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1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 
  

Η πιπεριά ανήκει στην οικογένεια Solanaceae (Σολανίδες) και στο γένος 
Capsicum. Κατάγεται  από τις τροπικές περιοχές της Νότιας Αµερικής  όπου οι 
ιθαγενείς την καλλιεργούσαν πολύ πριν γίνει γνωστή στον υπόλοιπο κόσµο. 
Στην  Ευρώπη µεταφέρθηκε από τον Κολόµβο. Η Νότια Αµερική, κυρίως η 
Βραζιλία, θεωρείται η περιοχή καταγωγής πολλών τύπων της , οι οποίοι µέσω 
της διασταύρωσης και της  φυσικής  επιλογής, έχουν δώσει τις σηµερινές 
ποικιλίες . Απολιθώµατα πιπεριάς χρονολογούµενα 7000 π.Χ. έχουν βρεθεί σε 
σπηλιές στις περιοχές καταγωγής της, ενώ αποδείξεις για την καλλιέργεια της 
οδηγούν στην περίοδο µεταξύ 5200 και 3400 π.Χ.   Στην αρχή η 
καλλιέργεια της περιορίστηκε στις καυτερές ποικιλίες αλλά µε την 
εισαγωγή των γλυκών ποικιλιών διευρύνθηκε και εκτάθηκε. Καλλιεργείται 
για τον καρπό της.  Από τις καλλιεργούµενες ποικιλίες, σήµερα, ορισµένες  
χρησιµοποιούνται για παραγωγή «πράσινης πιπεριάς» που καταναλώνεται 
νωπή ή µαγειρεµένη µε διάφορους τρόπους (γεµιστή, τηγανητή κ.λπ.) και 
ορισµένες για παραγωγή της «βιοµηχανικής πιπεριάς» για µεταποίηση (τουρσί, 
κονσέρβες κ.λπ.). Οι κόκκινες καυτερές πιπεριές χρησιµοποιούνται συχνά σε 
µορφή σκόνης και για τον χρωµατισµό φαγητών. 
        Η πιπεριά σήµερα καλλιεργείται σε πολλά µέρη του κόσµου είτε σε 
υπαίθριες εκτάσεις είτε υπό κάλυψη. Η χώρα µε τη µεγαλύτερη παραγωγή είναι 
η Κίνα µε 3.520.000 στρέµµατα και παραγωγή 7.022.000 τόνους. 
Αξιοσηµείωτη είναι η καλλιεργήσιµη έκταση στο Μεξικό µε 1.100.000 και 
παραγωγή 1.290.000 τόνους ενώ στην Ινδονησία ενώ η καλλιεργούµενη έκταση 
είναι 2.000.000 στρέµµατα η παραγωγή είναι µόλις 460.000 τόνους. Στην 
Ευρώπη κύρια χώρα παραγωγής είναι η Ισπανία µε 859.000 τόνους και 
καλλιεργούµενη έκταση 250.000 στρέµµατα. Στην Ελλάδα η καλλιεργούµενη 
έκταση φτάνει τα 40.000 στρέµµατα µε παραγωγη110.000 τόνους.  Στον Πίνακα 
1 δίνεται αναλυτικά η παγκόσµια παραγωγή πιπεριάς για το έτος 1997(πηγή 
FΑΟ, 1997). 
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Πίνακας 1. Παγκόσµια καλλιέργεια και παραγωγή πιπεριάς το έτος 1997 ( πηγή: FAO ) 
 

 ΕΚΤΑΣΗ Χ 
1000 (στρεµ.) 

ΜΕΣΗ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
(τον/στρεµ.) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Χ1000(τον.) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 13.320 1.23 16.392 
ΚΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟ    
ΑΦΡΙΚΗ 2240 0.89 1989 
Β κ Κ ΑΜΕΡΙΚΗ 1480 1.43 2122 
Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ 300 0.89 267 
ΑΣΙΑ 7810 1.22 9545 
ΕΥΡΩΠΗ 1470 1.66 2436 
ΩΚΕΑΝΙΑ 20 1.69 33 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     
1.ΚΙΝΑ 3520 1.99 7022 
2.ΤΟΥΡΚΙΑ 610 1.91 1170 
3.ΜΕΞΙΚΟ 1100 1.17 1290 
4.ΝΙΓΗΡΙΑ 950 1.02 970* 
5.ΙΣΠΑΝΙΑ 250 3.49 859 
6.ΗΠΑ 270 2.86 761 
7.ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ 2000 0.23 460* 
8.ΝΟΤΕΙΑ ΚΟΡΕΑ 830 0.37 312 
9.ΙΤΑΛΙΑ 110 2.30 256 
10.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 200 1.03 207* 
11.ΟΥΓΓΑΡΙΑ 150 0.89 131* 
ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    
1.ΙΣΠΑΝΙΑ 250 3.49 859 
2.ΙΤΑΛΙΑ 110 2.3 256 
3.ΕΛΛΑ∆Α 40 2.56 110* 
4.ΓΑΛΛΙΑ 10 3 30* 
5.ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 10 - - 
6.ΒΕΛΓΙΟ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - 3.25 13 
7.ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ - 7.5 8 
8.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - 0.5 1* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3



Στην Ελλάδα η καλλιέργεια της πιπεριάς δεν κατέχει σηµαντική θέση 
µεταξύ των κηπευτικών (ποσοστό συνολικής έκτασης σε ανοικτές και υπό κάλυψη 
καλλιέργειες  2,2 % ). Ωστόσο µια σειρά από αιτίες ,όπως :    
 

 Η σηµαντική ζήτηση του προϊόντος στην εγχώρια αγορά  και 
ιδιαίτερα  στο εξωτερικό κατά τους χειµερινούς µήνες . 
 Η εξαιρετική διαιτολογική αξία του καρπού της . 
 Το προσοδοφόρο της καλλιέργειάς της . 
 Η ύπαρξη περιοχών στην Ελλάδα µε ευνοϊκές κλιµατολογικές 
συνθήκες. 
 Η διάδοση και η τελειοποίηση των θερµοκηπίων. 

  
καθιστούν την καλλιέργεια της πιπεριάς υπό κάλυψη ενδιαφέρουσα, και 
αφήνουν περιθώρια αύξησης της καλλιεργούµενης έκτασης, ενώ παράλληλα οι 
προοπτικές εξαγωγής πιπεριάς , που να είναι ανταγωνιστική στις αγορές  του 
εξωτερικού διαγράφονται ευνοϊκές. Η πιπεριά που παράγεται στη χώρα µας 
είναι ποιοτικά ανώτερη σε σχέση µε τις άλλες χώρες παραγωγής της για αυτό 
και η ζήτηση της στις ευρωπαϊκές αγορές είναι αυξηµένη. 
 

Σηµαντικά , επίσης ,  στην αύξηση της καλλιεργούµενης έκτασης 
έχει συµβάλει η προσπάθεια που γίνεται για πιστοποίηση του προϊόντος µέσω 
του συστήµατος της ολοκληρωµένης διαχείρισης της καλλιέργειας, που 
εξασφαλίζει καλύτερες προοπτικές πώλησης και αύξηση του κέρδους του 
παραγωγού. 
 
        
  2) ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
        
 
2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, συστήµατα σαν την Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Καλλιεργειών φάνταζαν ουτοπικά στους κύκλους της γεωπονικής 
επιστήµης. Η ιδέα ότι εχθροί και ασθένειες των καλλιεργειών µπορούσαν να 
περιοριστούν χωρίς τη χρήση µεγάλων ποσοτήτων φυτοπροστατευτικών 
ουσιών καθώς και µε τη βοήθεια άλλων φιλικότερων προς το περιβάλλον 
χειρισµών, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση µε ότι διδασκόταν εκείνη την εποχή. 
Επιπλέον, αναφορές στo περιβάλλον, καθώς και σε έννοιες όπως αειφορία, 
ποιότητα, ασφάλεια και υγεία περιορίζονταν σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο.  

 

Σήµερα, η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών όχι µόνο 
γίνεται αποδεκτή από σχεδόν το σύνολο των παραγόντων που εµπλέκονται στο 
χώρο της γεωργίας, αλλά αποτελεί πρωτεύοντα στόχο αναπτυξιακών πολιτικών 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ήδη, η πλειοψηφία των σπουδαιότερων αντιπροσώπων της πρωτογενούς 
παραγωγής, της βιοµηχανίας, του χονδρεµπορίου και λιανεµπορίου, των 
αρµόδιων κρατικών και ιδιωτικών φορέων και πάνω από όλα των 
καταναλωτών εκφράζουν όλο και περισσότερο τους δικούς τους κανόνες, όσον 
αφορά στη διατροφική αλυσίδα, όπως: 

1. της απαίτησης για µία περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική γεωργία, µε στόχο, 
κατά κύριο λόγο, τη µη χρήση συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

2. της απαίτησης ασφαλών προϊόντων, οικονοµικά εφικτών για όλους, 
φρέσκων, δίχως ελαττώµατα από έντοµα και ασθένειες και τέλειων σε 
εµφάνιση και µέγεθος. 
 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω απαιτήσεις, η συµβατική γεωργία 
ουσιαστικά ανταποκρίνεται στο δεύτερο και η βιολογική γεωργία στο πρώτο, 
καµία όµως δεν φαίνεται να καλύπτει πλήρως και τις δύο. 

Η ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών, αντίθετα, µπορεί να 
θεωρηθεί ως ένας τρόπος γεωργικής παραγωγής κάπου µεταξύ της συµβατικής 
και βιολογικής γεωργίας, ως «συµβιβασµός» µεταξύ των δύο µεθόδων 
παραγωγής, µε στόχο τη πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του σύγχρονου 
καταναλωτή. 
 
 
 
2.2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

Σε επίπεδο θεµελιωδών αρχών, τα συστήµατα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης, βρίσκονται κοντύτερα στις αρχές της βιολογικής γεωργίας παρά 
σε αυτές της συµβατικής, µε την έννοια ότι και οι δύο αποτελούν µεθόδους 
παραγωγής που στοχεύουν στη µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιδράσεων. Για το λόγο αυτό, το περιβάλλον συµπεριλαµβάνεται πλέον µέσα 
στην ίδια την παραγωγική διαδικασία και δεν αποτελεί ξεχωριστό κοµµάτι, 
όπως συµβαίνει µε το απλό χειρισµό των περιθωρίων και ακαλλιέργητων 
γειτονικών εκτάσεων στη συµβατική γεωργία. 

 

Εν τούτοις, παρά τις οµοιότητες µεταξύ βιολογικής γεωργίας και 
ολοκληρωµένης διαχείρισης, οι δύο µέθοδοι παρουσιάζουν διαφορές στη σχέση 
τους µε τη συµβατική γεωργία.  
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Η Βιολογική Γεωργία ξεκίνησε κατά πολλούς από µία µικρή 
ριζοσπαστική οµάδα περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων ανθρώπων, 
αποτελώντας ουσιαστικά µία κριτική ενάντια στη συµβατική γεωργία και 
ειδικότερα στη χρήση χηµικά παραγόµενων εισροών. Σήµερα όµως η 
Βιολογική Γεωργία εκφράζει πολλά περισσότερα από µία απλή κριτική στάση. 
Αποτελεί µία ευρέως αναγνωρισµένη µέθοδο παραγωγής, εκφρασµένη 
νοµοθετικά από την Ε.Ε. και χρησιµοποιείται από πληθώρα παραγωγών 
περισσότερο ως εργαλείο marketing παρά ως καθεαυτό ιδεολογία.  
 

Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση από την άλλη µεριά, ενώ πηγάζει και 
αυτή από τους προβληµατισµούς που δηµιούργησαν οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της συµβατικής γεωργίας, αποτελεί λιγότερο ριζοσπαστική 
προσέγγιση από τη Βιολογική Γεωργία. Χωρίς να προβάλλει ως διαφορετική 
«εναλλακτική» µορφή καλλιέργειας, στοχεύει στον εντοπισµό των 
προβληµάτων της συµβατικής γεωργίας και στη διαχείρισή τους στα πλαίσια 
της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών 
αφορά στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής και αυτό επιβεβαιώνεται από την 
ήδη ενεργό συµµετοχή σε αυτή χηµικών βιοµηχανιών και παραγόντων 
εµπορίας και διακίνησης.   

 
Παρά το ότι στη Βιολογική Γεωργία οι εισροές χηµικών 

υποβαθµίζονται και τα συνθετικά προϊόντα απαγορεύονται, η Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση τα θεωρεί ως επιζήµια µόνο στην υπερβολή τους, στοχεύοντας 
περισσότερο στον περιορισµό παρά στην εξάλειψή τους. Επιπλέον, το σκεπτικό 
της µείωσης των εισροών σχετίζεται ακόµα στη του µείωση κόστους και/ή τη 
βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας παράλληλα µε τα  περιβαλλοντικά 
κριτήρια. Τέλος, αν και η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση δεν επιζητεί να 
διαφοροποιηθεί από τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα διακίνησης και εµπορίας της 
συµβατικής παραγωγής, πιθανότατα να απαιτήσει τη διαφοροποίησή τους 
(ιχνηλασιµότητα - ασφάλεια και υγιεινή). Ο  Πίνακας 2 αναφέρει σε γενικές 
γραµµές τις διαφορές των τριών µεθόδων παραγωγής. 
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Πίνακας 2. ∆ιαφορές των τριών µεθόδων παραγωγής, συµβατικής , ολοκληρωµένης και 
βιολογικής γεωργίας, ως προς τη µέθοδο παραγωγής , τη διάρθρωση της αγοράς  και τις 

σχέσεις µέσα στη διατροφική αλυσίδα. 

