγσγψλ ηεο επαξρίαο Θεβψλ κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ 

δηαρείξηζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. ήκεξα θαη νη δχν 

ζπλεηαηξηζκνί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκπνξία δσνηξνθψλ, ζπφξσλ, ιηπαζκάησλ 
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θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλάδεημε ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ε Έλσζε 

Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΔΑ) Θήβαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

ειαηνπαξαγσγψλ ζε ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηελ 

κείσζε ησλ εηζξνψλ θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο. Οη εθηάζεηο ειαηψλσλ 

πνπ θαιιηεξγνχληαη κε βηνινγηθέο κεζφδνπο ή κε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε 

απμάλνληαη θάζε ρξφλν ζηνλ λνκφ, σζηφζν δελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία δηφηη ηα 

πξντφληα δελ θηάλνπλ πάληα ζηελ πηζηνπνίεζε.  

 

Με ηελ ζηξνθή ζε θηιηθφηεξεο κεζφδνπο παξαγσγήο ζα κπνξέζνπλ νη παξαγσγνί λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε λέα ΚΑΠ (Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή) κε 

ηελ αξρή ηεο λέαο ζπκκφξθσζεο, Με ην νινθιεξσκέλν δίθηπν απνζεθψλ πνπ 

δηαζέηεη ζε φιε ηελ επαξρία, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο βαζηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ ηεο πεξηνρήο (δεκεηξηαθά). Παξάιιεια κε ηελ νξγάλσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θαη κε ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηεο, βνεζά ζηελ θαιχηεξε πξνψζεζε 

ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο. http://www.easthivas.gr/ 

 

Με βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηεο Θήβαο πνπ 

καο έδσζε ν ππεχζπλνο γεσπφλνο θ. ηπιηαλφο Παλάγαηλαο ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο 

ην 2013 θαιιηεξγήζεθαλ 49.000 ζηξ βακβάθη, 16.000 ζηξ θξεκκχδη, 155.000 ζηξ 

ζηηάξη, 11.500 ζηξ θαιακπφθη, 65.000 ζηξ ειηέο (δειαδή πεξίπνπ 850.000 

ειαηφδεληξα), 4.500 ζηξ πξψηκε παηάηα θαη 4.000 ζηξ επίζπνξε παηάηα, 24.000 ζηξ 

ακπέιη, 22.000 ζηξ κεδηθή, 15.000 ζηξ βηνκεραληθή ηνκάηα, 2.000 ζηξ θαξπνχδη θαη 

2.500 ζηξ πεπφλη.  

 

Αληίζηνηρα, κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ 

Ληβαδεηάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ληβαδεηάο ην 2013 θαιιηεξγήζεθε θαιακπφθη 

ζε έθηαζε 52.500 ζηξ, 2.416 ζηξ βηνκεραληθήο ηνκάηαο, 1.918 ζηξ ακπέιη, 51.100 

ζηξ ειαηψλσλ, 15.532 ζηξ καιαθφ ζηηάξη, 51.863 ζηξ ζθιεξφ ζηηάξη, 121.343 ζηξ 

βακβάθη θαη 52.500 ζηξ κεδηθήο.  

  

Όπσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έηζη θαη ζηελ Βνησηία νη κέζνδνη 

άξδεπζεο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξακέλνπλ απαξραησκέλεο κε ζπλέπεηα λα 

ζπαηαινχληαη άζθνπα κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ.   

http://www.easthivas.gr/
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Ζ κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο γεσπφλνπο είλαη ε άξδεπζε κε ζηαγφλεο, ιφγσ 

ηεο κηθξήο ζπαηάιεο λεξνχ πνπ εκθαλίδεη αιιά θαη ε δπλαηφηεηα άξδεπζεο ζε 

επηθιηλή θαη αλψκαια εδάθε φπνπ ε άξδεπζε κε θαηαηνληζκφ είλαη αδχλαηε. Ζ 

ζηάγδελ άξδεπζε πξνηείλεηαη επίζεο ιφγσ ηεο κείσζεο δηδαλίσλ θαη αλάπηπμεο 

κπθήησλ ζε ζρέζε κε ηνλ θαηαηνληζκφ.  

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ν λνκφο ηεο Βνησηίαο ζην πεδηλφ ηκήκα ηνπ, ζηα 

φξηα δειαδή ηνπ δήκνπ Θήβαο θαη Σαλάγξαο, αθνινπζεί ην εληαηηθφ κνληέιν 

γεσξγηθήο παξαγσγήο κε κεγάια θεθάιαηα επέλδπζεο, πςειέο εηζξνέο ζε 

θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη ιηπάζκαηα. Ζ πςειή αλάπηπμε ζηελ 

πξσηνγελήο παξαγσγή πνπ αθνινχζεζε ε πεξηνρή νθείιεηαη ζηελ γεσγξαθηθή ηεο 

ζέζε θαη ζηελ κηθξή ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ηεο πεξηνρήο απφ ηελ πξσηεχνπζα.  

 

Γηα λα θηάζεη έλα αγξνηηθφ πξντφλ ζηελ Διιάδα απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ 

θαηαλαισηή πεξλά απφ πνιιά ρέξηα. Ζ παξνπζία ελφο κεζάδνληα πνπ εκπιέθεηαη ζε 

θάπνην ζηάδην ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη, φπσο θαη ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα, 

έηζη θαη ζηνλ λνκφ Βνησηίαο ην πην ζχλεζεο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν κνληέιν 

ζηα αγξνηηθά πξντφληα.  

