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Περίληψη 

Η καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων και του ζαχαροκάλαµου αρχίζει από τους 

νεώτερους χρόνους καθώς τα προϊόντα από τα οποία ο άνθρωπος έπαιρνε την ζάχαρη 

κυρίως από το µέλι και διάφορα φρούτα. Η ρίζα των ζαχαροτεύτλων 

χρησιµοποιούνταν για τροφή από τους Αιγυπτίους κατά την εποχή που 

κατασκευάζονταν οι πυραµίδες του Χέοπα. 

Η ανακάλυψη ότι η ζάχαρη που περιέχεται στα ζαχαρότευτλα είναι ίδια µε την 

ζάχαρη του ζαχαροκάλαµου, έγινε το 1747 από το γερµανό χηµικό Andrea Marggraf. 

Αυτός πήρε ζάχαρη κόβοντας σε µικρές φέτες, ξηραίνοντας και κονιορτοποιώντας τα 

ζαχαρότευτλα για την παραγωγή ζάχαρης. Μέχρι το 1799 δεν έγινε καµία χρήση της 

ανακάλυψης αυτής, όταν ο µαθητής του, Frank Karl Achard, τελειοποίησε µία µέθοδο 

εξαγωγής της ζάχαρης σε βιοµηχανική βάση. 

Η καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων άρχισε στα 1800 στην Γερµανία και στην Γαλλία. 

Παράλληλα µε τις παραπάνω προσπάθειες στην Ευρώπη για την καλλιέργεια των 

ζαχαροτεύτλων γίνεται και στην Αµερική. Στην Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια έγινε το 

1842 στο χωριό Καινούριο της επαρχίας Λοκρίδος. Στήθηκε µάλιστα και το πρώτα 

εργοστάσιο, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ. Το δεύτερο εργοστάσιο ιδρύθηκε από τον 

Χρηστάκη Ζωγράφο, στη Λαζαρίνα Τρικάλων, αλλά η λειτουργία του δεν βάσταξε 

πολύ. Η νέα περίοδος της ζαχαροβιοµηχανίας στην Ελλάδα αρχίζει το 1960 µε την 

ίδρυση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και την ίδρυση του πρώτου 

εργοστασίου στην Λάρισα. 

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στις σηµαντικότερες ασθένειες που απασχολούν 

την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων, καθώς επίσης και µία αναφορά γενικά µε την 

καλλιέργεια, µιας και αυτή αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες των 

βιοµηχανικών φυτών. 

 

 

 

 



Summary 

The cultivation of sugar beets and sugar cane begins since the latest years, as where in 

the past, which human took the products of sugar mainly from the honey and various 

fruits. The root of sugar beets was used for food by the ancient Egyptians at the time 

which the pyramids of Heops were built. 

The discovery that sugar contained in the sugar beet is the same as the sugar of sugar 

cane was made in 1747 by the German chemist Andrea Marggraf. He produced sugar 

by cutting sugar beets in small slices and by drying and grading them for the 

production of sugar. The discovery wasn’t used until 1799 when one of his students, 

Frank Karl Achhard, perfected a method of sugar extraction on industrial base. 

The cultivation of sugar beets began in 1800 in Germany and France. At the same 

time with Europe the cultivation of sugar beets becomes in America. In Greece the 

first effort becomes in 1842 at the village Kainourgio, Lokrida. There was set up the 

first factory but didn’t ever work. The second factory was founded by Christakis 

Zografos at Lazarina, Trikala, but the operation wasn’t successful. The new period of 

sugar industry in Greece begins in 1960 with the foundation of Greek industry of 

sugar S.A. and the foundation of the first factory in Larissa. 

In this report are reported the important illnesses that occupy the cultivation of sugar 

beets as well as a generally report of the cultivation which constitute one of the more 

important cultures of industrial plants.  
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Εισαγωγή 

Τα πρώτα προϊόντα από τα οποία ο πρωτόγονος άνθρωπος έπαιρνε τη ζάχαρη, ήταν 

το µέλι και τα διάφορα φρούτα. Η καλλιέργεια του ζαχαροκάλαµου καθώς και των 

ζαχαρότευτλων αρχίζει από πολύ νεώτερους χρόνους. Η ρίζα των ζαχαρότευτλων 

χρησιµοποιούνταν για τροφή από τους Αιγυπτίους κατά την εποχή που 

κατασκευάζονταν οι πυραµίδες του Χέοπα, στις οποίες ο Ηρόδοτος διάβασε µία 

σχετική επιγραφή που αναφερόταν στην αξία των ριζών των τεύτλων που 

καταναλώθηκαν από τους οικοδόµους. Ο Ιπποκράτης συνιστά ζωµό τεύτλων σαν 

θρεπτικό µέσο. Ο ∆ιογένης, ο Πλάτωνας, ο Κικέρων και ο Καλουµέλας κάνουν µνεία 

των τεύτλων. Κατά τον µεσαίωνα τα ζαχαρότευτλα ήταν πολύ κοινή τροφή. 

 Η ανακάλυψη ότι η ζάχαρη που περιέχεται στα ζαχαρότευτλα είναι η ίδια µε τη 

ζάχαρη του ζαχαροκάλαµου, έγινε το 1747 από τον γερµανό χηµικό Andrea 

Marggraf. Αυτός πήρε ζάχαρη κόβοντας σε µικρές φέτες, ξηραίνοντας και 

κονιορτοποιώντας τα ζαχαρότευτλα για την παραγωγή ζάχαρης. Μέχρι το 1799 δεν 

έγινε καµιά χρήση της ανακάλυψης αυτής, όταν ο µαθητής του, Franz Karl Achard, 

τελειοποίησε µια µέθοδο εξαγωγής της ζάχαρης σε βιοµηχανική βάση. Εν τούτοις το 

πρώτο ζαχαρουργείο που ιδρύθηκε στη Σιλεσία το 1806, δεν απέδωσε κυρίως λόγω 

της µικρής περιεκτικότητας των ζαχαρότευτλων σε ζάχαρη. Αποφασιστικής σηµασίας 

για την ανάπτυξη της ζαχαροβιοµηχανίας υπήρξε η δηµιουργία ποικιλιών 

ζαχαρότευτλων που να περιέχουν µεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Ο Achard και οι 

διάδοχοί του δηµιούργησαν την ποικιλία white silesian που περιείχε 7-10% ζάχαρη. 

Αργότερα ο L. Vilmorin στη Γαλλία κατόρθωσε µε γενετική επιλογή να αυξήσει την 

περιεκτικότητα σε ζάχαρη µέχρι 16-17%, όσο περίπου και οι σηµερινές ποικιλίες. 

Έτσι από το 1850, η εξαγωγή ζάχαρης από τα ζαχαρότευτλα έγινε οικονοµικά 

συµφέρουσα. 

 Η καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων άρχισε στα 1800 στη Γερµανία και Γαλλία. Εν 

τούτοις οικονοµική σηµασία άρχισε να αποκτά στη Γαλλία µετά το 1829 και τη 

Γερµανία µετά το 1835, όταν επακολούθησε και η εξάπλωση της καλλιέργειας σε 

πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες. Παράλληλα µε τις παραπάνω προσπάθειες στην Ευρώπη 

γίνονται και στην Αµερική. Εν τούτοις παρά το γεγονός ότι τα ζαχαρότευτλα 

εισήχθησαν στη Μασαχουσέτη το 1838, µόνο το 1870 ιδρύθηκε το πρώτο πετυχηµένο 



εργοστάσιο στις Η.Π.Α στην Καλιφόρνια. Η επέκταση της ζαχαροβιοµηχανίας στις 

Η.Π.Α έγινε µετά το 1890. 

 Στην Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1842 στο χωριό Καινούριο της επαρχίας 

Λοκρίδος. Στήθηκε µάλιστα και το πρώτο εργοστάσιο, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ. 

Το δεύτερο εργοστάσιο ζάχαρης ιδρύθηκε από τον Χρηστάκη Ζωγράφο, στο µεγάλο 

αγρόκτηµά του στη Λαζαρίνα Τρικάλων. Το εργοστάσιο θεµελιώθηκε το 1892 και 

επερατώθη το 1894. Η λειτουργία του ζαχαρουργείου της Λαζαρίνας δεν βάσταξε 

πολλά χρόνια. Με τη συµπλήρωση της πρώτης δεκαπενταετίας το εργοστάσιο 

σταµάτησε τη λειτουργία του. Το 1938 έγιναν σοβαρές προσπάθειες να ιδρυθούν 

ζαχαρουργεία στη χώρα µας, αλλά ο Β΄ παγκόσµιος πόλεµος µαταίωσε και την 

προσπάθεια αυτή. 

 Η νέα περίοδος της ζαχαροβιοµηχανίας στην Ελλάδα αρχίζει το 1960 µε την ίδρυση 

από το Ελληνικό δηµόσιο της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζαχάρεως (ΕΒΖ) ΑΕ µε έδρα 

τη Θεσσαλονίκη και το 1961 εγκαινιάστηκε το πρώτο εργοστάσιο ζάχαρης στην 

περιοχή Λαρίσης. Το εργοστάσιο κάλυψε τότε µια έκταση 13.000 στρεµµάτων. Η 

παραγωγή των 28.000 τόνων που επεξεργάσθηκαν στο εργοστάσιο έδωσε 2.600 

τόνους λευκής κρυσταλλικής ζάχαρης. Στη συνέχεια λειτούργησαν άλλα δύο 

εργοστάσια το 1962 στο Πλατύ και το 1963 στις Σέρρες. Ταυτόχρονα η ΕΒΖ 

οργάνωσε τις Γεωπονικές Υπηρεσίες για την καλύτερη αντιµετώπιση των 

προβληµάτων. 

 Στα επόµενα χρόνια η δυναµικότητα των τριών ζαχαρουργείων πολλαπλασιάστηκε, 

οι εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίστηκαν, ενώ δυο νέα εργοστάσια µπήκαν σε 

λειτουργία το 1972 στη Ξάνθη και το 1975 στην Ορεστιάδα. Σήµερα τα 5 εργοστάσια 

έχουν συνολική ηµερήσια δυναµικότητα κατεργασίας 31.200 τόνων τεύτλων και 

µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας σε ζάχαρη.  

Στον παρακάτω πίνακα 1 δίνονται ορισµένα στοιχεία αναφορικά µε το χρόνο που 

άρχισαν να λειτουργούν τα εργοστάσια αυτά και στη δυναµικότητά τους στο 24ωρο. 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Πίνακας 1. Έτος λειτουργίας και δυναµικότητα επεξεργασίας ριζών στο 24ωρο. 
Σηµερινή δυναµικότητα 31.200 τόνοι ζαχαρότευτλων/24ωρο. 
 
  

α/α 
Εργοστάσιο 
ζάχαρης 

Έτος 
λειτουργίας 

Αρχική 
∆υναµικ 

Έτος επέκ. 
∆υναµικ 

Σηµερινή 
∆υναµικ 

1 Λάρισα 1961 6532 1976 7200 

2 Πλατύ 1962 6484 1978 8000 

3 Σέρρες 1963 2840 1985 4500 

4 Ξάνθη 1972 4133 1977 6000 

5 Ορεστιάδα 1975 3500 1993 5500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  κκααλλλλιιέέρργγεειιααςς  ττωωνν  ττεεύύττλλωωνν  

Τα τεύτλα διακρίνονται, σε σακχαροφόρα, κτηνοτροφικά και κηπευτικά.  

Τα σακχαροφόρα τεύτλα καλλιεργούνται κυρίως για την παραγωγή ζάχαρης, καθώς 

επίσης και για οινόπνευµα. Κυρίως στην Γαλλία, αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες παράγονται µεγάλες ποσότητες οινοπνεύµατος από τα τεύτλα.  

Τα υποπροϊόντα των ζαχαρότευτλων είναι: τα φύλλα µε τις κορυφές, η πούλπα και η 

µελάσα, τα οποία όλα µαζί δίνουν περισσότερες θερµίδες κατά στρέµµα από την 

παραγωγή ενός στρέµµατος κτηνοτροφικών καλλιεργειών (πχ κριθάρι, βρώµη, 

καλαµπόκι), αλλά έχουν και θρεπτική αξία µεγαλύτερη. Η τευτλοκαλλιέργεια µε την 

άφθονη, θρεπτική και φθηνή τροφή που περιέχει στα ζώα, βάζει στερεές βάσεις για 

µια σηµαντική ανάπτυξη βελτιωµένης κτηνοτροφίας, η οποία συµπληρώνει το 

εισόδηµα του αγρότου. Τα κτηνοτροφικά τεύτλα καλλιεργούνται αποκλειστικά για 

την διατροφή των ζώων, τα δε κηπευτικά για την διατροφή των ανθρώπων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆∆ιιάάδδοοσσηη  ττηηςς  ττεευυττλλοοκκααλλλλιιέέρργγεειιααςς  

Τα ζαχαρότευτλα ανήκουν στο είδος Beta vulgaris της οικογένειας Chenopodiaceae. 

Αν και το ζαχαρότευτλο είναι ένα καλλιεργήσιµο φυτό,   παρ’ όλα αυτά δεν 

γνωρίζουµε µετά βεβαιότητας τον τόπο καταγωγής του. Ως κέντρα καταγωγής των 

φυτών του γένους Beta θεωρούνται δύο περιοχές. Η µια αποτελείται από τις χώρες 

της Μεσογείου και από τις στεπώδεις περιοχές της Νοτιοδυτικής Ασίας και το 

δεύτερο κέντρο καταγωγής περιλαµβάνει τις Κανάριους νήσους και την περιοχή του 

πράσινου Ακρωτηρίου της ∆υτικής Αφρικής.  

Οι κυριότερες κλιµατικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη των ζαχαρότευτλων είναι 

άφθονη βροχόπτωση ή συχνή άρδευση κατά την διάρκεια της βλαστικής περιόδου, 

µέση θερµοκρασία (20 οC ) δροσερός και ξηρός καιρός κατά το τέλος της περιόδου. 

Τα ζαχαρότευτλα καλλιεργούνται σε όλη την εύκρατο ζώνη του βορείου ηµισφαιρίου 

και προπαντός στην Ευρώπη. Στο νότιο ηµισφαίριο καλλιεργείται πολύ λίγο, γιατί 

εκεί ευδοκιµεί το ζαχαροκάλαµο.  

Οι κυριότερες χώρες που καλλιεργούν τα ζαχαρότευτλα είναι: πρώην Σοβιετική 

Ένωση (ΕΣΣ∆), Αµερική (USA), Γαλλία, Πολωνία, Γερµανία, Ολλανδία, Τουρκία, 

Κίνα, Ισπανία.  

Σε παγκόσµια κλίµακα καλλιεργούνται περίπου 80εκ, στρέµµατα µε ζαχαρότευτλα 

από τα οποία εξάγονται γύρω στα 34 εκατοµµύρια τόνοι ζάχαρης. Στην Ευρώπη τα 

ζαχαρουργεία ξεπερνάν τα 1.200 ενώ στις ΗΠΑ πάνω από 80. Για να αποφεύγονται 

µεγάλες δαπάνες µεταφοράς των ζαχαρότευτλων η καλλιέργεια είναι πάντοτε 

συγκεντρωµένη κοντά στα εργοστάσια. Για να λειτουργήσει ένα τέτοιο εργοστάσιο 

υπολογίζονται πως χρειάζονται 40.000 στρέµµατα για να εξασφαλιστεί δουλειά για 2-

3,5 µήνες.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Εικόνα 1. Κυριότερες χώρες που καλλιεργούν  ζαχαρότευτλα. (φωτο: Ζαννόπουλος) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΠοοιικκιιλλίίεεςς  ττωωνν  ΖΖααχχααρροοττεεύύττλλωωνν  

Οι καλλιεργούµενες σήµερα στη χώρα µας ποικιλίες είναι όλες ευρωπαϊκής 

προέλευσης. Η ΕΒΖ µέχρι το 1975 προµήθευε τους παραγωγούς αποκλειστικά µε 

σπόρους που προερχόταν από ξένες χώρες. Από το 1975 και µετά άρχισε τον 

αναπολλαπλασιασµό σπόρων ζαχαρότευτλων στην Ελλάδα µε βασικό γενετικό υλικό 

µε ποικιλίες που προερχόταν από ξένους σποροπαραγωγικούς οίκους. Με την 

παραγωγή ελληνικού τευτλόσπορου η ΕΒΖ διαθέτει στους τευτλοπαραγωγούς σπόρο 

σε τιµές πολύ χαµηλότερες από τις διεθνείς και κυρίως µε υψηλές αποδόσεις, 

περιεκτικότητας σε ζάχαρη και αντοχή στις ασθένειες.  

Οι ποικιλίες διακρίνονται βασικά σε µονόσπερµες και πολύσπερµες. Τα τελευταία 

χρόνια και στη χώρα µας χρησιµοποιείται αποκλειστικά ο γενετικός µονόσπερµος 

που δίνει από κάθε συγκάρπιο ένα µόνο φυτό, σε αντίθεση µε τον πολύσπερµο που 

είναι συγκάρπιο µε 2-5 σπέρµατα τα οποία όταν φυτρώσουν δίνουν αντίστοιχα 2-5 

φυτά. Ο µονόσπερµος σπόρος υπάρχει σε δύο βασικές µορφές, σαν γυµνός και σαν 

κουφετοποιηµένος.  

 

Εικόνα 2. Τύποι µονόσπερµου σπόρου. Αριστερά γυµνός. ∆εξιά κουφετοποιηµένος. (φωτο: 
Τσιάλτας) 

 

 



Και στις δύο µορφές του είναι διατρηµένος, δηλαδή περασµένος από ειδικά κόσκινα, 

ώστε τελικά να κρατηθούν οι σπόροι που έχουν ορισµένο µέγεθος. Στη χώρα µας 

χρησιµοποιούµε σπόρους διαµέτρου 3,5-4,5 χιλιοστών.  

Οι ποικιλίες των ζαχαρότευτλων κατατάσσονται σε τρεις κυρίως οµάδες, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται µε τα γράµµατα Ε,Ζ,Ν.  

 Ε: είναι ποικιλίες µε χαµηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Καλλιεργούνται 

σε φτωχά και ανεπαρκή αρδευόµενα εδάφη και είναι κατάλληλα για 

πρώιµες συγκοµιδές.  

 Ζ: είναι ποικιλίες µε µικρή απόδοση σε βάρος και µεγάλη περιεκτικότητα 

σε ζάχαρη. Καλλιεργούνται σε γόνιµα εδάφη κατάλληλα για όψιµες 

συγκοµιδές. 

 Ν: είναι ποικιλίες ενδιάµεσες µε µέση απόδοση βάρους και µέση 

περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Καλλιεργούνται σε µέσης γονιµότητας εδάφη, 

επειδή συνδυάζουν καλό ζαχαρικό τίτλο και ικανοποιητική απόδοση σε 

βάρος.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 2:  Eµπορικές ποικιλίες ζαχαροτεύτλων. 
 

 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  

ΟΙΚΟΣ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 

ΓΕΝ. 
ΤΥΠΟΣ 

AGRA ASSO E 
 SIERRA NZ 
DANISCO PALMA N 
 TURBO N 
 CRETA EN 
 CORSICA NZ 
DESPREZ AVANTAGE E 
 DELPHINE NE 
E.B.Z. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ N 
 ΑΡΕΤΗ NZ 
 ΕΡΑΤΩ Z 
 ΗΛΕΚΤΡΑ Z 
 ΙΑΣΩΝ E 
 ΦΙΛΛΙΠΟΣ NE 
HILLESHOG DOROTHEA N 
 DORIA N 
K.W.S. BIANCA NZ 
 RAMONA EN 
SES RIVAL N 
 RIZOR EN 
 RINALDO N 
 IMPACT NE 
 CELESTA NZ 
VDH AMOS N 
 ARIETE N 
 EUROPA NE 
 VISA N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΒΒοοττααννιικκήή  ττααξξιιννόόµµηησσηη  ––  ππεερριιγγρρααφφήή  ττοουυ  φφυυττοούύ  

Βοτανική  ταξινόµηση 
Το γένος Beta ανήκει στην οικογένεια Chenopadiaceae. Χαρακτηριστικό των 

Chenopodiaceae είναι ότι τα άνθη δεν φέρουν πέταλα, φέρουν βράκτια φύλλα, πέντε 

(5) στήµονες επισεπάλους, ωοθήκη από 2-5 καρπόφυλλα, µια σπερµατική βλάστηση 

και καρυοειδή καρπό.  