 Βιολογική 
γεωργία 

Σύστηµα 
ολοκληρωµένης 
διαχείρισης 

Συµβατική 
γεωργία 

Μέθοδοι 
παραγωγής 

Μη χρήση 
ανόργανων 
εισροών. 
Έµφαση στην 
αειφόρο 
χρησηµοποιήση 
των ανανεώσιµων 
πηγών και στην 
ευηµερία της 
πανίδας. 

Συνδυασµός 
τεχνολογικά 
εντατικών µεθόδων 
παραγωγής µε εξ 
ίσου έµφαση σε 
περιβάλλον, 
γεωργικό εισόδηµα 
και ποιότητα 
τροφίµων. 

Έµφαση στην 
εφαρµογή 
τεχνολογίας µε 
στόχο αύξηση της 
παραγωγικότητας, 
ποσότητας και 
κέρδους. 

∆ιάρθρωση 
αγοράς 

Ειδικές αγορές 
(niche markets) 

Κυρίως σε αγορές 
ευρείας 
κατανάλωσης, µε 
δυνατότητα 
ξεχωριστής 
τοποθέτησης και 
εµπορίας µέσω 
συστηµάτων 
διασφάλισης 
ποιότητας και 
σχετικής σήµανσης. 

Αγορές ευρείας 
κατανάλωσης 
συµβατικών 
προϊόντων. 

Σχέσεις 
µέσα στη 
διατροφική 
αλυσίδα 

Στοχεύει στη 
σύνδεση του 
παραγωγού µε 
τον καταναλωτή. 
Παρέχει στον 
παραγωγό τη 
δυνατότητα να 
αποκτήσει 
µεγαλύτερη 
εξουσία στην 
αλυσίδα µέσω 
«εναλλακτικών» 
µεθόδων 
διακίνησης, 
υψηλότερες τιµές. 

 ∆ηµιουργία 
προβληµατισµού 
στον καταναλωτή σε 
ότι αφορά τις 
µεθόδους παραγωγής. 
∆υνατότητα 
σύνδεσης παραγωγών 
µε τους καταναλωτές 
µέσω ειδικών 
σηµάνσεων. 
Βελτίωση της θέσης 
των παραγωγών στην 
αλυσίδα µέσω 
συστηµάτων 
διασφάλισης 
ποιότητας 
(πιστοποίηση). 

Μη σύνδεση 
παραγωγού - 
καταναλωτή. 
Περιθωριοποίηση 
των παραγωγών 
µέσα στην 
διατροφική 
αλυσίδα. 
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2.3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Τα συστήµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Καλλιεργειών καθώς 
και οποιαδήποτε άλλα συστήµατα ποιότητας, όσον αφορά στην εφαρµογή και 
ανάπτυξή τους, µπορεί να περιλαµβάνουν είτε συστήµατα ή εφαρµογές που δεν 
απαιτούν την πιστοποίηση από κάποιο οργανισµό πιστοποίησης είτε  
πιστοποιηµένα συστήµατα. 

Η πρώτη περίπτωση αφορά  συστήµατα τα οποία δεν επιζητούν την 
«επιβεβαίωση» της αξιοπιστίας τους από κάποιο αναγνωρισµένο φορέα 
πιστοποίησης. Είναι συστήµατα, τα οποία είτε λειτουργούν σύµφωνα µε τα 
δικά τους πρότυπα και τους δικούς τους κανόνες, είτε εφαρµόζονται πάνω σε 
αναγνωρισµένα και καθορισµένα πρότυπα και πρωτόκολλα, αλλά δεν 
στοχεύουν στην επίσηµη πιστοποίηση τους.  

Η δεύτερη περίπτωση, η οποία παρουσιάζει περισσότερο 
ενδιαφέρον, αφορά συστήµατα, τα οποία ζητούν τη πιστοποίησή τους από 
τρίτους και ανεξάρτητους φορείς. Είναι συστήµατα, τα οποία βασίζονται πάνω 
σε συγκεκριµένους και προκαθορισµένους κανόνες και προδιαγραφές που 
θέτουν φορείς πιστοποίησης, έτσι ώστε να µπορούν να επιθεωρηθούν και να 
πιστοποιηθούν από αυτούς.  

Τον παρόντα χρόνο στην Ελλάδα υπάρχουν δύο δυνατότητες 
«επίσηµης» πιστοποίησης της γεωργικής φυτικής παραγωγής. Βάσει των 
προτύπων AGRO 2.1. & AGRO 2.2. του AGROCERT και βάσει του 
πρωτοκόλλου EUREP GAP της FoodPlus (EUREP). Συγκριτικά τα δύο 
συστήµατα εµφανίζουν πολύ περισσότερες οµοιότητες από ότι διαφορές. 
Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι το πρότυπο AGRO 2 περιλαµβάνει τις 
κυριότερες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου EUREPGAP, δίνοντας µεγαλύτερη 
έµφαση στο περιβάλλον και στον αγρό (εµπεριέχει βασικές αρχές του ISO 
14000), ενώ το EUREPGAP από τη πλευρά του πληροί τις κυριότερες αρχές 
του AGRO 2.2., µε έµφαση στον έλεγχο των εισροών και το συσκευαστήριο. 
Οι διαφορές και οµοιότητες των δύο προτύπων αναφέρονται εν συντοµία στον 
Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Συστήµατα πιστοποίησης φυτικής παραγωγής. 

AGRO 2.1. & AGRO 2.2 EUREPGAP 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

INTEGRATED CROP  
MANAGEMENT, (ICP) 

ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
GOOD AGRICULTURAL 

PRACTICE, (GAP) 

Πιστοποίηση συστήµατος 
διαδικασίας  γεωργικής 
παραγωγής. 
 
Έµφαση σε περιβάλλον / αειφορία. 
 
∆υναµικό σύστηµα (συνεχής 
βελτίωση). 
 
∆υνατότητα εφαρµογής και στην 
µεταποίηση (κρασί, λάδι, πρώτη 
µεταποίηση). 

Πιστοποίηση γεωργικού 
προϊόντος. 
 
Έµφαση σε έλεγχο εισροών. 
 
Στατικό σύστηµα (σταθερές 
απαιτήσεις). 
 
Εφαρµογή µόνο σε νωπά προϊόντα. 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ 

Χαµηλό κόστος 
σε οµαδικές 
πιστοποιήσεις. 
Εµφανές σήµα 
στη τελική 
συσκευασία 
(AGROCERT).  
 
Επιδότηση:  
2200/96, έως 
50% 
Γ’ ΚΠΣ, έως 
75% και έως 
του ποσού των 
100.000 €.  

∆υσκίνητο σε 
επίπεδο 
ατοµικής 
πιστοποίησης. 

Χαµηλό κόστος 
σε ατοµικές 
πιστοποιήσεις. 
Ισχυρό 
διαβατήριο για 
την είσοδο των 
ελληνικών 
προϊόντων στην 
αγγλική αγορά. 

∆υσκίνητο σε 
επίπεδο 
οµαδικής 
πιστοποίησης. 
∆εν 
επιδοτείται. 
Σήµανση 
µέχρι το 
supermarket. 
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Έχοντας υπόψη ότι η σηµερινή κατάσταση της αγοράς, αλλά και οι 
θέσεις των κυριότερων παραγόντων της διατροφικής αλυσίδας επιζητούν όλο 
και περισσότερο την ύπαρξη συγκεκριµένων κανόνων που να διασφαλίζουν την 
ποιότητα και ασφάλεια στα τρόφιµα, η πρακτική εφαρµογή της ολοκληρωµένης 
διαχείρισης µέσω της εφαρµογής ορθών και ελέγξιµων παραγωγικών 
διαδικασιών προβάλλει σήµερα ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανταγωνιστικότητα της παραγωγής στις ποιοτικές και κατά κοινή οµολογία 
πλέον προσοδοφόρες ευρωπαϊκές και παγκόσµιες αγορές. 

Σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής µε στόχο την πιστοποίησή της, η 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση  µπορεί να ορισθεί ως: 

« ένα πολυδιάστατο δυναµικό σύστηµα σύγχρονης γεωργικής πρακτικής που 
στοχεύει, µέσα από την σχολαστική καταγραφή και τον έλεγχο όλων των εισροών 
και εκροών στην αγροτική εκµετάλλευση, στην ισόρροπη ανάπτυξη µιας 
οικονοµικής και κερδοφόρας παραγωγής µε σεβασµό στο περιβάλλον και την 
ασφάλεια τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού χρήστη ». 

 

2.4. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η µη ορθή και αλόγιστη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είχε ως 
αποτέλεσµα:  
1) την παρουσία υπολειµµάτων στα γεωργικά προϊόντα, το έδαφος και το 
νερό,  
2) τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας ,  
3) την τοξικότητα σε οργανισµούς µη στόχους και 
4) την ανάπτυξη ανθεκτικών εχθρών.  

Τα παραπάνω προβλήµατα σε συνδυασµό µε τη δυσκολία 
αντιµετώπισης των εχθρών µόνο µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα είχαν ως 
αποτέλεσµα τη σκέψη για ανάπτυξη και εφαρµογή εναλλακτικών 
φυτοφαρµάκων ή τρόπων φυτοπροστασίας. 
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 Οι πρωταρχικοί στόχοι της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη 

φυτοπροστασία είναι: 
 

•  Μείωση των χηµικών εισροών στο ελάχιστο δυνατό . 
 

• Μείωση των φυσικών εισροών στις απολύτως απαραίτητες. 
 

• Αποφυγή   της   χρήσης   χηµικών   ουσιών   επικίνδυνων   για   
το περιβάλλον, την  υγεία του ανθρώπου και  τους   ωφέλιµους 
οργανισµούς. 

 
• Χρησιµοποίηση  φυσικών ουσιών και ωφέλιµων οργανισµών για 

την αντιµετώπιση  ζωικών εχθρών και ασθενειών. 
 

• Εφαρµογή ειδικών µεθόδων και τεχνικών καλλιέργειας που 
µειώνουν τις απαιτήσεις σε εισροές και  µειώνουν τα 
µολύσµατα από  ζωικούς εχθρούς και ασθένειες, ενώ 
παράλληλα βοηθούν στην αύξηση του πληθυσµού των 
φυσικών εχθρών. 

   
 Εποµένως η Ολοκληρωµένη Γεωργία είναι ένα σύστηµα 
διαχείρισης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργούµενων φυτών µε 
συνδυασµένη εφαρµογή µεθόδων, όπου η χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, χηµικώς ή φυσικώς συντεθειµένων, περιορίζεται στο 
απολύτως απαραίτητο. 
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2.4.1. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
 

Οι βασικότερες µέθοδοι αντιµετώπισης των ασθενειών, στα 
πλαίσια της ολοκληρωµένης διαχείρισης, είναι: 

 
1. Καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών και υβριδίων. 
2. Καλλιεργητικά µέτρα. 
3.  Βιολογικές µέθοδοι. 
4. Χηµικές µέθοδοι. 
           

 
2.4.1.1. Καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών και υβριδίων 
 
 
Περιλαµβάνει τις κλασικές µεθόδους βελτίωσης των φυτών που 
συνέβαλλαν στη δηµιουργία ποικιλιών ή υβριδίων µε αντοχή στις ασθένειες. 
Η ανάπτυξη τέτοιων φυτών έγινε δυνατή είτε µε τη µεταφορά και 
ενσωµάτωση γονιδίων αντοχής από ίδια ή διαφορετικά είδη φυτών, είτε µε 
επιλογή φυτών µέσων ιστοκαλλιέργειας. 

Τα τελευταία χρόνια οι µέθοδοι της γενετικής µηχανικής  κατέστησαν 
δυνατή τη µεταφορά και ενσωµάτωση γονιδίων σε φυτά από διαφορετικά 
γένη φυτών, είδη βακτηρίων ή ακόµη από ζώα. Στη χώρα µας δεν 
επιτρέπεται προς το παρόν η καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων φυτών. 

 
 

2.4.1.2. Καλλιεργητικά µέτρα 
 
 
Τα προληπτικά και καλλιεργητικά µέτρα έχουν µεγάλη σηµασία σε ένα 
σχέδιο διαχείρισης µιας καλλιέργειας καθώς µπορούν να συµβάλουν 
σηµαντικά στη µείωση της εξάπλωσης ενός παθογόνου ή ενός εχθρού µε 
συνέπεια την ελάττωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα 
σπουδαιότερα καλλιεργητικά µέτρα είναι: 
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1. Αµειψισπορά. 
2. Κατάλληλη προετοιµασία σποροκλίνης . 
3. Χρήση υγιών  φυτών. 
4. ∆ιαχείριση πυκνότητας φύτευσης ή σποράς. 
5. Ρύθµιση εποχής σποράς ή φύτευσης. 
6. Ορθολογική χρήση νερού και λιπασµάτων. 
7. Κατάλληλο κλάδεµα. 

8. Αποµάκρυνση των υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας. 
9. Αποµάκρυνση και καταστροφή ασθενών φυτών. 

10. Καθαρισµός των µηχανηµάτων πριν από κάθε χρήση. 
11. Ρύθµιση των  συνθηκών περιβάλλοντος (για θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες). 
12. Καταστροφή φυτικών υπολειµµάτων. 
13. Καταστροφή  ζιζανίων. 

2.4.1.3.  Βιολογικές µέθοδοι 

 
 Περιλαµβάνει µεθόδους αντιµετώπισης των  ζωικών εχθρών και 

των ασθενειών οι οποίες κυρίως στηρίζονται στην εφαρµογή  διαφόρων 
οργανισµών. Σε αντίθεση µε τη βιολογική καταπολέµηση των εντόµων, η 
βιολογική καταπολέµηση των ασθενειών στα θερµοκήπια βρίσκεται ακόµα 
στα σπάργανα.  