 

 

4.2 Οηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο 

 

ε Δπξσπατθφ επίπεδν, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη κηα θαιή ζέζε φζνλ αθνξά ηελ 

εηήζηα παξαγσγή ηνκάηαο (ζπλνιηθά επηηξαπέδηαο θαη βηνκεραληθήο). Με κέζε 

εηήζηα παξαγσγή ζηαζεξά γχξσ ζηνπο δχν εθαηνκκχξηα ηφλνπο έξρεηαη ηξίηε, αλ θαη 

κε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηά ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Ζ παξαγσγή βηνκεραληθήο 

ηνκάηαο ζηε ρψξα καο, κεηά κηα ειαθξά απμεηηθή πνξεία ηελ πεξίνδν 1995-2000, 

παξνπζηάδεη ζηε ζπλέρεηα πησηηθή πνξεία ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο 

παξαηεξείηαη εληππσζηαθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Παξφια απηά εμαζθαιίδεη κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο αθαζάξηζηεο πξνζφδνπο απφ φια ηα θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο 

ζηελ Διιάδα, θαιιηεξγείηαη ζε κηα έθηαζε πεξίπνπ 130.000 ζηξέκκαηα (ζηνηρεία 

2005) θαη δίλεη κηα ζηξεκκαηηθή απφδνζε 6,5 ηφλνπο πξντφληνο. Οη εθηάζεηο 
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θαηαλέκνληαη θαηά 25% ζηε Βφξεηα Διιάδα (Μαθεδνλία, Θξάθε), θαηά 60% ζηελ 

Κεληξηθή Διιάδα (Θεζζαιία, Βνησηία) θαη 15% ζηελ Πεινπφλλεζν.  

 

Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο παξακέλνπλ κηθξέο θαη νηθνγελεηαθήο κνξθήο κε 

έθηαζε πνπ θπκαίλεηαη απφ 50 έσο 200 ζηξέκκαηα αλά γεσξγηθή νηθνγέλεηα. Ζ 

απεπζείαο (κε πβξίδηα θαηά 90% ή ζηαζεξέο πνηθηιίεο θαηά 10%) ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 40%, ελψ ηα έηνηκα θπηά πνπ κεηαθπηεχνληαη ζην ρσξάθη θαη 

πξνηηκψληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ ζηνρεχνπλ ζε πξψηκε ζπγθνκηδή, 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 60% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο κε 

βηνκεραληθή ηνκάηα ζηελ Διιάδα.  

 

Οη αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ πξνθάιεζαλ ζεηξά αιιαγψλ θαη ε γεσξγηθή 

δνκή ηεο ρψξαο δηαλχεη ζήκεξα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλαζχζηαζεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ην 

κέγεζνο ηεο κέζεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή 

λέσλ γεσξγηθψλ ηερληθψλ θαη ηε κεραληθή ζπγθνκηδή ζα νδεγήζνπλ ζ‟ έλαλ αθφκε 

πην αληαγσληζηηθφ ηνκέα ηεο γεσξγίαο.  

 

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε πνιιέο νξεηλέο εθηάζεηο κε απνηέιεζκα ε 

θαιιηεξγήζηκε επηθάλεηα λα θαιχπηεη ιίγν παξαπάλσ απφ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο ηεο. Ζ βηνκεραληθή ηνκάηα θαιιηεξγείηαη θπξίσο ζε πεδηάδεο θνληά ζε 

πνηάκηα θαη ιίκλεο ή ζε πεξηνρέο πνπ πεξηβάιινληαη απφ βνπλά. Δληνχηνηο ηα 

απνζέκαηα λεξνχ ζήκεξα ειαηηψλνληαη εμαηηίαο ηεο κε ζπλεηήο ρξήζεο. Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα, αλ θαη ε άξδεπζε κε ςεθαζηήξεο απνηειεί ην 30% ηεο ζπλνιηθήο, 

λα παξαηεξείηαη ζπλερήο αχμεζε ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη 

ήδε ην 50% ηνπ ζπλφινπ θαη ζπλερψο απμάλεη. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο κε κεηαθχηεπζε έηνηκσλ ζπνξνθχησλ θεξδίδεη 

ζπλερψο έδαθνο (πνζνζηφ ζήκεξα 60% πεξίπνπ) έλαληη ηεο απεπζείαο ζπνξάο (40%). 

Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηε κεραληθή ζπγθνκηδή (πνζνζηφ 70%) έλαληη ηεο ζπγθνκηδήο 

κε ην ρέξη (30%). ηε ρψξα καο ππάξρνπλ 25 εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνκάηαο, εθ 

ησλ νπνίσλ ηα 4 επεμεξγάδνληαη ην 60% ηεο παξαγσγήο. 
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ηελ Διιάδα ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ  κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

βξίζθεηαη αθφκα ζε εκβξπαθφ ζηάδην. Ζ πνξεία ηεο, κέρξη λα θηάζνπκε ζην ζήκεξα 

θαη λα  κπνξνχκε λα  κηιάκε γηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε, μεθίλεζε ην 1981 φηαλ 

εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζε ζεξκνθήπηα ηεο Κξήηεο, ε βηνινγηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ αιεπξψδε θαη ηνπ ηεηξαλχρνπ, µε σθέιηκα παξάζηηα θαη αξπαθηηθά, πξνζπάζεηα 

πνπ μεθίλεζε θαη ζηελ Σξηθπιία ην 1985, ηελ Αραΐα θαη ηελ Πξέβεδα ην 1986. 