Το γένος Beta κατά τον ULBRICH υποδιαιρούµενο σε τέσσερις οµάδες, 

περιλαµβάνει 13 είδη.  

Οι τέσσερις οµάδες του γένους Beta είναι:  

 Vulgaris  

 Corollinae  

 Nanae  

 Patellares

Τα 13 είδη είναι:  

Οµάδα Ι. Vulgaris χρωµοσωµικός αριθµός (2η)  

 Beta vulgaris L. 18 

 Beta Maritima L. 18 

 Beta Macrocarpa Guss 18 

 Beta patul Ait 18 

 Beta Artipicifolia Rouy 18 

ΟµαδαΙΙ. Corollinae 

 Beta Macrorhiza stev. 18 

 Beta Trigyna wald et kit 36-52 

 Beta foliosa Hausskn ----- 

 Beta Lomatogoma Fisch et Mey 18,36 

Οµάδα ΙΙΙ.Nanae Χρωµοσωµικός αριθµός (2η)  

 Beta Nana boiss et Held 

Οµάδα IV. Patellares 

 Beta patellaris moq. 18 

 Beta procumbens chr. Sm 18 

 Beta Webbiana moq. 18 
 
Από αυτά καλλιεργείται µόνο το Beta vulgaris, το οποίο διαιρείται στις εξής πέντε 

βοτανικές ποικιλίες. 



 

 

 

 

 

Beta Vulgaris Varietas maritima αυτοφυές  

 

Beta Vulgaris Varietas cicla σέσκουλο 

  

Beta Vulgaris Varietas crassa κτηνοτροφικό τεύτλο  

 

Beta Vulgaris Varietas sacharifera ζαχαρότευτλο  

 

Beta Vulgaris Varietas cruenta κοκκινογούλια (κηπευτικό).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Περιγραφή φυτού 
Τα ζαχαρότευτλα είναι φυτά ποώδη, διετή ή πολυετή, είναι δυνατόν όµως µε 

ορισµένες συνθήκες να γίνουν µονοετή. Το φαινόµενο της ανθήσεως από τον πρώτο 

χρόνο καλείται Bolting και είναι ανεπιθύµητο γιατί η παραγωγή του ανθικού 

στελέχους απορροφά µέρος των θρεπτικών ουσιών οι οποίες αλλιώς θα 

αποταµιευόταν στις ρίζες, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι ρίζες να γίνονται µικρές και 

να έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.  

Επιπλέον αν συµβεί αυτό οι ρίζες γίνονται πολύ σκληρές και δύσκολα εκριζώνονται 

µε αποτέλεσµα να δυσκολεύουν την εργασία των εξαγωγέων. Η τάση για πρόωρη 

άνθηση είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας. Επίσης σπουδαίος παράγων είναι οι 

καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του φυτρώµατος του σπόρου κατά τα πρώτα 

στάδια αναπτύξεως του. περίοδος ψυχρού καιρού (κάτω των -4οC) µετά το φύτρωµα 

και πριν της πλήρους αναπτύξεως γενικά αυξάνει τον αριθµό των φυτών που 

ανθίζουν κατά το πρώτο έτος. Είναι πολύ πιθανό οι χαµηλές θερµοκρασίες κατά τα 

πρώτα στάδια αναπτύξεως των φυτού, όταν η σπορά γίνεται πολύ νωρίς, να γίνονται 

αιτία του Bolting πάρα η αύξηση του µήκους της βλαστικής περιόδου. Γι?αυτό το 

λόγο συνιστάται για πολύ πρώιµες σπορές να προτιµώνται εκείνες οι ποικιλίες που 

δεν παρουσιάζουν Bolting.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ρίζα 

Το ώριµο φυτό είναι ένας σαρκώδης άξονας σχήµατος σχεδόν κυλινδρικού ή κωνικού 

ή ωοειδούς. Ο σαρκώδης αυτός άξονας αποτελείται από τον φυλλοφόρο βλαστό , από 

τον λαιµό και από την πασαλώδη ρίζα. Ο φυλλοφόρος βλαστός ή άλλως επικοτύλη, 

έχει σχήµα κωνικό και βρίσκεται στο ανώτερο µέρος του τεύτλου, είναι βραχύς, και 

από αυτούς εκφύονται τα φύλλα σαν θύσανος και κατά το δεύτερο χρόνο ο 

ανθοφόρος βλαστός. 

Κάτω του φυλλοφόρου βλαστού βρίσκεται η υποκοτύλιος χώρα (λαιµός), η οποία 

είναι λεία και δεν φέρει ούτε φύλλα ούτε ρίζες. Αυτή στα µεν ζαχαρότευτλα είναι 

βραχύτατη  

 

Εικόνα 3. Ζαχαρότευτλο. (φωτο: Ζαννόπουλος) 

  

στα δε κτηνοτροφικά τεύτλα πολύ αναπτυγµένη.  

  



 

Εικόνα 4. Κτηνοτροφικό τεύτλο. (φωτο: Ζαννόπουλος) 

  

   

1. Επικοτύλιο 

 

2. Υποκοτύλιο 

 

3. Ρίζα. 

  

Αµέσως κάτω από το υποκοτύλιο αρχίζει η κυρίως ρίζα, η οποία είναι σαρκώδης και 

έχει σχήµα κωνικό. Καταλήγει προς τα κάτω σε µια λεπτή πασσαλώδη ρίζα. Η ρίζα 

φέρει άφθονα ριζίδια σε δύο κατακόρυφες σειρές που συνήθως είναι διπλές και 

φύονται σε κατακόρυφες αυλακώσεις των τεύτλων.  

Στις ρίζες των κτηνοτροφικών φυτών είναι πολύ ανεπτυγµένα το επικοτύλιο και 

υποκοτύλιο, για το λόγο δε αυτό το µεγαλύτερο µέρος της ρίζας των κτηνοτροφικών 

τεύτλων βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Το αντίθετo συµβαίνει µε 

το ζαχαρότευτλο.  

Το ζαχαρότευτλο έχει ισχυρή, βαθιά πασσαλώδη ρίζα, η οποία σε πλούσια και µε 

αρκετή υγρασία εδάφη αναπτύσσεται γρήγορα και σχεδόν κατακόρυφα και συνήθως 

λεπτύνεται. Το βάθος που µπορεί να φθάσει είναι 1,50 µέχρι 2 µέτρα. Τα ριζίδια 



εµφανίζονται όταν τα φυτά είναι ηλικίας 6-8 εβδοµάδων, διαρκώς δε αυξάνουν σε 

αριθµό, ώστε τελικά να µπορεί να βρεθούν 24-28 ανά εκατ. Η ανάπτυξη των ριζιδίων 

γίνεται µε οριζόντια κατεύθυνση και συνεχώς διακλαδίζονται έτσι, ώστε περιβάλλουν 

το φυτό σε ακτίνα 15-45 εκατοστά. Το µεγαλύτερο µέρος των ριζιδίων βρίσκεται στο 

ανώτερο στρώµα του εδάφους µέχρι βάθους 15-30 εκ, από την επιφάνεια.  

Εάν το τεύτλο αναπτύσσεται σε εδάφη µε ανεπαρκή υγρασία η πασσαλώδη ρίζα 

γίνεται κοντή, δεν εισχωρεί βαθιά στο έδαφος και παίρνει σχήµα ακανόνιστο. Αν η 

ρίζα βρει κάποιο εµπόδιο µέσα στο έδαφος (πέτρες) τότε µπορεί να διακλαδιστεί και 

να σχηµατίσει πολλά σαρκώδη µέρη πράγµα που είναι ανεπιθύµητο.  

Η κατανοµή της ζάχαρης στην ρίζα του τεύτλου δεν είναι οµοιόµορφη και ούτε της 

αυτής καθαρότητας στα διάφορα τµήµατά της. Στην πάνω από την επιδερµίδα 

περιοχή όπως και στο επικοτύλιο η περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι µικρότερη από 

ότι στα υπόλοιπα τµήµατα.  

Φύλλα 

Τα φύλλα είναι µεγάλα κατά σπειροειδή διάταξη. Φέρουν µίσχο τριγωνικής σχεδόν 

τοµής, ο οποίος στη βάση του είναι πλατύτερος. Το χρώµα του µίσχου ποικίλη από 

ερυθρό έως ανοικτό πράσινο. Τη δεύτερη χρονιά τα φύλλα µικραίνουν προοδευτικά 

καθώς προχωρούµε προς την ταξιανθία.  

Ταξιανθία 

Η ταξιανθία των ζαχαρότευτλων είναι φόβη. Από τον κύριο ανθοφόρο βλαστό 

εκφύονται από τη µασχάλη των βρακτίων φύλλων, δευτερεύοντες ανθοφόροι κλάδοι. 

Τα άνθη ευρίσκονται στις µασχάλες των βρακτίων φύλλων στα ακραία τµήµατα τόσο 

των κύριων όσο και των δευτερευόντων βλαστών.  

Άνθη 

Τα άνθη είναι συνήθως ερµαφρόδιτα και αποτελούνται από πέντε στενά σέπαλα, 

πέντε στήµονες µε βραχύ νήµα, ένα ύπερο µε ωοθήκη µονόχρωµο και τρεις κοντούς 

στύλους. Τα άνθη του τεύτλου στερούνται ποδίσκου και στεφάνης, είναι µεµονωµένα 

ή συνηθέστερο σε οµάδες από τα δύο έως τέσσερα και πολύ σπάνια πέντε άνθη.  



Τα βράκτια φύλλα φύονται ανά τρία. Από τη µασχάλη των πλαγίων βρακτίων 

φύλλων φύονται απ’ ευθείας άνθη, ενώ από τη µασχάλη του κεντρικού βρακτίου 

φύλλου αναπτύσσεται ένας µικρός άξονας, στον οποίο βρίσκονται τα άνθη.  

 
Άνθηση 

Η άνθηση αρχίζει από το κύριο στέλεχος και προχωρεί προς τις διακλαδώσεις και 

µάλιστα από την βάση προς την κορυφή. Η άνθηση αρχίζει τις πρωινές ώρες 

αναστέλλεται δε σε περίπτωση βροχής ή όταν η θερµοκρασία πέσει κάτω από 12οC. 

Τα άνθη είναι κατά κανόνα πρωτανδρικά, συνήθως µεσολαβεί διάστηµα 2 ηµερών 

µεταξύ της ρήξεως των ανθήρων και της ωριµάνσεως του στίγµατος. Η επικονίαση 

γίνεται κυρίως µε τον άνεµο, αν και δεν αποκλείεται η επικονίαση µε τα έντοµα για 

τα άνθη εκείνα που φέρουν νέκταρ.  

Καρπός 

Ο καρπός που σχηµατίζεται από την ωοθήκη του ωρίµου υπέρου βρίσκεται στη βάση 

του περιανθίου. Κάθε καρπός φέρει ένα µόνο σπέρµα µικρού µεγέθους, σκοτεινού 

χρώµατος και σχήµατος νεφροειδές. Στην περίπτωση που τα άνθη φύονται κατά 

οµάδες, σχηµατίζεται συγκάρπιο αποτελούµενο από 2-4 ή 5 µονόσπερµους καρπούς. 

Μερικοί σποροπαραγωγοί τέµνουν ή κατεργάζονται τις συγκαρπίες ώστε να 

παράγουν µεµονωµένους καρπούς. Έτσι η βλάστηση είναι ευκολότερη και τα φυτά 

δεν παράγονται ανά δύο ή τρία µαζί, οπότε κατά το αραίωµα δεν µετακινούνται µε 

την αφαίρεση των γειτονικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΕδδααφφοοκκλλιιµµααττιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  

Κλίµα 
Η καλλιέργεια των τεύτλων επιτυγχάνεται στην εύκρατη ζώνη. Στις θερµές περιοχές 

η επιτυχία της καλλιέργειας είναι αµφίβολος διότι οι ρίζες γίνονται µικρές, η δε 

βλαστική περίοδος είναι µικρή. Όταν η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των 30 οC η 

αποθήκευση του σακχάρου επιβραδύνεται. 

Στις ψυχρές περιοχές, λόγω των ψυχρών θερµοκρασιών ο απαιτούµενος, για την 

ανάπτυξη του φυτού, χρόνος δεν επαρκεί και εποµένως η περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

είναι µικρή. Τα τεύτλα αντέχουν στις χαµηλές θερµοκρασίες, στη µικρή όµως ηλικία 

δεν αντέχουν σε θερµοκρασία χαµηλότερη των -4 οC. Σε θερµοκρασία -3,3 οC 

βλάπτονται τα φύλλα. 

Λίγο µετά την βλάστησή τους, τα τεύτλα αντέχουν µόνο σε ελαφρούς παγετούς. Η 

θερµοκρασία άνω των 38 οC αναστέλλει την ανάπτυξη των τεύτλων. Η χαµηλή 

θερµοκρασία της νύχτας κατά τις θερµές ηµέρες του καλοκαιριού, δεν βλάπτει τα 

τεύτλα. 

Η άριστη θερµοκρασία, για την καλλιέργεια των τεύτλων είναι 17 – 22 οC, ενώ ο 

σπόρος έχει την ικανότητα να φυτρώνει και σε θερµοκρασίες 0 οC και να αντέξει 

θερµοκρασία κατώτερη του 0 οC για 2 – 3 ηµέρες. 

Προκειµένου να αρχίσει η σπορά πρέπει το έδαφος να είναι επαρκώς θερµό ώστε η 

βλάστηση να είναι ταχεία. Πολύ ψυχρός καιρός κατά την βλάστηση καταστρέφει τα 

φυτά. 

Το ηλιακό φως επιδρά κατασταλτικά στις ασθένειες, ενώ η νεφελώδης και υγρή 

θερµοκρασία τα ευνοεί. Όσο περισσότερο είναι αναπτυγµένα τα τεύτλα τόσο 

περισσότερη υγρασία χρειάζεται στο έδαφος και τόση µεγαλύτερη κατανάλωση 

ύδατος κάνουν. 

Σε περίπτωση που συνδυαστούν χαµηλές θερµοκρασίες και νεφοσκεπής συνθήκες το 

φθινόπωρο, παρουσιάζεται το φαινόµενο της φυτοθερµικής επαγωγής ( BOLTING ) 

οπότε το φυτό βγάζει ταξιανθία, γεγονός το οποίο δεν είναι επιθυµητό αν θέλουµε να 

καλλιεργήσουµε τα τεύτλα για την ρίζα. 

Σφοδρές βροχές είναι επιβλαβείς διότι συµπιέζουν την επιφάνεια του εδάφους και 

παρασύρουν το επιφανειακό χώµα. Στα πλουσιότερα εδάφη χρειάζεται περισσότερη 



υγρασία για να χρησιµοποιηθεί επαρκώς ο πλούτος αυτών. Γενικά χρειάζεται 200 – 

700 mm βροχόπτωσης ή 200 – 700 m3 / στρ. ανάλογα µε το γεωγραφικό διαµέρισµα 

στο οποίο καλλιεργείται. 

Οι σφοδροί άνεµοι είναι επιβλαβής. Κατά την άνοιξη πριν την σπορά ξηραίνουν το 

έδαφος και µας αναγκάζουν να σπείρουµε βαθιά έτσι ώστε να βρούµε υγρασία ενώ 

κατά την σπορά, φέρουν µεγάλες δυσκολίες. Όταν τα φυτά είναι µικρά τα 

καταστρέφουν. 

Γενικά, η καλλιέργεια των τεύτλων επιτυγχάνει στην εύκρατη ζώνη αν το κλίµα είναι 

υγρό. 

Έδαφος 
Ως προς το έδαφος, τα περιθώρια ποιότητας για την καλλιέργεια των τεύτλων είναι 

ευρύτατα. 

Τα ζαχαρότευτλα ευδοκιµούν σε εδάφη ελαφρά ως βαριά, βαθιά, γόνιµης σύστασης 

µε optimum PH = 6.5 – 8.5 και 2 – 10 % περιεκτικότητα σε CaCO3 για την ανάπτυξη 

της φυτείας. Το έδαφος το προοριζόµενο για την καλλιέργεια των τεύτλων πρέπει να 

είναι διαπερατό και να αποστραγγίζεται καλά. 

Τα πάρα πολύ βαριά και συνεκτικά εδάφη, δηλαδή τα αργιλώδη, είναι ακατάλληλα 

γιατί :  

 Η ρίζα παραµορφώνεται ( φαινόµενο FORCING ). Έχουµε δηµιουργία 

παραµορφώσεων και διακλαδώσεων µε αποτέλεσµα την µείωση της 

περιεκτικότητας σε ζάχαρη. 

 ∆υσχεραίνεται η εξαγωγή των ριζών κατά την συγκοµιδή. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ΕΕρργγαασσίίεεςς  

 
Προετοιµασία του εδάφους µέχρι τη σπορά Αµειψισπορά 
Η συνεχείς καλλιέργεια ζαχαρότευτλων στο ίδιο χωράφι έχει σαν συνέπεια την 

µείωση των στρεµµατικών αποδόσεων, την ανάπτυξη ασθενειών και τον 

πολλαπλασιασµό των επιβλαβών εντόµων, ώστε να καθίσταται η καλλιέργεια αυτή 

αντιοικονοµική. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η εφαρµογή ενός συστήµατος 

αµειψισποράς.  

Γενικά τα τεύτλα µπορούν να καλλιεργηθούν µετά από σιτηρά. Μετά την συγκοµιδή 

του τελευταίου, ο αγρός µπορεί να καλλιεργηθεί το φθινόπωρο και να καταστραφούν 

έτσι τόσο τα ετήσια όσο και τα πολυετή ζιζάνια. Κοινή επίσης τακτική είναι να 

καλλιεργούµε τα τεύτλα µετά από καλαµπόκι, βαµβάκι ή πατάτες, γιατί οι 

καλλιέργειες αυτές αφήνουν τους αγρούς καθαρούς από ζιζάνια.  

Ειδικώς για τα ζαχαρότευτλα η Ελληνική βιοµηχανία ζαχάρεως έκανε την τετραετή 

αµειψισπορά υποχρεωτική, για να προστατέψει την καλλιέργεια από διάφορες 

µυκητολογικές ασθένειες και εντοµολογικές προσβολές, ιδιαίτερα δε από τη 

Ριζοµανία, που είναι µια πάρα πολύ επικίνδυνη ασθένεια και δεν µπορεί να 

καταπολεµηθεί στην πράξη µε φάρµακα.  

Στις βεβαρηµένες από Ριζοµανία περιοχές, η τετραετής αµειψισπορά δεν επαρκεί, 

οπότε συνιστάται εξαετής ή πλήρης αποκλεισµός της περιοχής από την 

τευτλοκαλλιέργεια. Σε άλλες περιοχές εφαρµόζεται η καλλιέργεια κατά ζώνες (κάθε 

χρόνο επιτρέπεται η σπορά τεύτλων σε ορισµένο τµήµα της περιοχής). 

 Ένα παράδειγµα µιας τριετής αµειψισποράς είναι το παρακάτω: 

 1ος χρόνος τεύτλα σιτάρι βίκος 

 2ος χρόνος σιτάρι βίκος τεύτλα 

 3ος χρόνος βίκος τεύτλα σιτάρι 

Ενώ µια τετραετής αµειψισπορά είναι η εξής: 

 1ος χρόνος τεύτλα σιτάρι βαµπάκι βίκος 

 2ος χρόνος σιτάρι βαµπάκι βίκος τεύτλα 

 3ος χρόνος βαµπάκι βίκος τεύτλα σιτάρι 

 4ος χρόνος βίκος τεύτλα σιτάρι βαµπάκι. 

