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Ασθένειες των κηπευτικών-κατηγορίες 
παθογόνων μικροοργανισμών

 1. Παθογόνα που διαβιούν στο έδαφος

μολύνουν από τις ρίζες ή το λαιμό

 2. Παθογόνα που κυκλοφορούν στον αέρα

μολύνουν φύλλα, άνθη καρπούς



Σημαντικότερες 
εδαφογενείς ασθένειες



Εδαφογενείς ασθένειες
 Το κυριότερο σύμπτωμα είναι ο μαρασμός, 

 ακολουθούν κιτρινίσματα και ξηράνσεις φύλλων ή 
ολόκληρου του φυτού

 1. Σήψεις ριζών ή/και λαιμού (Ριζοκτόνια, 
Σκλεροτίνια, Πύθιο, Φυτόφθορα)

 2. Αδρομυκώσεις = ασθένειες των αγγείων 
(Φουζαρίωση, Βερτισιλλίωση)



Σήψεις ριζών-
Ριζοκτόνια, Σκλεροτίνια, Φυτόφθορα

Σε νεαρά φυτά:

μαρασμός και 
θάνατος φυταρίων



Σήψεις ριζών-
Ριζοκτόνια, Σκλεροτίνια, Φυτόφθορα

Σε μεγαλύτερα 
φυτά:

μαρασμός και 
καχεξία

μαύρισμα και 
σάπισμα στο λαιμό 
και στη ρίζα



Σήψεις ριζών-
Ριζοκτόνια, Σκλεροτίνια, Φυτόφθορα

 Τα ίδια παθογόνα 
προκαλούν σήψεις καρπών 
καθώς και τη φυσική 
αποσύνθεση των 
υπολειμμάτων των φυτών



Αδρομυκώσεις-Φουζαρίωση

Μαρασμός 

Κιτρινίσματα

Μειωμένη 
παραγωγή

Ξήρανση και 
θάνατος του 
φυτού



Αδρομυκώσεις-
Βερτισιλλίωση

Τα παθογόνα 
των 
αδρομυκώσεων  
σχηματίζουν 
ανθεκτικές 
μορφές και 
διαβιούν στο 
έδαφος για 
πολλά χρόνια



Σημαντικότερες ασθένειες 
φυλλώματος-καρπών



Ασθένειες φυλλώματος-καρπών

Γενικά προκαλούν κηλιδώσεις, με 
αποτέλεσμα: 

 την καταστροφή των φύλλων 
και την υποβάθμιση της ποιότητας των 

καρπών



Ασθένειες φυλλώματος-καρπών

Περονόσποροι 
Ωίδια
Διάφορες κηλιδώσεις: Αλτερνάριες, 

Ανθράκωση κ.α.
Βακτηριολογικές ασθένειες: κηλιδώσεις, 

σήψεις
Ιολογικές ασθένειες: μεταχρωματισμοί, 

παραμορφώσεις



Περονόσπορος

 Κιτρίνισμα κατά 
θέσεις-μωσαϊκό

Ξήρανση των 
προσβεβλημένων 
θέσεων-κουρέλιασμα 
του φύλλου



Περονόσπορος
Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων τα ξηρά 

μέρη μοιάζουν σαν «αλατισμένα» (μυκήλιο 
σαν χιόνι ή σταυροβελονιά)



Ωίδιο
Φύλλα καλυμμένα με 

άσπρο μυκήλιο σαν 
πουδραρισμένα ή 
αλευρωμένα

Τα φύλλα 
στεγνώνουν και 
ξηραίνονται



Βακτηριολογικές ασθένειες
Μαρασμός, σήψεις, 

κηλιδώσεις

Μεταδίδονται με το πολλαπλασιαστικό υλικό, το νερό, 
τα έντομα, τις καλλιεργητικές φροντίδες



Ιολογικές ασθένειες

Κιτρινίσματα, 
παραμόρφωση, 
καχεξία

Σημαντικός ο 
ρόλος των 
εντόμων στη 
διάδοσή τους



Αντιμετώπιση των ασθενειών

Πρόληψη και όχι θεραπεία των ασθενειών! 