Αξγφηεξα, ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ην 

Πεξηβάιινλ, εθαξκφζηεθε, µε ηελ επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο 

Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο 

ερζξψλ θαη αζζελεηψλ, ζε φια ηα θέληξα ζεξκνθεπηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο ρψξαο  

(Κξήηε,  Πεινπφλλεζνο,  Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Πξέβεδα, Ζκαζία, Πέιια, Θεζζαιία 

θαη νξηζκέλα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ). Ζ αλάπηπμε ηεο Οινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηελ 

Διιάδα ππφ ηελ κνξθή ζπζηεκάησλ ηήξεζεο αλαγλσξηζκέλσλ πξνηχπσλ θαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο μεθίλεζε ζηελ 

Διιάδα ιίγν πξηλ ην 2000, κε ηελ ίδξπζε ηνπ AGROCERT θαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξνηχπσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο AGRO 2.1./AGRO 2.2. Σν 2005 ε ζπλνιηθή 

έθηαζε πνπ θαιιηεξγήζεθε κε βηνκεραληθή ηνκάηα ήηαλ 130.000 ζηξέκκαηα θαη ε 

κέζε απφδνζε ίζε κε 6,5 ηφλνπο/ζηξέκκα. Όινη νη θαιιηεξγεηέο βηνκεραληθήο 

ηνκάηαο αλήθνπλ ζε ηνπηθέο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ πνπ ζπκβάιινπλ θα απηέο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αλαζχζηαζεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ηεο 

ρψξαο. (AGRO 2-2,  2009, Καθαθίθαο,  Π., 2005,  Bachau PC. 1981, 

www.agrocert.gr). 

 

ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηα 

δεδνκέλα ηεο αγνξάο άιιαμαλ, δηφηη ν ηνκαηνπνιηφο, ην πιένλ παξαδνζηαθφ πξντφλ 

ηνκάηαο, παιαηφηεξα θαηαιάκβαλε ην 80% ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ελψ ζήκεξα 

έρεη πεξηνξηζηεί ζην 20%. Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, ν ζπκππθλσκέλνο ρπκφο ηνκάηαο 

θέξδηζε ην 40% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ε ςηινθνκκέλε ηνκάηα ην 20%.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ ηνκάηαο, ζήκεξα ηελ πξψηε 

ζέζε ζε θαηαλάισζε θαηέρεη ν ζπκππθλσκέλνο ρπκφο ηνκάηαο, πνπ αθνινπζεί κηα 

ζπλερφκελε αλνδηθή πνξεία. ηελ ακέζσο επφκελε ζέζε βξίζθεηαη ην απνθινησκέλν 

ηνκαηάθη κε κεξίδην αγνξάο 7% ελψ εκθαλίδεη πησηηθέο ηάζεηο. ηελ πέκπηε ζέζε 

βξίζθεηαη ν ρπκφο ηνκάηαο θαη αθνινπζεί ην θέηζαπ. Οη έηνηκεο ζάιηζεο 
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αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο κε πνιιέο πξννπηηθέο αλέιημεο, 

ιφγσ ησλ λέσλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ γξήγνξσλ ξπζκψλ δσήο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ε βηνκεραλία αληέδξαζε ηαρχηαηα ζηηο απαηηήζεηο ηεο εμσηεξηθήο 

αγνξάο (εμαγσγέο) θάλνληαο επελδχζεηο ζε κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο θαη αζεπηηθήο 

ζπζθεπαζίαο. Δληνχηνηο δελ παξακέιεζε θαη ηελ εγρψξηα αγνξά πνπ επεθηείλεηαη θαη 

ζπληζηά ζήκεξα ην 8-10% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ επεμεξγαζίαο ηνκάηαο. (άλδξνο Γ. 

2010, http://www.agreco.net/fls/agreco27.pdf 

 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή βηνκεραληθήο ηνκάηαο ζηνλ λνκφ Βνησηίαο χζηεξα απφ 

ζπλέληεπμε κε ηνπο παξαγσγνχο ηεο πεξηνρή θπηεχεηαη κέζα Απξηιίνπ κε αξρέο 

Μαΐνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Κσπαΐδαο. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ρσξαθηνχ πεξηιακβάλεη ην 

φξγσκα θαη αθνινχζσο ην πέξαζκα κε δηζθνζβάξλα (θξέδα) γηα λα ςηινρσκαηηζηεί 

ην έδαθνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε έηνηκσλ θπηψλ έρεη θπξίαξρν ξφιν ζην 

ηξφπν εγθαζίδξπζεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Δδψ ζα πξέπεη ν παξαγσγφο λα πξνζέμεη ηελ 

επηινγή ζσζηνχ θπησξίνπ πνπ ζα ηνπ δψζεη ζσζηά πξνεηνηκαζκέλα, πγηή θπηά. 

Μεηά ηε θχηεπζε απαηηείηαη ειαθξχ πφηηζκα γηα ηελ κεγαιχηεξε επηηπρία 

κεηαθχηεπζεο. (άλδξνο, Γ. Γ., 2007) ηνλ λνκφ ε άξδεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο γίλεηαη 

κε ζηαγφλα. Ζ βηνκεραληθή ηνκάηα ακέζσο κεηά ηελ ζπγθνκηδή κεηαθέξεηαη ζην 

εξγνζηάζην κεηαπνίεζεο ηνπ θ. Ννκηθνχ, ην νπνίν είλαη ην κνλαδηθφ ηνπ λνκνχ πνπ 

επεμεξγάδεηαη ηελ βηνκεραληθή ηνκάηα. 

 

   

4.3 Ζ Δηαηξεία ΚΩΠΑΪ Α.Δ. – Γ. Ννκηθόο 

 

Ζ εηαηξεία Γ. Ννκηθφο Α.Δ ηδξχζεθε ην 1915 ζηελ αληνξίλε θαη ήηαλ ε πξψηε 

βηνκεραλία παξαγσγήο πξντφλησλ ηνκάηαο ζηα Βαιθάληα Ζ εηαηξεία Ννκηθφο 

παξέρεη έλα επξχ θάζκα κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνκάηαο θαη είλαη κηα εηαηξεία 

100% νηθνγελεηαθή. ήκεξα ε εηαηξεία εμαθνινπζεί λα εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ ηνκάηαο γηα βηνκεραληθή, ιηαληθή θαη foodservice ρξήζε. Ζ εηαηξεία έρεη 

θαηά 95% εμαγσγηθφ ραξαθηήξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 95% ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγεη εηεζίσο πσιείηαη ζε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ κφιηο ην 5% 