Στις βιολογικές µεθόδους υπάγεται και η ηλιοαπολύµανση, η οποία 
επιπλέον αποτελεί και φυσικο – χηµική µέθοδο. Κατά την εφαρµογή της 
αυξάνεται  η θερµοκρασία του εδάφους µετά από κάλυψη του για 6-10 
εβδοµάδες µε διαφανή πλαστικά σε περίοδο υψηλής  ηλιακής ακτινοβολίας 
(καλοκαίρι). Η µέθοδος αυτή είναι µια από τις σηµαντικότερες εναλλακτικές 
µεθόδους µετά την απόσυρση του βρωµιούχου µεθυλίου στις λαχανοκοµικές 
καλλιέργειες. Τελευταία, η παραγωγή και κυκλοφορία των «αδιαπέραστων» 
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πλαστικών (Vitrually Impermeable Films, VIF ) έχει µειώσει το χρόνο 
εφαρµογής της ηλιοαπολύµανσης σε 20-30 ηµέρες. 

 Πολύ καλά αποτελέσµατα δίνει ο συνδυασµός της  µε  
απολυµαντικά εδάφους. 

 
 
2.4.1.4.  Χηµικές  µέθοδοι 
 
 

Περιλαµβάνει την εφαρµογή χηµικών µέσων (φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα), των οποίων η χρήση  θα πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως 
απαραίτητο. ∆ηλαδή η εφαρµογή τους θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία 
λύση ανάγκης εκεί που τα  άλλα µέτρα αδυνατούν να αντιµετωπίσουν την 
ασθένεια ή τους  ζωικούς εχθρούς. Ακόµη αυτά θα πρέπει να εφαρµόζονται 
όταν η πυκνότητα των προσβολών βρίσκεται στα όρια ανεκτής προσβολής 
(όπου και όταν αυτά έχουν καθοριστεί). 

Η επιλογή των φυτοφαρµάκων σε ένα πρόγραµµα Ολοκληρωµένης  
∆ιαχείρισης θα πρέπει να γίνεται µε βάση το φάσµα δράσης, τον τρόπο 
δράσης, την εκλεκτικότητα για το φυτό, τις επιδράσεις σε οργανισµούς 
µη στόχους, τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς, τη συνδυαστικότητα µε 
άλλες µεθόδους, το κόστος και την υπολειµµατική τους διάρκεια. Γενικά 
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται όπου είναι δυνατόν φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που έχουν: 

 
1. Μέγιστη αποτελεσµατικότητα για τον οργανισµό - στόχο. 
 
2. Ελάχιστη επίδραση στους οργανισµούς µη στόχους (παραγωγούς, 
καταναλωτές, µέλισσες, ωφέλιµα έντοµα, πτηνά, ψάρια κ.ά.). 
 
3. Μικρό βαθµό έκπλυσης. 
 
4. Ταχύ ρυθµό αποικοδόµησης - διάσπασης στο φυτό και στο έδαφος. 
 
5. Να είναι συµβατά µε τη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας 
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των φυτών. 
 

 
Τα µυκητοκτόνα, όπως και τα άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  

που χρησιµοποιούνται στην ολοκληρωµένη αντιµετώπιση, πρέπει να έχουν την 
απαιτούµενη έγκριση από την ευρωπαϊκή ένωση και από το κράτος που 
χρησιµοποιούνται. Σήµερα, στην  Ελλάδα, τα µυκητοκτόνα που  µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν  στην θερµοκηπιακή καλλιέργεια πιπεριάς, σύµφωνα µε τις 
εγκρίσεις όπως ίσχυαν στις 31/5/2005  φαίνονται στον  Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Επιτρεπόµενα µυκητοκτόνα στη θερµοκηπιακή καλλιέργεια πιπεριάς. 
σύµφωνα µε τις εγκρίσεις όπως ίσχυαν στις 31/5/2005. 

 
∆ΡΑΣΤΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΟΝΟΜΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ(πριν 
τη συγκοµιδη) 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΑΝΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝ 

8 -
hydroxyquinoline 
sulphate 50% SL 

Beeltanol 50 
SL 

Εφαρµογή µέχρι 
την άνθιση 

- Τήξεις σπορείων 

clhorothalonil 
50% SC 

Clortosip 50 
SC 

10  (ηµέρες) 1 – 4 Αλτεναρίωση, 
Aανθράκωση, Bοτρύτης, 

Kλαδοσπορίαση, 
Σεπτορίαση. 

etridiazole 25% 
EC 

Terrazole  25 
EC 

21 - Σήψεις λαιµού – ριζών από 
Πύθιο ή Φυτόφθορα. 

fenarimol 6% 
PW 

Rimidin 6 WP 7 1 - 3 Ωίδιο 

iprodione 50% 
SC 

Rovral 50 SC 7 1 - 3 Σήψεις λαιµού – ριζών από 
Ριζοκτόνια.(ριζοπότισµα). 
Αλτεναρίωση, Βοτρύτης, 
Σκληρωτινίαση.(ψεκασµός 

κάλυψης). 

mancozeb 32% + 
χαλκός 

(οξυχλ.)11,4% 
WP 

Χελλαζαν – Μα 
32/11,4 WP 

7 4 Ανθράκωση 

mancozeb 42% 
SC 

Pennfluid 42 
SC 

7 4 Ανθράκωση 

maneb 48% SC Trimangol 48 
SC 

7 - Αλτεναρίωση,ανθράκωση, 

procymidone 
50% WG 

Sumilex 50 
WG 

14 1 - 2 Αλτεναρίωση, Βοτρύτης, 
Σκληρωτινίαση. 

propamocarb 
72,2% SL 

Previcur N 72,2 
SL 

21 - Σήψεις λαιµού – ριζών από 
Πύθιο ή Φυτόφθορα.(µε 

ροζοποτισµα ή µε 
εφαρµογή στο εδαφος ) 

triadimenol 25% 
EC 

Bayfidan 25 
EC 

15 1 – 3 Ωίδιο 

Θείον 65%  SC Solfo Li 65 SC 5 1 – 3 Ωίδιο 
Θείον 80%  WG Sulful Υψιλον 

80 WG 
5 1 – 4 Ωίδιο 

Χαλκός 
(οξυχλωριούχος) 

50% WP 

Οξυχλωριούχος 
χαλκός – 

Ευθηµιάδη 50 
WP 

7 - Κλαδοσπορίαση, 
Σεπτορίαση 

Χαλκός 
(υδρoξείδιο) 
36,3% SC 

Champ 36,3 SC 7 - Κλαδοσπορίαση, 
Σεπτορίαση 

Χαλκός 
(υδρoξείδιο) 50% 

WP 

Hydrocoure 50 
WP 

7 1 Κλαδοσπορίαση, 
Σεπτορίαση 

Χαλκός 
(υποξείδιο) 75% 

WG 

Nordox 75  
WG 

7 1 - 3 Κλαδοσπορίαση, 
Σεπτορίαση 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χρήση των παραπάνω 

σκευασµάτων έτσι  ώστε αυτά να  µην προκαλούν προβλήµατα τόσο στα 
ωφέλιµα έντοµα             ( παράσιτα – αρπακτικά ) που χρησιµοποιούνται για το 
βιολογικό έλεγχο των εντοµολογικών εχθρών όσο και σε έντοµα που µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν για την υποβοήθηση της φυσικής καρπόδεσης ( βοµβύνοι, 
Bombus terrestris ). 
 Στην περίπτωση των βοµβύνων , ανάλογα µε το σκεύασµα που 
χρησιµοποιούµε, η κυψέλη πρέπει να παραµένει κλειστή για κάποιες ηµέρες. 
Στον  Πίνακα 5 φαίνονται οι ηµέρες αυτές  ανάλογα µε το σκεύασµα. 

 
 

Πίνακας 5.  Ηµέρες που µένει κλειστή ανάλογα µε το σκεύασµα. 
   

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΟΜΒΥΝΟΥΣ * 
8 -hydroxyquinoline sulphate  Χ 

clhorothalonil  0 
etridiazole  0 
fenarimol  2 
iprodione  0 

mancozeb  + χαλκός (οξυχλ.) Χ 
mancozeb  Χ 

maneb  Χ 
procymidone  0 
propamocarb  0 
triadimenol  0,5 

Θείον    0 
Χαλκός (οξυχλωριούχος)  0 
Χαλκός (υδρoξείδιο) 0 
Χαλκός (υποξείδιο)  0 

 
* σε ηµέρες, Χ: δεν υπάρχουν πληροφορίες.  
  

Για τον βιολογικό έλεγχο των εντοµολογικών εχθρών της καλλιέργειας της 
πιπεριάς  χρησιµοποιούµε τα παρακάτω αρπακτικά – παράσιτα. 

  

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΘΡΙΠΩΝ  

Εισάγουµε  το αρπακτικό Amblyseius cucumeris. 

Εισάγουµε  το αρπακτικό Orius  laevigatus αµέσως µόλις παρατηρηθούν οι 
πρώτοι θρίπες.  

Εισάγουµε επιπλέον το Orius   laevigatus εάν ο πληθυσµός του θρίπα ανέβει 
πριν εγκατασταθεί καλά το   Orius.  
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΩ∆Η 

( Bemisia tabaci). 

Μόλις εµφανιστεί αλευρώδης, κάνουµε  εισαγωγή του παρασίτου    
Eretmocerus mundus. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΙ∆ΩΝ 

Μόλις εµφανιστούν αφίδες ( Aulacorthum solani ή Macrosiphum euphorbiae ) 
εισάγουµε το παράσιτο Aphidius ervi.  

Εισάγουµε το παράσιτο Aphidius colemani µόλις εµφανιστούν Aphis gossypi ή 
Myzus persicae. 

  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤH Σ ΛΙΡΙΟΜΥΖΑΣ (ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ) 

Με τα πρώτα διατροφικά σηµάδια, ή τις πρώτες στοές από τη λιριόµυζα  
εισάγουµε το παράσιτο Diglyphus isaea. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΥ  

 Προληπτική εισαγωγή του αρπακτικού Amblyseius californicus από την 
έναρξη της άνθισης και µετά. 

Μόλις εµφανιστούν περισσότερα από 3 σηµεία µε προσβολή τετρανύχου στο 
θερµοκήπιο, εισάγουµε το αρπακτικό Phytoseiulus persimilis σε όλη την 
έκταση.  

 
 

 
Στα ωφέλιµα έντοµα  η δράση των µυκητοκτόνων µπορεί να χαρακτηριστεί  ως: 
 
• Ακίνδυνη, (µείωση του πληθυσµού µικρότερη από 25 %). 
• Ελαφρώς επιβλαβής, (µείωση του πληθυσµού 25 – 50 %). 
• Επιβλαβής, (µείωση του πληθυσµού 50 – 75 %). 
• Πολύ επιβλαβής, (µείωση του πληθυσµού πάνω από 75 %). 
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Στους παρακάτω Πίνακες 6 - 12 φαίνεται η δράση των µυκητοκτόνων πάνω 

στα ωφέλιµα έντοµα. 
 

Πίνακας 6. Η επίδραση µυκητοκτόνων στο Amblyseius cucumeris. 
 

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ 
clhorothalonil       Ελαφρώς επιβλαβής 

 
etridiazole                   Άγνωστες επιδράσεις 
fenarimol  Ακίνδυνη 

 
iprodione Ακίνδυνη 

 
mancozeb  Ακίνδυνη 

 
maneb  Ακίνδυνη 

 
procymidone  Ακίνδυνη 

 
propamocarb  Ακίνδυνη 

 
triadimenol  Άγνωστες επιδράσεις 

θείον                         Ακίνδυνη 
χαλκός (οξυχλωριούχος)  Ακίνδυνη 

 
χαλκός (υδρoξείδιο)  Άγνωστες επιδράσεις 

 
Πίνακας 7. Η επίδραση µυκητοκτόνων στο Orius laevigatus. 

 
∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ 

clhorothalonil  Ακίνδυνη 
 

etridiazole               Άγνωστες επιδράσεις 
fenarimol  Ακίνδυνη 

 
iprodione Ακίνδυνη 

 
mancozeb  Ακίνδυνη 

 
maneb  Πολύ επιβλαβής 

 
procymidone  Επιβλαβής 

 
propamocarb  Άγνωστες επιδράσεις 
triadimenol               Άγνωστες επιδράσεις 

Θείον                        Ακίνδυνη 
Χαλκός (οξυχλωριούχος)  Άγνωστες επιδράσεις 
Χαλκός (υδρoξείδιο)               Άγνωστες επιδράσεις 

 19



 
 
 
 
 

Πίνακας 8. Η επίδραση µυκητοκτόνων στο Eretmocerus  mundus. 
 

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ 
clhorothalonil  Ακίνδυνη 

 
etridiazole                 Άγνωστες επιδράσεις 
fenarimol  Ακίνδυνη 

 
iprodione Ακίνδυνη 

 
mancozeb  Ακίνδυνη 

 
maneb         Άγνωστες επιδράσεις 

procymidone  Ακίνδυνη 
propamocarb  Ακίνδυνη 
triadimenol                        Ακίνδυνη 

Θείον                        Ακίνδυνη 
Χαλκός (οξυχλωριούχος)  Ακίνδυνη 
Χαλκός (υδρoξείδιο)  Άγνωστες επιδράσεις 

 
 

Πίνακας 9. Η επίδραση µυκητοκτόνων  στα Aphidius ervi και Aphidius colemani. 
 

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ 
clhorothalonil  Ακίνδυνη 

 
etridiazole  Ακίνδυνη 

 
fenarimol  Ακίνδυνη 

 
iprodione Ακίνδυνη 

 
mancozeb  Ακίνδυνη 

 
maneb  Πολύ επιβλαβής 

 
procymidone  Ακίνδυνη 
propamocarb   
triadimenol                       Ακίνδυνη 

Θείον                       Ακίνδυνη 
Χαλκός (οξυχλωριούχος)          Άγνωστες επιδράσεις 
Χαλκός (υδρoξείδιο)  Άγνωστες επιδράσεις 
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Πίνακας 10. Η επίδραση των µυκητοκτόνων στο   στο Diglyphus isaea. 
 