 



Υπεδαφοκαλλιέργεια 
Για να εξασφαλίσουµε από την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων µεγαλύτερη σοδιά 

και κέρδη πρέπει να κάνουµε όλες τις εργασίες που θέλουµε έγκαιρα σωστά αλλά και 

οικονοµικά.  

Είναι γνωστό ότι τα χωράφια δέχονται περάσµατα µε γεωργικά µηχανήµατα και 

εργαλεία. Οργώµατα, σβαρνίσµατα, κυλινδρίσµατα, συγκοµιστηκές µηχανές κλπ. 

Όλα αυτά τα περάσµατα που γίνονται συνήθως µε βαριά µηχανήµατα, προκαλούν 

συµπίεση του εδάφους και µάλιστα όταν τα οργώµατα γίνονται για πολλά χρόνια στο 

ίδιο βάθος.  

Τα συµπιεσµένα στρώµατα του εδάφους προκαλούν κατά κανόνα απογύµνωση και 

διαβρώσεις σε επιφανειακά χώµατα που είναι και τα πιο χρήσιµα στην καλλιέργεια. Η 

συµπίεση του εδάφους έχει γίνει περιοριστικός παράγοντας στις αποδόσεις των 

χωραφιών και για το λόγο ότι τα φυτά υποφέρουν όταν η ανάπτυξη των ριζών 

περιορίζεται κυρίως στο µικρό βάθος του καλλιεργηµένου εδαφικού στρώµατος. Η 

συµπίεση περιορίζει την κίνηση του νερού µέσα στο έδαφος, τη στράγγιση των 

επιφανειακών στρωµάτων και ακόµα εµποδίζει τη διαθεσιµότητα οξυγόνου στις 

ρίζες. Για το λόγο αυτό, ένα όργωµα που θα γινόταν σε βάθος 40-50 εκ, και θα 

έσπαζε αυτό το συµπιεσµένο στρώµα του εδάφους, θα βοηθούσε αποφασιστικά στη 

λύση αυτών των προβληµάτων και ακόµα θα συντελούσε στη βελτίωση των 

‘’φυσικών ιδιοτήτων’’ του εδάφους. Κάτι τέτοιο θα είχε ιδιαίτερη σηµασία για την 

ανάπτυξη και τις αποδόσεις όλων των καλλιεργειών, αλλά ιδιαίτερα των βαθύρριζων, 

όπως είναι και το ζαχαρότευτλο.  

Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται το φθινόπωρο ή το χειµώνα όταν το έδαφος είναι 

σχετικά στεγνό σε βάθος. Μπορεί επίσης να γίνει θαυµάσια στη διάρκεια του 

καλοκαιριού, σε χωράφια που έχουν σπαρεί µε σιτηρά. Ειδικά άροτρα που 

αποτελούνται από ισχυρό βραχίονα οπλισµένο µε ειδικό ?νύχι? σχίζουν το έδαφος σε 

βάθος 40-50 εκ, χωρίς να αναστρέφουν και να σπάζουν έτσι το σκληρό αδιαπέραστο 

στρώµα. Τέτοιο είναι αυτό που ονοµάζεται ‘’υπεδάφιο άροτρο’’ ή 

‘’υπεδαφοσχίστης’’.  

Με το σχίσιµο του εδάφους και το σπάσιµο του σκληρού στρώµατος, γίνεται εύκολη 

η διείσδυση του νερού και των ριζών. Τα χωράφια αποστραγγίζονται εύκολα, 

µπορούν να καλλιεργηθούν πιο άνετα και να σπαρούν πρώιµα.  



 

 

Εικόνα 5. Χωράφια που δέχτηκαν υπεδάφιο όργωµα οι ρίζες αναπτύσσονται κανονικά. (φωτο: 
Ζαννόπουλος) 

  

 
 
  

 

Εικόνα 6. Υπεδάφιο άροτρο.( φωτο: Παπαγεωργίου) 

 



Καλοκαιρινό -Φθινοπωρινό όργωµα 
Τα χωράφια που προορίζονται να σπαρούν µε ζαχαρότευτλα πρέπει να δεχθούν ένα 

βαθύ όργωµα πριν από τις παγωνιές του χειµώνα. Η εργασία αυτή αποτελεί τη βάση 

για ένα καλό ξεκίνηµα της καλλιέργειας.  

Το βαθύ όργωµα στις καλαµιές µπορεί να γίνει αµέσως µετά τον αλωνισµό των 

σιτηρών σε περίπτωση που έχουµε πρόβληµα πολυετών ζιζανίων ή και κατά τη 

διάρκεια του φθινοπώρου, µε τις πρώτες βροχές.  

Στην περίπτωση που το χωράφι είχε θερινή καλλιέργεια (βαµβάκι, καλαµπόκι) 

κόβουµε τα στελέχη των καλλιεργειών αυτών µε στελεχοκόπτη αµέσως µετά τη 

συγκοµιδή και τα παραχώνουµε µε βαθύ όργωµα.  

Με το καλοκαιρινό ή φθινοπωρινό όργωµα, πετυχαίνουµε:

  Την καλύτερη αποσύνθεση των υπολειµµάτων της προηγούµενης 

καλλιέργειας 

  Εκθέτει το έδαφος στις καιρικές µεταβολές του χειµώνα -πάγωµα 

ξηρασία βροχές που συντελούν στο καλό ψιλοχωµάτισµα του 

χωραφιού 

  ∆ιευκολύνει την διείσδυση του νερού της βροχής σε µεγαλύτερο

βάθος 

  ∆ηµιουργεί καλύτερες συνθήκες αερισµού.  
 
Επίσης µε το βαθύ όργωµα συγχρόνως περιορίζονται πάρα πολύ και τα ζιζάνια, γιατί 

οι σπόροι των ζιζανίων που βρίσκονται στην επιφάνεια του εδάφους, παραχωρούνται 

σε τέτοιο βάθος, έτσι που να µην είναι σε θέση να φυτρώσουν ή και αν φυτρώσουν να 

µην φτάσουν στην επιφάνεια.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ανοιξιάτικη κατεργασία του εδάφους 
Σκοπός της κατεργασίας του εδάφους την εποχή αυτή είναι να προετοιµαστεί όσο το 

δυνατόν νωρίτερα ένα λεπτό στρώµα εδάφους ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο 

εύκολα η τοποθέτηση του σπόρου και στη συνέχεια το φύτρωµά του, κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εργασία αυτή γίνεται πιο εύκολα στα χωράφια που 

οργώθηκαν το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο. 

Στο χωράφι που το επιφανειακό στρώµα έχει θρυµµατιστεί καλά εξαιτίας των 

καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (πάγωµα- ξεπάγωµα, βροχή, ξηρασία) πρέπει 

να περιοριστεί η επέµβασή µας µόνο σε ένα επιφανειακό στρώµα του εδάφους.  

Αυτό εξασφαλίζεται τις περισσότερες φορές µε ελαφρά µηχανήµατα, όπως ο 

καλλιεργητής, η σιδερένια οδοντωτή σβάρνα, χωρίς να πειράζει το βαθύτερο στρώµα 

που σχεδόν πάντα αυτήν την εποχή είναι αρκετά καθισµένο και υγρό.  

Πολλοί παραγωγοί αντί να χρησιµοποιήσουν καλλιεργητή κάνουν 

δισκοσβαρνίσµατα. Η δισκοσβάρνα είναι εργαλείο βαρύτερο από τον καλλιεργητή, 

ρυθµίζεται σε ένα ελάχιστο επιθυµητό βάθος, καλλιεργεί συνήθως βαθιά και ζηµιώνει 

το ρώγο του χωραφιού. Γι’ αυτό την άνοιξη πρέπει να προτιµάται η καλλιέργεια µε 

καλλιεργητή και όχι µε δισκοσβάρνα.  

Οι ειδικοί της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζαχάρεως συνιστούν τη χρήση ενός τύπου 

µηχανήµατος, γνωστού µε το όνοµα RAU-CODI. Αυτό αποτελείται από ένα σύστηµα 

αρθρωτής οδοντωτής σβάρνας, ακολουθούµενου από διπλή σειρά κυλίνδρων. Με το 

µηχάνηµα αυτό καλλιεργούµε σταυρωτά το χωράφι σε βάθος 5-10 εκ. Συγχρόνως µε 

αυτή την εργασία καλύπτουµε τα βασικά λιπάσµατα και τα προσπαρτικά 

ζιζανιοκτόνα. Ο καλός χειρισµός του µηχανήµατος αυτού εξασφαλίζει µια ιδανική 

προετοιµασία της σποροκλίνης, στην οποία εξασφαλίζεται άριστο φύτρωµα, γιατί 

µόλις φυτρώσει ο σπόρος, το µεν ριζίδιο στερεώνεται στο συµπιεσµένο χώµα, οι δε 

κοτυληδόνες εξέρχονται εύκολα από το ψιλοχωµατισµένο χώµα.  

Εκείνο που έχει ξεχωριστή σηµασία για την ανοιξιάτικη κατεργασία του εδάφους 

είναι:  

 Να γίνονται µόνο όσες εργασίες είναι απαραίτητες ούτε λιγότερες ούτε 

περισσότερες από όσες και όποιες πρέπει και µόνον όταν τα χωράφια 

είναι στο ρώγο του, δηλαδή, έχουν την κατάλληλη εδαφική υγρασία.  

 



Λίπανση 
Είναι γνωστή η µεγάλη σηµασία της λιπάνσεως σε όλα τα καλλιεργούµενα φυτά, 

ιδιαίτερα σε εκείνα που αποµακρύνουν µεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων από 

το έδαφος όπως τα ζαχαρότευτλα. Τα ζαχαρότευτλα χαρακτηρίζονται ως φυτά µε 

υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, λόγω κυρίως του µεγάλου παραγωγικού 

δυναµικού του.  

Η απόδοση και ο ζαχαρικός τίτλος εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τη σωστή 

λίπανση. Από τα λιπαντικά στοιχεία που παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για την 

τευτλοκαλλιέργεια στη χώρα µας είναι το άζωτο και ο φώσφορος.  

Συµπτώµατα έλλειψης καλίου ή άλλων στοιχείων δεν προέκυψαν µέχρι στιγµής. 

Σποραδικώς παρατηρούνται και συµπτώµατα ανεπάρκειας µερικών θρεπτικών 

ιχνοστοιχείων (Bo, Μη, Ζη) τα οποία όµως είναι συνήθως περιοδικού και ασθενούς 

χαρακτήρος και δεν φαίνεται να έχουν έστω και τοπικώς, αξιόλογη επίδραση στις 

αποδόσεις.  

Άζωτο 

Το άζωτο παίζει σπουδαίο ρόλο στην καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και επηρεάζει 

σηµαντικά τόσο την απόδοση των ριζών όσο και την απόδοση των κορυφών. Οι 

υπερβολικές όµως δόσεις αζώτου επιδρούν µε δυσµένεια στην ποιότητα του χυµού 

των τεύτλων και στη µείωση του στρεµµατοζάχαρου.  

Αν και η ποσότητα του αζώτου που απαιτείται επηρεάζεται από το χρόνο 

καλλιέργειας, την εποχή συγκοµιδής, τις καιρικές και εδαφικές συνθήκες και την 

άρδευση, φαίνεται πως 8-14 µονάδες είναι αρκετές. 

Από τις παραπάνω µονάδες Ν, οι 5-10 προσθέτονται στο έδαφος σε αµµωνιακή 

µορφή πριν από τη σπορά (βασικά) ενώ οι άλλες 3-4 δίνονται επιφανειακά σε 1 ή το 

πολύ 2 δόσεις σε νιτρική µορφή. Η επιφανειακή λίπανση πρέπει να γίνεται µετά το 

φύτρωµα αφενός και µετά το αραίωµα αφετέρου. Σε καµία όµως περίπτωση δεν 

πρέπει να χορηγείται αζωτούχο λίπασµα µετά το τέλος Μαΐου, γιατί συντελεί στη 

µείωση του ζαχαρικού τίτλου και τον υποβιβασµό της ποιότητας του χυµού.  



Φώσφορος (Ρ) 

Ο φώσφορος ευνοεί σηµαντικά τη ανάπτυξη των νεαρών φυτών και την απόδοση σε 

ρίζες, ενώ δεν φαίνεται να ασκεί σοβαρή επίδραση στην περιεκτικότητα σε ζάχαρη. 

Οι ανάγκες των τεύτλων σε φωσφορούχο λίπανση είναι κατά κανόνα µικρότερος απ’ 

ότι σε άζωτο. Πειράµατα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζαχάρεως (ΕΒΖ) έχουν δείξει 

πως 10 µονάδες P πρέπει να θεωρούνται ικανοποιητικές. Η φωσφορική λίπανση 

πρέπει να γίνεται βασικά κατά την άνοιξη πριν την σπορά ή µε ενσωµάτωση µε ειδικό 

λιπασµατοδιανοµέα που προσαρµόζεται στη σπαρτική µηχανή των ζαχαρότευτλων. 

Κάλιο (Κ) 

Το κάλιο σε συνδυασµό µε το Ν συντελεί στην αύξηση των στρεµµατικών 

αποδόσεων σε ρίζες και ζάχαρη, καθώς και στον µετριασµό των δυσµενών 

επιδράσεων του υπερβολικού αζώτου.  

Λοιπά στοιχεία 

Από τα άλλα στοιχεία, µεγαλύτερη σηµασία για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων 

έχουν τα: Ca, Nα, Mg, Bo. Όταν τα εδάφη είναι όξινα η προσθήκη Ca αυξάνει τις 

στρεµµατικές αποδόσεις. Οµοίως το Να συντελεί στη βελτίωση των αποδόσεων, όταν 

το επίπεδο του καλίου είναι χαµηλό. Η παρουσία του Μg είναι απαραίτητη, αν λάβει 

κανείς υπ ‘όψιν του ότι για να παραχθούν 4 τόνοι ρίζες και 3 τόνοι φύλλα κατά 

στρέµµα χρησιµοποιούνται από το έδαφος 60 χλγρ ΜgO. Η έλλειψη βορίου είναι 

γνωστή ως ‘’σήψη της καρδιάς’’. Αυτό συµβαίνει σε εδάφη αµµώδη, ουδέτερα ή 

αλκαλικά και τα συµπτώµατα είναι περισσότερο εµφανή κάτω από συνθήκες 

ξηρασίας. Αν η προσθήκη βορίου µε ψεκασµό έχει κάποιο αποτέλεσµα καλά δε είναι 

στα εδάφη που αναµένεται έλλειψη βορίου να προστίθεται στο έδαφος 2,5 χιλ/στρ, 

βόρακος κατά την προετοιµασία της σποροκλίνης.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Άρδευση 
Το ζαχαρότευτλο, φυτό µε βαθύ ριζικό σύστηµα, είναι ικανό να ανθίσταται στην 

ξηρασία περισσότερο από άλλα φυτά, αλλά όπως όλα τα ριζώδη φυτά, για την άµεση 

ανάπτυξή του χρειάζεται αξιόλογες ποσότητες νερού.  

Από πειράµατα της ΕΒΖ προέκυψε ότι για να πετύχουµε το µέγιστο των αποδόσεων, 

θα πρέπει να έχουµε εξασφαλίσει συνολικά 800-1000 µ3 νερό στο στρέµµα. Ποσό 

που δεν εξοικονοµάτε από τις βροχοπτώσεις. Η άρδευση επηρεάζει σηµαντικά την 

απόδοση και µάλιστα περισσότερο από την αζωτούχο λίπανση και την εποχή 

συγκοµιδής. Οι πρώτες ανάγκες των ζαχαροτεύτλων για πότισµα εµφανίζονται 

αµέσως µετά τη σπορά, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αρκετή υγρασία στο 

έδαφος. Μετά το φύτρωµα και πριν από το κλείσιµο των γραµµών, τα τεύτλα έχοντας 

περιορισµένο φύλλωµα, έχουν µικρές ανάγκες σε νερό, οι οποίες συνήθως αυτή την 

εποχή ικανοποιούνται από τα υπάρχοντα εδαφικά αποθέµατα. Το ριζικό σύστηµα 

αναπτύσσεται γρήγορα σε βάθος και εκµεταλλεύεται αρκετό όγκο εδάφους.  

Η κρίσιµη περίοδος που τα τεύτλα έχουν µεγάλη ανάγκη σε νερό, αρχίζει λίγο πριν 

από το κλείσιµο των γραµµών και τελειώνει περίπου 150 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

σποράς. Στην περίοδο αυτή περιλαµβάνονται οι µήνες Ιούνιος, Ιούλιος και 

Αύγουστος που θεωρούνται και µήνες της κύριας αρδευτικής περιόδου των 

ζαχαροτεύτλων. Από το Σεπτέµβριο και µέχρι τη λήξη της συγκοµιδής, οι

θερµοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, το φύλλωµα των τεύτλων περιορίζεται και οι 

ανάγκες σε νερό µειώνονται.  

Η ποσότητα του νερού που θα δώσουµε στο χωράφι εξαρτάται από τη σύσταση του 

εδάφους. Σε κανονικά επαναλαµβανόµενα ποτίσµατα οι δόσεις είναι:  

 στα ελαφρά - αµµουδερά εδάφη 40-50 κυβ. µέτρα/στρέµµα 

 στα µεσαία -αµµοπηλώδη εδάφη 50-70 κυβ.µέτρα/στρέµµα 

 στα βαριά-αργιλώδη εδάφη 60-80 κυβ.µέτρα/στρέµµα. 

Το νερό που χρησιµοποιούν τα ζαχαρότευτλα είναι αυτό που µπορούν να 

συγκρατήσουν τα εδάφη στο βάθος 60 εκατοστών, περίπου δύο ηµέρες µετά το 

πλήρες πότισµα. Η ποσότητα αυτή είναι η µεγαλύτερη δόση νερού που επιτρέπεται 

να ρίξουµε. Εκτός από το πότισµα φυτρώµατος, τα υπόλοιπα ποτίσµατα δεν πρέπει να 

περιλαµβάνουν είναι λιγότερα από 30 µ3 νερό στο στρέµµα.  

 



Μέθοδοι ποτίσµατος 

Οι τρόποι ποτίσµατος που εφαρµόζονται στη χώρα µας για τα τεύτλα είναι:  

1. 

2. 

3. 

Επιφανειακό πότισµα: επιφανειακό πότισµα σηµαίνει πότισµα µε αυλάκια που 

ανοίγονται ανάµεσα στις σειρές των τεύτλων. Η άρδευση µε αυλάκια 

παρουσιάζει το σοβαρό πλεονέκτηµα να έχει χαµηλό κόστος. Εν τούτοις 

απαιτεί χωράφια πολύ καλά ισοπεδωµένα, µε οµοιόµορφη και σωστή κλίση. 

Εκτός από το χαµηλό κόστος το πότισµα µε αυλάκια έχει το πλεονέκτηµα να 

µην ξεπλένει από τα φύλλα το φάρµακο που χρησιµοποιείται για την 

καταπολέµηση της κερκόσπορας.  

Τεχνητή βροχή. Η µέθοδος αυτή έχει το µειονέκτηµα του µεγάλου κόστους 

για τη λειτουργία και την αρχική εγκατάσταση και ευνοεί την κερκοσπορίαση. 

Μπορεί να εφαρµοστεί σε χωράφια που δεν έχουν ισοπεδωθεί και όπου 

υπάρχουν µεγάλες κλίσεις. Είναι εύκολο να ρυθµιστεί η ποσότητα του νερού, 

να κατανεµηθεί και να απορροφηθεί οµοιόµορφα. Ανάλογα µε τον τρόπο 

εγκατάστασης και λειτουργίας τα συστήµατα της τεχνητής βροχής τα 

διακρίνουµε: 

  Στο µεταφερόµενο κλασικό σύστηµα τεχνητής βροχής, το οποίο 

κατανέµει καλύτερα το νερό και επηρεάζεται λιγότερο από τον 

άνεµο (πολλά εργατικά) 

  Στο αυτοκινούµενο σύστηµα ποτίσµατος ‘’καρούλι’’ ή ‘’πύραυλος’’ 

το οποίο έχει διαδοθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και 

αντικατέστησε σχεδόν το παραδοσιακό µεταφερόµενο σύστηµα 

τεχνητής βροχής. Έχει µικρό κόστος λειτουργίας (λίγα εργατικά), 

αλλά υψηλό κόστος αγοράς και επηρεάζεται από τον αέρα 

περισσότερο, µε συνέπεια πιο ανοµοιόµορφο πότισµα.  

