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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

Στο ακόλουθο πείραµα έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της 

αποτελεσµατικότητας του µύκητα Pochonia chlamydosporia (στέλεχος 10, 

IACR Rothamsted UK) στην µείωση του πληθυσµού του νηµατώδη 

Meloidogyne incognita σε φυτά ντοµάτας και πιπεριάς. Τα πειράµατα 

πραγµατοποιήθηκαν σε ποτηράκια σε δωµάτιο µε ελεγχόµενη θερµοκρασία 

στο Εργαστήριο Νηµατωδολογίας του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών 

Ηρακλείου, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.  

∆οκιµάσθηκαν δύο συγκεντρώσεις του µύκητα (5.000 και 60.000 

χλαµυδοσπόρια/gr εδάφους) και νηµατωδών (450 και 1.400 J2s / φυτό) σε 

όλους τους δυνατούς συνδυασµούς. Μετά από 7 εβδοµάδες εκτιµήθηκαν η 

πυκνότητα των νηµατωδών, οι όγκοι στις ρίζες και η πυκνότητα του µύκητα 

στη ρίζα και το έδαφος. Επιπλέον υπολογίστηκε ο παρασιτισµός των αυγών 

του νηµατώδη από τον µύκητα. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ενώ ο µύκητας εγκαταστάθηκε 

ικανοποιητικά στο έδαφος και την ρίζα, το ποσοστό παρασιτισµού των αυγών 

ήταν χαµηλό και δεν µειώθηκε ο πληθυσµός του νηµατώδη. Εποµένως το 

συγκεκριµένο στέλεχος του µύκητα δεν µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικός 

παράγοντας για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του κοµβονηµατώδη 

Meloidogyne incognita σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ντοµάτας και πιπεριάς 

στην Κρήτη.  
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Biological control of the root-knot nematode Meloidogyne 
incognita with the fungus Pochonia chlamydosporia 
 

 

The effect of the nematophagous fungus Pochonia chlamydosporia 

(isolate 10, IACR Rothamsted, UK) on the densities of the root-knot 

nematode Meloidogyne incognita infecting tomato or pepper was 

investigated in a pot experiment at the Nematology Laboratory, Plant 

Protection Institute, N.AG.RE.F, Heraklion, Crete. The experiments 

conducted in a temperature controlled room with artificial lighting. 

Two concentrations of the fungus (5,000 and 60,000 chlamydospores / 

gr of soil) and the nematode (450 and 1,400 juveniles /plant) were 

tested in all combinations. The fungus effect on the nematode was 

evaluated by counting the root galling index, egg production, egg 

parasitism and juvenile density in soil while its survival and 

multiplication by estimation of cfu (colony forming units) per soil 

weight and root surface. Despite fungus was successfully established 

in soil and root, egg parasitim was low and there was not any 

reduction on nematode densities. Therefore, the certain fungal 

isolate, can not be considered as a potential agent for integrated 

control of Meloidogyne incognita in tomato and pepper crops in Crete. 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ 
ΝΗΜΑΤΩ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η ανησυχητική αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού οδηγεί σε 

επείγουσα ανάγκη για αύξηση παραγωγής εδώδιµων προϊόντων. Αφού το 

99% των διατροφικών απαιτήσεων του ανθρώπου και των κατοικίδιων ζώων 

προέρχεται από χερσαία φυτά, η κάλυψη των τροφικών αναγκών του 

αυξανόµενου  πληθυσµού είναι σχεδόν ολοκληρωτικά εξαρτώµενη από την 

διαθεσιµότητα της γης για καλλιέργεια. Επιπλέον γη για την αύξηση της 

γεωργικής παραγωγής θα µπορούσε να βρεθεί στην Αφρική και Λατινική 

Αµερική αλλά η διαδικασία αυτή έχει µεγάλο οικονοµικό και χρονικό κόστος. 

Εποµένως, η αύξηση της απόδοσης της ήδη καλλιεργούµενης γης αποτελεί 

την µοναδική επιλογή για την αντιµετώπιση της έλλειψης τροφής και του 

υποσιτισµού. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες (νερό, 

θρεπτικά στοιχεία) για την ανάπτυξη των φυτών και το περιβάλλον είναι 

ευνοϊκό, αύξηση της απόδοσης της καλλιεργούµενης γης επιτυγχάνεται µε την 

αντιµετώπιση των εχθρών και των  ασθενειών (Brady, 1985). 
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 Οι φυτοπαρασιτικοί νηµατώδεις αποτελούν αναµφίβολα έναν από τους 

πιο σηµαντικούς εχθρούς της  παγκόσµιας αγροτικής παραγωγής. Συχνά 

γίνονται αιτία εγκατάλειψης της καλλιεργούµενης γης κυρίως στις τροπικές 

περιοχές όπου “κουρασµένα” εδάφη καλλιεργούνται για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα µε φυτά ευαίσθητα στους νηµατώδεις. Από εκτιµήσεις 371 

νηµατωδολόγων που αντιπροσώπευαν 75 χώρες υπολογίστηκαν οι απώλειες 

στις καλλιέργειες σε 14,6% στις αναπτυσσόµενες χώρες και 8,8% στις 

αναπτυγµένες χώρες. Οι οικονοµικές απώλειες υπερβαίνουν τα 100 

δισεκατοµµύρια δολάρια ανά έτος και περισσότερα από 225 εκατοµµύρια 

δολάρια ξοδεύονται ετησίως για την αντιµετώπιση των νηµατωδών σε 

καλλιέργειες υψηλού κέρδους (στοιχεία του 1984) (Webster, 1980, Brady, 

1985).  

Σε παγκόσµια βάση, το γένος Meloidogyne είναι το σηµαντικότερο 

θεωρώντας τις ζηµιές που προκαλεί στην  αγροτική παραγωγή. Αυτό είναι το 

συµπέρασµα της εκτίµησης 371 νηµατωδολόγων που αντιπροσώπευαν 75 

χώρες. Περισσότερα από 2.000 διαφορετικά είδη φυτών 

συµπεριλαµβανοµένων µονοκότυλων, δικότυλων, φυλλωδών και ξυλωδών 

φυτών παρασιτίζονται από είδη του γένους Meloidogyne. Οι αγρότες στις 

αναπτυσσόµενες χώρες αντιµετωπίζουν σηµαντικές απώλειες και οι όγκοι που 

σχηµατίζονται από τον νηµατώδη στις ρίζες των προσβεβληµένων φυτών 

θεωρούνται συχνά λανθασµένα ως “φυσιολογικοί” (Sasser, 1989).   