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ 
clhorothalonil                       Ακίνδυνη 

 
etridiazole   
fenarimol  Ακίνδυνη 

 
iprodione Ακίνδυνη 

 
mancozeb  Ακίνδυνη 

 
maneb   

procymidone  Ακίνδυνη 
propamocarb  Ακίνδυνη 
triadimenol   

Θείον  Πολύ επιβλαβής 
  

Χαλκός 
(οξυχλωριούχος)  

        Άγνωστες επιδράσεις 

Χαλκός (υδρoξείδιο)  Άγνωστες επιδράσεις 
 
 

Πίνακας 11. Η επίδραση των µυκητοκτόνων στο Amblyseius californicus. 
 

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ 
clhorothalonil  Ακίνδυνη 

 
etridiazole   
fenarimol  Ακίνδυνη 

 
iprodione Ακίνδυνη 

 
mancozeb  Ακίνδυνη 

 
maneb  Ακίνδυνη 

 
procymidone  Ακίνδυνη 
propamocarb  Ακίνδυνη 

 
triadimenol                       Ακίνδυνη 

Θείον                       Ακίνδυνη 
Χαλκός (οξυχλωριούχος)  Ακίνδυνη 

 
Χαλκός (υδρoξείδιο)  Άγνωστες επιδράσεις 
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Πίνακας 12. Η επίδραση των µυκητοκτόνων στο Phytoseiulus persimilis. 
 

∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ 
clhorothalonil   Ακίνδυνη 

 
etridiazole  Άγνωστες επιδράσεις 
fenarimol  Ακίνδυνη 

 
iprodione Ακίνδυνη 

 
mancozeb  Ακίνδυνη 

 
maneb  Ακίνδυνη 

 
procymidone  Ακίνδυνη 
propamocarb  Ακίνδυνη 

 
triadimenol                        Ακίνδυνη 

Θείον  Ελαφρώς επιβλαβής 
 

χαλκός 
(οξυχλωριούχος)  

 
 Άγνωστες επιδράσεις  

χαλκός (υδρoξείδιο)               Άγνωστες επιδράσεις 
 
 

Όπως γίνεται κατανοητό από τους παραπάνω πίνακες η χρήση των 
παραπάνω µυκητοκτόνων , ακόµα και όταν η δράση τους είναι ακίνδυνη          ( 
προκαλούν µείωση περίπου 25 % ) , προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στον 
πληθυσµό των ωφέλιµων εντόµων και πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν 
υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Όταν η δράση µιας ουσίας είναι από ελαφρώς 
επικίνδυνη και πάνω, η χρήση της όταν χρησιµοποιούνται ωφέλιµα έντοµα είναι 
απαγορευτική.  
 
 
3) ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 
 
 
 
3.1. Τήξεις των σπορείων  
 
Πρόκειται για ευρύτατα διαδεδοµένες ασθένειες που εµφανίζονται πολύ συχνά 
µε τη µορφή σήψεων στον αγρό, τα σπορεία, ή τα φυτώρια. Οι τήξεις των 
σπορείων κυρίως οφείλονται στους  εδαφογενείς µύκητες Rhizoctonia solani, 
Pythium spp., Phytophthora spp., Thielaviopsis basicola, Sclerotinia 
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sclerotiorium, οι οποίοι προσβάλλουν ένα µεγάλο αριθµό φυτών 
καλλιεργούµενων και µη και µπορούν να επιβιώνουν στο έδαφος ακόµη και 
απουσία του ξενιστή-φυτού. Η  εµφάνιση τήξεων µέσα στο σπορείο µπορεί να 
ευνοηθεί από συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας, κακού αερισµού του 
εδάφους και χαµηλών σχετικά θερµοκρασιών (10-18°C). Η µεταφορά των 
µολυσµάτων µπορεί να γίνει µε το νερό άρδευσης, το έδαφος και τα µολυσµένα 
φυτικά υπολείµµατα. Η είσοδος των παθογόνων στο φυτό γίνεται µε απευθείας 
διάτρηση της εφιµενίδας και επιδερµίδας, από φυσικά ανοίγµατα (στοµάτια) ή 
πληγές.           
 Γενικά οι τήξεις των σπορείων µπορεί να εµφανιστούν πριν από τη 
βλάστηση του σπόρου και την έξοδο του νεαρού φυταρίου από την επιφάνεια 
του εδάφους (προφυτρωτικές τήξεις ) ή µετά από την έξοδο του φυταρίου από 
το έδαφος (µεταφυτρωτικές). Ανεξάρτητα από το είδος των τήξεων 
(προφυτρωτικές ή µεταφυτρωτικές) σε µερικές περιπτώσεις τα σπορεία µπορεί 
να καταστραφούν ολοκληρωτικά.       
 
Συµπτώµατα 
 
Οι προφυτρωτικές τήξεις είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστούν, γιατί ο σπόρος ή 
το νεαρό φυτάριο σαπίζει πριν από τη βλάστηση ή την έξοδο του από το 
έδαφος, αντίστοιχα. Για  το λόγο αυτό σε πολλές περιπτώσεις η απουσία φυτών 
πιπεριάς κατά θέσεις στο σπορείο ή στον αγρό αποδίδεται σε κακό φύτρωµα 
του σπόρου. Στην περίπτωση των µεταφυτρωτικών τήξεων τα συµπτώµατα 
εµφανίζονται συνήθως στην περιοχή του λαιµού των νεαρών φυταρίων, κοντά 
στην επιφάνεια του εδάφους, µε τη µορφή µαλακής σήψης του στελέχους. 
Αποτέλεσµα  της  σήψης αυτής είναι η µάρανση και το λιώσιµο των φυταρίων, 
τα οποία ακολούθως πέφτουν στο έδαφος. Στο σπορείο τα προσβεβληµένα 
φυτάρια συνήθως εµφανίζονται σε κηλίδες. Σε µερικές περιπτώσεις, η σήψη, 
που µπορεί να παρατηρείται στην περιοχή του λαιµού των νεαρών φυταρίων 
πιπεριάς, µπορεί να έχει ξηρή εµφάνιση και χρώµα καστανό, όπως π.χ. στις  
προσβολές από το µύκητα Rhizoctonia solani. 

 

Αντιµετώπιση 

Τα συµπτώµατα που προκαλούν  τα παραπάνω παθογόνα στα φυτά της πιπεριάς 
είναι παρόµοια. Ως εκ τούτου, για την αποτελεσµατικότερη  αντιµετώπιση  των  
τήξεων  των  σπορείων, απαιτείται ο σωστός προσδιορισµός και η 
ταυτοποίηση του παθογόνου ή των παθογόνων που τις έχουν προκαλέσει. 
Επειδή η εργασία αυτή µπορεί να γίνει µόνο στο εργαστήριο, στις περισσότερες  
των περιπτώσεων δεν είναι πρακτικά δυνατός ο προσδιορισµός του παθογόνου 
µύκητα. Για τους παραπάνω λόγους, η αντιµετώπιση των τήξεων των 
σπορείων βασίζεται κυρίως σε προληπτικά καλλιεργητικά και χηµικά µέτρα.  
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Συνήθως συστήνονται τα παρακάτω µέτρα:  

1) Χρησιµοποίηση υγιούς πιστοποιηµένου σπόρου µε µεγάλη βλαστική 
ικανότητα.  

2) Πριν τη σπορά να προηγείται προβλάστηση του σπόρου. 
 
3) Για τη σπορά να χρησιµοποιείται ελαφρύ υπόστρωµα για να αερίζεται καλά 
και να µην συγκρατεί υπερβολική υγρασία. Συνιστάται η τοποθέτηση 
στρώµατος άµµου στην επιφάνεια του εδάφους του σπορείου, που θα εµποδίσει 
τη συγκράτηση υπερβολικής υγρασίας γύρω από τα νεαρά φυτάρια. 
 
 4) Η απευθείας σπορά στον αγρό να γίνεται όταν η θερµοκρασία του εδάφους 
ευνοεί τη γρήγορη βλάστηση του σπόρου.  Στην περίπτωση των σπορείων ή 
των θερµοκηπίων συνιστάται θέρµανση αυτών. 
 
 5) Απολύµανση του υποστρώµατος σποράς (εδάφους) των σπορείων, φυτωρίων 
ή θερµοκηπίων µε ατµό ή χηµικά µέσα (π.χ dazomet ή  metham sodium). Η 
εφαρµογή των χηµικών απολυµαντικών θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των παρασκευαστών. Από την απολύµανση του εδάφους µέχρι τη σπορά 
θα πρέπει να µεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστηµα, που εξαρτάται από το 
απολυµαντικό. 
 
6) Αν δεν είναι πρακτικά δυνατόν να γίνει απολύµανση του εδάφους, τότε 
συνιστάται απολύµανση του σπόρου µε µυκητοκτόνα ή ενσωµάτωση 
µυκητοκτόνου (ή µίγµατος µυκητοκτόνων) στο έδαφος πριν από τη σπορά, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των παρασκευαστών οίκων.  
 
7) Μετά την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων της ασθένειας και ανάλογα µε 
το παθογόνο ή τα παθογόνα που τα προκάλεσαν, συνιστάται ριζοπότισµα των 
νεαρών φυταρίων.  
 
 
3.2. Ωίδιο 
 
Tο ωίδιο είναι  πολύ συνηθισµένη ασθένεια της πιπεριάς και µπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην παραγωγή κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, ιδίως σε ξηρές περιοχές. Το ωίδιο της πιπεριάς οφείλεται στο 
µύκητα Oidiopsis taurica (συν.Oidiopsis sicula, τέλεια µορφή Leveillula 
taurica). Ο µύκητας έχει µεγάλο κύκλο ξενιστών και προσβάλλει εκτός από τη 
πιπεριά και άλλα καλλιεργούµενα φυτά (µελιτζάνα, τοµάτα, κολοκυθιά, 
αγγουριά, ελιά, καλλωπιστικά κ.α.) αλλά και αυτοφυή (ζιζάνια). Το παθογόνο 
είναι υποχρεωτικό παράσιτο και εισέρχεται στο φυτό από τα στοµάτια των 
φύλλων. Τα µολύσµατα του µύκητα (κονίδια), που σχηµατίζονται στα φύλλα 
των άρρωστων φυτών, µεταφέρονται µε τον άνεµο και συµβάλλουν στην 
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εξάπλωση της ασθένειας. Ο µύκητας επιβιώνει κυρίως µε τη µορφή µυκηλίου ή 
κονιδίων σε διάφορα καλλιεργούµενα φυτά ή ζιζάνια.     
 
 
Συµπτώµατα 
 
Τα συµπτώµατα της ασθένειας εµφανίζονται κυρίως στην πάνω επιφάνεια των 
ώριµων φύλλων µε τη µορφή κίτρινων ή κιτρινοπράσινων, ακανόνιστων ή 
γωνιώδων κηλίδων. Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζεται λευκή ή 
ανοικτή καστανή εξάνθηση, που αποτελείται από τους κονιδιοφόρους και τα 
κονίδια (σπόρια) του µύκητα. Όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι πολύ 
ευνοϊκές για την ασθένεια, η λευκή εξάνθηση εµφανίζεται και στην πάνω 
επιφάνεια των φύλλων (Εικόνες  1και 2 ). Σε πολλές περιπτώσεις, οι άκρες των 
φύλλων που εµφανίζουν συµπτώµατα της ασθένειας στρέφονται προς τα πάνω  
( καρουλιάζουν). Τα προσβεβληµένα  φύλλα συνήθως πέφτουν εκθέτοντας τους 
καρπούς στην ηλιακή ακτινοβολία µε αποτέλεσµα µερικοί καρποί να 
εµφανίζουν εγκαύµατα.         
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Εικόνα 1. Προσβολή φύλλων πιπεριάς από ωίδιο ( Oidiopsis taurica ). 
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Εικόνα 2. Προσβολή φύλλων πιπεριάς από ωίδιο ( Oidiopsis taurica ). 
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Αντιµετώπιση 
 

 
 Η αντιµετώπιση του ωιδίου είναι δύσκολη µετά την εµφάνιση των πρώτων 
συµπτωµάτων στα φυτά. Για το λόγο αυτό η αντιµετώπιση της ασθένειας 
βασίζεται κυρίως σε προστατευτικές εφαρµογές θείου ή διαφόρων  
µυκητοκτόνων που  η χρήση τους επιτρέπεται στην ολοκληρωµένη 
αντιµετώπιση όπως το triadimenol 25% EC  και το fenarimol 6% PW 
(Πίνακας 4). Το θείο δρα µε ατµούς και η καλύτερη θερµοκρασία για τη 
δράση του είναι γύρω στους 25°0. Αν η θερµοκρασία είναι πάνω από 30 
°C τότε το θείο µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα στα φυτά. Στην 
περίπτωση που οι θερµοκρασίες είναι σχετικά χαµηλές ή πολύ υψηλές 
είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί άλλο µυκητοκτόνο. 
 