  Στην αυτοκινούµενη µπάρα ή πολυµπέκ. Είναι µια παραλλαγή της 

προηγούµενης µεθόδου µε µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα.  
 

Στάγδην άρδευση. Με τη µέθοδο αυτή το πότισµα δεν επηρεάζεται από τον 

άνεµο και οι συνθήκες για την ανάπτυξη των ασθενειών στο φύλλωµα 

(κερκόσπορα) είναι λιγότερο ευνοϊκές απ’ ότι στις άλλες µεθόδους 

ποτίσµατος. 



 
ΩΩρρίίµµααννσσηη  κκααιι  σσυυγγκκοοµµιιδδήή  

Ωρίµανση 
Τα ζαχαρότευτλα πρέπει να µείνουν στο χωράφι µέχρις ότου αποκτήσουν τη µέγιστη 

περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη. Ώριµα θεωρούνται τα τεύτλα όταν τα ανώτερα φύλλα 

αποκτούν κιτρινοπράσινο χρωµατισµό, ενώ τα κατώτερα αρχίζουν να γίνονται 

καστανά. Ο χρόνος ωρίµανσης καθώς επίσης και η στρεµµατική απόδοση σε ρίζες 

και ζάχαρη προσδιορίζονται από την εποχή σποράς, την ποικιλία και τις 

κλιµατολογικές και καλλιεργητικές συνθήκες. ∆εδοµένου ότι το εργοστάσιο πρέπει 

να λειτουργήσει για µια µεγαλύτερη περίοδο, οι γεωπόνοι του ρυθµίζουν την εποχή 

συγκοµιδής των τεύτλων έτσι ώστε και οι παραγωγοί να µην ζηµιώνουν και το 

εργοστάσιο να λειτουργήσει για µεγαλύτερη περίοδο. Στην περίοδο αυτή, οι 

παραγωγοί που θα αναγκαστούν να συγκοµίσουν τα τεύτλα πρώιµα, οπότε το 

στρεµµατοζάχαρο θα είναι χαµηλό, επιδοτούνται από την Ε.Β.Ζ. Παρόµοια 

επιδότηση παίρνουν και οι παραγωγοί που θα συγκοµίσουν τα τεύτλα όψιµα 

(Νοέµβριο - ∆εκέµβριο). 

Συγκοµιδή 
Συγκοµιδή των τεύτλων λέµε την εξαγωγή τους από το χώµα και την προετοιµασία 

τους για τη µεταφορά στο εργοστάσιο. Η εργασία αυτή µπορεί να γίνει µε τα χέρια, 

όπως γινόταν στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των εργοστασίων ή µε τις ειδικές 

συγκοµιστηκές µηχανές. Η συγκοµιδή µε τα χέρια ήταν µια εργασία πολύ 

κουραστική, δύσκολη και κόστιζε ακριβά. Ξαναγυρίζουµε όµως σ’ αυτή σε 

περιπτώσεις δύσκολων καιρικών συνθηκών, όπου οι µηχανές δεν είναι σε θέση να 

εργασθούν.  

Σήµερα η συγκοµιδή γίνεται µε τις µηχανές τεύτλων. Συνηθέστερες είναι οι 

αυτοκινούµενες µηχανές µιας σειράς, οι οποίες κάνουν συγχρόνως όλες τις εργασίες, 

ήτοι κόβουν τις κορυφές, εκριζώνουν τις ρίζες και τις φορτώνουν στα µεταφορικά 

µέσα. Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνονται προσεκτικά, ώστε τα τεύτλα να είναι 

απαλλαγµένα από ξένες ύλες και χωρίς απώλειες από σπασίµατα, κακή 

αποκορύφωση κλπ. Η αποκορύφωση του τεύτλου γίνεται µε ένα οριζόντιο µαχαίρι 

της µηχανής, το οποίο ανεβοκατεβαίνει µε ειδικό µηχανισµό ανάλογα µε το ύψος του 

κάθε τεύτλου. Οι κορυφές µε τα φύλλα αποµακρύνονται µετά το κόψιµο µε µια 



περιστροφική βούρτσα του µηχανήµατος. Κατόπιν, ειδικό σύστηµα της µηχανής 

βγάζει τις ρίζες, χωρίς να εισέρχεται σε βάθος µεγαλύτερο από 5-10 εκατοστά για να 

µη βγάζει µεγάλες ποσότητες χώµατος µαζί µε τα τεύτλα. Αυτά απαλλάσσονται από 

τα χώµατα µε ένα σύστηµα κοσκινίσµατος. Τα τεύτλα, µετά τον καθαρισµό τους, 

αποθηκεύονται προσωρινά στον κάδο της µηχανής. Αφού ο κάδος γεµίσει αδειάζετε 

στην πλατφόρµα για να µεταφερθούν οι ρίζες στο εργοστάσιο. Η µηχανική συλλογή 

των τεύτλων παρουσιάζει δύο µειονεκτήµατα: α) έχει απώλειες 3-6% και β) οι 

κορυφές δεν κόβονται πάντα εκεί που πρέπει. Όταν κόβονται ψηλότερα από το 

κανονικό, αφήνουν ένα τµήµα του λαιµού στην ρίζα η οποία έτσι γίνεται πτωχότερη 

σε ζάχαρο και δυσχεραίνει την επεξεργασία τους. Όταν κόβονται χαµηλότερα έχουµε 

απώλεια σε ζάχαρη.  

Μια πετυχηµένη συγκοµιδή προϋποθέτει µια καλή φυτεία µε σωστά αραιωµένα 

τεύτλα και απαλλαγµένη από ζιζάνια. Ο τύπος του εδάφους (βαρύ - ελαφρό), η 

υγρασιακή του κατάσταση και η κατάσταση της µηχανής και η λειτουργία της, 

παίζουν επίσης σοβαρό ρόλο. 

 

Εικόνα 7. Μηχανή εξαγωγής τεύτλων. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 

 



Αποδόσεις 
Οι στρεµµατικές αποδόσεις σε τεύτλα στη χώρα µας κυµαίνονται µεταξύ 5-7 τόνων, 

στους ποτιστικούς αγρούς και 2,5-3 στους ξηρικούς και µε ζαχαρικό τίτλο περίπου 

15%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 

ΜΜυυκκηηττοολλοογγιικκέέςς  αασσθθέέννεειιεεςς    

Ασθένειες ριζών 
 
 

Καστανή σήψη     Rhizoctonia solani ( var. betae ) kuhn 

Η ασθένεια αυτή απαντάται σε µικρό βαθµό σ’ ολόκληρη την Ευρώπη αλλά είναι 

πολύ συχνή στην Βόρεια Αµερική. Οι ζηµιές περιορίζονται σε λίγες εστίες στον 

αγρό, αλλά η καταστροφή των τεύτλων µπορεί να είναι ολική όταν η µόλυνση γίνει 

πρώιµα. 

Συµπτώµατα  

Η ασθένεια εµφανίζεται σε κυκλικές κηλίδες µέσα στους αγρούς ζαχαροτεύτλων. 

Στην αρχή εκδηλώνεται µε µαρασµό των φυτών, που προοδευτικά καταλήγει σε 

πλήρη νέκρωση του φυλλώµατος. Στην ρίζα παρατηρούµε µια καστανόχρωµη σήψη 

περισσότερο ή λιγότερο βαθιά, ανάλογα µε το βαθµό προόδου της ασθένειας. 

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Προκαλείται από το µύκητα Rhizoctonia solani. Ο µύκητας διατηρείται στο έδαφος 

υπό µορφή σκληρωτίων. Απ’ αυτά βλαστάνει το µυκήλιο που προσβάλλει την 

επιφάνεια της ρίζας και στη συνέχεια την διαπερνά προοδευτικά, προκαλώντας τη 

σήψη της, µερικές φορές µέχρι ολικής καταστροφής του φυτού. Η αρρώστια 

εκδηλώνεται αρκετά πρώιµα, ενώ η επέκτασή της ευνοείται από κακή δοµή και 

υπερβολική υγρασία του εδάφους και από υψηλές θερµοκρασίες. 

Καταπολέµηση 

Τα κύρια µέσα αντιµετωπίσεως της ασθένειας είναι βελτίωση της δοµής του 

εδάφους, η επιµήκυνση του χρόνου αµειψισποράς και η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Μαρασµός φυτού ζαχαρότευτλου και πλήρη νέκρωση του φυλλώµατος από Rhizoctonia 
solani ( var betae ) Kuhn. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των  των ζαχαροτεύτλων) 

 



 

Εικόνα 9. Συµπτώµατα ριζοκτονίας σε ρίζα ζαχαρότευτλου. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των 
ζαχαροτεύτλων) 

 

 

Εικόνα 10. Συµπτώµατα ριζοκτονίας σε ρίζα ζαχαρότευτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 



 

Εικόνα 11. Συµπτώµατα ριζοκτονίας σε ζαχαρότευτλο. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των 
ζαχαροτεύτλων) 

 

Εικόνα 12. Ζαχαρότευτλο µε εµφανή εξωτερικά συµπτώµατα ριζοκτονίας. 



Υγρή σήψη     Phytophthora megasperma Drechstler 

Η ασθένεια αυτή παρουσιάζεται σε ζεστές και αρδευόµενες περιοχές 

τευτλοκαλλιέργειας τόσο στην χώρα µας  όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Συµπτώµατα  

Το φύλλωµα µαραίνεται και στην συνέχεια ξεραίνεται. Η ρίζα παρουσιάζει µαλακή 

σήψη που αναπτύσσεται από το ακραίο σηµείο της προς το λαιµό. Το 

προσβεβληµένο τµήµα της ρίζας είναι στην αρχή ανοιχτό καστανό και ξεχωρίζει 

καθαρά από τους υγιείς ιστούς µε ένα σκουρότερο περίγραµµα. 

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Η σήψη αυτή οφείλεται σε διάφορους µύκητες εδάφους, κυρίως όµως στον µύκητα 

Phytophthora megasperma. Παρόµοια συµπτώµατα προκαλούν και οι µύκητες 

Phytophthora drechstleri και Pythium aphanidermatum. 

Οι µικροοργανισµοί αυτοί εξαρτώνται πολύ από την εδαφική υγρασία, πράγµα που 

εξηγεί γιατί δεν εµφανίζονται παρά σε κακώς στραγγισµένα και πολύ συµπαγή 

εδάφη, σε βαθουλώµατα ή σε υπεραρδευόµενα χωράφια κατά την περίοδο των 

υψηλών θερµοκρασιών. 

Γενικά οι µύκητες αυτοί δεν είναι παθογόνοι παρά µόνο σε τεύτλα ήδη 

τραυµατισµένα ή ασφυκτιώντα από υπερβολικό νερό. 

Καταπολέµηση 

Η ασθένεια όταν εµφανιστεί σε αγρούς δεν αντιµετωπίζεται εύκολα οπότε τα µέτρα 

που λαµβάνονται συνήθως είναι προληπτικά και συνιστάται καλή στράγγιση του 

εδάφους, διατήρηση της καλής δοµής του εδάφους και ορθολογική άρδευση. 

 

 

 

 
 



 

Εικόνα 13. Συµπτώµατα υγρής σήψης στο υπέργειο τµήµα ζαχαρότευτλου.( φωτο: εχθροί και 
ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 

Εικόνα 14. Συµπτώµατα στο υπέργειο τµήµα ζαχαρότευτλου από το µύκητα Pythium 
aphanidermatum. 

 



 

Εικόνα 15. Συµπτώµατα υγρής σήψης σε ρίζα ζαχαρότευτλου. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των 
ζαχαροτεύτλων) 

 

Εικόνα 16. Συµπτώµατα υγρής σήψης σε ρίζα ζαχαρότευτλου. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των 
ζαχαροτεύτλων) 



 

Εικόνα 17. Σήψη σε ρίζα ζαχαρότευτλου από τον µύκητα Phytophthora megasperma. ( φωτο: 
Καραδήµος) 

 

 

Εικόνα 18. Σήψη σε ρίζα ζαχαρότευτλου από τον µύκητα Pythium aphanidermatum. ( φωτο: 
Καραδήµος) 

 
 

 

 



Σήψη από Σκληρώτιο     Sclerotium rolfsii Sacc. 

Η ασθένεια µπορεί περιστασιακά να κάνει σοβαρές ζηµίες σε αρδευόµενα εδάφη της 

Νότιας Ευρώπης, Αµερικής και Μέσης Ανατολής. Μπορεί να αναπτυχθεί και µέσα 

στα σιλό. 

Συµπτώµατα  

Τα αρχικά συµπτώµατα είναι µειωµένη ανάπτυξη των κορυφών και µαρασµός. 

Αργότερα οι ρίζες καλύπτονται από λευκό βαµβακώδες µυκήλιο επάνω στο οποίο 

σχηµατίζονται πλήθος σκληρώτια, λευκά στην αρχή καστανά αργότερα, σφαιρικά,    

1 – 3 mm. Οι ρίζες τελικά αποσυντίθενται µε µαλακή σήψη. 

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Αίτιο της ασθένειας είναι ο µύκητας Sclerotium rolfsii Sacc. µε τέλεια µορφή, 

σπανίως βρίσκεται στη φύση και άγνωστης βιολογικής σηµασίας τουλάχιστον για τα 

τεύτλα, τον βασιδιοµύκητα Athelia rolfsii. 

Ο µύκητας διαχειµάζει στο έδαφος µε την µορφή µικροσκληρωτίων. Προσβάλλει  

200 και πλέον ξενιστές και ευνοείται από υψηλές θερµοκρασίες του εδάφους, πάνω 

από 25 – 35 οC. Τα σκληρώτια παραµένουν ενεργά στο έδαφος για µακρύ χρονικό 

διάστηµα. 

Καταπολέµηση 

Η αντιµετώπιση της ασθένειας είναι εξαιρετικά δύσκολη γιατί οι τρόποι µείωσης του 

εδαφικού µολύσµατος ή έχουν χαµηλή αποτελεσµατικότητα ή είναι εξαιρετικά 

δαπανηροί για την καλλιέργεια. Σε περιοχές όπου ενδηµεί ο µύκητας η καλλιέργεια 

των ζαχαρότευτλων πρακτικά είναι ασύµφορη. 

Η αµειψισπορά πάντως µε φυτά λιγότερο ευπαθή, κυρίως ψυχανθή και σιτηρά, και ο 

περιορισµός της υγρασίας είναι παράγοντες που ευνοούν την µείωση των  

προσβολών. 

 

 
 



 

Εικόνα 19. Βαµβακώδες µυκήλιο σε ρίζα τεύτλου. 

 

 

Εικόνα 20. Μαρασµός των φύλλων και εµφανής βαµβακώδες µυκήλιο σε ζαχαρότευτλα. 
 

 



 

Εικόνα 21. Σκληρώτια που έχουν αναπτυχθεί πάνω στο βαµβακώδες µυκήλιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ασθένειες φυλλώµατος 
 

Κερκοσπορίωση     Cercospora beticola Sacc. 

Η ασθένεια υπάρχει σε όλες τις περιοχές όπου καλλιεργούνται τεύτλα, ζαχαρότευτλα 

ή για νωπή κατανάλωση. Εάν επικρατήσουν υγρές συνθήκες κατά την περίοδο του 

καλοκαιριού τότε οι ζηµιές και οι απώλειες µπορεί να είναι πολύ σηµαντικές. 

Συµπτώµατα 

Η προσβολή εκδηλώνεται µε κηλίδες στα φύλλα, ανοιχτοκαστανές στην αρχή, πιο 

σκούρες αργότερα, µε σκοτεινό καστανό ως κόκκινο – πορφυρό περιθώριο σχεδόν 

στρογγυλές 3 – 5 mm. Με την πρόοδο της ασθένειας οι κηλίδες συνενώνονται και τα 

σοβαρά προσβεβληµένα φύλλα γίνονται στην αρχή κίτρινα, µετά καστανά και 

νεκρώνονται. Στο νεκρωµένο κέντρο των κηλίδων εµφανίζονται λεπτά µαύρα 

στρώµατα, τα οποία σε υψηλή σχετικά υγρασία µετατρέπονται σε γκρίζα µε 

βελούδινη υφή εξαιτίας της εµφανίσεως των κονιδιοφόρων µε κονίδια επάνω στα 

στρώµατα. Μερικές φορές το κέντρο της κηλίδας αποξηραίνεται και τα φύλλα 

εµφανίζονται µε οπές. 

Τα νεκρωµένα φύλλα παραµένουν προσκολληµένα στο στέλεχος, ενώ ακολουθεί η 

βλάστηση νέων υγιών φύλλων από το κέντρο, τα οποία, αν οι συνθήκες είναι 

ευνοϊκές, µολύνονται µε σπόρια που υπάρχουν στα παλιότερα φύλλα. Παρόµοιες 

κηλίδες µπορούν να εµφανιστούν και στους µίσχους των φύλλων, ιδίως στα φυτά που 

διατηρούνται για σποροπαραγωγή, όπως επίσης και στο στέλεχος, αν τύχει και δεν 

καλύπτεται µε έδαφος. 

Παθογόνο αίτιο  

Την ασθένεια προκαλεί ο ατελής µύκητας των Moniliales, Cercospora beticola, ο 

οποίος παράγει κονιδιοφόρους, οι οποίοι στο φυτό εµφανίζονται από τα στόµατα του 

φύλλου. Οι κονιδιοφόροι είναι απλοί και παράγουν κονίδια σκωληκόµορφα, ίσια ή 

ελαφρώς καµπύλα, βελονοειδή, υαλώδη µε 3 ως 11 διαφράγµατα στην καλλιέργεια. 

Κύκλος της ασθένειας - Επιδηµιολογία  

Οι πρωτογενείς µολύνσεις γίνονται από κονίδια που σχηµατίσθηκαν σε µυκήλιο ή 

µυκηλιακά στρώµατα που διαχείµασαν σε µολυσµένα υπολείµµατα της καλλιέργειας. 



Σε υγρές συνθήκες την άνοιξη τα κονίδια που σχηµατίζονται µεταφέρονται µε τον 

άνεµο και τα πιτσιλίσµατα από τις βροχές στα νέα φύλλα, όπου βλαστάνουν. Οι υφές 

εισέρχονται στον ξενιστή από τα στόµατα, µε τον προηγούµενο σχηµατισµό ή όχι 

απρεσσορίου. Τα κονίδια και τα στρώµατα µεταφέρονται επίσης µε το σπόρο σε 

περίπτωση σοβαρών προσβολών. 

Η ασθένεια ευνοείται από θερµοκρασίες 25 – 35 οC  την ηµέρα και άνω των 16 οC 

την νύχτα και σχετική υγρασία 90 – 95 %. Κάτω από 15 οC οι µολύνσεις είναι 

αµελητέες. Οι βροχές και ο άνεµος είναι οι κύριοι παράγοντες διασποράς των 

κονιδίων. Ο χρόνος επώασης ποικίλει από 7 ως 21 ηµέρες για να επακολουθήσουν 

δευτερογενείς µολύνσεις. Στην Ελλάδα οι επιδηµίες συνήθως αρχίζουν από το τέλος 

Μαΐου αρχές Ιουνίου και συνεχίζονται σ’ όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής 

περιόδου ιδίως αν το καλοκαίρι είναι βροχερό, οπότε τα αποτελέσµατα είναι 

καταστρεπτικά. Έχει αναφερθεί στην χώρα µας µείωση µέχρι 40 – 50 % σε παραγωγή 

ζάχαρης. Η επιδηµία όµως εξελίσσεται ακόµη και αν το καλοκαίρι δεν είναι βροχερό, 

γιατί η τευτλοκαλλιέργεια είναι πάντα αρδευόµενη και η πυκνότητα των φυτών 

επιτρέπει την ανάπτυξη συνθηκών κατάλληλων για την εξέλιξη της ασθένειας. 