ηεο παξαγσγήο δηαηίζεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ εηαηξεία ζήκεξα είλαη ε 

κεγαιχηεξε επεμεξγαζίαο πξντφλησλ ηνκάηαο ζηελ ρψξα καο θαη κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε.  

http://www.agreco.net/fls/agreco27.pdf
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Ο ηδίξνο ηεο εηαηξείαο αγγίδεη ηα 60 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ην 80% ηνπ ηδίξνπ 

πξνέξρεηαη απφ εμαγσγέο. Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε εηαηξεία δηπιαζίαζε ην 

κέγεζνο ηεο κέζσ ζπκκεηνρψλ θαη εμαγσγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Μάην ηνπ 2003 

ε εηαηξεία επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζην εμσηεξηθφ απνθηψληαο ην 

πιεηνςεθηθφ παθέην ηεο εηαηξείαο Merko Gida Sanayi VeTicaret A.S, κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο επεμεξγαζίαο ηνκάηαο ζηελ Σνπξθία. Σέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, ε εηαηξεία Γ. Ννκηθφο εμαγφξαζε ηελ ειιεληθή 

ζπγαηξηθή ηεο H.J Heinz LTD, ¨ΚΧΠΑΨ Α.Δ¨, θαη έηζη έγηλε έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ηδησηηθνχο νίθνπο επεμεξγαζίαο ηνκάηαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

ήκεξα ε εηαηξεία Γ. Ννκηθφο – ΚΧΠΑΨ Α.Δ δηαζέηεη δχν ππεξζχγρξνλα 

εξγνζηάζηα ζηελ Κεληξηθή Διιάδα, ζε πεξηνρέο επηιεγκέλεο θαη ηδαληθέο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ηνκάηαο. Σν εξγνζηάζην ηεο ΚΧΠΑΨ βξίζθεηαη ζηελ Αιίαξην 

Βνησηίαο, ελψ ην εξγνζηάζην Γ. Ννκηθφο ζηνλ Γνκνθφ Φζηψηηδνο. Κάζε κηα απφ 

απηέο ηηο δχν κνλάδεο έρεη εκεξήζηα δπλακηθφηεηα επεμεξγαζίαο λσπήο ηνκάηαο πνπ 
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μεπεξλά ηνπο 3.500 ηφλνπο ηελ εκέξα θαη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί πεξηζζφηεξνπο απφ 

180.000 ηφλνπο ηνκάηαο ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Σελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο ηεο 

βηνκεραληθήο ηνκάηαο, απφ ηα ηέιε Ηνπιίνπ κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ, ηα 

εξγνζηάζηα ιεηηνπξγνχλ επί 24ψξνπ βάζεσο 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη 

επεμεξγάδνληαη πεξίπνπ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηεο βηνκεραληθήο 

ειιεληθήο ηνκάηαο.   

 

 

 

Ζ εηαηξεία εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηνκάηαο ζε ζπζθεπαζίεο 

θαηάιιειεο γηα βηνκεραληθή ρξήζε θαζψο επίζεο θαη γηα ρξήζε απφ αιπζίδεο 

καδηθήο εζηίαζεο. Σαπηφρξνλα, παξάγεη θαη ζπζθεπάδεη πξντφληα γηα θνξπθαίεο 

κάξθεο ιηαληθήο πψιεζεο θαζψο θαη γηα ηδησηηθέο εηηθέηεο ησλ ζνχπεξ κάξθεη. Ζ 

παξαγσγή ζηεξίδεηαη ζε ζχζηεκα HACCP ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ ISO 9001 θαη 

BRC πηζηνπνηήζεηο. Παξάιιεια κε κηα εθηεηακέλε ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ 

ηνκάηαο ε εηαηξεία παξάγεη πξντφληα ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

πειάηεο νη νπνίνη ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.  

 

ηελ Σνπξθία ε θχξηα πεξηνρή παξαγσγήο είλαη ε Karacabey, Νφηηα – Ννηηνδπηηθά 

ηεο Πξνχζαο θαζψο επίζεο θαη ε κχξλε. Ζ παξαγσγή ηεο Σνπξθίαο ππνινγίδεηαη 

απφ 1.800.000 – 2.000.000 ηφλνπο αιιά θπκαίλεηαη απφ 1.000.000 κέρξη θαη 
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2.700.000 ηφλνπο. Ζ εηαηξεία Merko Gida Sanayi VeTicaret A.S ιεηηνπξγεί δχν 

εξγνζηάζηα κε πάλσ απφ 200.000 ηφλνπο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο, ην 70% ηεο 

παξαγσγήο πξννξίδεηαη γηα εμαγσγέο ελψ κφλν ην 30% θαηαλαιψλεηαη ζηελ εγρψξηα 

αγνξά. ε γεληθέο γξακκέο ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο ην 60% ηεο παξαγσγήο 

θαηαλαιψλεηαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, ην 15% ηεο παξαγσγήο πξννξίδεηαη γηα ηελ 

ηξαθηλή αγνξά, ελψ ην ππφινηπν 25 % ηεο παξαγσγήο πξννξίδεηαη γηα εμαγσγέο ζε 

ρψξεο φπσο ε Ηαπσλία θαη νη ρψξεο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ.  

 

Ζ εηαηξεία Copais A.E έρεη ζηφρν λα βειηηψζεη ηηο απνδφζεηο ζηα εξγνζηάζηα ηεο κε 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αιπζίδαο κεηαθνξάο. Ζ 

εηαηξεία έρεη ζηφρν ε παξαγσγή λα θηάζεη ηνπο 400.000 ηφλνπο κέρξη ην 2017  θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνπο παξαγσγνχο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα απφ ηηο πην απνδνηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηνλ αγξφ θαη ζην εξγνζηάζην ζηελ Δ.Δ. Ζ θηινζνθία ηεο εηαηξείαο ηνπ 

Ννκηθνχ ζέηεη σο θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηηο άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο θαη 

απφ θνηλνχ ζέηνπλ σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνκάηαο, ηηο πςειέο 

απνδφζεηο ζηνλ αγξφ θαη ην εξγνζηάζην ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ 

δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο αιπζίδαο παξαγσγνχ – βηνκεραλίαο.  