Από τα περισσότερα των 40 ειδών του γένους Meloidogyne που έχουν 

περιγραφεί, 4 έχουν θεωρηθεί  ως τα πιο σηµαντικά και βρέθηκαν στα 

ακόλουθα ποσοστά: M. incognita 47%, M. javanica 40%, M. arenaria 7% και 

M. hapla 6% (σύµφωνα µε την αναγνώριση 662 πληθυσµών από 76 χώρες µε 

βάση το International Meloidogyne Project) (Sasser, 1980). 
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2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΗΜΑΤΩ∆ΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MELOIDOGYNE 

 Οι φυτοπαρασιτικοί νηµατώδεις είναι υποχρεωτικά παράσιτα και 

τρέφονται από τα φυτικά κύτταρα. Τα προνυµφικά και ενήλικα στάδια πολλών 

νηµατωδών είναι ενεργά (κινούµενα) για την εύρεση τροφής στην επιφάνεια ή 

στο εσωτερικό των φυτικών ιστών. 

Από το αυγό εκκολάπτεται η προνύµφη που µοιάζει µε το ενήλικο και 

υφίσταται 4 εκδύσεις. Κατά την στιγµή της εκκόλαψής της, η προνύµφη έχει 

πλήρως ανεπτυγµένα όλα τα οργανικά συστήµατα, εκτός από το 

αναπαραγωγικό. Οι µόνες εποµένως µεταβολές που εµφανίζονται κατά την 

µετεµβρυακή εξέλιξη σε ακµαίο είναι η µικρή αύξηση του µεγέθους του 

σώµατός τους και η ανάπτυξη του αναπαραγωγικού συστήµατος.  

Υπάρχουν όµως ορισµένα γένη νηµατωδών τα οποία κατά το τέλος της 

ανάπτυξης των προνυµφικών σταδίων εµφανίζουν ουσιώδεις µορφολογικές 

διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα θηλυκά 

άτοµα του γένους Meloidogyne, τα οποία στο τέλος της ανάπτυξής τους 

παίρνουν σχήµα λεµονοειδές, απιόµορφο ή σφαιρικό ενώ τα αρσενικά 

διατηρούν το επίµηκες κυλινδρικό σχήµα τους (φυλετικός σεξουαλικός 

διµορφισµός). 

 Τα διάφορα είδη του γένους Meloidogyne, αν και διαφέρουν µεταξύ 

τους, κυρίως στις σχέσεις τους µε τους ξενιστές, έχουν όλα τον ίδιο βιολογικό 

κύκλο. 

Οι προνύµφες που ελευθερώνονται  από τα αυγά µέσα στο έδαφος, 

είναι µικρού µεγέθους και 2ου σταδίου επειδή έχουν ήδη υποστεί µια έκδυση 

µέσα στο αυγό (Εικ. 1). Η προνύµφη µετακινείται προς τις ρίζες από 

ερεθίσµατα προερχόµενα από τα φυτά και εισέρχεται  σχεδόν σε όλα τα µέρη 

του φυτού-ξενιστή που έρχονται σε επαφή µε το υγρό έδαφος και κυρίως στο 
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ακραίο και τρυφερό µέρος των ριζιδίων, τρέφεται εις βάρος τους και αυξάνει 

σε µέγεθος. Μετά από την διείσδυση µεταναστεύει ανάµεσα στα κύτταρα, στο 

παρέγχυµα στην περιοχή της διαφοροποίησης των κυττάρων και εγκαθιστά 

µόνιµη θέση θρέψεως στην περιφέρεια του αγγειακού ιστού. Η θρέψη 

µετασχηµατίζει κανονικά κύτταρα σε πολυσύνθετα θρεπτικά γιγαντιαία 

κύτταρα και οι ιστοί γύρω από τον νηµατώδη και το σηµείο θρέψεως υφίσταται 

υπερπλασία και υπερτροφία προκαλώντας όγκους (Εικ. 2). Η φυσιολογία των 

µολυσµένων φυτών µεταβάλλεται δραστικά εξαιτίας της θρέψης των 

νηµατωδών µε συνέπειες δυσµενείς στην διατροφή, φωτοσύνθεση και 

ικανότητα προσρόφησης  νερού. 

 Από τις προνύµφες άλλες θα εξελιχθούν σε αρσενικά και άλλες σε 

θηλυκά άτοµα. Τα µεν αρσενικά αποκτούν το σκωληκόµορφο σχήµα, 

εγκαταλείπουν τις ρίζες και κινούνται ελεύθερα µέσα στο έδαφος. Τα δε 

θηλυκά παραµένουν καθ’ όλη την υπόλοιπη ζωή τους µέσα στους φυτικούς 

ιστούς (Εικ. 3). Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ο σεξουαλικός διαχωρισµός δεν 

είναι προκαθορισµένος αλλά εξαρτάται κυρίως από την διαθεσιµότητα τροφής. 

Στα περισσότερα είδη η αναπαραγωγή γίνεται παρθενογενετικά. Η ανάπτυξη 

του γένους Meloidogyne και η συµπλήρωση του βιολογικού του κύκλου 

εξαρτάται από την θρεπτική κατάσταση του ξενιστή και τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος, κυρίως την θερµοκρασία. 

Το ώριµο αναπαραγωγικά θηλυκό εκκρίνει µια ζελατινώδη ουσία µέσα 

στην οποία τοποθετεί στην συνέχεια τα αυγά του. Η ουσία αυτή χρησιµεύει για  
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Εικ. 1  Προνύµφη 2ου σταδίο

Εικ. 2  Ρίζα µε έντονη προ
 

 
υ του νηµατώδη Μ.incognita. 
 