Καταπολέµηση  

Η σωστή αντιµετώπιση της ασθένειας πρέπει να βασισθεί σε καλλιεργητικά µέτρα, 

τέτοια που θα περιορίσουν τα αρχικά µολύσµατα ή θα µειώσουν τις δυνατότητες 

παραγωγής νέων άφθονων µολυσµάτων, και σε χηµικά. 

Καλλιεργητικά µέτρα 

∆εδοµένου του τρόπου διαχείµασης του µύκητα, η µε οποιοδήποτε τρόπο 

καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας, το παράχωµα του επιφανειακού 

χώµατος που φιλοξενεί επίσης υπολείµµατα που δεν καταστρέφονται και τριετής 

αµειψισπορά µε φυτά που δεν είναι ξενιστές περιορίζουν το δυναµικό του 

µολύσµατος. Η εγκατάσταση της καλλιέργειας επίσης σε νέο αγρό πρέπει να γίνεται 

τουλάχιστον 100m µακριά από παλαιό µολυσµένο αγρό. 

Επειδή είναι δυνατή, έστω και περιορισµένα, µετάδοση της ασθένειας µε το σπόρο, 

πρέπει να χρησιµοποιείται ελεγµένος υγιής σπόρος, κάτι που στη χώρα µας γίνεται 

µέσω της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ( Ε. Β. Ζ. ). 

Είναι ακόµη αναγκαίο να γίνεται χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, έστω και αν δεν είναι 

απολύτως ανθεκτικές και παρουσιάζουν κάποιο βαθµό αντοχής. 



 

Χηµική καταπολέµηση 

Στην περίπτωση ευνοϊκών, για το µύκητα, συνθηκών ανάπτυξης της ασθένειας, όπου 

αναµένεται η εκδήλωση επιδηµίας, η συµπληρωµατική εφαρµογή ψεκασµών είναι 

αναγκαία. Για την ασθένεια αυτή υπάρχουν διάφορα συστήµατα προειδοποιήσεων, 

ώστε οι ψεκασµοί να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί µε το µέγιστο δυνατό της 

αποτελεσµατικότητας. Στην χώρα µας την εργασία αυτή έχει αναλάβει η Ε. Β. Ζ. .  

Σήµερα η καταπολέµηση στηρίζεται κατά βάση στα σκευάσµατα της οµάδας του 

τριφαινυλικού κασσιτέρου, στα οποία µέχρι στιγµής δεν έχει εµφανιστεί περίπτωση 

αντοχής του µύκητα, και στα maneb, βρέξιµο θειο, και chlorothalonil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Εικόνα 22. Κερκόσπορα σε φύλλα ζαχαρότευτλου. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των 
ζαχαροτεύτλων) 

 

 

Εικόνα 23. Κερκόσπορα σε φύλλο τεύτλου. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 



 

Εικόνα 24. Κηλίδες από κερκόσπορα σε φύλλο τεύτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 

 

Εικόνα 25. Κηλίδες από κερκόσπορα σε φύλλο τεύτλου. 

 
 
 
 
 



 

 

Εικόνα 26. Καµένα φύλλα τεύτλων από κερκόσπορα. ( φωτο: Παπαγεωργίου) 

 

 
Εικόνα 27. Κονίδια του µύκητα Cercospora beticola Sacc. ( φωτο: Καραδήµος) 

 
 



Ωίδιο     Erysiphe polygoni ( var. betae ) 

Η ασθένεια υπάρχει σε όλες τις περιοχές όπου καλλιεργούνται τεύτλα, ζαχαρότευτλα 

ή για νωπή κατανάλωση. 

Συµπτώµατα  

Η πρώτη εµφάνιση της ασθένειας γίνεται συνήθως στα µέσα Ιουνίου, ανάλογα µε την 

περιοχή. Στην πάνω κυρίως επιφάνεια των αναπτυγµένων φύλλων των τεύτλων, σε 

µεµονωµένα φυτά, αναπτύσσεται λευκό επίχρισµα σε µορφή µικρών αστεροειδών 

κηλίδων που δύσκολα διακρίνονται. Στην συνέχεια, το επίχρισµα επεκτείνεται σε όλη 

την επιφάνεια του φύλλου και εξαπλώνεται σταδιακά σε όλο τον αγρό. 

Σε ευνοϊκές συνθήκες για την ασθένεια, η εξάπλωσή της είναι ταχύτατη, από το 

στάδιο των αστεροειδών κηλίδων µέχρι την πλήρη κάλυψη του φυλλώµατος 

χρειάζονται 20 – 30 ηµέρες. Η ασθένεια µπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση ολόκληρης 

της φιλικής επιφάνειας. 

Οι ζηµιές προκαλούνται από την κάλυψη του φυλλώµατος που εµποδίζεται να 

λειτουργήσει ( µείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας ) και από το ότι ο µύκητας ζει 

και τρέφεται παρασιτικά σε βάρος του φύλλου. Οι ζηµιές µπορεί να φτάσουν και να 

ξεπεράσουν το 15 % της παραγωγής ζαχάρου ανάλογα µε την πρωιµότητα της 

προσβολής. 

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Ο µύκητας διαχειµάζει στα υπολλείµατα της καλλιέργειας της προηγούµενης χρονιάς 

σε διάφορες µορφές. Οι πρώτες µολύνσεις αρχίζουν νωρίς το καλοκαίρι, από τα 

σπόρια που µεταφέρονται κυρίως από τα υπολλείµατα φυτών της προηγούµενης 

χρονιάς, στην επιφάνεια των φύλλων των τεύτλων, µε διάφορους τρόπους όπως 

άνεµο, βροχή, προκαλώντας τα πρώτα συµπτώµατα, όπως περιγράφηκαν. Οι ευνοϊκές 

συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας είναι 20 – 30 οC και 30% - 40% αντίστοιχα. 

Σε 5 – 6 µέρες µετά από την µόλυνση, ο µύκητας παράγει νέα σπόρια                            

( κονιδιοφόρους µε κονίδια ). Η παραγωγή κονιδίων ευνοείται πολύ όταν η 

διακύµανση της θερµοκρασίας είναι µεγαλύτερη από 15 οC. 

Τα κονίδια µεταφέρονται εύκολα σε σηµαντικές αποστάσεις µε τον άνεµο, την 

βροχή, τον άνθρωπο, τα µηχανήµατα και µολύνουν άλλα φυτά και χωράφια. Ο 



κύκλος αυτός µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές µέσα στην ίδια χρονιά, αν οι 

συνθήκες είναι ευνοϊκές. 

Στο τέλος του καλοκαιριού, το µυκηλιακό στρώµα ( το επίχρισµα ) του ωιδίου, 

κυρίως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται µικρά σφαιρικά σωµατίδια, 

αρχικά κίτρινου χρώµατος τα οποία σκουραίνουν µε την πάροδο του χρόνου. Αυτά 

είναι τα κλειστοθήκια  τα οποία αποτελούν επίσης όργανα πολλαπλασιασµού και 

διαχείµασης του µύκητα. 

Καταπολέµηση 

Η  Ε. Β. Ζ. για την αντιµετώπιση της ασθένειας κατά την περίοδο της καλλιέργειας 

των τεύτλων κάνει συνεχής ψεκασµούς ( ανά 15 µέρες περίπου ) µε σκοπό την σωστή 

πρόληψη και αποφυγή της ασθένειας. 

Οι ψεκασµοί για το ωίδιο γίνονται παράλληλα µε τους ψεκασµούς για την 

αντιµετώπιση της κερκόσπορας µε σκευάσµατα όπως fenpropidin/ difenoconazole, 

tetraconazole, που είναι αποτελεσµατικά και για τις δύο τις ασθένειες. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Εικόνα 28. Εµφανή συµπτώµατα ωιδίου στην πάνω επιφάνεια φύλλου ζαχαρότευτλου. 

 

 

 

Εικόνα 29. Κονίδια του µύκητα Erysiphe polygoni. 

 

 



 

Εικόνα 30. Προσβεβληµένο ολόκληρο φυτό από ωίδιο. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των 
ζαχαροτεύτλων) 

 

 

Εικόνα 31. Λευκή εξάνθηση ωιδίου στην πάνω επιφάνεια φύλλου τεύτλων. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 
 
 



 

Εικόνα 32. Συµπτώµατα ωιδίου στην πάνω επιφάνεια φύλλου ζαχαρότευτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 

 
Εικόνα 33. Κονίδια και κονιδιοφόροι του µύκητα Erysiphe polygoni. (φωτο: Καραδήµος) 

 
 
 
 
 



Περονόσπορος     Peronospora farinosa ( schachtii ) 

Η ασθένεια εµφανίζεται κυρίως στις περιοχές όπου έχουµε τα τεύτλα 

σποροπαραγωγής και λιγότερο στα ζαχαρότευτλα. Εκδηλώνεται σε περιοχές όπου το 

κλίµα είναι κρύο και υγρό κατά την διάρκεια των πρώτων σταδίων ανάπτυξης του 

ζαχαρότευτλου. 

Συµπτώµατα 

Τα συµπτώµατα εµφανίζονται στα φύλλα της καρδιάς του ζαχαρότευτλου, τα οποία 

παίρνουν χρώµα ανοιχτό πράσινο, κατσαρώνουν  και γίνονται χοντρά. Στην συνέχεια 

ένα  ιώδες χνούδι εµφανίζεται στην αρχή στην κάτω και έπειτα στην πάνω επιφάνεια 

των φύλλων. Στην πορεία της βλάστησης τα εξωτερικά φύλλα κιτρινίζουν και τα 

φύλλα της καρδιάς ξεραίνονται. 

Αντίθετα, οι προσβολές στα τεύτλα σποροπαραγωγής είναι πιο συχνές και πιο 

σοβαρές. Τα προσβεβληµένα φυτά νεκρώνονται ή δεν παράγουν καθόλου σπόρο. 

Ακόµη και όταν δώσουν κάποια παραγωγή, οι σπόροι είναι στείροι ή κακής 

ποιότητας και φορείς παρασίτων. 

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Την ασθένεια προκαλεί ο ωοµύκητας των Peronosporaceae, Peronospora farinosa, ο 

οποίος παράγει σποριαγγειοσπόρια σε διχοτοµικά χωρισµένους σποριαγγειοφόρους, 

οι οποίοι ένας µέχρι τρεις εξέρχονται από ένα στόµα, της κάτω επιφάνειας, των 

φύλλων.  

Ο µύκητας διατηρείται στα υπολλείµατα στο έδαφος µε την µορφή ωοσπορίων και 

µυκηλίου και σε άγρια ή εθελοντές φυτά τεύτλων, όπως επίσης σε µικρό ποσοστό 

στους σπόρους. Σε δροσερές, υγρές συνθήκες βλαστάνουν και δίνουν σποριάγγεια τα 

οποία µε την βοήθεια του ανέµου µεταφέρονται στο φύλλωµα, βλαστάνουν µε 

βλαστικό σωλήνα και δια των στοµάτων της πάνω επιφάνειας των φύλλων 

εισέρχονται στον ξενιστή. 

Ο µύκητας αναπτύσσεται ως µυκήλιο στα µεσοκυττάρια διαστήµατα και διατρέφεται 

µε ενδοκυτταρικούς µυζητήρες. Τα παραγόµενα από τα στόµατα της κάτω επιφάνειας 

σποραγγειοσπόρια χρησιµεύουν ως δευτερογενές µυκήλιο.  



Θερµοκρασίες από 5ο έως 25 οC , µε 12 οC άριστη και σχετική υγρασία 60-100 % 

είναι οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Η περίοδος επωάσεως 

κυµαίνεται από 5-32 ηµέρες αναλόγως των συνθηκών.  

Καταπολέµηση  

Εφόσον υπάρχουν ανθεκτικές ποικιλίες είναι προτιµότερη η χρησιµοποίησή τους. Η 

χηµική καταπολέµηση δεν είναι γενικώς αποτελεσµατική. Η χρήση µυκητοκτόνων 

που παρεµποδίζουν τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης ίσως είναι τα πλέον 

αποτελεσµατικά.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Εικόνα 34. Προσβεβληµένο φυτό σποροπαραγωγής από περονόσπορο. ( φωτο: εχθροί και 
ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 

 

Εικόνα 35. Προσβολή νεαρού ζαχαρότευτλου από περονόσπορο. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Αλτερναρίαση     Alternaria alternata 

Η ασθένεια υπάρχει σε όλες τις περιοχές όπου καλλιεργούνται τεύτλα, ζαχαρότευτλα 

ή για νωπή κατανάλωση.  

Συµπτώµατα  

Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από σκοτεινοκάστανες ως µαύρες, κυκλικές ως ωοειδής 

κηλίδες 0,2-20 mm διαµέτρου. Οι κηλίδες περιβάλλονται από χλωρωτική ζώνη και 

στο κέντρο τους υπάρχουν οµόκεντροι κύκλοι. Αρχικά οι κηλίδες είναι πολύ µικρές 

σαν αποτύπωµα µύτης µολυβιού αλλά σιγά -σιγά αυξάνουν σε διάµετρο. Σε ευνοϊκές 

συνθήκες ανάπτυξης της ασθένειας, οι κηλίδες αυξάνουν σε διαστάσεις και 

συνενώνονται καλύπτοντας µεγάλο µέρος του φύλλου µε αποτέλεσµα το φύλλο να 

ξηρανθεί.  

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Το κύριο παθογόνο που έχει αναφερθεί στην καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων είναι το 

Alternaria alternata. Το µυκήλιο του µύκητα είναι καστανό, µε διαφράγµατα, 

σπανίως διακλαδιζόµενο, µε κονιδιοφόρους κυλινδρικούς, διάσπαρτους ή 

συγκεντρωµένους, αλαφρά σταχτή ή κιτρινοπούς, ευθείς ή καµπυλωτούς. Τα κονίδια 

είναι κυλινδρικά, ελλειψοειδή, κορυνόµορφα µε ή χωρίς ράµφος µε εγκάρσια και 

κάθετα διαφράγµατα σε µακριές ή κοντές αλυσίδες µε ποικίλλουσες διατάσεις µε 

τοιχώµατα λεία.  

Το παθογόνο διαχειµάζει µε τη µορφή µυκηλίου σε µολυσµένα υπολλείµατα φυτών. 

Έχει βρεθεί ότι ο µύκητας Alternaria alternata µπορεί να αντέξει µέχρι -20 οC για 12 

τουλάχιστον ηµέρες. Έχει αναφερθεί επίσης ότι επιζεί κατά αυτόν τον τρόπο και για 

20 εβδοµάδες στο έδαφος σε συνθήκες ξηρασίας. Επίσης σχηµατίζει άφθονα 

χλαµυδοσπόρια.  

Προσβολή µπορεί να παρατηρηθεί αν επικρατεί βροχερός καιρός την περίοδο του 

φυτρώµατος σε έδαφος σοβαρά µολυσµένο από το µύκητα. Όταν οι συνθήκες 

υγρασίας και θερµοκρασίας είναι ευνοϊκές τότε το µυκήλιο που έχει διαχειµάσει στα 

υπολλείµατα δραστηριοποιείται παράγει σπόρια τα οποία µε τη βοήθεια της βροχής 

και του αέρα µολύνουν. Μετά τη βλάστηση του σπορίου η βλαστική υφή σχηµατίζει 

απρεσσόριο και στη συνέχεια διατρυπά απευθείας τα κύτταρα της επιδερµίδας και 

περνά στους παρεγχυµατικούς ιστούς στους όπου αναπτύσσεται. 



Συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη του µύκητα και την εξέλιξη της ασθένειας είναι 

θερµός καιρός θερµοκρασίες δηλαδή από 20 οC και πάνω και βροχερός καιρός. Έχει 

παρατηρηθεί πως για την µόλυνση είναι αναγκαίο τουλάχιστον 12 ώρες 100 % 

σχετική υγρασία, ενώ το άριστο για την  ανάπτυξη της ασθένειας είναι  24-27 οC. Η 

περίοδο επώασης είναι 24 ώρες.  

Καταπολέµηση 

Η πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση γίνεται µε τη χρήση ανθεκτικών ποικιλιών. Η 

κατάλληλες, επίσης, καλλιεργητικές εργασίες βοηθούν στο να αποφεύγονται οι 

προσβολές, εφόσον αυτές εξαρτώνται απολύτως από τις συνθήκες θερµοκρασίας και 

υγρασίας. Πιο πρώιµη σπορά π.χ. σε περιοχές που εµφανίζεται προσβολή σε ευπαθές 

στάδιο του φυτού ή αλλαγή του τρόπου αρδεύσεως σε αρδευόµενες περιοχές κτλ. 

Η χρήση του mancozeb µε 4 ψεκασµούς ανά 7-10 ηµέρες είναι πολύ αποτελεσµατική. 

Άλλα αποτελεσµατικά µυκητοκτόνα είναι το zineb και το ziram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Εικόνα 36. Φύλλο ζαχαρότευτλου µε εµφανή σηµάδια αλτερναρίασης. ( φωτο: εχθροί και 
ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 

Εικόνα 37. Φύλλο ζαχαρότευτλου µε σηµάδια αλτερναρίασης στο άκρο της κορυφής του. ( φωτο: 
εχθροί και ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 



 

Εικόνα 38. Νεαρό φύλλο κατεστραµµένο από αλτερναρίαση. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των 
ζαχαροτεύτλων) 

 

 

Εικόνα 39. Κονίδια και κονιδιοφόροι του µύκητα Alternaria alternata. ( φωτο: Καραδήµος) 

 



Ασθένεια αγγειακού συστήµατος 
 

Βερτισιλλίωση     Verticillium albo-atrum 

Η ασθένεια έχει επισηµανθεί στην Ολλανδία, στις Η.Π.Α. και στο Βέλγιο. Η 

Βερτισσιλίωση είναι εξαπλωµένη στην εύκρατη ζώνη όπου προσβάλλει πάρα πολλά 

φυτά καλλιεργούµενα και µη. Στα ζαχαρότευτλα δεν προκαλεί ζηµιές µεγάλου 

οικονοµικού συµφέροντος.  

Συµπτώµατα  

Τα εξωτερικά φύλλα του ρόδακα µαραίνονται και ξηραίνονται. Μερικές φορές 

µπορεί να παρατηρηθεί παραµόρφωση και καχεξία των φύλλων της καρδιάς. Συχνά 

τα συµπτώµατα εµφανίζονται στο µισό φύλλο ( έλασµα και µίσχο ). Στα τεύτλα 

σποροπαραγωγής µπορεί να ξεραθούν σηµαντικά τµήµατα του φυτού. Σε  εγκάρσια 

τοµή της ρίζας φαίνεται  κάποιος αριθµός µεταχρωµατισµένων  αγγειακών δεσµίδων.  

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία  

Η ασθένεια αυτή οφείλεται σε ένα µύκητα που αναπτύσσεται στα αγγεία, 

προκαλώντας την απόφραξή τους. Πρόκειται για αδροµύκωση. Η προσβολή µόνο 

ορισµένων αγγείων είναι η αιτία που τα συµπτώµατα δεν είναι γενικευµένα, αλλά 

εµφανίζονται σε ορισµένα φύλλα. Η µόλυνση του τεύτλου γίνεται από το έδαφος 

όπου διατηρείται ο µύκητας. Κακή δοµή και συνθήκες ασφυξίας στο έδαφος ευνοούν 

την εκδήλωση ζηµιών. 

Καταπολέµηση 

Για την καταπολέµηση Βερτισιλλίωσης συστήνονται :  

 Η καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών. Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες 

διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά την ευπάθεια τους στην 

Βερτισιλλίωση. Η καλλιέργεια πολύ ευπαθών ποικιλιών πρέπει 

οπωσδήποτε να αποφεύγεται στις περιπτώσεις αγρών µε ιστορικό 

Βερτισιλλίωσης. 

 Αµειψισπορά. Το µόλυσµα µπορεί να ελαττωθεί σηµαντικά σε σχετικά 

µικρό διάστηµα 4-6 χρόνια. Αλλά εν τούτης και πάλι ο µεγάλος 

αριθµός ξενιστών καθιστούν πολύ δύσκολη την εξεύρεση ανθεκτικών 

ειδών για την αµειψισπορά. 