 
 
3.3. Σήψη λαιµού και ριζών 
 
 
 Η ασθένεια εµφανίζεται στις καλλιέργειες πιπεριάς προκαλώντας τήξεις 
φυταρίων, έλκη λαιµού, σηυψιρριζίες, προσβολές φύλλων και σήψεις καρπών. 
Η ασθένεια οφείλεται σε διάφορα είδη µυκήτων του γένους Phytophthora (P. 
capsici, P. parasitica, P. citrophthora, P. cryptogea). Οι µύκητες αυτοί 
επιβιώνουν στο έδαφος µε τη µορφή ωοσπορίων ή χλαµυδοσπορίων και έχουν 
ευρύ κύκλο ξενιστών. Ευνοούνται από την υψηλή εδαφική υγρασία, ενώ οι 
απαιτήσεις τους σε θερµοκρασία ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του µύκητα, µε 
τις θερµοκρασίες µεταξύ 18° - 30 °C να θεωρούνται ευνοϊκές για τη µόλυνση 
των φυτών και την εµφάνιση της ασθένειας. Τα συµπτώµατα συνήθως 
εµφανίζονται µετά από µια ζεστή και υγρή περίοδο και είναι πιο εµφανή σε 
φυτά που καλλιεργούνται σε βαριά και κακώς αεριζόµενα εδάφη.  

 
 

Συµπτώµατα 
 

Η µόλυνση των φυτών αρχίζει συνήθως από τις ρίζες. Οι προσβεβληµένες ρίζες 
είναι καστανού χρώµατος και υδαρείς. Τα συµπτώµατα στη βάση του 
στελέχους, εµφανίζονται µε τη µορφή υδαρούς, καστανής σήψης. Ο φλοιός του 
στελέχους στην περιοχή αυτή είναι µαλακός και ελαφρά βυθισµένος, ενώ 
συχνά παρατηρείται µεταχρωµατισµός των αγγείων και καταστροφή της 
εντεριώνης. Όσο προχωράει η ασθένεια η κηλίδα επεκτείνεται και περιβάλει τη 
βάση του στελέχους µε αποτέλεσµα τη µάρανση και ξήρανση ολόκληρου του 
φυτού (Εικόνα 3). Όταν η ασθένεια εµφανιστεί προς το τέλος της 
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καλλιεργητικής περιόδου, παρατηρείται µάρανση των φυτών τις θερµές ώρες 
της ηµέρας µε αποτέλεσµα την έκθεση των καρπών στην ηλιακή ακτινοβολία 
και την εµφάνιση ηλιοκαυµάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, εµφανίζονται  και 
στους καρπούς, ιδίως σε αυτούς που βρίσκονται πολύ κοντά στο έδαφος. Τα 
συµπτώµατα εµφανίζονται µε τη µορφή υδαρούς κηλίδας, γκριζοκαστάνου ή 
καστανού χρώµατος µε ασαφή όρια και συγκεκριµένες ζώνες. Προοδευτικά η 
κηλίδα εξαπλώνεται και καλύπτει µεγάλο τµήµα όχι µόνο της επιφάνειας αλλά 
και του εσωτερικού του καρπού, ενώ σε συνθήκες υψηλής υγρασίας 
παρατηρείται στην επιφάνεια του καρπού ανάπτυξη βαµβακώδους, λευκού 
µυκηλίου.  
 
  
Αντιµετώπιση 
 
 
 Για την αντιµετώπιση της ασθένειας συνιστώνται τα παρακάτω 
καλλιεργητικά και χηµικά µέτρα: 

 

Α) ΣΤΑ ΣΠΟΡΕΙΑ  

α) Ηλιοαπολύµανση - απολύµανση του εδάφους µε ένα απολυµαντικό.   

β) Αποφυγή υπερβολικής εδαφικής υγρασίας και  καλός αερισµός του 
υποστρώµατος .  

γ) Χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών και υβριδίων. 
 
 
Β) ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 
 
α) Ηλιοαπολύµανση του εδάφους. 
 
β) Μεταφύτευση  µόνο των υγιών φυτών 
 
γ) Άρδευση όσο το δυνατόν αραιότερα διαστήµατα. 
 
δ) Αποµάκρυνση και καταστροφή των προσβεβληµένων φυτών, µόλις 
εµφανιστούν τα πρώτα συµπτώµατα της ασθένειας. 
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Εικόνα 3. Μάρανση φυτών πιπεριάς ως αποτέλεσµα της προσβολής τους από µύκητα 
του γένους Phytophthora. 
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3.4. Ριζοκτονίαση 

 
 
Η ασθένεια προσβάλλει διάφορα κηπευτικά, καλλωπιστικά και δέντρα. Στα 
κηπευτικά και ειδικότερα στην πιπεριά προκαλεί τήξεις φυταρίων στα 
σπορεία, έλκος λαιµού, προ2σβολή ριζών, φύλλων και σήψη καρπών στα 
µεγαλύτερα φυτά. Η ασθένεια προκαλείται από το µύκητα Rhizoctonia solani  
( συν. Corticium solani, Pellicularia filamentosa, τέλεια µορφή Thanatephorus 
cucumeris.) Το παθογόνο επιβιώνει στο έδαφος ή στα υπολείµµατα της 
καλλιέργειας µε τη µορφή µυκηλίου ή σκληρωτίων. Τα µολύσµατα (κυρίως τα 
σκλητώτια) µεταφέρονται µε το µολυσµένο έδαφος, το νερό της βροχής ή της 
άρδευσης, το πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι) και σε µικρό βαθµό µε τον 
άνεµο. Η είσοδος του παθογόνου στο φυτό γίνεται µε απευθείας διατήρηση της 
επιδερµίδας, από φυσικά ανοίγµατα (στοµάτια) ή πληγές. Η ασθένεια είναι πιο 
σοβαρή σε υγρά εδάφη, ενώ η άριστη θερµοκρασία για τη µόλυνση των φυτών 
από το µύκητα κυµαίνεται από 15° εως 18 °C.     
   
 Συµπτώµατα 
 
Στα αναπτυγµένα φυτά τα συµπτώµατα εµφανίζονται στη βάση του στελέχους 
και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους µε τη µορφή καστανών, ελαφρά 
βυθισµένων, µε σαφή όρια, νεκρωτικών κηλίδων. Με την πάροδο του χρόνου 
οι κηλίδες αυτές επεκτείνονται και µετατρέπονται σε ανοικτά έλκη, που συχνά 
καλύπτονται από αραιό, ανοικτού καστανού χρώµατος µυκήλιο ( Εικόνα 4 ). 
Σε µερικές περιπτώσεις τα έλκη περιβάλουν το στέλεχος µε αποτέλεσµα τη 
ξήρανση ολόκληρου του φυτού. H ασθένεια προσβάλλει και τους καρπούς της 
πιπεριάς ιδίως αυτούς που βρίσκονται κοντά ή ακουµπούν στο έδαφος. Τα 
συµπτώµατα εµφανίζονται στους καρπούς αρχικά µε τη µορφή  καστανών 
ξηρών κηλίδων. Με την πάροδο του χρόνου οι κηλίδες επεκτείνονται κατά 
συγκεντρικούς κύκλους, βυθίζονται και σχίζονται στο κέντρο τους. Κάτω από 
συνθήκες υψηλής υγρασίας οι κηλίδες εµφανίζουν µαλακή υφή και 
καλύπτονται από αραιό, υπόλευκο ή καστανό µυκήλιο.  
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Εικόνα 4.  Συµπτώµατα προσβολής της βάσης στελέχους φυτών πιπεριάς από 
ριζοκτονίαση ( Rhizoctonia  solani ). 
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Αντιµετώπιση 
 

 
 Η αντιµετώπιση της ασθένειας βασίζεται στα παρακάτω καλλιεργητικά και 
χηµικά µέτρα: 
 

1. Καταστροφή των ζιζανίων και των υπολειµµάτων της  προηγούµενης 
καλλιέργειας. 

2. Χρήση στα σπορεία καθαρού υποστρώµατος. Σε περίπτωση που 
το  υπόστρωµα κρίνεται ύποπτο συστήνεται η απολύµανση του µε 
ατµό ή χηµικά απολυµαντικά. 

 
3. Χρησιµοποίηση υγιούς, πιστοποιηµένου σπόρου. Σε περίπτωση που 

ο σπόρος κρίνεται ύποπτος συστήνεται η απολύµανση µε θερµότητα ή 
µε κατάλληλα µυκητοκτόνα. 

 
4. Καλός αερισµός του εδάφους των σπορείων, θερµοκηπίων και 

αποφυγή υπερβολικής εδαφικής υγρασίας. 
 
5. Απολύµανση του θερµοκηπίου, µε τη µέθοδο της ηλιοαπολύµανσης  , 

ή µε ένα απολυµαντικό εδάφους  σύµφωνα µε τις οδηγίες  
παρασκευαστών οίκων, ή µε ένα συνδυασµό των παραπάνω µεθόδων. 

 
 
 
Η έρευνα για την ανάπτυξη βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης της 

ασθένειας έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσµατα µε τη χρησιµοποίηση 
διαφόρων βακτηρίων και µυκήτων, πλην όµως οι εφαρµογές βρίσκονται σε 
πειραµατικό στάδιο. 

 
 
 

3.5. Βερτισιλλίωση 
 
 
Είναι από τις σοβαρότερες ασθένειες όχι µόνο της πιπεριάς αλλά και άλλων 
καλλιεργούµενων ή αυτοφυών φυτών και δέντρων. Η ασθένεια είναι  
αδροµύκωση, που προκαλεί σηµαντικές απώλειες στην παραγωγή δίχως να 
είναι δυνατή, µέχρι σήµερα, η αντιµετώπιση της µε θεραπευτικά χηµικά µέτρα. 
Η ασθένεια οφείλεται στον εδαφογενή µύκητα  Verticillium dahliae , που έχει 
ευρύ κύκλο ξενιστών και επιβιώνει στο έδαφος µε τη µορφή µιροσκληρωτίων 
για περισσότερο από 12-14 χρόνια. Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, τα 
µικοροσκληρώτια του παθογόνου βλαστάνουν και µολύνουν τα φυτά µέσω του 
ριζικού συστήµατος. Η ασθένεια ευνοείται από σχετικά µέτριες εως χαµηλές 
θερµοκρασίες εδάφους και αέρος. Τα µολύσµατα του παθογόνου µεταφέρονται 
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µε το νερό  της βροχής ή της άρδευσης, τα µολυσµένα φυτικά υπολείµµατα της 
προηγούµενης καλλιέργειας (συµπεριλαµβανοµένων και των ζιζανίων ) και το 
έδαφος που µεταφέρεται από περιοχή σε περιοχή µε τα γεωργικά εργαλεία και 
µηχανήµατα.         
 
Συµπτώµατα 
 
Τα αρχικά συµπτώµατα της ασθένειας είναι µαρασµός και χλώρωση των 
κατώτερων φύλλων τα οποία στη συνέχεια ξηραίνονται και πέφτουν.  Με  την 
πάροδο του χρόνου παρόµοια συµπτώµατα εµφανίζονται και στα ανώτερα 
φύλλα. Τα προσβεβληµένα φυτά έχουν καχεκτική εµφάνιση, µαραίνονται 
(πολλές φορές η µάρανση εµφανίζονται µε τη µορφή ηµιπληγίας ) και τελικά 
ξηραίνοντα (Εικόνα 5). Στη  βερτισιλλίωση δεν παρατηρείται σάπισµα των 
ριζών. Σε εγκάρσια ή επιµήκη τοµή του στελέχους των προσβεβληµένων από 
Βερτισιλλίωση φυτών παρατηρείται καστανός µεταχρωµατισµός των αγγείων 
του ξύλου.      

Αντιµετώπιση 

Για την αντιµετώπιση της βερτισιλλίωσης συστήνονται τα παρακάτω 
προληπτικά µέτρα: 

 
1.  Αποφυγή καλλιέργειας της πιπεριάς σε ήδη µολυσµένα µε το παθογόνο εδάφη. 
 
2.  Απολύµανση του εδάφους του σπορείου και του θερµοκηπίου  µε 
απολυµαντικό εδάφους. Η εφαρµογή θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των παρασκευαστών οίκων. Πολύ καλά αποτελέσµατα µπορεί να δώσει 
η εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου σε συνδυασµό µε ηλιοαπολύµανση. 
 
 
3.  Ισορροπηµένη λίπανση των φυτών και αποφυγή  χρησιµοποίησης 
υπερβολικών  αζωτούχων λιπασµάτων που ευνοούν την ασθένεια. 
 
4.  Αποµάκρυνση και καταστροφή µε φωτιά των υπολειµµάτων της 
προηγούµενης καλλιέργειας καθώς και των ζιζανίων, που µπορεί να είναι ξε-
νιστές του παθογόνου. 
 
5.  Συνιστάται  η στάγδην άρδευση γιατί εµποδίζει τη µεταφορά του παθογόνου 
από µολυσµένα σηµεία του αγρού σε αµόλυντα. 
 
6.  Αποφυγή υπερβολικού ποτίσµατος της καλλιέργειας γιατί προκαλεί 
εντονότερα συµπτώµατα στα ασθενή φυτά. 
 