 
σβολή κοµβονηµατωδών. 
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Εικ. 3   Ακµαίο θηλυκό το

Εικ. 4   Ωόσακκος του
 

 
υ νηµατώδη M. incognita. 
 

 
 νηµατώδη M. incognita. 
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να συγκρατεί τα αυγά σε οµάδα, σχηµατίζει δε ένα προστατευτικό περίβληµα 

τον ωόσακκο, µε τον οποίο προστατεύονται τα αυγά από δυσµενείς συνθήκες 

και κυρίως από την ξηρασία (Εικ. 4). Ο βιολογικός κύκλος διαρκεί από 3 

εβδοµάδες έως και πολλούς µήνες εξαρτώµενος από την θερµοκρασία 

εδάφους, το είδος και την καταλληλότητα των φυτών-ξενιστών. Το θηλυκό 

µπορεί να γεννήσει µέχρι και 2.000 αυγά µε µέσο όρο 300-500. 

Τα είδη Meloidοgyne incognita, M. javanica και M. arenaria, 

αναπαράγονται αποκλειστικά µε µιτωτική παρθενογένεση. Η θερµοκρασία 

είναι ο κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη των εµβρύων, την εκκόλαψη, την 

είσοδο στα φυτά, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή. Εκτός από την 

θερµοκρασία αρκετοί άλλοι παράγοντες όπως η υγρασία, το φως, η ποιότητα 

του φυτού ξενιστή, η σύσταση του εδάφους και η ωσµωτική πίεση επηρεάζουν 

επίσης την βιολογία του νηµατώδη και την σοβαρότητα της ασθένειας των 

φυτών που προσβάλλονται (Hussey, 1985, Van Gundy, 1985). 

3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ 
ΝΗΜΑΤΩ∆ΩΝ  

Ο ερευνητής νηµατωδολόγος εστιάζει την δραστηριότητά του κυρίως 

στην ανάπτυξη µεθόδων “διαχείρισης” των πληθυσµών των νηµατωδών ενώ ο 

αγρότης απαιτεί άµεση “καταπολέµηση” µε σκοπό την αποφυγή της ζηµιάς. 

Ενώ η “καταπολέµηση“ των νηµατωδών αποβλέπει στην εξάλειψή τους, η 

διαχείριση καθορίζεται από το σύνολο των “επεµβάσεων” που γίνονται για την 

µείωσή τους σε επίπεδα που δεν προκαλούν οικονοµική ζηµιά. Η πρωταρχική 

αιτία µείωσης των πληθυσµών των νηµατωδών είναι το οικονοµικό όφελος της 

καλλιέργειας και η ποικιλοµορφία των αγροοικοσυστηµάτων δεν επιτρέπει την 

εφαρµογή µιας κοινής στρατηγικής διαχείρισης των νηµατωδών σε όλες τις 

περιπτώσεις (Thomason and Caswell, 1987).  

Η ανάγκη για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής και η εισαγωγή 

διαφορετικών καλλιεργειών σε νέες αγροοικολογικές ζώνες στο παρελθόν 

αύξησαν την χρήση των χηµικών για την αντιµετώπιση των εχθρών και των 

ασθενειών. Ο χηµικός έλεγχος των νηµατωδών αν και ήταν αποτελεσµατικός, 
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κατέληξε να είναι µια συνηθισµένη εφαρµογή “βιοκτόνων” τοξικών και 

επικίνδυνων  για τους ωφέλιµους οργανισµούς και τα θερµόαιµα. Οι 

απολυµάνσεις µε EDB έχουν ήδη απαγορευθεί σε πολλές χώρες.  Η χρήση 

του βρωµιούχου µεθυλίου και 1,3-dichloropropene αναθεωρείται ενώ το 

µέλλον των µη πτητικών νηµατωδοκτόνων είναι αβέβαιο µετά την ανακάλυψη 

υπολειµµάτων σε  υπόγεια νερά. Η αµειψισπορά η οποία έχει ιστορικώς 

αποτελέσει την βάση των περισσότερων προγραµµάτων ελέγχου παθογόνων 

εδάφους, έχει περιορισµένη εφαρµογή για οικονοµικούς λόγους. Ο χρόνος 

που απαιτείται για την δηµιουργία ανθεκτικών ποικιλιών και η περιορισµένη 

τους χρήση όταν επιλεγούν µολυσµατικοί παθότυποι του παθογόνου, έχει 

εστιάσει την έρευνα στην διαχείριση των νηµατωδών µε βιολογικούς 

παράγοντες.  

Οι προσπάθειες βιολογικού ελέγχου των νηµατωδών συζητιούνται για 

περισσότερο από έναν αιώνα, αλλά µέχρι τώρα οι δυνατότητες που υπάρχουν 

για µια περαιτέρω πρακτική εφαρµογή στον αγρό είναι περιορισµένες. 

∆υστυχώς µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν βιολογικά σκευάσµατα στο εµπόριο µε 

δυνατότητες πρακτικής εφαρµογής σε ευρεία κλίµακα.   

Στον τοµέα της βιολογικής αντιµετώπισης των νηµατωδών οι εξελίξεις 

ήταν σχετικά αργές λόγω της καθυστέρησης στην  αναγνώριση της 

σπουδαιότητάς τους, της έλλειψης πληροφοριών σχετικών µε την ταξινόµηση, 

φυσιολογία, βιολογία και οικολογία τους, την πολυπλοκότητα του εδάφους και 

την διαθεσιµότητα αποτελεσµατικών νηµατωδοκτόνων. Επίσης οι 

περιορισµένες πειραµατικές εφαρµογές στον αγρό καθώς και οι ανεπαρκείς 

χρηµατοδοτήσεις για έρευνα από τις κυβερνήσεις και τις βιοµηχανίες υπήρξαν  

περιοριστικοί παράγοντες. 