 
 
 

 

 

Εικόνα 40. Φύλλα ζαχαρότευτλου προσβεβληµένα από βερτισίλλιο. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες 
των ζαχαροτεύτλων) 

 

 

Εικόνα 41. Εµφανή σηµάδια αδροµύκωσης από βερτισίλλιο σε φύλλο τεύτλου. ( φωτο: εχθροί και 
ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 



ΒΒαακκττηηρριιοολλοογγιικκέέςς  αασσθθέέννεειιεεςς  

 
 

Μαλακή σήψη     Erwinia carotovora subsp. carotovora 

Στις εύκρατες περιοχές, όπου η τευτλοκαλλιέργεια δεν αρδεύεται ή αρδεύεται λίγο, η 

ασθένεια δεν αποτελεί πρόβληµα. Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή της 

Θεσσαλίας, όπου συνδυάζονται οι παράγοντες υψηλή θερµοκρασία και πλούσια 

άρδευση, µπορεί να συµβούν σοβαρές ζηµιές. 

Συµπτώµατα  

Είναι δύσκολο να εντοπισθούν τα προσβεβληµένα φυτά πριν προχωρήσει πολύ η 

σήψη των ριζών. Οι αγγειώδεις δέσµες των προσβεβληµένων από την ασθένεια ριζών 

νεκρώνονται ή µεταχρωµατίζονται. Γύρο από τα αγγεία αυτά αναπτύσσεται µια σήψη 

χρώµατος ροζ ως καστανοκόκκινη, που στην συνέχεια καταλαµβάνει ολόκληρη τη 

ρίζα. Καστανόχρωµες αλλοιώσεις µπορεί ακόµη να εµφανιστούν και στους µίσχους. 

Οι προσβεβληµένες ρίζες µπορεί να γίνουν κούφιες εσωτερικά, χωρίς να προκληθεί 

θάνατος του φυτού. 

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Πολλά στελέχη του βακτηριδίου Erwinia carotovora µπορεί να προκαλέσουν τέτοιες 

ζηµιές. Τα βακτήρια µπαίνουν στο φυτό από τραύµα και καταλαµβάνουν τις 

αγγειώδεις δέσµες της ρίζας και των µίσχων. Η ασθένεια εκδηλώνεται εντονότερα 

και συχνότερα σε εδάφη µε κακή στράγγιση και υπεράρδευση. Μετά την συγκοµιδή, 

οποιαδήποτε πληγή µπορεί να επιφέρει βακτηριακές σήψεις στα σιλό. Υψηλές 

θερµοκρασίες, 25 – 30 οC, ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων βακτηριώσεων.  

Καταπολέµηση 

Η ασθένεια όταν εµφανιστεί σε αγρούς δεν αντιµετωπίζεται εύκολα οπότε τα µέτρα 

που λαµβάνονται συνήθως είναι προληπτικά και συνιστάται καλή στράγγιση του 

εδάφους, διατήρηση της καλής δοµής του εδάφους και ορθολογική άρδευση. 

 

 

 



 
 

 

Εικόνα 42. Συµπτώµατα µαλακής σήψής στο µέρος της ρίζας. 

 

Εικόνα 43. Ρίζα ζαχαρότευτλου κατεστραµµένη από µαλακή σήψη. 

 



 

Εικόνα 44. Ρίζα ζαχαρότευτλου κατεστραµµένη από µαλακή σήψη, σε τοµή. 

 
 

 

Εικόνα 45. Σήψη σε τευτλοκαλλιέργεια από το βακτήριο Erwinia carotovora. ( φωτο: Τσιάλτας) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Εικόνα 46. Σήψη σε τευτλοκαλλιέργεια από το βακτήριο Erwinia carotovora. ( φωτο: Τσιάλτας) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Βακτηριακή κηλίδωση   Pseudomonas syringae pv. aptata 

Η ασθένεια προέρχεται από τις Η.Π.Α. Υπάρχει στην Κεντρική Ευρώπη εδώ και 

µερικές δεκαετίες και τον τελευταίο καιρό άρχισε να γίνεται όλο και περισσότερο 

συχνή στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Συµπτώµατα 

Οι παρυφές των φύλλων κιτρινίζουν και έπειτα νεκρώνονται. Η νέκρωση 

επεκτείνεται στο εσωτερικό του ελάσµατος, ιδιαίτερα κατά µήκος των νεύρων, 

σχηµατίζοντας µαύρες κηλίδες. 

Τα νεκρωµένα τµήµατα θρυµµατίζονται, δίνοντας στο φύλλο δαντελωτή όψη. Τα 

συµπτώµατα εξαφανίζονται γρήγορα, αποτέλεσµα που περιορίζει τις ζηµιές. 

Παθογόνο αίτιο – Επιδηµιολογία 

Τα παραπάνω συµπτώµατα οφείλονται στο βακτήριο Pseudomonas syringae pv. 

aptata. Αναπτύσσεται ιδιαίτερα σε υγρές συνθήκες και γενικά µετά τον σχηµατισµό 

πληγών στα φυτά. 

Οι καστανές και οι µαύρες κηλίδες που εµφανίζονται, µπορεί να µπερδευτούν µε τα 

συµπτώµατα της Κερκοσπορίασης. 

Καταπολέµηση 

Η ασθένεια δεν χρειάζεται κάποιους χειρισµούς ώστε να αντιµετωπισθεί, γιατί όταν 

επικρατεί ξηρασία και ζέστη και οι διάφορες πληγές των φυτών επουλωθούν, τα 

συµπτώµατα από µόνα τους εξαφανίζονται. 

 



 

Εικόνα 47. Συµπτώµατα βακτηριακής κηλίδωσης σε φύλλο τεύτλου. ( φωτο: εχθροί και 
ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 

 

Εικόνα 48. Συµπτώµατα βακτηριακής κηλίδωσης σε φύλλο τεύτλου. ( φωτο: εχθροί και 
ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 

 



ΙΙοολλοογγιικκέέςς  αασσθθέέννεειιεεςς  

Ριζοµανία των τεύτλων     Beet Necrotic Yellow Vein Virus      ( BNYVV ) 

Η ασθένεια είναι διαδεδοµένη σε όλες τις χώρες. Στη χώρα µας εντοπίστηκε για 

πρώτη φορά στη Γιάννουλη της Λάρισας το 1972. Στην περιοχή αυτή περιορίστηκε 

µέχρι το 1977, αλλά γρήγορα µετά εξαπλώθηκε σε όλες τις τευτλοπαραγωγικές 

περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. 

Συµπτώµατα 

Όπως δείχνει και το όνοµα, το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ιολογικής αυτής 

ασθένειας είναι τα πολυάριθµα ριζίδια πάνω στην κύρια ρίζα. Η ρίζα του τεύτλου 

παραµένει µικρή και παρουσιάζει ένα σαφές στένεµα στην άκρη. Στην κύρια 

βλαστική περίοδο το φύλλωµα έχει την τάση να µαραίνεται γρηγορότερα όταν 

επικρατεί ξηρασία. Στην αρχή του καλοκαιριού τα φύλλα ζαρώνουν και 

παρουσιάζουν κιτρινοπούς µεταχρωµατισµούς κατά µήκος των νεύρων. Τα 

συµπτώµατα αυτά στα φύλλα δεν παρουσιάζονται πάντοτε. Σε τοµή της κύριας ρίζας 

εµφανίζεται µεταχρωµατισµός των αγγειωδών δεσµίδων. 

Οι ζηµιές που προκαλούνται από αυτή την ασθένεια είναι πολύ σοβαρές, και υπάρχει 

περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής ( σάπισµα ) των τεύτλων. Ανάλογα µε την 

πρωιµότητα της προσβολής, την ένταση και τις συνθήκες που ακολουθούν, 

προκαλείται µείωση του ζαχαρικού τίτλου και του βάρους των τεύτλων σε 

µεγαλύτερο ή µικρότερο ποσοστό. Σε όψιµες προσβολές και µε δροσερό καιρό οι 

ζηµιές µπορεί να είναι χαµηλές. 

Παθογόνο αίτιο  

Την ασθένεια την προκαλεί ο ιός beet necrotic yellow vein virus     ( BNYVV ). Είναι 

RNA ιός, ραβδόµορφος µε τετραµερές γένωµα.ειναι µέλος της οµάδας Furovirus. 

Έχουν περιγραφεί 20 αποµονώσεις του ιού µε στενή ορρολογική συγγένεια. Ο ιός 

προσβάλλει όλες τις ποικιλίες των ζαχαροτεύτλων, κτηνοτροφικών και 

λαχανοκοµικών τεύτλων, του σπανακιού καθώς και µερικά άλλα είδη της οικογένειας 

Chenopodiaceae. 

 

 



Επιδηµιολογία 

Ο ιός µεταδίδεται µε τα ζωοσπόρια του µύκητα  Polymyxa betae Keskin                       

( Plasmodiophorales ). Ο  Polymyxa betae  είναι υποχρεωτικό παράσιτο των 

επιδερµικών κυττάρων των ριζών φυτών της οικογένειας Chenopodiaceae. Στα 

υπνοσπόρια του µύκητα ο ιός διατηρεί την µολυσµατικότητά του για τουλάχιστον 7 – 

10 χρόνια. Η εξέλιξη της ριζοµανίας στον αγρό ευνοείται από υψηλή σχετική 

υγρασία, θερµοκρασία 20ο – 25οC και pH εδάφους 7 – 8. Από περιοχή σε περιοχή η 

διασπορά της ασθένειας γίνεται µε µεταφορά µολυσµένου χώµατος, κυρίως µε τα 

καλλιεργητικά εργαλεία. ∆εν έχει αναφερθεί µέχρι στιγµής µετάδοση του ιού µε 

σπόρο. 

Καταπολέµηση  

Ο οικονοµικότερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος για την αντιµετώπιση της 

ασθένειας, αφού ο ιός παραµένει µολυσµατικός στα υπνοσπόρια του µύκητα για 

αρκετά χρόνια, είναι η χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών. Ανθεκτικότητα στον 

BNYVV και στο µύκητα φορέα βρέθηκε σε άγρια είδη του γένους Βeta καθώς και σε 

ορισµένες σειρές καλλιεργούµενων τεύτλων. Ανθεκτικές ποικιλίες είναι η Rizor, η 

Doria, η Rival, η Europa κλπ.  

Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος για την εξάλειψη του ιού από το έδαφος είναι η 

απολύµανση. Η χρήση διχλωροπροπανίου, dazomet έχουν φέρει καλά αποτελέσµατα 

αλλά το κόστος είναι αρκετά υψηλό και ακόµη υπάρχει ο κίνδυνος επαναµόλυνσης. 

Τέλος δεν θα πρέπει να αγνοήσουµε και τα καλλιεργητικά µέτρα όπως  αµειψισπορά 

4 – 6 ετών, αποφυγή υπερβολικών αρδεύσεων, καλή στράγγιση και ισοπέδωση των 

αγροτεµαχίων, αποφυγή κατεργασίας και συµπίεσης του εδάφους όταν είναι υγρό.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 49. Συµπτώµατα ριζοµανίας στο φύλλο του τεύτλου. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των 
ζαχαροτεύτλων) 

 
 

 

Εικόνα 50. Ριζοµανία σε ρίζα ζαχαροτεύτλου. ( φωτο: Παπαγεωργίου) 

 
 
 



 

Εικόνα 51. Ριζοµανία σε ρίζα ζαχαροτεύτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 

 

Εικόνα 52. Συµπτώµατα ριζοµανίας. 

 
 
 



 

 

Εικόνα 53. Συµπτώµατα ριζοµανίας στο φύλλο του τεύτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 

 

Εικόνα 54. Ρίζα τεύτλου προσβεβληµένη από ριζοµανία. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 



Ίκτερος των τεύτλων    Beet Yellows Virus  ( BYV ) 

Επισηµάνθηκε για πρώτη φορά στην Μ. Βρετανία το 1930. Αποτελεί µε τον ήπιο 

ίκτερο των τεύτλων το σοβαρότερο ιολογικό πρόβληµα στις περισσότερες 

τευτλοπαραγωγικές χώρες του κόσµου. 

Στην χώρα µας ο ίκτερος εµφανίζεται µάλλον σποραδικά. Το 1970 παρατηρήθηκε 

στην περιοχή της Λάρισας µε ιδιαίτερα ένταση, και το 1975 και 1976 στην περιοχή 

των Σερρών µε επίσης σηµαντική επίπτωση. Τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται να 

δηµιουργεί ανησυχητικά προβλήµατα επειδή συνήθως εµφανίζεται σε µικρό αριθµό 

φυτών. 

Οι απώλειες από τον ίκτερο µπορεί να φθάσουν το 30 – 40 % της παραγωγής και 

οφείλονται τόσο στη µείωση του ζαχαρικού τίτλου, όσο και στην υποβαθµισµένη 

καθαρότητα του παραγόµενου χυµού, που κάνουν δύσκολη την εξαγωγή της ζάχαρης. 

Στα τεύτλα σποροπαραγωγής, επηρεάζει σοβαρά της αποδόσεις αλλά και την 

ποιότητα του παραγοµένου σπόρου. 

Συµπτώµατα 

Τα αρχικά συµπτώµατα εµφανίζονται 5 – 12 ηµέρες µετά την µόλυνση µε την µορφή 

της διαφανούς λεύκανσης ή κιτρινίσµατος των νεύρων των νεαρών φύλλων. Ο 

χρόνος επώασης, ανάλογα µε την ηλικία των φυτών κατά την µόλυνση, κυµαίνεται 

από τρεις µέχρι εννέα εβδοµάδες και µειώνεται αυξανόµενης της θερµοκρασίας. 

Μετά την λεύκανση των νευρώσεων ολόκληρο το έλασµα των φύλλων γίνεται 

κίτρινο, παχύτερο, δερµατώδες και εύθραυστο. Η αύξηση του πάχους του 

µεσόφυλλου οφείλεται σε υπερτροφία των κυττάρων. 

Σε µερικές περιπτώσεις, µικρές, ηµιδιαφανείς κηλίδες µεγέθους κεφαλής καρφίτσας 

εµφανίζονται στα φύλλα που πλησιάζουν την ωρίµανση, ενώ µικρές νεκρωτικές 

κηλίδες, µερικές φορές κοκκινωπές ή καστανές, εµφανίζονται στα παλαιά κίτρινα 

φύλλα. Ο συνδυασµός νεκρωτικών κηλίδων και ίκτερου συχνά δίνει στα φύλλα την 

όψη µπρούτζου. Οι νεκρωτικές κηλίδες και οι µεγάλες νεκρωτικές περιοχές 

διαφοροποιούν τις µολύνσεις του BYV από άλλους ιούς που σχετίζονται µε το 

σύµπλοκο του ίκτερου. 

 



Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Ο ιός του ίκτερου των τεύτλων ανήκει στο γένος Closterovirus. Το σηµείο 

αδρανοποίησης του ιού είναι περίπου 55 οC και η οριακή αραίωση µέχρι 10-4 

ανάλογα µε τον ξενιστή, ενώ η µολυσµατικότητα του ιού διατηρείται τουλάχιστον 

ένα χρόνο στους – 20 οC.  

Το εύρος ξενιστών του ιού είναι σχετικά µέτριο. Παρότι έχουν βρεθεί ευπαθή είδη 

τουλάχιστον 15 οικογενειών δικοτυλήδονων φυτών, οι περισσότεροι ξενιστές 

ανήκουν σε τέσσερις οικογένειες: Amarathaceae, Aizoaceae, Caryophyllaceae  και 

κυρίως Chenopodiaceae. Στον αγρό ο ιός προσβάλλει όλα τα είδη του γένους Beta 

καλλιεργούµενα και µη, ορισµένα ζιζάνια όπως το Stellaria media, και άγρια είδη της 

οικογένειας Chenopodiaceae. Τα ζιζάνια Atriplex patula, Chenopodium album και 

Portulaca oleraceae βρέθηκαν ευπαθή στον ιό µόνο στο εργαστήριο και συνεπώς ο 

ρόλος τους στην επιδηµιολογία του ιού παραµένει άγνωστος. Από τις πηγές αυτές, ο 

ιός εξαπλώνεται µε περισσότερα από 25 είδη αφίδων, από τα οποία τα Aphis fabae 

και Myzus persicae είναι οι πιο αποτελεσµατικοί φορείς. Όλα τα στάδια των αφίδων 

µεταδίδουν τον ιό, αλλά τα ενήλικα άτοµα είναι πιο αποτελεσµατικοί φορείς.  

Καταπολέµηση  

Λαµβάνοντας υπόψη τα επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά του ιού, συνιστώνται τα 

παρακάτω µέτρα: 

 Εγκατάσταση των ζαχαροτεύτλων σε απόσταση από καλλιέργειες 

σποροπαραγωγής. 

 Σε άλλες χώρες σηµαντική πηγή µόλυνσης αποτελούν οι χώροι 

διατήρησεις των κτηνοτροφικών τεύτλων. Καλλιέργειες ζαχαρότευτλων 

που βρήσκονται σε µικρές αποστάσεις από τους χώρους αυτούς συνήθως 

εµφανίζουν υψηλό ποσοστό µόλυνσης. Γι΄αυτό είναι απαραίτητη η 

αφαίρεση της βλάστησης των ριζοµάτων των κτηνοτροφικών τεύτλων 

µε κοπή ή καταστροφή µε χηµικές ουσίες. 

 Συστηµατική καταπολέµηση των ζιζανίων µέσα και περιµετρικά των 

αγρών. Ορισµένα από αυτά είναι ευπαθή στον ιό και αποτελούν πηγές 

µόλυνσης.  

 Καταπολέµηση των αφίδων. 

 Η επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών ζαχαροτεύτλων έχει διερευνηθεί στην 

Αµερική και στην Ευρώπη από την δεκαετία του ΄60. ∆ιάφορες ποικιλίες 



βρέθηκαν να εµφανίζουν ανεκτικότητα στη µόλυνση του ιού, αλλά 

περιέχουν χαµηλά ποσοστά ζάχαρης. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Εικόνα 55. Συµπτώµατα του ιού του ίκτερου σε φύλλο ζαχαρότευτλου. ( φωτο: εχθροί και 
ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 

 

Εικόνα 56. Συµπτώµατα του BYV σε φύλλο ζαχαροτεύτλου. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες των 
ζαχαροτεύτλων) 

 

 

 



 

Εικόνα 57. Συµπτώµατα του ιού του ίκτερου σε φύλλα τεύτλων. 

 

 

Εικόνα 58. Συµπτώµατα του BYV σε φύλλα τεύτλων. 

 

 



Μωσαïκό των τεύτλων     Beet Mosaic Virus ( BMV ) 

Η ασθένεια αυτή είναι διαδοµένη στις περισσότερες χώρες καλλιέργειας 

ζαχαρότευτλων και ιδιαίτερα της εύκρατης ζώνης. Πρόσφατα επισηµάνθηκε και στην 

χώρα µας. Αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα, κυρίως όταν τα τεύτλα σποροπαραγωγής 

και τα ζαχαρότευτλα καλλιεργούνται στις ίδιες περιοχές, όταν οι κλιµατολογικές 

συνθήκες επιτρέπουν τη διαχείµανση των µολυσµένων φυτών ξενιστών και όταν στις 

περιοχές τευτλοκαλλιέργειας ενδηµούν άγρια είδη του γένους Beta. Σε κάθε 

περίπτωση το µωσαïκό έχει µικρότερες επιπτώσεις από εκείνες της ριζοµανίας και 

του ίκτερου. Αναφέρεται ότι ακόµη και στις σοβαρότερες περιπτώσεις οι απώλειες σε 

παραγωγή ζάχαρης δεν ξεπερνούν το 10 %. 