7.  Σε θερµαινόµενες θερµοκηπιακές καλλιέργειες, εφόσον συµφέρει οικονοµικά, 
συνιστάται αύξηση της θερµοκρασίας καθόσον θερµοκρασίες µεγαλύτερες από  
25 °C δρουν ανασταλτικά στην εµφάνιση και εξέλιξη της ασθένειας. 
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Εικόνα 5. Μάρανση φυτού πιπεριάς από βερτισιλλίωση ( Verticillium dahiae ). 
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3.6. Σκληρωτινίαση 
 
Η ασθένεια είναι πολύ διαδεδοµένη και προσβάλλει διάφορα φυτά των 
οικογενειών Solanaceae (τοµάτα, πατάτα, πιπεριά, µελιτζάνα), Brassicaceae  
συν. Cruciferae (λάχανο, κουνουπίδι, κλπ), Apiaceae συν.  Umbelliferae 
(καρότο, σέλινο, κ.λπ.) , Asteraceae  συν.  Compositae (µαρούλι, ηλίανθος , 
κλπ) Cucurbitaceae (αγγουριά, κολοκυθιά, κ.λπ.) και Fabaceae συν.   
Leguminosae, (φασολιά, κλπ). Την ασθένεια προκαλεί ο εδαφογενής µύκητας 
Sclerotinia sclerotiorum (συν. S .libertiana, Whetzelinia sclerotiorum), που 
επιβιώνει κυρίως στο έδαφος µε τη µορφή σκληρωτίων, τα οποία µπορεί να 
παραµείνουν ζωντανά για αρκετά χρόνια (6-8). Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες 
θερµοκρασίας και υγρασίας, τα σκληρώτια βλαστάνουν σχηµατίζοντας µυκήλιο 
ή αποθήκια µε ασκούς και ασκοσπόρια. Η είσοδος του παθογόνου στο φυτό 
γίνεται µε διάτρηση της εφυµενίδας. Οι µολύνσεις ευνοούνται από σχετικά 
χαµηλές θερµοκρασίες (15° - 20 °C) και παρουσία υψηλής εδαφικής και 
ατµοσφαιρικής υγρασίας. Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες θερµοκρασίας και 
υγρασίας, τα πρώτα συµπτώµατα της ασθένειας εµφανίζονται συνήθως 
τέσσερις ηµέρες µετά τη µόλυνση των φυτών. Στις συνθήκες της χώρας µας, η 
πιο ευνοϊκή περίοδος για εµφάνιση και εξάπλωση της ασθένειας είναι µεταξύ 
Οκτωβρίου και Απριλίου. Η ασθένεια µεταδίδεται κυρίως µε τα ασκοσπόρια 
που µεταφέρονται µε τον άνεµο σε µεγάλες αποστάσεις καθώς επίσης και µε τα 
µολυσµένα φυτικά υπολείµµατα της προηγούµενης καλλιέργειας, το νερό, το 
έδαφος, τα ζώα, τα γεωργικά εργαλεία και µηχανήµατα.   
 
Συµπτώµατα 
 
Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους, 
συχνότερα όµως προσβάλλει τα στελέχη και τους καρπούς των αναπτυγµένων 
φυτών. Τα αρχικά συµπτώµατα της ασθένειας εµφανίζονται στην περιοχή του 
λαιµού των φυτών µε τη µορφή υδαρούς, γαλακτόχρωου µεταχρωµατισµού των 
ιστών. Ο µεταχρωµατισµός αυτός στη συνέχεια εξαπλώνεται προς τα πάνω, στο 
τµήµα του στελέχους που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, και 
προς τα κάτω, τις ρίζες. Με την πάροδο του χρόνου στα προσβεβληµένα 
στελέχη εµφανίζονται υπόλευκα έλκη µε µαλακή υφή, που όταν περιβάλλουν 
το στέλεχος έχουν ως αποτέλεσµα τη χλώρωση, µάρανση και ξήρανση 
ολόκληρου του φυτού (Eικόνα 6). Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, τα 
προσβεβληµένα στελέχη καλύπτονται από πυκνό, λευκό, βαµβακώδες µυκήλιο 
µέσα στο οποίο παρατηρούνται µεγάλα σκληρά σώµατα λευκά αρχικά και 
αργότερα µαύρα, που είναι τα σκληρώτια του παθογόνου, η παρουσία των 
οποίων βοηθά στη διάγνωση της ασθένειας. Σε µερικές περιπτώσεις, µυκήλιο 
και σκληρώτια µπορεί να σχηµατιστούν και µέσα στην εντεριώνη του 
στελέχους των προσβεβληµένων φυτών. Τα συµπτώµατα στους καρπούς, ιδίως 
σε εκείνους που βρίσκονται κοντά ή ακουµπούν στο έδαφος, εµφανίζονται µε 
τη µορφή µεγάλων, υδαρών, ανοικτού καστανού χρώµατος κηλίδων πάνω στις 
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οποίες, υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας, σχηµατίζεται το πλούσιο λευκό 
µυκήλιο και τα σκληρώτια του παθογόνου (Εικόνα 7). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 6.  Συµπτώµατα προσβολής του στελέχους φυτού πιπεριάς από σκληρωτινίαση ( 
Sclerotinia sclerotiorum ). 
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Εικόνας 7. Kαρποί  πιπεριάς προσβεβληµένοι από σκληρωτινίαση Sclerotinia sclerotiorum. 
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Αντιµετώπιση  

Για την αντιµετώπιση της ασθένειας δεν υπάρχουν θεραπευτικά 
χηµικά µέτρα. Για τη µείωση των πρωτογενών µολυσµάτων και τον περιορισµό 
εξάπλωσης της ασθένειας συνιστώνται τα παρακάτω προληπτικά µέτρα: 
 
 
1. Αποµάκρυνση και καταστροφή µε φωτιά των προσβεβληµένων φυτών µαζί 
µε το ριζικό τους σύστηµα. 
 
2.  Καλή αποστράγγιση του εδάφους, καλός αερισµός των φυτών (αραιή 
φύτευση) και αποφυγή υπερβολικής άρδευσης. 
 
 
 3. Μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, συνιστάται απολύµανση του 
εδάφους µε απολυµαντικά ή εφαρµογή ηλιοαπολύµανσης για να καταστραφούν 
τα σκληρώτια του παθογόνου. 
 
  4. Αν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του παραπάνω µέτρου, τότε θα πρέπει να 
γίνει ένα βαθύ όργωµα ή κατάκλιση του εδάφους µε νερό για περίπου 4 
εβδοµάδες. 
 
 
 

 
 
  3.7. Tεφρά σήψη (βοτρύτης) 
 
 
  Η ασθένεια προσβάλλει πολλά κηπευτικά (µαρούλι, τοµάτα, αγγούρι, 
κολοκύθι κ.λπ.) και καλλωπιστικά φυτά  προκαλώντας σηµαντικές απώλειες 
στην παραγωγή, ιδίως στις υπό κάλυψη καλλιέργειες. Σε µερικές περιπτώσεις η 
ασθένεια εκδηλώνεται µε τη µορφή σήψης των καρπών κατά τη διάρκεια της 
διακίνησης και αποθήκευσης τους ( µετασυλλεκτικές σήψεις). Η τεφρά σήψη 
προκαλείται από το µύκητα Botrytis cinerea (τέλεια µορφή Botryotinia 
fuckeliana, συν. Sclerotinia fuckeliana ). Ο µύκητας αυτός έχει ευρύ κύκλο 
ξενιστών και συµπεριφέρεται άλλοτε ως παθογόνο και άλλοτε ως σαπρόφυτο. 
Επιβιώνει στο έδαφος µε τη µορφή σκληρωτίων και στα µολυσµένα φυτικά 
υπολείµµατα καλλιεργούµενων ή αυτοφυών φυτών µε τη µορφή µυκηλίου. 
  Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες τα σκληρώτια του παθογόνου βλαστάνουν 
και σχηµατίζοντας µυκήλιο ή κονιδιοφόρους. Ο µύκητας µπορεί να αναπτυχθεί 
σε ένα µεγάλο εύρος θερµοκρασιών (1°- 30°C), η µόλυνση όµως των φυτών 
από το παθογόνο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες και κυρίως την υγρασία και τη θερµοκρασία. Συνήθως χαµηλές 
σχετικά θερµοκρασίες (18°-23°C ) και υψηλή σχετική υγρασία ( πάνω από 
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90%) ευνοούν την εµφάνιση και εξέλιξη της ασθένειας. Στη χώρα µας  οι 
προσβολές είναι πιο έντονες στο τέλος φθινοπώρου µε αρχές χειµώνα και 
διαρκούν περίπου µέχρι τα µέσα της άνοιξης. Περισσότερο σοβαρές είναι οι 
επιπτώσεις της ασθένειας σε φυτά που καλλιεργούνται σε όξινα και αµµώδη 
εδάφη που  συγκρατούν υγρασία. Η είσοδος του παθογόνου στο φυτό γίνεται 
είτε µε απευθείας διάτρηση της επιδερµίδας είτε µέσω πληγών. Τα µολύσµατα 
του παθογόνου (κονίδια) µεταφέρονται κυρίως µε τη βοήθεια του ανέµου κι 
δευτερευόντως µε το νερό( άρδευσης ή βροχής). Η ασθένεια µπορεί επίσης να 
µεταδοθεί µε τα πτηνά, τα έντοµα, τα χέρια, τα ρούχα ή τα εργαλεία που 
χρησιµοποιούν οι εργάτες κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών εργασιών.  

     
Συµπτώµατα 
 
 Η ασθένεια µπορεί να εµφανιστεί τόσο σε υγιή όσο και σε εξασθενηµένα φυτά 
προσβάλλοντας διάφορα όργανα (φύλλα, στελέχη, άνθη, καρπούς). Αρχικά τα 
συµπτώµατα εµφανίζονται µε τη µορφή υδαρών, ανοικτού καστανού χρώµατος 
κηλίδων ή µεγάλων περιοχών συνήθως στο λαιµό των νεαρών φυταρίων. Οι 
προσβεβληµένες  περιοχές καλύπτονται µε τη χαρακτηριστική γκριζοκαστανή 
εξάνθηση, που είναι οι κονιδιοφόροι  και τα κονίδια του παθογόνου. Τα ασθενή 
φυτάρια µαραίνονται και τελικά ξηραίνονται. Παρόµοια συµπτώµατα 
εµφανίζονται στην περιοχή του λαιµού των αναπτυγµένων, ώριµων φυτών. 
 Με την πάροδο του χρόνου, η προσβεβληµένη περιοχή επεκτείνεται και 
περιβάλλει το στέλεχος ( Εικόνες 8,9 και 10 ), το οποίο συρρικνώνεται στην 
περιοχή αυτή µε αποτέλεσµα τη µάρανση και νέκρωση ολόκληρου του φυτού. 
Τα  συµπτώµατα της ασθένειας µπορεί να εµφανιστούν και στα φύλλα µε τη 
µορφή υδαρών, ανοικτού καστανού ή καστανού χρώµατος κηλίδων. Οι κηλίδες 
επεκτείνονται καλύπτοντας ολόκληρη την επιφάνεια του φύλλου µε 
αποτέλεσµα τη µάρανση και ξήρανσή του. Σε µερικές περιπτώσεις η προσβολή 
προχωράει στο στέλεχος του φυτού µέσω του µίσχου του φύλλου, 
προκαλώντας το σχηµατισµό ελκών. Το παθογόνο προσβάλλει και τα διάφορα 
µέρη του άνθους (πέταλα, σέπαλα, ποδίσκο ), τα οποία αποκτούν καστανό 
χρωµατισµό, ξηραίνονται και πέφτουν. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, τα 
προσβεβληµένα φυτικά µέρη καλύπτονται µε γκριζοπράσινη εξάνθηση. 
 Τα συµπτώµατα στους καρπούς , που συνήθως µολύνονται µέσω των 
πετάλων, εµφανίζονται κυρίως στο σηµείο πρόσφυσης του ποδίσκου µε τη 
µορφή µεγάλων υδαρών καστανών περιοχών που καλύπτονται από τους 
κανιδιοφόρους και τα κονίδια του παθογόνου.( γκριζοπράσινη εξάνθηση). 
(Εικόνες 11, 12 και 13) Σε µερικές περιπτώσεις επάνω ή µέσα στους 
προσβεβληµένους φυτικούς ιστούς παρατηρούνται µικρές, µαύρες, σκληρές 
κατασκευές, που είναι τα σκληρώτια του παθογόνου.         
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Εικόνα 8. Προσβολή στελέχους φυτού πιπεριάς από τεφρά σήψη Botrytis cinerea . 
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Εικόνα 9. Προσβολή στελέχους φυτού πιπεριάς από τεφρά σήψη Botrytis cinerea. 
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Εικόνα 10. Προσβολή στελέχους φυτού πιπεριάς από τεφρά σήψη Botrytis cinerea . 
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Εικόνα 11. Συµπτώµατα προσβολής καρπού πιπεριάς από τεφρά σήψη Botrytis cinerea. 
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Εικόνα 12. Συµπτώµατα προσβολής καρπών πιπεριάς από τεφρά σήψη Botrytis cinerea. 
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Εικόνα 13. Κονιδιοφόροι και κονίδια του µύκητα Βotrytis cinerea σε προσβληµένο καρπό πιπεριάς. 
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Αντιµετώπιση 

Για την αντιµετώπιση της τεφράς σήψης  συνιστώνται τα παρακάτω καλλιερ-
γητικά και χηµικά µέτρα: 

 
1.  Περιορισµός της υγρασίας στο θερµοκήπιο µε αραιή φύτευση, ξεφύλλισµα, 
κανονικά ποτίσµατα και καλό αερισµό του θερµοκηπίου. Στον αγρό ο 
περιορισµός της υγρασίας επιτυγχάνεται µε αραιή φύτευση σε γραµµές από 
βορρά προς νότο και αποφυλλώσεις. 
 
2.  Αποφυγή µεγάλων αυξοµειώσεων στη θερµοκρασία του θερµοκηπίου και 
επικάθησης δροσιάς στα φυτά, γιατί διευκολύνεται η µόλυνση των φυτών από 
το παθογόνο. 
 
 
3.  Αποφυγή δηµιουργίας πληγών στα φυτά κατά τη διάρκεια των 
καλλιεργητικών εργασιών, γιατί µε αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η είσοδος 
του παθογόνου στο φυτό. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη εργασία 
της συγκοµιδής ώστε αυτή να µη γίνεται ηµέρες µε υγρό καιρό και επιπλέον να 
µην αφήνονται τα κοτσάνια του καρπού πάνω στο φυτό. 
 
4.  Αποµάκρυνση και καταστροφή µε φωτιά ή παράχωµα των προσβεβληµένων 
φυτών ή φυτικών  οργάνων  αµέσως µόλις εµφανιστούν  τα πρώτα 
συµπτώµατα της ασθένειας. 
 