 Με βάση τον ορισµό των Baker και Cook ο βιολογικός έλεγχος των 

νηµατωδών αποβλέπει σε: “Mείωση της ζηµιάς των νηµατωδών από 

οργανισµούς ανταγωνιστές, µέσω της ρύθµισης του πληθυσµού του νηµατώδη 

σε χαµηλά επίπεδα και / ή την µείωση της ικανότητας των νηµατωδών να 

προκαλέσουν ζηµιά δια µέσου διαχείρισης του περιβάλλοντος ή από την 

µαζική εισαγωγή ανταγωνιστών”. Αν και κάτω από εργαστηριακές συνθήκες, 

αρκετοί µύκητες, βακτήρια και σπορόζωα µειώνουν τους πληθυσµούς των 

νηµατωδών, οι λεπτοµερειακές µελέτες για βιολογικό έλεγχο σε δοκιµές στον 

αγρό είναι λίγες και χωρίς σηµαντικά πρακτικά συµπεράσµατα. Οι 
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περισσότερες αναφορές έχουν γίνει για τους κυστογόνους νηµατώδεις και 

κοµβονηµατώδεις. 

Η µεγαλύτερη µέχρι στιγµής επιτυχία για αξιοποίηση ανταγωνιστών των 

νηµατωδών έχει επιτευχθεί µε την εστίαση της έρευνας σε περιοχές όπου 

υπάρχει προϊστορία νηµατωδών, αλλά οι ζηµιές δεν είναι σηµαντικές. Η 

µεγάλη περίοδος συσχέτισης ανάµεσα στους ανταγωνιστές και στους 

νηµατώδεις που είναι απαραίτητη για την φυσική µείωσή τους δείχνει ότι οι 

ανταγωνιστές είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε µονοκαλλιέργειες και 

πολυετείς καλλιέργειες. Οι ανταγωνιστές των νηµατωδών που αποµονώνονται 

από τις συγκεκριµένες περιοχές πρέπει να παραχθούν σε τεχνητά µέσα χωρίς 

να χάσουν την παθογένειά τους και η  αποτελεσµατικότητα του βιολογικού 

παράγοντα θα πρέπει να είναι εµφανής µετά την εφαρµογή του στον αγρό. 

Παρ’ όλο που υπάρχουν µικροοργανισµοί οι οποίοι πληρούν µερικά από αυτά 

τα χαρακτηριστικά, οι χρηµατοδοτήσεις για έρευνα είναι ελάχιστες και οι  

νηµατωδολόγοι έχουν αναφέρει πολύ λίγα δεδοµένα µε πρακτικό ενδιαφέρον 

ώστε να εµπνεύσουν εµπιστοσύνη σε επενδυτές και βιοµηχανίες.  

Μέχρι τώρα  έχουν οριστεί τρεις πρακτικές προσεγγίσεις στον βιολογικό 

έλεγχο των νηµατωδών : 

 (α) Φυσικός έλεγχος όπου οι ανταγωνιστές υπάρχουν σε υψηλούς 

πληθυσµούς και η διαχείρισή τους έχει σκοπό να διατηρηθούν ή να 

βελτιωθούν οι συνθήκες που ευνοούν την δράση τους. Η φυσική µείωση 

γενικά συµβαίνει όταν ευαίσθητες καλλιέργειες καλλιεργούνται εντατικά σε 

εδάφη τα οποία έχουν χρόνια προβλήµατα από την ύπαρξη νηµατωδών και οι 

φυσικοί ανταγωνιστές έχουν τον χρόνο να αυξηθούν. Λαµβάνοντας υπόψη την 

παραπάνω προσέγγιση, ο ρόλος της φυσικής  ύπαρξης των ανταγωνιστών 

έχει ερευνηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις που αναφέρονται από τον Stirling 

(1991): 

1. Μείωση του νηµατώδη Heterodera avenae από τους µύκητες 

Nematophtora gynophila και Pochonia chlamydosporia. 

2. Παρασιτισµός του νηµατώδη Meloidogyne spp. σε ροδακινιές από 

τον µύκητα Dactylella oviparasitica.  

3. Παρασιτισµός του νηµατώδη Criconemella xenoplax από τον µύκητα 

Hirsutella rhossiliensis.  
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4. Παρασιτισµός των κοµβονηµατωδών Meloidogyne spp. από το 

βακτήριο Pasteuria penetrans. 

 

 (β) Ο ανταγωνιστής έχει εισαχθεί σε µεγάλες ποσότητες για ταχύ 

έλεγχο των νηµατωδών, αλλά αποτυγχάνει να παραµείνει στο έδαφος και είναι 

απαραίτητη η συχνή εφαρµογή του. Αυτή η τεχνική θα µπορούσε να είναι 

χρήσιµη σε καλλιέργειες µικρής χρονικής διάρκειας.  

(γ) Η εισαγωγή νέων για το έδαφος ανταγωνιστών που µπορούν να 

εγκατασταθούν και να αυξηθούν µακροχρόνια (Kerry, 1990, Stirling 1991).  

4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ POCHONIA  CHLAMYDOSPORIA  

Ο µύκητας Pochonia chlamydosporia (Zare et al., 2001) 

(συν:Verticillium chlamydosporium)  είναι ένα διαδεδοµένο προαιρετικό 

παράσιτο του εδάφους και έχει βρεθεί σε αυγά σαλιγκαριών, κυστογόνων 

νηµατωδών, κοµβονηµατωδών, καθώς και στα ωοσπόρια µερικών µυκήτων. Η 

παρουσία του µύκητα  έχει συσχετιστεί µε εδάφη τα οποία είναι “κατασταλτικά” 

στην αύξηση  των κυστογόνων νηµατωδών Heterodera avenae και H. 

schachtii. 