 

Παξαθάησ δίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα ξνήο δχν πξντφλησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη ζηελ 

εηαηξεία Copais Α.Δ, ην δηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο ηνκαηνπνιηνχ θαζψο επίζεο θαη 

ην δηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο απνθινησκέλεο ηνκάηαο ζε θχβνπο.  

 

http://www.wptc.to/pdf/commissions/Dimitris%20Nomikos%20-

%20Tomato%20World%20Dec%202013.pdf 

 

http://www.ellinikifoni.gr/nomikos.htm 

 

http://www.dnomikos.gr/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.wptc.to/pdf/commissions/Dimitris%20Nomikos%20-%20Tomato%20World%20Dec%202013.pdf
http://www.wptc.to/pdf/commissions/Dimitris%20Nomikos%20-%20Tomato%20World%20Dec%202013.pdf
http://www.ellinikifoni.gr/nomikos.htm
http://www.dnomikos.gr/
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ρήκα 2: Γηάγξακκα ξνήο παξαγσγήο απνθινησκέλεο ηνκάηαο ζε θχβνπο 
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Κεθάιαην 5
ν
 : Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο 

 

 

5.1 Σα πξνβιήκαηα ησλ αγξνηώλ ζηνλ λνκό Βνησηίαο 

 

Σν εηζφδεκα θαη ε επεκεξία ησλ αγξνηψλ ηνπ λνκνχ Βνησηίαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ νη παξαγσγνί. Σν 

πδάηηλν δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο, φπσο θαη πνιιψλ άιισλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο 

κεηψλεηαη εμαηηίαο ηεο ζπαηάιεο ηνπ. Δπίζεο, ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο (θπξίσο ν Αζσπφο πνηακφο) αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο 

ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. 

 

Απφ ην 1960 ζηελ Βνησηία παξαηεξήζεθε έληνλε βηνκεραληθή αλάπηπμε ζηελ 

πξνζπάζεηα λα απνζπκθνξεζεί ε Αηηηθή απφ ηηο κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο. Ζ 

βηνκεραληθή δψλε φκσο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεξηνρή ζηεξείηαη απαξαίηεηεο 

νξγάλσζεο θαη βαζηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ απνπζία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο γηα ηα πγξά, 

ζηεξεά θαη αέξηα απφβιεηα είρε ζαλ απνηέιεζκα πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηεο 

πεξηνρήο. Οη πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή δελ 

δηαζέηνπλ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ή αθφκε θαη φηαλ δηαζέηνπλ δελ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ιφγσ πςεινχ θφζηνπο ή εμαηηίαο ηεο ρακειήο απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 

Ίδηα είλαη θαη ε εηθφλα γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

παξάλνκε δηάζεζε ηνπο ζε ξέκαηα θαη παξάλνκεο ρσκαηεξέο. Ζ ελαπφζεζε ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε ξέκαηα θαη ρσκαηεξέο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα κφιπλζεο 

κέζσ ηεο δηαθπγήο ξχπσλ θαη ηεο δηνρέηεπζεο ηνπο ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα 

χδαηα.  

 

Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή φπσο επηζεκαίλεη ε Γηεχζπλζε 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο είλαη ε δεκία πνπ 

πξνθαιείηαη ζηηο κέιηζζεο θαη ηα κειίζζηα απφ ηνπο ςεθαζκνχο κε γεσξγηθά 
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θάξκαθα ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο. Δθηφο απφ ηελ ζαλάησζε ησλ κειηζζψλ κε 

ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο, κεηψλεηαη θαη ε παξαγσγή ησλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο νη 

κέιηζζεο κέζσ ηεο επηθνλίαζεο είλαη βαζηθφο ζπληειεζηήο ηεο θαξπφδεζεο.  

 

Όπσο επηζεκαίλεηαη, πνιιά απφ ηα γεσξγηθά θάξκαθα θαη θπξίσο ηα εληνκνθηφλα 

είλαη κειηζζνηνμηθά, θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη δεκηέο ζπληζηάηαη ζηνπο 

θαιιηεξγεηέο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζερηηθνί θαη λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα 

ζηηο θαιιηέξγεηεο κε κεγάιε δηάξθεηα αλζνθνξίαο (βακβάθη, θεπεπηηθά θιπ) φπσο: 

 

ε πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Υεκείαο Σξνθίκσλ απφ 

ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη παξνπζηάζηεθε ζην 7
ν
 Γηεζλέο πλέδξην «Ζκέξεο 

Αλαιπηηθήο Υεκείαο» ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ε κειεηεηηθή νκάδα (Υ. Κηξθίιιεο, Γ. 

Παζζηάο, . Μεληάδνπ – Μετκάξνγινπ, Ν. Θσκαΐδεο θαη Γ. Εακπεηάθεο) εμέηαζε 

βνιβψδε ιαραληθά ηα νπνία πξνεξρφηαλ απφ ηελ πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ. Γηα ηελ 

αθξίβεηα ην πείξακα πεξηειάκβαλε 13 παξηίδεο παξαγσγήο ησλ θαιιηεξγεηψλ 

παηάηαο, θξεκκπδηνχ θαη θαξφηνπ πνπ πξνεξρφηαλ απφ 13 δηαθνξεηηθά ζνχπεξ 

κάξθεη ηεο Αζήλαο. Σν θάζε δείγκα απφ ηηο θαιιηέξγεηεο αλαιχζεθε 3 θνξέο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε δείγκαηα κάξηπξα πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο. χκθσλα ινηπφλ κε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ είδαλ ηνλ θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο ηα δείγκαηα απφ παηάηεο, θξεκκχδηα θαη θαξφηα πνπ εμεηάζηεθαλ 