 
5.  Προληπτικοί ψεκασµοί των φυτών µε µυκητοκτόνα που έχουν πάρει την 
απαιτούµενη έγκριση που επιτρέπει την χρησιµοποίηση τους σε 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες πιπεριάς. Τέτοια σκευάσµατα  είναι το 
procymidone 50 % WG, το iprodione 50 % SC,  το etridiazole 25 % EC  κ.α.  
( Πίνακας 4). Η χρήση τους πρέπει να γίνεται πάντα  σύµφωνα µε τις οδηγίες 
των παρασκευαστών. 
 
 
 

 
3.8. Αλτερναρίωση 
  
 
Η ασθένεια προσβάλλει  φυτά της οικογένειας Solanaceae (τοµάτα, πιπεριά, 
πατάτα, µελιτζάνα) και είναι αρκετά διαδεδοµένη σε εύκρατες και υγρές 
περιοχές µε υψηλή καλοκαιρινή θερµοκρασία, όπου προκαλεί σηµαντικές 
απώλειες στην παραγωγή. Η ασθένεια οφείλεται στο µύκητα Alternaria solani. 
Το παθογόνο επιβιώνει µε τη µορφή κονιδίων, µυκηλίου ή χλαµυδοσπορίων 
στα µολυσµένα υπολείµµατα της προηγούµενης καλλιέργειας, στο 
πολλαπλασιαστικό υλικό καθώς και σε αυτοφυή φυτά (ζιζάνια) της οικογένειας  
Solanaceae. Τα  µολύσµατα (κονίδια) του παθογόνου µεταφέρονται κυρίως µε 
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τον άνεµο σε µεγάλες αποστάσεις και µολύνουν υγιείς καλλιέργειες. Μεταφορά 
κονιδίων µπορεί να γίνει , σε µικρότερο όµως βαθµό, µε το νερό της βροχής ή 
της άρδευσης, τα καλλιεργητικά εργαλεία και τα έντοµα. Το  µυκήλιο και 
κονίδια του Alternaria solani είναι πολύ ανθεκτικά στη ξηρασία, την ηλιακή 
ακτινοβολία και τις υψηλές θερµοκρασίες. Το παθογόνο µπορεί να µολύνει τα 
φυτά της πιπεριάς σε ένα µεγάλο εύρος θερµοκρασιών αρκεί να υπάρχει υψηλή 
σχετική υγρασία. Όταν επικρατούν ευνοϊκές για την ασθένεια συνθήκες 
θερµοκρασίας και κυρίως υγρασίας, τα κονίδια του µύκητα βλαστάνουν µέσα 
σε 1-2 ώρες, τα πρώτα συµπτώµατα της ασθένειας εµφανίζονται 2-4 ηµέρες 
από τη µόλυνση, ενώ για τη παραγωγή νέων µολυσµάτων (κονιδίων ) του 
µύκητα πάνω στα µολυσµένα φυτά απαιτούνται 2-3 ηµέρες. Το παθογόνο έχει 
την  ικανότητα να συµπληρώνει πολλούς και σύντοµους βιολογικούς κύκλους 
κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου µε αποτέλεσµα η ασθένεια να 
προκαλεί σηµαντικές απώλειες στην παραγωγή, αν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα.   
 
Συµπτώµατα 
 
Η ασθένεια προσβάλει τα φυτά της πιπεριάς σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής 
τους. Αρχικά τα συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν στα νεαρά φυτάρια στο 
σπορείο µε τη µορφή προφυτρωτικών ή µεταφυτρωτικών τήξεων. Όταν η 
ασθένεια προσβάλλει τα αναπτυγµένα φυτά τότε τα πρώτα συµπτώµατα 
εµφανίζονται στα παλαιότερα (κατώτερα) φύλλα µε τη µορφή κυκλικών ή 
γωνιωδών κηλίδων καστανού χρώµατος µε συγκεντρικούς κύκλους. Οι κηλίδες 
αυτές σε αρκετές περιπτώσεις περιβάλλονται από χλωρωτική ζώνη. Κάτω από 
ευνοϊκές για την ασθένεια συνθήκες, κηλίδες παρατηρούνται και στα νεότερα 
(ανώτερα) φύλλα (Εικόνα 14). Με την πάροδο του χρόνου, οι κηλίδες 
επεκτείνονται και συνενώνονται µε αποτέλεσµα τη νέκρωση των φύλλων και 
την πρόωρη πτώση τους. Συµπτώµατα της ασθένειας είναι δυνατόν να 
εµφανιστούν στα στελέχη, τους µίσχους των φύλλων και τους καρπούς  
(Εικόνα 15 ) µε τη µορφή καστανών, ελαφρά βυθισµένων κηλίδων, µε 
συγκεντρικές ζώνες. Σε συνθήκες υψηλής ατµοσφαιρικής υγρασίας, πάνω στις 
κηλίδες παρατηρείται µαύρη εξάνθηση, που αποτελείται από τους 
κονιδιοφόρους και τα κονίδια (σπόρια) του παθογόνου.  
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Εικόνα 14. Συµπτώµατα προσβολής από αλτεναρίωση, Alternaria solani σε φύλλα πιπεριάς. 

 
 
 
     
 
 
 
 

Εικόνα 15. Καρπός πιπεριάς µε συµπτώµατα προσβολής από αλτερναρίωση Alternaria 
solani. 
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Αντιµετώπιση 

Η αντιµετώπιση της ασθένειας είναι δύσκολη µετά την εµφάνιση των πρώτων 
συµπτωµάτων. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η λήψη κυρίως προληπτικών 
µέτρων, όπως: 

 
1.  Χρησιµοποίηση υγιούς πιστοποιηµένου σπόρου ή υγιών φυταρίων 

πιπεριάς. 
 

2.  Αν ο σπόρος δεν είναι πιστοποιηµένος, συνιστάται απολύµανση του 
σπόρου µε κάποιο µυκητοκτόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
παρασκευαστών οίκων. Εναλλακτικά µπορεί να εφαρµοστεί 
εµβάπτιση του σπόρου σε νερό θερµοκρασίας 50° C για περίπου 30 
λεπτά. 

 
 

3.  Καταστροφή των υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας µε 
φωτιά ή βαθύ παράχωµα. 

 
4.  Καταστροφή των ζιζανίων µέσα και γύρω από την καλλιέργεια της 

πιπεριάς, καθόσον πολλά από αυτά µπορεί να είναι ξενιστές  του 
παθογόνου. 

 
5. Ισορροπηµένη λίπανση των φυτών και αποφυγή  χρησιµοποίησης 

υπερβολικών  αζωτούχων λιπασµάτων που ευνοούν την ασθένεια. 
 
 

 
6.  Προληπτικοί ψεκασµοί των φυτών ανά 7-10 ηµέρες µε κάποιο 

εγκεκριµένο µυκητοκτόνο όπως  το procymidone 50 % WG, το 
iprodione 50 % SC,  το etridiazole 25 % EC  κ.α. ( Πίνακας 4 ) στις 
δόσεις που συνιστούν οι παρασκευαστές. 

 
 
 
 
3.9. Σκληρωτίαση 
 
 
Η ασθένεια προσβάλει εκτός από την πιπεριά και άλλα κηπευτικά (τοµάτα, 
πατάτα, αγγουριά, πεπονιά, λάχανο, µαρούλι, κ.λπ.), πολλά καλλωπιστικά φυτά 
και δέντρα, προκαλώντας τήξεις των σπορείων, σήψεις λαιµού και ριζών, έλκη 
στελεχών και σήψεις καρπών.        
 Η σκληρωτίαση οφείλεται στο µύκητα Sclerotium rolfsii (τέλεια µορφή 
Corticium rolfsii). Το παθογόνο επιβιώνει για πολλά χρόνια στο έδαφος µε τη 
µορφή σκληρωτίων. Η µεταφορά των µολυσµάτων (σκληρωτίων, µυκηλίου) 
γίνεται µε το έδαφος, το νερό της βροχής ή της άρδευσης και τα γεωργικά 
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εργαλεία και µηχανήµατα. Η ασθένεια ευνοείται από υψηλές θερµοκρασίες 
(28°-35° C ) και υψηλή εδαφική υγρασία. 
 

 
Συµπτώµατα 

 
Στα αναπτυγµένα φυτά τα συµπτώµατα της ασθένειας εµφανίζονται στο 
στέλεχος και συγκεκριµένα στην περιοχή του λαιµού µε τη µορφή καστανής 
σήψης, η οποία µε την πάροδο του χρόνου περιβάλει το στέλεχος.µε 
αποτέλεσµα τη µάρανση και ξήρανση του φυτού. Όταν επικρατούν συνθήκες 
υψηλής υγρασίας, πάνω στο προσβεβληµένο στέλεχος και στο έδαφος 
αναπτύσσεται άφθονο, λευκό µυκήλιο ανάµεσα στο οποίο εµφανίζονται τα 
χαρακτηριστικά µικρά (1-2 mm), σφαιρικά, καστανοκίτρινα σκληρώτια του 
µύκητα.   
 

Αντιµετώπιση  

Η αντιµετώπιση της ασθένειας είναι δύσκολη καθόσον δεν υπάρχουν 
αποτελεσµατικά θεραπευτικά χηµικά µέτρα. Συνήθως συστήνονται 
προληπτικά µέτρα όπως : 

 
1. Χρησιµοποίηση υγιούς πιστοποιηµένου σπόρου ή υγιών φυταρίων 

πιπεριάς. 
 

2. Αν ο σπόρος δεν είναι πιστοποιηµένος, συνιστάται απολύµανση του 
σπόρου µε κάποιο µυκητοκτόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
παρασκευαστών οίκων. Εναλλακτικά µπορεί να εφαρµοστεί 
εµβάπτιση του σπόρου σε νερό θερµοκρασίας 50° C για περίπου 30 
λεπτά. 

 
 

3. Καταστροφή των υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας µε 
φωτιά ή βαθύ παράχωµα. 

 
4. Καταστροφή των ζιζανίων µέσα και γύρω από την καλλιέργεια της 

πιπεριάς, καθόσον πολλά από αυτά µπορεί να είναι ξενιστές  του 
παθογόνου. 

 
 

5. Ισορροπηµένη λίπανση των φυτών και αποφυγή  χρησιµοποίησης 
υπερβολικών  αζωτούχων λιπασµάτων που ευνοούν την ασθένεια. 
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3.10. Κλαδοσπορίαση 
 
 
 Η ασθένεια εµφανίζεται συνήθως στις θερµοκηπιακές, µη θερµαινόµενες  
καλλιέργειες πιπεριάς και τοµάτας. Η κλαδοσπορίαση οφείλεται στο µύκητα 
Cladosporium herbarum. Η ασθένεια ευνοείται από υψηλή υγρασία (άριστη 
υγρασία µεγαλύτερη από 95%) και θερµοκρασία(άριστη 22-24 C). Ο µύκητας 
επιβιώνει ως σαπρόφυτο στα υπολείµµατα της καλλιέργειας και στο µε τη 
µορφή κονιδίων ή σκληρωτίων. Τα κονίδια του παθογόνου µεταφέρονται  
κυρίως µε τον άνεµο και τη βροχή (φυσική ή τεχνητή) και µπορούν να 
επιβιώσουν για ένα χρόνο τουλάχιστον. Άλλοι τρόποι µεταφοράς των 
µολυσµάτων είναι τα ρούχα των εργατών, τα καλλιεργητικά εργαλεία και τα 
έντοµα, ενώ σε µεγάλες αποστάσεις το παθογόνο µεταφέρεται µε το σπόρο. 
 
Συµπτώµατα 
 
Η ασθένεια προσβάλει µόνο τα φύλλα, στην πάνω επιφάνεια των οποίων 
προκαλεί ακανόνιστες  ή κυκλικές κηλίδες µε ασαφή όρια και χρώµα 
κιτρινοπράσινο. Τα συµπτώµατα αυτά εµφανίζονται αρχικά στα κατώτερα 
φύλλα των φυτών. Με την πάροδο του χρόνου οι κηλίδες γίνονται νεκρωτικές, 
ενώ  η κάτω επιφάνεια τους καλύπτεται µε ελαιοκαστανή εξάνθηση, που είναι 
οι κονιδιοφόροι και κονίδια του µύκητα. Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, οι 
κηλίδες επεκτείνονται και καταλαµβάνουν µεγάλο τµήµα της επιφάνειας του 
φύλλου, που τελικά µαραίνεται, ξηραίνεται και πέφτει.  
 
 
Αντιµετώπιση 
 
Για την αντιµετώπιση του παθογόνου συνιστάται η εφαρµογή µέτρων που 
µειώνουν την υγρασία και θερµοκρασία στο θερµοκήπιο (π.χ. καλός 
αερισµός, αραιή φύτευση, πότισµα τις πρωινές ώρες κ.λπ.). Επιπλέον θα 
πρέπει να αποµακρύνονται και να καταστρέφονται τα φυτικό µέρη ή 
ολόκληρα τα φυτά αµέσως µόλις εµφανιστούν συµπτώµατα της ασθένειας. 
Τέλος, πολύ αποτελεσµατικοί εναντίον της ασθένειας είναι οι ψεκασµοί 
των φυτών µε chlorothalonil 50 % SL,  chlorothalonil 50 % SC, χαλκό 
(οξυχλωριούχο) 50 % WP, χαλκό (υδροξείδιο) 50 % WP κ.α. ( Πίνακας 4 ). 
Οι ψεκασµοί θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
παρασκευαστών. 
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3.11. Αδροφουζαρίωση 
 
 
 Η αδροφουζαρίωση της πιπεριάς οφείλεται στο µύκητα  Fusarium oxysporum 
f.sp. capsici. Το παθογόνο διατηρείται στο έδαφος για πολλά χρόνια και 
µεταδίδεται µε το έδαφος, τα µολυσµένα φυτικά υπολείµµατα και το σπόρο. Ο 
µύκητας εισέρχεται στο φυτό από το ριζικό σύστηµα και εγκαθίσταται στα 
αγγεία. Η ασθένεια ευνοείται από υψηλές θερµοκρασίες εδάφους και αέρος 
(άριστη 28° C ). Πολύ χαµηλές (κάτω από 18° C) και πολύ υψηλές (35° C) 
θερµοκρασίες εµποδίζουν την εµφάνιση και εξέλιξη της ασθένειας   

 
Συµπτώµατα 
 
 Τα συµπτώµατα είναι   παρόµοια µε εκείνα της βερτισιλλίωσης     

Αντιµετώπιση 

 Για την αντιµετώπιση της ασθένειας  συστήνονται  τα  µέτρα  που  
αναφέρονται στην αντιµετώπιση της βερτισιλλίωσης. 
 