Συµπτώµατα  

Εκδηλώνεται αρχικά µε αποχρωµατισµό των νεύρων στα νεαρά φύλλα, ενώ στα 

σχετικά µεγαλύτερης ηλικίας εµφανίζεται µωσαïκό, που αποτελείται από περιοχές 

ανοιχτού και σκοτεινού πράσινου χρώµατος. Μερικές φορές εµφανίζονται ζώνες 

σκοτεινού πράσινου χρώµατος ανάµεσα στα νεύρα. Τα φυτά έχουν µειωµένη 

ανάπτυξη. 

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία  

Ο ιός του µωσαïκού των τεύτλων, ο οποίος ανήκει στο γένος Potyvirus και στην 

οικογένεια Potyviridae, έχει νηµατοειδή σωµατίδια. Σε χυµό ζαχαρότευτλων το 

σηµείο θερµικής αδρανοποίησης είναι µεταξύ 55 και 60 οC, και η µολυσµατικότητα 

διατηρείται για 2 – 4 ηµέρες στους  - 20 οC τουλάχιστον για ένα χρόνο. 

Το εύρος των ξενιστών του ιού είναι µέτριο. Οι περισσότεροι ξενιστές ανήκουν στις 

οικογένειες Chenopodiaceae, Solanaceae και Leguminosae, ενώ είδη δέκα άλλων 

οικογενειών είναι επίσης ευπαθή στον ιό. Στην Μεγάλη Βρετανία οι έρευνες κατά την 

περίοδο 1940 -50 έδειξαν ότι σοβαρές προσβολές παρατηρούνται κυρίως στα 

αγροτεµάχια που βρίσκονταν κοντά σε καλλιέργεια τεύτλων σποροπαραγωγής. Αυτά 

µαζί µε τα άγρια τεύτλα αποτελούν τις κυριότερες πηγές του ιού, αν και άλλα ζιζάνια, 

όπως τo Chenopodium album, Stellaria media και Papaver rhoeas, βρέθηκαν ευπαθή 

στον ιό. Σε πρόσφατη µελέτη στη χώρα µας, τα ζιζάνια Galium aparine, Fumaria 

officinalis, Bilderdykia convulvulus, Heliotropium europaeum, Amaranthus spp. 



φιλοξενούσαν τον ιό. Τα πιο κοινά ευπαθή στον ιό ζιζάνια ανήκαν στην οικογένεια 

Papaveraceae. 

Στον αγρό ο ιός µεταδίδεται µε µη- έµµονο τρόπο από τουλάχιστον 32 είδη αφίδων. 

Ο ελάχιστος χρόνος για την πρόσληψη του ιού από το Μ.persicae είναι λίγα 

δευτερόλεπτα. Τα είδη Aphis fabae και M.persicae θεωρούνται οι πιο 

αποτελεσµατικοί φορείς. Ο µη- έµµονος τρόπος µετάδοσης περιορίζει συνήθως την 

διασπορά του ιού σε µικρή ακτίνα γύρω από τα µολυσµένα φυτά. 

Καταπολέµηση  

Η αποµόνωση των τεύτλων σποροπαραγωγής από καλλιέργειες ζαχαρότευτλων 

φαίνεται να είναι το πιο αποτελεσµατικό µέτρο για την αντιµετώπιση του ιού. 

Απόσταση τουλάχιστον 2 χιλιόµετρα φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιητική. Στην 

Μεγάλη Βρετανία η εφαρµογή του µέτρου αυτού έδωσε πολύ καλά αποτελέσµατα 

εκτός από τις περιοχές όπου υπήρχαν άγρια είδη τεύτλων. Επιπλέον η πρώιµη 

καταστροφή των άγριων τεύτλων που βρίσκονται κοντά σε πρόσφατα 

εγκατεστηµένες καλλιέργειες συµβάλλει επίσης στην µείωση των προσβολών από τον 

ιό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Εικόνα 59. Ιός BMV στα φύλλα ζαχαροτεύτλου. ( φωτο: ιολογικές ασθένειες ΦΜΚ) 

 

 

Εικόνα 60. Ιός BMV σε φύλλα τεύτλων. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 



 

Εικόνα 61. Συµπτώµατα του ιού BMV στο σηµείο έκπτυξης των φύλλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ιός του µωσαïκού της αγγουριάς     Cucumber Mosaic Virus  ( CMV ) 

Παρατηρείται κυρίως σε αγροτεµάχια ζαχαροτεύτλων που γειτονεύουν µε ευπαθείς 

στον ιό ξενιστές των οικογενειών Cucurbitaceae και Solanaceae. Στην χώρα µας δεν 

φαίνεται να αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα στην τευτλοκαλλιέργεια. 

Συµπτώµατα 

Τα φύλλα των νεαρών φυτών εµφανίζουν ποικιλοχλώρωση µε κηλίδες διάφορων 

σχηµάτων και µεγεθών. Με την εξέλιξη της ασθένειας η ποικιλοχλώρωση 

επεκτείνεται, ενώ παρουσιάζεται µικροφυλλία και παραµόρφωση µε νανισµό του 

φυτού. Μερικές αποµονώσεις του ιού προκαλούν στα φύλλα που µολύνθηκαν 

µηχανικά µε χυµό ή µε αφίδες, χλωρωτικές κηλίδες. Στην συνέχεια, το µέγεθος των 

κηλίδων αυξάνεται και ο ιός µολύνει το φυτό διασυστηµατικά. 

Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για την διάδοση του ιού σε αγροτεµάχια τεύτλων 

και για τις επιπτώσεις του στην καλλιέργεια. Είναι πολύ πιθανό τα µολύσµατα να 

προέρχονται από ευπαθή καλλιεργούµενα και αυτοφυή είδη, διότι ο ιός δε 

µεταδίδεται µε το σπόρο των τεύτλων. Αντίθετα, η επιδηµική εµφάνιση της ασθένειας 

οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη υψηλών πληθυσµών αφίδων σε ζιζάνια ξενιστές του 

ιού και στην µετακίνηση ιοφόρων φτερωτών ατόµων προς τις τευτλοκαλλιέργειες, 

ιδιαίτερα µετά την ξήρανση των ζιζανίων.  

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Το υπεύθυνο παθογόνο είναι ένας σφαιρικός ιός που ανήκει στο γένος Cucumovirus 

της οικογένειας Bromoviridae. Το εύρος των ξενιστών του ιού είναι αρκετά µεγάλο 

και περιλαµβάνει περισσότερα από 191 είδη, που ανήκουν σε 40 οικογένειες. Πηγές 

του ιού αποτελούν µολυσµένα φυτά διάφορων καλλιεργούµενων φυτικών ειδών         

( αγγουριά, πιπεριά, κολοκυθιά ) και ζιζανίων, όπως Amaranthus retroflexus, 

Chenopodium album, Datura stramonium, και Stellaria media. Η διάδοση του ιού 

στηρίζεται συνήθως σε πολυετή ζιζάνια, ενώ αξιόλογες πηγές µόλυνσης αποτελούν 

τα καλλιεργούµενα και αυτοφυή φυτά που προέρχονται από µολυσµένους σπόρους. 

Μετάδοση του ιού µε σπόρο ζαχαρότευτλου δεν έχει γίνει αλλά έχει αναφερθεί σε 

σπόρο κολοκυθιάς, φασολιάς και ορισµένων ζιζανίων. 

Στον αγρό η εξάπλωση του ιού γίνεται µε περισσότερα από 75 είδη αφίδων µε µη 

έµµονο τρόπο ( η πρόσληψη και η µετάδοση του ιού γίνεται σε χρόνο λίγων λεπτών ), 



ενώ οι αφίδες παραµένουν ιοφόρες µέχρι και τέσσερις ώρες. Όλα τα στάδια των 

αφίδων µεταδίδουν τον ιό, αλλά στον αγρό κυρίαρχο επιδηµιολογικό ρόλο παίζουν τα 

ενήλικα φτερωτά άτοµα. Ο ρυθµός εξάπλωσης του ιού συσχετίζεται άµεσα µε την 

πληθυσµιακή διακύµανση των πτερωτών αφίδων-φορέων. 

Καταπολέµηση  

Η καταπολέµηση των ζιζανίων που περιβάλλουν τις τευτλοκαλλιέργειες, η 

καταπολέµηση των αφίδων καθώς και η αποφυγή της γειτονίασης µε ευπαθείς 

καλλιέργειες αποτελούν το πλέον αποτελεσµατικό µέτρο αντιµετώπισης του ιού. 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 62. Νεαρό φυτό ζαχαροτεύτλου προσβεβληµένο από τον ιό CMV. ( φωτο: ιολογικές 
ασθένειες ΦΜΚ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατσαρή κορυφή     Beet Curly Top Virus  ( BCTV ) 

Η ασθένεια παρουσιάζεται κυρίως στις ∆υτικές Η.Π.Α., όπου προκάλεσε πολύ 

σοβαρές καταστροφές στις αρχές του αιώνα. Η εισαγωγή ανθεκτικών ποικιλιών 

συνετέλεσε στο σηµαντικό περιορισµό της ασθένειας. Παρ’ όλα αυτά η ασθένεια 

εξακολουθεί να εµφανίζεται στη Βόρεια Αµερική και να προξενεί τοπικά σοβαρές 

ζηµιές µερικές χρονιές. 

Έχει διαπιστωθεί ακόµη στην Τουρκία, στη Βόρεια Αφρική και σε µερικές περιοχές 

της Ευρώπης µε κλίµα ηµιξηρικό. 

Συµπτώµατα 

Τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται λίγες ηµέρες µετά την µόλυνση. Τα φύλλα της 

καρδιάς έχουν διαφανή νεύρα, συστρέφονται και παρουσιάζουν επιφάνεια ανώµαλη 

µε ελαφρές προεξοχές. Τα φύλλα που παρουσιάζονται στην συνέχεια έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά συµπτώµατα και τα νεύρα εξέχουν πολύ και εµφανίζουν 

ανοµοιόµορφες εξογκώσεις. 

Τα φυτά παραµένουν νάνα και συχνά νεκρώνονται, όταν η προσβολή γίνεται στο 

στάδιο των νεαρών φυτών. Σε τοµή της ρίζας παρατηρείται µαύρισµα των αγγειωδών 

δεσµίδων. Οι ζηµιές µπορεί να είναι σηµαντικές και να φθάνουν µέχρι την πλήρη 

καταστροφή της φυτείας. 

Παθογόνο αίτιο - Επιδηµιολογία 

Το παθογόνο είναι ιός, σχήµατος σφαιρικού, που προσβάλει επίσης άλλες 

καλλιέργειες, όπως τοµάτες, φασόλια και κολοκυνθοειδή. Τα σωµατίδια του ιού 

αυτού βρίσκονται αποκλειστικά στα αγγεία του ξύλου, µέσα στα οποία 

µετακινούνται και αναπτύσσονται, καταλαµβάνοντας γρήγορα ολόκληρο το φύλλο. 

Προκαλείται νέκρωση των αγγείων ( µεταχρωµατισµός ) και ανώµαλος 

πολλαπλασιασµός των κυττάρων που τα περιβάλλουν, γι’ αυτό τα νεύρα εξέχουν. Οι 

άλλοι ιστοί του φυτού δεν προσβάλλονται. Η µετάδοση του ιού γίνεται από ένα 

τζιτζικάκι ( Circulifer tenellus Baker ). Το έντοµο µπορεί να µολυνθεί και να 

µεταδώσει τον ιό πολύ γρήγορα. Το χειµώνα ο ιός διατηρείται στα φυτά ξενιστές που 

είναι πολλά και ποικίλα. 

 



Καταπολέµηση 

Η εισαγωγή ανθεκτικών ποικιλιών συνετέλεσαν στο σηµαντικό περιορισµό της 

ασθένειας. Όµως, εκτός από τις νέες ποικιλίες για την αντιµετώπιση της ασθένειας 

πρέπει να γίνεται και καταπολέµηση του εντόµου που µεταδίδει τον ιό. Τέλος θα 

πρέπει να καταστρέφονται και τα φυτά ξενιστές που βρίσκονται κοντά στον αγρό που 

θα χρησιµοποιηθεί για τευτλοκαλλιέργεια. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 63. Φύλλα τεύτλου που έχουν προσβληθεί από τον ιό BCTV. ( φωτο: εχθροί και ασθένειες 
των ζαχαροτεύτλων) 

 

 
Εικόνα 64. Εµφανή τα συµπτώµατα του ιού BCTV σε φύλλο τεύτλου. ( φωτο: εχθροί και 

ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 
 
 



 
Εικόνα 65. Καχεκτικά φύλλα µε εξογκωµένα νεύρα σε τεύτλο προσβεβληµένο από τον ιό BCTV. ( 

φωτο: εχθροί και ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 
 
 

 
Εικόνα 66. Σε τοµή της ρίζας παρατηρείται µαύρισµα των αγγειωδών δεσµίδων. ( φωτο: εχθροί 

και ασθένειες των ζαχαροτεύτλων) 

 
 
 
 
 
 
 



ΜΜηη  ππααρραασσιιττιικκέέςς  αασσθθέέννεειιεεςς  

Τροφοπενίες  

Τροφοπενία Aζώτου ( Ν ) 

Συµπτώµατα  

Το φύλλωµα εµφανίζεται οµοιόµορφα ωχροπράσινο και έπειτα κίτρινο. Τα 

συµπτώµατα αυτά εκδηλώνονται πρώτα στα εξωτερικά φύλλα, τα οποία µαραίνονται 

και ξεραίνονται πρόωρα. Το έλασµα των νεοσχηµατισµένων φύλλων είναι 

στενόµακρο και οι µίσχοι µακριοί. Το φύλλωµα στο σύνολό του εµφανίζεται πολύ 

όρθιο. 

Αντιµετώπιση  

Η τροφοπενία αυτή µπορεί εύκολα και γρήγορα να διορθωθεί, στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης της φυτείας, µε εφαρµογή νιτρικού αζώτου. Εάν όµως µεταξύ εκδηλώσεως 

της τροφοπενίας και εφαρµογής του αζωτούχου λιπάσµατος µεσολαβήσει διάστηµα 

µερικών εβδοµάδων, οι οικονοµικές συνέπειες δεν αποφεύγονται. 

 
 
 

 
Εικόνα 67. Έλλειψη αζώτου σε νεαρά φύλλα ζαχαροτεύτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 
 

 
 
 



Τροφοπενία Ασβεστίου ( Ca ) 

Τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται στα νεαρά φύλλα, τα οποία ζαρώνουν, 

παραµορφώνονται και συστρέφονται. Σε περίπτωση έντονης τροφοπενίας το έλασµα 

γίνεται πολύ µικρό και συνήθως νεκρώνεται, σε σηµείο που το φύλλο να αποτελείται 

µόνο από το µίσχο, ο οποίος καταλήγει σε νεκρωµένους ιστούς. 

Όταν η τροφοπενία είναι σοβαρή και µακράς διάρκειας, τα µεριστώµατα της καρδιάς 

του τεύτλου καταστρέφονται και σχηµατίζονται πλάγιες εκβλαστήσεις. Στην 

περίπτωση αυτή µπορεί να προσβληθεί και η ρίζα, παρουσιάζοντας µαύρισµα των 

αγωγών και ανάσχεση στην ανάπτυξη. Τα φυτά στον αγρό παραµένουν µικρά, 

καχεκτικά, συχνά κιτρινωπά και επιπλέον εκδηλώνουν φαινόµενα φυτοτοξικότητας 

από περίσσεια διαφόρων µεταλλικών αλάτων, όπως άλατα του Μαγγανίου. 

Αντιµετώπιση 

Η αντιµετώπιση αυτής της τροφοπενίας γίνεται µε ασβέστωση του αγρού µε 

ασβεστοΰλη που διανέµεται δωρεάν από τα εργοστάσια της Ε.Β.Ζ. ΑΕ προς τους 

παραγωγούς. 

 
 
 
 

 
Εικόνα 68. Έλλειψη ασβεστίου σε φύλλα ζαχαροτεύτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 



Τροφοπενία Bορίου ( B ) 

Η τροφοπενία βορίου έχει παρατηρηθεί κυρίως στις περιοχές Ξάνθης και Ορεστιάδας. 

Η έλλειψη βορίου προκαλεί τη σήψη της καρδιάς και την ξηρά σήψη. Παρατηρείται 

συνήθως στα ελαφρά αµµώδη εδάφη υγρών περιοχών καθώς επίσης σε πολύ 

ασβεστούχα εδάφη ή σε εκείνα µε υψηλό PH. Τα συµπτώµατα αρχίζουν να 

εµφανίζονται από το Μάιο στα παλιά φύλλα, κυρίως κάτω από συνθήκες ξηρασίας. 

Τα φύλλα εµφανίζουν χαρακτηριστικό κάψιµο στην πάνω επιφάνεια και 

καρουλιάζουν ελαφρώς. Κατόπιν παρατηρείται µαύρισµα της καρδιάς και 

καταστροφή των νέων φύλλων.  

Αντιµετώπιση 

 Η αντιµετώπιση της τροφοπενίας γίνεται ως εξής:    

 Προληπτικώς: ενσωµάτωση βόρακος µε τη βασική λίπανση σε 

ποσότητα 2-6 kg / στρέµµα.  

 Χρησιµοποιούνται βοριούχες ενώσεις για τον ψεκασµό του 

φυλλώµατος, όπως SOLUBOR 1%, σε ποσότητα 40 λίτρα διαλύµατος 

/ στρέµµα. Ο ψεκασµός αυτός δίνει άµεσα αποτελέσµατα. Ενδέχεται 

να επαναληφθεί ο ψεκασµός µετά δεκαπενθήµερο περίπου, µπορεί δε 

να γίνει συνδυασµός και µε ψεκασµούς που γίνονται για την 

καταπολέµηση της κερκόσπορας.  

  

 
 



 
Εικόνα 69. Έλλειψη βορίου σε φύλλα τεύτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 

 
Εικόνα 70. Νεκρά φύλλα της καρδιάς σε τεύτλο. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 



 
 
 
 
 

 
Εικόνα 71. Νεκρά φύλλα καρδιάς σε τεύτλο από έλλειψη βορίου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τροφοπενία Μαγγανίου ( Μn ) 

Εκδηλώνεται γενικά την άνοιξη και χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση µικρών 

κηλίδων χώµατος κίτρινου λίγο ή πολύ έντονων επάνω στο έλασµα των φύλλων. 

Αυτή η χλώρωση µπορεί να καταλάβει ολόκληρο το έλασµα που γίνεται κίτρινο µε τα 

νεύρα ωχροπράσινα. Στην συνέχεια σχηµατίζονται στο φύλλο πολλές νεκρωτικές 

άσπρες κηλίδες, στην αρχή διάσπαρτες και αργότερα συνενούµενες. Στις πιο σοβαρές 

περιπτώσεις καθυστερεί η ανάπτυξη του φυτού και η στάση του είναι όρθια. Οι 

µίσχοι είναι πολύ µακρουλοί και κάθετοι και οι άκρες των φύλλων συστρέφονται 

προς το εσωτερικό. 

Οι τροφοπενίες µαγγανίου παρατηρούνται κυρίως σε εδάφη που παρουσιάζουν 

υψηλό pH ( πάνω από 7,5 ), είναι πλούσια σε οργανική ουσία ή εµπλουτισµένα µε 

πάρα πολύ κοπριά. 

Αντιµετώπιση  

Η τροφοπενία του µαγγανίου αντιµετωπίζεται µε διαφυλλική εφαρµογή θειϊκού 

µαγγανίου ή των πιο αφοµοιώσιµων χηµικών ενώσεων του ιχνοστοιχείου αυτού, µε 

αποτέλεσµα να έχουµε ταχεία εξαφάνιση των συµπτωµάτων και πλήρη 

αποκατάσταση της φυτείας. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εικόνα 72. Συµπτώµατα έλλειψης µαγγανίου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 
 

 
Εικόνα 73. Έλλειψη µαγγανίου σε φύλλο τεύτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 
 
 

 



Τροφοπενία Μαγνησίου ( Μg ) 

Εκδηλώνεται µε κιτρινίσµατα των φύλλων µεταξύ των νεύρων που εµφανίζονται 

πρώτα στην περιφέρεια του πάνω µέρους του ελάσµατος. Οι κίτρινες ζώνες 

παρουσιάζουν ένα περίγραµµα που τις διαχωρίζει από τα πράσινα ακόµη µέρη. 