ήηαλ επηκνιπζκέλα κε βαξέα κέηαιια ζε ζπγθεληξψζεηο πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο 

επηηξεπφκελεο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παηάηεο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο 

πεξηείραλ ληθέιην πνπ έθηαλε αθφκε θαη ην 1.894κg/kg, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ζηηο παηάηεο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζε άιιεο πεξηνρέο θπκάλζεθε ζην 78 κg/kg. Ζ 

ζπγθέληξσζε κνιχβδνπ ζηηο παηάηεο Θήβαο έθηαζε ηα 36 κg/kg, φηαλ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ζε άιιεο πεξηνρέο θπκαίλεηαη ζην 18 κg/kg. Ζ ζπγθέληξσζε ρξσκίνπ ζηηο 

παηάηεο ηεο πεξηνρήο έθηαζε ηα 170 κg/kg, φηαλ ζε άιιεο πεξηνρέο ε αληίζηνηρε 

ζπγθέληξσζε ήηαλ θάησ απφ ηα αληρλεχζηκα φξηα.  

 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ηα θαξφηα πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζηελ Θήβα είραλ έσο θαη 700% 

ληθέιην ζε ζρέζε κε ηα θαξφηα πνπ παξήρζεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Δπίζεο, 

ελψ ζηα θαξφηα απφ άιιεο πεξηνρέο ην ρξψκην ήηαλ θαηά κέζν φξν 20 κg/kg, ζηα 

θαξφηα Θήβαο έθηαζε κέρξη 76 κg/kg. Αθφκα, εληνπίζηεθε κφιπβδνο κέρξη θαη 43 

κg/kg, ελψ ν κέζνο φξνο ζηα θαξφηα απφ άιιεο πεξηνρέο είλαη 35 κg/kg. 

 

Ζ έξεπλα γηα ηα θξεκκχδηα έδεημε φηη απηά πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζηελ Θήβα είραλ 

688 κg/kg ληθειίνπ, ελψ ην δείγκα ηνπ κάξηπξα πνπ θαιιηεξγήζεθε ζε «θαζαξή» 

πεξηνρή είρε κφιηο 57 κg/kg, πεξίπνπ δειαδή 640% πεξηζζφηεξν ληθέιην ζηελ 

παξαγσγή ηεο Θήβαο. Δπίζεο, ελψ ζηα θξεκκχδηα άιισλ πεξηνρψλ ν κφιπβδνο είλαη 

θαηά κέζν φξν 24 κg/kg ζε απηά ηεο Θήβαο βξέζεθε έσο θαη 72 κg/kg. Λίγν 

απμεκέλεο ήηαλ νη ηηκέο ηνπ θαδκίνπ ζηα θξεκκχδηα Θήβαο ζε ζρέζε κε άιιεο 

πεξηνρέο, ελψ φζνλ αθνξά ην ρξψκην ζηα θξεκκχδηα ηεο Θήβαο αληρλεχηεθαλ 26 

κg/kg φηαλ ε ζπγθέληξσζε ρξσκίνπ ζε θξεκκχδηα άιισλ πεξηνρψλ ήηαλ θάησ απφ ην 

φξην αλίρλεπζεο.  

 

Ζ ππεξβνιηθά πςειέο ζπγθεληξψζεηο ληθειίνπ, ρξσκίνπ θαη κνιχβδνπ πνπ βξέζεθαλ 

ζηα βνιβψδε ιαραληθά ζπγρέεηαη κε ηελ ξχπαλζε ηνπ πνηακνχ Αζσπνχ θαη ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα ηεο πεξηνρήο ζαλ απνηέιεζκα ηεο έληνλεο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Θα πξέπεη λα δηελεξγεζεί κηα ηνμηθνινγηθή κειέηε κε βάζε ηελ νπνία ζα γίλεηαη 

ζαθέο ην αλψηεξν επηηξεπφκελν φξην γηα ην θάδκην θαη ην ληθέιην θάηη πνπ κέρξη 

ζηηγκήο δελ ππάξρεη ζηελ λνκνζεζία. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην ληθέιην πνπ 

πξνζιακβάλεη ν άλζξσπνο απφ ην πφζηκν λεξφ θαη απφ άιιεο ηξνθέο. χκθσλα κε 

ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ αλεθηή 
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εκεξήζηα πξφζιεςε ληθειίνπ γηα παηδηά πνπ είλαη 300 κg ηελ εκέξα, ηφηε απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη αξθνχλ ιίγα γξακκάξηα θαξφηνπ, θξεκκπδηνχ θαη 

παηάηαο Θήβαο γηα λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε πγεία ελφο παηδηνχ. Δηδηθφηεξα γηα ηα 

παηδηά πνπ ηξέθνληαη κε παηδηθέο ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ θαξφηα θαη παηάηεο ππάξρεη 

έλαο ελ δπλάκεη θίλδπλνο ππέξβαζεο ηεο αλεθηήο εκεξήζηαο πξφζιεςεο ληθειίνπ.  

 

Δπίζεο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ αγξνηψλ φρη κφλν ηεο πεξηνρήο ηεο 

Βνησηίαο αιιά νιφθιεξεο ηεο ρψξαο είλαη ε θαηαθπγή πνιιψλ αγξνηψλ ζηηο 

ηξάπεδεο κε ζηφρν ηελ ζχλαςε δαλείσλ εμαηηίαο έιιεηςεο ξεπζηνχ ρξήκαηνο, αιιά 

θαη ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, πνπ παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ρψξα νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ ζπφξσλ 

εμαθνινπζνχλ λα απμάλνληαη.   