3.12. Μετασυλλεκτικές σήψεις των καρπών 

Πρόκειται για ασθένειες τα συµπτώµατα των οποίων εµφανίζονται µετά τη 
συγκοµιδή, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ή της αποθήκευσης των καρπών. 
Οι µολύνσεις των καρπών γίνονται συνήθως στο θερµοκήπιο λίγο πριν ή κατά 
τη διάρκεια της συγκοµιδής. Οι σηµαντικότερες από αυτές τις ασθένειες είναι 
οι παρακάτω.           

α) Ανθράκωση 

 Οφείλεται σε µύκητες του γένους Colletotrichum (C. capsici, C. cocodes, C. 
dematium, C. gloeosporiodes). Τα συµπτώµατα της ασθένειας εµφανίζονται 
µόνο σε ώριµους καρπούς πιπεριάς µε τη µορφή κυκλικών, υδαρών κηλίδων, 
που µε την πάροδο του χρόνου µετατρέπονται σε καστανές, ελαφρώς 
βυθισµένες κηλίδες. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, πάνω στις κηλίδες 
εµφανίζεται σε συγκεντρικούς κύκλους πορτοκαλοκαστανή εξάνθηση, που 
είναι οι κονιδιοφόροι και τα κονίδια του µύκητα. Το είδος C. cocodes 
σχηµατίζει στο κέντρο των κηλίδων, κάτω από την επιδερµίδα, µικρά, µαύρα 
σκληρότια. Τα παθογόνα επιβιώνουν στα ζιζάνια και στο έδαφος πάνω στα 
µολυσµένα φυτικά υπολείµµατα. Η ασθένεια ευνοείται από ζεστό (25°- 30°C) 
και υγρό καιρό. Η µεταφορά των µολυσµάτων (σπορίων) των παθογόνων 
γίνεται µε τα σταγονίδια της βροχής ή της άρδευσης και τον άνεµο. Οι µύκητες 
του γένους Colletotrichum µολύνουν µέσω του καρπού τους σπόρους της 
πιπεριάς.        
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β) Σήψη καρπών από Alternaria 

 Οφείλεται στο µύκητα Alternaria alternatα. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται 
στους καρπούς µε τη µορφή υδαρών, γκρίζων κηλίδων που στη συνέχεια 
βυθίζονται, γίνονται καστανές και καλύπτονται µε σκούρα καστανή ή µαύρη 
εξάνθηση, που είναι οι κονιδιοφόροι  και τα κονίδια του µύκητα. Ο µύκητας 
επιβιώνει στο έδαφος πάνω στα µολυσµένα φυτικά υπολείµµατα, ενώ τα 
µολύσµατα του µεταφέρονται µε τον άνεµο. Οι καρποί συνήθως µολύνονται 
µέσω των υπολειµµάτων του άνθους ή πληγών που δηµιουργούνται από 
διάφορες καλλιεργητικές εργασίες, έντοµα, ηλιοκάµατα, κ.λπ. Αν και η άριστη 
θερµοκρασία για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 28 °C, η ασθένεια µπορεί να 
εµφανιστεί ακόµη και κατά τη  διάρκεια της αποθήκευσης των καρπών στο 
ψυγείο.                  

γ) Σήψη των καρπών από Fusarium 

Η ασθένεια προκαλείται από διάφορα είδη µυκήτων που ανήκουν στο γένος 
Fusarium (F. equiseti, F. moniliformae, F. solani). Τα συµπτώµατα 
εµφανίζονται στους ώριµους καρπούς της πιπεριάς µε τη µορφή υδαρών, 
ελαφρώς  βυθισµένων, ανοικτού καστανού χρώµατος κηλίδων που έχουν σαφή 
όρια και συχνά καλύπτονται µε λευκό ή υπόλευκο µυκήλιο. Τα παθογόνα 
επιβιώνουν στο έδαφος  και στα µολυσµένα φυτικά υπολείµµατα, ενώ τα 
µολύσµατα τους µεταφέρονται µε τον άνεµο και το νερό της βροχής ή της 
άρδευσης. Οι καρποί συνήθως µολύνονται µέσω πληγών που δηµιουργούνται 
κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής.       
          

δ) Σήψη των καρπών από Phomopsis 

 Η ασθένεια οφείλεται  σε µύκητες του γένους Phomopsis . Τα συµπτώµατα της 
ασθένειας εµφανίζονται µε τη µορφή µαλακών, υδαρών κηλίδων, που όσο 
προχωράει η ασθένεια γίνονται καστανές και ξηρές. Πάνω στις κηλίδες 
εµφανίζονται σε συγκεντρικούς κύκλους οι καρποφορίες του παθογόνου 
(πικνίδια). Τα παθογόνα επιβιώνουν σε ζιζάνια και µολυσµένα φυτικά 
υπολείµµατα στο έδαφος. Η µόλυνση των καρπών της πιπεριάς γίνεται 
συνήθως µέσω πληγών. Η εξέλιξη της ασθένειας είναι ταχεία σε θερµοκρασίες 
25° - 30 °C αλλά κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης οι µολυσµένοι καρποί δεν 
µεταδίδουν την ασθένεια στους γειτονικούς υγιείς. 

ε) Σήψη καρπών από Rhizopous 

Η ασθένεια προκαλείται από το µύκητα Rhizopus stolonifer. Τα συµπτώµατα 
εµφανίζονται µε τη µορφή υγρής σήψης, που επεκτείνεται σε όλο τον καρπό. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, η σήψη καλύπτεται από λευκό µυκήλιο στο οποίο 
σχηµατίζονται οι καρποφορίες του µύκητα µε τη µορφή µικρών, στρογγυλών 
µαύρων κεφαλών. Τα µολύσµατα του µύκητα µεταφέρονται µε τον άνεµο και 
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το έδαφος. Οι µολύνσεις των καρπών από το παθογόνο γίνονται µόνο µέσω 
πληγών. Η ασθένεια ευνοείται από υψηλές θερµοκρασίες  (25° C) και υγρασία. 
Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και αποθήκευσης των καρπών, οι µολυσµένοι 
καρποί µπορεί να µεταδώσουν την ασθένεια στους γειτονικούς υγιείς. 
      
  
Αντιµετώπιση 
 
 Οι ασθένειες αυτές αντιµετωπίζονται δύσκολα µε µυκητοκτόνα όταν αυτές 
εµφανιστούν. Έτσι δίνεται έµφαση σε καλλιεργητικά µέτρα που θα 
ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εµφάνισης και δράσης των παραπάνω 
παθογόνων.   Μέτρα  που µειώνουν την υγρασία και θερµοκρασία στο 
θερµοκήπιο (π.χ. καλός αερισµός, αραιή φύτευση, πότισµα τις πρωινές 
ώρες κ.λπ.), βοηθούν στην αποφυγή της µόλυνσης. Επιπλέον θα πρέπει να 
αποµακρύνονται και να καταστρέφονται  τα υπολείµµατα της 
προηγούµενης καλλιέργειας  και τυχόν ζιζάνια που υπάρχουν στο 
θερµοκήπιο επειδή αποτελούν ξενιστές των παραπάνω παθογόνων. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 
 
Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς οι απαιτήσεις των καταναλωτών  για 
τρόφιµα υψηλής ποιότητας. Μέσα στον ορισµό της ποιότητας έχει 
ενσωµατωθεί και η περιεκτικότητα των προϊόντων διατροφής σε ρυπαντές, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα υπολείµµατα των φυτοφαρµάκων. Η ευαισθησία των 
καταναλωτών σε θέµατα διατροφής, υγείας και περιβάλλοντος έχει µεγεθυνθεί. 
Ένα νέο πρότυπο καταναλωτή µε ιδιαίτερες απαιτήσεις για τρόφιµα υψηλής 
ποιότητας δηµιουργείται στις καταναλωτικές κοινωνίες της ∆ύσης.   
  Το θέµα των υπολειµµάτων προϊόντων φυτοπροστασίας στα 
τρόφιµα είναι αντιφατικό και πολύπλοκο.       
 Επιπλέον προσφέρεται για ευρύτατη προβολή και « εκµετάλλευση». Οι 
επιπτώσεις (οικονοµικές, υγειονοµικές, πολιτικές) είναι σοβαρές.    
 Υποχρέωση µας είναι να εφοδιάζουµε τις αγορές  µε υγιεινά-ασφαλή 
προϊόντα µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Η διπλή αυτή 
κοινωνική απαίτηση έχει αποδέκτες όλους τους εµπλεκόµενους στην 
παραγωγική διαδικασία (αγρότες, εµπόρους, γεωτεχνικούς, οργανώσεις κ.ά.) 
αλλά η τελική ευθύνη αναζητείται στον παραγωγό.      
 Οι αγρότες για ν’ αποφύγουν δυσάρεστες  και δύσκολα αναστρέψιµες 
καταστάσεις οφείλουν ν’ ακολουθήσουν διαδικασίες και καλλιεργητικά µέτρα 
που ήδη εφαρµόζονται σε διεθνές επίπεδο. Το σηµαντικότερο είναι να γίνει 
συνείδηση από τους παραγωγούς ότι η φυτοπροστασία των ανεξέλεγκτων 
επεµβάσεων, των «σκληρών» και ευρέως φάσµατος φυτοπροστατευτικών, έχει 
οριστικά τελειώσει.           
 Η σύγχρονη και κοινωνικά αποδεκτή προστασία της φυτικής παραγωγής 
βασίζεται στα συστήµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, στην Ορθή Γεωργική  
Πρακτική, στην πιστοποίηση των προϊόντων.   
 
 
Οι κανόνες είναι συγκεκριµένοι και δεν επιδέχονται αυθαίρετες τροποποιήσεις.      
        
Οι αγρότες πρέπει να έχουν υπόψη τους τα έξής: 

 

1. Κάθε χρήστης πριν εφαρµόσει οποιοδήποτε φυτοφάρµακο 
οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες της ετικέτας και να 
συµµορφωθεί στις υποδείξεις που αναγράφονται. 

 
2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  η χρήση µη εγκεκριµένων σκευασµάτων. 
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3. Τα διαστήµατα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής να 
τηρούνται σχολαστικά.  
 

4. Να εφαρµόζονται ακριβώς οι δόσεις που συνιστά η ετικέτα.  
Όλες οι δόσεις να ζυγίζονται. 
 

5. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού ή της σκόνης επίπασης ανά 
στρέµµα να είναι κανονική. Να µη γίνονται ψεκασµοί µέχρι 
απορροής. Το ψεκαστικό διάλυµα ν’ αναδεύεται συνεχώς. 
 

6. Ν’ αποφεύγονται οι αναµείξεις πολλών φαρµάκων. 
 

7. Τα µηχανήµατα (τουρµπίνες, ψεκαστικά, θειοφιστήρια ) να είναι 
ρυθµισµένα ώστε να εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη κατανοµή 
φαρµάκου. 
 

8. Στα σκονίσµατα να χρησιµοποιούνται οι ειδικές σκόνες         
επίπασης (αραιές). 
 

9. Να προτιµούνται σκευάσµατα χαµηλής τοξικότητας και φιλικά 
προς το περιβάλλον. 
 

10. Ο αριθµός επεµβάσεων να είναι ο απολύτως αναγκαίος. 
Καταπολεµήσεις να γίνονται µόνο και όταν υπάρχει ανάγκη.   

 

 

Η φυτοπροστασία είναι από τη φύση της µια ρυπογόνος και ενεργοβόρος 
δραστηριότητα. Σκοπός είναι να µειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις  της 
στον άνθρωπο και στο περιβάλλον χωρίς να χάσει την αποτελεσµατικότητα 
της.            
 Σίγουρα η µετάβαση από µία «συµβατική» προσέγγιση της γεωργίας σε 
µία φιλοπεριβαλλοντική, «αειφόρο» ανάπτυξη µέσω της εφαρµογής 
αναγνωρισµένων συστηµάτων διαχείρισης αποτελεί χρονοβόρα και κοπιαστική 
διαδικασία, της οποίας η αποδοχή και πλήρης τήρηση προϋποθέτει ειδικές και 
εξειδικευµένες γνώσεις, καταγραφές, συνεχή έλεγχο και προγραµµατισµό. Η 
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µέχρι τώρα όµως εµπειρία από τα επί µέρους κράτη µέλη δείχνει ότι αποτελεί 
παράλληλα και µία εφικτή και προσοδοφόρα προσπάθεια.   
 Στοίχηµα όλων µας είναι να εξελιχθεί και να καθιερωθεί αντικαθιστώντας 
σιγά σιγά τις «συµβατικές» τακτικές, που τόσο έχουν προβληµατίσει το 
γεωργικό κλάδο.          
  Ο τόπος µας έχει το πλεονέκτηµα να «σηκώνει» µια ήπια 
φυτοπροστασία. Σε µας είναι η ευθύνη να την εφαρµόσουµε και να την 
αναδείξουµε. 
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