 Η τροφοπενία Μαγνησίου µπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους :  

 Ανεπαρκή περιεκτικότητα του εδάφους στο στοιχείο αυτό, πράγµα που 

µπορεί να βρεθεί µε ανάλυση. 

 ∆ιαταραχή της ισορροπίας µεταξύ Μαγνησίου και άλλων 

ανταγωνιστικών στοιχείων, όπως Καλίου και Ασβεστίου. 

Τα όξινα εδάφη, η κακή δοµή του εδάφους και η υπερβολική υγρασία ευνοούν επίσης 

την εµφάνιση αυτής της τροφοπενίας. 

Αντιµετώπιση  

Η εφαρµογή θειϊκού µαγνησίου κατά την διάρκεια της βλαστικής περιόδου µπορεί να 

έχει αποτέλεσµα στην εξαφάνιση των συµπτωµάτων, αλλά κανονικά πρέπει να 

εφαρµόζεται διορθωτική λίπανση στις πιο ευαίσθητες περιοχές. Τα φτωχά σε 

µαγνήσιο εδάφη θα πρέπει να δέχονται λιπάσµατα µαγνησίου, ενώ στις άλλες 

περιπτώσεις να γίνεται τέτοια λίπανση, ώστε να αποκαθίσταται η ορθή ισορροπία 

µεταξύ των στοιχείων. 

 

 
Εικόνα 74. Έλλειψη µαγνησίου σε τεύτλο. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 



Τροφοπενία Φωσφόρου ( P ) 

Η τροφοπενία αυτή δύσκολα αναγνωρίζεται και πρέπει να επιβεβαιωθεί µε αναλύσεις 

φύλλων και εδάφους. Το φύλλωµα παίρνει χρώµα βαθύ πράσινο και παρουσιάζει στο 

τέλος της βλαστικής περιόδου τοµείς χρώµατος καστανού ή κοκκινωπού. Οι ρίζες 

επίσης επηρεάζονται από την έλλειψη φωσφόρου και παρουσιάζουν έντονη έκφυση 

ξυλωδών δευτερευουσών ριζών. Στα νεαρά φυτά οι κοτυληδόνες και τα πρώτα φύλλα 

έχουν χρώµα πράσινο βαθύ και αναπτύσσονται πολύ αργά. Σε περίπτωση σοβαρής 

τροφοπενίας, οι κοτυληδόνες ξεραίνονται και αυξάνεται η ευαισθησία του φυτού στις 

προσβολές τήξεων. 

Οι τροφοπενίες φωσφόρου προκαλούνται συχνότερα σε πολύ όξινα εδάφη, όπου ο 

φώσφορος βρίσκεται σε µορφή δυσδιάλυτη και µερικές φορές σε εδάφη πολύ 

ασβεστούχα, όπου τα λιπάσµατα γρήγορα γίνονται αδιάλυτα. 

Αντιµετώπιση  

Η τροφοπενία φωσφόρου δύσκολα διορθώνεται µετά την εκδήλωσή της, γι’ αυτό 

πρέπει να εφαρµόζεται πριν την σπορά ένα ορθολογισµένο πρόγραµµα φωσφορικής 

λίπανσης, βασισµένο στην ανάλυση του εδάφους. 

Στην χώρα µας η Ε.Β.Ζ. ΑΕ, πριν από την σπορά των τευτλαγρών, κάνει ανάλυση 

των εδαφών και δίνει σε κάθε παραγωγό ένα πρόγραµµα λίπανσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εικόνα 75. Συµπτώµατα έλλειψης φωσφόρου σε νεαρό φύλλο τεύτλου. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 

 
Εικόνα 76. Συµπτώµατα έλλειψης φωσφόρου σε φύλλα νεαρών τεύτλων. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ζηµιές από κλιµατικούς παράγοντες  
 

Παγετός 

Ζηµιές από παγετό συµβαίνουν στην αρχή και στο τέλος της βλαστική περιόδου : 

 Την άνοιξη στο φύτρωµα. 

 Το φθινόπωρο στα ασυγκόµιστα τεύτλα ή στα σιλό. 

Στα νεαρά φυτά, ο παγετός προκαλεί µάρανση των κοτυληδόνων και µετά των 

νεαρών φυτών. Τα φυτάρια ξεραίνονται και νεκρώνονται. Ο παγετός την άνοιξη 

προκαλεί µερικές φορές καταστροφές σε χωράφια ώστε να χρειάζονται επανασπορά. 

Οι παγετοί του φθινοπώρου προκαλούν ζηµιές στο φύλλωµα των ασυγκόµιστων 

ακόµη τεύτλων, µε αποτέλεσµα η καταστροφή των κυτταρικών τοιχωµάτων να 

προκαλεί µάρανση και νέκρωση των ιστών των φύλλων. Ο ρόδακας των φύλλων 

νεκρώνεται, αλλά συνήθως ακολουθεί αναβλάστηση νέων φύλλων. Η αναβλάστηση 

αυτή έχει ως συνέπεια την µείωση της περιεκτικότητας των ριζών σε ζάχαρο. Αν οι 

παγετοί είναι ισχυροί, οι ρίζες, ιδίως µετά την συγκοµιδή υφίστανται ζηµιά σε βάθος. 

Η ζηµιά δεν φαίνεται όσο συνεχίζεται ο παγετός. Στην τήξη αποκαλύπτονται οι 

ζηµιές. Οι ρίζες γίνονται µαλακές και παρουσιάζουν σε τοµή γυάλινη όψη, ενώ έπειτα 

µαυρίζουν. 

Για να περιορισθούν οι ζηµιές, το καλύτερο µέτρο είναι η γρηγορότερη δυνατή 

κατεργασία των τεύτλων στο εργοστάσιο. 

 
 
 
 
 



 
Εικόνα 77. Μικρά φυτά τεύτλων που λόγω του παγετού καταστράφηκαν. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 

 
Εικόνα 78. Κατεστραµµένο φυτάριο λόγω παγετού. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 

 
 
 
 



 
Εικόνα 79. Κατεστραµµένο φυτάριο από παγετό. (φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 

 
Εικόνα 80. Φυτάρια τεύτλων που έχουν καταστραφεί από τον παγετό. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Περίσσεια νερού 

Η περίσσεια νερού µετά από καταρρακτώδεις βροχές, πληµµύρες ή ανύψωση της 

υπεδάφιας στάθµης, έχει δυσάρεστα αποτελέσµατα, ιδιαίτερα όταν διαρκεί πολλές 

ηµέρες. 

Τα φυτά που έχουν κατακλυσθεί τελείως, νεκρώνονται από ασφυξία. Όσα έχουν 

ακόµη φύλλωµα στον ελεύθερο αέρα παρουσιάζουν καθυστερηµένη και ανώµαλη 

ανάπτυξη. Η ρίζα µένει καχεκτική και σχηµατίζει επιφανειακές ρίζες. Τα φύλλα είναι 

µικρά και κίτρινα. 

Επιπλέον η ευαισθησία της ρίζας σε µυκητολογικές προσβολές αυξάνεται, µε 

αποτέλεσµα να παρατηρούνται σήψεις. 

 
 
 

 
Εικόνα 81. Μεγάλη κηλίδα µε κατεστραµµένα τεύτλα σε αγρό από νεροκράτηµα. ( φωτο: 

Παπαγεωργίου) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Εικόνα 82. Σαπισµένο τεύτλο από περίσσεια νερού. ( φωτο: Παπαγεωργίου) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χαλάζι 

Η ένταση της χαλαζόπτωσης επηρεάζει το µέγεθος των ζηµιών. Τα φύλλα είναι 

διάτρητα, σχίζονται ή κοµµατιάζονται τελείως. Οι µίσχοι παρουσιάζουν πληγές 

µικρές ή µεγάλες και στις σοβαρότερες περιπτώσεις µπορεί και να σπάσουν. Μετά 

από χαλαζόπτωση, ο αγρός µε τα τεύτλα δίνει την εµφάνιση καταστροφής. Τα τεύτλα 

όµως µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός περίπου ξανά σχηµατίζουν  νέο άφθονο 

φύλλωµα. 

Οι πληγές από το χαλάζι αποτελούν σηµεία εισόδου ορισµένων παθογόνων κυρίως 

µυκήτων και βακτηρίων. 

 
 
 

 

Εικόνα 83. Κατεστραµµένο φύλλο ζαχαροτεύτλου από χαλαζόπτωση. ( φωτο: Παπαγεωργίου) 

 

 
 
 
 
 



ΠΠααρράάσσιιττοο    

Κουσκούτα       Cuscuta spp. 

Πρόκειται για ιδιόµορφο φυτό που δεν έχει ρίζες ούτε φύλλα και προσκολλάται πάνω 

στους βλαστούς άλλων φυτών για να εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη και τον 

εφοδιασµό µε νερό, θρεπτικά στοιχεία και έτοιµα προϊόντα φωτοσύνθεσης. Στην 

Ελλάδα υπάρχουν πολλά είδη του γένους Cuscuta ( C. campestris, C. australis, C. 

europea κ.ά. ) που κατά περιοχές δηµιουργούν σοβαρό πρόβληµα σχεδόν σε όλες τις 

καλλιεργούµενες εκτάσεις µε τεύτλα. 

Ζηµίες  

Οι ζηµίες που προκαλεί αναφέρονται κυρίως στην µείωση του βάρους των ριζών, ενώ 

ο ζαχαρικός τίτλος επηρεάζεται λιγότερο. Οι απώλειες ποικίλουν από έτος σε έτος και 

εξαρτώνται: 

 Από το χρόνο εµφάνισης της κουσκούτας (πρώιµη – όψιµη προσβολή) 

και  

 Από την φύση του εδάφους. 

Οι ζηµίες είναι µεγαλύτερες σε χαµηλής και µέσης γονιµότητας εδάφη και 

σηµειώνονται κατά τα έτη µε πρώιµη εµφάνιση του παρασίτου και µε έντονο 

ξηροθερµικό καλοκαίρι. 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά  

Οι βλαστοί είναι λεπτοί σαν νήµατα, λείοι, διακλαδισµένοι, σκούρου κίτρινου 

χρώµατος και αναρριχώµενοι. Φέρουν ριζόµορφους µυζητήρες. Αντί για φύλλα 

φέρουν µικρά λέπια. Τα άνθη είναι λευκορόδινα και σχηµατίζονται στις µασχάλες 

των λεπιών. Τα νεαρά φυτά αναρριχώνται µε κυκλικές κινήσεις µέχρι να 

συναντήσουν το καλλιεργούµενο φυτοξενιστή.  

Σχηµατίζουν τους µυζητήρες και προσκολλώνται στους βλαστούς του. Στη συνέχεια 

το κάτω τµήµα της κουσκούτας ξηραίνεται και παραµένει επάνω στο καλλιεργούµενο 

φυτό ζώντας από αυτό ως παράσιτο. Τα νεαρά φυτά µπορούν να ζήσουν χωρίς 

ξενιστή 10-20 ηµέρες και να φθάσουν ύψος 8 εκ. Αν δεν συναντήσουν φυτό-ξενιστή 

πεθαίνουν. Η ρίζα τους είναι πασσαλώδη και βαθιά. 

Αναπαραγωγή  



Η κουσκούτα πολλαπλασιάζεται µε σπόρους που βλαστάνουν αργά την άνοιξη ή 

νωρίς το καλοκαίρι. Η βλάστηση των σπόρων της κουσκούτας πραγµατοποιείται 

µόλις υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας στο έδαφος, 

ανεξάρτητα από την παρουσία ή µη φυτών ξνιστών. Το ποσοστό βλάστησης των 

σπόρων είναι πολύ µικρό επειδή οι παραγόµενοι κάθε χρόνο σπόροι έχουν λήθαργο 

που διακόπτεται στο έδαφος αργά και µε κλιµάκωση επί πολλά χρόνια. 

Καταπολέµηση 

Η καταπολέµηση της κουσκούτας στην τευτλοκαλλιέργεια είναι αρκετά δύσκολή. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνονται κάποιες εργασίες όπως :  

 Τήρηση της τετραετούς αµειψισποράς, ώστε να περιοριστεί σηµαντικά 

το παράσιτο, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι µετά τα τεύτλα θα 

ακολουθήσουν καλλιέργειες που δεν προσβάλλονται ( σιτάρι, 

καλαµπόκι, βαµβάκι ). 

 Καταστροφή ζιζανίων που είναι προσβεβληµένα από την κουσκούτα 

όπως λουλούδια, αγριοντοµατιά, βλήτο, κλπ. όσο το δυνατόν νωρίς, 

πριν δηµιουργήσει σπόρους, οι οποίοι στη συνέχεια αναπαράγονται 

και έτσι επιβαρύνουν το χωράφι και για τα επόµενα χρόνια. 

 Να αποφεύγεται η βοσκή των παρασιτισµένων τεύτλων, από 

αιγοπρόβατα, διότι αποτελούν σοβαρό κίνδυνο µεταφοράς των 

σπόρων µε την κόπρο των σπόρων της κουσκούτας και σε άλλους 

αγρούς. 

 Χηµική καταπολέµηση : Γίνεται προφυτρωτικά µε το ζιζανιοκτόνο 

Ethotumeste και µεταφυτρωτικά µε το ΚΕΡΜΠ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Εικόνα 84. Κουσκούτα πάνω σε φυτά τεύτλων. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 

Εικόνα 85. Κουσκούτα σε φυτά τεύτλων. ( φωτο: Τσιάλτας) 

 

Εικόνα 86. Κουσκούτα που αναπτύχθηκε πάνω σε τεύτλα. (φωτο: Παπαγεωργίου) 



Βιβλιογραφία 

Amadei, G., 1990. La barbabietola da zucchero. Agricole, Bologna. 

Cooke, D. A. & Scott, R. K., 1993. The sugar beet crop. Chapman & Hall. 675. 

Draycott, A. P. & Christenson, D. R., 2003. Nutrients for sugar beet production. 

Cabi publishing. 242. 

Whytney, E. D. & Duffus, J. E., 1998. Compendium of beet diseases and insects. 

Aps press, St. Paul, Minesota. 

Γαλανοπούλου - Σενδούκα, Σ. 2002. Βιοµηχανικά φυτά. Αθ. Σταµούλης, Αθήνα. 

245 – 305. 

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, 1998. Οδηγός αντιµετώπισης ασθενειών των 

φυτών. Αθ. Σταµούλης, Αθήνα. 65 – 70. 

Θανασουλόπουλος, Κ., 1996. Μυκητολογικές ασθένειες φυτών µεγάλης 

καλλιέργειας. Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 129 – 138. 

Ιωαννίδης, Φ. Ι., Γκιζέλης, Α., Ιωαννίδης, Φ. Μ. & ∆ούλιας, Κ., 2001. 

Ολοκληρωµένη αντιµετώπιση ασθενειών των ζαχαρότευτλων. Πρακτικά 3ης 

πανελλήνιας συνάντησης φυτοπροστασίας, Λάρισα 6 – 8 Μαρτίου 2001. 451 – 

462. 

Κατής, Ν. & Αυγελής, Α., 1997. Ιολογικές ασθένειες φυτών µεγάλης καλλιέργειας. 

Αγρότυπος, Αθήνα. 73 – 116. 

Κατής, Ν. & Τζαβέλλα – Κλονάρη, Κ., 1998. Κυριότερες ασθένειες, χρήση 

µυκητοκτόνων. Φυτοπροστασία 1, Γεωργία και Κτηνοτροφία, Αγρότυπος, 

Αθήνα. 78 – 96. 

Μιχαηλίδης, Κ., 1959. Τα ζαχαρότευτλα. Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα. 76. 

Παπακώστα, ∆., 2002. Βιοµηχανικά φυτά. Σύγχρονη παιδεία, Αθήνα. 17 – 141. 



Στρουθόπουλος, Θ. Γ. & Ιωαννίδης, Φ. Ι., 1982. Εχθροί και ασθένειες 

ζαχαροτεύτλων. Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε., Θεσσαλονίκη. 167. 

Στρουθόπουλος, Θ., 1995. Λεξικό όρων τευτλοκαλλίεργειας. Ελληνική Βιοµηχανία 

Ζάχαρης Α.Ε., Θεσσαλονίκη. 326.  

Τζάµος, Ε. Κ., 2004. Φυτοπαθολογία. Αθ. Σταµούλης, Αθήνα. 74 – 75, 95 – 96, 99, 

242, 520. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ INTERNET 

 

http://www.ebz.gr 

 

http://www.agrotypos.gr 

 

http://www.bayercropscience.com. 

 

http://www.mpiz-koeln.mpg.de. 

 

 

 

 

http://www.ebz.gr/
http://www.agrotypos.gr/
http://www.bayercropscience.com/
http://www.mpiz-koeln.mpg.de/

	Εισαγωγή
	Σκοπός της καλλιέργειας των τεύτλων
	Διάδοση της τευτλοκαλλιέργειας
	Ποικιλίες των Ζαχαροτεύτλων
	Βοτανική ταξινόμηση – περιγραφή του φυτού
	Βοτανική  ταξινόμηση
	Περιγραφή φυτού
	Ρίζα
	Φύλλα
	Ταξιανθία
	Άνθη
	Άνθηση
	Καρπός


	Εδαφοκλιματικές συνθήκες
	Κλίμα
	Έδαφος

	Εργασίες
	Προετοιμασία του εδάφους μέχρι τη σπορά Αμειψισπορά
	Υπεδαφοκαλλιέργεια
	Καλοκαιρινό -Φθινοπωρινό όργωμα
	Ανοιξιάτικη κατεργασία του εδάφους
	Λίπανση
	Άζωτο
	Φώσφορος \(Ρ\)
	Κάλιο \(Κ\)
	Λοιπά στοιχεία

	Άρδευση
	Μέθοδοι ποτίσματος


	Ωρίμανση και συγκομιδή
	Ωρίμανση
	Συγκομιδή
	Αποδόσεις


	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ
	Μυκητολογικές ασθένειες
	Ασθένειες ριζών
	Καστανή σήψη     Rhizoctonia solani \( var. betae \) kuhn
	Υγρή σήψη     Phytophthora megasperma Drechstler
	Σήψη από Σκληρώτιο     Sclerotium rolfsii Sacc.

	Ασθένειες φυλλώματος
	Κερκοσπορίωση     Cercospora beticola Sacc.
	Ωίδιο     Erysiphe polygoni \( var. betae \)
	Περονόσπορος     Peronospora farinosa \( schachtii \)
	Αλτερναρίαση     Alternaria alternata

	Ασθένεια αγγειακού συστήματος
	Βερτισιλλίωση     Verticillium albo-atrum


	Βακτηριολογικές ασθένειες
	
	Μαλακή σήψη     Erwinia carotovora subsp. carotovora
	Βακτηριακή κηλίδωση   Pseudomonas syringae pv. aptata


	Ιολογικές ασθένειες
	
	Ριζομανία των τεύτλων     Beet Necrotic Yellow Vein Virus     
	Ίκτερος των τεύτλων    Beet Yellows Virus  \( BYV \)
	Μωσαïκό των τεύτλων     Beet Mosaic Virus \( BMV \)
	Ιός του μωσαïκού της αγγουριάς     Cucumber Mosaic Virus  \( C
	Κατσαρή κορυφή     Beet Curly Top Virus  \( BCTV \)


	Μη παρασιτικές ασθένειες
	Τροφοπενίες
	Τροφοπενία Aζώτου \( Ν \)
	Τροφοπενία Ασβεστίου \( Ca \)
	Τροφοπενία Bορίου \( B \)
	Τροφοπενία Μαγγανίου \( Μn \)
	Τροφοπενία Μαγνησίου \( Μg \)
	Τροφοπενία Φωσφόρου \( P \)

	Ζημιές από κλιματικούς παράγοντες
	Παγετός
	Περίσσεια νερού
	Χαλάζι


	Παράσιτο
	
	Κουσκούτα       Cuscuta spp.



	Βιβλιογραφία