 

Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο εθηφο ηνπ φηη είλαη κηθξέο είλαη επίζεο θαη 

πνιπηεκαρηζκέλεο. Σν πξφβιεκα απηφ δελ είλαη κφλν πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ε πεξηνρή ηεο Βνησηίαο αιιά θαη νιφθιεξε ε ρψξα. Δθηηκάηαη φηη ν 

κέζνο αξηζκφο αγξνηεκαρίσλ αλά εθκεηάιιεπζε είλαη 7. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε κεγάιε 

απηή θαηάηκεζε ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζηελ Διιάδα νδεγεί ζε ζεκαληηθή 

επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. (Γακηαλφο Γ., Παπαγεσξγίνπ Κ., παζήο Π., 

2006) 

 

Έλα αθφκε πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν αγξνηηθφο 

θφζκνο ηεο Βνησηίαο θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα είλαη ε δπζκελήο ζχλζεζε ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ απφ άπνςε ειηθηψλ. Οη απαζρνινχκελνη ζηελ γεσξγία έρνπλ 

πςειή κέζε ειηθία θαη ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο. Σν 26% ζρεδφλ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία είλαη 55 εηψλ θαη άλσ, ελψ ζηνπο ινηπνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 9%. Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

ην 86% ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία έρνπλ εθπαίδεπζε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ή 

θαηψηεξε. Δίλαη φκσο ελζαξξπληηθφ φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην πνζνζηφ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηελ γεσξγία κε πςειφηεξε εθπαίδεπζε απμάλεη.  
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5.2 Αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ 

 

Παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

ζηνλ λνκφ Βνησηίαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παξαγσγνί ηεο 

πεξηνρήο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο έηζη ψζηε νη αγξφηεο 

ηνπ λνκνχ λα παξακείλνπλ ζηελ χπαηζξν θαη λα αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

γεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο.  

 

Ζ ξχπαλζε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ εμαηηίαο ηεο έληνλεο βηνκεραληθήο θαη γεσξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηε πεξηνρήο είλαη γεγνλφο. Ζ πιεηνςεθία ησλ βηνκεραληψλ ηεο 

πεξηνρήο αδπλαηνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηα απφβιεηά ηνπο κε απνηέιεζκα απηά λα 

θαηαιήγνπλ ζην πνηάκη ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ δεκφζηα πγεία. Σν ραξαθηεξηζηηθφ  

απηήο ηεο πεξηνρήο είλαη ε ζπλχπαξμε ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ κε ηηο βηνκεραλίεο 

θαη φηη κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 

Ζ εθηεηακέλε κφιπλζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα πδάησλ 

ελδερνκέλσο λα έρεη επεξεάζεη ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο άξδεπζεο. ε 

κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηελ πνιηηεία νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ηεζεί ζε θίλδπλν ε πγεία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πεξηνρήο.  

 

ε αξρηθφ ζηάδην ε  εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληψλ θξίλεηαη αλαγθαία, 

γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ.  

 

Απαξαίηεηε είλαη επίζεο θαη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ Καλφλσλ Οξζήο Γεσξγηθήο 

Πξαθηηθήο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζπαηάιε 

αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη πξνβιήκαηα ληηξνξχπαλζεο πνπ νθείινληαη ζηελ αιφγηζηε 

ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ 

ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηάγδελ άξδεπζεο ζε θαιιηέξγεηεο φπσο 

απηή ηεο ηνκάηαο.  

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο θαη επηζηάκελνη έιεγρνη ησλ λεξψλ 

άξδεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα χπαξμε ηνμηθψλ νπζηψλ, βαξέσλ κεηάιισλ θαη 
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άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εληνπίδνληαη νη πεγέο ξχπαλζεο ησλ 

θαιιηεξγήζηκσλ εδαθψλ ηεο Βνησηίαο θαη λα ιακβάλνληαη ηα εθάζηνηε θαηάιιεια 

κέηξα.  

 

Ζ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή δελ απνηειεί θαηλνχξγην γεγνλφο, 

μεθίλεζε απφ ηελ  δεθαεηία ηνπ ‟60 κε ηελ αδηαθνξία ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ 

αδηαθνξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ εμαηηίαο απνπζίαο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δηνξγαλσζνχλ εθζηξαηείεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηψλ κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο 

βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζην νηθνζχζηεκα θαη 

ηνλ άλζξσπν.  

 

Με ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή νηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, ε αγξνηηθή 

πνιηηηθή αζθείηαη απφ ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη φρη πιένλ απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε. Δπί πιένλ νη ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχζε ε 

ειιεληθή γεσξγία έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

ΔΟΚ ζπλνιηθά. Οη δχν απηνί παξάγνληεο έρνπλ θαηαζηήζεη νμχηαηνπο ηνπο φξνπο 

αληαγσληζκνχ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ησλ άιισλ ρσξψλ – 

κειψλ ηεο Δπξσπατθή Κνηλφηεηαο.  

 

Ο γεσξγηθφο ηνκέαο πξνβάιιεη επηηαθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πξνβιεκάησλ. Αξρηθά ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί  κηα ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε γεληθφηεξε αλαδσνγφλεζε ηεο ππαίζξνπ. Ζ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ θαζψο θαη άιισλ αγξνηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. πκπεξαζκαηηθά ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηαξζξσηηθέο θαη ζεζκηθέο 

αιιαγέο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνπ ζα επλννχλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, ηε 

ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο, ηελ ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο ππνδνκήο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  
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Κεθάιαην 6
ν
: πκπεξάζκαηα 

 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ κε άκεζε ζπλέπεηα νη παξαγσγηθέο δαπάλεο λα θαζίζηαληαη δπζβάζηαρηεο 

γηα ηνλ παξαγσγφ θαη ην φθεινο απφ ηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα λα είλαη κηθξφ έσο 

αλχπαξθην ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. ηελ πεξίπησζε ηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο, ην 

θφζηνο παξαγσγήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ κείσζε ησλ κε απαξαίηεησλ 

εηζξνψλ, δειαδή κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο κεραληθήο κνξθήο (ειθπζηήξαο θαη θαιιηεξγεηηθέο 

θξνληίδεο), ηεο ιίπαλζεο θαη ηεο θπηνπξνζηαζίαο.  