Τα στάδια του µύκητα υφές, κονίδια και χλαµυδοσπόρια βρίσκονται 

στην επιφάνεια της ριζόσφαιρας σε σαπροφυτική φάση χωρίς να εισέρχονται 

στο εσωτερικό της και να δηµιουργούν παθολογικά προβλήµατα στο φυτό. Η 

αποίκιση της ριζόσφαιρας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των νηµατωδών.  Η ικανότητα ανάπτυξης του 

µύκητα στη ριζόσφαιρα είναι µεγαλύτερη απ΄ ότι στο έδαφος και ο µύκητας 

βρίσκεται σε µεγαλύτερη αφθονία σε ρίζες προσβεβληµένες από νηµατώδεις 

απ΄ ότι στις υγιείς ρίζες. Ενδεχοµένως η παρουσία του νηµατώδη οδηγεί σε 

αυξηµένη απελευθέρωση θρεπτικών ουσιών στη ριζόσφαιρα τις οποίες ο 

µύκητας µπορεί να εκµεταλλευτεί. Η αποίκιση της ριζόσφαιρας είναι 

απαραίτητη  για τον έλεγχο του πληθυσµού των νηµατωδών και στελέχη του 

µύκητα Pochonia chlamydosporia τα οποία δεν µπορούν να εγκατασταθούν 

στην επιφάνεια της ρίζας, δεν έχουν σηµαντική επίδραση στους πληθυσµούς 

των κοµβονηµατωδών. Ο µύκητας αναπτύσσεται στις µάζες των αυγών καθώς 



 16

σχηµατίζονται στην επιφάνεια της ρίζας. Σχηµατίζεται µια ειδική κατασκευή 

appresorium  που έρχεται σε επαφή µε το αυγό του νηµατώδη και δηµιουργεί 

µόλυνση διατρυπώντας το κέλυφος. Τα µη εµβρυοποιηµένα αυγά είναι πιο 

ευαίσθητα στην προσβολή από τα εµβρυοποιηµένα στο εσωτερικό των 

οποίων έχει σχηµατιστεί η προνύµφη (Εικ. 5). Η ανάπτυξη του µύκητα 

περιορίζεται στη ριζόσφαιρα και όταν σχηµατίζονται µεγάλοι όγκοι ως 

αποτέλεσµα της εισόδου µεγάλου αριθµού προνυµφών, πολλές µάζες αυγών 

παραµένουν στο εσωτερικό των φυτικών ιστών, διαφεύγοντας τον 

παρασιτισµό.  

 Ο µύκητας µπορεί να αναπτυχθεί στο εργαστήριο αλλά σχετικά αργά, 

µε µέσο ρυθµό ανάπτυξης στο corn meal agar 1,6mm / ηµέρα στην 

θερµοκρασία των 25o C. Στελέχη του µύκητα διαφέρουν όσον αφορά την 

βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης και την ικανότητά τους να παράγουν 

χλαµυδοσπόρια και κονίδια. Συνεχή καλλιέργεια του µύκητα σε θρεπτικά υλικά 

µπορεί να οδηγήσει σε µείωση παραγωγής χλαµυδοσπορίων. Τµήµατα υφών 

και κονίδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση του µύκητα 

στο έδαφος, αλλά η προσθήκη οργανικού υλικού είναι απαραίτητη ώστε ο 

µύκητας να µπορέσει να ανταπεξέλθει  στον ανταγωνισµό µε την υπάρχουσα 

µικροχλωρίδα του εδάφους και αυτό κάνει το κόστος εφαρµογής µεγάλο. 

Αποτελεσµατικότερος και οικονοµικότερος τρόπος είναι η εφαρµογή 

χλαµυδοσπορίων τα οποία είναι ανθεκτικές µορφές του µύκητα που έχουν την 

ικανότητα να βλαστάνουν στο έδαφος χωρίς την προσθήκη θρεπτικού υλικού 

(Εικ. 6).  

Η πυκνότητα του µύκητα Pochonia chlamydosporia στο έδαφος και στη 

ριζόσφαιρα υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τεχνικές διαδοχικών αραιώσεων 

σε ηµιεπιλεκτικά για την ανάπτυξη του µύκητα θρεπτικά υλικά. Τέτοιες µέθοδοι 

παρέχουν την δυνατότητα ποσοτικοποίησης του αριθµού των αποικιών του 

µύκητα, αλλά χρησιµοποιώντας ηµιεπιλεκτικά µέσα δεν είναι δυνατόν να γίνει 

διαχωρισµός αποικιών οι οποίες αναπτύχθηκαν από χλαµυδοσπόρια, κονίδια 

ή τµήµατα υφών (Davies et al., 1991, Kerry, 1995, Kerry and Bourne, 1996).  
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Eικ. 5  Μη εµβρυοποιηµένο (αριστερά) και εµ
inco

Εικ. 6  Χλαµυδοσπόρια του
 

 
βρυοποιηµένο (δεξιά) αυγό του νηµατώδη M. 

gnita. 
 

 
 µύκητα P. chlamydosporia. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Ένα συγκεκριµένο στέλεχος του µύκητα (Νο 10) έδωσε ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση κοµβονηµατωδών σε πειράµατα που έγιναν 

σε γλάστρες και σε θερµοκήπιο στην Αγγλία (Leij et al., 1993, Kerry, 1995). 

Πειράµατα έγιναν µε το ίδιο στέλεχος στην Κρήτη σε συνθήκες θερµοκηπίου 

για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του στην µείωση πληθυσµών 

του M. javanica σε καλλιέργεια ντοµάτας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ενώ ο 

µύκητας αποίκιζε το έδαφος και τις ρίζες των φυτών δεν είχε καµία επίδραση 

στους πληθυσµούς των νηµατωδών. Σε όλες τις περιπτώσεις στις ρίζες 

παρατηρήθηκαν µεγάλοι όγκοι λόγω της προσβολής µεγάλου αριθµού 

προνυµφών και της εξέλιξης περισσότερων από δύο γενεών κατά τη διάρκεια 

της καλλιεργητικής περιόδου. Ως αποτέλεσµα του σχηµατισµού των µεγάλων 

και πολλαπλών όγκων, το µεγαλύτερο ποσοστό των ωόσακκων βρίσκονταν 

στο εσωτερικό των φυτικών ιστών και µε τον τρόπο αυτό διέφευγαν τον 

παρασιτισµό (Tzortzakakis, 2000). 