Θεραπεία δεν μπορεί πάντα να εφαρμοστεί



Προληπτικά μέτρα

Ανθεκτικές 
ποικιλίες ή 
ανθεκτικά 
υποκείμενα



Προληπτικά μέτρα
Ο σπόρος και τα φυτάρια που μεταφυτεύονται 

να είναι υγιή

 Καλές συνθήκες σποράς ή μεταφύτευσης 

Σωστή θρέψη και άρδευση

 Καλλιεργητικά μέτρα (σωστές αποστάσεις 
φύτευσης, κλάδεμα, κανονικός κύκλος 
αρδεύσεων)

Μέτρα υγιεινής (καταστροφή υπολειμμάτων)



Προληπτικά μέτρα
 Παρακολούθηση των φυτών και καταστροφή των 

πρώτων προσβεβλημένων τμημάτων ή άρρωστων 
φυτών 

 Αποφυγή μεταφοράς της ασθένειας από το ένα 
φυτό στο άλλο με τα χέρια ή μολυσμένα εργαλεία

 Καθαρισμός εργαλείων και γενικά διατήρηση 
καθαρής και περιποιημένης καλλιέργειας



Προληπτικά μέτρα
• Αντιμετώπιση των εντόμων-φορέων 

ιώσεων

• Καταστροφή υπολειμμάτων της 
καλλιέργειας (συλλογή, απομάκρυνση και 
καύση)



Απολύμανση του εδάφους

• ηλιοαπολύμανση: η καλύτερη φυσική 
μέθοδος. Μειονέκτημά της η μη 
δυνατότητα εγκατάστασης ετήσιας 
καλλιέργειας την περίοδο εφαρμογής της



Ηλιοαπολύμανση



Προστατευτικά μέσα
 Προστασία σπόρων και νεαρών φυταρίων από 

εδαφογενείς ασθένειες με χρήση βιολογικών 
σκευασμάτων

 1) Coniothyrium minitans (Contans WG )
 2) Trichoderma harzianum (T22, T35, Trichodex, 

Supravit )
 3) Fusarium oxysporum (Fusaclean)
 4) Gliogard (Gliocladium virens)



Θεραπευτικά μέσα
 1. Θεραπεία ασθενειών φυλλώματος με βιολογικά 

σκευάσματα

 2. Θεραπεία ασθενειών φυλλώματος με χημικά 
που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία



Βιολογικά σκευάσματα
 Ampelomyces quasqualis 

(AQ10) εναντίον των ωιδίων



Βιολογικά σκευάσματα
 Conyothyrium minitans 

(Contans WG) εναντίον του 

Sclerotinia



Βιολογικά σκευάσματα
 Trichoderma harzianum (Trianum)

εναντίον παθογόνων εδαφογενών 

και φυλλώματος



Θείο
Αποτελεσματικό 

κυρίως εναντίον 
των ωιδίων

Προσοχή σε 
ορισμένα φυτά 
προκαλεί 
φυτοτοξικότητα



Θειϊκός χαλκός και άλλα χαλκούχα

Αποτελεσματικό 
εναντίον των 
περονοσπόρων, 
των 
βακτηριολογικών 
και άλλων 
ασθενειών 



Θεραπευτικά μέσα
«Θαυματουργές» συνταγές που 

κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα ή στο 
διαδίκτυο π.χ. με σόδα και απορρυπαντικό 
μπορεί να δώσουν αποτελέσματα αλλά 
χρειάζονται πολλές επαναλήψεις και 
πολλή προσοχή γιατί σε ορισμένα φυτά 
μπορεί να εμφανίσουν φυτοτοξικότητα



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Καλό Πάσχα!