 

Δηδηθφηεξα, θάπνηνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ νη 

παξαγσγηθέο δαπάλεο είλαη νη εμήο:  

 Αθξηβήο ιίπαλζε θαη θπηνπξνζηαζία. Έλα ε ιίπαλζε θαη ε θπηνπξνζηαζία 

γίλεηαη κεηά απφ αλάιπζε ηνπ εδάθνπο, έρεη απνδεηρζεί πσο κπνξνχλ λα 

κεησζνχλ θαηά πνιχ νη εηζξνέο ζην ρσξάθη θαη παξάιιεια λα κεησζεί ην 

θφζηνο παξαγσγήο.  

 Δθαξκνγή ακεηςηζπνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαπνιεκνχληαη νη αζζέλεηεο 

πνπ πξνζβάιινπλ ηε βηνκεραληθή ηνκάηα θαη πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ε 

ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ ηηο επφκελεο θαιιηεξγεηηθέο πεξηφδνπο. Δπίζεο, 

κέζσ ηεο ακεηςηζπνξάο γίλεηαη θαιχηεξε ζξέςε ησλ θπηψλ θαη ην έδαθνο 

είλαη πην γφληκν, κε ζπλέπεηα λα επηηπγράλνληαη πςειφηεξεο ζηξεκκαηηθέο 

απνδφζεηο.  

 Δθαξκνγή ζσζηψλ θαιιηεξγεηηθψλ ρεηξηζκψλ. Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο 

είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηφζν γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θαιιηέξγεηαο 

φζν θαη γηα ηε κείσζε ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ. 

 Σήξεζε αξρείνπ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηνπο παξαγσγνχο ψζηε 

λα γλσξίδνπλ πνηεο εηζξνέο επηβαξχλνπλ πεξηζζφηεξν ην θφζηνο παξαγσγήο 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ κειινληηθά λα ηηο πεξηνξίζνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ 

πηζαλέο ππεξβνιέο ζηε ρξήζε εηζξνψλ.  
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 Πηζηή εθαξκνγή ησλ ζπκβνπιψλ θα ησλ νδεγηψλ πνπ δίλνληαη ζηνπο αγξφηεο 

απφ εηδηθνχο γεσπφλνπο – γεσηερληθνχο, ψζηε λα απνθεχγνληαη πηζαλά ιάζε 

θαη απζαηξεζίεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο.  

 

Σα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ, 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Μείσζε ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ, 

 Αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο βηνκεραληθή ο ηνκάηαο 

 Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηαο 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο. 

 

Οη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ λννηξνπία, ζα πξέπεη λα ζθέθηνληαη 

επηρεηξεκαηηθά, δελ ζα πξέπεη λα παχεη λα ζθέθηεηαη ηελ επφκελε επέλδπζε θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ, λα πεηξακαηίδεηαη κε λέα πξντφληα θαη λα εμειίζζεηαη 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σψξα, κε ηελ θνξχθσζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη πξννπηηθέο πνπ δηακνξθψλνπ νη πξνθιήζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ. ήκεξα είκαζηε πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. ήκεξα είκαζηε πεξηζζφηεξν απφ πνηέ εθηεζεηκέλνη 

ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ δέρεηαη ε ειιεληθή γεσξγία γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ θηλήζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζηηο μέλεο αγνξέο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ζπιινγηθή δξάζε 

θαη ακνηβαηφηεηα ζπκθεξφλησλ κέζα απφ ηελ ζπκβνιαηαθή γεσξγία, ηελ εθαξκνγή 

κεζφδσλ παξαγσγήο θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ, κε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο απφ ηελ 

αλαδπφκελε λέα γεληά παξαγσγψλ.  

 

ηελ Βνησηία ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη νινέλα θαη εληνλφηεξε ε ζπκβνιαηαθή 

γεσξγία. Γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξεία ηνπ θ. Ννκηθνχ, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ ηνκάηαο γηα βηνκεραληθή, ιηαληθή θαη foodservice ρξήζε 

ππνγξάθεη ζπκβφιαηα κε παξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο. Με βάζε ινηπφλ απηά ηα 
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ζπκβφιαηα νη παξαγσγνί θπηεχνπλ πεξίπνπ 5100 θπηά/ζηξ θάηη πνπ ηνπο ζηνηρίδεη 

πεξίπνπ 100επξψ/ζηξ, ε ηηκή σζηφζν πνπ αγνξάδεη ε εηαηξεία ηελ βηνκεραληθή 

ηνκάηα απφ ηνπο παξαγσγνχο εμαξηάηαη απφ ηα ζάθραξα ηνπ θαξπνχ (Brix) θαη 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 75-100επξψ/ζηξ. Ζ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ γίλεηαη κε 

ζηαγφλα. Ζ πεξίνδνο ζπγθνκηδήο είλαη γχξσ ζηηο 20-25 Απγνχζηνπ θαη ε απφδνζε 

θπκαίλεηαη απφ 7,5 κέρξη 11 ηφλνπο ην ζηξέκκα.  Με βάζε φζα αλέθεξαλ νη 

παξαγσγνί ηεο πεξηνρήο νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο παξαγσγφο έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ φια ηα γεσξγηθά 

κεραλήκαηα πνπ απαηηεί ε θαιιηέξγεηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην θνζηνιφγην ηεο 

θαιιηέξγεηαο απμάλεηαη, αθφκε θαη ζηα 650επξψ/ζηξ, θαη ε θαιιηέξγεηα θξίλεηαη 

νηθνλνκηθά αζχκθνξε. 
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