Η καλλιέργεια της πιπεριάς στην Κρήτη προσβάλλεται µόνο από το 

είδος M. incognita ενώ δεν αποτελεί ξενιστή για το M. javanica που είναι το 

κυρίαρχο είδος κοµβονηµατωδών. Οι όγκοι στις ρίζες της πιπεριάς που έχουν 

προσβολή νηµατωδών είναι συνήθως µικροί και διάσπαρτοι µε τους 

ωόσακκους στην επιφάνεια των φυτικών ιστών (Tzortzakakis et al., 1999). 

Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας του 

µύκητα στην πυκνότητα των νηµατωδών του είδους M. incognita σε ντοµάτα 

και πιπεριά. Τα πειράµατα έγιναν σε γλάστρες στο Εργαστήριο 

Νηµατωδολογίας του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε. 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Το στέλεχος του µύκητα που χρησιµοποιήθηκε (Νο 10)  προσφέρθηκε 

από τον Professor B.R. Kerry (IACR, Rothamsted, UK). Oι αποικίες 
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διατηρήθηκαν σε 1,7% corn meal agar σε τρυβλία Petri τοποθετηµένα στο 

ψυγείο και η µαζική παραγωγή έγινε σε φλάσκες που περιείχαν ένα ελαφρά 

υγρό µείγµα από χονδρό χαλίκι και αλεσµένο κριθάρι (Εικ. 7). Μετά από 3 

εβδοµάδες επώασης στους 250C, το θρεπτικό µέσο αποµακρύνθηκε µε 

κόσκινα 250 και 53µm και οι µορφές του µύκητα συλλέχθηκαν µε κόσκινο των 

10µm. Το υπόλειµµα πλύθηκε επιπλέον για την αποµάκρυνση των κονιδίων 

και των υφών αφήνοντας κυρίως τα χλαµυδοσπόρια. Το µόλυσµα 

προετοιµάστηκε µε την ανάµειξη του πλυµένου υπολείµµατος µε λεπτόκοκκη 

αποστειρωµένη άµµο  και η συγκέντρωση των χλαµυδοσπορίων εκτιµήθηκε µε 

αραίωση των δειγµάτων χρησιµοποιώντας αιµατοκυτόµετρο (Εικ. 8). Ο 

έλεγχος για την βιωσιµότητα των χλαµυδοσπορίων έγινε σε 1gr µολύσµατος 

που αραιώθηκε σε 0,05% διάλυµα άγαρος και στην συνέχεια 0,2ml 

αραιώσεων 10-2 και 10-3  απλώθηκαν σε τρυβλία Petri   που περιείχαν sorbose 

agar και αντιβιοτικά (streptomycin sulphate, chloramphenicol και 

chlortetracycline). Μετά από 3 ηµέρες επώασης στους 260C εκτιµήθηκε το 

ποσοστό των χλαµυδοσπορίων που είχε βλαστήσει (Leij and Kerry, 1991). 

 Η άµµος µε τα χλαµυδοσπόρια ανακατεύθηκε µε φυτόχωµα του 

εµπορίου απαλλαγµένο από νηµατώδεις σε συγκεντρώσεις 5.000 (χαµηλή 

συγκέντρωση) και 60.000 (υψηλή συγκέντρωση) χλαµυδοσπορίων ανά gr 

εδάφους. Το χώµα χρησιµοποιήθηκε για να γεµίσουν  ποτηράκια 250 ml στα 

οποία φυτεύτηκαν φυτάρια ντοµάτας (cv ACE), και πιπεριάς (cv California 

Wonder). Μια µέρα µετά το φύτεµα των φυτών κάθε ένα από τα ποτηράκια 

µολύνθηκε µε 180 και 750 J2s (προνύµφες 2ου σταδίου 1-4 ηµερών) ενός 

πληθυσµού M. incognita. Τα φυτά µολύνθηκαν πάλι µετά από 2 ηµέρες ( µε 

150 και 250 J2s) και µετά από 5 ηµέρες (µε 120 και 400 J2s), έτσι ώστε να 

δώσουν 450 J2s/φυτό (χαµηλή συγκέντρωση) και 1400 J2s/φυτό (υψηλή 

συγκέντρωση). 

Τα φυτά τοποθετήθηκαν σε δωµάτιο µε ελεγχόµενη θερµοκρασία αέρα 

25±20C και 16h φωτοπερίοδο (Εικ. 9). Οι επεµβάσεις που έγιναν ήταν οι εξής:  

α. νηµατώδεις µόνο (χαµηλή συγκέντρωση),  

β. νηµατώδεις µόνο (υψηλή συγκέντρωση),  

γ. νηµατώδεις (χαµηλή συγκέντρωση)+µύκητας (χαµηλή συγκέντρωση),           

δ. νηµατώδεις (χαµηλή συγκέντρωση)+µύκητας (υψηλή συγκέντρωση),  

ε. νηµατώδεις (υψηλή συγκέντρωση)+µύκητας (χαµηλή συγκέντρωση),  
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Εικ. 7  Μαζική παραγωγή του µύκητα P. chlamydosporia σε φλάσκες. 

 
Εικ. 8  Μέτρηση συγκέντ
 

ρωσης χλαµυδοσπορίων. 
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Εικ. 9  Θάλαµος ανάπτυξης φυτών. 
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στ. νηµατώδεις (υψηλή συγκέντρωση) + µύκητας (υψηλή συγκέντρωση). 

Τρεις εβδοµάδες µετά την πρώτη µόλυνση του εδάφους και της ρίζας 

από νηµατώδεις, ο αποικισµός από τον µύκητα προσδιορίστηκε σε ένα 

φυτό/επέµβαση. 

Το ριζικό σύστηµα πλύθηκε και 1gr αλέσθηκε σε  9ml 0,05% διαλύµατος 

water agar µε την βοήθεια γουδιού κάτω από ασηπτικές συνθήκες. Το διάλυµα 

αραιώθηκε επιπλέον (10-2  και 10-3 ) σε 0,05% διάλυµα water agar και 0,2ml 

από κάθε συγκέντρωση απλώθηκε σε τρυβλία τα οποία περιείχαν 

ηµιεπιλεκτικό µέσο για την ανάπτυξη του µύκητα κάτω από ασηπτικές 

συνθήκες. Το ηµιεπιλεκτικό µέσο περιείχε carbendazim, thiabendazole, rose 

Bengal, streptomycin sulphate, chlorotetracycline, chloramphenicol, 

triton×100, corn meal agar και NaCl σε απεσταγµένο νερό (Leij and Kerry, 

1991). 

∆ύο εβδοµάδες µετά την επώαση στους 250C υπολογίστηκε ο αριθµός 

των αποικιών του µύκητα Pochonia chlamydosporia στα τρυβλία (Εικ. 10). 

Χώµα από κάθε ποτηράκι αναµείχθηκε και 1gr αντιπροσωπευτικού δείγµατος 

αραιώθηκε σε 0,05% water agar και οι αποικίες του µύκητα εκτιµήθηκαν όπως 

και για τις ρίζες σε colony forming units (cfu)/gr εδάφους. Στην περίπτωση 

των ριζών η αποίκιση του µύκητα παρουσιάζεται ως cfu/mm2 υπολογίζοντας 

την επιφάνεια 1gr (Leij and Kerry, 1991). 

Επτά εβδοµάδες µετά την πρώτη µόλυνση µε νηµατώδεις εκτιµήθηκαν 4 

επαναλήψεις / επέµβαση. Γυρίζοντας ανάποδα τα ποτήρια αποµακρύνθηκε η 

ρίζα από το περιβάλλον έδαφος µε προσοχή. Το χώµα ανακατεύθηκε και 

τοποθετήθηκε µέσα σε τροποποιηµένους δίσκους Whitehead για την εξαγωγή 

των προνυµφών που µετρήθηκαν 4 ηµέρες µετά την επώαση στους 250C. 

Επιπλέον προσδιορίστηκε η συγκέντρωση του µύκητα σε 1gr εδάφους.  

Οι ρίζες πλύθηκαν µε προσοχή, προσδιορίστηκε ο δείκτης όγκων (RGI) 

(Bridge and Page, 1980) και έγινε µέτρηση του αριθµού των ωόσακκων στην 

επιφάνεια της ρίζας µε την βοήθεια του στεροσκοπίου. Για να προσδιορίσουµε 

τον αριθµό των αυγών ανά ωόσακκο τοποθετήθηκαν 5-10 µάζες αυγών / ρίζα 

σε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου για την ελευθέρωση των αυγών τα οποία 

µετρήθηκαν στο στεροσκόπιο. Υπολογίστηκε επίσης η αναλογία των  
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Εικ. 10  Αποικίες του µύκητα P. chlamyd

Εικ. 11  Αυγό M. incognita παρασιτισµ
 

 
osporia σε ηµιεπιλεκτικό θρεπτικό υλικό. 
 

 
ένο από τον µύκητα P. chlamydosporia.  
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εµβρυοποιηµένων αυγών. Για την εκτίµηση του ποσοστού των 

προσβεβληµένων αυγών, τοποθετήθηκαν 5-10 µάζες αυγών σε 1ml νερού, 

έγινε διασπορά των αυγών µε οµογενοποιητή  και το διάλυµα  απλώθηκε σε 

τρυβλία που περιείχαν 0,8% water agar  και αντιβιοτικά (streptomycin 

sulphate, chloramphenicol και chlorotetracycline) (Leij and Kerry, 1991). ∆ύο 

µέρες µετά την επώαση στους 250C παρατηρήθηκαν τα τρυβλία µε την 

βοήθεια µικροσκοπίου. Μολυσµένα θεωρήθηκαν τα αυγά στο εσωτερικό των 

οποίων ήταν ορατές υφές του µύκητα (Εικ. 11). Τα ποσοστά µόλυνσης 

εκτιµήθηκαν σε 50 αυγά / επανάληψη. Επιπλέον υπολογίστηκε η αποίκιση της 

ρίζας από τον µύκητα. 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Είκοσι µία ηµέρες µετά την πρώτη εφαρµογή των νηµατωδών, ο 

µύκητας ανιχνεύτηκε στο χώµα σε κάθε επέµβαση µε υψηλότερη πυκνότητα 

στην µεγαλύτερη δόση. Στη χαµηλή πυκνότητα ο µύκητας δεν βρέθηκε στην 

ρίζα, ενώ όταν εφαρµόστηκε σε υψηλή συγκέντρωση  βρέθηκε στις ρίζες 

ντοµάτας και στις δύο πυκνότητες νηµατωδών ενώ  στην πιπεριά βρέθηκε 

µόνο στην χαµηλή πυκνότητα νηµατωδών (∆ιάγραµµα 1). Γενικά η 

εγκατάσταση του µύκητα στην ριζόσφαιρα ήταν σχετικά χαµηλή ώστε να έχει 

µια σηµαντική επίδραση στον παρασιτισµό των αυγών. 

Η εκτίµηση του συνολικού πληθυσµού των νηµατωδών στο τέλος του 

πειράµατος υπολογίστηκε ως το άθροισµα του αριθµού των προνυµφών στο 

έδαφος και του συνολικού αριθµού των αυγών (αριθµός ωόσακκων × αριθµός 

αυγών / ωόσακκο). Η σύγκριση των επεµβάσεων στο τέλος του πειράµατος 

έγινε µε ανάλυση διασποράς. Ο µύκητας δεν είχε κανένα αποτέλεσµα στην 

µείωση των όγκων στις ρίζες (∆ιάγραµµα 2) και στον συνολικό πληθυσµό των 

νηµατωδών ( ∆ιάγραµµα 3).  

Τα εµβρυοποιηµένα αυγά είναι ανθεκτικά στην µόλυνση συγκριτικά µε 

τα µη εµβρυοποιηµένα και η αποτελεσµατικότητα του µύκητα µπορεί να 

αξιολογηθεί συγκρίνοντας το ποσοστό των αυγών αυτών στις επεµβάσεις σε 

σχέση µε το µάρτυρα. Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν διαφορές στο ποσοστό 

των εµβρυοποιηµένων αυγών σε κάθε επέµβαση δείχνοντας µια έλλειψη 
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αποτελεσµατικότητας του µύκητα (∆ιάγραµµα 4). Το ποσοστό των  

παρασιτισµένων αυγών ήταν 8-30% (∆ιάγραµµα 5), αλλά ένας σηµαντικός 

αριθµός προνυµφών από την πρώτη γενιά βρέθηκε στο έδαφος. Η πυκνότητα 

του µύκητα στο έδαφος ήταν για την ντοµάτα 1,5-4 φορές υψηλότερη και για 

την πιπεριά 1-1,5 φορές της αρχικής εφαρµογής των 5.000 χλαµυδοσπορίων / 

gr εδάφους. Αντίθετα όταν η αρχική εφαρµογή του µύκητα στο έδαφος ήταν 

60.000 χλαµυδοσπόρια / gr εδάφους η συγκέντρωση στο έδαφος ήταν 

σηµαντικά χαµηλότερη. Η εγκατάσταση του µύκητα στη ρίζα δεν διέφερε 

σηµαντικά όταν η αρχική δόση των χλαµυδοσπορίων ήταν 5.000 ή 60.000 /gr 

εδάφους (∆ιάγραµµα 6).          
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∆ιάγραµµα 1 
Παρουσία του µύκητα P. chlamydosporia στο χώµα και στη ρίζα φυτών 

ντοµάτας και πιπεριάς 3 εβδοµάδες µετά την µόλυνση µε προνύµφες του 

Meloidogyne incognita (1 επανάληψη ανά επέµβαση). 
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∆ιάγραµµα 2 
∆είκτης όγκων στις ρίζες ντοµάτας και πιπεριάς 7 εβδοµάδες µετά 

την µόλυνση µε προνύµφες του Meloidogyne incognita (4 επαναλήψεις ανά 

επέµβαση). 
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∆ιάγραµµα 3 
Τελικός πληθυσµός νηµατωδών στις ρίζες και στο χώµα 7 εβδοµάδες 

µετά την µόλυνση µε προνύµφες του Meloidogyne incognita (4 

επαναλήψεις ανά επέµβαση). 

Τυπικό σφάλµα: 2,67 
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∆ιάγραµµα 4 
Ποσοστό εµβρυοποιηµένων αυγών (%) σε ρίζες ντοµάτας και 

πιπεριάς 7 εβδοµάδες µετά την µόλυνση µε προνύµφες του Meloidogyne 

incognita (4 επαναλήψεις ανά επέµβαση). 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

Χαµηλή πυκνότητα
νηµατώδη

Υψηλή πυκνότητα
νηµατώδη

Π
οσ
οσ
τό

 Ε
µβ
ρυ
οπ
οι
ηµ
έν
ω
ν 
Α
υγ
ώ
ν

Μάρτυρας

Χαµηλή πυκνότητα µύκητα

Ντοµάτα (Τυπικό σφάλµα: 6,72)

Υψηλή πυκνότητα µύκητα

Υψηλή πυκνότητα µύκητα

0

10

20

30

40

50

Χαµηλή πυκνότητα
νηµατώδη

Υψηλή πυκνότητα
νηµατώδη

Π
οσ
οσ
τό

 Ε
µβ
ρυ
οπ
οι
ηµ
έν
ω
ν 
Α
υγ
ώ
ν

Μάρτυρας

Χαµηλή πυκνότητα µύκητα

Πιπεριά (Τυπικό σφάλµα: 8,02)



 30
∆ιάγραµµα 5 
Ποσοστό προσβεβληµένων από τον µύκητα αυγών (%) σε ρίζες ντοµάτας και 

πιπεριάς 7 εβδοµάδες µετά την µόλυνση µε προνύµφες του Meloidogyne 

incognita (4 επαναλήψεις ανά επέµβαση). 
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∆ιάγραµµα 6 
Παρουσία του µύκητα P. chlamydosporia στο χώµα και στη ρίζα φυτών 

ντοµάτας και πιπεριάς 7 εβδοµάδες µετά την µόλυνση µε προνύµφες του 

Meloidogyne incognita (4 επαναλήψεις ανά επέµβαση, ανάλυση δεδοµένων 

µετασχηµατισµένων σε λογαρίθµους). 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η δοκιµή βλαστικότητας των χλαµυδοσπορίων πριν την ενσωµάτωση 

στο έδαφος έδειξε ότι ήταν βιώσιµα σε ποσοστό µεγαλύτερο από 90%. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο µύκητας εγκαταστάθηκε ικανοποιητικά στη ρίζα 

και στο χώµα µετά από 7 εβδοµάδες, αλλά το ποσοστό παρασιτισµού των 

αυγών ήταν χαµηλό και γενικά δεν παρατηρήθηκε µείωση των όγκων και της 

πυκνότητας του νηµατώδη. Αντίθετα το ίδιο στέλεχος του µύκητα (Νο 10, 

ΙΑCR Rothamsted UK) βρέθηκε αποτελεσµατικό στην µείωση πληθυσµών 

κοµβονηµατωδών σε αρκετά πειράµατα που έγιναν στην Μ. Βρετανία.  

Εποµένως η αποτελεσµατικότητα του µύκητα δεν είναι σταθερή και τα 

αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν όταν τα πειράµατα διεξάγονται σε 

διαφορετικά εργαστήρια ή όταν χρησιµοποιούνται πληθυσµοί νηµατωδών 

διαφορετικής προέλευσης. Η εγκατάσταση του µύκητα στη ριζόσφαιρα ήταν 

ανεξάρτητη της αρχικής δόσης εφαρµογής των χλαµυδοσπορίων στο τέλος 

του πειράµατος και αρκετά χαµηλή 3 εβδοµάδες µετά την µόλυνση µε 

νηµατώδεις όταν αρχίζει η ωοπαραγωγή, µε συνέπεια την “διαφυγή” του 

παρασιτισµού σε µεγάλο ποσοστό αυγών.  

Τα προκαταρκτικά πειράµατα δείχνουν ότι το συγκεκριµένο στέλεχος 

του µύκητα δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ένας σηµαντικός παράγοντας για την 

ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του κοµβονηµατώδη M. incognita  σε 

θερµοκηπιακές καλλιέργειες ντοµάτας και πιπεριάς στην Κρήτη.    
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